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  (1) 

 

، نتضعها في الحسبا بطلة قصتناحداث لم تكن صباح يوم جديد يبدأ مع أ

وكال  منا  ،التي كانت تسعدها كثيرا   مصادفة ستغير مجرى حياتها الروتينية

وتظل تلك األحداث في ، يتعرض طوال حياته ألحداث تغير مجرى حياته

فهناك تدبير من كون الحدث مفاجئ، أن ي ليس شرطا  ، طوال العمرالذاكرة 

قد يظهر لنا في صورة أشخاص أو أشياء وأحداث ال  رب العالمين يسبقه

رك أن ال ند فنحنعلم لنا أنها ستأتي بذاك الحدث الذي سيؤثر في حياتنا، 

إذا تفكر ف ،أبسط األشياء يمكن أن تغير حياتنا ذات يوم فال يعلم الغيب إال هللا

ثر في حياته سيجد أن بدايته كانت تسبق الحدث بكثير اإلنسان في كل ما أ

  أو قليل من الوقت

إال أن ما يتضمنه يومها ، مملةبطلتنا حياة أن أي أحد سيعتبر من رغم وبال

ن تخرجت ذ أا منتبعهالخطة اليومية التي تف، ةسعادن يبث في روحها الكفيل بأ

ر ثلث من خمها يبدأ من قبل الفجر بقليل لتقيم في أيوأن ، من كلية الصيدلة

 لمرأةان يغفر لها ولوالديها ولتلك وتدعي هللا بالفردوس األعلى وأ، الليل

وال تنسى الدعاء بالزوج الصالح والذرية ، التي راعتها منذ صغرها ةالطيب

ها تدعي ألبناءو، كثيرا قبل أن تعرفه لذاك الزوج وكانت تدعي، الصالحة

 هللا هلهللا تالميذها ويجعلهم من أ ن يوفقتدعو أو، الدنيا إلى أن يأتواقبل 

ثم  ،المسلمين في شتى بقاع األرضعامة الدعاء وال تنسى في  ، وخاصته

  تقرأ وردها تصلى الفجر ثم

بخ مط إلى تذهب البطلةبعد اإلنتهاء مما اعتادت عليه في صباحها كل يوم 

 في تحضير طعام اإلفطار حسنية الدادا تساعدحتى ، الدار الذي تعيش فيه

 نالدرس على الطالب وتحفظهم ما تيسرمن القرآ تلقيبعدها و، لألطفال

 تذهببعد ذلك ، خراهماألمور التي تنفعهم في دنياهم وأ وتعلمهم غيره من

تعود  يرا  وأخ، ة التي تقع في الشارع المجاور للداريصيدلعملها في الل عصرا  

 فتحكي لألطفال قصة ليناموا  مساء  عند التاسعة 

لقاء الدروس على األطفال من إ بدال  ، اءوهكذا كل يوم غير يوم الجمعة والثالث

مع ن آحيث المكان الذي ختمت فيه القر المعهد الديني إلى هبكانت تذ
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هي حتى تتلقى  كانت تذهب هناكف، جازةوأخذت منه اإلمعلمتها فردوس 

 طها لكل أيام األسبوعكان ذلك تخطي، العلم الشرعيدروس 

عالقتها تصل و بطلتنا "قمر"تستيقظ ف، الثالثاءليوم فجرا  تدق الساعة الثالثة

 وبعد ،ا فتجور عليها وتتبع الشهواتال يتركها للدنيمع ربها وتقويها وتدعوه أ

 ها أطفالذلك ذهبت لغرفة 

يب الج: صبح الصباح فتح يا علييييييييييييم وبصوتها العذب وهي تغني قمر

 مفيهش وال مليييييييم

عد يتها الرقيقات حان موأ .. تقبلسالموصانعات يال يا بنانيت يا جميالت  

 اإلفطار

 كدا سيبنا كمان خمسة .. قمر: يوووووووووه يا وتأفف بضيق نور

 مرقكعادتها اليومية: مش معانا فلوس يا  قمرسماح وهي تبتسم مما ستقوله ل

 هللا يسهلك انىت.. فلسنا .. روحي خدي من حد 

وهي تضضع يديها على  تقول بصوت يظهرعليه عالمات الغضب قمر

 يال صحي منك ليهاا..  أنت  بشحت منك يا بت أنا  : هوخصرها

أنا  ما: أممممممممم .. أتقوم بالتمثيل وتخرج صوت النعسان وهي بسمة

 قمروى يا تة حلم .. يا سالااااااام .. كان حلو أححلمت 

 !!حلمتي بايه؟.. حكي يا عسل ألبسمة: وهي تبتسم  قمر

 :في وجه قمر تقف على سريرها وتشير اتجاه قمر باصبعها مبتسمة بسمة

 الصخالبسة فستان فرح كبيييييير وطرحة طويلة  ت  .. كن قمربيكي يا  حلمت

طمنيني النقاب كان على وشي وال  .. تضحك بصوت عالي: وايه تاني قمر

 ؟أل

وتضع إبهام يدها اليسرى على خدها  ابتسامتهاوال تزال محتفظة ب بسمة

  بتييا حبي كان على وشك أل :وتضرب بالسبابة رأسها كأنها تتذكر الحلم

 نا؟! أ دين منين بقا إ وعرفتي: اه يا بكاشة ضاحكة قمر

.. نا أ قفشتك ثم غمزت قمر بعينها وهي تقوم من على سرير بسمة معلقة:

 صح؟
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مان !!! وكقمربلة عرف حد منتقب غيرك يا أأأنا  بضحكة طفولية: هو بسمة

 بتتلي القرآن بصوتك الحلو ده في المنامكنتي  انت  

ا بت وبعدين تعالي هنا يبحبك يا بسوم ..  .. أروبهيا  غلبتني: قمرتبتسم 

 شم !!بلة خالصوبس مش فيه أ قمرأنا  مش قولت برة الفصلأنا  .. نت  ا

 ؟!!الكبيرة وال ايه ختكواأأنا 

ة تعلق بسمة بسعادجري لتحضن قمر فتحملها قمر وتحتضنها، وت بسمة

 خت في الدنيا أ وأحلى: وحب

وهي تعود  مةفتقول بسوتنزلها على األرض مرة أخرى سها رأ قمرتقبل 

 : بمناسبة الحلم الحلو ده سبينيلسريرها وتعيد الغطاء على جسدها النحيل

 كمان سمهعشان أقولك شكل العريس وأنام عشرة كدا بقا أ

للقفز من تحت الغطاء  مستعدة لتبتسم بسمةبصوت عالي  قمرتضحك 

 عقلي بالحلم كليبتاه يا سوسة : أبعد أن رأت قمر مقبلة عليها لجريوا

ك تحريتوقف عن وبسمة تضحك وال ت، وحملتها على كتفها قمرجذبتها 

  : يال اجمعقمرنادت في الهواء ف قدميها

مامهم ح ويأخذوا، باب الحمام إلى يتجهوات صفارة ليستيقظ الجميع واستخدم

وينظفوا أسنانهم ويسرحون شعرهم ، قمرالدافئ في الصباح كما علمتهم 

سها بسمة ووضعت رأ قمرخذت وأ، حيانا تساعدهم هي وحسنية في ذلكوأ

 تضحك وبسمة تصرخ وهيتحت الحنفية 

 تاني عليكيضحك .. مش ه قمرحرمت يا .. : خالص خالص بترجي بسمة

 ال بالميه : أيوه كدا ناس مش بتيجى إوهي تضحك ضحكة شريرة قمر

 سوداء اءةعبمن  المكونه الفضفاضة ثيابهالتحضر نفسها وتلبس  قمرذهبت 

 فهي، سودأونقاب تندا  سودواسعة األطراف ضيقة من أعلى وعليها كاب أ

  األلوان الجذابة في داخل الدار نها ال ترتدي إالرغم أتعشق اللون األسود 

خرجت لتجد األطفال انتهوا من االستحمام وارتدوا المالبس المخصصة 

 قمرظرت انت، فهن جميعا في سن بين الثالثة والسابعة، للحضور في الصف

حتى  ،تلك الفتاة المتطوعة التي تجيد اللغات وطريقة تعليمها لألطفالسحر 
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نسي رلفوا اإلنجليزيحيث تدرس لهم ، دورها في يوم الثالثاء وتأخذ تأتى

 تالدار منذ أنشئ عادةوتلك هي فتهتم الدار باللغات 

الحاّجة في سن الثالثة من عمرها ووجدت  وهيدار اليرقات  إلى قمرأتت 

، ربعينات من عمرهاأة عجوز ولكنها حينها كانت في األوهي امر ،سندس

ر وال تسمع قم، تها منذ صباهاوكانت ترتدي خمار ومالبس فضفاضة كعاد

 وهي طفلة صغيرةللدار  قمروعندما أتت ، التسبيح طوال الوقتال منها إ

 ة!!جملك من فتات: سبحان هللا ما أوقال قابلتها بوجه بشوش ومسحت دموعها

يٍم ( ثم تلت قوله تعالى:   ) لَقَْد َخلَْقنَا اإلْنَساَن ف ي أَْحَسن  تَْقو 

هل ا لها أوأنهم لم يجدو، بحالة الطفلة الدار إلى من أتت بهاخبرتها وأ

ن ولكن بعد أ، نها فتاة جميلة جدالشحم رغم أامالبسها كانت قذرة مليئة بو

 ،واألمور الغير قانونية ى عصابة تستغل األطفال في التسولعلقبض 

الحاّجة دار  إلى ذهبت ألنهارائع  قمروكان حظ وزعوهم على المالجئ، 

  التي لم تنجبها بنتهاكثيرا كأنها إ قمرأحبت  التي سندس

ا من عامالت وعاملت كل من فيه الحاّجة سندسدار اليرقات هي دار راعتها 

جل عز و فلم يرزقها هللا، نجابهمبناتها التي حرمت من إومعلمات على أنهن 

 بطفل معاق فاقد لكل الحواس حتى أنها كانت تدعو هللا، بالذرية الصالحة

ى األمومة في لحظات تطغ، "أم"ولكن تكون حق الرعاية ستراعيه  وهي

اء لن إنها مشاعر ودع، بعدها الطفل كيف سيحيَ  على اإلنسانية والتفكير في

ورضت بقضاء هللا وأسست الدار لتمنح ، يفقهه إال من حرم من الذرية

  اتهم من حنانهنهممشاعر أمومتها لمن حرمتهم أ

ن يتعلم األطفال من صغرهم أعلى وكانت تصر  الحاّجة سندسونجحت 

م ت أهاللغا نتعلم أ فهي، والفرنسية م واللغة العربية واالنجليزيةالقرآن الكري

لترويح عن األطفال واالهتمام با، لمستقبلهم بخالف العلوم األخرىشيء 

 حتى ال، إن سمح األمر وتوافرت لديها الميزانية سبوعيوخروجهم بشكل أ

 تربى لديهم عقدة النقص

فكلهن له دور ، لشخصياتا أفضلن خرج من عندها فقها هللا وكرمها بأو

ن تبقى مع سندس بعد أصرت أ قمرو، مؤثر في المجتمع ونجح في حياته

 دسالحاّجة سنسندس نظر لكبر سن  هتمت بهارجها لتهتم باألطفال كما إتخ
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نها كفجعل هللا لسندس ذرية لم تلدها ول، التي تعتبرها أمها التي لم تنجبها

 ذرية صالحة 

 ،ليوصلها لهناك صميكروباكانت تركب  ينيالمعهد الد إلى في الطريق

 هي ال، العربة إلى ولكن المكان شديد اإلزدحام والرجال ينكبوا ويسارعوا

ولكنهم ال ، عمال والمديرين سيوبخونهمتعرف أن وراءهم أ ألنهاتلومهم 

وحياءها ، هذا لالضئيلن تصارع معهم بجسدها  امرأةيحترمون كونها 

 االستغفار وذكر هللاواستمرت في ، تفرط فيها ودينها له أصول لنيمنعها 

في  اقفينللو ويكفي، تقريبا   ةخر خاليآ أتت عربةن أ إلى والدعاء بالتيسير

 وهي معهم المحطة

وعندما صعدت ، حد عن ميعاد كتبه هللا لهأ يتأخرنه ال هي تثق في هللا أ

، خطيبهالم تكأنها ويبدو ، بجانب فتاة كانت تبكي بشدة كرسيول في أ تركب

رغم صوت ، ن تستمعهي ال تحب التجسس وترى أنه أمر خاص وال يجب أ

ر حاول االنشغال في الذكت وهيذنها الحاد مع بكائها فالكلمات تصل أل الفتاة

ن سمعت الفتاة وقد ضعفت قواها على ما يبدو من الجدال أ إلى ،االستغفارو

 وتقطع صوتها مع الدموع وزاد نحيبها

غضب ربنا فيك مش عاوزة أأنا  عارف إن بحبك لكن نتَ أ : يا عصام .....

بره  قابلكمش ينفع أأنا  ش فاهمليه م أنتَ عاوزة ربنا يجمعنا على الحالل .. 

د غير والأنا  ..ينفع ..ال واثقة فيك لكن مش ه .... البيت بدون علم أهلي

ما  يرعمأنا  .... باهلل عليك أفهمني الربنا  رضيأبحاول أنا  وبناتها عمتي

لصح ن ده ااتربوا كدا وعايشين كدا وشايفين إهم  .. بقا زيهمكنت زيهم وال ه

 معينةعلى عادات وتقاليد حنا مش زيهم بابا مربيناوأ.. 

خر شيء يهتم به البشر ويحترمون ما قاله ألن الدين صار أ قمرحزنت 

 صارت العادات والتقاليد قبل الدين!!، صلى هللا عليه وسلمالرسول 

دين ال منصارت العادات والتقاليد والتحضر والشعارات األخرى أولى  نعم

ي هللا بين بعضهم البعض فدين  ال عند سبإ ال يتذكرونه، فهو في أخر خانة

نهم بدي استهانواهؤالء الذين  كم هم خاسرون، الشجارات التي تنشب بينهم

نسوا  ،م الساميةالدين الذي يزرع في الجميع األخالق والقي، ياهمهدانا هللا وإ

 ،)) إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق ((صلى هللا عليه وسلم رسالة محمد 

ضطهاد ساهم التاريخ حرروا العالم من اإلومن خاللها ظهر أبطال ال ين
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وبنوا حضارة ال يمكن أن ينساها العالم حضارة دامت في قوتها ، والجهل

 ألكثر من ألف عام

 قمرلت فانتشها تبكي وسمعت الفتاة تبكي ينع قمر عند تلك النقطة وجدت

ت قرر قمرن  تحب الحديث مع الرجال إال أنها الال تعلم رغم أ، من تفكيرها

 ويمكن أن، و تسبهارغم أنها علمت أنه يمكن أن تصدها الفتاة أ، ن تتدخلأ

الفتاة  لكت ن تساعدأنيتها الخير بولكنها توكلت على هللا ف، مر سوء  يزيد األ

م نها لم ترتب كالال رغم أحن تتدخل في الوقررت أ، ت على الحقفي الثبا

 في عقلها

 : لو سمحتي وهي تمد يدها باتجاه هاتف الفتاة قمر

 قمرنظرت ل، ن يد الفتاة والفتاة لم تظهر أي مقاومةالهاتف م قمرخذت أ

ن أتلك المنتقبة ب تقنعهن أ بأملتتعلق وكانت ، مندهشة بعين متسعة وهي

 مر فهن متشدداتوخافت أيضا أن تفسد تلك المنتقبة األ، حق كالمها على

وفكرت في أن تسحب الهاتف ، دائما وال يعرفون للوسطية معنى كما تراهن

ال  ولكنفهي ال تعلم كيف منحتها الهاتف بتلك السهولة، بسرعة من يدها 

 علم لما صمتت ولم تصدر أي رد فعلت

 آسفة. ..: السالم عليكم .وال لين بصوت يحمل التوتر ال به حدة مبالغة قمر

كانت  الليمتعرفنيش وال البنت  نتَ إ. ..للتدخل في أمور خاصة بحياتكوا .

عاوزة  ..الظنون  و تسرح بحضرتكأمر سيء أ أيشان مش تفتكر بتكلمك ع

  !!سؤال لو سمحت أسألك

 ترضى. تمام و..خت؟ .حضرتك عندك أ السؤال: فأطلقتولم تنتظر الرد 

.. الحكاية مش جهل ..ن حد غريب يكلمها ويقولها كالم يضايقها إ على أختك

ة مخطوب ديحاليا لو البنت  نتَ إ.. نها أصول في الدين حضرتك الحكاية إ

ن  كنت تحب إوال .. نها صانت نفسها كداتبقا فرحان إكنت ه.. لحد قبلك 

 نه ويخرج معاها بدون علم أهلها وإقبلك يقولها كالم ال يرضى هللا اللي

يعنى حضرتك مقتنع بكدا ... تمام . وز ما حرم هللا ويخون رب البيتايتج

ا بتحط حدود نهإوليه بقا زعالن .. ات زتضايق لو فيه تجاووإنك كنت ه

ال مي بس فعاسفة طبعا على كال ؟!لوا سوامتكهنكوا معاك هي ضامنة منين إ

قا ريت ب يا. تمام مدام اقتنعت ف..يبقا فيه ايه .محدش ضامن المستقبل ه
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اريت تعجلوا بكتب الكتاب طالما عاوز ويكالمك معاها يكون قدام أهلها 

 .. اتفضل هي معاك تخرج معاها وتبقا مراتك رسمي وربنا يوفقكوا

ه نرغم ضيقها أنها تكلمت مع شاب أجنبي غريب عنها إال أنها فرحت أ قمر

نا هذا!!! في زم وقليال هم من يقبلون بالحق، اقتنع بكالمها واقتنع بالصواب

ة ت مصدومة من الحوار الدائر بين المنتقبطت الهاتف لتلك الفتاة التي كانوأع

 مكان دموع بتسامتها وتحل دموع الفرحلتسع إخذت الهاتف لوأ، وخطيبها

 مش مصدقة .. تمام .. سالمأنا  بتتكلم جد يا عصام .. نتَ : إالحزن

ء ي ال تريد منها شكر وال شيه، بابتسامةالتي نظرت لها  قمرتنظر الفتاة ل

 هامن رد الفعل المفاجئ ل قمرفابتسمت  فوجدت الفتاة تحتضنها وتقبلها

دة ودعيت ربنا كتير انهار..   يسيبنينه كنت خايفة إأنا  : ربنا يكرمك .... 

 وربنا بعتك .. تانيفيه عصى ربنا مش عاوزة أن وإ.. نه يهدينى الفجر إ

 قاليعصام  دا .. مش كدا وبس ي الموقف دهونجدة ليه ف استجابة لدعائي

 جاي اللييبقا الخميس بعد ابنا هكتن كتب إنه هيكلم بابا إ

ه اقتنع نيفرحك ويسعدك دايما والحمد هلل إ ربنا حبيبتيمبارك : مبتسمة قمر

 يرضي ربنا والليبالصح 

 سعاداسمي أنا  :الفتاة وهي تبتسم

 ربنا يجعل لك من اسمك نصيبا  سعاديا  ويحلو أ : ما شاء هللا اسمكقمر

 : ربنا يكرمك ..بفرحة سعاد

: بسعادة حقيقية أخرجت قمر منديل من حقيباتها واعطته لسعاد وهي تقول

 دي هو نمسح الدموع خالص بقا الفرح قرب أ

 بقا مهتنت في سرد النصائح: قمر لروح الطبيبة الصيدالنية وبدأوعادت 

 نعشانبطل عياط وننام كويس و ببشرتنا وضحكتنا تنور من تاني ..

 وبس يا سعادة من انهاردة ضحك وسعاد.. يعني  االسمرار يروح 

 ؟ليكي في التجميل وال ايه أنت   ديتبتسم: ايه النصايح  وهي سعاد

حد ما المهم جيبي غسول لبشرتك عشان المسام تفتح  إلى مبتسمة: يعنى قمر

 ي.. ولو حبه تحطبقا  على عيونك.. وكمان الخيار حطيه  شوية ووشك ينور

 ماسكات ترطيب يبقا كويس
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اما م زيحسيتك أنا  تعرفي: بصوت به حب وامتنان ويشوبه الحزن سعاد

 بالظبط 

ربنا ليه ا كد تكبرني أوي: يااااااااه هبضحكة منخفضة الصوت قمر

 حبيبتي هالكيحفظ

 يا ريت كان ينفع دعاكي : بحزن سعاد

 هي ماتت ..  أصل لم تعلق قمر ولكن أوضحت سعاد:

 .. وربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته : البقاء هلل ربنا يصبركبألم قمر

تحسي باحساس اليتم ده : عمرك ما هبحزن ظهر على مالمحها جليا   سعاد

 !!!بيعمل ايه في الواحد

لكن ، لها الحاّجة سندسرغم رعاية و في ذاكرتها عوام تمر عليهاواأل قمر

من الزوار وكالم من في المدرسة  لألذىتها يطالما ما تعرضت نفس

لحزن التي مرت ومع سحابة ا، بوكل من يعرف أنها بال أم أو أ، الجامعةو

ت بتجمعت في مقلتيها وأ دموع ن تسقط ما حملته منعلى عينيها وكادت أ

 نعينيها قررت أ رالذي ال يظه قمرلنقاب  سعادلم تراها ، ر بالضعفوالظه

أي مستعدة أكون ماما و ستينا يا .. وأ عندك حق ه: أيوباقتضاب تبتسم وترد

 .. ساعدك فيهاحاجة أ

ي كتب وى لو حضرتبفرحة لنبل أخالق تلك المنتقبة: بجد وهللا هفرح أ سعاد

 الكتاب

و ل المعهد لبنات في.. وهقول ل : تمام معاكي في كتب الكتابمبتسمة قمر

 ي أحلى زفة بأحلى دف من عندناإسالمتعملوا فرح ه

 إن كان نفسي أحفظ القرآن أوي تعرفي: تسرح بخيالها في أمر أخر دسعا

 ويكون ليه صديقات يشجعوني على كدا

 معايه حفظياتعالي  !! ..يمنعك الليوايه  :وال تزال محتفظة بابتسامتها قمر

 في المعهد وربنا يوفقك وتاخدي إجازة

 بجد  :بفرحة سعاد

تساعدك على طاعة  الليالحة تالقي الصحبة الص: أه وهللا وهمبتسمة قمر

 ربنا والعبادات
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نا أ وقد قلقت أن تلك المنتقبة تقصد النقاب بالطاعة فردت بتلقائية: بس سعاد

 تنقبمش ه

: مش الزم النقاب المهم بقيت وقد أدركت ما تشير إليه سعاد فردت قمر

 العبادات تبقا صح صالة وصوم ونستغل كل دقيقة في طاعة ربنا 

 حلو اوي إذا كان كدا يبقا طيب: مبتسمة سعاد

وهي تنظر بجانبها من نافذة العربة تأكدت من اقتراب مكان النزول  قمر

واقولك على .. انهاردة  نازلة بعد شوية خدي نمرتي وكلمينيأنا  :للمعهد

ملها عسوا ونتفق على اي حاجة عاوزاني أ دشكونتي على الفيس بالمرة ندرأ

 معاكي

 ؟!!مش قولتيلى اسمك ايه أنت  : صحيح بتعجب سعاد

  قمر: اسمي بابتسامتها الجذابة قمر

  قمر: تمام يا تبادلها ابتسامتها التي لم تراها ولكنها شعرت بها سعاد

 : على جنب لو سمحت ..ظر اتجاه السائق وتقول بصوتها المنخفضنت قمر

 وقالت: في رعاية هللا سعادثم نظرت ل

 رعاية هللا تبادلها كلماتها: في وهي تبتسم سعاد
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(2) 

 

فهي ال تحب ، يوم الثالثاءبداية صعب جزء في بعد أن أنهت قمر أ

 أو تشاهدها وال، المواصالت والمواقف الكثيرة الثقيلة التي تتعرض لها

دي لوال تهفما كانت لت، تستطيع تغيرها فتكتفي بالدعاء بالهداية لها ولغيرها

فضل هللا عليها في ذلك وتداوم على شكره وهي لم تنسى يوما ، أن هداها هللا

 على كل نعمه التي أنعمها عليها

طريقها للمعهد الذي ال يبعد كثيرا عن المكان المخصص للنزول من وفي 

 ،صغيرة لنقل الركاب لم يوجد أي عربة قمر يوما حيث تذكرت، العربة

في  ساعةمرت قد و، هذا اليوم من فصل الشتاء كثير في صباحوكان المطر 

قها ستبدأ ولن تلح العلم حلقةفإن انتظرت أكثر ، انتظار عربة شاغرة تمر

ظها فردوس التي تحفوتأتي بعد معلمتها  تأخرويزعج قمر أن ت، من بدايتها

 ال وبشكل خاص ألنها، احترام لمعلمتهاعدم  نظر قمرفهو في ، كتاب هللا

  عن بيت أو زوج فأي حجة أمامها ستقال ةمسؤولتزال غير 

 لموعندما صعدت ، مر أمامها للنقل العامحافلة  أول لركوب اضطرتذلك ل

 ذويأو  الكراسي المخصصة لكبار السنأحد تجد كرسي فارغ سوى 

 رقة منتصف األتوبيس وقالت لنفسها أنهنظرت في ط، االحتياجات الخاصة

 ةبنيودفعت ثمن التذكرة وجعلتها ، الما ال يوجد أحد منهم واقف سأجلسط

 في ميزان حسناتيوان يجعلها هللا  علمطلب ال

صعد رجل عجوز أشيب الشعر عندما أستوقفها مشهد أذهلها وفي تلك الحافلة 

، الذي يخرج بصعوبة المستمر الكبر من عكازه وسعاله تماويبدو عليه عال

لم يقوم أي شاب من الجالسين على الكراسي المخصصة لكبار السن أو 

قامت قمر من فورها وابتسمت من تحت ف ،غيرها ويدعوه للجلوس مكانه

 تفضل أقعد يا حجا :نقابها وقالت له

: ال إزاي تقوم على شباب هذا الجيل وهو ينظر لها بتعجب وتحسرا   الرجل

 بردو!! يقعد الست والراجل اللي

عد تق الليومن حقك أنت .. : حضرتك ده مكان مش مخصص ليه بتفهم قمر

 محطتي قربت خالصأنا  وبجد.. 
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مبتسما ومع عدم قيام أي شاب كأن الكالم واألمر كله ال يعنيه فاستسلم  لرجلا

حتك : ربنا يبارك في صدعا لهاوألن المرض بلغ منه مبلغه ف لعرضها النبيل

 يا بنتي 

، ابتسمت قمر وأخذت تدعو هللا أال يضايقها أحد في المرور والنزول

 ضايقها وهي واقفة، ولمحد واستجاب هللا لها فكانت محطتها هي التالية وال أ

 ،وطوال الوقوف أخذت تستغفر هللاتتعجب لعدم عرض أحد بأن تجلس، 

 تعامال بكلمات غير الئقة من الرجل العجوز مسري األجرةالك وعندما طلب

اللي طلع قدام ابعت األجرة مش الزم أجي لحد  مع كبار السن قائال: األستاذ

 عندك

ان رد فعل الكمسري عندما رأى الرجل الرجل العجوز جنية واحد فك أخرج

نية : األجرة تالتة جيرسل له جنية واحد قبل أن تخبره قمر فقال له الكمسري

 يا حج

مش عامل حسابي إال أنا  !!: تالتة جنيةوهو ينظر للخلف بتعجب الرجل

 على جنية واحد

ي فالجنية بتاعك  خلي، على جنب: أركن يا عم صبحي بعصبية كمسريال

 صبح متقرفناش عأنزل استنى أي اتوبيس أحمر تحت وعم يا جيبك 

 لعت من المطرةدانا لما صدقت ط.. ي : هللا يسامحك يا بنبضعف الرجل

ولم  ،والسائق الذي وقف بالفعل لينزل العجوز كمسريصدمت قمر من رد ال

.. ه الواحد بيشوفه كل يوم د يكتفي بذلك لكن علق السائق: أيه القرف اللي

 جنية  3كاتبين بالبنط العريض األجرة موحدة  أشحال أننا

 .. من الخارج تالحظ أن ذلك مكتوب على الحافلة حتى لم تعجبت قمر فهي

وهل يجب علينا أن نقرأ  !!وكم أن كلماته تحرج أي إنسان حرم من التعليم

قل أي ع ؟!!على األتوبيس قبل ركوبهلملصقات الموضوعة وا اإلعالناتكل 

 ؟!!يمتلك هؤالء

، احرقت قلبهأظهرت في عينة دمعة مر وقررت التدخل تلك المرة فالرجل ق

الحصول على  بإمكانكوهي التي تعرف معنى أن تكون وحيدا وال يكون 

 وهي التي ذاقت ألم، رغم أنك معدود في تلك البلد كمواطن، أبسط األشياء

ب بغضونظرت له  كمسريلل ذهبت، وأن ليس كل ما يطلب يجاب راالنتظا
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: اتفضل األجرة وهات ت بصوت ظهر فيه الضيقوقالال يرى عيناها  وهو

 تذكرة للحج

 : ماشي يا مدام وهو يزفر كمسريال

ة فال أحد يعرف أنها أنس، اهتمامللصفة التي طالما سمعتها أي قمر لم تلقي 

ادة والصفات المعت، صغيرة ال تزال تدرس الصيدلة وهي ذاهبة حاليا للجامعة

 إلى ولكن أحبهم، يا أخت، يا مدام ،يا حجة، في الشارع لديها أن تسمعها

وجد شيء فال ي ه الحرامبزيارة بيت فتجعلها تبتسم وتدعو هللا، قلبها يا حجة

ها: ل وسمعته يدعو، عادت قمر للرجل العجوز وأعطته التذكرة بعيد عن هللا

ربنا يباركلك يا بنتي ويرزقك كل الخير يا رب ويوقف في طريقك والد 

 حاللال

 : ربنا يكرمك كفاية الدعوة ديمبتسمة لطيبة الراجل قمر

" : قال ول هللا صلى هللا عليه وسلم لماصدق رسابتسم الرجل وقال: حقا 

ت ي  يَْوم  اْلق يَاَمة  " إلى اْلَخْيُر ف يَّ َوفي أُمَّ

: عليه الصالة والسالم .. لكن يا حج الحديث ده غير صحيح بتلقائية ردت قمر

لكن الرسول قال حاجة تانية قريبة من المعنى نهائي .. له في السنة ال أصل 

" ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ال يضرهم من خذلهم حتى ده 

 يأتي أمر هللا وهم كذلك"

 : ربنا يزيدك علم يا بنتيوهو ال يزال محتفظا بابتسامته الرجل

ابتسمت قمر ف، عهدوصلت للم لذاك الموقف عند تلك اللحظة من تذكرها

هللا في سرها ومن  فدعت، نفس دعائها عندما دعا لها الرجل العجوز ودعت

 اواخرجت تنهيدة بعده، "هللاا اللهم استخدمني وال تستبدلني ي"كل قلبها 

القواعد البغدادية والنورانية والمكان  بقاعاتوصعدت ساللم المعهد مرورا 

ن آوتحفيظهم القرلألطفال  ثم الدور المخصص، المخصص كمصلى للنساء

ت ن وصلأ إلى ،وتعليمهم االخالق والقواعد البسيطة في العلوم الشرعية

 ظ القرآن حفللدور المخصص ل

ة التي تعشق الحديث باللغة العربي، فظتها فردوسلتسلم على مح قمر دخلت

 تعود ألسنتهم على اللغة وتجعلهمالفصحى في وقت الحلقات بشكل خاص ل

 يرة،كأختها الكب اعتبرتهاتلك المرأة الجميلة التي ، رقيها ىيستشعرون مد



15 
 

فهي  ،في كل األمور التي تقف أمامها في حياتها استشارتهاوال تتردد في 

 وال تنطق، نها تراعي هللا في كالمها وحكمها دائماى فردوس وأواثقة في رأ

 فين تحدثت سمعوا منها أروع األصوات وإ، صامته دائما فهيال بالحكم إ

لناس أو تحل مشكالت ا، أو تذكر هللا أو تتحدث عن هللا، لتخشع قلوبهمن القرآ

 لدعاء قادر على تغير األقدار فان ا، وتدعوهم للصبر والدعاء

 تولكن كان نها تذكرت قمر الدعاء الذي كانت تردده دائما بدون تفكيرحي

 سألكألكني رد القضاء و أسألكاللهم أني ال )، بأنه تسليم لقضاء هللا تظن

امتحان  بإعدادنها قامت عندما بلغتهم فردوس بأ ودعت به، اللطف فيه(

عت فردوس دعائها عندما سم، عشرون جزءر ة وأخالتحفمفاجئ لهم في 

فنظرت ، يغضب هللاذا يحدث عندما تغضب من قول قد حمر وجهها وهأ

 ؟!لقمر وقالت: من قال لكي هذا الدعاء

سمعته في المدرسة من معلمة : أخطأت بصوت خفيض لشعورها أنها قمر

 لما سمعت بوفاة والد زميلتي العلوم

: قمر ال تقولي أي شيء كما بصوت حاد تحاول جعله غير عالي فردوس

ّْكر  إ ن ُكن) أسالي وتعلمي فقال هللا سبحانه  .. يقوله الناس تُْم فَاْسأَلُوا أَْهَل الذ 

ه من األطفال أو زميلة معك سيرددونه إذا سمعك أحد تقولين( ..  اَل تَْعلَُمونَ 

 .. حبيبتي هذا الدعاء يسيء دينيا  قدوة في نظرهم وتعلمين الصواب  ألنك

نه سوء أدب في الدعاء أال تعلمين أن الدعاء إ .. كثيرا في التعامل مع هللا

ومتى كان هللا غير لطيف بعباده حتى في العسر جعل معه  يرد القضاء

 ؟!اليسر

نظرت لألرض ف، وجهها خجال وتجمعت الدموع في عينيهاوقد أحمر  قمر

وأخطأت في الدعاء هكذا تقليدا ، دون قصدأغضبت معلمتها التي تحبها  ألنها

 يرد القضاء أكيدبأن الدعاء  : عارفةردت، دون علم

امل قمر فهي تع لتهدأ، ستغفرت هللاوالرؤية دموعها فرق قلب فردوس 

 ورفعت وجه قمر بيدها وقالتفردوس مت وابتس كأختها التي لم ترزق بها،

 ؟يا قمري : وهل يبكي القمرالجذابة ممازحة قمر ابابتسامته

كي ال تب.. ابتسمت قمر فأكملت فردوس: دموعك غالية على قلبي يا قمر 

 أريدك الأنا وويشهد هللا على تلك المحبة ..  .. تعلمين أنني كم أحبك أنت   ا  دأب

ترب قوعموما أ.. تتحدثين بدون علم  .. لناسأن تخطئي وتكوني نسخة من ا
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يدك رمك للقرآن وانتهاء الدراسة وعليك  االلتحاق بالعلوم الشرعية .. أختا

في تعليم  ثواب كثير .. وتكسبيأن تعرفي الكثير عن دينك وأن تكوني معلمة 

 يحبك هللا يا قمرأ .. الناس السنة وما نسوه من أقوال رسولنا الكريم

 يوهسها لتحضن معلمتها فردوس التي قبلت رأواندفعت ابتسمت قمر 

وعند تلك اللحظة ابتسمت قمر لتذكرها موقف لن تنساه لمعلمتها ، تحضنها

عد هللا فضل عليها ب فكم لها من، الجميلة التي دفعتها لدراسة العلوم الشرعية

 وذهبت ،ودفعها لتعلم الكثير عن الدين وتشجيعها الدائم لهان في حفظ القرآ

فسها وتحضر ن، للمكان الذي تجلس فيه فردوس لتصلي تحية المسجد قمر

وعندما كانت تحمل حقيبتها من األرض وقعت ، قبل مجيء طالبات العلم

 ،عينها في عين قمر لتبتسم ابتسامتها الجذابة التي تزيد من نور وجهها

وي وحشتك أأنا  واندفعت قمر لحضنها لتضحك فردوس وتقول: أيه يا قمر

 !!لسه شايفاني من أسبوع مأنت   ؟!اكد

. .أعمل أيه طيب!! يا معلمتي  قمر ترد وهي تبتسم: مانت  دايما بتوحشين  

عايه .. وفضلتي م نالتجويد والقرآ علمتني ألنكوردي بدعيلك  وكل ما بقرأ

 كمان جازةمت وأخدت اإللحد ما خت

 ا قمرس يوقالت: اسكنك هللا الفردووتلقلقت دموع عينها ابتسمت فردوس 

 فلنكون معا   إذا: وهي ال تالحظ دموع معلمتها التي ظهرت في مقلتيها قمر

.. ا ي وراحة لقلبي في الدنيكما جعلك هللا سكنا ل .. فردوسال في يا معلمتي

 خرةأدعو هللا أن يجمعنا في فردوس األ

  مينمت فردوس وقالت: اللهم آابتس

 يه؟النهاردة عن أ لقةح: حاولت أن تغير الموضوع حتى ال تنزل دموعها

 تتكلم عن حب هللا ه معلمتي.. تكون مفتوحة مبتسمة: ه قمر

علمتي ربنا ينفعك بما ت.. : من أجمل الحلقات بسعادة المشتاق للقاء هللا فردوس

 حبيبتي

استأذنك معلمتي عشان  .. مينوال تزال محتفظة بابتسامتها: اللهم آ قمر

 .. اشوفك قريب في الدعاء .. ومش تنسينيخرش على الحلقة متا

 : إن شاء هللا يا قمريوردت عليها فردوسابتسمت 



17 
 

تتمنى أن تبقى تحدثها لمدة أكبر وأن تبقا في ثانية  قمر فردوساحتضنت 

ورائها فردوس تاركه  ولكن أثرت الصمت ودعتها تذهب، حضنها مدة أكبر

ها ردوس لنفسوقالت ف ، ودمعة في عينها ال يعلم أحد سرها غير هللا وزوجها

لهم ال" من قلبها دعت لقمرثم ، ن كنت  سترينني قريبا أم ال!!ال علم لي إ

 ضعتروال أ، اشتقت اليك ربي إني، واسكني الفردوس، اسكنها الفردوس

 ،وفي رزقك رحمة، في بالءك رحمة، رحماك ربي بي، به على ما ابتليت

قمر سعد االلهم ، رحمتك وسعت كل شيء، وكل ما يأتي من عندك خير

إن ، حياتها ربيت من حرمان في اجعل لها زوجا صالحا ينسيها ما رأو

وال  ،واجعل لي من الجنة نصيبا، تربت ساعتي فاجعلها على حسن خاتمةاق

ا (تذقني النار ولو ثانية   ،ليك ربي لترضىعجلت إ، ) إ نَّ َعَذابََها َكاَن َغَرام 

اللهم  ،وثبت قلبهم جميعا  ، وأجعل لزوجي الخير كله، فصبر قمر بعد فراق  

هي و تساقطت الدموع وراء بعضها، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك

 ستطيع فردوس ايقافهاولم ت تدعو

للدور األخير حيث المكان المخصص للعلم الشرعي للنساء في  قمر صعدت

على الذكر والعلم  مع صحبة المعهد التي تعينها كثيرا   وتجمعت، المعهد

ات المتزوجمنهن ، هللافهم صحبة أحبوا بعضهم في ، والدعاء دائما  والصبر 

لف مخت، تي ال تزلن في مرحلة الدراسةومنهن الآلمن لم تتزوج بعد  ومنهن

 وكلهم لديهم، األعمار جمعهم حب هللا والعلم من أجل نشره ولنصرة دين هللا

م دهم وأمهاتهالوفهي تحب أن تسمع لحديثهم عن أ، ال قمرعائالت إ

و كيف ساعدوهم في حل مشكلة أ، في الجامعة تأخرهمبائهم عند وتصرفات أ

 واجهتهم 

حياة مما منحها خبرة في ال، انطوائية كثيرا وتحل مشكالتها بنفسها قمر كانت

ن في س شخصية مستقلةلها  ولكنها جعلت، خطاءها في البدايةرغم كثرة أ

ن م ن الصمت خيرا  أمن تؤو، ولما تريد تعرف ماذا تريد ومتى تريد، صغير

تعلمت الكثير من القيم من تعامل فردوس ، من األوقات الكثيرالكالم في 

ن تحكي لها م قرب سندس منها وإصرارها على أوذلك رغ، الحاّجة سندسو

كانت  ،فهي لن تعاقبها وال تخاف منها، أي شيء تتعرض له كباقي الفتيات

، هلل سوى ها وما يشغل بالهاهم ن تشكوامن ذلك ولكن ال تحب أ قمر واثقة

يد  )  وتعشق الحديث مع هللا فهو من قال ْن َحْبل  اْلَور  ، ( َونَْحُن أَْقَرُب إ لَْيه  م 

 هللا جعل لها الخير ال محالة  الكثير من المواقف وترى أنفي نفسها  وتُأثر
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وهم يخرجون من المدرسة  زمالئها في صفها عندما كانت طفلة ترى

 من الحنان الكثيررهم وتحملهم وتعطيهم حلوى وتبثهم م تنتظمهاتهوأ

وذلك القلق الذي على وجوههم يوم االمتحانات وكيف تخفف ، والقبالت

ولكن ، األمهات عنهم رغم ما كانت تحمله وجوه األمهات من قلق واضح

ات ترى أن االمتحان الحاّجة سندسف، وجه سندسقمر لم تشعر بهذا القلق في 

، اتبث الثقة في الفتيوكانت تعمل على ، بشأنهالقلق  إظهارهي أخر ما يمكن 

 ،من الخوف وكل ما كتب لهم سيحدث ن يعينهم هو خيرا  وأن يدعوا هللا في أ

ن تخبر الفتيات قبل كل موسم لالمتحانات في أ الحاّجة سندسولم تتخاذل 

 رفهي تخبر األطفال في الدان تنساها ال يمكن لقمر أ، بمجموعة من النصائح

 فتقول سندس لهم:، اآلنبنفس النصائح 

استوعبته من  ال عالمات بتوضح الليانات ما هي إيا بناتي االمتح -

 المنهج 
مافيش أي حد .. نك فاشلة نهائي الدرجة القليلة في مادة مش دليل إ -

ن وإلكن لو في كل المواد يبقا فيه غلطة  .. شاطر في كل حاجة

 المذاكرة مش تمام
مدرس يدخل للما ا .. مدرس يدخل يقول اإلجاباتاحنا مش مستنين  -

ر ولو أص.. قولوله من فضلك خلي كل واحد ياخد حقه بما يرضى هللا 

ث رسول ودنكوا .. ومش تنسوا حدي يقول إجابات حطوا اديكوا على

(( وده معناه أنه أقل  من غشنا فليس منا)) هللا صلى هللا عليه وسلم 

 اإيمانوإحنا مش عاوزين يبقا  مسلم ا مش أنه بقا كافر أو غيرإيمان

 قليل
اء انتوا خليكوا رقب.. نه شافكوا تغشوا مش تستنوا مراقب ينبهكوا إ -

 : نه قالنا في سورة االنفطارفاهلل مطلع ومش تنسوا إ..  على انفسكوا 

يَن ))  ا َكات ب يَن )11َوإ نَّ َعلَْيُكْم لََحاف ظ  َرام   ونَ ( يَْعلَُموَن َما تَْفعَلُ 11( ك 

(12) ) 
بمجهود  %91من عند ربنا  أحسنبمجهودك  %71النتيجة لو جبتي  -

 لن يبارك هللا لك في درجتك  .. الغير
َرب ّ اْشَرْح ل ي  ) عليه السالم ىما تحلوا دعاء سيدنا موسادعوا قبل  -

ن ل َّسان ي * يَْفقَُهوا قَْول ي ّ ي* َواْحلُْل ُعْقَدة  م  ّْر ل ي أَْمر  ي* َويَس   ( َصْدر 
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ونظبط الحمد هلل دائما نقول دموع بعد االمتحان  أيأخيرا مش فيه  -

 جاي اللي

ال يمكن )وهي ، الحاّجة سندسمن كالم  ااستنبطتهوهنا تذكرت قمر حكمة 

 في لنحصل، بالعمل في الحاضر، ثرهولكن يمكن تقليل آ، تغير الماضي

 رأةمبازقت نها رإال أ قمر رغم ما حرمت منه، المستقبل على نتيجة أفضل(

ن نعم رائع أ، كثر من العلمبالدرجات أ ال يهتمواتعلمهم الصواب وأ، كيمةح

 النجاح إلى خذ بيدكروع من يأولكن األ، ترى من يهتم بك ويخاف عليك

كة سم تعطنيال ) المثل الصينيقال وصدق من ، الذي ينفعك طوال العمر

 (كيف اصطاد علمنيولكن 

فانتشلت قمر مما ، خواتقت السالم على األلالقاعة وأدعاء  دخلت المعلمة

متزوجة ولديها ثالث أبناء في  ومنى امرأة، فضحكت منى، كنت تسرح فيه

الدين  لذلك تستغل فترة الصباح في تعلم، مراحل تعليمية مختلفة ولكنهم كبار

أن  ىوتصر عل، وتعاملها كأبنائها وهي تحب قمر كثيرا  ، ناءاألبقبل عودة 

وتتمنى أن ترى بنتها مثل قمر وتدخل ، لقابسمها دون أي أتناديها قمر با

 !!لقمر: كنت سرحان في ايه يا جميل؟ منى قالت، كلية الصيدلة

ن ع الدرس يا منى الحلقة انهارده قمر وقالت لها: خلينا نركز في ابتسمت

 حب هللا

 حبك هللا يا قمر أ..  : مأنا عارفة بصوت خفيض منىضحكت 

 ورضى عنا نا جميعاحبقمر وهي تبتسم: أ

 ن أروعوات وهن يسمعنصت لها األخفا لقاء الدرسفي إدعاء  المعلمةت بدأ

ه هللا وخافوا من حب الصحابةوكم أ، القصص في حياة الرسول وبعد وفاته

دامهم الممالك التي تحكم وأسقط تحت أق، هللا منهم جبابرة األرض فأخاف

 وكل من أراد، علم في العالموالمسلمين هم مصدر ال سالموصار اإل، العالم

 نارت مشارق األرضالتي أ سالمسقى من علوم علماء اإلتى للمشرق لي  العلم أ

 ومغاربها

وكيف ، ينولوهي تسمع لتلك القصص في سير األ نت قمر تستمتع كثيرا  اك

ياب وليس اتباع الغرب في الث، مة اليوم لمثل هؤالء لينهضوا بهاأنه تحتاج األ

ل في ك ولكن حب هللا وتقاته ،اهر التي لن تقدم لهم شيءوالعربات والمظ
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منذ  رناالذي غادجد لنا الم سيعيدكل ذلك  والسعي للعلم والتطبيقعمل ال

 سلمو تباعنا لكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليهنا قيمنا ومبادئنا وإتغادر

 عليه ى هللامرنا به هللا ورسوله صلمن شعائر هللا ونهتم بما أنُعلي عندما ف

وليست مسميات ، العالم بعلوم جديدة حقيقية وسلم حقا حينها سنسقي

د تحت فكرها العنصرية والتشد والعلمانية وغيرها التي تخبأ ةكالليبرالي

يحدث ف، أفكار ال تتناسب مع الدين ألخذوهدم بالد المسلمين ، والكفر باهلل

 اناوأحيلصالة نفتاح وجعل الدين مخصص في المساجد وفى اصراع إما اإل

 نفهم المتقدمون اآلالغرب  ما السير وراءوإ، تقتصر على صالة الجمعة

ن ونبعد تماما ع ونأخذ فكرهم وعلومهم ونتائجهم، فنكون مثلهم في كل شيء

 !!!الدين مدعين أنه سبب للرجعية والتخلف

 صالة مرق أدت، وحلقة اللغة العربية وحلقة التفسير األولى بعد انتهاء الحلقة

أخذ طريقه  بعد ذلك وكل، العصر جماعة كما فعلت في الظهر مع أصحابها

 لكثيرالعلم ابعد و، حب هللاوتمنت قلوبهم  ن خشعتبعد أ، الحياة إلى ومساره

ناس أ   إلى غهتبلي تطبقه في حياتها وتساعد فيتسعى لمن  الذي حصلنه فمنهن

 طي ت فيمن جعلت المعلوماومنهن ، خرين ليستفادوا كما استفادتآ

 ال قبل امتحان لتصب في ورقه وتنسى مع الزمان السجالت ال تقرأ إ

 إلى تهفاتج، لعمل في الصيدليةخر من يوميها لوهنا جاء النصف اآل 

للشارع الذي يقع  ولكن لتتجه، تلمحطة لتركب ما يعيدها من حيث أتا

ا هنهت عملعندما أو، دار حيث صيدلية النور التي تعمل بهاال بالقرب من

ن تكون سبب مساعدة المريض وأ منها، جديد ية كل يومالذي تحضر له ن

ن وتكون م، هللا في عملها ن تتقيوأالمهم وتخفيف آ، في شفاء المرضى

ين المسلمن تستر نساء وأ، ن ينفعوا الناس بما تعلمواوأمة النافعين لأل

 ،كشفوا على الرجالتن يمن أ الضغط بدال   وتعطيهم الحقن وتقيس لهن

 لتجديد النية  لعملغيرها من نوايا تعددها كل يوم في طريقها لو

حضرت وقد أ، الدار إلى أتت الساعة التاسعة لتعلن عن وجوب عودتها 

فيأتي ميعاد النوم عند العاشر إال ربع ، األطفال بها لتسعد الحلوى بعض

ر فيناموا وكل يبح، بطريقتها المشوقة حد الصحابةوتحكي لهم حكاية عن أ

فيذهب حيث يشاء من بقاع عالم ، محيطه الخاص وهو ربان السفينة في
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هم لوتظهر البسمات على وجوه األطفال فيبثوا في نفوس الناظرين ، حالماأل

 له وجوههم من براءة في ذلك الوقتلما تحم، ة كبيرةسعاد

اهم حدإ، ن دار اليرقات متعدد الطوابقاتجهت قمر لغرفتها في الدار حيث أ

هو الذي و تي تكبرنآلودور لليتيمات ال، رباتتغواألخر للفتيات الم لألطفال

 تفها ففتحت حسابها علىها تأخذو ذهبت قمر لسريرها، تجلس فيه قمر اآلن

وحينها وجدت الهاتف يرن في الساعة ، خبارالفيس بوك لترى أخر األ

ام رقوهي ال تحب أن تجيب على أ، سمن أوجدته رقم بدو والنصف العاشرة

رن فولكنه رن ثانية ولم ترد أيضا، ، لم تردف، المتأخر يبة في ذلك الوقتغر

فال يمكن ألحد يريد المعاكسة أن يصر على نفس ، مرة أخرى فقررت الرد

 رقم هكذا وهو لم يجيب من البدايةال

عالمة تشير من على الطرف  أيلتسمع  قمر فتحت المكالمة ولم تبدأ الكالم

نها سمعت صوت شعرت أنها سمعته ولك، أم شابفتاة صوت  إن كان، خراآل

 : السالم عليكم من قبل

 قمر: وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته

 قمر معايه؟: بصوت متردد

 ؟ن معايه.. ميقمر: تمام حضرتك 

 !!؟يا قمر لحقتي نسيتي صوتي سعادأنا  :بضحكة سعاد

هال : أباحي الصف فتاة التي كانت في العربةفتذكرت ال االسموهي تتذكر  قمر

 بس استغربت!! آسفة سعاد

وهي تمثل أنها أحرجت  سعاد ،ن قالته وندمتردها بعد أانتبهت قمر ل 

 .. أكلمك في وقت تانى مناسب ن اتصلت متأخرفة إأحم .. آس: وحزينة

 وهللا .. وال يهمك مش قصدي: أل خالص وهي تحاول تدارك الموقف قمر

 ي حبيبتيتكلمين في أي وقت سعادبراحتك يا 

  حسنأكلمك على الفيس : طيب هاتي ايميلك بقا يا قمر أوهي تضحك سعاد

  اكتبي عندك: تمام تجيب طلبها قمر

 صلىتمام هبعتلك أهو أ: طيب مبتسمةفردت  سعادوأعطت قمر حسابها ل

 قاعدة على الالب
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 رد من على الفيسقفل معاكي وأهمبتسمة: تمام وأنا  قمر

 ت سالم: قشطابضحكة بسيطة سعاد

 : سالم .. في رعاية هللاي تغمض عينيها من أثر النعاس عليهاوه قمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

(3) 

 

صوت يخرج من هاتف قمر معلنا عن اشعار جديد فتنظر لتجد طلب صداقة 

 عاد وتوافق علىس اختارتهسم الذي تضحك قمر من اال، "بنوتة شقية"من 

ا ال وقمر ولم، قلوب ويثبت الفؤادب الطلب الصداقة ليبدأ بينهما حديث يطي

م وقت والعلللغير من نصائح طالما معها التحب المرح وتقدم كل ما تعلمه 

 الوصراحة وعندما ال تعلم شيء تقول بوضح ، ب توضيحهوباألمر المرغ

ك وذل، بحث في األمرأ و دعي لي وقتا  أ، معلمتي ل لك  يمكن أن أسأ وأ، علمأ

ن يشهد هللا عليها فهي ال تحب تضليل أحد أو أرام الغير لها يزيد من احت

 ،وال تزال نصائح فردوس وطريقتها تؤثر على قمر، وهي تنطق بغير علم

 جاء وقت األسئلة حلقةال ففي يوم قبل أن تنتهي

ر وقالت فردوس: إذا كان إحداكن ال تفهم شيء أو تريد مني توضيح أم

 فلتخبرني 

لب غلما أ .. : معلمتي فردوسفردوس المعلمةجديدة في الحلقة لت فتاة سأ

 المعهد يرتدي النقاب هل النقاب فرض؟

ض نه فرنعم هو فريضة وكل العلماء قالوا أ :ولكن تعجلت قمر في الجواب

 ؟!نه فرضأبحقا كل العلماء قالوا  وسألتها:قمر  إلى نظرت فردوس.. 

 رفعنعم هذا ما أقمر وهي تتلعثم في اإلجابة ألنه يبدو أنها أخطأت: 

 ال تكون رأي قمر اإلجابة على أي أمر ديني :ابتسمت فردوس لقمر وقالت

ه على تفرضي ءبشيتؤمنين  أنكليس معنى  أوال   بهي حبيبتيوانت.. واحد 

ال  نت  أختك لي السؤال فوثاني أمر وجهت أ.. خرين بدون توضيح اآل

 تعطي لي الفرصة  ولم جتبيأذا عندما إ رأييتحترمين 

ثم نظرت  ت من فردوس مسامحتها فهي لم تقصد،لباعتذرت قمر وط

 ضإن الحجاب فرالفتاة صاحبة السؤال وقالت: حبيبتي سمر  إلى فردوس

حاديث والمواقف لتدل وأتت األ.. ن على المسلمين بنص صريح في القرآ

ن النساء ليس كلهن لى الرجال ألوجاء غض البصر أيضا ع.. على ذلك 

غير أن الحياء يدفع لغض البصر حتى عن  ورسوله .. سيتبعن كالم هللا

َك َوبَنَات َك َون َسا ) المنتقبة .. واختلف في معنى اآلية ء  يَا أَيَُّها النَّب يُّ قُْل ألَْزَواج 
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نَّ َذل َك أَْدنَى أَْن يُْعَرْفَن فاَل يُْؤَذْيَن َوَكانَ  ْن َجالب يب ه  نَّ م  ن يَن يُْدن يَن َعلَْيه  ُ  اْلُمْؤم   َللاَّ

اغَ  يم  ا َرح  ه النقاب أم المقصود بهل في شكل الحجاب وتالف واالخ ( فُور 

نَات  يَْغُضْضَن وهي )  ية أخرى بخمورهنالخمار ألنه ورد في آ ْلُمْؤم  َوقُل لّ 

ْنَها ۖ  ينَتَُهنَّ إ الَّ َما َظَهَر م  يَن ز  نَّ َويَْحفَْظَن فُُروَجُهنَّ َواَل يُْبد  ه  ْن أَْبَصار  م 

نَّ َوْليَْضر   نَّ أَْو آبَائ ه  ينَتَُهنَّ إ الَّ ل بُعُولَت ه  يَن ز  نَّ ۖ َواَل يُْبد  نَّ َعلَٰى ُجيُوب ه  ه  ْبَن ب ُخُمر 

نَّ أَ  نَّ أَْو بَن ي إ ْخَوان ه  نَّ أَْو إ ْخَوان ه  نَّ أَْو أَْبنَاء  بُعُولَت ه  نَّ أَْو أَْبنَائ ه   وْ أَْو آبَاء  بُعُولَت ه 

نَّ أَْو َما َملََكْت بَن ي أََخَوات ه   ْربَة  إيماننَّ أَْو ن َسائ ه  يَن َغْير  أُول ي اإْل  ُهنَّ أَو  التَّاب ع 

ْبَن  يَن لَْم يَْظَهُروا َعلَٰى َعْوَرات  النّ َساء  ۖ َواَل يَْضر  ْفل  الَّذ  َجال  أَو  الّط  َن الّر  م 

نَّ  ينَت ه  ن ز  يُْعلََم َما يُْخف يَن م  نَّ ل  نُونَ  إلى  َوتُوبُوا   ب أَْرُجل ه  يع ا أَيُّهَ اْلُمْؤم   َللاَّ  َجم 

 .. ( لَعَلَُّكْم تُْفل ُحونَ 

ضا وجد أي يمانوياء اإلمع وجود أقصلى هللا عليه وسلم في زمن رسول هللا  

 األزمنةولكن على مدار .. زمننا فقط في مام الشهوات وليس من ضعفوا أ

 ةومحرم نها من الكبائرغم أر روجد من يشرب الخمفستجدين المفتونين 

وهو ملقب بحمار  نها من المحرماتمع علمه بأ يع تركهاولكنه ال يستط

وبخل بالمال رغم أنه كان فقير وصار غنيا  عليه الزكاةَصعَُب من  هناكو

مسجد وهو ثعلبة حمامة ال بفضل هللا ودعوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم له

ليه وسلم هللا عوسمي بذلك ألنه كان ال يفوته تكبيرة خلف رسول هللا صلى .. 

ليه ع بَ عُ من صَ .. وهناك  .. إذا فالفتنة ليست بعيدة عن أحد ففتن بالمال

ى فال يعن ..عليهم ارتداء الحجاب كامل َصعَُب ستجدين من  .. وهكذا الصالة

األدلة لك وت أن البعض لم يقمن بالفريضة أنها تسقط وال تكون بفريضة ..

وجههن  وهناك من كشفت يس بفريضةن النقاب لالتي يستند عليها البعض بأ

 أعلم  وهللا ورددت على الحجة

تفقوا على بين العلماء ولكنهم ا ما بالنسبة لفرضية النقاب فاختلف عليه كثيراَ أ

أي التابعين  وهذا ما جاء به أبناء كل مذهب.. نه فريضة في زمن الفتن أ

ود أن المقصورد بزهر أيضا وفى تفسير شيوخ وائمة من األلفكر األئمة .. 

زام زوجات شيوخ األزهر به وليس معنى عدم التبالحجاب هو النقاب .. 

ابليس  كل زمان وتلبيس فالفتن توجد في.. يس بفريضة ن الحجاب للفترة أ

 بآيات وأدلةن رددت عليك بشكل عام كمعلمة في القرآأنا  ..حد لن يترك أ

 نيمكنك أ كل إمام وتابعيهء اروآ معرفة األدلة كاملة ردت  قرآنية .. أما إذا أ

 ه نا تخصصفلكال  م في الطابق العلوي معلمة في العلم الشرعي تسألي
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 وأخرى .. ت منتقبة تسرقرأ إنها: ولكن معلمتي أمي تقول بضيق سمر

  عين التدين ويدّ  محترمات غير وأنهن .. لياتضحك بصوت ع

و هرأيناه و يسرق ثم رجل رأينان متفهمة لما تقول توضخ: سمر إ المعلمة

 رقين؟اأيضا يصلى هل يكون كل المصلين س

 مسرعة في الرد: أكيد أل سمر

نصيحة مني  وجد منتقبه تفعل خطأ هذا ال يعمم .. وإذا: مبتسمة فردوس

ن دين فإ .. فلتبحثي في أصل الشيء وال تحكمي عليه من تصرفات البشر

رة امَّ النفس أر ناقصون ال نطبق كل شيء وكامل ولكننا نحن البش سالماإل

 .. فالدين حجة على البشر وليس البشر حجة على الدينبالسوء 

 : حاضر معلمتي مبتسمة سمر

وليس بالضرورة ما ، واحد رأىجبار وليس هنا عرفت قمر أن األمر ليس إ

وإن كان قول اختالف ، ولكن هناك الكثير من اآلراء، تعرفه هو الصواب

، صلى هللا عليه وسلملسان رسول هللا  أمتي رحمة هو كالم كاذب لم يرد على

يه تلف علواالمر مخ، لألسف والمشايخ على المنابر ده العلماءدومع ذلك ير

 خروهل وصل له حديث أوإمام ليه كل عالم حسب الحديث الذي استند إ

أو أن الحديث مكذوب مر جديد كانت تتغير إذا علموا أ آرائهمن حتى أ، قوي

 وضعيف

وفقا لقوة الذي تحبذه  الرأيعرض كل اآلراء ثم ذكر فال بد من البحث و

بقدر  ونبتعد عن الشبهاتللسائل ليبحث، مر وتترك األ، هتقوم عليما واألدلة 

هل أيا  من األئمة طالما أنهم ليسوا بأ برأي يأخذونن العامة وإ، المستطاع

السنة  إلى األقرب بالرأي ويأخذونفهم يبحثون قدر المستطاع ، علم

 ب ال ما يوافق هواهموالصوا

 سعاد حديثها مع قمر عندما قبلت قمر الصداقة  بدأت

 ختاهورحمة هللا وبركاته يا أسعاد: السالم عليكم 

 !!مش بتقولوا كدا بردو؟ 

تضحك قمر على كلمات سعاد التلقائية: وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته 

 ةيّ خَ يا أُ 
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 ؟!بقا ديأيه  ةيّ أُخَ ترسل سعاد ايموشن ابتسام وتضيف: 

  تصغير أختي يا سعاد تبتسم وترد: دي سعاد

 حبه نتكلم بالفصحى  مش انت  اللي

ي اصال العربأنا  ال يا ستي ماله العامي زي الفل :وهي تضحك تعلق سعاد

 مكسر  بتاعي

ا نش بوب يضحك وبعدها تعلق: تكونيش أجنبية وأترسل قمر استيكر السبون

 ماعرفش

 ؟!يهأها مش عيوني زرق ووشي مليح وال أ: اتبتسم وترد عليه سعاد

 ا زي العسل يا سعاد ربنا يحفظكقمر: أه

 ؟تكلميني عن نفسك يا قمر سعاد: ما

 ؟قمر: عاوزة تعرفي ايه

ن عارفة انكوا الملتزميأنا  الساعة كام؟تنامي ب حاجة كدا انت  ول سعاد: أ

 بقا غلسة بتحبوا تناموا بدري ومش عاوزة أ

بنام على عشرة ونص بالكتير يعنى معانا أنا  د عليها:قمر وهي تضحك تر

 نص ساعة كدا يا سوسو نتكلم فيها براحتنا

 تاني حاجة بالش كلمة ملتزمين دي تحسي فيها عنصرية 

 وكلنا بنسعى لرضاء هللا علينا

وكمان مش كلنا بنام بدرى عادي يعني منا اللي مشقلب يومه بس األحسن 

 طبعا النوم بالليل

 ؟وال ايه لومات عنك بتدرسيحبه اعرف بقا مع يب حلو كنتعاد: طس

 ؟وعندك كام سنة 

 يعني خلينا ندردش تعارف 

 ؟!قمر تبتسم: عندك عريس وال ايه
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نت سيبتك مش كفيه يا ريت وهللا لو كان ترسل لها استيكر لفتاة تبكي: سعاد 

 قولك بردوده سؤال برئ وأنا ه.. 

 فه اسمي قمرعار زي مانت  أنا  مبتسمة: طيب قمر

 ؟هااااااااا وبعدين.. : ال وهللا طيب يا قمر بضيق من مزحتها سعاد

بكي من الضحك: يا بنتي اصبري انت  ترسل قمر ايموشن يضحك وي

سي في ونبدأ ال نترفيو بقافقولت أعمل زي األ .. ننا في انترفيوإ محسسان  

 من األول 

 ؟بقااااا سعاد: ماشي يا ستي ها وبعدين

 خريجة صيدلة وبشتغل في صيدلية أنا  طيبقمر: 

  بجانب دراسة العلوم الشرعية

 سنة ^_^ 24وعندي 

 خريجة صيدلة؟ انت   : بجدبتعجب سعاد

 ليه؟! ضحك عليك  قمر: أه وهللا وه

افتكرت إنك بتدرس  في األزهر أنا  : ال أصل يعني الصراحةمبتسمة سعاد

 في كلية دار علوم أو يعني مش متعلمة أو بتدرس  

 : قصدك عشان منتقبة؟متفهمة بتسم قمرت

 : اهامن تسرعها بإحراج سعاد

 سوسو النقاب ملوش عالقة بالدراسة: يا موضحة قمر

 ده حاجة دينيةيعني نقابي ده حياتي  

 فلبسته وحبيته وأنا في الثانوي عرفت بيهأنا  

 يعنيلبسه منتمية لحزب وال فئة معينة عشان أمش الزم أكون 

حتى فيه علوم ضرورية والزم تتواجد فيها لى طلب العلم ونا عوالرسول حث

 ب والتعليم الطزي  المرأة
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م الرسول صلى هللا عليه وسلم حتى أيا تنفعهموكل حاجة مهمة للناس ه

انوا الحروب كالكثير من الصحبيات اللى بيداوا المرضى وكمان في  وجدت

  الجرحى بيعالجوا

 هرية؟زال أخوانية وال سلفية وال أ كمان: ايه ده يعنى انت  بتعجب أكبر سعاد

 وال داعشية وهللامبتسمة:  قمر

 ضحكت سعاد وارسلت الكثير من ايموشن الضحك

 نها تفرقة ش فيها بحس إسياسة ماليال أصالأنا  فردت قمر:

 ا بيها المشايخ والعقل الراء بيفتومش ضده وال معاه يعني فيه آأنا  زهرواأل

 يقبلها

 يه صوابرأزهر سيئين وليس الجميع أللكن ليس كل أهل ا

 لكل بيخطأ وربنا يرشدنا للصوابا

دي على تفكيرك وبتبحثي مش بتعتم إنك: حلو مبتسمة ومعجبة بها سعاد

 بشيء واحد بتتمسكي

عتمد بأال ت الذي علمها بالموقف مع معلمتهان سعاد ذكرتها وهي تبتسم ألقمر 

نا ندور نربنا يكرمك المهم فعال إ :راء الناس وتتعلم وتقوم بما تؤمن بهعلى آ

 في كل األمور 

 هل العلم ألننا مش علماء بكل شيء أ ونسأل

  نفهم الدين ماغير ومش معقول نعيش دنيتنا غلط من 

 !!عليه سط األمور مش نردل في أبأولما حد يس

ق ول تغيير الحوار: عندك حدينها وتحاد وشعرت بالحزن لتقصيرها في اسع

 ؟صحيح فينعايشة  هو انت  

يق فهي تحب المكان الذي تعيش دائما تجيب على السؤال بدون أي ضقمر 

ن من ن تكوحسها على تعلم دينها وأوتحمد هللا أنه وجد في حياتها من ي فيه،

 عايشة في دار في القاهرة أنا  جابت:أ ،في دراستها وحياتها تالمتفوقا

 ين؟هلك عايشين فأ ت  وان بعدم فهم تستفسر: أها من المغتربات يعني سعاد
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وينبض  ،ن تثير دموع قمرتلك الكلمات القليلة أسعاد ولم تعلم كيف قدرت 

 وظهر على جبينها تعقدات من ضيقها فهي ال، وتتنفس بصعوبة، قلبها بشدة

يتيمة أنا  مأ !!هلي القوا بي في الشارع فهم لم يريدونني يوماأ"تعلم بما تجيب 

 يأيدمن  أنقذوهان ال تعلم إال أنها أتت بعد أفهي ، !!"ماتوا في حادث وأهلي

 فولكن تجيب بكلمات تتوقف عند كل حر، مستغلي األطفال في التسول

 عايشة في دار أيتامأنا  ختها: ال يا سعادتكتبه وتنزل دمعة جديدة تالحق أ

 من صغري

هي فتاة بدون أهل أم " هل ل نفسها تستوعب األمر وتسأ بدأتسعاد وقد 

 ال "انت   طوال الوقت وأول مرة قولت لها كم جرحتها بكلماتي هللا يا !"ماذا؟

 ،وهي فقدت أمها وأبيها ولعلها لم تراهم يوما"، تعلمين أحساس فقد االم

ردت لت على وجنتيها وقها وترقرقت الدموع في عينيها وسابتلعت سعاد ريأ

 اسفة سامحينيأنا  بدون تركيز:

 ايه ذنبك؟ ايه يا سعاد وانت   كي: أسامحك علىقمر وهي ال تزال تب

نت لو ك ن تزيد من حزن قمر: آسفةت وال تريد أهنا فاقت سعاد على الكلما

 في وقت بأي كلمة كجرحت

 أختك؟ تقبلي أكون

  : أكيد يا سوسووهي تبتسم قمر

فاعتذرت قمر من سعاد ، العاشرة والنصف وال بد من النوم دقت الساعة

اقع ولكن في الو، وم جديد فيه الكثير من المهامن وراءها يها ستنام اآلن ألنوأ

 ن كان ليس هناك صوتال تتوقف إ الساخنة ت قمر مستيقظة والدموعظل

اقي بنها لم تعش طفولة كلكن نيران تشتعل بداخلها وتشعر بأو، يخرج منها

ن لم تقصر كان من حقها في أم لها وحدها تراعي كل شيء وإ، األطفال

 !؟نتمأين أ، ب يحضر لها كل ما تحب وتشتهيأ تريد كانت، فردوس معها

 اتإجابحديث مع الذات وال توجد أي  ؟!ولماذا فعلتم في هكذا ؟!وماذا فعلتم

وإن كان نفس الحديث يتردد في ، تستغفر ربها فما لها أن تعترضأخذت 

، يرا  لعل كل ذلك خوتقول لنفسها ، نفسها كلما تذكرت أنها حرمت من الكثير

 يه سوى الشقاء والحزن من فراقهمن لم ترى فوإ
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وحديث مع ، ن الصالة هي السكن والراحةقررت أن تذهب للصالة لتهدأ فإ 

ابع سورة اإلخالص وتت ها وهي تقرأن هللا معوأ ناالطمئناهللا يبث في نفسها 

وتبكي سعادة برفق هللا بها وبحالها وفي السجدات ، الركعة الثانية بالضحى

 أرهقهال وعق، لمتها الدموعوعين أ، رهقه الفراقمن قلب أ اآلهاتتخرج 

 ت موسىدكما رد هليأ إلى اللهم ردني" اء عدالوتنهي صلتها ب، التفكير

السالم ألمه .. ورد أهلي إلي كما رددت أهل يوسف وأبيهم يعقوب عليه 

وإن كان الفراق مصيرنا رب أهدني  بنهم وأخيهم يوسف ..إ إلى فعادوا

الحي  فانتَ  .. رقنا في الدنياتفن ل الجنة مجمعنا وإواجع .. يكواهدهم إل

نفسي  لىإ لي شأني كله وال تكلني أصلحالقيوم برحمتك استغيث ربي اللهم 

 بالزوج ياجعلني نبتة صالحة وارزقن .. اللهم يااااااااااا رب.. طرفة عين 

 الصالح والذرية الصالحة"

قول لقمر وتذهب ، قدرتهفي  ا نزلت تذلال للرحمن وحب له وثقة  تمسح دموع

عينها هللا بان يوتنتهي بدعاء ، ادعيتها قبل النوم واذكار طالما حافظت عليها

عالم  إلى وتتجه وتنام قمر األرض، جديدهذا اليوم اللصالة فجر  لتستيقظ

ليأتي صباح يوم ، درة السماءليتجه معها قمر السماء للحظات مغا األحالم

 السابقظالم الليل  يطوي أشجان وذكريات معجديد و

لسماء في ا بدأتوقد ، بقليلوقت للفجر قبل الشروق خر استيقظت قمر في أ

حت ت الصافي منيرة عالم يسعى البشر يضاألبوارتداء حجابها ظهور نورها 

فأسرعت قمر للحمام من أجل ، ضيائها لكسب العلم والمال من العمل

 ،و هللا وتذكره كثيراوكعادتها جلست تقرأ وردها وتدع، وضوء والصالةال

 األطفالعداد فطور في إ دادا حسنية لتساعدهاال إلى تذهبثم 

نظرت و، كواب لبن وسندوتشات قليلة لألطفالخفيف من أ فوجئت بفطار

، ندسالحاّجة سالتي تقوم بإعدادها  الكثير من السندوتشاتللمنضدة فوجدت 

الحاّجة فتجد قمر ، لألطفال مفاجأةمن أجل رحلة اليوم التي أعدتها الدار 

عام الط بإعداد منشغلتان  وحسنية في المطبخ المخصص للدار وهما  سندس

الحظت قمر وهي تدخل  الحاّجة سندس، معهم في الرحلة سيأخذونهالذي 

 المطبخ بادرتها السالم: السالم عليكم يا قمر يا بنتي

: وعليكم السالم يا ن تظهر فيه بعض المرحبصوت خفيض تحاول أ قمر

 طيب نساء األرضأ
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من رد قمر والتي تتنوع في مدحها لسندس  الحاّجة سندسضحكت حسنية و

 : أيه الرضا ده كله يا قمر كلما رأتها كل يوم

 ،والتي لم تبدي عليها سندس أي تعليقالحظت حسنية عيون قمر المنتفخة 

ا هن كانت تستخدم نظارة ال تفرق معإضعيفة النظر جدا و الحاّجة سندسف

 !حبيبتي؟يا فقالت حسنية: مالك يا قمر عيونك مالها ، ا  كثير

نمت  بس مشأنا  يا دادافيش  ال تكذب: مافي الرد وتحاول أ تتلعثمقمر وهي 

 كويس امبارح

ولكن ، اما يضايقه اشيئن تغير في صوت قمر وتعلم أ الحاّجة سندستالحظ ف

ال و دهايخص قمر وحسندس تعلم قمر جيدا فمهما كان ما يزعجها طالما 

ليها تلح علو جلست معها ليوم كامل  حتى، فهي لن تنطق به يخص األطفال

م في تغير الحوار واستغالل اليو رتفأثَ ، بالبوح بما يشغل عقلها ويُأرق قلبها

 سعاد قمرإ

 حلوة لألطفال انهاردة  مفاجأة: يا قمر في مبتسمة سندس

سندوستي العسل  ة يانا مالحظ: مأوهي تحاول رسم بسمة على وجهها قمر

 !!فيه رحلة مش كدا؟.. أمممممممممم .. يا جميلة  انت  

هي ف ن ييسر هللا حالها،لبها غير مطمئن لما بقمر وتتمنى أتضحك سندس وق

 يا قمري فيه رحلة هيو: أوردت عليها ،فتاة رائعة تستحق كل ما هو جميل

طفال ألاكر بعدد جابلنا تذافيه واحد ربنا يكرمه .. كلنا هنروح دريم بارك  ..

 نا قولت لسحر امبارح علشان تساعدك وأ .. والمشرفين

.. هللا بقا  :وهي تشعر بالسعادة تغزو قلبها وتهزم حزنها فقالت بتلقائية قمر

 رحيم يا هللا    نتَ أكم ..  ربنا بيحبنيأنا  .. لعاب وميه وجريأ

يب لها في الغ جعلو ف بحالها،ون هللا رؤقالتها قمر وبعدها تفكرت في كم أ

ا ويضيف البسمة لوجهها وينسيها ما أرق نومها باألمس، ما يخفف عن قلبه

، الحاّجة سندسن  وهي ال تدري أن الصوت وصل ألُذوخرج منها مدح هلل

 سعد قمر فابتسمت سندس ألن األمر أتجلس بالقرب منها  التي

، ستسعدهم انهخبار الرائعة التي تثق بأخر األلتبشر األطفال بأقمر  فأسرعت

حتى جهزت مع سندس ، تلك المرة نصف ساعة متأخرةدخلت قمر الغرفة 

ليه ع لتأكدواتصلت سندس على السائق ، وحسنية كل ما سيحتاجه األطفال
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بن أخيه حتى ال اتي ومعه إن زوجها سيخبرت سندس قمر بأوأ، الميعاد

ع الحج م مرة يأتي فألولوابتسمت قمر للحجة ولم تعلق ، حد هناكأ يضايقهم

  في النزهات الُمعدة لألطفال خوفا عليهم  هو طالما رافقهم، قاربهأحد أ

ي فال سمعتها من طفلة فأغنية لألط، في غرفة األطفال بدأت قمر في الغناء

ألن الطفلة ، حد ما إلى ت الكلماتفظحو، لجامعةثناء ذهبها لاألتوبيس أ

ل غنية لنصف ساعة طواخذت الطفلة تردد نفس االجذبتها بصوتها العذب وأ

 قولهي األخرى تبصوتها العذب قمر ت وبدأ، الطريق حتى نزلت مع أمها

فش بنات خلا م ات يا بنات ده اللي: يا بنات يا بنالكلمات التي تتذكرها نفس

 ال دقشي طعم الحرية وال داق طعم الحلويات.. 

قالت: انت  فتبتسم من كلمات قمر فا ولكنها مثلت النوم،ميرة مستيقظة كانت أ

اسمها يا بنات يا بنات يا بنات ..  .. غنية على مزاجك يا قمرتعملي األح

 الحلوياتمشبعش من الحنية وما داقش مخلفش بنات  اللي

 كميرة التي تحاول استفزازها لتضحفضحكت قمر من حبيبتها الصغيرة أ

 كيد صح سمعتيها فين بقا؟كل يوم: ماشي يا ست ميرو انت  أ

شباب من الجامعة جوم يوم يقعدوا معانا وشغلولنا  : كان فيهبمرح اميرة

. .ماما سندس كانت مضايقة وقالتلهم ماينفعش لما سمعت األغاني .. أغاني 

 غنية بقابس كنت حفظت أول األ

 وزيارتهم، تسعد من هؤالء الطالب الذين يشجعون بعض على الخير قمر

فال طيحزنهم أن يسألهم األ وكم، هي تلك تؤثر كثيرا في األطفال كما جربت

حبون ي همال طمعا في الحلوى ولكن، نهم يحبون اللعب معهممتى سيعودون أل

ولكن لألسف فالكثير يعد ، ويهتم بهم ن هناك من يسأل عنهمالشعور بأ

فال وكم يؤثر ذلك في األط، دهمهنه سيعود قريبا ولكنهم ال يوفون بعاألطفال أ

 ويتمنى أنويتعلقون به،  ص منهمبشكل خاص عندما يحبون بصدق شخ

له قصص رائعة كما فعل أو يلعب معهم ويجعلهم  ه دائما وأن يحكياير

 ةعلى أمير وتردتبتسم قمر ، جميلة على هواتفهم ألشكاليشاهدون صور 

 : ماشي يا قمر كلمات األغنيةبعد أن أخبرتها كيف علمت ب

م ما تستقروا على اس وأميرة:بسمة واستيقظت على الحوار الدائر بين قمر 

 مين فيكوا قمر؟ بالش لغبطة
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ا اااااا .. ييال بقا يا بنات اصحوا اصحوا .. تضحك قمر وترد: كلنا قمرات

ااا اصحواااااااااااااا يال ناايا بت يا ر شيماء يا ضحى يا سميرة يا رانيا انت  

  يا وردة اصحي

في  ويتدثرونلحاح قمر عليهم، إمن  انزعاجهموهم يصدرون صوت 

ر ونظرت لهم بغرو قمر وقفت، يفعلون كل يوم أغطيتهم ليكملوا النوم كما

 تعلم ماذا ستفعل وكيف سيستيقظون وكأنها

: طيب براحتكوا وهي توليهم ظهرها وتمثل الخروج من باب الغرفة قمر

م نروح دريكمان هبقا وماما سندس ودادا حسنية وسحر أنا  .. خليكوا نايمين

 اشبعوا نوم بقا سالم يال .. بارك ونسيبكوا

 لئت الغرفة بالصياح مهللين وفرحين بتلك المغامرة الرائعة التي يحبونهامُ 

ويصرخون في قمر: الالالال يا قمر هنيجى معاكي احنا صحينا خالص  ..

 أهو ..

الة ليصلي ص منهم من يتوضأو، يغسلوا اسنانهمجميعا على الحمامات ل جروا

التي تعطيها لكل من يؤدي  والشوكوالتةالصبح رغبة في كسب حب قمر 

نهم مع الوقت سيؤدونها حبا في هللا وبدون هي تعلم أ، في الصباحالصالة 

 ن بلغ منهم السادسةم لكنها رغبت في تعويد، في الدنيامن شخص مقابل 

فهي تثق في هللا وتدعو لهم بأن ، متأخرة عن وقتهان كانت على الصالة وإ

 ويهديهمهل الفردوس يجعلهم من أ

للعيد من أجل تلك  المخصصةفي ارتداء مالبسهم  أسرعواعندما انتهوا 

ال  اناوأحي، في العام مرة على األكثر وتأتيالتي يعشقونها  الخاصة النزهة

، حبونهاالتي ي الرائعة باأللعاب مليءتأتي تلك الفرصة لمكان كدريم بارك 

 والصالة التنظفالل نصف ساعة انتهوا من نظرت لهم قمر وهي تضحك خ

وهي تبدي عالمات االندهاش على  قمر فقالت، وترتيب السرائر والمالبس

كل حاجة وانتوا كل يوم  : غريبة لحقتوا في نص ساعة تعملواوجهها

 ؟!!!بتجننوني عشان تصحوا

شان يال بسرعة ع.. لسة مالبستيش يا قمر انت   ده صرخت أميرة في قمر: ايه

 نلحق األلعاب
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 تجرييا اميرة هي األلعاب ه ميرة وقالت: ليهكلمات أ ضحكت قمر على

 ساعة ونص  .. لسه قدامنا يجي من عشرة مهى في مكانها وهنبدأ !مننا!!

ا تظن أن قمر ال تعلمه: مهو لسه بصوت عالي لتوضح لقمر م رنا تعلق

 رـــــــــــــــــــــيا قميال بسرعة .. نركب مع عمه العربية كتييييييير ه
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(4) 

 

غرفتها وترتدي  إلى خارج الغرفة لتذهبجرى األطفال اتجاه قمر وجذبوها 

 الحاّجة سندسال تتوقف عن الضحك و وقمر، المخصصة للخروج مالبسها

ك اذ إلى أن قمر مقربة إليهم ويسعدها، تضحك من صراخ األطفال وفرحتهم

 الحد وكسبت قلوبهم جميعا

هي تعلم جل اللعب وت على ذلك من أوحرص، ذهبت قمر وأرتدت ملحفتها

ق الرائع الالئرتدت نقابها وأ، البنات سيجرون ويجب عليها مالحقتهمبأن 

وا الوجبة كلوجدتهم شربوا جميعا اللبن وأ، تها وذهبت لألطفالمع ملحف

أللم صيبهم ان يادا خوفا على األطفال من اللعب وأالخفيفة التي أعدتها الد

ون يك نفهم حرصين على صحة األطفال وأ، بطونهم فيخرجون ما ملئت به

 اليوم في غاية السعادة لهم

 طفال يجرون ولكن لحقتخرج األ، يعطى كالكسات كثيرة جاء العم سيد وبدأ

ي أسرع في عدهم في ليكون أ، رقامبهم قمر وأوقفتهم وبدأت في اعطائهم أ

 تحفظ واحدة فكانوا عشرون فتاة وكل، دمكان ويقفون بالترتيب وفقا للعد

 ارقمه

 ،ومعهم قمر الحاّجة سندسمع عم سيد وركبت الدادا و الحافلة جميعا ركبوا

 وكانت، الحاج حامدفي سيارة يوسف معه  وإبن اخيه الحاج حامد بهم ولحق

في دريم بارك عند العاشرة فلن  نها ستكونأ الحاّجة سندسوعدت قد سحر 

من أن تقوم به في الصباح  بد ال ألن هناك أمر، معهم في العربة تركب

  بعد االنتهاء منهففضلت الذهاب وحدها 

طريق واألطفال يلعبون ويغنون وتسألهم قمر ومن يجيب تعطيه طوال ال

دريم بارك وقضوا وقت اليوم لن وصلوا مع بداية أ إلى و اكسسوارحلوى أ

 نت هناك عينان الواألطفال في قمة السعادة ولكن كا، بين األلعاب مسليا  

 والزوار، حرصا عليهم ن معلقة باألطفالن كانت كل األعيوإ، تفارق قمر

 في دريم بارك كانوا سعداء باألطفال وذهبوا ليلعبوا معهم

الحاّجة و، ان لكل حركة يقوم بها األطفال خوفا عليهمتكانت سحر وقمر مراقب

اعد قمر وسحر ويوسف يس، طوال الوقت جها يتبادلون الحديثووز سندس
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فال تعب األط ،السعادة ن جاء نهاية اليوم وهم في قمةأ إلى اقبة األطفالفي مر

زوج  الحاج حامدمن اللعب ومنهم من نام فحملته قمر وسحر ويوسف و

والدادا كانت تراقب الطعام والمشروبات وكل ما يحتاجه األطفال ، سندس

 نهاية اليوم إلى حلوىمن 

ن ر صيام الخميس واالثنين سنة عفي اليوم التالي كان يوم صيام فاعتادت قم

أن  وهي ال تحبعمال ما األترفع فيهحيث ، رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

وبعد التعب من اللعب في ذلك اليوم ، تضيع أجر طالما بإمكانها القيام به

، سعادن م لمات كلهناها وتفاجئ بوجود ثالث مكهاتف إلى رفاقت بطلتنا لتنظ

 راءةبعد الصالة وق بسعاد الورد باالتصال تقوم نان وقت الفجر فقررت أك

 اليوم الدراسي لألطفال يةقبل بداو

ة ت في الحصح من ايقاظ األطفال وبدأام في الصبمرت بما تقوم به كل يو

تكون  نلى أفكانت تفضل الحصة االو، "في حب رسول هللا"ن ااألولى بعنو

رن وجدت هاتفها ي تبدأن وقبل أ، للدين وبعد ذلك تقوم بشرح المواد األخرى

في  هاسبيدها رأ نها سعاد ضربتفنظرت لتجد أ، في تمام الثامنة والنصف

 أرن تقاعتذرت من األطفال وقالت لبسمة أثم ، حركة تدل على النسيان

سر من أخر وجهين في تي تقرأ مالف تن تأخروإ، الفاتحة وهم يرددوا ورائها

  ن لترد على تلك المكالمة الهامةالقرآ

 : السالم عليكممبتسمة رقم

 عليكم السالم وسعاد وهي تبكي: 

 !!قمر وقد انتابها القلق: مالك يا سعاد؟

 تانيتكلميني تبكي: كنت فكراكي زعلتي مني ومش ه وهيسعاد 

عاد مش إحنا ا سختي يأتي ال طبعا انت  بن بتقوليه ده يا ابتسمت قمر: ايه اللي

 !!اتفقنا على كدا

 : اه بس خوفتاوهي تمسح دموعه سعاد

سفة جدا بجد لكن طول اليوم امبارح كنت مع آأنا  ضحكت قمر وردت: أوال

كنا بنلعب في دريم بارك ومش أخدت بالي من الفون وهللا إال .. األطفال 

 ونسيت  8على  وقولت اتصل بيك  ..  عالفجر
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 وال يهمك يا قمر نك انبسطي ..سعاد: ماشي يا ستي المهم إضحكت 

لدرجة ل نك بتحبيني.. بجد مش متخيله إوي يا سعاد بحبك أا أن ضحكت قمر:

 من يوم واحد بس اتقابلنا فيه دي ..

في  ن بحبكوربنا يشهد إ.. وي يا قمر وهللا حبيتك أوي أأنا  مبتسمة: سعاد

 هللا

 فيه حببتنيحبك الذي أقمر وهي تبتسم: أ

 فاضية انهاردة؟ سعاد: طيب انت  

ا لكنه.. ج منها سعاد .. وال تعلم ماذا تحتات فال يوجد وق مترددةوهي  قمر

امبارح  استأذنتن الزم أروح انهاردة الشغل إلأنا  ردت: ال الصراحة

 بالعافية

 سعاد: طيب الجمعة؟

 المعهد بالليل فاضية خير؟الصبح في أنا  الجمعة: وهي تبتسم قمر

لم كعصام جه و.. ن شاء هللا مبتسمة وسعيدة كمن وجد ضالته: خير إ سعاد

 بابا واتفقوا كتب كتابي الخميس اللي جاي 

 .. نه وافق ربنا يتمملكوا على خير يا حبيبيقمر: بجد طيب الحمد هلل إ

 وعقبال منقولكوا بارك هللا لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير 

 تتقالي بضحكة: أيوه وأخيرا ه سعاد

 ن شاء هللاضحكت قمر وقالت: إ

 عوزاكي تيجى تختاري معايه الفستان أنا  ي: طيب يا ستببهجة سعاد

فمالبس سعاد ال .. ثوب فال يعجبها ها ن تشترى معاحمر وجه قمر خافت أ

 دتروبه صفات ثياب المرأة المسلمة .. ن الفستان سيكون بالئق توحي بأ

 ؟!كتب الكتاب فين قمر بصوت اتضح فيه القلق: هو انت  هتعملي

 !!فراح ليه؟ي قاعة أ: فلبهابتعجب فهذا ليس برد على ط سعاد
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ها بما يقوله الدين اروإخبمن التحدث مع سعاد  قمر وقد اضطربت وخافت

مر كان األ إذامن الكثير  قلقت من عدم التقبل الذي يكون رد الفعلولنا .. 

 فراح مختلطة وال؟: قاعة أفسألتها ثانية   كما جاء في عقل قمر

 ؟ةتلط: قصدك ايه بمخبتعجب سعاد

 ؟: يعنى ستات ورجالة في نفس القاعةحتوض قمر

 !!: هو فيه غير كدا أصال؟بتعجب سعاد

بالخير  يقهقررت قمر أن تخبرها بما يرضي هللا فإن لم ينصح الصديق صد

. .قولك اللي يرضي ربنا هأنا  صداقة إذا فردت عليها قمر: سعادفما قيمة ال

ي حاجة .. د وال أمر ال تشدكن وهللا األعارفة .. لأنا  وممكن تزعلي مني

في كل كلمة كيد لك ال تعلمين وممكن تدوري ورايه أقولك لعهأنا  لكن

 قولهالكه

 ؟!سعاد وقد قلقت من كلمات قمر: خير يا قمر فيه ايه

واحدة .. مستعدة لرد فعل  ةوهي تأخذ نفس تمأل به صدرها وتزفره مر قمر

مش روحتها قبل  أنا فراح دي.. وقالت: بصي يا سعاد قاعات األ قد يحزنها

 وهي من المحرمات  بتحصل فيها سمع من معلمتي حاجاتلكن أ.. كدا 

يئات كتير وأصحاب الفرح هم اللي ستشتغل عليها أول حاجة األغاني اللي ه

 شيلوا الوزر ده هي

 العلماء .. كبار باإلجماع من قولفيها الموسيقى حرام  ن األغاني الليإل

 بتحرك المشاعر للسوء حرام وكمان األغاني الهابطة واللي 

ترقص قدام الرجال وده كله يغضب ربنا غير إن الناس هترقص والبنات ه

 وحرام

 ينفع ومش ينفعهتلبسي فستان ضيق قدام الناس مش لو ه ن انت  كمان إ

 تحطي مكياج

  كمان......

 نك من: ايه ده كله حرام؟ شوفتي بقا إقمر وهي ترد بغضب سعادقاطعت 

الفرح  أ ُّمالنات بيعملوا كدا .. .. وكل البوالدين أصال يسر ..  الفكر المتشدد

 لعمر دي ليلة في ا.. فراح كدا وكمان شيوخ بيعملوا لبناتهم أ .. يبقا إزاي؟!ه
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 تخبأولكن هل كانت ، فهي كانت تتوقع ذلك، قمر وقد حزنت مما سمعت

كسوه يبصوت  وردت !!ختها تقع في كل تلك الذنوب؟عنها الحقيقة وتدع أ

بك هللا الذي أحب .. وألجلحبه في هللا وإننا أ.. ننا اخوات قولتي إ الحزن: انت  

 من البشر واللي يغفل عنه الكثير .. يرضى هللا قولتلك اللي حببني فيك  في وأ

ل نى إن كمش مع أو بيتغافلون عنه عشان مش يحسوا بتأنيب الضمير ..

 ن فيه في العالم مليارإ معنى.. مش  بتعمله صح ن الليالناس بتعمل كدا إ

 وريقولتلك دأنا  وعموما .. واحد بيعبد االصنام يكون المليار هم الصح

 للحق يني ويهديكيورايا واسالي الشيوخ وربنا يهد

 ن الناس كتير تعمل كدا وهم عارفينمصدقة إمش أنا  :وهي متضايقة سعاد

 بنفسيهدور فعال أنا  ..ه غلط إت

وربنا يفرح قلبك .. : تمام هو ده الصح يا سعاد امتساألبوهي تحاول  قمر

 ويهديكي للصح

 تيجي تشتري معايه الفستان : يبقا مش هيشوبه الحزن اوصوته سعاد

ي ناويه تعمل ري وشوفي الكالم اللي قولته وانت  قمر وهي تتنهد: سعاد دو

 حنا تعاهدنا وحبناإ .. نك تعصي ربنادك في إعاسمش هأنا  .. ايه وقوليلى

 ستنى ردك.. وهبعض للي يرضي ربنا  بأيد نأخذ عنيعض في هللا يب

  !!وساعتها نشوف

 راش تساعديني فياعتبرتك أختي وفي مقام ماما وهأنا  سعاد وهي متضايقة:

 .. شكرافستاني 

 فرحكآسفة وهللا كان نفسي أساعدك وأأنا  قمر:

 : طيب يا قمر شكرابحزن سعاد

 نأ وال تريد  تريد إحزان أختها في هللا،هي الف، ونزلت دمعة من عينها قمر

: لحزنا يغضب منها هللا إن ساعدت صديقتها فردت بصوت يتضح فيه كثيرا  

هللا .. ولو اقتنعتي صدقيني وباهلل عليك مش تزعلي ودوري في اللي قولته 

 ربنا  هساعدك تعملي فرح أحلى من أي فرح ويرضي

 ر يا قمر تبتسم: حاض سعاد وهي

 ن سايبه الفصل لوحده قا إل: سالم بمعتها وتبتسمتمسح د قمر
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من رد قمر أي فصل تقصد؟! .. ولكن قررت أن تسألها  سعاد وهي تتعجب

 يا قمر: سالم فتجيبها مربخصوص ذلك األ في وقت الحق

له بقالت: يا أوذهبت قمر لألطفال وأول من وقع عليه نظرها هو بسمة ألنها 

  وجهين والفاتحة!!نا اله تأخير احنا قرأقمر ده كل

ة يال بقا إحنا قولنا انهارد التأخيرسفة على آأنا  تسمت قمر وقالت: طيباب

 ايه؟هنتكلم ف

 حب رسول هللا في األطفال في نفس واحد: 

ل وأول حاجة الزم تعرفوها أ .. قمر وقالت: صلى هللا عليه وسلم ابتسمت

 بقا؟ليه .. لما نذكر اسم الرسول نقول صلى هللا عليه وسلم 

 !!: ليه؟بصوتها الرفيع شيماء

ريل وراء جب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمنن تبتسم قمر وتجيب: أل

 .. همامه ولم يصلي عليالسالم بإن رغم انفه من ذكر اسم الرسول أ عليه

م ر قدامه اساللي يذك خسران هنمعناه يا بنات إ ! ..ومعنى الكالم ده ايه بقا؟

فسه ن بخل على.. هللا رسول فهو بخيل كما ذكر .. ه الرسول ولم يصلي علي

ربنا و بنكسب عشر حسناتعلى الرسول  ن بمجرد ما بنصليبالثواب .. إل

و لحنا بناخد ثواب كبير يبقا احنا الخسرانين اف..  عشر مرات بيصلى علينا

 ؟!وال الول لما يذكر اسمه مش صلينا على الرسول أ

 يوه بصوت واحد: أ

 قول: طيب صلوا على رسول هللا تبتسم قمر وت

 صوت واحد: عليه الصالة والسالم فيالجميع 

 تن حبيباتي: احسنوال تزال محتفظة بابتسامتها قمر

 وكان.. الرسول بقا كان معروف بين الناس بالصادق األمين  :تكمل قمر

م كانوا بيشيلوا عنده حاجاته األمين الكفار كمان اللي قالوا عليه انه الصادق

 .. ألنهم واثقين في أخالقه وانه مش بيسرق ابدا

لة فسألتها رانا: اب، من رأسها إيماءةنا برفع يدها فأذنت لها قمر بقاطعتها را

 قمر هو يعني أيه كفار؟
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تجيبها: طيب يا رانا كافر بالشيء وأشارت لها بالجلوس، وابتسمت قمر 

كروا يعنى ان.. يعنى اليهود كفروا بان عيسى رسول هللا  .. يعنى منكر له

كذبوا عيسى عليه السالم ورسالته واالنجيل بمعنى انهم ان عيسى رسول هللا 

 .. رسول هللابوكذلك اليهود والنصارى كذبوا محمد وقالوا انه ليس .. 

وقريش كمان لما قال لهم الرسول أنه رسول من رب العالمين كذبوه 

حد انهارده فيه لو .. نصرهن هللا .. إال أاذوه كتيرا جدا وه ووضربوه وسب

ا حد وقبل م.. مسلمين كتير في العالم وصل عددهم للمليار ونص تقريبا 

قدامه  لىإ وى اكتر من المليونالمليار هو عدد كبييييييييييير أ كامهو ل يسأ

ه صحيح نوبيكذب به ال يعترف ا ء.. فالكافر هو اللي بينكر الشي ست اصفار

 او انه موجود تمام كدا يا رانا؟

 تبتسم: ايوه تمام وهيرانا 

 تاني بقا لحب رسول هللا ..نرجع لم في رأسها: عر بأتكمل قمر وهي تش

ن لهم عارفينهم كزي ما قولنا وده رغم إى كتير من قومه وكذبوه الرسول اتأذ

. .الحكيم  أيالرعمره ما يكدب ابدا وانه صاحب  .. اللي نه الصادق األمينإ

نه رضي هللا ع للرسول صديق بيحبه جداااااااا اسمه أبو بكر الصديق وكان

 والحبيب للمحب مرة شاف الرسول عند الكعبة بيصلي .. أبو بكر في ..

عقبة بن أبي معيط ..شافه أبو الحظ رجل بيكره الرسول اسمه ..  مراقب

 وبه .. هدومه يعنيبكر متجه نحو الرسول .. وبعدها حاول يخنق الرسول بث

 نه يأذي الرسولومنعه من إبعده عن الرسول .. اوأبو بكر ولحق به اندفع  ..

 استفادتوا ايه من اول جزء في حصتنا؟ها بقا ..  .. صلى هللا عليه وسلم

 انياقمر لر فأشارت .. ها هي وبسمةدرفعت رانيا يبعد دقيقة من التفكير 

روح أ .. ذيهاوشوفت حد عاوز يأ لو بحب صاحبتيأنا  لتجيب: استفدت إن

 دافع عنها بسرعة وأ

 قوليتوقالت: برافو يا رانيا صح .. ه صفقت قمر بيدها وابتسمت لرانيا

 حاجة جديدة يا بسمة؟

و يدافع عنه زى مادافع أباللي بيحب حد هبسمة تقوم وتقول: أيوه يا أبلة هو 

 كر عن الرسول صلى هللا عليه وسلمب

د بيكره ح لكن اللي ليه الصالة والسالم، فأكملت:في صوت واحد عالكل 

 ذيهيروح يأه
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هو الجزء األول من  شارت قمر لبسمة بالجلوس وعلقت على كلماتها:أ

 يا لكن الجزء التانيران رأىوهو قريب من ..  عليك  كالمك صح فبرافو 

لناس الن ا..  ذيه.. يعنى كمسلمة مش ينفع اللي تكرهيه تروحي تأمش دايما 

يل وخير دل .. ذيهذاكي تأكدا .. ومش كل اللي أ شة بس هم اللي بيعملواالوح

 .. خالق رسول هللا صلى هللا عليه وسلمأعلى الكالم ده 

و ذلما الناس أ م، فتابعت:عليه الصالة والسال مرة أخرى قالواصوت واحد ب

اش عأنه يسيب مكة البلد بتاعته اللي  ربنا أمرهوضربوه وكذبوه ..  الرسول

مر هللا وهاجر من مكة للمدينة الرسول أطاع أ.. يها وكان بيحبها جدااااااا ف

الرسول رجع ..  عن قبل كدا المسلمين عددهم بقا كبير جدامع الوقت و.. 

بالعكس ده الرسول عفا  .. ذوهكذبوه وأ مع ذلك مش قتل الناس الليلمكة و

 ياذينا ويكون ليده دليل إن مش كل ال .. عنهم يعنى سامحهم وسابهم يمشوا

 ذى بأ وحش نرد له األذى

و ه .. في حب رسول هللا نتكلم عنه انهاردةأكملت قمر: طيب تاني موقف ه

 العودة .. في تأخرالرسول في يوم  .. موقف لرجل كان يخدم الرسول

الرسول  وحزين .. ت الرسول وقعد يعيط كتيييييريالصحابي ده وقف عند ب

راح الصحابي  ؟! ..حصل ماله فيه ايه ايه اللي لما رجع وشافه كدا سأله هو

جات نها درساعتها افتكر في الجنة إ.. تأخر اشتاق لرسول هللا انه لما قاله إ

يبقا مع مش هف .. وانه عمله والحسنات بتاعته ممكن مش تكون كتيره

 تسماب .. هناك في الجنةكتر نفس الدرجة فهيشتاق للرسول أ الرسول في

يعنى انت مدام بتحبني  .. حبكل واحد هيحشر مع من أ الرسول وقاله إن

مين بشر المسلنفس الجنة .. الصحابي فرح جداااااااااااا .. و تكون معايه فيه

 ...بيحبوا الرسول بجد  ألنهمكتر خبر مفرح ليهم وده كان أ.. 

فنظرت لها قمر وجدتها تبكي ذهبت  قاطعت شيماء قمر بصوت شهقاتها

 !!حصل؟ لك يا شوشو ايه اللي: ماوسألتهاا عنده

عاا . عا . .. شيماء وصوتها يتقطع مع البكاء وتزيد شهقاتها: اااا .. ااناا

 فالجنة  .. فالجن .. معاكي .. فال اكون .. وززة ...أك ..

 ن شاء هللاإ ؟!! ..ابتسمت قمر من براءة شيماء وردت: طيب وبتعيطي ليه

لنا ونكون ك .. ننا ندخل الجنةر إادعي ربنا كتي .. نكون مع بعض في الجنة

 في الفردوسمع الرسول 
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 داع .. لو .. .. . أناا.أ  يعني .. .. شيماء وهي تمسح دموعها وتهدا: ي

 .. معاكي  يدخلنيه .. هيد ربنا .. داعيت ..

.. طيب يا  ن شاء هللا هندخل كلنا الجنة سواابتسمت قمر: أه يا شوشو إ

 جزء في الحصة؟ ت  ايه من تانيتجاوبي استفدشوشو انت اللي ه

وانا .. دخل معاه الجنة ييماء وقد عاد لها هدوءها: إن اللي بيحب حد هش

 وي يا قمربك أبح

لكن  .. نا بحبك اوى يا شيماء وبحبكوا كلكوا يا بناتضحكت قمر وقالت: وأ

 ربنا. .حد على األرض  أيكتر من المفروض إننا نحب الرسول كتييييييير أ

عشان يحبونا ويرضى عننا ربنا ويدخلنا .. ول حاجة عندنا كونوا أوالرسول ي

 ماشي.. الجنة 

 بلها أيالبنات بصوت واحد: ماشي 

 فروض نعمل ايه؟لماقمر: طيب عشان يحبنا الرسول ف

 مع بعضهن مرة أخرى بصوت واحد: ايه؟ يسألواالبنات 

 نعرفه يوم الحدده اللي ه قمر وهي تبتسم:

 ،وجلست على الكرسيت تسقط ولكنها تماسكت دمر بدوار وكاشعرت ق

ن جعلتها للرسم والترفيه وبدال من أن تكون الحصة التالية لحفظ القرآ

 لوانهم لرسم أشياءاألطفال أواستخدم ، لتستريح بعض الوقت، باأللعاب

جمل شجرة ستكون لها مسابقة ومن سترسم أ وجعلت قمر هناك، يحبونها

ن ذّ أ حتى ندما استراحت قليال في ذلك الوقتواستمر اليوم هكذا وع، هدية

وبعدها حفظوا سورة الهمزة ، وقاموا جميعا ليصلوا بجانب قمر، الظهر

 ت قمر في الشرح المبسط للسورة وبدأ

بس يسخر من لهن ربنا بيتوعد بالنار لكل واحد يا بنات إ اآلياتقمر: معنى 

و حد يضايق أ .. وهو ماشيأو يتريء على شكله .. أو يتكلم عنه وحش حد 

ن فاكرين إتيييير وبيجمعوا فلوس ك وبعدين بيقول للناس اللي.. حد بالكالم 

منها الصدقات والزكاة ..  ومش بيصرفوا تطول عمرهمهي اللي هالفلوس 

 دخلوا النارقالهم إنهم هي

 نستفاد ايه بقا من السورة؟ثم أردفت الشرح بسؤال: 
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ول أ ألنهاقمر لسميرة  .. فأذنتيهم رفعت شيماء وبسمة ورانيا وسميرة أيد

لكالم ابن احنا مش نضايق حد إمرة ترفع يدها اليوم فقامت سميرة لتجيب: 

 عشان مش نخش النار

 ؟رأيكأشارت قمر وقالت: وانت  يا بسمة ايه 

 فنصرفها في حاجة ترضى ربناتطول في عمرنا قالت بسمة: الفلوس مش ه

 ؟جديدة قولى حاجة تانيتقالت: هلشيماء وابتسمت قمر وأشارت 

 شيماء: ال زى ماقالت بسمة

 يا ري ري عندك جديد؟ إنت  اشارت قمر لرانيا: و

 يول زولو كانوا بيحبوا الرس.. يدخل الناس الوحشة النار رانيا: أه ربنا ه

بوا الفلوس ويجمعوها كتير كانوا ومش بيح في أول حصة إنهاردة قولنا ما

 يدخلوا الجنة ه

 يا بنات كل كالمكوا صح بس عوزة رانيا قمر فردت: برافواستوقفت كلمات 

 .. يدخلوا النار.. مش كل اللي معاهم فلوس كتير ه قولك حاجة يا رانياأ

خلوا يديرضي ربنا وساعاتها ه لفلوس دي في الليالنهم ممكن يستخدموا ا

يدخلوا ما قولتي لو حبوا الرسول كانوا ه .. وزىزى ما بسمة قالت الجنة 

 الجنةمعاه 

 ،وجبة الغداء بعد ربع ساعةدا حسنية ضربت جرس االستعداد لتناول دا

من  بأخرىغرفهم الستبدال المالبس  إلى ليضحك األطفال ويجروا

ظ فاز وكتابة الواجب وحفليقضوا اليوم في اللعب ومشاهدة التل، البيجامات

هم تولكن حدث في هذا اليوم ما عكر صفو حيا، وصتهم به قمر كعادتهمما أ

  والسبت الروتينية واجازة يوم الجمعة
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(5) 

 

بكاء يعم المكان وبشكل خاص من شيماء التي تدعو هللا بكلمات غير 

ب للدار التي اعتادت الذها الحاّجة سندسوقلق يظهر على وجه ، واضحة

مهم في فهم ما يحبون أ كأنهالتساعد األطفال ، بعد انتهاء اليوم الدراسي

رب بعد أن ضُ ولكن ، الغذاءوجبة قصص لهم ومشاركتهم في وقراءة ال

 داءالغقامت قمر لتشاركهم في وجبة ، اتجاه غرفتهمالجرس وجرى األطفال 

ها لتغير ثيابثم تذهب ، تمزح معهم وهم يأكلونن تجلس معهم وتطعمهم أو بأ

جل العمل هذا وفقا لنظام قمر الذي وضعته منذ انهت وتتجه للصيدلية من أ

 اسةالدر

عالم ذهبت لثم ، ه باب الفصل شعرت بالدوار ثانيةتسير باتجالكنها وهي 

األرض ب شيء ما امارتطسمعت حسنية ، بحر من الظالم تسبح فيما يشبه خرأ

، مكروهبب أحدهم إذا ما أوقعوا شيء أو أصيو لترى األطفال فأسرعت

وحاولت أن صرخت ، مام باب الفصلولكنها فوجئت بقمر على األرض أ

 رد فعل من أيدون  وجرت عليها إلفاقتها، تكتم صرختها بيدها من الدهشة

 ،فاقت ونظرت لها التي لتحضر ماء وترشه على وجه قمر أسرعت، فقمر

 يل، رج، : ار.. فاعيف متقطعةوثم قالت بصوت خفيض جدا وحر

هي تشعر بثقل رأسها ، الذي تغرق فيهالظالم مرة أخرى لبحر قمر ادت ع

يع نها ال تستطحتى أ، ا وعدم قدرتها على التحكم في أي شيءهومدي تسليم

رفعت حسنية قدم قمر ، فتح عينيها وكأنها تغرق وهي مخدرة تخديرا كليا  

  انية  ث ورشت على وجهها الماء، باستخدام بعض الوسائد تهاخبرألعلى كما أ

 خرج في أول وهلة لرؤيتها لقمر ملقاه على األرض عندما صرخت حسنية

ا صامتين ووقفو، بعدمالبسهم  بدؤا في تغييروهم لم ي ةفال كلهم من الغرفاألط

سمة ن سالت بأ إلى ،البعض مما يرونه وينظرون لبعضهم مصابين بالدهشة

 ماتت؟ : هي قمرإلنشغالها بإفاقة قمر ذن حسنيةأ إلى لصبصوت خفيض لم ي

م ظهرت على وجوهه التي تلفظتها بسمة األطفال الكلمات عندما سمع

ال تعلم كيف تصمت حسنية ، عالمات الرعب والحزن وبدؤوا في البكاء

فهي أيضا مصابة بالفزع وال تعلم ماذا تفعل ، األطفال عن البكاء وتهدئهم

رهم كبأ نا لتفتح فهيرسرعت ى باب الدار أعل وعندما سمعوا طرقا لقمر؟!
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 بكونم يوه الحاّجة سندساألطفال اتجاه  حت الباب وجريفتسنا وطوال، 

ت: لمن منظرهم وسأ الحاّجة سندسفزعت وعلى وجوههم عالمات الخوف ف

 ؟!!حصل فيه ايه؟! ايه اللي

م قمر سوا اسسندس ووسط صرخاتهم وكالمهم الذي اختلط ببعضه لم تلتقط 

 تكلمت اللي بس هم سندس: بس اسكتوا واحدةمن بين صيحاتهم، فصاحت ب

 فقالت بسمة ثانية وهي تبكي: قمر ماتت

  بنتي ..  قمر.. قمر  :على اخرهم وصرخت الحاّجة سندسحت عيني فت

تعالى بسرعة يا حجة مش عارفه  بصوت اختلط بالدموع: ردت حسنية

 افوقها 

حسنية  إلى ، وأسرعتذاحد ما فقمر لم تموت إ إلى اطمئن قلب سندس

 ،غرفة األطفال ومددوا جسدها على أحد السرائر إلى ل قمروساعدتها في حم

عمل  حبه ميه ابسرعة و .. ةخرجي الوالد من األوض :ت سندس لحسنيةوقال

 ديفي ايدك  وهاتي الميه اللي .. بسكر

مسك اخرجت الثم ، على وجه قمر لتفوق دس المياه بشكل عشوائينثرت سن

نه م من حقيبتها ووضعته بالقرب من انف قمر ومسحت على أنفها القليل

قدم قمر لتستوعب قمر في ذلك  دسالحاّجة سنورفعت ، حد ما إلى ففاقت

 ومع مرور، حسنية وتشربها الماء المحلى بالسكر وتأتي، الوقت ما حدث

أنا  ا دادا يسامحك ين ابتسمت وقالت لحسنية: هللاإلى أ أكثرتفيق قمر الوقت 

 ساعات ويادوب كان فاضل على األذان أربع ..  كنت صايمة

 انت  . . بنتي على سالمتك يا هلل حمدالدموع تنزل على وجنتيها: سندس وال

  مش متخيلة قلبي انقبض ازاي من الخضة عليك  

بنا ما : رابتسامة على شفتيها بإشفاق وتحاول رسمتنظر لسندس  وهيقمر 

نا رب .. كتر حاجة تقلقك لما بنتعبدايما أ .. منك يا ماما سندس يحرمني

 يعزك

ا أخبرها به زوجه ما انتاب الحاجة سندس مشاعر مختلفة في ذلك اليوم بين

ففي بداية اليوم كانت في قمة ، ت عليه قمر واحساسها اآلنحامد وبين ما رأ

، السعادة عندما أخبرها زوجها بأن ابن أخيه يوسف يريد أن يتزوج قمر
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ربته كما هي التي خلق ودين وعلم أيضا و وهي تعلم أن يوسف شاب ذو

 ربت قمر

 فاجئمة النفاس التي أصبتها بشكل بأيام بسبب حم ماتت أمه بعد والدتهف

ئلة العا عواقب وخيمة فيوكانت النتيجة ، حتى ال يقلقوا وهي أهملت األمر

ولم يكن وقع الخبر باألمر الهين ، كثرهم حب وتسامحفماتت أطيب النساء وأ

وحمد هللا على بقاء ابنه يوسف معه ليصبره ، على زوجها إال أنه ثبته هللا

يبة ظل يضرب بها المثل في الصبر والطو، تي لن تنسىعلى فراق الحبيبة ال

 بين أفراد العائلة

أخذت بيدهم جميعا هلل رغم السخرية التي القتها من أسرة  زوجته هي التيف

وإن  ،سالممترامية األطراف محتفظة بعادات وتقاليد تعارض الكثير من اإل

الزوجة ك تل، "شهيدة" إلى دعوةبسجدته  ارتبطتي أحد منهم سجدة سجد أ

ف وبعد وفاتها أخذت سندس يوس، المخلصة والقريبة الحبيبة لقلوب الجميع

بيه الذي كان منهمك في العمل طوال حيث كان يبت مع أ، وربته في بيتها

 كثيراكان يعمل كبائع لألقمشة ونجحت تجارته ف، اليوم

 ،ت سندس يوسف على ما يرضى هللا وعلى ما غرسته فيها أمه شهيدةرب

تشجعه دائما على الدراسة والنجاح ليكون مهندس بارع كما كانت  كانتف

تلك المعلمة الفاضلة التي ربت أجياال على القيم والمبادئ وأسس ، تحلم أمه

، وتحملت كالم أهل زوجها عنها وعن تأخر حملها، الدين في بداية زواجها

 كم كانت السعادة بارزة على قسمات وجهها يوم علمت بحملهاف

 ،يكون مهندس بارعيكون يوسف من أهل هللا الذاكرين المخلصين و نوت أن

فهي طوال الوقت كانت تعشق التصميمات الرائعة للمباني في العصور 

وتمنت أن يجعل هللا لها ولدا يساعد في بناء ، القديمة وبشكل خاص المساجد

 نوحقق هللا حلمها بعد وفاتها وكان يوسف م، بيوت هللا ويكون من البارعين

 ،أبرع الطالب في قسمه وحصل على االمتياز في األربع سنوات األولى

بحادث قبل دخول االمتحانات ومع ذلك وفقه  أصيب في السنة الخامسةلكن و

ن يكون من معيدي الكلية ولكن لم يحالفه الحظ بأ، حصل على جيد جداو هللا

 في تحقيق حلم أمه الذي بات حلمهوأستمر ، حمد هللا

كانت و، كل ما يحتاجهعلى لبه وأشرفت سندس على تعليمه وحفظ يوسف ق

الرحلة نظارات يوسف  مالحظت سندس في يو، هي التي تكتم كل أسراره
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وقبل أن تفاتحه أخبرها زوجها أن يوسف اثناء ، لقمر بين الفينة واألخرى

دريم بارك طلب يد قمر منه وأنه سيخبر أبيه اليوم وهو واثق انه من  العودة

 رتها أمامه علىنت تأتي سيكا حيانا ماوأ نها يتيمة، فهو يعلم أرضلن يعا

 نها تتمنى لها الخيرالطعام مع سندس وأ

 ،ن تكون من نصيب يوسف فهي رائعة وتستحق شاب مثلهكم تمنت سندس أ

ها لن نوسف فقمر كابنتها وفي رأيها أولكنها لم تعرض األمر من قبل على ي

 ن، ولكنها طالما دعت هللا بألزواج منهان تطلب من يوسف اا بأتقلل منه

ووقع الخير على قلب سندس بكل الفرحة والسعادة التي لم تزورها ، يجمعهما

التي لم ترزق إياها من أمها  كأختهاالتي أعدتها و، الحياة منذ فارقت شهيدة

 وأبيها

، ي كابنتهاهن تقابل يوسف في بيتها فها أنها تريدلتخبر قمر بأ جاءتوعندما 

تفارق طاقة لها فهي ليس ب، معت الخبر من بسمة وتبدل الفرح لحزن شديدس

 وحمدت هللا كثيرا بعدما فاقت قمر أمامها، بة لقلبها بعد شهيدةيحب

 الزم ترتاحي .. أنت   ي شغل: قمر يا بنتي انهاردة مافيش أسندس أخبرتها

ه ر أسامل بالدكتوتصهأنا  .. من الصيدلية الحمد هلل أجازهكمان بكرة و ..

 .. يظهر اللعب والجريتعبانة  .. عشانتروحي انهاردة وأقوله أنك مش ه

 يا بنتي عليك   أثررح امبامع العيال 

بجد بقيت أنا  قمر وتحاول المقاومة وإظهار أنها بخير: ال يا ماماتبتسم 

غبت امبارح أنا  ..روح الشغل .. وكمان فطرت أهو هتغدا كويس وأكويسة 

 وده كفاية اوى

 مش شايفه وشك مرهق ازاي؟!! ا بنتي اسمعي الكالم انت  ندس بقلق: يس

لفل ا زي هبقاتغدا و هو بس هقمر بمزاح: متقلقيش يا سندس يا عسل وهللا

ن اجازتي الجمعة غير إ.. يضايق انه يومين ورا بعض غياب .. الدكتور ه

 أصال بس

يوم على الزم ترتاحي  تروحى المعهد يوم الجمعة انت  سندس: طيب مش ه

فع ين.. مش ه مش بتريحي نفسك وكل يوم ضغط ومسؤوليات .. انت   األقل

 صحتك مش ببالش.. كدا يا بنتي 
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لحلقة افي برتاح أنا  بس فعال.. : ربنا يكرمك يا أمي وتقول قمر تبتسم

 .. رتاح.. وأوعدك أول لما أرجع همش تحرميني منها  .. وبستفاد كتير

 والسبت كمان راحة الصبح 

بس انت  حرة لو .. عنادية  إنكعارفة أنا  تزفر: طيب يا قمر وهيدس سن

ده . . بدون جدال جازة أسبوع من كل حاجة يا حبيبتىوقعتي تاني هتاخدى ا

النسان يبقا ا .. بيشغلوه طول اليوم وبيحتاج لصيانةالمكن بيفصل ومش 

 يتعب طول الوقت 

 والصيانة .. صيانةعاوزة أنا  يوهضحكت قمر بصوت مرهق وردت: أ

 بتاعتي كالم ربنا لما بيلمس قلبي

 ية،حسنن تحايلوا على الدادا ال غرفة قمر ليطمئنوا عليها بعد أدخل األطف

يسة كو لها: انت  اندفاعا للغرفة شيماء فأخذت تبكي وهي تسأ ولهنوكانت أ

 تموتي صح؟يا قمر مش ه

 يوه يا شوشو كويسة تبتسم قمر وترد على صغيرتها: أ

ندايقك شان احنا بكنت عاوزة تسبينا وتمشي ع والدموع ال تتوقف: انت  شيماء 

 الصبح ومش بنرضا نصحى صح؟!

، تعلقت أعينهم بقمر ثار الدموع وقدآ كان الجميع قد دخل وعلى وجوهم

علمت كم صاروا متعلقين بها وتعد و، في قلبها من منظرهم بألمشعرت قمر 

هم و ،جميع ويحطون بها ويحتضنونهاابتسمت وفتحت يدها ليندفع ال، م لهمكأ

 لكنهاو، يقولون كلمات باهته مشوشة توحي باالعتذار عما قالته شيماء

ينا وعي تسب.. مش هنتعبك بس أنعمل كدا تاني : مش هالتقطت كلمات بسمة

 احنا بنحبك يا قمر .. 

لت تقنعهم قامت وقاكي ول ،األطفال توطمئننها بخير أ وطمأنتهاقبلتها قمر 

 هبدأ يال .. جعانة جدااااااأنا  ندوم إل: قدامكوا عشر دقايق تغير الهمرحب

 ..  .. اتنين العد واحد

غيروا ثيابهم بسرعة وطبقوا وجرا الجميع لي، ثم خرجت قمر من غرفتهم

واتجهوا حيث ، ل أيديهمالحمامات لغس إلى ثم اندفعوا، ةيمالبس الدراس

عندها قالت م وتمازحهم ولطعام معهم وتضحك معهجلست قمر لتتناول ا

 سندس: قمر عوزاكي في موضوع قبل ما تمشي على الشغل 
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 سندس: حاضر يا ماما سندسقمر وهي تبتسم ل

فال  ،وبعد الطعام ذهبت قمر وغيرت ثيابها التي ترتديها بحرية داخل الدار

ن الزيارات وهي تعلم أ، يدخل الدار رجال والزيارات تكون معلومة قبلها

، كرمضان وقبل األعياد ويوم ال في المناسباتالسنة إ أيامفي  نادرا تأتي

في يوم  من يتذكروهفكم يحزنها أ، الذي تعده جرم في حقهمذلك اليوم ، اليتيم

، ظهار مدى كرم بعض األشخاصيكون الهدف إ وأحيانا، واحد من السنة

جل ليقال ذهب ر، يرات ويلتقط العديد من الصور مع األطفالامبالك فيأتي

وتكون هناك ، يتامدار األ إلى و المرشح لالنتخاب فالنفالن أ لاألعما

 !!!مصالح دنياوية حقيرة هدفها القيل والقال والشهرة أوال  

حدثني رسول هللا صلى هللا "أبي هريرة رضي هللا عنه قال:  ألم يعلموا أن

يقضي لالعباد  إلى عليه وسلم أن هللا تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل

بينهم وكل أمة جاثية فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل يقتل في 

سبيل هللا ورجل كثير المال فيقول هللا تبارك وتعالى للقارئ ألم أعلمك ما 

أنزلت على رسولي صلى هللا عليه وسلم قال بلى يا رب قال فماذا عملت 

عالى قول هللا تبارك وتفيما علمت قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار في

له كذبت وتقول له المالئكة كذبت ويقول هللا بل أردت أن يقال فالن قارئ 

فقد قيل ذاك ويؤتى بصاحب المال فيقول هللا له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك 

أحد قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما آتيتك قال كنت أصل  إلى تحتاج

ت وتقول المالئكة له كذبت ويقول هللا بل الرحم وأتصدق فيقول هللا له كذب

إنما أردت أن يقال فالن جواد فقد قيل ذاك ويؤتى بالذي قتل في سبيل هللا 

فيقال له في ماذا قتلت فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت 

فيقول هللا له كذبت وتقول له المالئكة كذبت ويقول هللا بل أردت أن يقال 

قيل ذاك ثم ضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ركبتي  فالن جريء فقد

 "فقال يا أبا هريرة أولئك الثالثة أول خلق هللا تسعر بهم النار يوم القيامة

 تيسندُ الفل يا سُ  زيأنا  ة سندس وابتسمت وقالت بمرح:ذهبت قمر للحج

 من نفسيقعد نة جامد كنت ه.. لو تعبا وهللا مش تقلقي يا حبيبتي

التعب .. و كتير .. رغم إنك بتتحمليتسامة: مصدقاكي يا بنتي سندس باب

 عليك يا قمر مش تيجي باهلل.. بيهد ما بيحركش  الجامد عندك شكله اللي

تفرطى  بالش .. ل قدام ربنا على صحتنانتسأاحنا هوي يا بنتي على نفسك أ
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مدرسة تيجي سحر تشوف كلم هأنا  .. وكمان دكفيها اعملي بس على أ

  تساعدك

. .شاكسة: بقا كدا يا سندس ترسم الحزن على مالمحها وتقول بم قمر وهي

 !!ن شرحي مش بقا يعجبكهر إيظ

 ن.. وعارفة إ وتك عنديتضحك سندس وترد: ماشي يا قمر انت  عارفة غل

 خفف عنكعاوزة أ

 فظهمحوأشرحلهم يقدرني وأفضل أ.. ة هللا الغني ربنا جّ اقمر بمرح: ال يا ح

 تدائي بقا األبيطة لحد ما يروحوا دي حاجة بس ..

مامها ع أالواق الكرسي إلى مر وتقول لها وهي تشيرتبتسم سندس من طريقة ق

 عاوزاكي في حاجة عند المكتب: طيب تعالي اقعدي ..

الحاّجة سندس لم ترد منها تذهب قمر وتجلس وقد شعرت ببعض القلق ف

 دو أن هناك خطب آخريب، و توصيها على صحتها فقطالتأكد من أنها بخير أ

وتك عارفة غل انت  الكالم:  الحاّجة سندس بدأت، كثر أهمية مما توقعتأ

 صح؟ .. خلفهاربنا مش أراد إن أ وإنك زي بنتي الليعندي 

 ربنا عوضني بيها  وانت  أمي اللي ابتسمت قمر وردت: صح

سعد لحظة عندها لما بتشوف بنتها بالفستان دت: واألم أابتسمت سندس ور

 يض باأل

لتكمل  ،صمتتولم تدري إلى ماذا ترمي بقولها فتعجبت قمر من كالم سندس 

على  معوداكيأنا  قولك بصراحة ألنهأنا  : بصي يا قمرحديثها سندس

 الصراحة مش اللف والدوران

 كملت: يا بنتي فيه عريسفأ الحاّجة سندسسها موافقة على كالم هزت قمر رأ

 متقدملك 

، فلم تكن تتوقع أن الموضوع ظرت لألرضحمر وجه قمر كثيرا ونأ

. .كملت: مش تتكسفي مني يا قمر فابتسمت سندس وأ يخصوص عريس،

سمه يوسف وأ..  هو ابن أخو جوزي.. غريب  عريس مشلعموما يا بنتي ا

 جه معانا الرحلة اللي.. 
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 ،نطقتسن تنطق وهي ال تعلم بما رفعت قمر وجهها ونظرت لسندس، وقبل أ

.. واعرفي إن الموضوع مش  نك اتفاجئتيعارفة إأنا  خبرتها سندس:أ

 بحوأنا مش أ .. بنتي ويوسف ابني يكون فيه أي غصب يا قمر .. انت  ه

نه هو اللي جه واعرفي إ على جوازته .. أي واحد فيكوا يكون مغصوب

ي وزاكوا تتقابلوا في بيتانا عوأ..  وهللا ما عرضت عليهأنا  يعنى .. واتقدم

 الحصلال بالزوج اإ يرضى ليك  واتاكد  إنه مش ه بوك  مقام أ فيعمك حمدي .. 

.. وعموما كلمي يوسف نك بنت محترمة ومتدينة د ايه إألنه عارف أ ..

كل شيء قسمة  .. لو مش ارتاحتي عادي جدا ؟! ..ترتاحي وال الوشوفي ه

تمني ا تفضلي بنتي اللي.. وهبدا .. ووهللا ما هغير معاملتي معاك أونصيب 

 ها كل الخير لي

أنها و ،الحاّجة سندسابتسمت قمر من المشاعر الرائعة التي غمرتها بها 

 اسامتهابت إلى فنظرت سندس ،ن القبول والرفض راجع لهاجعلتها تطمئن بأ

على بعد  .. بيتي بقول تتقابلوا بكرة بقا فيأنا  طيب على خيرة هللا :وقالت

ل ليوم جوال تحبي نأ .. بنتيالعصر تكوني رجعتي من الحلقة وارتاحتي يا 

 ؟!تاني

انهاردة استخارة .. وربنا  عموما صليهأنا  قمر بحياء: اللي تشوفيه يا ماما

 فيه الخير يقدم اللي

الزوج ح قلبك ويرزقك ب: ماشي يا بنتي ربنا يريبابتسامتها الجميلة سندس

 يصونك يا رب  الصالح اللي

 مسلمين وكل بنات الأنا  مين يا ماماقمر بحياء: أ

 أكتر خرك عن شغلكمش هأأنا  نظر للساعة: طيب يا بنتيسندس وهي ت

 اتفضلي بقا وربنا ينورلك طريقككدا ..  من

وقالت: ربنا ما يحرمني من  ورأسهاقمر وهي تودع سندس قبلت يد سندس 

 سالم يا ست الكل.. دعواتك الحلوة دي 

كرة طوال اليوم ف الصيدلية ولم يفارق تفكيرها إلى ذهبت قمر في طريقها

 ،كانت في حيرة طوال الوقت ؟!وماذا ستقول وكيف ستقابله؟!، مجيء يوسف

اتضحت عليها لوال نقابها الذي يخفي مالمح التوتر والتعب الذي يأتي لها 

 !؟ولما كل ذلك الخوف ؟!وهي ال تعلم ماذا يحدث لها، من بين الحين واألخر
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كان قريب سندس سواء أ، األيامتي في يوم من فذلك األمر عادي وكان سيأ

  !!م غيرهأ

 ،ن يرزقها الخيرالعمل وبعد كل صالة تدعو هللا بأ طوال وقت ظلت هكذا

هاتفها لتجلس  إلى وذهبت، ن عادت وحكت للصغار قصة ناموا عليهاأ إلى

وجدت منشور لسعاد تقول فيه " ال أعلم ماذا حدث ، بوك قليال على الفيس

 تعجب من الواقع!!!وأ بحث في الدينأ !؟لي ماذا يحدثال أعلم  !!!عالم؟لفي ا

 !!ين هم هؤالء المسلمين اليوم؟أ فأسالعن المسلمين في عهد الرسول  اقرأ

قلي بها!! ع ولكن قلبي ال يريد االعتراف نها الحقيقةالحقيقة وأشعر أ أرى

ت !! أشعر بتشتفعل الصواب؟يؤمن ان ذلك الصواب وقلبي يقول وكيف أ

ال إ ىالفصح العربيةاللغة نطق بال أ نين، حتى أالوقت واألخر تخبط بينأ

 ، لما المعانيها واحتفظت اللغة بقوة تعبيرهاالكلمات  لقد فقدتف اآلن

ذا يحدث لي هل أصبني الجنون ما !ستخدمها في كل األوقات رغم رقيها؟أ

 افعل ممثل الجميع لما ال أ لما أكون ؟!نني ولدت في عالم من المجانينأم أ

تبع ن كنت أؤمن به لما أريد أن أ؟! وإؤمن بهأأنا  ؟! وهل حقاؤمن بهأ

هل من ؟! ماذا افعل ؟!عن القاعدة أشذحتى ال  ؟!!!! هل ذلكالجميع

 " !!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟جواب

يسمى عصام .. وعندها تذكرت  ولهم ألحدالتعليقات وكان أ نظرت قمر في

ويا ريت  D:تجننتي نك أأبشرك إ" أحب  لها:سم خطيبها .. وجدته يقول أنه أ

ال إو ^_^على خير  عقلك عشان كتب الكتاب يتم في نحافظ على أخر حبة

  " .. تفضحك وتفضحني حماتك ه

ن أ، فكانت كلها سلبية بضحكت قمر من تعليقه ونظرت لباقي التعليقات

ن أ جميع فال يمكنتفعل مثل الن ، أو أتتركها من كل شيء وال تفكر كثيرا

عل ن تف، وأعلى كل شيء ومنهم من ينصحها بأن تتمرد، الجميع خطأيكون 

 ميعايعيقنا ج ألنهشيء حتى الدين  أليال تجعل هناك قيود و، فقط ديما تر

لفت أسمه ، كثرهم صدمة من شاب اسمه باسلكانت صادمة وأ اإلجابات

الصور وتغض بصرها عن الرجال في  إلى ولكن كعادتها ال تلتفت، انتباهها

ما  ن تفعلوهي تحاول دائما أ، بأن نغض البصر ناأمر ألن هللا، مكانأي 

 تعلم لما ولكن ال، وتستغفره عندما تغلبها نفسها، بقدر المستطاع أمر هللا به

هناك شيء يدفعها دفعا لرؤية ، االسمد أن ترى صاحب ذلك يتلك المرة تر
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 من باهللالشيطان واستعاذت  من وسوسةمحض نها وقالت لنفسها أ، صورته

 الوسواس الخناس

 ثار غضبهافلقد قال ما أ، نفرت من ذلك الشخصعندما قرأت الرأي لكنها 

وزاد غضبها من كثرة االعجابات التي نالها التعليق أكثر من المنشور ، حقا

كأنه جاء بحكمة من فم فيلسوف ، نفسه بعشرات األعداد وصل للمئة إعجاب

بصي  ،" شكلك بتفكري في الدين كتير :لفقا القابع في بورجه العاجي الزمان

يا بنتي الدين ده أخر حاجة ممكن ، تعرفي ليه احنا متخلفينه إنت  للغرب و

 "مش هتتعوض عيشي الحياة دي فرصة، مبسوطأنا  ان كداشبصلها عأ

، كلهم مون نصيحة واحدة بها حكمةدمن هؤالء الذين ال يقتعجبت قمر 

شطر ، والهم باتباع الغرب في كل شيءما لالختالف تماما واختالفيسعون إ

ون نهم ال يعرف، يبدو أتخرج عما يفعله المجتمع أن الما يريدون إ خر منهماأل

، اتالحماقتلك وبشكل خاص ذلك الباسل الذي تفوه بكل ، شيء عن الدين

  وكلمات تفوح من فم الملحدين وصارت يقولها المسلمون بدون أي تفكير

وقررت أال ترد ، غضبي قراءة ما جعلها تف عندها الحظت الوقت ذهب

 ،وأنها لن تتدخل طالما هي تفكر فلن تضغط عليها برأيها، عليها في العام

ذهبت  ،ستدع سعاد تفكر وستدعي لها كثيرا لينير هللا بصيرتها ويهديها

 هال الخير يوسفكعتي استخارة ودعت هللا بإن كان صلت روتوضأت ثم 

ا ودعت دعاء االستخارة كثير، فليبتعد عنها لها رن كان به الشوإ، يرزقها به

  قبل الفجر حتى نامت واستيقظت

فردوس معلمتها الحبيبة هي من ستقول  إلى ن تتحدثنوت في ذلك اليوم أ

تالي وبال، الثالثاء فقط تأتى يومن فردوس ل ولكنها تذكرت أماذا تسألها 

، !!منها ماذا تفعل لتعلم، دعاء ل معلمتها في العلوم الشرعية معلمةستسأ

 ،سرعت في ارتداء ثيابها وذهبت للمعهدوبعد صالة الفجر وقراءة الورد أ

ت بصالة تحية المعلمة حضرت مبكرا كعادتها فبدأ وجدتوكما توقعت 

ر : خير يا قمفقالت دعاء مداعبة لقمر، المسجد ونظرت لمعلمتها وابتسمت

 قولي قولي عملتي ايه؟.. 

دانا طيبة  !!يا معلمتي؟أنا  :دعاء معلمتهال ةفتضحك قمر وتقول ممازح

 خالص؟
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 إنكه عارفة وتضحك قمر ودعاء من أسلوب قمر الطفولي وتسأل دعاء: أ

 فيه حاجة عاوزة تقوليها صح؟.. مش مرتاحة  .. بسكلك براءة يا قمر 

يه فعال فما شاء هللا .. أه ا معلمتي لماحة يتبتسم قمر وتقول: طول عمرك 

 حاجة

 وهي تبتسم: طيب قولي يا قمر المسجد خير؟ المعلمة

متقدملي أنا  تضع وجهها في األرض وبصوت مملوء بالخجل: وهيقمر 

 عريس

ا ك يألف مبارمن على الكرسي واحتضنت قمر وقالت: دعاء  المعلمة قامت

  قمر ربنا يجعله الزوج الصالح

ك يعنى ألزة أسكنت عاوأنا  قالت:ي تبتسم واكتست وجنتيها بالحمرة قمر وه

 عمل ايه في اليوم ده؟.. يعني أ

 يتاحار.. تعملي أي حاجة يا قمر ت بمرح: هو انت  مش هوقالدعاء  ابتسمت

ي .. بصكتر يا حبيبتي ومش تخافي .. اليوم هيمر عادي هو تعارف مش أ

 حلقة في ودنك  اديكي شوية نصايح حطيهيا ستي ه

 داخله  وانت   صيرالعوعي تشيلي أ يا قمر همهمأول حاجة وهي أ

ا عندهدعاء  نتعلم قمر أ، وقمر ألول نصيحةدعاء  فانفجرت الضحكات من

توترة فقمر وهي ممع أنها أرادت إضافة روح الدعابة للنصيحة،  حق

يد بكل سهولة مما يز شيء منها أيويفلت ، بداأعصاب يديها ال تكون بخير أ

جازة تأخذ اإلمر عندما كانت ق، ذلك من فردوسدعاء  وقد علمت، توتر قمر

الزجاجة من يدها على قدم  األول ومن توترها وقع في بداية اليومفي القرآن 

وخافت قمر كثيرا لوال أن هدأتها ، جازةالمعلمة التي كانت ستعطيها اإل

 ،تمسكه قمر في يدها شيء أيثم على مدار الوقت يقع ، المعلمة وأنها بخير

وإجازة رسم عليها أسمها  هدية لحظة تسلميها مصحف ن أتى أخر يومأ إلى

بأجمل الخطوط كحاملة لكتاب هللا براوية حفص واتصل السند إلى رسول 

رحا حتضنت قمر ففردوس بدال منها وا فمسكتهماهللا صلى هللا عليه وسلم، 

 وحصلت على ما كانت تتمناه .. صارت معلمة مثلهاالنجيبة ن طالبتها بأ

وقلك الكالم اللي كزي معايه يا قمر هبجدية وقالت: رقمر  إلى دعاء رتنظ

 ....بالك منه طوال الرؤية الشرعية تأخديبجد الزم 
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(6) 

 

يع  يستطشاب يدعو هللا وال عن قمر كان هناك في مكان أخر ال يبعد كثيرا  

كل ذلك الحزن  فال يعلم متى سيتخلص من، ن يوقف دموعه مع كل دعاءأ

 وىولكن ال ملجأ له س ؟!لص منهيف سيتخوال يعلم حتى ك ؟!قلبه يمألالذي 

 "علياء"ن يزيل همه ويحافظ على رب الناس فهو القادر على أ

يدعو ويبث همه وشكواه وكل ، وهو ساجدا بين يدي هللا فال راحة له سوى 

 سيي من نفبحال " ربي أنت أعلم :خذ يدعو هللافأ، الرحمن إلى ما يؤلم قلبه

لت قو إنكربي ..  يجوب به صدريومهما قولت من كلمات فلن تعبر عما .. 

ظ اللهم احف..  نا مؤمن بكل ما تقول ربوأ..  لينا من حبل الوريدقرب إإنك أ

. . جعل من يحيط بها عبادك الصالحيناللهم أ..  ليكاللهم أهديها إ..  علياء

اللهم ..  ذىأ اللهم أحفظها من أي وال تجعل للظالمين عليها من سلطان .. 

..  ن كانت مريضةواشفيها من مرضها إ..  بها كرب فك كربها إن كانت

ن وإ..  ن كانت تتعلم زيدها علما ووفقهاوإ..  ن كانت جائعةوسد جوعها إ

  ".....ن كانت تزوجتوإ..  كانت تعمل ارزقها المال الحالل

انت وإن ك"  :كملفأ ،هاغيركثر من أتوقف قليال ونزلت دمعة أحرقت عينيه 

نت أ..  ه يرفق بها ويصونهالجعوأ..  صالحجعل زوجها رجل تزوجت أ

  "رب الناس ومالكهم

لنبض كأن قلبه يعترض على ا، دقات قلبه تبدو فانيةن أتوقف ثانية وشعر ب

ون ن يك يريد أهو سيقول ما الف، والحياة إن كان دعاءه الذي سيقوله حقيقة

ضت بن كنت قوإفاكمل: " ، عما سيقولهون عليه الدعاء السابق في، قد حدث

واسترها تحت األرض ويوم العرض ..  غفر لها ذنبهااللهم أ..  روح علياء

  واجعلها تسامحني "..  عليك

زيد وتلمه ، ويزيد أننه يسمع بالفعل خبر وفاتها اآلرا كأزادت دموعه كثي

 : " ربيثم يكمل دعاءه، نه سببا في كل ما حدث لهايشعر أهو و، الشهقات

ن ولك..  كما يفعل غيريكثر من الصالحات أوال ..  لست بعبد صالحأنا 

..  هاخرتوتسعدها في حياتها وأ ختيوتهدي أ..  تهدينين ثقتي فيك رب أ

 اللهم اجعل زوجها صالح واهديه واعفو عنها وعنه وارزقها الذرية الصالحة

ب اللهم يا مقلوألختى ..  وأغفر لي ولوالدي .. ليك ردا جميالاللهم ردني إ.. 
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في لهم اتيني في الدنيا حسنة وال .. ت قلبي على دينكبصار ثباألالقلوب و

 ". خرة حسنة وقني عذاب الناراأل

ذهب لكي  ثم، ن أدى صالة الفجرخذ يجفف دموعه ويقرأ ورده بعد أوأ

 راد االطمئنانرفة أخته فأولكن سمع حركة في غ، عمله إلى يستعد للذهاب

ه تأذن لها وهي تها فسمعالخاص بغرف طرقات متالحقة على الباب، عليها

طل عليها وعلى وجهه ابتسامته الجذابة وقال: " صباح الخير يا أ، بالدخول

 جميل "

  إسالمولمحة من الحزن: صباح الخير يا  سعاد ووجهها يبدو عليه اإلرهاق

 !!حصل؟ بقلق: مالك يا سوسو ايه اللي إسالم

 أوي انةوحير إسالميا  يواد ودمعة تسيل من عينها: تعبانة أسع

 سألها: ليه بس ايه اللي حصل؟!سريرها وجلس قبالتها ثم  إلى وصل إسالم

خيها أ رن تزيح ذلك الحمل من على قلبها وتخبتريد أ وكأنهاسعاد وهي تزفر 

 !!!!عمل ايه؟يك في حاجة إلن بجد مش عارفة أعاوزة أخد رأأنا  الحبيب:

 !: خير يا سعاد قوليمن كالمها يقلق وبدأ إسالم

احبتي ص كنت بكلم بنتأنا  :والدموع تجمعت في عينيها تتكلم بضيق ادسع

تان الفس وإنها يعني تيجي تجيب معايه .. عزمها على كتب كتابيوكنت ه

بتاعك  هو الفرح ؟! .. سألتنيليه سألتهافرفضت وساعتها لما لبسه .. اللي ه

تان اكي فسينفع اختار معمش ه آسفة.. قالتلي  قولتلها اه ؟! ..مختلط وكدا

 ن رفيعة أصال ومش فارقإل .. جيبه كدانا فعال كنت ح.. وأ ويكون ضيق

ن وا يلبسوا فساتيأصال .. يعني كل اللي هيجوكل البنات بتلبس كدا  ..

تقولي بعدين قالت إنها هو..  مظبوطة ويبقوا أحلى من  وأنا العروسة!!!!

في كتب الكتاب  نهإيعني  .. خد بالى منهاشوية حاجات عن الفرح الزم أ

نفع مش يأنا  نوإ .. مش ينفع يبقا فيه أغاني والبنات يرقصوا قدام الوالد

 .. خطوبة او كتب كتاب وفرح أ أيحط مكياج وحاجات تانية بتحصل في أ

دور التلي إن أوق وهي ظهر على صوتها إنها زعلت من  .. نا زعقت معاهافأ

 ؟!!كالمها صح وال ال 

 : ودورتي يا سعاد؟ألختهوهو يبتسم  إسالم
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لقيت األغاني .. دورت  إسالم: اه يا وبدأت الدموع تسيل من عينيها سعاد

 اال ليه ت اللي في أغاني اليومين دول الليأصال حرام وخصوصا الكلما

 ..بتحرك المشاعر وده كله غلط  .. وغير الكلمات اللي حاجة أيأهمية وال 

هو  لغو الحديثالمقصود بن إ من المفسرين اسمه بن كثير أقسم وفيه واحد

ماعدا حاجة اسمها  باإلجماعوالموسيقى كمان محرمة  .. نها حراموإ األغاني

ر ل وترقص وده كله مذكوقدام الرجاوفعال مش ينفع الستات تتمايل  .. الدف

كنت بسمع البنات في الجامعة بيقولوا على أنا  ..نها حرام فيه نصوص إ

مش هتحكم في كل أنا  ح كلها كدا .. وكمانفرااأل األغاني وكدا لكن مهو

وهو الفرح على  .. نها مش ترقص وال تقف محترمةواحدة تيجي الفرح إ

  نهيص فيهم ونتصورعات منهم ساعة كتب كتاب والباقي هعضة أربع ساب

 ك ..وحبيتي تعرفي بنفسدورتي  كنخته: طيب كويس إألوقال  إسالمابتسم 

 ريحك يا سوسو هأنا 

تي تساقطت من عينيها وهي تشكو له باهتمام ومسحت الدموع ال نظرت سعاد

 إسالمما يحزنها: بجد يا  له

 حضرت كتب كتاب واحدأنا  وهو يضحك: اه وهللا .. بصي يا ستي إسالم

غاني فيها رقص وال أ أيوكمان مش حصل  .. صاحبي كان قاعة في جامع

عني ي والعروسة للعريس ةه بس كالم كويس مباركموسيقى كان فيه أغاني أ

..  "بارك هللا لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير" .. كانوا مشغلين:

 واخذ يغني بصوته 

ن موت مكفاية بجد ه إسالمضحكت سعاد وهي تضع يدها على فمه: بس يا 

 ك دهوتغني بصوت تفاجئنيوعا أايه الصوت الرائع ده يا بني ..  .. الضحك

 يطفشده الكل ه في الفرح ..

 أضحك أخته: يا سالم ياختي!! ألنهوهو سعيد  إسالم

 سهل نا والمكياج والفستان وبردوتوقفت سعاد عن الضحك وسألت: طيب وأ

 ؟؟!!فيه اختالط

حترم ي.. بس الكل ه ههو أقل الضرر هيبقا فيه اختالط أ : بصي يا سعادإسالم

 ترضى تيجيظنش صاحبتك مش ه وما .. جامعألنه هيبقا فنفسه ولبسه 

 ليمن زمان وبقولك توسعي لبسك وتبطأنا  وبالنسبة للبس والمكياج .. الجامع
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شان ع وكنت بسكت.. حط خفيف .. لكن كنتي بتزعلي وتقوليلي ه مكياج

 ياللنا كولد أعرف ايه .. وأنه تشدد وجهل بابا مش بيحب كالمي وشايف إ

 زايإحكموا على البنت زاي .. وممكن يإوعارف بيفكروا  .. بيجذب ولد

 ويدايقوها

 ،بقوة وغضب وهو يتذكر معاكسات الشباب للبنات في الشارع إسالمزفر 

خطأ ن ال، هو يشعر أوكم تعرض للشجار أكثر من مرة وهو يدافع عن فتيات

وكان يتذكر سعاد وأنها من الممكن التعرض لنفس ، من عندهن في البداية

زم فستان واسع مش ال يا حبيبتي وماله لما تجيبي أردف كالمه: ثم، المواقف

.. مكياج  أيالخمار ده ومش تحطي  لبسي عليه طرحة زي.. وأ المجسم

 !!!الناس ؟!! .. عشان تبقي زينه غلط ليه بقا تعملي كداعارفة إ مدام انت  

 ؟! وهو الناس مالهم.. 

ت كرة شوفعلى فصمت قليال وحاول أن يأتي بمثاال يؤكد كالمه فأردف: 

ت .. وكان مكياج أيفرحها ومش حطت  كانت في بوست على الفيس عروسة

هي مش كانت كدا ..  وعيون ملونةمش عشان بيضة و.. جدا وهللا  سعيدة

.. اعمل  اللي يا سعاد ما شاء هللا عسولة ومش محتاجة أصال لمكياج  وانت  

 كلم عصام لو خايفة مش يوافق.. وانا ه يريحك يا سعاد وسيبيها على هللاه

 وراك رجالة يا بت  انت   معاه في النادي وأقنعه معاكي .. .. وممكن نتقابل

يه وتظهر دمعة في عينفيضمها بين يديه،  إسالمتضحك سعاد وتقفز على 

يك ثرت فمين صاحبتك دي اللي أ: بس وسألهادها عنه بعَ أثم ، بأختهسعادة 

 !!!عجبي.. ال وايه كمان بتتكلم بالدين  ؟! ..كدا

 دامن أسبوع ك عرفتها وأنا راكبة أتوبيس كت سعاد وردت عليه: بنتضح

ومن  .. أتوبيس فتيها في: بنت عروسأل أخته رافعا أحد حاجبيه نظر بتعجب

 بقا ؟! .. دي سرها باتع على كدا كدا فيك   .. وتأثرأسبوع بس 

ثم حاول أن يتقمص دور الحزن وقال: وأنا اللي بتكلم من سنين وال بتعبريني 

 إسالميا خسارة تربيتك يا واد يا  ي .. وهي تخليكي تفكري وتسأل

ية .. قلبي ارتاح هي فعال بنت مش عاد ها: أسعاد وهي تضحك على أسلوبه

وكالمها جميل كانت  .. وى بجدهي عسولة أسمها قمر ولها أوي .. هي أ

 منتقبة
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 هألختر .. أشا يشعر أنه بدأ يعجب بالفتاة ويهتم بكالم سعاد وهو إسالم

  كدا تاني ا سعاد مش توصفي فيهابالتوقف: كفاية ي

لكن في كالمها  .. مش قصدي عسولة شكالأنا  سعاد بتعجب: ايه يا بني

 يعني سلوبهاوأ

 .. : هاااااااااااايإسالمفنادى عليها عن الكالم ثواني وسرحت  تتوقفثم  

 ؟!روحتي فين إنت  

 لحد انهاردة مش شوفت وشهاأنا  نسعاد وهي تبتسم: صدق إ

  ا على تعليق سعادضحكانفجرا 

.......................................... 

 ائحتتذكر نصتحاول أن ، من التوترد تعصر يديها ببعضهما اقمر وهي تك

وال  ،سألها إذان تركز في كل ما سيقوله العريس وتجيب عليه ، وألهادعاء 

 نن معظم الفتيات يحرجن مأل، ويمكن أن تطلب أن تقابله مرة أخرى تخاف

 الحاّجة سندسولكن طوال الوقت وهي عند ، أن يسألوا في المقابلة األولى

حدث ال تعلم ماذا يفهي ، تتعرق يديها وقدميها باردتين برد الشتاء القارص

 ، ؟!لقلبها

ال  فهي، للدار نها ستذهببأ الحاّجة سندسن تخبر كل عشرة دقائق تنوى أ

فسها التي كلفت ن حاّجة سندسالحرج من ولكنها تتراجع وتُ ، طيع الكالمتتس

العصر  ذنأن أ إلى، وتكفلت بكل الترتيبات للزيارة وإن كانت من قريب لهم

على  وبعد ربع ساعة سمعت طرق، جماعة الحاّجة سندسفصلت هي و

اي الش ج حامد ومعاه يوسف أعملي انت  اكيد الحه أخبرتها سندس: دفأ، الباب

 أسلم على يوسفخرج أ بقا عقبال ما

تأتى  التي اآلياتكل  ت قمر الشاي وجلست في المطبخ تقرأفعل حضروبال

ار قص أفكانت تقر، نسيت كل ما حفظت كأنهاشعرت ، نمن القرآ تتذكرها

ندس ن أتت سأ إلى ظلت تنتظر عشر دقائق، السور وتستغفر كثيرا لتهدأ

تقال وهي عينيها كلمات ومجامالت  كانت هناك، ن تخرج معهاوقالت لها أ

ها ن تظهر وجهوأ، ولم تخلع نقابها كما قالت معلمتها، بداارق األرض ألم تف

لمات لم تلتقط منها وبعد ك، أجنبي غيرهعندما تكون مع يوسف وال يراها 

اج الحقال ف، يوسف طمئنان على والدا مجامالت بينهم وأنهأ قمر شيء سوى



61 
 

مر .. وق نك جاي تتقدم لقمراحنا عارفين إ.. : طيب يا يوسف يا بني حامد

بقا  ممكنيا بني .. عارفك لكن هي مش تعرفك أنا  ..بنتي بالظبط  دي زي

  !تعرفها بنفسكتكلمها و

  جيب الشايبقا هقوم أأنا  سندس تقول: طيب

 هاألنباإلحراج وتعلقت عينيها بالحاّجة سندس حتى خرجت،  قمر شعرت

 شعرتولكن ، ن كان الباب مفتوحامع رجلين في غرفة واحدة وإتركتها 

ب يا فقال: طي، كثرن تستمع ليوسف وهو يعرفها بنفسه أبإحراج وحاولت أ

ستة وعندي  .. سمي يوسف شهاب الديننسة قمر أيا أأنا  .. هو عمي

عد بوالحمد هلل  خريج كلية هندسة قسم هندسة معمارية .. .. وعشرين سنة 

لشهر ا فييت شغل في شركة كويسة مرتبي معدي األلفين جنيه الدراسة لق

ن قبض منه الفيلليل بقف مع والدي في محل وبيصر إن أن باوده غير إ.. 

يبة من هنا عشان وانا عندي شقة قر.. فالحمد هلل على رزق ربنا .. جنية 

تمام كدا يا عمي وال ومقدرش أبعد عنه .. ألنه رجل كبير بويا .. أبقا جنب أ

 نسيت حاجة 

  أهيه سندس جت هي.. أ يضحك حامد ويرد: ال تمام يا بني

 اتفضلوا الشاي: تغمز بعينها لزوجها وهي سندس

نتوا وا.. قدمكوا  نقعد في الصالة الليحامد: طيب احنا معاكي يا قمر ه فقال

لو الواد يوسف دايقك نادي وأنا أجي  .. اتكلموا براحتكوا ومش تقلقي

 رميهولك من الشباكأ

 نا عارفأتعملها و .. ضحك يوسف وقال: ربنا يخليك يا عمي

 ربنا يحميه لشبابه .. بني يوسف عمره ما يدايق قمرسندس مدافعة: ال أ

 الحاج حامدتها على ما قاله ككتم ضح اكل ذلك وقمر تحاول بكل طاقته

ن خرجوا ساد صمت لمدة ثالث دقائق فضحك يوسف وحاول ، بعد أويوسف

 ه وووكسر ذلك الصمت: وحدو

 ال هللا إله إ: ال قمر وهي تبتسم

 سف وهي يبتسم: طيب يا قمر تحبي تعرفي ايه عني تاني؟يو

 هعاوز تقول انتَ  : الليبخجل سها قالتت كل األسئلة من رأقمر وقد تبخر
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بقا خالص بقا ي.. يوسف وهو محتفظ بابتسامته: ايه السهولة دي طيب حلو 

 نااسأل أ

تلوم نفسها فكانت تسأل أفضل من أن تعطي له ، حراجفي قمة اإل وهيقمر 

من هذا  سهلالشفوي في كلية الصيدلة كم كانت أتتذكر امتحانات ثم ، الدفة

 قالت: تمامو، فابتسمت للمقارنة الساذجة، الموقف الذي يجمعها بيوسف

 اتفضل

 ممكن تعرفيني بنفسك؟ .. : احم احميوسف

اسمي ا أن .. ثم اجابته: ول سؤال وسهل الحمد هللتبتسم قمر وتقول لنفسها أ

غل في صيدلية قريبة من الدار وبشتخريجة صيدلة  .. سنة 24 قمر .. عندي

 وبدرس علوم شرعية  .. عايشة فيها اللي

 يوسف وهو سعيد جدا: ما شاء هللا طيب وحافظة حاجة من القرآن؟

 خدت إجازة ختمت القرآن وأأنا  محرجة: الحمد هلل قمر وهي

دت خ.. وأنا كمان أك اللهم بار .. يوسف وهو منبهر بتلك الفتاة: ما شاء هللا

 اإلجازة

 تبتسم قمر وترد: طيب الحمد هلل 

ذا حها فقال: طيب إن يمازراد أ.. فأوساد صمت لمرة أخرى ولكن لدقيقة 

 كان كدا بقا يال سمعي سورة يوسف

اج حرونظرت له فتالقت األعين وشعرت باإل رفعت قمر عينيها ألول مرة

 قال:فضحك و ت رأسها ثانية،فأخفض وإن لم يرى عينيها الشديد من يوسف

 وهللا كنت بهزرأنا 

يب وسألها: طفقاطع يوسف الصمت  فضحكت قمر بصوت خافت وصمتت،

 ؟!ناوية تربى والدك ازاي إنت  عرف عاوز أأنا  يا قمر

ربيهم على كتاب هللا وسنة رسول .. إن شاء هللا ه قمر ترد بتلعثم: اممممم

 .. وانهم يطبقوا الليبعون هللا  هممن صغر نخليهم يحفظوا القرآ.. وه هللا

هم وأي لغة نفسو اإلنجليزية .. وكمان ههتهم باللغة جدا العربية أبيتعلموه 

ا يمارسوا رياضة مدام حالل وهيمارسوها صح يتعلموها .. وكمان لو حبو

معاهم قصص  قرأى العبادات ما فيش أي مشكلة .. وهتيجي علومش ه
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الرسول صلى هللا عليه وسلم .. وإنهم  سيرةو ..رضوان هللا عليهم الصحابة 

 .. يعتمدوا على نفسهم زايإعلمهم وأ .. واألولى تهم الحقيقيةوقد يتخذوه

ا لكن يخافوا من ربن .. ومش يخافوا من أي حدوانهم يتوكلوا على ربنا دايما 

 خليهم يحترمونا مش يخافوا منناوزوجي هأنا  .. حتى

يب ط .. اء هللا ربنا يجعلهم من الصالحينيوسف وقد سعد من اجابتها: ما ش

 وبالنسبة للشغل؟

 فسالت قمر: هو شغلي يدايقك؟

امل تي من التعمش ادايق إنت  طالما كيد مش يدايقني ابتسم يوسف وقال: ال أ

 كلو أديت .. هو أنا و اللي بتشتغلي معاهم .. وأحب أعرف حاجةين أمع الزبا

 ؟الشغل وال ايه زوميبقا مش له لمتوفرة مصروفك وكل حاجة 

.. وأجيب  بشتغل عشان اعتمد على نفسي أحب أنك تعرف أنأنا  قمر:

.. وأن استفاد من اللي اتعلمته  عوزاهأنا  الحاجات اللي عوزاها واتعلم اللي

ة المرأة وحري ومش واخده الشغل من جانب اثبات دوري في المجتمع ..

ولو بكتير مع والدي .. أهم في البيت ن دوري المزعومة .. الن مؤمنة إ

الشغل مهم لو عندي وقت  وطبعا.. نجحت فيه يبقا عملت اإلنجاز الحقيقي 

 وعنج االضطرار بردو بردو فراغ

 ليني في حاجة؟يوسف: طيب تمام حبه تسأ

حاجة رف عأ قمر بتلعثم وحروفا دفع بعضها بعضا لتخرج: اه الحقيقة عاوزة

انا يتيمة أنا  .. ان يعني ....عارف ان لد حضرتك وامهمة .. هو .. هو 

 ومتربية في دار؟

عن نفسي مش عندي أي نا وموافق أكيد وأيوسف وهو يبتسم: اه عارف 

ده  هو.. نك بنت محترمة وعارفة ربنا يبقا فين المشكلة مشكلة .. طالما إ

أة : "تنكح المرقال النبي صلى هللا عليه وسلم حلمي في زوجتي .. وكمان

. . فاظفر بذات الدين تربت يداك"سبها ولجمالها ولدينها ألربع لمالها ولح

 وانا الحمد هلل عاوز ذات الدين 

ه تفكير يوسف وان إلى ابتسمت قمر مع دمعة نزلت من عينيها وقد ارتاحت

 .. أماءت برأسها ال تعلم هي عنهم شيء ناللذاغير مبالي بحسبها ونسبها 

 قالت: تمامو
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 ة تانية؟عن حاج : طيب عاوزة تسألييوسف

 غير الشغل  ه ازايقمر: اه ممكن تكلمني عن يومك بتقضي

كنت فاكرك أنا  ل: طيب الحمد هللابتسم يوسف وعلم غرضها من السؤا

ا أن .. عموماي اتحفظ ده تقولي الفجر بيأذن الساعة كام؟! .. السؤال الله

ل غوبعدين برجع أنام .. أصحى أستعد للش.. ان الفجر ذيومي بيبدأ من أول أ

خر اليوم ممكن أقرأ الورد بتاعي وممكن في أ.. روح في المواصالت وأ

..  الن .. ج المحل اتغدى معاه اروح للحوبخلص أ.. اخليه هو مع القيام 

ل اليوم والحج طوأنا  فبيبقا قعدنا في البيت قليل .. والدتي متوفاةأنا  الن

 دس دي أمي.. وخصوصا من بعد ما الدراسة انتهت .. بس سن شغل وكدا

 نا بعزها جدا يعتبر وأ

 ابتسمت قمر وقالت: ربنا يباركلك فيها يا رب

 رد: ربنا يباركلنا فيها 

 ممكن اطلب منك حاجة أنا  هو :ثم علق

 قمر: اتفضل 

 يدايقك يعني ممكن ترفعي النقاب؟يوسف: احم لو مش ه

وال تعلم بما ترد ويقطر دما،  ن وجهها تخرج منه نيرانشعرت قمر وكأ

فعت رثم زفرت و، تريد أن تهدأ فقط فاغمضت عينيها وقالت الشهادة، عليه

كان  فوق التي، ورأى فيها مالمح المرأة الرائعة نقبها ببطء فنظر لها يوسف

 وقال: ما شاء هللا  ثم غض بصره زوجته، ورضى أن تكون يتوقعها

ابتسمت قمر فشعر بإحراجها وخجلها فطلب منها: خالص يا قمر ممكن 

 زلي النقابتن

ينيها ن لم يرى عفابتسم يوسف من حياء تلك الدرة وإ، قمر بسرعة فأنزلته

ما فأرد أن يوقف ذلك التوتر ويريحها فاكتفى ب، اللتان اغمضتهما الفيروزتين

.. ومعاكي وقتك أدعي واستخيري  ستاذن دلوقتيهأنا  قال: طيبو عنها علمه

حبيتي نتقابل هنا تاني مش  ولو.. ن شاء هللا تظر ردك إنبراحتك وأنا ه

 عندي مانع 
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روج والخ اميقلل وسف وهو يستعدفأشارت له برأسها كموافقة على رأيه، ي

: ايه يا بني ما وهو يقول في الغرفة اتجه نحوهمن الغرفة، الحظه حامد ف

  !!لسه بدري

يه ف شكلك بتتريء يا عمي .. ال خالص ربنا يقدم اللي: وهو يضحك يوسف

 الخير

  خيرالنتوا االتنين بكل .. وربنا يرزقكوا أطيب تمام  بايتسامة: حامد

حتى  نتَ التي علقت: أيه ده يا يوسف دا بعد أن سلم على سندس خرج يوسف

 مش شربت الشاي!!

 أذنكوا.. است  يوسف بابتسامة: معلش يا سندس المرة الجاية بقا ان شاء هللا 

 بقا .. عاوزة حاجة يا ماماأنا 

 ة: ال يا بني ربنا يسعدك ويسدد خطاكسندس بابتسام

يوسف وهو يضحك من مشاكسته التي سيقولها لسندس: مانحرمش من 

قريب ..  ونشرب الشربات دعواتك يا ماما .. زودي عليهم وتفرحي بيه

 السالم عليكم

 يابني : وعليكم السالموهي تضحك من مزاح يوسف سندس

  يكمل عمله لمحلنه سيذهب لخبر زوجته أحامد من قمر وأ استأذن

  ؟!يك يا قمريه رأقالت: أفجلست سندس مع قمر و

احمرارا .. قلقت سندس هها الذي يتوهج وج رفعت قمر نقابها فرأت سندس

 تعالى اغسليه بسرعة  ؟! ..قالت: ايه يا بنتي وشك مالهعليها و

وهي مبتسمة وتنظر لعينين سندس بحب لما يمتلئ به قلب سندس من  قمر

 نه اليوم عدا على خيروهللا يا ماما سندس الحمد هلل إ :حنان وقالت

: انت ت بقلقثم عقل تقف بجوار قمر في الحمام وهي الحاّجة سندسابتسمت 

 يا بنتي طمنيني؟ تعبانة .. وال انت  كويسة يا قمر وده كسوف 

 كويسةأنا  ضحكت قمر وردت: ال وهللا يا ماما الحمد هلل

ك بقا في ي: طيب قوليلي ايه رأمت وسألتهاوهي تزفر ارتياحا ثم ابتس سندس

 يوسف؟
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انهاردة إن شاء هللا .. صلى استخارة هأنا  قمر تنظر لألرض وردت:

 صلي بردو .. لكن ه نا بكلمهحسيت براحة وأالصراح 

 ربنا يقدملكوا كل الخير يا حبيبتى  سندس وهي مبتسمة: طيب يا بنتي ..

، يومها لعادت لألطفال لتكمتها فواستأذن، بعدها رتبت قمر البيت مع سندس

لمنشور وقع نفس ا ولكن، دت ان تتصفح الفيس بوك كالمعتاداروفى الليل أ

" : قال إسالم خر رد من شخص يدعىأمام عينيها ورأت أ الخاص بسعاد

فده مش معناه انه صح  الخطأولو العالم كله عمل  .. الحالل بين والحرام بين

 "لي يرضي ربنا توكلي على هللا واعملي ال.. 

رد  ن فيه حد: الحمد هلل إلنفسها بصوت خافت ابتسمت قمر من الرد وقالت

 .. ربنا يهدينا ويهديكي  يا سعاد كويس عليك  

ت اه يا يوسف لو كنثم ابتسمت وقالت لنفسها:  في يوسف،سرحت قليال 

ا أصال ساعتهسمي كنت ناسية أأنا  ..السورة سمع إن ألما قولتلي بتتكلم جد 

تسمع سورة القمر بقا مدام هو  بعد كتب الكتاب خليكه بس صدق فكرة.. 

 كدا 

يض األبيض والنقاب األبضحكت من خياليها وهي ترى نفسها بالفستان 

 هعلستف ي تتخيل ماوسعادة بالغة تملكتها وه، وخمارها الذي يستر جسدها

لدف وتغني امن الفتيات ب الفرقة وتأتينها تريده فرح رائع ، وأفي يوم فرحها

 و.... معهن

زت ابتسامة واسعة ثم قف وابتسمت سماألت قاطع تفكريها رنين الهاتف فرأ 

 من على سريرها لترد على اتصاال طالما انتظرته............
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(7) 

 

م : السالبمعاتبة وردت هاسريرعلى ضحكت وقفزت من  ابتسمت قمر ثم

 عليكم يا هانم

يا  لسه عروسة نالمقابلة دي ..  اش حال إيا قمر  وهي تضحك: ايههاجر 

  بنتي

وال  ..ختي روحتي وقولتي عدولي  : ايوه ياوهي تتقمص دور الغضب قمر

 .. دا حتى األوضة شاهدة علينا شرةيا خسارة الع  .. اتصال وال أي حاجة 

عاوزة شوية .. اهدي بقا ..  يا قمر وه عليك  وووو: يووتزفر وتقول هاجر

 احكي معاكي 

 ؟!ح الشغلا: ليه هو جوزك سابك وربتعجب قمر

 كلمك مهو عشان كدا قولت فرصة أ.. : الصراحة اه وهي تضحك هاجر

وهللا  .. طمنيني عليك   ختي ..يا طفشتيه يا فوزية .. طيب :وهي تضحك قمر

 وحشتيني يا بت 

أنا  وهللا .. كمان يا قمروانت  : وهي تضحك من رد قمر األول وترد هاجر

 مبارح وبعدين دول أسبوعين بسأ لسه راجعة

..  بتييا حبي يجعل حياتكوا كلها سعادة : ربناصديقتهابفرحة تقول ل قمر

 .. عشان ابقا خالتو بقا  ويرزقكوا الذرية الصالحة ياااااااااااا رب

  !!ايه؟ بقولك: احم احم .. مبتسمة هاجر

  !!: خيربقلق قمر

 !: عندي ليكي خبر حلوبسعادة هاجر

 عندي ليكي خبر تحفة نا كمانبصرة .. وأ تضحك: قمر وهي

 هاجر بعصبية ظنا من سخرية قمر: انت  بتهزري؟!

  بدا!!قمر وهي تضحك: ال وهللا أ

 انت  األول .. عشان خاطري  طيب ما تقولي: بفضول وترجي هاجر
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 األول : ال انت  وهي تضحك قمر

شان خاطر ي .. عطيب يا ست: تزفر من عند قمر وتبتسم وهي ترد هاجر

لم عوهللا أأنا  قول وأمري هلل ..على بعض .. هنتعازم الرصيد بس .. مش ه

 بكرة الصبح وأتأكدجيب اختبار الحمل .. بس لسه هحامل  شكلي

ه هيييييييييي.. : بجد يا هاجر مكانها مرة أخرى من بسعادة وهي تقفز قمر

 لتو ابقا وهبقا خ

ليك  عما شاء هللا وت مضحك: ثم قررت قمر مشاكستها فقالت باستفزاز وص

 شكلك مستعجلة تربطيه جنبك بالعيال يا فوزية .. 

ار جيب اختبمتأكدة قولتلك .. هضحكا كثيرا ثم قالت هاجر: يا بت مش ف

وهو ا أن بقا في معمل ونتأكد تانينروح لسه .. وبعده بيومين هقوله الحمل 

 سوا 

اوزة حد يناديني خالتو بقا ع.. يا رب يطلع بجد .. : اللهم بارك بسعادة قمر

 قريب 

ا عسل ي..  هتبقي أحلى خالته في الدنيا ن شاء هللا يا قمر: إبابتسامة هاجر

 عندك خبر ايه؟ .. ها بقا وانت   انت  

 !وافق على عريسقمر بخجل: شكلي كدا وهللا اعلم ه

.. : اه يا مجنونة احنا بالليل على رد فعلها تضحك قمرهاجر تزغرط ف

 قولوا عنك ايه دلوقتي؟!!الجيران ي

اش أصبح أحنا مايهمن: بالليل وال فترد عليها وقد أسعدها الخبر كثيرا   هاجر

 هنبقا مدامات وانت  أنا  .. بجد بجد أخيرا بقا .. لف مبروك يا قمر.. أ

اما تبقي مخالص .. وه بقيتي مدام وهي تضحك: يا بنتي ركزي .. انت   قمر

 ربنا يسهللسه أنا  .ن شاء هللا .إقريب 

 ؟!: واسمه ايه بقابفضول هاجر

 الحاّجة سندس: يوسف قريب بابتسامة قمر

.. مش كان يبقا اسمك مريم .. عشان تبقي زي  ها ما شاء هللاهاجر: أ

 الروايات يوسف يا مريم .. وكوني مريَم يكن لك  يُوُسفَ 
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ضحكت قمر على تفكير صديقتها وقالت: يا بنتي ارحميني من رواياتك دي 

 قاب

ولي تق وعقبال ما .. ربنا يباركلكوا يا رب : حاضر .. عموماةهاجر بابتسام

 على الخطوبة يا بت يا هاجر تعالي

 ومول اليمن أ تيجي.. انت  ه اهو تبدأااااا .. الندالة ه: ايه ده بقابسخرية قمر

 ماليش دعوة.. ومن قبلها كمان  .. أوقولك

 رنسيسة ي يا بهاجر تضحك وترد عليها: انت  تؤمر

 جز بقا اليوم ده ويجي معاكي قمر بسعادة: تمام وتبقي تقولي لجوزك يأ

بيبي شغله كله على يا ح .. أدعيله بجد .. : ربنا يرزقه يا قمربحزن هاجر

  التريالت مسائي .. بخاف عليه من الطريق

 ويتعين مدرس .. وييسر طريقه .. قمر: يا رب يا هاجر يرزقه بكل الخير

 يا رب قريب 

بنا لحد ما ر والمهم الفلوس شغل أي: يا رب يا قمر هو بيقول بابتسامة هاجر

 يسهل 

حالل وربنا يرزقه من ال على فكرة .. تفكيره صح.. : الحمد هلل بابتسامه قمر

 ويسعده بالنونو اللي جاي .. حبيبتي دايما 

 ةعاوزة أفرح بيك  بسرعأنا  .. متى يا بتهاجر بمشاكسة: هتقروا الفاتحة أ

 ؟بقا

 معايه يقولتلك تعالى اتعلم .. ويهدينا قمر: يا بنتي فاتحة ايه ربنا يهديك  

ه حاجة مش في .. وبعدين يا حبيبتي تستفادي كتير.. وهللا هعلوم شرعية 

ل الرسوأصال .. بدعة  لما ننوي عقد الزواج وال الخطوبة .. دي اسمها فاتحة

بطبعه الزم يحط ب متدين لكن احنا شع.. بدا والصحابة مش عملوا كدا أ

 الطاطش بتاعه

عمري ما أنا  ضحكت هاجر وقالت: وهللا انت  صدمتيني بجد .. دي بدعة

يعني حتى لو بدعة فهي بدعة  بس هي مش حاجة سيئة بدا ..كنت أتخيل أ

  حسنة
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 نإ : ال يا هاجر البدعة يعنىتريد توضيح األمر وتذكر قول معلمتها قمر

 يد و من الدين لكنفاكرين إنها سنة أو .. عتقد دينياحنا بنعمل الحاجة من م

صلى هللا عليه و ننقص من سنة الرسول .. إننا نزود أحاجة غير صحيحة 

 .. نها سنة .. في الحقيقة هي بدعةأو نعمل حاجة مخالفة ونقول إوسلم .. 

ة في النار لن كل بدعة ضاللة وان كل ضالوورد حديث قاطع في االمر ده إ

مقصود بيها المعنى اللغوي .. ة المقصود هنا في الشرع مش ال.. والبدع

لمين بالمس رجع صالة التراويح -رضى هللا عنه  -ا عمر بن الخطاب لم يعني

ذه!! ت البدعة هنعم ؟ ..عمر قال ايه بعد وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم ..

ي جودة فلكن كشرع التراويح أصال مو ةلغويمن الناحية الالمقصود هنا .. و

شان مش .. لكن الرسول عمن أيام الرسول صلى هللا عليه وسلم  سالماإل

تقصدي  .. لوحيا السنة يعتبر فعمر أ..  يثقل على المسلمين مش خرج يوميا  

 من الناحية اللغوية

القة بالدين والشرع فممكن يعنى حاجة مش ليها ع ثمأردفت قمر موضحة:

مر وإحداث إ االبتداعن هنا البدعة من ألتقولي أه بدعة حسنة وبدعة سيئة .. 

 نك تسني سنةه غير إود و يبدأ بيه ..أول حد يعمله أ جديد في الحياة انت  

ه فقال رسول هللا صلى هللا علي حسنة ألن دي بيبقا ليها أصل في الشرع ..

سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من  سالممن سن في اإل"وسلم: 

سنة سيئة فعمل  سالممن أجورهم شيء، ومن سن في اإلعمل بها ال ينقص 

. " .بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ال ينقص من أوزارهم شيء

ن أ صلى هللا عليه وسلم قال ن الرسولأل واحنا الزم ندقق في الحاجات دي

شر األمور محدثاتها وأن كل بدعة ضاللة .. وكمان قال من أحدث في أمرنا 

.. يعني فعال حاجة مذمومة ومكروهة ومش ينفع  منه فهو ردهذا ما ليس 

 نتساهل فيها

يا  روحي.. : ربنا يزيدك علم يا شيخة هاجر بسعادة بصديقتها ترد عليها

 بنتى قلبي وربي راضين عليك  

  تضحك وتقول: ماشي يا ست سعاد .. يا رب يرضى عننا جميعا قمر

 شاغل عقلك .. اللي.. أممممممممممم  !!: سعاد مين؟بتعجب هاجر

 وبفكر في بنت .. فعال مشغولة شويةأنا  محرجة: معلش يا جوجو قمر وهي

 سمها سعادأ
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 بقا؟! .. وهي مين سعاد دي.. و مهو باين أه ختي ه يا: أبابتسامة هاجر

 !!!لحقتي لقيتي صاحبة غيري يا ست قمر؟

بعدين .. و : ال وهللا يا هاجر مش الحكايةوهي تضحك من كالم هاجر قمر

 في القلب يا جميل  انَت اللي

يعني  بتثبتينيهاجر تضحك على قمر وهي تحاول تخشين صوتها كالرجال: 

 ايه حكاية سعاد دي بنت جديدة في الدار؟.. بس  بس خالص مصدقة.. 

 نت قابلتها بالصدفة في المواصالتقمر وهي تشعر بالحزن: ال يا هاجر دي ب

 عضحصل موقف كدا واتعرفنا على ب.. 

 فقولك ايه هو الموقمش هأنا  وقد قلقت على صديقتها: طيب يا ستي هاجر

 ها الحال ويهديني ويهديكي يالوربنا ييسر .. تي من نفسكلمش قو مدام انت  

 معاكي في المعهد نآحفظ القرناوية أرجع أأنا  .. وعلى فكرة قمر

لدراسة ء انااث كنت بتحايل عليك  تحفظ  أنا  .. طيب حلو .. : بجدبسعادة قمر

 ؟!! لكن أقول ايه

 :وهي تمازحها هاجر، ن صديقتها لم تسمع كالمهاثم زفرت قمر بضيق أل

 .. أصال الواحد دماغه شبشبهو عارفة أنا  ..ختي مش تقولي  ال يا

 ا بقابدهلكن مش  يأجل ..يقعد هو يسمع الكالم ووالشيطان بيضحك عليه و

 قول ألحمد وابدأ تانيهأنا 

 ن شاء هللا .. وهو مش هيرفض إيب يا جميل : طبمرح قمر

 بقا عشان هنام أنا  سيبكمبتسمة: يا رب يا أوختي .. أ هاجر

نازلة .. و في األولوبتاع قمر قررت مشاكستها: هو انت  مش قولتي الرصيد 

 !!رغي يجى ربع ساعة

هاجر تضحك وترد عليها: ال هو أحمد الصراحة بيعملها فاتورة شهرية .. 

 هزر معاك  بس كنت ب

 : أيوه ياسيدي .. عقبلنا يا ربقمر ضاحكة

 هاجر وتدعو بصدق: يا رب يا قمر يرزقك بالزوج الصالح 

 صحيكي للفجر بقا مدام هو مش موجود.. هبقا أيا جوجو  قمر: يا رب
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 .. ربنا يا قمر يا عسل انتَ وهي سعيدة الهتمام صديقتها بها: ماشي  هاجر

 يحبك

، المحعالم األ إلى تذهبف، في قراءة االذكار لتنام تأغلقت قمر الهاتف وبدأ

ر ترى نوبعدها و، واقفة في الظالم ال ترى أي شيء كأنهالترى في منامها 

ها فردوس تبتسم لمعلمتها فترى ، هروبا من الظالم في مكان بعيد تذهب له

كانت و، واقفة على عشب أخضر رائعوهي رافعة النقاب بيضاء ال هابثياب

 ،ولهم من الجمال نصيب كبيرحولها أطفال صغار رأت رائعة و ابتسامتها

 ثم عادت تلعب مع األطفال وتركتها عليها تسلمو جدا كانت فردوس سعيدةو

 ،خرنقلها لمكان أمرا ما ، وحدث أكأنها تدور بداخل دوامة كبيرةشعرت قمر 

مامه ، وترى أشعره كثيف وضحكاته تجذبهاكان ، فترى شاب من ظهره

في  أويبد، وينادي عليهم وهو ال يراها، ان واحدة منهم تشبهها كثيراطفلين ك

يد ترفذهت بجانبه  ة وال ترى وجههتقف خلف، بصوت عذب قراءة القرآن

نه ليس بيوسف إفتسأل نفسها: ، ت نصف وجههورأ أن تعرف من هو؟!!

  !!فمن هذا؟كما ظننت 

دها تغرق في في مكان بحره واسع وهي بمفر تأخذهاتشعر بدوامة أخرى 

ن أتت موجة ورفعتها أ إلى، خر يغرقهاواحد تلو األ يأتيوالموج ، البحر

قع قمر لت، على الرمال وتركتها تلهث ملتقطة أنفاسها بصعوبة خارج البحر

 من على السرير نها تسقطوتستيقظ وهي تشعر بأ

 غفر هللافتست، ذان الفجر وقد ضاع عليها صالة قيام الليل لهذا اليومتستمع أ

نها وحمدت هللا أ، كان كابوس وتتنهد وهي ال تصدق أنه كان حلم أو

اق كانت في سب نهاأابتلعت ريقها بصعوبة بالغة وشعرت ك، استيقظت

 معلمتها وجه تتذكرف، ثم حاولت تذكر ما حدثلمسافة ميلين،  مارثون

  من كان؟ولكنه لم يكن يوسف فشاب ثم تذكرت وجود ، فردوس

ويأتيها في  لما يحفر في ذاكرتهاف، من قبل الشاب هي لم ترى وجه ذاك

 كانت كم ؟!!ماذاتغرق هل األمر له عالقة بالذنوب أم  الم، !!والبحر، منامها

ند وتبتسم ع، ن تغرق فيه هكذاولكن ال أ، وتشاهده ن تذهب للبحرتتمنى أ

 الذي قالته لنفسهاذلك الرد 

، لفرضركعتي الفجر وا لتتوضأ وتصلى استعاذت باهلل واستعانت به وقامت

قتها اتصلت على صدي، وردها وتقرأ، فركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها
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وجدتها تدخل ، الورد قاطعتها شيماء هي تقرأبينما وإليقاظها كما وعدتها 

 !!ل؟حص للييه التها: شيماء مالك يا حبيبتي أعليها باكية تعجبت وسأ

 ة يا قمرخايفأنا  ا:شيماء والدموع ال تزال تسيل على خديه

 !!: ليه بس فيه حاجة حصلت؟بقلق قمر

قعد وهي تمسح دموعها: مش عارفه بس صحيت وكنت خايفة أ شيماء

 لوحدي فجتلك 

دول ونروح نعملنا سندوتشين  قرأ الوجهينهأنا  : طيب خالصمبتسمةقمر

 ناكلهم عقبال مالدادا تصحى 

 سوا نلعبشيماء وهي تزيل آثار الدموع: طيب ماشي وه

 نلعب كمان ب يا شوشو وهوردت عليها: طيضحكت قمر 

 لىإ يات القرآن وشيماء تنظر لها بحب وسعادةت قمر بصوتها العذب آقرأ

 وي يا قمرأن انتهت فقالت شيماء: صوتك حلو أ

 : ربنا يكرمك يا شوشوبابتسامة قمر

ك ن زيعاوزة أقرا قرآأنا  وهي تقفز من مكانها وتقول بحماس: شيماء

 فظه كله حوأ

د ولو ناوية بج .. : وهللا دي حاجة تفرحني يا شيماءتحتضنها وتقول قمر

تحفظي في الدار مع  نستأذن ماما سندس ونروح سوا يوم الجمعةممكن 

 اتفقنا ه وتسمعيهاقرأ معاكي يوميا وجأنا  .. وممكن األطفال

 ه اتفقنا : أبسعادة شيماء

ن ثيرا واخذوا يغنون ويتسابقووفي منتصف اليوم بعد ان لعبت قمر معهم ك

.. جاءت سندس ونادت على قمر  .. ويلعبون بالكرة وغيرها من األلعاب

من  فاقتربت قمر.. م عليها للسال المكتب إلى وراءها فابتسمت قمر وذهبت

 سندس وقالت: صباحك فل يا سندوستي يا عسل 

 صباحك فل  .. الجميل فرحان.. ابتسمت سندس وردت: هللا بقا 

مش عارفة مين كلمتني  ه طبعا .. مهو انت  محتفظة ببسمتها: أ ر وهيقم

 امبارح
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 سندس بتعجب: مين يا قمر؟

 كدا انت  بتحبيها ولسانها بينقط عسل كدا زييقمر وهي تبتسم: واحدة 

 سندس وهي تضحك: هاجر رجعت من شهر العسل

 نظلم البونيةهدول هم أسبوعين بس  قمر وهي تضحك: ال يا ماما ..

 ندس وهي تضحك: عقابلك يا قمر س

 ن شاء هللاأحمر وجه قمر وردت: إ

راحة بص رأيكلتنظر في عينيها: قمر ايه  بيدها سندس وهي ترفع وجه قمر

 في يوسف؟

 : ده لسه مش عدا أسبوع بخجل قمر

 فرح بيكواعارفة بس الصراحة نفسي أه مانا : أوهي تبتسم سندس

ته في ن مش سأل.. إل مرة كمان محرجة: طيب ممكن نتقابل قمر ترد وهي

 عرفها ت كان مفروض أحاجا

دة انهاربلغ حامد .. ه أي مشكلة : طيب يا قمر مافيشترد بابتسامة سندس

في  تبقيهتالت ن العارفة إأنا  ..عشان يجي يوسف تاني على األربع كدا 

 .. واالتنين والخميس هتقولى الشغل وممكن تبقي صايمة وتعبانةالمعهد 

 ايه رايك؟ ع مناسب وال انت  فاألرب

 بيبقا إجازة  .. حسنر مبتسمة: مش عارفه ممكن نخليها الجمعة بردو أقم

على الجمعة إن شاء هللا  بلغ عمك حامد يقول ليوسفسندس: طيب يا قمر ه

ك قول.. قوليلي وأنا ه وخايفة حاجة عن يوسف أيعن  .. ولو عاوزة تسألي

  بما يرضي هللا

. .ليه غير الزوج الصالح  تختاريش هم إنكاثقة يا ماما وأنا  :مبتسمة قمر

.. وربنا يسهل لما  وهو ما شاء هللا حافظ لكتاب هللا وده حاجة كويسة جدا

 توضح ر واألمور هتهنتكلم تاني هنرتاح أك

 ويرزقكوا بكل الخير ربنا يسهل .. يا بنتي ماشي بابتسامة: سندس
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صلى قيام الليل الذي فاتها كما لت تاستأذنت قمر من الحاّجة سندس وذهب

فعل الرسول صلى هللا عليه وسلم، فهو من عادتها الصالة في الثلث األخير 

 ولكن غلبها النوم وبإمكانها أن تقضيه في وقت الضحى 

............................................ 

ين فلقد اشتعل شجار ب .. في بيت سعاد لم يكن الوضع على ما يرام بتاتا

انت الدموع تسيل من وك من جهة أخرى .. ن والعريساألبو من جهة األب

 فقط  لألسوءمر كان يسير عين سعاد واأل

تب الكتاب في قاعة أفراح كبيرة نعمل كبغضب: يعنى ايه مش ه األب

  ؟!!!يكون في جامعوه

 دقنيي ص: يا عمبقلق ومحاوال الثبات على رأيه وإقناع والد خطيبته عصام

 يمنع مشاكل كتير ممكن تحصله كويس جدا .. وهنيف إشاأنا 

 تفهمني!!! يا أستاذ عصام ما زايإ: مشاكل بتعجب األب

يعجبهم نظام .. ومش هن عائلتي متحفظة شوية عارف إ : انتَ بتردد عصام

 األغاني والرقص

لك .. فكرك هنجبمنحطة تتجوز من عائلة ه ن شاء هللا انتَ بغضب: ليه إ األب

.. وال هنجبلك رقصات في  في كتب الكتاببيض بسالح أناس يرقصوا 

 الفرح ما تحافظ على كالم وتشوف انَت بتقول ايه

هو  بابا : ياوإصالح ما لم يقصده صديقه عصام محاول تهدئة الوضع إسالم

هي الحكاية إنه مش حابب الفرح يكون فيه  أكيد .. مش يقصد كدا خالص

 ني وكمان سعاد موافقةاغأ

كيد أ :متفحصا وجهه ثم ينظر لعصام ويقول بغضب سالمنظر إلوهو ي األب

 هو اللي ضغط عليها 

راها ي كعادته بيهوال يزال أ ،خته هي سبب كل ما يحدثبتسم ألن أي إسالم

 التي تقف فيها بينما عصام ينظر في الناحية، وهي المالك نها المظلومةأ

 وافقت على أمر ولوال أنهاكان معترض فهو ، سعاد خلف الستارة ويتأفف

قف في صف سيوكان ، كان سيمر هذا األمر عليه مرور الكرام، يرضيه

 والدها
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ن يود اآل، لتكون عامل ضغطكانت فكرة سعاد  متحفظين هلهأ أن فكرةأما  

قباه ن ماال يحمد عوقد يحدث اآل، ن فكرتها اثبتت الفشل الذريعلو يلومها أل

ا عمي الحكاية مش فيها ضغط وال : ين لم يهدأ والدها فقال تهدئة للوضعأ

يشغل أغاني وال لما هنكون في مسجد الكل هيلتزم ومحدش ههو بس ، حاجة

الفرح ووكمان العيبة الكورة بقوا يعملوا كتب الكتاب ، مشاكل من الناحيتين

 يعنى هو حاجة مش قليلة ، هناك

كون ي نكتب الكتاب ده هنقعد فيها: ساعتين نزعاج وسخرية من الفكرةبا األب

  إسالمهو عمرك شوفت كتب كتاب كدا يا  .. الوقت خلص

حسم أمره  ولكن جيبه باإليجاب فينفجر غضبهألبيه ويخشى أن يُ ينظر  إسالم

ج يعني في الفترة األخيرة كتير بقا يعمل كدا ويخليها ا: الصراحة يا حبالرد

 حضرت واحد هناكأنا  والموضوع بيبقا جميل.. في مسجد 

 .. يوه بقا قول كدا: أويعلى صوته أكثر سالملؤها الغضب إلظرة مبن األب

ب مش وتخلي كتب الكتاتعملي فيها شيخ .. ه إسالميعنى الفكرة فكرتك يا 

 أغانيال بعده أي فرحة و

قك اياحنا مش عاوزين ندوهللا وبدى القلق عليه: أهدى بس يا بابا ..  إسالم

 وبعدين صحتك بجد الزم تهدى .. 

 واالستقرار في تنفسه .. رد عليه: فس ويحاول ارجاع الهدوءوهو يتن األب

 يجوا لما يعرفوا انه ساعتين بس شايف إن قريبنا ه انتَ 

ار حر.. هم أيريح العريس والعروسة  عملنا اللي : وهللا هو احنابثقة إسالم

يجى مهما كان المكان ش عجبه ما يجيش واللي حابب سعاد هبقا .. اللي م

 الفرح وال الوقت بتاع

 ابنته: سعاااااااااااد  رأىن يستمع اد أروبدأ يقتنع وأ األب

 يوه يا بابا: أجاءت والدموع تسيل على وجهها

 ،من رؤية دموع ابنته فهو يحبها كثيرا وال يحب رؤية دموعها األب جانزع

 !!: بتعيطي ليه دلوقتي؟فإبنته نقطة ضعفه الوحيدة قال بضيق

 وزاك تزعل يا بابا: مش عوهي تمسح دموعها سعاد
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مش أنا  :وهو يحاول أن يهدأ ويخفض صوته لكي ال تخاف منه فقال األب

 ؟!!يك موافقة على كالم خطيبك دهيه رأا عرف انت  ، بس عاوز أزعالن

 !!سعاد بقلق: ايوه يا بابا

توا تعملوه ان عملوا الليل في تغيير األمر: طيب براحتكوا أفقد األم األب

 حرار أ

الزم كدا  .. جاكان من األول يا ح : مابيهمشاكسا أ ضحكوهو ي إسالم

 .. وبنتك تطلع تعيط تتعصب وتزعق

 احسنلك  إسالمتلم يا : ااألب بضيق

  يا أحن أب منك يشحرمننا مايبيها: ربسعاد تحضن أ

 سهل روح احجز وربنا يهأنا  تفقناطيب يا عمي بما إننا أيبتسم عصام ويقول: 

 ممكن أقول حاجةأنا  عمىيفجر مفاجأة جديدة: توقف قليال ثم أراد أن 

خلص منكوا بضيق وهو يزفر: عاوز ايه تاني؟! .. مأنا شكلي مش ه األب

 انهاردة

تخلص في األسبوع ده ص هوهو متردد كثيرا: هو الشقة خال عصام

ين الزمة األسبوع وفرح مش له يك يبقا كتب كتابخالص .. ايه رأ فرشنوه

 ننا نظبط كل حاجة يعني .....لي فاضل كافي إ.. األسبوع ال التانيين

 وهو يقف: عصاااااااااام  األبقاطعه 

 يوه يا عميعصام بخوف: أ

 : امشي من وشي احسنلك بصوت عالي األب

يد المحاولة: طيب فكر كدا .. وهللا هيبقا جميل عمري وهو يع عصام

 نسهولك ماه

 تجننتوا : بنتي تتجوز من غير فرح كمان ال انتوا ابغضب األب

، بيهى ذلك يحاول أن يساعده في إقناع أوهو متفق مع عصام عل إسالم

وهللا  :ويخشي أن تحدث أزمة قلبية ألبيه من جراء تلك األقتراحات المتتالية

 ....شوفت..أنا  الصراحة يا بابا
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تنطق خالص  مش عاوزكأنا  وهللا انت تسكت خالص ..: بغضب األب

 نيله على دماغك  أيت شوف نكا إنقولومش عاوزك ت.. انهاردة 

 : حاضر يرد ناظرا لألرض وهو يكتم ضحكته إسالم

: يا عمي مهو احنا أصال مش حبين ال أغاني وال محاوال مرة أخرى عصام

 .. وحضرتك مشنه في كتب الكتاب وال غيره هي الحكاية حكاية إ.. رقص 

نفس  فيبقا مع.. كيد ت علطول أافير على البيوخد سعاد من الكهترضى إن أ

 المناسبة وخالص

ا بالفرح وال تعلم كيف سيكون، بيهكانت تحمل هم اقناع أابتسمت سعاد ف

  فقالت بتلقائية: وهللا فكرة

. . نتوا كلكوا دماغكوا ضربت: صدقوا أبغضب وضيق مما يقولون األب

 غلط بجد فيكوا وأنا مش هقعد معاكوا عشان هبدأ أ

 تكلم تقولي اتكتم خايف أأنا  :بتردد ومرح إسالم

 عارف  إنك: طيب كويس بضيق منه األب

 .. عمي طيب شوف كدا الفيديو ده : ياوهو يجرب أخر ما في جعبته امصع

نا نبقا نالمهم إ.. وبيبقا حاجة حلوة .. وهللا حتى بالد بره بيعملوا الجواز كدا 

وهخليها .. نقضى شهر عسل في مكان خيالي .. وأوعدك إن همبسوطين 

  بإذن هللا عروسة أيكتر من ح أتفر

 يها: انت  موافقة بجد على الهبل الليبلها أمرت وجنتيها، فسأحقد أسعاد و

 بيقوله خطيبك 

 موافقة يوه يا باباباإلحراج من قول أبيها، فقالت سعاد: أشعر عصام 

ن ينفذ لها ما ستطلبه ادته سعاد سيحدث وهو وعدها أرابتسم عصام ألن ما أ

فما  ،ن األمور ستسير وفقا لما ترغب سعادخيها في ذلك اليوم أ، ووعد أمنه

 خته وذلك الشاب الرائع الذي رزقهاجل أمن أ إسالموفرح ، يسعدها سيسعده

   به هللا

.......................................... 
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 ستجل، ن عادت قمر من الصيدلية وأنهت ما تقوم به يوميافي المساء بعد أ

من المعهد لها  أخت تفوجد، خر األخبارسائل على هاتفها وألتشاهد الر

ت قمر فتح"، شوفي البنت دي وهللا أحسن رد سمعته"أرسلت فيديو وقالت 

مراسلة يبدو عليها التبرج من ثيابها  مهاالفيديو فوجدت فتاة منتقبة وأما

وبدأ ، عالم في الدين أو ما شابهأنه هناك رجل يبدو عليه كان و، شعرهاو

 كالمال

 : السالم عليكمفي الشارع المراسلة وهي توقف المنتقبة

 : وعليكم السالمبصوت يبدو عليه التعجب المنتقبة

لس أخر قرار بيناقشه مجيك في بابتسامة: احنا كنا حابين نعرف رأ المراسلة

س أعضاء هيئة التدري بالفعل ن في الجامعة اتمنعوإ .. بخلع النقاب الشعب

 ؟!يكونوا منتقبات

 ده منتقبة بانزعاج: طبعا ضد اللي بيحصلال

 ؟مش فرضالنقاب نه تشير للشيخ: حتى لو الشيخ قالك إ وهي المراسلة

 وكمان فيه اضطهاد للمرأة وضد حريتها!!

: ممكن اوجهت كالمها له، المنتقبة وقد نظرت لمن اشارت له المراسلة

  ألنها تعبتنا أوي؟!!أقوللكوا حاجة بجد 

 د اتفضل  كيالمرسلة: اه أ

مة أ ول لكل علماء المسلمين في األرض أين هي: أحب أقبضيق المنتقبة

انهاردة لما أعرف .. فعال نفسي أنا  أين هم المسلمين؟! .. اه وهللا محمد؟!!

ن وانتوا في البرنامج منتظري .. قلع النقابإن أ االقى رجل دين جاي يقنعني

وني جبرأ أهلين ولت إلو كنت ق ويا سالم بقا.. حرية مرأة بقا .. اللحظة دي 

 .. طبعا يبقا انتوا حققتوا الهدف .. على النقاب

 رغم أن انتوا في الحرية المزعومةوتقول:  في عينيها المراسلة إلى ثم نظرت

اللي بتنادوا بيها وقرفتونا بيها ألنها مش عملت أي اعتبار للدين .. مش 

ردو بأنا  .. التبرج قررت   فاهمين معنى الحرية .. طالما انت بكامل حريتك

انتوا  لو .. المسلمين ألمهاتما يكون  أقربلبس ليه حرية أن اختار الستر وأ

ع ديني ن اتبليه حرية إأنا  .. قررتوا تبقوا مسخ متبعين للغرب في المظهر

 .. وال ايه؟! اعمله مدام يرضي ربنا أقدرواتمسك بكل اللي 
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وذلك  ،ضيقا من وصفها بالمتبرجةقليال وصمتت  باإلحراج المراسلة شعرت

كما بدا لقمر من عالمات على وجهها واتسام صوتها بالحدة في ردها على 

ه مش نوكتير من العلماء قالوا إ.. بالبدو  : لكن النقاب رجعية وتشبهالمنتقبة

 !!ومش من الدين فرض

: علماء مين دول حضرتك؟!! مهو بضيق مما قالت وترد بحدة مثلها المنتقبة

أي واحد يقول قال هللا وقال الرسول هيفتي في الدين!! وعلى فكره احنا  مش

لحية وال .. النقاب رجعية .. لشعوب لما تخلفنا عن اإلسالماتخلفنا عن كل 

.. وعدم االختالط  وعدم وضع العطور للمرأة في الشارع رجعية.. رجعية 

 يعنى بقا الدين دلوقتى سبب الرجعية؟!! رجعية ..

عصور وسطى مظلمة ساعتها  ن فيهلما درسولنا في المدارس إفكرة على 

طور وحصل ت..  نها كانت العصور الذهبية في العالم اإلسالمينسيوا يأكدوا إ

اللي عليها اتبنت حضارة أوروبا واتطورت وبقت في شتى أنواع العلوم و

خدوا االخالقيات وعادات المسلمين وحطوها تحت  .. زى مانتي شايفة

وا علوم اجتماعية مبنية على نظريات إسالمية وبقوا يصيغنسانية منظور اإل

.. ويوم لما جينا ناخد من أوروبا أخدنا المظهر والتخلف واخالق إسالمية 

وسيبنا الجوهر العلمى .. طبعا إلن مش كل جوهرهم سوى وفيهم من 

ش م عال إننا نرجع لالسالمإحنا اللي ناقصنا ف األمراض الداخلية ما يكفيهم ..

 أكتر 

 المراسلة بضيق: ليه حضرتك شايفانا كفرة؟!!

قول يالمنتقبة بضيق مماثل: ال مش كفرة بس لما نيجى نقول قال رسول هللا 

 ال طبعا طب ازاى.. يا أستاذ ده متفق عليه ..  !!ال ازاى اكيد حديث ضعيف

لما نقول قال هللا تعالى ونقول آية ومع عصرنا .. وده مش متماشى معانا 

 .. بتتردصلى هللا عليه وسلم الرسول  !! .. أحاديث عنيعارضوا رآنيةق

 .. ومش بيتعمل بيه أصال  وكالم ربنا بيكذب

.. والنتيجة مجتمع زى اللي عايشين ناس بقت مش فاهمة حاجة في الدين 

فيه دلوقتي لما تقولى قدامة حكمة يقول صدق هللا العظيم .. ولما تقولي آية 

. .ن اإلسالم سبب الرجعية من فضلك مش تقولى إ .. يقول صدق رسول هللا

 تبقا رجعيةوال اى حاجة بنعملها من الدين 

 أنا مسلمة على فكرة!! : أنا مش قولت الدين رجعيبغضب المراسلة
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نقاب مش هو ال ومش من الدين .. المنتقبة: قولتى النقاب رجعية وتشبه بالبدو

. . و ده تشبه بأمهات المسلمينبدومش تشبه بال .. رجعية النقاب من الدين

وفيه ألة في السنة كتير على وجود النقاب في عهد الرسول صلى هللا عليه 

 وسلم

لموا ن فيه بنات بيسش عارف إنك مفنظرت المنتقبة للشيخ وقالت: يظهر إ

 نهمإل.. ويجوا من الغرب عشان يلبسوا براحتهم هنا النقاب والحجاب 

 !!سالمواإللتدين ننا بلد االزهر واعارفين إ

قلعي النقاب في الوقت اللي فيه النساء ماشين في حضرتك جاي تقولي أ

كرة .. وعلى ف الشوارع متبرجات بالمكياج وهدوم ضيقة وفتنة لكل الرجال

في الشغل الخطير تالقيهم .. روح وأسال هناك ه دي دراسات من الغرب

ا نوع النساء يلبسوممزي صناعة السيارات .. الت حادة خصوصا اللي فيه آ

عشان مش يلفتوا نظر الرجال ويحصل  .. و عريانضيق أو قصير أ

   الكوارث

 اه وهللاثم نظرت للمراسلة فوجدت على وجهها عالمات التعجب فقالت لها: 

وده كان في برنامج علمى واتذاع  يعني هم معترفين أن جسم المرأة بيفتن ..

ال هللا لكن ق .. الغرب قال يبقا صح قولت أن طالما وطبعاعلى التلفزيون .. 

  وقال رسول هللا ال ده مش مناسب!!!

مش عملت أي حملة  انتَ ده غير ان  ثم أعادت النظر للشيخ وقالت بضيق:

 !!تطلعوا بحملة ضد النقاب !!! .. لكن كل شهرينفي يوم تمنع بيها التبرج

في الدين سؤال ليك ومن فضلك رد هو النقاب بدعة؟ حاجة مش موجودة .. 

 !!يسالماإل

العام للبلد والخوف من اإلرهاب وإن الشيخ بتردد: ال مش بدعة لكن الوضع 

 يعنيرهابين بيداروا فيه اإل

 اسكمقي اخد بكالمكالن لو ه بحسم: اعذرني سببك مش واقعي .. المنتقبة

دين راح فجر كنيسة وده مش من اإلسالم .. وال وبعبيصلي شوفت إرهابي و

 .؟؟!! .. أكيد ال .كل اللي بيصلوا إرهابيينساعتها نقول .. ه قتل حد مثال

عد في الجامع األحذية ببيسرق  .. ولو لقينا واحد ن الصالة ليس لها عالقةإل

ل مش معقو.. بالتالي  .. وال ايه؟!! ؟!!نقول كل المصليين حراميةما صلى ه
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 موافق .. حل غيرتمنع الصالة هعشان تتخلص من اإلرهابي وال الحرامي 

 للعقل بالمرة 

يعنى داعش مهم بيصلوا وبيصوموا وبيزكوا وهم بيقتلوا بردو ظلم وبيرتكبوا 

ساعتها بقا نقول لكل أمة محمد بالش تصلوا أصل اإلرهابيين .. جرائم 

جر فعاوز ي !! .. وبعدين الليبالش تصوموا !! ..بالش تزكوابيصلوا!!! .. 

 .. اللي وال البس عمامة جمةب بشعره البس صليب البس نيفجر بنقاه

.. وزى مالنقاب بيدارى فالمكياج ممكن يغير انسان أصال يعمل مخطط ه

 وبتشوفوا في األفالم إزاي بيغيروا الشكل والست يخلوها راجل والعكس 

 ن دايما الوحش بيستخبا ورا الحاجة الكويسةمن زمان وهتالقوا إعلى فكرة 

في مش بدعة وال حاجة .. وجيد  وهو شيء سالميعنى النقاب من اإل ..

تعرضوا نيهم لكن مش بييإسرائيل فيه يهوديات بيلبسوه وكمان مش بيبنوا ع

فرض هو ومش هناقشك لهم بكالم يأذي زي المسلمين ما بيعملوا معانا .. 

 مرتاحة فيه ولبسته عن اقتناع أنا  وال سنة الن مش يهمني

 ! ..!سة بتلبس النقاب ليه؟خالقها مش كويأ .. الست اللي حب أوضح حاجةأ

بوا ن اللى بيلبسوه بيتقوا هللا وبيتقرعلشان عارفة إنه ستر وحاجة كويسة وإ

القى تكذلك هو عشان مش تتكشف حقيقتها .. بتتشبه بيهم .. فهي من هللا

ات يتالقى الدجالين بيستخدموا آ.. وه حرامي بيتدارى ورا لبس الشيوخ 

شان ع .. ذكار واللبساالفي الدقن و واتدارن في اغراضهم المنحطة وبيلقرآا

 هللا وخاصته وربنا فاتح عليهم ل هيقنعوا الناس إنهم أ

 .. وعشان الوحش بيتدارى في الكويس الغرض من كالمي أيه؟!!! .. هو أن

وموا تهدموا الكويس وتفنوا المبدأ!!! انتوا عاوزين تتخلصوا من الوحش تق

رجع ن. .بقا األفضل نربى الناس على اإلسالم ي !!!فين العقل في الكالم ده؟ ..

ال أسمها حرام طالما مخالفة للدين عيب نقول الحالل والحرام وننسى كلمة 

والعادات اللى تتعدى على الدين تتلغي  .. نفهم الناس بدل ماالجيال الجاية .. 

 تيجي أسوء 

ولي جاي تق.. نك رجل دين مفروض تهتم بشؤن الدين بين المسلمين بما إو

ن القرآ افيهم بقا يقرؤواندونيسيا اللي  ألهلاقلعي النقاب ومش روحت تقول 

 األغاني!! .. مش ترسلهم علماء يعرفوهمعلى الموسيقى والمزاميز وبطريقة 

 نه حرامإ.. ويمنعوهم ويعرفوهم ضالل ن هم في إ
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اش وكان مافيه .. سرع صالة في العالمألهل باكستان اللي عملوا أمش تروح 

 وال صفات الصالة!!!وال حفاظ على األركان  خشوع وال طمئنية أي

نهم األحاديث المنتشرة بين والضالل وإ مش تروح تعلم الناس وتعرفهم البدع

 الكالم الغلط زي ح بدل مهم بيرددواوتعرفهم الص.. و موضوع ضعيف أ

 تتقال بقت األحاديثال وكمان على الراديو وفي التليفزيون .. البغبغانات 

 ومكذبة أحاديث ضعيفة أ

غم ر هم ..في بلد زايإ ات المنتقبات دول هم بيعانوال البنمش تروح تسأ

ه عالم اللي بيشومش تروح تكلم اإل.. نهم مش بيعملوا حاجة مخالفة للدين إ

نا نوإحنا المطلوب مننا إ.. كل يوم في صورة المنتقبات وبيخوف الناس 

 أو ندافعنستحمل كل ده 

 لحقيقة واحنا وصلنا لفين؟ز تعرف اعاو

. لو . وغيره هنستشيختصلى وكالم أهلها  شكوى البنات لما بتبدأشوف 

 ؟! .. لمامتىبسخرية وهتنضمي لداعش أ صامت اتنين وخميس يقولولها

 وفوش سالروح وأ .. الجهلة المتخلفين توسع لبسها يقولوها بقيتى زي

بنا بعض للهالك .. ودين رويشدوا  سالمبيوت المسلمين اللي بقت تحارب اإل

  بقا غريب وسنة الرسول بقت مهجورة 

عا .. وطب .... ألخر الحديثولن يشادد أحد الدين إال غلبه الدين يسرحديث 

 همناهفنا عن الدين ألننا وبعد اتفهم غلط وانتشر بين الناس الفهم الخطأ .. 

لتوبة للي كان فيه اديان السابقة االن المعنى أن دينا أيسر مقارنة باأل .. غلط 

البعد عن الذنب التوبة .. والجزء التاني من بقتل النفس لكن في دينا بقت 

حديث المقصود بيه الغلو .. مثال إن أصلي طول الليل القيام وأنام متأخرة ال

.. وإن أزود في عبادات تطوع نام عن صالة الصبح اللي هي فرض أصال وأ

الدي وأى بانشغالى عن أهلى ومالي وعلى حساب الفروض .. وإن يأثر عبادت

مش أخد بالرخص في وقتها المناسب مش طول حياتى أفضل أخد  .. وإن

 بالرخص بمناسبة وبدون مناسبة مش يجيلي برد في رمضان أفطر!!

 .. !!ال ده مش صح قال هللا وقال رسول هللا وتقولوليأقول  أجيولما 

ات يلك آية من آقوأيعنى  ..!! ده مش كالم شيخ كذا والكارثة كمان اللي يقول

وهللا  .. ال يعلم !! .. وأصال اإلنسانال قال انسان هللا وحديث صحيح وتقولي

وتيجوا تقولوا ال قولهم والرسول ال ينطق عن الهوى .. ..  بكل شيء علمأ
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كتر من ربنا والرسول صلى هللا عليه غير مناسب!!! .. يعني أنتوا هتعرفوا أ

 !!وسلم

سط و تفسير آيةلما قال في  عملوه في شيخ الدين وشوف الليروح يا رجل 

والهجوم اللي حصل عليه وإنه يتمنع  .. ن النصارى كفارإ في برنامج حلقته

َر } لَّقَْد َكفَ  صريحة وواضحة اآلياتن رغم إ .. نه يطلع على التليفزيونإ

يُح اْبُن َمْريََم{ يَن قَالواْ إ نَّ َللّاَ ُهَو اْلَمس  يَن قَالُواْ إ نَّ َللّاَ  { وكمان  الَّذ  لَّقَْد َكفََر الَّذ 

يَن  ا يَقُولُوَن لَيََمسَّنَّ الَّذ  د  َوإ ن لَّْم يَنتَُهواْ َعمَّ ْن إ لَـٍه إ الَّ إ لَـه  َواح  ثَال ُث ثاَلَثٍَة َوَما م 

ْنُهْم َعَذاب  أَل يم {  وحوايعني ايه كافر ترتفهموا الناس  وبدل ما..  َكفَُرواْ م 

  سفينتقولوا ال أ

مش .. نغير دينا عشان حد يا شيخ احنا مش هنغير القرآن .. مش هسفة أ

 احنا كتبنا كالم هللا لم يحرف .. ياتنخفي آالدين وال احنا اللي هنحرف في 

ش نهم موعلى أساس إ ..وال نتكسف منها يه حاجة غلط تدارا كتابنا مش ف.. 

. .يات ويفسروها غلط نهار بجهل يقروا آين القرآن ليل وعلى قنواتهم ماسك

 نتَ تبقى ا بدل ما.. يات منسوخة ويفهموهم الدين غلط ويجبوا متشابهات وآ

 أصال همو !! ..القوى اللي بترد بقيت ضعيف جبان بتخاف تقول كالم ربنا

  وبيسخروا منك نهم كفارإنه مذكور عندك إ عارفين

ونستحي زوجاتكوا زي  نقتلكواننا تقول إن مش معنى انكوا كفار إ بدل ما

هم .. و وإن الكفر بمعنى االنكار وعد اإليمان بالشيءبيفهمكوا غلط .. ا م

انكروا إن هللا واحد أحد أو إدعو إن المسيح هو ابن هللا .. وانكروا اإلسالم 

 .. شايفين اليهود كفار.. وكمان مهو النصارى  وانكروا إن محمد رسول هللا

 شايفين إن المسلمين والنصارى كفار ومناليهود و.. يم كفروا بعيسى ابن مر

ليه مش ندافع عن دينا ونفهم الناس الصح ليه رضينا  .. هل النارأ

 ؟؟!!!!بالدنية

للي  قول.. اقلعي النقاب قول للرجال يغضوا البصر  بدل ماتيجى تقولي

. . هن كل واحد بيتكتب في صحيفته كل اللي بيعملبيسرق يتقي هللا ويعرف إ

 نهإو .. ن سب الدين مش بالساهلروح قولهم إ.. لهم يعرفوا دينهم روح قو

 !عبارة عن ايهروح علمهم لبس نساء المسلمين  .. خروج عن الدين

؟! تنكمي تفللين فينا اباهلل عليكم م :الكاميرا مامالمراسلة وقالت أ إلى ثم التفتت

 ؟؟!!لغربا ين لبسلبساللي النقاب وال  ..
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اسلة بإنهاء الحوار معها بطرح أخر سؤال: لو اتمنع النقاب حاولت المر

 هتعملي ايه؟!!!

ومية هيئات حكا م الشوارع زيالنقاب في  لو اتمنعالمنتقبة بحزن وضيق: 

ى خلهروح عند قبري وه قعد في بيت أوهأنا  ..ومؤسسات خاصة بترفض 

 فيكواكل دعاية حسبنا هللا ونعم الوكيل 

نَات  ثُمَّ لَْم يَتُوبُوا {  بناماتنساش يا شيخ كالم ر ن يَن َواْلُمْؤم  يَن فَتَنُوا اْلُمْؤم  إ نَّ الَّذ 

يق    } فَلَُهْم َعَذاُب َجَهنََّم َولَُهْم َعَذاُب اْلَحر 

انا قولت اللي عندي .. واللي كان نفسي أقوله من زمان .. الن زهقنا من 

وا الناس بالغلط .. األسطوانات والكالم اللي مش له أي الزمة .. وبتقنع

 وسيبين حياتنا اللي بقت كلها غلط في غلط .. 

من  اهرغم ضيقها من حدة المنتقبة وكلماتها اتجاه المراسلة التي قد تنفر

ت لكن قمر نظرر، تجعلها تتمسك بموقفها أكثالحجاب ومن كل المحجبات و

 ،هاي قالتلها من زاوية أخرى فيبدوا لها أنها ذاقت من مرار تلك الكلمات الت

 ،وأخرجت كل ما في جعبتها وكان صدرها يطويه مع الوقت لعله ينسى لعلهم

ان ن كإو ،يخطئن ويغطبن من المنتقبات بشرا مثلهأال يظنون يبدو أنهم 

نها تنطق بما ال يحمد محبب وال بد من كبح النفس حينه ألالغضب غير 

ل ذا فعإالجميع  تعميم الذي صار على لسانيعممون ذاك الكما أنهم  ،عقباه

 شخص شيء صار كل من هو شبهه مثله!! 

أن التعليقات ستمأل سخرية بأن هكذا أسلوب كل المنتقبات كله حدة  ظنت

 ،ن ال شيء عندهم سوا الصوتوأنهن يعلين أصواتهم أل ،وعنف وسخرية

نهن هو األخر، وأن النقاب يداري حقارتهن وأ الذي يعتبرونه عورةو

وردودها غير محددة على  ،منتقبة كثير بدون أي داعين كالم ال، وأجاهالت

عليقات وكان ما توقعته قمر في الت ،فهن ال يفهمن األسئلة ويثرثن فقط ،السؤال

 بل وأكثر بكثير 

طوبى " الحمد هلل  :بحزن قالتبكت قمر بعد أن رأت ما رأته في التعليقات و

 .... "للغرباء
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(8) 

 

ة خر تمر الحيا، والبعض األديدة مع البعضحداث جتمر األيام وكل يوم به أ

رات في ال بعض التغي، وال يزيد عليها إبروتينية عجيبة تكاد تكون محفوظة

 المعهد يوم إلى وتذهب قمر، الشخصية وزيادة المعلومات عن الدين والحياة

يادة مع ز يمانويزداد اإل، م الدينوسقى من رحيق علالثالثاء كما اعتادت لتُ 

ى فتبعث في الروح المعن، ئهسماصفاته وملكوته وأمعرفة حمن والعلم بالر

 ركائز عليها تتزن العالقة مع الرحمن للمحبة والخوف والرجاء الحقيقي

، النور لىإ فتنتشل بني آدم من الظلمات نها العبادة التي تتراوح بين ثالثتهمإ 

 إلى ومن اليأس، االستقرار إلى ومن التشتت، الهداية إلى ومن الضالل

 ،عقابه وتجنب ما نهى عنهالخوف من و ،حب هللا وعمل ما يرضيهب، األمل

مدى ضعف االنسان  وإدراكوالتذلل بين يديه،  الخضوع لهورجاء الهداية و

 وهنا توضح معنى الحياة والمغزى من وجود، الرحمن وقوة ومدى قدرة

 ووجود اإلنسان، الحياة

 ؟؟!وماذا سيحدث ؟؟!!ولما خلقت !!؟؟هنا ولما انتَ  ؟؟!!عندما تدرك من انتَ 

الصورة من كلمات منزله من  لتتضح وأحيانا لما يحدث؟!! ذا حدث؟؟!!وما

 مدار الزمان في سعوا على عن رسول اإلسالم، حاديثأل، عند الرحمن

ما بقا و ،ن على تدوينهلتاريخ أصر المسلمو، البحث فيها والتأكد من صحتها

 نا منهم جميعا حقيقتنا وحقيقة الكونوعلم، ثار من الصحابة حفظتمن آ

﴿ َوَما َخَلْقنَا السََّماَء َواألَْرَض !! نه ال يوجد شيء هباءلتطمئن النفس وتعلم أ

ال  ﴾ ]ص:  ل نفعووبدون أي سبب خلقنا لنحيا فقط وما ، [27َوَما بَْينَُهَما بَاط 

ْبتُْم أَنََّما خَ ما نريد ولسنا بمسؤلون عما فعلنا!!  ْم إ لَْينَا لَْقنَاُكْم َعبَث ا َوأَنَّكُ ﴿ أَفََحس 

يم  ﴾  اَل تُْرَجعُوَن * فَتَعَالَى هللاُ الَمل ُك الَحقُّ اَل إ لَهَ إ الَّ ُهَو َربُّ العَْرش  الَكر 

التي تحفز  المكافآتفتوضع الضوابط وتكون ، [116 - 115]المؤمنون:

 لد فيجنة الخ هين تكون مكافئتك وما أعظم أ، خالقعلى الرقي وسمو األ

 عالم ما بعد البرزخ والبعث

على أصوات األطفال وهم يرددون وراء المعلمة سورة الطارق وروعة 

 ،مبتسمة لما تسمعه من آيات هللا أصواتهم كانت قمر تصعد درجات المعهد
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ا هفهي منذ حلمت ل، فردوس كما تفعل كل مرةمعلمتها ن تمر على قررت أ

 لجزء منه وإن كان الحلم في مجمله أفزعهاذلك الحلم وهي سعيدة بهذا ا

ب ستنجوأنها ، فرج هللا قريب نبأ وتبشرها رادت ان تقص عليها الحلمأ

ات ثناء مرورها بالقاع، وأبداويمن هللا عليها بما رجته دائما أاألطفال 

، ومن ال تبكي يبكون المخصصة لحفظ القرآن رأت الكثير من األخوات

كل  نكلمات تحث على الثبات في المصائب فإ نقول لهن تهدئهم وتتحاول أ

حدى ، علمت قمر من المشهد أن هناك أخت قد ماتت أو إنفس ذائقة الموت

 ذهبت باتجاه االشراف وسألت مروة: السالم عليكم يا مروةف، المعلمات

 مروة وهي تبكي: وعليكم السالم يا قمر

 قمر بقلق: هو ايه اللي حصل مال البنات؟!!!

من ف، ثره على قمرهي تعلم مدى أف، مروة للخبر الذي ستقولهتزيد دموع 

كانت دائما عندما ترى قمر تترك كل شيء وتضحك معها  فارقت الحياة

في المعهد أن " قمر  مام كبار المعلماتوتقول أ، رارموتطمئن عليها باست

وأحسبها على خير ولكن ال  دعو هللا بهافي المعهد أقولها وأ هي خليفتي

  "على هللاأزكيها 

ظ ف  حوكانوا مرحبين بها كثيرا لتُ ، فعرفت كبار معلمات المعهد في القرآن قمر

 أوتتعلم وتقرلكن قمر اختارت اجتياز العلوم الشرعية أوال ، القرآنمعهم 

لى اد تتكل المشاه، تمنح الطالب علما عن خبرة مثل فردوسلالتفاسير كثيرا 

 فتعجز، لحب الذي جمعهما في هللامام عين مروة لقمر وفردوس معا وذلك اأ

ب من وقع الخبر على قل تتألم أيضا ألنهان تقول الخبر ويزيد نحيبها عن أ

 في المعهد أحدمن أي  أكثرقمر 

.. هو حد من هدي ايه يا بنتي مش ينفع كدا أتتعجب قمر ويزيد قلقها: 

 خوات مات؟!األ

كان ، وؤها الشفقةوتنظر لها نظرات مل ن تجيبتنظر مروة لقمر وال تريد أ

 ن الطالباتمات سنا ومقاما في المعهد وعلمت أألكبر المعل الخبر قد وصل

ه كان تمن رأنزلت وأول ف ادت أن تخفف عنهنرأ، يبكين بشدة في األسفل

كانت  هاسيرذهبت باتجاهها، واثناء ، قمر وعلى وجهها الذهول والحزن

 :قمر لتسألها قمرأمام تقف المعلمة رشا تقف الفتيات احتراما للمعلمة ف
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من  فيش حد بيرد عليه فيه حد مات وما ؟!!معلمتي هو ايه اللي حصل

 ؟!!األخوات

هي و ن تسيلنفسا ومنعت دموعها أ فأخذتن قمر لم تعلم بعد علمت رشا أ

 :محاولة أن تمهد لها الخبر قالت لقمر، تتذكر أخر وصية سمعتها من فردوس

 !!قمر احنا ليه اتخلقنا؟

 ليه السؤال؟! .. بس عجب: عشان نعبد ربنا ونعمر األرضقمر بت

 بد؟يعيش لألفي حد فينا ه: وبهدوء المعلمة

قاء : ال طبعا الب؟! فأجابتوال تزال متعجبة لما ال تجيبها معلمتها رشا قمر

 هلل وحده

بين الدنيا وجمالها واألخرة  : لو خيروك  وال تزال محتفظة بهدوءها المعلمة

 !ايه؟تختاري وجنتها ه

 متي معليني رشا التي الحت فيها الدموع: أكيد الجنة وهي تنظر في ع قمر

 هل الجنة؟تتمنيه لما تكوني من أه : وايه الليوهي تبتسم لقمر المعلمة

نات لبوكل ا خواتيإن كل أحبتي في الجنة كل أكد تأول حاجة ه: أبتردد قمر

ع بعض ونفرح وناكل طمن عليهم ونقعد مروح وأاللي معاية في الدار  .. وه

لمسلمين من اوانه جعلنا  ونحمد ربنا على النعيم اللي رزقنا بيه.. ونلعب سوا 

 ة وما فيها ونسبحه على جمال الجن

يكون هو نة ه: يعنى لما ربنا يجمعنا في الجوقد وصلت لهدفها المعلمة

.. خرة هي األساس ن األكالمي عشان أوصلك إأنا  .. طيب يا قمراألفضل 

نه يموت على طاعة هم إ.. واأل يموتحد فينا مهما كبر فهو هعمر أي ن وإ

تعرفي ان ربنا جعل بيت في الجنة للي يصبر ..  نفرح لهربنا وساعتها ه

 ويحتسب على فراق حد بيحبه

لم تجيب قمر والخوف والقلق يغزو قلبها فهي ال تعلم لم كل ذاك الحديث، 

ي الل يمكن.. ربنا  وإنك بتحب  قوية انسانة  إنكواثقة أنا  قمرفأردفت رشا: 

 ال فيما اختاره هللا إ نه ال خيرةإ تأكدييحزنك جدا لكن هقولهولك ده ه

ت وتذكر ثانية عت الكلمات على قلب قمر بالجلل، وتذكرت الحلم فيوق

، وطرح عقلها سؤاال  ، معنى مختلف تمامااآلن يتضح بولكن بتفسيرها له، 
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ني عي توجحظ ،ال يمكن جاب القلب بصراخولكن أ، ؟!!تكون فردوس ماتتأ

، فعلمت رشا ن تتكلم رشاوظهر الخوف على وجهها والحزن من قبل أ قمر

 اها هللا توف يا قمر : المعلمة فردوسفأردفتن قمر وصلت بظنها لما ستقول أ

موع بدون أي دتنزل الق سراح الدموع التي في عينيها ولكن طالوهنا تم ا

هي ال ترفض قضاء ، سها عالمة الرفضئ قمر برأتومو، شعور من قمر بها

مها ال يمكن أن تكون ماتت فردوس أختها وأ، تحزن من الفراقهللا لكنها 

فيق الجميع من ن تُ رشا أ تفأراد، ن تكون قد ماتتال يمكن أ، ورفيقتها

 حزنهن 

اطلقته  الليأنا  لقب.. المعهد  فردوس كانت مزمار: قالت بصوت عالي

وس .. فرد جمل األصوات اللي سمعتها في حياتيها كان من أن صوتعليها إل

ان وكتير منكوا ك.. وبتسمع لمشاكل أي بنت .. خت لكل واحدة فينا كانت أ

ن بنحبها في هللا الزم نكون طائعي وألنناكلنا بنحب فردوس .. بيشكر فيها 

 تنفع فردوس دعائكم ليها هو الليه .. دموعكوا مشوراضين بقضاء هللا 

نها تمكن ماكان والسرطان  .. خر األياملمت كتير في أأفردوس ات..  هافعهين

 بالكامل 

وقمر سقطت على  وفتحوا أفواههن،جميعا كالصاعقة  وقع الخبر عليهن

علمتها أكانت م يها وكانت تنظر لرشا وشعرت أن سكينا ضرب بقلبها،ركبت

افظ على كانت تح بذلك األلم البشع وصامتة وصامدة أمامهن؟؟!!تشعر 

 ؟! تقولي يا فردوسلما لم تستمع لهن وتنصحهن!! وهدوءها في وسط كل ذلك 

  ؟!لما لم تقولي يا معلمتي

سن الخاتمة رشا كالمها: فردوس والحمد هلل ماتت على ح فأكملت المعلمة

ماتت مبطونة .. .. ماتت بين ايد ربنا .. وهي ساجدة ماتت في صالتها 

لحقيقي االخوف دة عند هللا في جنته ونعيمه .. والمبطون شهيد ونحتسبها شهي

نشغل .. والحزن الحقيقي على حالنا لما بن علينا احنا اللي لسه بين مفاتن الدنيا

 سكنألنفوادعوا  األعلى فادعوا هللا لها بالفردوس بالدنيا وننسى األخرة ..

  .. واكملوا حفظ كتاب هللا كفوا دموعكن وادخلوا على حلقاتكنكف .. بالثبات

 ن مات رسول هللافبعد أأرادت أن تثبتهن بضرب مثال في عهد الصحابة: 

ت األرض لم يكتفي المسلمون بالبكاء والنحيب على فقدان وهو خير من رأ

رسولنا الكريم .. كمال ما بدأ سارعوا لنشر دين هللا وإلكن و .. الحبيب
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ت لى أحد ولو وقففلن تقف الدنيا ع.. واناروا العالم بعلومهم وبكتاب هللا 

 لوقفت عند موت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

لقرآن ا ن تحبون معلمتكن التي حفظتكنن كنتفإوبدأت بتقديم النصيحة لهن: 

ولد والدكم الاجعلوا من أ .. والدكم يدعون لهافلتدعوا هللا لها كثيرا واجعلوا أ

يظ اسعوا في تحف .. ا في تعليم الناس القرآنوابدؤالصالح الذي يدعوا لها و

د ح.. فكل حسنة عن كل حرف يتعلمه أالنساء في األماكن التي تحيون فيها 

 !!ال تكتفوا بالدموع فهي ال تبني مجدا وال تزيد علما.. يذهب لميزانها 

المسلمين .. اللهم ارحم المؤمنين  : "اللهم ارحم موتىفي الدعاء رشا ثم أخذت

للهم اغفر للمسلمين ن والمؤمنات .. اوالمؤمنات .. اللهم اغفر للمؤمني

هم الل.. اللهم ثبت فردوس عند السؤال  .. حياء منهم واالمواتوالمسلمات األ

اللهم ارزقها الجنة بدون سابقة عذاب او .. هل الفردوس األعلى أاجعلها من 

جعل كل من تعلموا على يدها معلمات يكونون نور في أ.. اللهم  لومة عقاب

 ننشر دينك وتحفيظ وتعلم كتابك يا رب العالمياألرض يسعون ل

 اهخذتإال فتاة واحدة أ، كانت الفتيات وراء كل دعاء للمعلمة رشا يؤمنون

قرب الناس لقلبها قد ، فهي ترى أن واحدة من أحب وأالفراق لصدمة منا

ها أخر مرة وقت بقا معلم ألما  ؟!لما، فأخذت تلوم نفسها، بعدت عن عينها

  ؟!مني لما حدث كل ذلك ؟!ل عليهاسأوأأحدثها باألمس  لما لم ؟!كثرأ

، فقدت قمر وعيها وسقطت على األرض بجانب قدم رشا مغشيا عليها

سوا  خذت قمر تبكي فقط ال تفعل شيءأثم والفتيات بعد فترة،  فاقتها رشاوأ

 ،سها لتطمئنها قليالخذت تحرك يدها على رأمعلمة رشا وأضمتها ال، البكاء

وكم كانت فردوس تحدثها ، م كان الحب في قلب قمر لفردوسك فهي تعلم

 نها تتوقع لها مستقبل رائعقمر وأ عن

نها مريضة م فردوس اتصلت على معلمتها رشا وأخبرتها أخر أيافي أ

نها ستموت تشعر أهي و، امل في الحياة أينه ال يوجد ويبدو أ بالسرطان

د ايه ا عارفة انت  أنا  شاوصتها على قمر فقط قائلة: معلمتي رأثم ، قريبا

تي كتير وخلي ادعيلي معلم..  وعشان كدا عاوزة اقولك حاجة بتحببيني

. . عندي ورم خبيث في الكبدأنا ..  أنا..  أنا..  موتالبنات يدعولي لما أ

نا أ..  ومش له عالج حاليا من فترة بسيطة بس كان الوقت عدالكن عرفنا 

 عليها كتر واحدة خايفهر أقم..  قولك معلمتي عشان قمرقولت أ
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لها وحياتها ك أيتام .. البنت دي اتربت في دارثم أوضحت لها سبب قلقها: 

ن كانت الست اللي في دار وإ..  بكانت حرمان من األم واألخت وحنية األ

عض وخايفة عليها ألننا اتعلقنا بب..  حاسة بيهاأنا  طيبة زي ما بتقول قمر لكن

نتي ها بنكنت بحس إأنا ..  من عالقة معلمة بطالبتها كترعالقتي بيها أ..  جدا

. . ا واهتمي بيهاممعلمتي كلمي قمر داي..  ختي الصغيرةكإنها أوبعاملها 

ا نادرا م..  وتحكي معاها برأيكوخليها تقرب منك وتعتبرك مامتها وتاخد 

أنا . . وبتيجي على نفسها كتير..  هي شخصية كتومة جدااااااا..  قمر بتتكلم

 بدا ربنا يكرمك مش تنسيها أ..  عليها معلمتي بوصييك  

ا وعلمت بمرضهطالبتها النجيبة، كلمات كانت تؤلم قلب رشا وهي تسمع 

اء بالمواساة والدع ن يشاركونها فيهالذي اخفته عن الجميع ولم تريد أ مهاوأل

هن تي علمتالحدى الفتيات التي لتوصيها هي األخرى على إواآلن تأحتى، 

ن حبتها موأ، عن قمر من قبل على لسان فردوس كثيرا هي سمعت، فردوس

الكتب الذي  أفضل حدمر أعطتها أن التقت بقها، ويوم أنحديث فردوس ع

بت حلقمر هدية وحب في فردوس التي أ أعطته، كتبته في حب رسول هللا

 !؟؟!وصية فردوس ن تنفذن قمر بين يديها فهل ستستطيع أواآل، قمر

 ،دار اليرقات التي تعيش فيها إلى شا بعربتها لتوصل قمرذهبت المعلمة ر

يبدو عليها الطيبة  امرأةي هكثيرا لها ف واطمأنتها رأت سندس وتكلمت مع

ن يروا قمر مستندة على رشا وكم فزعوا من أت األطفال ورأ، وحسن الخلق

ل ال تزا غرفتها وهي إلى بإدخالهاسندس فقامت رشا و، ودموعها ال تتوقف

ذهبوا ي اللفتيات بأمرت سندس اوأ، منهن أيبدا مع وال تتكلم أفقط تبكي 

 ينهماحوار ب مكتبها وبدأ إلى رشاثم توجهت مع ، لغرفة قمر ويتركوها لتهدأ

 ةجّ ايا ح هال بيك  : أراغبة في التعرف على من تعيش قمر في دارها رشا

 كدا نم أحسنفي ظروف على بعض كان نفسي نتعرف  .. سندس

قلبها على ما رأت عليه قمر وتلك  تسامة وال يزال القلق يأكلباب سندس

 هال بحضرتك .. الحمد هلل على كل حال: أالدموع التي ال تتوقف

بجد  ة سندسجّ ايا حما قولتلك  تريد توضيح األمر لتطمئن سندس: زي رشا

 مش أكتر هي في صدمة من فراق معلمتها فردوس

بيت حأنا  سمعتك بتقولي الخبر ..لما أصال حزنت أنا  : وهللابحزن سندس

 آية عرفت.. دي كانت بتيجي تقولي كل مرة عن فردوس من حب قمر ليها 
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وتتكلم عنها  .. لما كانت بتحفظ القرآن معناها صح من المعلمة فردوس

 ويغفرلها يا رب يجعل مقرها الجنة.. بالخير دايما 

سمع مش هأنا  نها صعب وإعلى اد ما فراق .. ا وتدمع عينها: يا ربشر

ن ربنا خفف عنها تعبها إ نا فرحانة.. على اد مأصوت القرآن منها تاني 

 وجعل لها حسن خاتمة 

من ف، كم هي تقدر حزن قمرف، تها شهيدةقسندس وهي تبكي لتذكرها رفي

ي نفوسنا خالقهم ف، وتحيا أدائما ما يصعب فراقهم لألفضليؤثرون في حياتنا 

 ردتف فما بالك بمن يأخذ بيدك للجنة؟!!، لسنتناهم بالخير على أويستمر ذكر

 : الحمد هلل على كل حال ربنا يصبر أهلها سندس

جيت ن انهاردة بما إأنا  ة سندسجّ ا: عموما يا حوهي تحاول االبتسام رشا

ا يجعله ربن.. قبلي المبلغ ده جيبي بيهم هدايا ولعب لألوالد هنا من فضلك أ

 واخدة بالك منهم بالشكل ده ألنكت رائعة س .. انت   في ميزان حسناتك بجد

 دي .. العلمية للمكانةتوصليها  وإنكويكفي قمر شهادة بمدى تعبك  ..

 نها تعرف دينهاوتساعديها على إ

.. لكن قمر الصراحة من  : ربنا يكرمكمبتسمة لذوق تلك المعلمة سندس

ع متسمع الكالم وكانت تحب تسطول الوقت ب .. غرها عمرها ما تعبتنيص

دايما ويبعد عنها هديها يربنا .. الحمد هلل  خالقها ما شاء هللاوأ.. ن القرآ

 الحزن

بس كنت عاوزة ة جّ ايا ح: سامحيني وتريد أن تعرف عن قمر أكثر رشا

 !!قمر جت هنا؟ زايإعرف هي أ

. .: هي الحكاية غامضة شوية وهي تزفر لما تذكرته من طفولة قمر سندس

ير قسام كتألنا في سأاحنا ف.. ون تايهه من أهلها شكيت تكأنا  لما قمر جت

هنا لو حد ساب صورة بنت تايهه لكن لألسف مش القينا حد سايب مواصفات 

ن قمر كانت جابتها إ اللي.. وكل اللي أعرفه من الست قمر وال صورتها 

ت وطبعا كان.. في ايد عصابة ناس بيستخدموا األطفال في الشحاته وكدا 

 حد أييعني  .. جسمها رغم جمالها ده اللهم بارك حم علىمتبهدلة لبس وش

والشرطة مسكت العصابة  .. يشوفها يقول استحالة تكون من البيئة دي

 بجد ان ربنا ل على الدور والمالجئ وكان من نصيبى الحلوووزعوا األطفا

 يرزقني بقمر
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 ن ربنا كرمها بيك  : الحمد هلل إردتحزنت رشا لما علمت عن طفولة قمر و

 ة سندسجّ ايا ح

قام رالمعلمة رشا لالنصراف بعد أن تركت لها أ واستأذنتابتسمت سندس 

ى قمر لولتطمئنها ع ،شيء فلتبلغها ألين احتاجت الدار ، واوصتها إهواتفها

   في الغد

الل خ كانت سحر تهتم باألطفال وتعلمهم كلمات في اإلنجليزية والفرنسية

، لها سحر فأذنتشيماء لتدخل الحمام  استأذنتالحصة  واثناء، ذلك الوقت

طرقت الباب بخفة وفتحت ، ولكن وجهة شيماء الحقيقية كانت غرفة قمر

لست فج، التي كانت معها والمرأةقمر فتجدها كما تركتها سندس  إلى لتنظر

فانتبهت حينها قمر لتواجد شيماء ، على السرير ومسحت بيدها دموع قمر

فنامت  ،ن تبتسم من تصرف شيماءتستطيع أ ، لكنها حتى لممعها في غرفتها

 !!بتعيطي ليه يا قمر؟ شيماء بجانبها وقالت: انت  

 يأ إلى ن تتحدثألم تعلم قمر بما ترد على صغيرتها وهي حقا ال تريد 

شيماء تبكي هي األخرى وقالت: حد ضربك بره وال  بدأتولكن شخص، 

 حد زعلك يا قمر؟!!

 "ال  " نا وأماءت برأسها أمسحت قمر دموعها وهي تنام أمامه

 فسالت شيماء ثانية: طيب ايه اللي حصل؟!!

وء ممل .. خرج صوتها ضعيفا  قمر بصوت متحشرج كمن لم تنطق منذ أيام 

 كويسة يا شيماءأنا  :وتهدئهان تجيب الفتاة دت أارأ .. بالحزن

 تعيطيعمالة  زاي بس يا قمر وانت  إشيماء وهي تنظر بتعجب: كويسة 

 هو؟!!أ

 وي ماتت يا شيماءبتسم لها قمر محاولة أن تطمئن الفتاة: واحدة بحبها أت

 !!شيماء وبدا عليها الحزن: يعني هي سابتنا وراحت الجنة خالص؟

 نةن شاء هللا تكون في الجوترد: أيوه .. إ قول شيماء وطمئن قلبها تبكي قمر

 بتحبيها؟! : طيب مش انت  بتعجب شيماء

 تتصوريفوق مما  .. اا يا شيماء: بحبها جداااااابألمقمر 
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عاه ن اللي بيحب حد بيبقا مإ : مش انت  بتقوليتعيد على قمر كلماتها شيماء

 نعيش سوا ونبقا فرحانين علطول.. وكلنا هنموت ونروح هناك وه في الجنة

 يا شيماء يوهقمر بابتسامة: أ

مش : طيب خالص يا قمر ثار الدموع من على وجه قمروهي تمسح آ شيماء

تالقيها بتلعب مع أطفال حلوين .. وهي هناك ه نروح لهاتزعلي ماحنا كلنا ه

 نروح لها كدا كدا.. واحنا ه بردو وناس هي بتحبهم

ابتسمت قمر وهي تتذكر حلمها بفردوس واألطفال حولها والمكان األخضر 

هللا  نها سمعت أذان الظهر وكأحين ا العذب بالقرآن،الذي وقفت فيه وصوته

قالت: فابتسمت لشيماء و.. لتبث شكواها وتدعو وترتاح مما في قلبها يناديها 

 تحبي نصلي سوا؟!

 تعيطي تاني يا قمرشيماء وهي تمازحها: ومش ه

 عيط تاني خالصقمر وهي تبتسم: حاضر مش ه

 شوكوالتةجبلك يماء وأجابتها: طيب خالص هصلي معاكي وهابتسمت ش

باتجاه مكتب سندس  خذت تجريتركت قمر وأتعيطي .. فنك مش هإل

 فأذنت لها سندسوطرقت الباب 

 بابتسامة: ازيك يا شوشو؟! سندس

 كويسةأنا  :مجيبة وهى تشعر باإلحراج شيماء

وجاية  سايبه حصتك سندس بتعجب من صمتها وتريد تشجيعها لتقول ما بها:

 هنا ليه؟!! فيه حاجة يا حبيبتي؟

شوكوالتة ..  عاوزةأنا  .. فيه حاجة احم احم الصراحة .. اه شيماء باحراج:

جيت ف شوكوالتة ..جبلها ألن قمر قالت إنها مش هتعيط تاني وأنا قولتلها ه

ودي بدل بتاعتي اللى هاكلها  ديها لقمرواحدة أ استأذنك تقولي لدادا تديني

 انهاردة

 ،وكانت ابتسامتها تزيد مع كل كلمة تقولها شيماء الحاّجة سندسابتسمت 

تاخد يرا فعقبت على كالمها: قمر هتحب قمر كث ن شيماءفهي تعلم أ

 خالفت كالمي وقولتلها تبعد .. طيب والبنوته الليشاطرة  ألنها شوكوالتة

 ال وكمان سابت حصتها مع ميس سحر؟!.. ة قمر وضعن أ
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ن قمر كانت زعلت إلأنا  بس.. عمل كدا تانى شيماء بخجل: أسفة مش ه

 وهللا بس أخليها ماتعيطشبتعيط وحبيت 

قمر  نك خليتيوهي مبتسمة: طيب المرة دي بس هسامح إل الحاّجة سندس

 .. لكن بعد كدا نسمع الكالم ماشي تبطل عياط

 : حاضر يا ماما سندسبابتسامة شيماء

: طيب يال نروح نجيب سندس مبتسمة وسعيدة من صنيع صغيرتها

 ك  لي .. والشوكوالتة بتاعتك هتاخديها دي هدية مني من الدادا الشوكوالتة

سعدت الفتاة وأحتضنت سندس وقبلتها، ثم عادت بالشوكوالتة مكافأتها 

لمعلمتها وأعطتها لقمر، ثم استأذنتها لتعود للصف، وأخبرتها بأنها ستصلى 

 معها العصر بدال من الظهر

................................... 

و على يبد كان عليه، ولكن نلالطمئنايوسف في زيارة لعمه  في المساء كان

 ن يمازحهاراد أسندس الحزن فأ

 يوسف وهو ينظر لعمه: ايه يا عمي مزعل أمي ليه بقا؟!

؟؟!! نه مزعلنيمن تولت الرد: ومين قالك إنظرت سندس له بتعجب وهي 

 ربنا يكرمه هو عمره زعلني ..

، فهو مثله تماما ن يعلم ما حدثحامد وعلم أن يوسف لن يصمت إال بعد أ

 ن يضحك زوجته: انتَ من أبيه إال مالمحه، وأراد حامد أولم يأخذ شيء 

 جاي توقع مابينا وال ايه؟؟!

 نامهو أكيد مش أ ؟! ..مين اللي مزعلكأ ُّمال يوسف وهو يضحك: 

 مش تشغل بالك.. سندس بابتسامة: الحمد هلل يا بني 

 !!: ال بجد يا امي مالك؟بإصرار يوسف

، مرر وهي ال تريد التحدث في األالدا ن عادت منلها منذ أكان زوجها يسأ

 قلق عليها كثيرا  ، خذت ترى صورها مع شهيدة وتبكيدخلت غرفتها وأثم 

زفرت سندس وقررت ف تركها حتى تهدأ وأثر، ؟!ال يعلم ماذا حدث لهافهو 

 غم عليها ة قمر أ: انهاردخبارهمإ
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 !!!!!ل: ليه ايه اللي حصل؟عليها وسأن حاجبي يوسف وقلق كثيرا ضاق ما بي

بين جفنيها فاستقرت على  سندس وما استطاعت الحفاظ على دموعها

. .حتى سبتها على سجادة الصالة بتعيط  .. بتعيط وجنتيها: من الصبح وهي

. .قرب واحدة لقلب قمر .. ودي كانت أمعلمتها اللي حفظتها القرآن ماتت 

 نا عارفة وأ ليها حتى كانت أقرب مني

اليه  اننا هلل وإألم الفراق وقال: إ لب قمر منما أصاب قحزن كثيرا يوسف ل

 ربنا يصبر أهلها.. البقاء والدوام هلل واحده  .. راجعون

مين اللي أ ُّمال خالص بقا يا سندس  عطاه لسندس:وأمن جيبه خذ منديل أ

 قمر ويهديها  بأيدياخد ه

ح الصب..  يكون في عونها هي مش بتتكلم: هللا وهي تمسح دموعها سندس

بس بقت تعيط كتير في .. خلتلها شيماء وهدتها ومسحت دموعها بس د

 الصالة

..  مه التي لما يحيا معها ولم يذق حنانهادمعت عين يوسف عندما تذكر أ

ل معلمتها كلها اعممن سندس: احنا يهمنا األخرة .. وربنا يجعل أ وأخذ يهدأ

 هل الجنة ويجعلها من أ.. وتؤنسها في قبرها  .. يرخ

لها ويجعلها من يا بني عندك حق ربنا يرحمها ويغفر ن: ايوه سندس بحز

 هل الفردوسأ

 ةينفع نتكلم الجمع.. ماظنش إنه ه : مرات عميبعد تفكير في األمر يوسف

 يه وقت تكون هي هادية ف أيتبقى بلغي قمر بعد يومين نخليها  اللي جاية ..

 سها وقالت: عندك حق يا يوسف ومأت سندس برأأ

....................................... 

بعد ساعات قليلة سمعت .. لكن ن صلت العشاء في المساء نامت قمر عقب أ

ت الشاشة عليها اسم ن هناك اتصال ففاقت عليه ورأفعلمت أصوت هاتفها 

 فردتمن أثر النوم عليها  .. تثأبت سعاد

 : السالم عليكم بفرحة سعاد

 حمة هللا وبركاتهور وحزن: وعليكم السالم بإرهاققمر 
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 : مال صوتك يا قمر؟بقلق سعاد

 خير؟.. : مافيش يا سعاد وال تعلم بماذا تجيب وهل تشاركها حزنها قمر

 اسفة لو كنتأنا  :كثار في الحديثوقد علمت من ردها أنها ال تريد اال سعاد

 .. هتصل بيكي مرة تانية اتصلت في وقت غير مناسب

نا أ مافيش مشكلة.. لكن نت نايمة بس كأنا  :وشعرت بتأنيب الضمير قمر

  ؟!كنت  عاوزة تقولي ايه .. صحيت أهو

 .. فيه حاجة حصلتهو .. ن صوتك كدا من النوم : ماظنش إبحزن سعاد

 بالش تقلقيني عليك  

 : معلمتي فردوس ماتتوزفرت فقالت قمر ودمعت عيناها

 ال هللا .. البقاءال إله إ: ودمعت عينيها كأنها تسمع خبر وفاة أمها اآلن سعاد

 .. ربنا يصبرك ويصبر أهلها هلل

 يا رب .. عادقمر بحزن: يا رب يا س

: طيب ن تنهي الحوار فما ستقوله غير مناسب مع الظروفأ دتاوأر سعاد

 أنا  سيبكأ

 !متصله ليه يا سعاد؟ كنت   قمر بتردد: انت  

 ينفع أتكلم في الموضوع أصال سعاد بحزن: ال مش تشغلي بالك مش ه

لي قولي.. سمعاكي يا سعاد أنا  :ن تعلم السبب وراء االتصالتحاول أ قمر

 كنتي هتقولي ايه؟؟!

يا قمر صعب نتكلم فيه في  إخبارها: صدقيني موقد حسمت أمرها بعد سعاد

 كلمك يومين وأ .. الظرف ده

 .. سالم : تمام يا سعادوال تستطيع المماطلة أكثر من ذلك قمر

 ن هناك كارثةالي كأبصوت عد ينادي على سعاد ن تغلق سمعت أحوقبل أ 

 سعااااااااااااااااااااااااد عليهم حلت
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(9) 

 

خافت قمر كثيرا على سعاد وما يمكن أن يكون قد حدث عندها اآلن في ذلك 

الوقت .. زادت ضربات قلبها ولم تستطيع النطق بكلمة تطمئن بها على 

 !!!كذامن ينادي عليها همنتظرة أن يتكلم  سعاد ..

 ايه اللي حصل؟! !: ايه يا بني مالك؟بفزع سعاد

 اعترفي! ؟؟داااااان يا سعاييييبتكلمي مي :وهو يقلد صوت فؤاد المهندس إسالم

 !!حاال

غالق الخط فأرادت إخيها ظنت أنه أ سمعت قمر مزاح شخص مع سعاد،

، ار صفو حياتها ويقلق قمر عليهوال يوجد ما يعك ،اطمأنت أنها بخيرن بعد أ

 ..سعااااااااد دااا: سعايها قمر لتنهي المكالمةفتحدثت اإ

 ويا خكنت بكلم أ آسفةفي الهاتف: أيوه يا قمر ..  انتبهت سعاد لصوت قمر

 سالم بقا  .. قمر بابتسامة: وال يهمك يا سعاد

 سالم يا قمر .. خيها: تماممن تصرف أ سعاد بضيق

 !!كداه بغضب: مش عيب تبقا الكبير ودماغك طئ سعاد

 ..ه من الكالم دفكك ..  !!وهو يضحك: كبير مين يا بنتي إسالم

حزين ليه كدا كان بس مالك وشك ثم أعاد التدقيق في مالمح وجهها وأكمل: 

وال يكونش  يطفش منكعروسة يا فقر الواد كدا ه نت  اد ؟؟!! ..لما دخلت

  !!المحروس هو اللي مزعلك

  !!عملتله حاجةأنا  هو ليه بابتسامة: المالفظ سعد يطفشسعاد 

 !!مالك؟أ ُّمال : بتعجب إسالم

ي يبقا فلقمر إن الفرح ه قول: كنت هبحزن وهي تتذكر ما قالته قمر سعاد

هي .. ف لبس واسعوإن ه ننا اتفقنا على كدا واألمور تمام ..خالص وإ الجامع

!! .. لمتها ماتتن معن يعني .. لقيتها بتعيط وقالتلي إتيجي تنقي معايه الفستا

 .معايه . تشتري الفستان تيجيبكدا مش هتحضر وال ه هيأنا حاسة إن و

 أويمتأثر وشكلها 
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 ربنا يصبرها  .. ليه راجعونا إنا هلل وإن: إبحزن إسالم

 إسالم: يا رب يا بالخبر متأثرةوال تزال  سعاد

نسى مش بي.. ربنا  إسالم يعلق على كالم أخته: طيب مهي الزم تكون متأثرة

 مش تقلقي ادعيلها بس.. يخرجوها من الزعل ده وأهلها أكيد ه ..حد 

ظهرت على وجه سعاد عالمات الحزن ثانية فسألها إسالم: مالك تاني يا 

 يادي النيلة؟!! .. بنتي

أثرت ف، لم تعلم سعاد أتخبره أن قمر يتيمة أم تصمت وال داعي من الحديث

أحد تثق به سيشتري ينة ألن ال أنها حزعلى ا فسر إسالم صمته، الصمت

ا أن وال يهمك أنزل ها:أراد أن يسعدها وينهي حيرتها وحزنف، ها الفستانمع

 نشتريلك أحلى فستان يا عروسة و معاكي ونجيب الوال عصام معانا

ه زت وتعلقت برقبتفقف، سعدت كثيرا من حب أخيها لها ومساعدته الدائمة

 لى أخمنك يا أح شحرمنيخذت تقبله وهي تقول: ربنا مايثم أ، وحضنته بشدة

 في الدنيا

................................................ 

 

الصالة وقراءة القرآن   تفعل قمر أي شيء خالل اليوم سوىن والر يومام

ولكن الصمت كان هو  كانت تشارك األطفال في طعامهمأحيانا ، والدعاء

لحزن البادية على وجه أثار ا والجميع ال يمكنه أن يغفل عن، سيد الموقف

 ، وحياتهم وعكرت صفو أيامهم قمر والتي ألمتهم

لم و، ثرت الدموع على كل شيءوأرادت العزلة كأنها أللجميع  قمر تتجنب

، رلألخعليها من وقت  واالطمئنانالدعاء لها  سوى الحاّجة سندسيكن بوسع 

ماء ن شيأحتى ، غرفة قمر ألنها طلبت ذلكلحد دخل أي وأوصت الجميع بأال

لي وبالتا، نها كانت تبكيعلى الطعام واجهت قمر بأن عينيها متورمتان وأ

كت ترثم نظرت لها ودمعت عينيها فلم ترد قمر عليها لكن خالفت الوعد و

ن وذلك زاد من حزن شيماء على حال قمر وأ، الطعام وغادرت الغرفة

 معلمتها لم تعد تدرس لهم في الفصل
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ي الجميع بعدم ازعاج قمر بأي لهم وتوص تقوم بالتدريس صارت سندس

لكن الفجر و وفى فجر يوم الجمعة استيقظت قمر لتصلي، حتى تهدأ شيء

في الجامع يقول: " وهللا أيها  التي أدتها صوت رجل استوقفها بعد الصالة

.. أين أنتم أيها العباد؟!! .. قمت وصليت بمفردي .. اليوم أذنت وأالمسلمون 

وهللا ..  !!ةرّ س  كم هجرتم المساجد والتزمتم األَ نحمد؟!! .. إأين أنتم يا أمة م

حي لى سبحانه وتعاأيقول لكم هللا .. نكم لصرتم من الغافلين مون إلمسأيها ال

 الصالة خير؟؟!! .. أيقول نائمون وأنتم ال تزالون يا بني آدم على الصالة

 "ه راجعونليإ ناوإهلل نا إ ؟؟!! ..نتم ال زلتم غافلونيا بني آدم وأ من النوم

عله نها ستفوأقسمت أمام وفي ذلك اليوم اتخذت قرارا بكت قمر على قول اإل

 عدب، ووليكن من األطفال البداية فهم زهر المستقبل مهما كلفها من مجهود

 كاعتذار منها علىقراءة الورد قامت قمر لتحضر الفطور بنفسها لألطفال 

 قبلكل األطفال  إليقاظثم ذهبت ملوا من جفاء منها، تحعلى ما ما مضى و

وت يترنم بأجمل وكان اليوم ايقاظهم على ص، الميعاد المحدد ككل يوم

 الكلمات التي استقبل بها أهل الطائف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 ،كلمات من لسانهاأجمل األلحان المنسابة في ر صوتها اوتفأخذت تعزف بأ

ابة الرسول بكلمات توقن أن حضرت الموقف وتستقبل مع الصح كأنها

وإن كان أختلف فيها العلماء وشككوا في ، األطفال لم يسمعوها من قبل

 ولكن ال بأس، ومنها أقوال عن عائشة رضى هللا عنها قالوا بضعفهاصدقها 

لها  قهي أنشودة ترو، طالما أنها ال تفعلها على أنها سنة أو لها عالقة بالدين

 :كلماتها

 ع اااااااااااانيات الودامن ث..  ااطلع البدر علينا

 ع ااااااااااااما داع هلل دا .. ااااوجب الشكر علين

 اع ااااااااااجئت باألمر المط.. أيها المبعث فينا 

 مرحبا يا خير دااااااااع .. جئت شرفت المدينة

هم وهي من أتت بنفسها إليقاظ، ن قمر سعيدة وتغني كعادتهاألابتسم األطفال 

األطفال  اندفع، وعادت قمر التي يعرفونها ها انها توقفت عن البكاءويبدو علي

ت دأب، ت التي قالتها وهي تردد معهمحولها واخذوا يقبلونها ويرددون الكلما
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ه بس اي..  نك رجعتي تضحكي معاناسعيدة جدا إأنا  السؤال: قمر بجد رنا

 !!ده؟الجميل الكالم 

وا بال ونساء الصحابة وهم بيضر: ده يا ستي نشيد ردده أطفبابتسامةقمر 

ا جميعا ليردو توتوقف.. على الدف استقباال للرسول صلى هللا عليه وسلم 

 في نفس واحد: عليه الصالة والسالم

وهي مبتسمة رضاء بأنهم تعلموا ما قالته لهم وزاد من  ولتكمل كالمها

 يه ناس.. فهاجر عليه الصالة والسالم من مكة للمدينة ا م وده بعد: حماسها

حبيت .. وننا نقوله لكن الكالم مش فيه مشكلة إمش صحيح النشيد نه قالوا أ

 ول مرة تسمعوه ن واثقة انكوا أانهاردة إلصحيكوا عليه أ

 :وهي تقول شيماء وعينها بها دموعسعد الجميع وضحكوا وكن الحظت قمر 

 بحبك يا قمر بجد .. والنشيد حلو من صوتك .. صوتك وحشني يا قمر

..  ؤتؤ ت مستوى شيماء ومسحت دموعها وقالت برقة: تؤ إلى فضت قمرانخ

نلعب ونهزر ومفروض هجازة اانهاردة .. نهاردة مش عاوزين دموع من ا

ات ساع ألربعيبقا متاح تلفزيون هن الهقول لماما سندس إوكمان .. وناكل 

 يه ييييييييييييييي: هيييييييييوهم يحضنون قمر صرخ األطفال بصوت واحد.. 

 يوه بقا يا قمر خلينا نفرح رانيا بسعادة من الخبر: أ

 ا ميث أمل عثل ي : انت  مبتسمة سميرة

على سميرة: مهو بس لو نعدل حروفنا قمر تضحك قمر وكل األطفال وترد 

 يا بنتي قمر قمر مش أمل .. نبقا زي الفله

 طب؟تبتسم سميرة وترد: أعمل ايه 

ظبط وف من بكرة هنظبط الحر ضاحكة: مش تقلقي هنبدا مع بعضقمر

 حرف الرا وبعدين نشوف السين بقا ماشي معاكي

 ماشيسميرة: 

شان عه حضرت الفطار انهاردة عوزاه يتاكل كلأنا  طيب يال بقاأردفت قمر: 

 ورانا حاجات كتير نعملها 

كل  نة عندما استيقظت بأالحمامات وتفاجأت الدادا حسني إلى اندفع األطفال

 ن ذلك تصرف قمر فلقد فعلت من قبل ذلكابتسمت أل، لإلفطارشيء معد 
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)يوم الجمعة  كعادتها قامت بنشر منشور كل يوم جمعة " السالم عليكم ..و

قال  .. صالة على رسول هللا .. استغفار ودعاء .. قراءة سورة الكهف( ..

ن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )إ

إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من ) .. (الصالة فيه علي من

يوم الجمعة مشتمل على ساعة ال يوافقها عبد  و  ( ..النور ما بين الجمعتين

هللا  كما قال رسول مسلم وهو قائم يصلي يسأل هللا تعالى شيئا  إال أعطاه إياه

الصالة ب من فضلكوا ذكروا بعضدي األدلة فصلى هللا عليه وسلم .. 

ر يوقت وال عدد معين للذكر .. اذكروا كثتحددوا  واالستغفار والدعاء لكن ال

.. انتشر في أخر فترة صلي على   يؤدي لبدعيد التقبدون تقييد .. ألن 

 فاألولى وضع الحديث..  لئالرسول وأرسلها لعشر .. وغيرها من الرسا

 ير.. للتذك صالة فيه()إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من ال

 .. هي ليست بسنة ولو .. وثاني أكثر الرسائل انتشارا قول )جمعة مباركة(

كان بنية دعاء فال بأس ولكن يفضل  . ولوخذت من هذا االتجاه فهي بدعة .ا

تركها .. هذا ما اذكر به نفسي وأياكم .. ذكروا األخرين وأحيوا السنة وأميتوا 

 " البدعة قدر ما استطعتم 

 بعد أن، وكان لليوم مذاقه الخاص، وسعد األطفال كثيرا، رائعكان اليوم 

اّجة الح وأتت، قمر حين اعتزلتهمخالل الثالثة أيام  االكتئابعمت حالة من 

وكانت  ،سعدت كثيرا لتحسن حالة قمرف، الغداءوجبة لتشارك األطفال  سندس

را لتوقف يرشا كث فرحتف، على قمر يطرأتتابع مع المعلمة رشا يوميا كل ما 

 ا مع الحياة مرة أخرىدموع قمر وبداية انسجامه

...................................... 

 الذي طرأ على سعاد: يعني ايه مشعصام بضيق من تغير التفكير المفاجئ 

  ؟؟!تحطي مكياج ومش عاوزة أغاني في الفرح مش فاهمكه

يث ح ن يهدأ،ويشير له بأ هو ينظر له بطرف عينهو إسالميلمح عصام عين 

 ولكن فضل عدم التدخل خته مما أزعجه،إسالم الخوف على وجه أ الحظ

مقتنعة بكدا وفعال قرأت ولقيت أنه حرام أحط مكياج أنا  سعاد بقلق: يا عصام

  !!وأنا عاوزة أبقا أحسن قدام ناس أغراب
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رة كأنها ليست مجرد فو يتأكد، ولكن يريد أن عصام والسعادة تمأل قلبه

نا من أ: يا سالم يعني اقتنعتي دلوقتى ووستذهب لحال سبيلها قبل الفرح بيوم

لبسي ت.. ولبسك كمان يا سعاد يعني هتحطي مكياج  بنبهك مشأول الخطوبة 

 ؟؟!!واسع ومش تحطى مكياج بس في الفرح

 سعاد وهي لم تفهم ما يشير له عصام: أيوه يا عصام 

في فرحها وتشتهر على صفحات  نها تريد التميزوتعصب ظنا أ عصام

كالفتيات  ،التواصل االجتماعي كأول فتاة مصرية ال تضع المكياج ليلة زفافها

ية ولكنه يثق أنها ليست شخص، عجابات والشهرة فقطيسعين وراء اال ياللوات

 ،سعاد ولكن تلك الفتاة التي حدثته في الهاتف ال بد أنها من تؤثر على تفكيرها

ي يعني هو فلفكرة التي وصلت له: يا سالم يا سعاد وتعصب كثيرا من ا

 ؟!!الفرح حرام وبقيت السنة عادي حالل

 حطمش هأنا  ..فهمتني غلط  ال انتَ  ال سعاد وقد وصل لها مقصد عصام: ال

   خالص حرمت .. مكياج علطول قدام الناس

ن إو لذي يبدو عليها أنها لم تغيره،ولكنه تذكر األمر األخر واابتسم عصام 

 ؟؟!!قال: واللبسبالفعل لم تضع أي مكياج اليوم ف

تاع جبت بالفعل اللبس بأنا  : بص يا عصاموفهمت قصده فردت بقلق سعاد

بصراحة نا وأ.. وهدوم الخروج وهم كتير جدا وغاليين جدا  .. الجواز

. . وهللا وبدعي ربنا يهديني !! ..ومحتارة أوى.. بجد  مستخسرة الفلوس دي

 بس يعني....

من رغبتها في أن  عصام وقد سعد كثيرا بسعاد وكل يوم تزيد في نظره

 !!!عندي شرطأنا  : طيب يا سعادتكون أفضل فقال بهدوء

 !!شرط ايه؟سعاد بقلق وظهر التوتر على يدها في حركات انفعالية: 

اعمليه زي  .. خليكي تعملي كل اللي نفسك فيه في الفرحعصام بثقة: سعاد ه

. .نغير أسلوب حياتنا يوم واحد شرطي الوحيد اننا مش ه.. لكن تحبي ا م

الصراحة مش بستحمل نظرة أنا  علطول ..طريقة لبسك الزم تتغير يعني 

وال منها حجاب  الليالطرح القصيرة كمان و..  أي ولد ليك  بالبناطيل دي

 !!!تحايل على الحجاب انه!! .. كإوال منها كاب رجالي
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 ،وجلس على نفس المائدة التي تركهم عليها مإسالت تبكي فقام سعاد وبدأ

وانزعج كثيرا من عصام فقرر التدخل ، عنهم بحيث يراهم ا  جلس بعيدبعد أن 

 هي بتعيط ليه؟!!! !! ..والوقوف بجانب أخته: فيه ايه يا عصام؟

 ن وجهة نظره،م ن دموع سعاد تنزل على اتفه األسبابعصام بانفعال أل

رد ف وبدموعها جعلته يتدخل، خيهاب فيه تدخل أء حوار بينهما لم يرغواثنا

!! .. وانت عارف أن كيد يعنى مش ضربتهاأ..  إسالمباقتضاب: مالك يا 

 ؟؟!!عملها ايه طيب.. واثناء كالمنا عيطت أ ختك دموعها قريبةأ

يا  ت  .. وانمن الكافتريا  لعصام وقال له: تعالى معايه نجيب أكل إسالمنظر 

 سعاد روحي اغسلي وشك

  إسالمبين عصام ووالشد ودار حوار كان بين الجذب 

 غبي؟!! : ايه يا بني انتَ بضيق إسالم

  ةختك عصبتني الصراح؟!! .. مهو أإسالم: ليه الغلط بس يا باقتضاب عصام

: يا بني خليك صبور كدا وقال إسالموزفر كليهما بعد رد عصام فنظر له 

رفقا " عليه وسلم كان بيقولنا هللاالرسول صلى  .. واسمع لها وفهمها بالراحة

يبك نا سوأ.. لتين معيب عليك ده الستات يضحك عليهم بك..  "بالقوارير

تتكلم معاها وتقنعوا بعض تقوم تخليها تعيط والناس في النادي يبصوا 

تعمل فيها ايه يا عم أ ُّمال لما تبقا في بيتك ه!! .. هو ده الحوار عليكوا

 ؟!!عصام

 .. كنت شديد معاها في الحوارأنا  : عندك حقإسالممن  أحرجعصام وقد 

 كلمها بالراحة هأنا  إسالمطيب يا 

اد عشت مع سعأنا  وهو يرغب في توضيح شخصية أخته: على فكرة إسالم

ة ن سعاد دلوع.. عاوز أقولك أنت عرفتها فيها أكتر بكتير من المدة اللي أ

 .. وهي لو قالتها مجابة تافكانت كل طلب.. وهي البنت الوحيدة .. العائلة 

فمش اتعودت على إنها  .. بيحبها جدا .. ألنهفق عليها ج بيوااأي حاجة الح

. مثال .شوف حلول وسط .. بتيجي بالمسايسة افهمها واقنعها  .. هيتأمرت

هي  س تكون.. بنت عاوزه وشايفه لمصلحتها ومع الوقت خليها تعمل اللي أ

  !!شاكلكوا بجدنخلص من ممقتنعة .. غير كدا مش ه
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ولكن يحاول  ،لم يتحيز لصف أخته ألن صديقه سالمعصام وهو ممتن إل

ي ختك ف.. وأوعدك أن أ إسالم: تمام يا فاتهم الفكريةالخمساعدتهم لتجاوز 

 معلش يا سمسم بقا متزعلش.. خد بالي بعد كدا بقا أني .. وهعي

أنا  قصد !!! ..: سمسممات الضيق على وجههوهو مندهش وعال إسالم

.. مش تيجي عندنا تاني يا نجم ..  روحأو أخد أختيأنا  .. ن بفهمكغلطان إ

 ؟؟!!عالم سمسمكارتون خارجلك من  ليه شايفني

 خالص بقا يا أبو صالح ..  أسفينضحك عصام: 

 له االبتسامة: أهي جتدهو ينظر اتجاه أخته ويبتسم حين يراها فتبا إسالم

نروح روح أغير .. وهكوا شوية وبعد كدا روح واقعد معا.. يال بقا ه ههيأ

  التمرين سوا عشان الكابتن

يكون سبينهم وكيف فيما اآلراء  واوتبادل، الغداءوجبة ن انتهوا من تناول بعد أ

ووافق عصام على مضض ، وما الطريقة التي سيقنعون بها أبيهم ؟!!الفرح

صام على كل ع وموافقة، على اقتراح سعاد ألنه ال يوجد أمامهم سبب غيره

وذهب ليغير ثيابه بثياب  إسالمتركهم ثم ، سعدت سعاد كثيراما أرادت أ

انية عصام في فتح الحوار ث في ذلك الوقت بدأ، التدريب المخصصة للسباحة

 وهو ينظر خيها فتكلم عصاماد التي نظرت له بعتاب بعد رحيل أمع سع

 ن بضعف : طيب بالش بس البصة دي إللعينيها ويبتسم

لكن .. سف يا سعاد آأنا  فقال عصام:من صوت عصام .. سعاد  ضحكت

 خايف عليك  أنا  بجد

ولوا يقجد عاوزة اتغير بردو لكن أصحابي هنا بعارفة .. أأنا  :بتفهم سعاد

 جابضيق وبدون ح.. وبيلبسوا أ لة أصال عندنا كلهم لبسهم كدا؟! .. والعائايه

 ؟؟!!لوا ايه طيب يقولما يلقوني بلبس فساتين علطول هكمان .. 

ا أن قولكمش هأنا  والتفهم: بصي يا سعاد بصوت مملوء باللطف عصام

وماليش دعوة بالناس .. وبالفعل هيعجبني ده وأنا مش ليه دعوة يعجبني دا ه

.. وأهم حاجة ترضي ربنا مش  قولك ربنا مش راضي عن كدابيهم .. لكن ه

لو اتكلمتي عن علتي  وانت   يوم في العمر ال حاجة تتغير طول العمر ..

 لبسهم واسع وكلهم بحجاب فالموضوع مش ناس .. نا علتى العكسوعلتك فأ
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 سيبك براحتك تفكري لكن ده.. وأنا ه سعاد ربنا يا .. البسي اللي يرضي

  شرطي

 ، وإن كان متقلبأخذت سعاد تفكر كثيرا طوال الليل فيما قاله لها عصام

أنها عادية وإن علمت  رىأخرى يألمور في الدين وأمور اومتمسك ببعض 

 لىإ لم يتحدث في األمر ثانية ولم يشيربعد التدريب فهي بمخالفتها للدين، 

جلست هكذا تفكر وتبحث وتسأل نفسها هل سأستطيع حقا أن أغير ، أي شيء

 تدعوه بأنفأخذت واستخارت هللا  البيت وصلت من حياتي ومالبسي؟!!

 وفي منتصف الليل أرسلت، ة وصفاتهقرأت كثيرا عن ثياب المرأ، يعينها

ك حين رأت حسابه يدل أنه جالس على الفيس بو عصام إلى سعاد رسالة

 اآلن

 : انت صاحي؟!بقلق سعاد

 : اه بملل عصام

 : طيب كويس حبيت ابلغك قراريزفرت الهواء وقررت قول ما لديها سعاد

 أممممممممممممم

  أنا موافقة على شرطك يا عصام

وابتسم بشدة غير مصدق أنها وافقت بتلك  ن على سريرهعصام وقد قفز م

 ؟؟!!: بجد يا سعادالسرعة

 : اه وهللا يا عصامبابتسامة سعاد

 مفاجأة لكي عندي  عصام: طيب وانت  

 : ايه ايه ايه؟!!بفضول سعاد

 : بطلي فضول بقا يا بنتيوهو يضحك ويكتب عصام

 طيب : عشان خاطري بإلحاح أكثر سعاد

   

 ك باهلل علي

 عشان خاطريطيب 
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كلي أت قول واخليك  وإال مش ه: يا بنت مش تحلفي عليه باهلل بضيق عصام

  عشر مساكين

 : يا سالم يا خويا بمزاح سعاد

 بس أيام صيام 3هم 

ول حاجة إطعام عشر مساكين يوضح لها األمر: ال يا اختي مفروض أ عصام

 والجواري ومشوده للعبيد  وبعدين العتق كسوة عشر مساكينوبعدين أو 

يقدر على أي وده للي مش ه أيام 3صيام  وأخر حاجة D: بقوا موجودين

 !!مش قراتي قرآن قبل كدا وال ايه؟!انت   واحدة من اللي فاتوا

 اآلياتوى قرات طبعا بس مش بفهم أ : البإحراجسعاد 

 : طيب يا ستي بكرة افهمك وهو مبتسم ماعص

 !!!!!!!!؟ةالمفاجأ: ماشي بس ايه بقا بفضول سعاد

 !!المساكين تأكلي: بخيلة مش عاوزة وهو يضحك عصام

 تقول يا بني ما .. : يوووووووووووووه بقا يا عصامبضيق سعاد

محدش يعرف عنهم  جنية 5111مكافأة  جايليأنا  عصام بابتسامة: طيب

كلهم ليكي تجيبي لبس خروج واسع بدل البناطيل  ومش محتاجهم حاجة

  تيهااللي جب والبلوزات دي

 : بجد يا عصام؟؟!!للشرفة قفزت سعاد من فوق سريرها واتجهت

 : اه وهللا بجدبابتسامة عصام

 قولك كالم كتيرنفسي أأنا  وهي في قمة السعادة: عصام سعاد

 ويصلى وادعيلك كتيييير أهأنا  بس 

 جمل حاجة ربنا رزقني بيهاة: ماشي يا أسعد وأعصام وغمرته السعاد

 ؟!!معاك بقا: وبعدين بخجل سعاد

مش تكلميني تاني  : طيب خالص خالصواراد أن ينهي الحوار لينام عصام

 عندناش مدامات تتكلم في نص الليل يال سالما مبقا على الشات بالليل 



118 
 

الم ها تكتب له: سبحبك بحبك بحبك ولكن وت مسموعصب سعاد وهي تقول

^_^ 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااامعصااااا ااامااااااااااااااام يا عصاااعصاااااااااااا

 : هه ايه يا سعادبخضة عصام ،فاق عصام على نداء سعاد

 !!في مين يا عصام؟ رة: سرحانيسعاد بغ

 انت   كيد فيك  سرحان في مين يعني؟ أكون عصام وهو يمازحها: ه

بدري  منمش بناديلك أنا  ..ها كل عقلي بقا بكلمتين وهي ال تصدقه: أ سعاد

 عليه!!تان تشوف الفس

ما يزيد  سعادخر جديد، فلقد جربت فستان أنه انتبه عصام لفستان الفرح إ

حاول االبتسام  ،خر جديدعن العشرين فستان حتى كاد ينسى أنه واحد أ

 حلى من اللي فاتوا.. أبجد  : هللا بجد يا سعاد ده جميل أويوقال

  !!ال شكله وحش: بضيق سعاد

صرخت سعادة فرحا  فستان رائع جدا، على بعد وفي يده من إسالمتى أ

ل لها: على وقا خته بالفستانلسعادة أ إسالمفتضايق عصام وسعد  ،بالفستان

.. ال  حلللم يته نازل جديد مع البضاعةقفكرة قعدت أفرز كل الفساتين .. ل

 ليكيكمان  وتجربة ول لبسهوأيه أ

 عصام بضيق: طيب ادخلي قسيه بقا وخلينا نخلص

ا : ايه يإسالمفقال  كالم عصام ولكن أخذته ودخلت تجربهحزنت سعاد من 

 ؟!!ترمي دبش.. طول الوقت كدا هتفضل  المالفظ سعد .. عم

ح بمهي بتقيس من الص ؟! ..دلوقتي إسالمقولت حاجة يا أنا  :بضيق عصام

.. ه فايدة وال في هموقاست واخترتلها تسع فساتين وهي نقت يجى اتناشر واحد

 المحل ومش حاطط في بالك  مانت قاعد تلف في

 .. ييا بن كجال اللي عندع: يخربيت االستبضيق من طريقة عصام إسالم

يا عصام او هتخلى سعاد تبقا تتعب أوى .. انَت هخليك صبوووووووووور 

 ابدا ساعتها سامحكحزينة ومش ه

 ؟!إسالم: ليه بس يا بحزن عصام
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 لحد دلوقتي .. سعادمش قادر تفهم دماغ  ألنك: وال يزال متضايق إسالم

كدا وخالص .. مأنا  ومش تختار أي حاجة.. استنى يا بني ودور معاها 

أصبر  .. فستان واسع وخالص أينت قاعد تجيب مالحظ من الصبح وأ

 ت هللابيض وخالص .. البفستان أ مش أيوال أيه .. يعجبها وتخيل هو ه

جبها انها مش عا إالتسع فساتين مع إنه كان باين عليهيكون في عونها قاست 

ي يكون فوده أكيد عشان مش تزعلك .. ده فستان هيتلبس مرة وه..  شكلهم

  ليلة العمر زي ما بيقولوا

 نت االختيار يا خبير األزياءبضيق من إسالم: سبتلك أ عصام

 بتهجمل فستان جرويكون حقا أ، د ليتوقفوا عن الحديث مندهشينخرجت سعا

عصام و إسالموسعد ، كاألميراتوتظهر فيه  افتسعد كثير، سعاد طوال اليوم

مناسبة ب ألختهبشراء الفستان كهدية  إسالموقام ، بجمال سعاد في الفستان

نه يكفيه مصاريف فأخبره إسالم أ، على الرغم من ضيق عصام، فرحها

، على مضض إسالمفتقبل عصام هدية ، الفرح وغيرها وليعدها هدية الزفاف

ه نه صديقة ويعلم مدى طيبتفرغم أ، تصرفاتهبعصام من  إسالموضاق صدر 

ك وذل، كل شيءفي تعجل ، ويبعد الحدودأ إلى خلقه إال إنه عصبيوحسن 

. .لق كثيرا على حياتهما معا في المستقبلفق، ختهسيمثل ضغط كبير على أ

 !!وهو ال يعلم ماذا يخبأ لهما
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(11) 

 

وسرحت قليال متذكرة  على الفيس بوكفي مساء يوم الجمعة دخلت قمر 

، اتصال من سعاد ها وذكرياتهاقطع حبل أفكارمعلمتها فردوس، ولكن 

ها ن فرحفهي تعلم أ، حد ما إلى به مرحيظهر عليها بصوت  قررت أن تردف

اقترب وال يجب عليها تعكير صفو تلك األيام بحزنها على معلمتها كما فعلت 

 : السالم عليكم يا قمرحزنالكالم بتردد و سعاد بدأت، في المرة السابقة

 ازيك يا سوسو؟ .. قمر بابتسامة: وعليكم السالم يا أحلى عروسة

ة، في أخر مكالم ن تغير حالة قمر التي كانت حزينة جدات مسعاد وقد تفاجأ

سعيدة و .. كويسة جداأنا  فردت بسعادة حقيقة: الحمد هلل !!واآلن تضحك معها

 ن سمعت صوتك أوي بجد إ

بقا صوتي أنا  : أيه ده هود أن تضيف جو من المرحيوتر كقمر وهي تضح

 ؟!!حلو كدا

 صوتك حلو يا قمري إنت  من يوم ما عرفتك وأنا  سعاد وهي تضحك:

. كتب . ق على بالليل أهوده الجميل فاي ؟! ..ايه ده .. قمر بابتسامة: هللا بقا

 مش كدا؟ جاي يالخميس الل كتابك

 ولك على أخر التطورات بقاسعاد بابتسامة: أها وكنت حبه أق

واب وحيرتها بين الص، قمر بابتسامة تتالشى وهي تتذكر أخر بوست لسعاد

فظهر في صوتها بعض القلق مما  ،والخطأ واتباع الناس في تصرفاتهم

 : أيوه يا ستي خيرقررته سعاد

 حط وال أيمش هأنا  بصي كدا أوال.. سعاد بابتسامة: كل خير إن شاء هللا 

ون يكخالص همحدد الجسم .. والفستان مش ن بطبيعتي خالص كومكياج ه

 لبس عليه طرحة مناسبة جميلة وطويلة هو .. واسع

تبقي أحلى عروسة ويكون .. إن شاء هللا ه ر: هللا بقا يا جميلقاطعتها قم

ا إن ربنواثقة أنا  بس عارفة إنها خطوة صعبة عليك  أنا  ..بجد   أحلى يوم

  تكوني أحلى عروسةا رب يو.. يقدرك تعملي كدا ه
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 أوال مش استني .. لسه ماعرفتيش بقا الجديدة إنت  سعاد بمرح: أل أل أل د

يبقا ه.. وفرح يعني اتنين في واحد لنعمل معاه اهيكون كتب كتاب بس ال ه

يه .. ا يه أغاني وال أي حاجة حراميكون ففي مسجد فمش ه في قاعة كدا

 ؟!!قارأيك ب

 شيئاك تر وصدقيني يا سعاد من .. فرحانه جداأنا  قمر بسعادة حقيقية: وهللا

 ربنا يسعدكوا يا أحلى سعاد.. خير منه  هلل عوضه هللا

ال .. بجد الزم تيجى وإ: كدا خالص بقا ملكيش حجة فيها بابتسامة ملء سعاد

 منك زعله

: ائلةق فقاطع تفكيرها سعاد ة سندس،جّ اقمر وهي تفكر قليال وعما ستقول للح

رح فه وأنا.. اة معلمتك لسه متأثرة بوفعارفة إنك أنا  .. يا قمر أسفة بجد

 أوي بجد لو جيتي 

فكر بأنا  .. الحكاية مش كداقمر بابتسامة: ربنا يرحمها ويرزقها الفردوس 

 ؟!يكون من كام لكام.. هو الفرح ه الحاّجة سندس .. قول أيه لمديرة الداره

 هللا الخميس من تمانية اد بفرحة وابتسامة تملء وجهها: إن شاءسع

  عشرة.....ل

 ةبقا صاحبة العروسبمرح: أيوة بقا وه قمرثم أخبرتها سعاد بمكان الفرح، 

 بإذن هللا جيلكحاضر يا سعاد ه ..

 طلب منك طلب؟ممكن هأنا  سعاد تقول بخجل: طيب

 تؤمر يا جميل نتَ قمر بابتسامة: دأ

أول اليوم من العصر  نيه رأيك تيجي م.. بس أربنا يكرمك : بتردد سعاد

 ؟!مثال عندي البيت

أخدت أنا  .. أصل مش عارفة وهللا يا سعاد.. مممممممممم عد تفكير: أقمر ب

له قب سبوع اللي.. واألحصل  اللي فات والليجازات كتير جدا األسبوع أ

يدايق كمان هجازة أ ينفع بجد إن أطلب من الدكتورظنش ه ما.. والرحلة 

 .. بس هحاول أوي

 رحك جاية الففرحانه أصال إنأنا  بحزن: خالص يا قمر مش فيه مشكلةد سعا

 كنت خايفة أوي إنك ترفضي وهللا ..
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خد اأنا ه فقالت: بصي يا سعاد طلب سعادل قمر وهي متضايقة من رفضها

 سمعك زعالنة خالصالمهم مش عاوزة أ.. جازة واللي يحصل يحصل بقا ا

 سعاد وهي تضحك: بجد يا قمر

ليوم تاخد مكاني ا قول للبنت اللي بتقف معايههأنا  : أيوة يا ستيقمر بمرح

 مرة تانية أنا  ردوهلهاوأ .. ده

 بدا مايحرمنيش منك أنا ب: ربفرح سعاد

. .بس عاوزة اقولك حاجة هنا بقا دينية .. : وال يحرمني منك بابتسامة قمر

وكلنا هو الدوام هلل وحده  باألبدية ..مش تدعى عدم الحرمان من شخص 

وربنا يبارك في عمرنا يا رب ويجعله كله طاعة وعبادة ويكون  .. نموته

 جميعا راضي عننا

 دعي كدا تاني مش ه.. سعاد بابتسامة: يا رب يا قمر وماشي يا غالية 

انت كبما تصنع سعد قمر والدموع تسيل من عينها لتذكرها فردوس عندما ت

ي زيا رب أشوفك يا سعاد " هافتدعي في قلب .. أيضا "يا غالية"تقول لها 

ن قمر لم ترد: هااااااي " .. تعجبت سعاد ألفردوس وأحسن مني ومنها يا رب

  ؟!!روحتي فين

 هو معاكي أأنا  بداال أ تمسح قمر دمعتها وترد:

الم ده ها إساشتريت الفستان إسالم جبهولي .. أأنا  سعاد بفرحة: على فكرة

سفة اأنا ..  بحبتين كدا .. أمممممممممممى فكرة وهو أكبر مني يبقا أخويا عل

 صله بيحب يهزر .. أ مرة كمتك فيها وهو داخل زي االعصار خرعلى أ

 ها العندما سمعت شخص يصرخ باسم سعاد: أقمر وهي تبتسم وتتذكر 

  .. ربنا مش يحرمك منه عادي وال يهمك

دري ب نك بتناميسيبك عارفة إهأنا  يا رب .. طيبسعاد وهي تنهي الحوار: 

 عشان الفجر 

 معايه للفجر؟ بي أصحيك  ها تح: أقمر بتلقائية

 سعاد بابتسامة: بجد وهللا!!

 وماله يعني؟! مة: اه وهللا أصحيك  قمر بابتسا
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بصحى على فكرة وبحاول ألتزم أنا  : ماشي يا قمرد وهي مبتسمةسعا

 وم ن وأكملالصراحة  المنبهوبقفل في الفجر أحيانا بكسل .. بالصالة 

رن لحد ما تصحي وأول ما عندي فكرة .. هأنا  وهي تفكر: طيب مرق

اكي تلت ساعة مش مع.. نك صحيتي صالة ترني عليه أعرف إ تخلصي

 فضل أرن لحد ما تصحى.. مش رنتي هعشر دقايق  رن تاني واستنىرنتي ه

مش حد غريب يرد عشان  ك.. أوعي تقفلى الصوت .. والفون خليه جنب

 ؟!قشطات عليه ..

ماشي يا قمر  كمان .. وحركات وبابا غنوجات :بمرح وهي تضحك ادسع

 مايحرمنيشقصد يعنى ربنا مش .. أ ممممم... أابمايحرمنيش ربنا مش 

 منك

 بتسمعي الكالم  ألنكك: برافو يا سعاد هجبلك حاجة حلوة حقمر وهي تض

 بلةسعاد وهي تضحك: ماشي يا أ

 ي قررتوه .. تاركة الفصل نهالمات وقمر تقول أاتذكرت سعاد إحدى المك

 وسألت: صحيح يا قمر فصل أيه خر فاستغلت الفرصةوقت أفي تسألها ن أ

 يدلةمش خريجة ص إنت  .. هو كنتي بتتكلمي عنه في مرة واحنا بنتكلم  اللي

 ؟وال ايه

وهي تحاول أن تستوعب كالم سعاد وتمنع نفسها من التثاؤب بصوت  قمر

بس . .خريجة صيدلة وبشتغل في صيدلية ا أن هاعالي حتى ال تحرج سعاد: أ

وبعلم . .سمها اليرقات .. أكمان بشتغل هنا في دار االيتام اللي اتربيت فيها 

وسايبه اللغات .. األطفال حاجات في الدين واللغة العربية والحساب 

  اويوفرنس تعلمهم انجليزيلصاحبتي سحر بتيجي الدار 

 !!؟توا مهتمين باللغات كمانن.. بجد إ: ما شاء هللا بإعجابسعاد 

.. : اه طبعا ماما سندس هي اللي أصرت يكون النظام كدا بابتسامة قمر

ما .. لكن ل وكانت بتشرحلنا بنفسها حاجات الدين وبيساعدها مدرسة كمان

وربنا يقدرنا يا رب ونعلم األطفال لحد أساعدها وسحر .. أنا  كبرت بقيت

 ما يدخلوا ابتدائي 

اكي هاجي معأنا  .. وفيومتمام يا قمر  .. : ربنا يكرمكوا وهللابابتسامة سعاد

 حلى يرقات الدار أكيد واتعرف على أ
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 ن شاء هللا يا سوسووردت: إ ابتسمت قمر

تك عارفة اني سهر بقا عشان تناميأنا  سيبك: طيب أوال تزال مبتسمة سعاد

 سالم  ..

 مسال.. في رعاية هللا  .. قمر بابتسامة: ماشي يا سعاد

 

ترى فردوس وحولها األطفال ، ذهبت قمر لعالم األحالم ليراودها نفس الحلم

لكن تلك المرة جلست قمر ، الصغار وفردوس تردد القرآن بصوتها العذب

وتردد مع األطفال آيات القرآن وتبتسم وفردوس ، بين يديها جلست المتعلم

عيم دد آيات النفكانت سورة الغاشية تر، لها وتتلو آيات هللا بسعادة تنظر

عهدها في أول  كأولفأخذت تردد وراءها اآليات ، وكيف سيحيا أهل الجنة

َمة  )[ سنة في المعهد يَة  )8ُوُجوه  يَْوَمئ ٍذ نَاع  ( ف ي َجنٍَّة َعال يٍَة 9( ل َسْعي َها َراض 

يَة  )11) يَة  )11( اَل تَْسَمُع ف يَها اَلغ  ر  َمْرفُوَعة  ( ف يَها ُسرُ 12( ف يَها َعْين  َجار 

ُق َمْصفُوفَة  )14( َوأَْكَواب  َمْوُضوَعة  )13)  ( َوَزَراب يُّ َمْبثُوثَة  15( َونََمار 

(16)[ 

 لشاب منت نفس ابعدها تشعر قمر بدوار كأن العالم يتحرك من حولها ورأ

، ةيض وليس بدلة كالمرة السابقلكنه يرتدي جلباب أب، ظهره وشعره الكثيف

بيضاء تشبه التي تراها على رأس األطفال في  طقيةسفل ويظهر شعره من أ

 سمعتوركزت مع صوته ف، فابتسمت وغضت بصرها عنه، صالة العيد

لتي إنها تتذكر تلك اآلية ا، امتزج ببكائه بصوت رائعيات هو األخر يتلو اآل

يُد أَن يَتُوَب َعلَْيُكْم َويُ  [النساء نها في سورة إ، يتلوها اآلن ُ يُر  يَن َوَللاَّ يُد الَّذ  ر 

ا ) يم  يلُوا َمْيال  َعظ  ُ أَن يَُخفّ َف َعنُكْم   َوُخل َق 27يَتَّب عُوَن الشََّهَوات  أَن تَم  يدُ َللاَّ ( يُر 

يف ا ) نَساُن َضع  ل  إ الَّ 28اإْل  يَن آَمنُوا اَل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكم بَْينَُكم ب اْلبَاط  ( يَا أَيَُّها الَّذ 

ا أَن تَُكوَن ت   يم  َ َكاَن ب ُكْم َرح  نُكْم   َواَل تَْقتُلُوا أَنفَُسُكْم   إ نَّ َللاَّ َجاَرة  َعن تََراٍض ّم 

ل َك َعلَى َللاَّ  29) ا   َوَكاَن َذٰ ا فََسْوَف نُْصل يه  نَار  ل َك ُعْدَوان ا َوُظْلم  ( َوَمن يَْفعَْل َذٰ

ا ) ير  ْلُكم ( إ ن تَْجتَن بُوا َكبَائ َر َما تُْنهَ 31يَس  ْوَن َعْنهُ نَُكفّ ْر َعنُكْم َسيّ ئَات ُكْم َونُْدخ 

ا ) يم  ْدَخال  َكر   ](31مُّ

ثم يأتي الدوار مرة ، يؤلمها بكائه كأنه صوت تائب يرجو من هللا المغفرة

 ،عالي يغرقها وهي تصرخ وال يسمعها أحد موج، أخرى وتنتقل لنفس البحر
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لتغمرها ، ـــــــــــــــــــــــــا ربفتصرخ بأعلى صوتها يا رب يا رب يــــــ

 على الشاطئ وتلفظها ترفعهاأخرى ر بموجة البحر وتشعلقاع  موجة

بات حبي تمسحف، اجبينه تمسدهي تسعل كثيرا ثم مفزوعة و تستيقظأ

استعاذت باهلل من الشيطان ، وهي نائمة عليها تتألألي العرق الغزيرة الت

 وسألتعلى بالها ذلك الشاب  ما أتى ثم أول، وتفلت على يسارهاالرجيم 

تلك اآليات لما تلك اآليات من و أهو يوسف أم من؟!، ؟!من يكوننفسها 

 !!؟!سورة النساء

 فقال ،سمعت قرآن الفجر فقامت لتتوضأ وتصلي ركعتين في جوف الليل

عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام "صلى هللا عليه وسلم: 

هللا ومنهاة عن اإلثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن  إلى بةالليل قر

لى ينزل ربنا تبارك وتعا" :وهي تعلم أنه كما قال رسولنا الكريم أنه، "الجسد

سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول: من يدعوني  إلى كل ليلة

 "فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له

ما  ربفأق، أن تدعوه وهي ساجدة بين يديه وتستغفره في السجود هي تحبو

بعشر آيات على األقل إن وكانت تقيمه ، ربه وهو ساجديكون العبد من 

ب من قام بعشر آيات لم يكت"قال صلى هللا عليه وسلم: استيقظت متأخرة، ف

ن م ، ومن قام بألف آية كتبنانت  القمن الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من 

 "المقنطرين

 ،اتجهت للهاتفذكار الصالة ثم أقمر صالتها وأنهت  فأنهتذن الفجر أ 

ونوم هاجر ثقيل ، هي األخرى فأيقظتهاسعاد وتذكرت هاجر  فأيقظت

عدها وب، ر من عشر دقائق حتى استيقظتاستمرت ترن عليها أكث، ادةكالع

آن من القروردها  فذهبت لترتل، نها استيقظت وصلترنت سعاد لتعلمها أ

 ما تفعله كل يومو

 تى وقت الدراسة فابتسمت قمر وقالت: السالم عليكم يا أحلى بناتأ

م: سعادة بادية على وجههوقالوا ب الفصل ثانية، إلى األطفال بعودة قمر سعد

 وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته

 نروائييالقمر وهي تضحك وتقول بلغة عربية فصحى وبشكل أقرب لصوت 

 الفصل  إلى عادت قمر.. ألفالم: عود أحمد في ا
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خالص بقا كفاية ضحك وهزار .. ضحك األطفال كثيرا فقالت قمر: احم احم 

للي احد كدا بقا يا حلوين يفكرني بالدرس اللي قولناه األسبوع .. احم احم  ..

 نكمله لكن مش كملناهفات وقولنا ه

كدا يبقا  نت  إأل د .. االتنين ك  يها االثنين فقالت قمر: ايه ده بإديرفعت بسمة يد

 !ها يا بسمة قولي األولوية ..ليكي 

فرد . .م في حب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لبسمة بابتسامة: كنا بنتك

 عليه الصالة والسالم  :األطفال بصوت وحد

كيس به الكثير من الحلوى فتعلقت  وهي تخرج من حقيبتها قمر بابتسامة

ه د من أولها كدا تعالي يا بسمة وزعي طيب..  عليكوا عين األطفال به: هللا

 عليهم وخدي انتي اتنين 

لوى من ير من الحلوى إال أن الجائزة والحرغم أن سندس تحضر لهم الكث

 ،إنها دليل أنها سعيدة وأنهم فعلوا شيء رائع، قمر لها طعم أخر بالنسبة لهم

ب ويكسبهم الحسنات فهكذا تحفزهم قمر ليعتادوا على عمل كل ما هو صوا

الباقي يا فقالت قمر بسعادة: طيب حلو أوي الكل أخذ هاتي ، من صغرهم

 ياخد اتنين مش واحدة كل اللي هيجاوب إنهاردة عن حاجة هعشان  .. بسمة

ة دطيب انهار .. "في حب رسول هللا": وهي تكتب العنوان حديثها فأكملت

  نحب الرسول صلى هللا عليه وسلم نتعلم ازايه

 وفوجئت برنا تمدابتسمت لهم قمر  كرر األطفال عليه الصالة والسالم،ف

 ؟!تانيفيش حاجة حلوة  وهي تقول بمرح: ها ما نحوها يدها

ناخد عليها حاجة ضحكت قمر: أل .. احنا كل ما هنتعلم حاجة ونعملها ه

كويسة كتيييييييير وربنا ساعتها هيحبنا لحد مانعمل حاجات .. حلوة 

ي .. وحاجات حلوة كتييييييييير ف كلنا حسنات كتير أوي أوي وهيتكتبلنا

 حياتنا كمان

 رنا وهي تبتسم: طيب ماشي

بعد الحصة عوزاكي عشان نتعلم نظبط حرف سميرة قمر وهي تتذكر: أها 

 الراء 

 وقالت: حاضر يا أمل  سميرةفابتسمت 



117 
 

 ربنا يسهل نظبط الراء.. قمر وهي تبتسم واألطفال يضحكون: أمل أمل 

  وهبقا قمر

والكل ، نها مميزةال تحزن بعد أن قالت لها قمر ذات يوم "أ سميرةكانت 

نه عليها أال تخجل أبدا من أي شيء فيها صوتها وشكلها وأ، يحبها للدغتها

وما عادت  سميرةسعدت ، "صدون السخرية منها ابداقال يفهم ، وكل شيء

قمر بها وأنها لم  هتمامسميرة من اواآلن تحمست ، تحزن وال تخجل منهم

حاول في منتصف لسانها أمامها وت جعلتها تضع لبانها مبرمةف، تدريبهاتنسى 

إنها طريقة نطق الراء ، وتحريك اللسان ألعلى اللبانةلسانها على  طي

 ومخرجها كما تعلمت قمر في درس المخارج والصفات الذي أجادته

يب حتى تجيد نطق على التدرها وستستمر مع ستعلمهانها أ قمر ووعدتها 

 ،فقط اعتياد من العقل على مخرج خاطئ ألنها، وتخلص من اللدغةالحرف 

لك وكل ذ، يح ستتخلص من اللدغة نهائيحتتعود على المخرج الصوعندما 

، شهرينللدار بمنذ شهر بعد أن أتت وعد قمر لها  وكان، من أجل القرآن

إال أنها ، البداية نه كان هناك صعوبة في التعامل مع األطفال فيورغم أ

 كثيراأحبت قمر كثيرا وتقربت منها 

عاوزة أنا  يب.. ط ثانية: أحم أحمقمر وهي تلفت انتباه األطفال للدرس 

 لكوا سؤال واحد أسأ

 ليه وازاي تظهرإانتبه األطفال وركزوا معها منتظرين السؤال فسالت قمر: 

 نكوا بتحبوني؟!!أنا إ

 بدؤوا في رفع أيديهم فكانت رنا أول من مث، صمت األطفال دقيقتين يفكرون

 !نا قوليفقالت قمر: ها يا رَ  ايده ترفع

 ؟!مثال نا بتردد: نسمع كالمكر

 !فابتسمت قمر وقالت: حلو ها وايه تاني قولي يا شيماء

  ؟!تحبيه من غير ما تقوليب إنت  : نعمل اللي شيماء

 تسم: حلو جدا ها يا بنات ايه تانيوهي تب قمر

ووقت . .ع يدها فتشير لها قمر فتقول: اننا مش نزعل حضرتك ابدا رانيا ترف

 زعلك من  ما تزعلي نحس بيكي ونحاول نخرجك
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 !مةوايه تاني ابهريني يا بس.. ابتسمت قمر وقالت بسعادة: هللا يا رانيا حلو 

ن لو حد قال عنك حاجة .. إ قدر أقولسمة بتفكير: من المرة اللي فاتت أب

 دعيلكوأ ذكرك بالخير دايماأ ين.. وإدافع عنك جودة أمش مو إنت  وحشة و

نا نتي وسبتينا أعي ربنا لو مُ دوأ :ثم نظرت لألرض ونزلت دمعة وقالت ..

 اك عشان تستنينا هن.. بدا .. وأحبك أكتر ومش أنساكي أنبقا سوا في الجنة 

وتأثرها بموت معلمتها ، نها السببجميعا فعلمت قمر أ عين األطفالدمعت أ

، كل خاطئبشواألطفال يفكرون في الموت كثيرا ، ر على الكل بشكل سلبيأث

ت وي من يأتهللا أ ولكن شاء، ألنها تسببت في كل ذلكحزنت قمر من نفسها 

سية نففاثر بعمق في ، حبيبتها بعد الدرس الذي تحدثت فيه عن الموت

ة وزمش عاأنا  : أوالفقالت بحزم ن تعدل من صنيعهاحاولت قمر أ، األطفال

 الكل يمسح عينيه ، دموع تاني

نفتكر الموت عشان نتقي هللا  نناه كويس أ. أن أتاني حاجة الزم تعرفوها .

نا ن.. لكن ده مش معناه نهائي أليكوا لما تكبروا شويتين  في أفعالنا وده مهم

 على أننا نفارق اللي بنحبهم!! .. ونعيط من الموت نحزن كل شوية ونخاف

 مش نزعل منهمو.. بنحبهم بجد  ف قيمة الناس الليدل كدا الزم نعرب

 ونسامحهم على اخطائهم  ونعاتبهم كتير ..

وا ضكبعبس .. ال ده كمان بينكوا وبين أنا كالمي ده مش على عالقتكوا بيه 

لي الزم نقدر الناس ال.. تحبوه بتعرفوه ووبماما سندس وبكل حد عرفتوه وه

ربنا على  واحنا الزم نحمد نا ..نهم فرصة ورزق من ربنعرف إلينا واحو

 ننا إعرفيلموت ساعتها ه.. اظهم ويسعدهم الرزق ده وندعي ربنا إنه يحف

او ينجينا .. يحافظ على عالقة ا هن الكدب عمره موإ.. ب مش له الزمة الكذ

  من الخطأ

لهم كل  الزم نسامح اللي حولنا ونفتكر وإننان الخصام مش له الزمة وإ

نعمل ه ده ممكن بكره يكون ميت ساعتها هن اللي خصمناوإ.. حاجة حلوة 

. .عشان كدا استغلوا حبكوا لبعض صح  !! ..انمات وهو زعالن من .. ايه؟!

واوعوا في يوم تقولوا كلمة وحشة عن واستغلوا انكوا مع بعض صح .. 

  حاجة تزعلوا بيها بعض أياو تعملوا أو لبعض .. بعض 
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نشوف اللي ه خالص كدا ده النهاية ومش هواناننا نعرف معنى الموت  حلو

رصة نها ف.. وإ عشان نقدر قيمة الحياة نعرف معنى الموت بسبنحبه تاني .. 

  يدعلناكل حاجة حلوة ونسيب ورانا اللي ه تتعوض فنعملمش ه

 معلمتي اللي ماتتهي  .. حبيت فردوس أويأنا زفرت قمر بحزن وقالت: 

ة خالقها حلو.. فردوس كانت أهللا  فردوس حفظت بنات كتير جدا كتاب ..

يوم  .. فردوس كانت بتبتسم في وش الكل.. وكانت بتتعامل مع الكل حلو 

بس عوزاكوا .. حزنت بجد لفراق انسانة جميلة كدا أنا  ما ماتت فردوس

ن دعائي هو إل دعلها في صالتيرفوا إن عمري ما هنسى فردوس وهتع

انسانة جميلة تستحق  ألنهاكل يوم وحبه انكوا تدعولها  ينفعها ..اللي ه

 نفتكرها 

..  قولكوا الكالم دهثم أنهت حديثها في ذاك األمر: دي أخر مرة يعتبر ه

..  تعرفوا قمته.. ومع الوقت ه غكوا وتفهموه كويساوأتمنى تحفظوه في دم

 ماشي يا ست بسمة .. وال خوف من الموت والفراق  بالش دموع تاني

 دعي لفردوس تسامة وقالت: حاضر وهبقا أمة برأسها باببسأشارت 

نت انتوا اجابتكوا كلكوا كا كملت: طيب نرجع لدرسنا تاني ..قمر وأابتسمت 

هو خير البرية صلى هللا عليه ي حد .. وطبعا الرسول تحب أ زاي.. إ صح

 وسلم 

 فردد األطفال عليه الصالة والسالم 

ة ول حاجالجنة؟!! .. أ زاي نحب الرسول عشان نبقا معاه فيفإ فقالت قمر:

كالم  الزم نسمع .. فالحبيب للمحب متبع !!صح.. ننا نسمع الكالم ها إوقولت

إزاي؟! .. بإننا نعرف هو قال الرسول صلى هللا عليه وسلم ونسمع كالمه 

ول خالقيات الرسونعرف أ األحاديث النبوية الشريفة ..فالزم نتعلم .. ه يا

ن الرسول هو ونعمل زيه ألن ربنا قالنا إ ..وأمرنا نعمل أيه ونجتنب أيه 

. .وهو قالنا كل حاجة مهمه في الحياة  .. يعنى الزم نتبع كالمه.. قدوتنا 

 .. ألعلىقل األشياء اللي الناس متاخدش بالها منها هتم بكل حاجة من أأ

  ؟!حاجة كدا احنا مفروض نعمل ايه .. فأولالحاجات  وأكبر

 سيرةوال حاديثتعلم األكتب فرددوا ما كتبته: يرون قمر توهم  ردد األطفال

 النبوية
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على حاجة الرسول كان بيحبها حقولكوا قمر بابتسامة: حلو ومن انهاردة ه

 تعملوها به انكوا وبيعملها وح

قول ن: قبل ما نشرب الميه التوضيح فقالت قمر منتظريننظر لها األطفال 

زة وننزل اإلزا والتانية .. ونشرب حبه وننزل اإلزازة ونتنفس..  بسم هللا

 وبعد ما نشرب نقول الحمد هلل.. وننزل اإلزازة ونتنفس .. والتالتة ونتنفس 

 ماشي

 نظر األطفال لها بتعجب فقالت: طيب هوريكوا عملي

حاجة  تاني :فقالت قمرفاظ على صحتهم فقامت قمر بتنفيذ السنة وكل ذلك للح

وقف قولكوا مأاحب ..  غير ما يقولإننا نعمل الحاجة اللي بيحبها من  قولتوها

ن الصحابة وصل بيهم أ .. بخصوص اتباع الرسول صلى هللا عليه وسلم

كان الرسول البس النعل .. انه االمر في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم 

عليه  ل عليه جبريلنز.. المهم في القدم  ي بنلبسهيعنى الحذاء الل.. والنعل 

.. يعني فيهم حاجة وحشة ..  ن بيه نجاسةلنعل إلنه يخلع اأالسالم وقاله 

 يكلهم عملوا ز.. الصحابة كلهم خلعوا النعال من غير ما الرسول يتكلم 

نهم شافوا إلمجرد  .. الرسول واتبعوه في كل شيء حتى بدون ما يسألوا

ا يا رب كلن.. ن الحبيب للمحب متبع إوده معنى .. الرسول عمل فهم عملوا 

 الرسول ةنكون من أحب

 قال األطفال: أمـــــــــــين

حاجة غلط تزعل  أيمش نعمل ..  ت حاجة قولتوهاابتسمت قمر واكملت: تال

 ننا مش نعمل أي حاجة غلط هوبإ .. وقريب من األولىده بردو صح  ..

 تمام.. نهانا عنها  صلى هللا عليه وسلم

ة أخر حاجفقات قمر وهي تبتسم لبسمة: و األطفال رأسهم بالموافقة حرك

ن المفروض ندافع عن الرسول صلى هللا عليه وسلم ضد الناس صح بردو أل

. وكمان .برسولنا وبدينا  ينونكون دايما فخور.. اللي بيقولوا عنه كالم غلط 

يدافع عن الرسول لو خذله كل المسلمين نا هن ربالزم تكونوا على ثقة أ

 وربنا قادر على كل شيء .. وسكتوا 

.. ويال بقا استراحة قبل ما انهاردة  لحد كدانوقف درسنا ده ه قمر بابتسامة:

 ... رضى هللا عنه الصديق نبدأ قصة أبا بكر
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مر هكذا حتى أتي واستمر األ، استمرت قمر في متابعة يومها وأنهت عملها

ك ذل، فردوسالذي غادره صوت ، المعهد ثانية إلى يوم الثالثاء يوم العودة

ولكنها اعتادت المرور على ، كل يوم ثالثاء مر فيبه ق الوجه الذي تلتقي

 ،فردوس في المكانوعندما دخلت شعرت ب، الدور المخصص لحفظ القرآن

وتذكرت صوتها في المنام واآليات ، تتلو اآليات تسمعها اآلن كأنهاتشعر 

: فنزلت دمعة والتفتت لها المشرفة وقالت، الرائعة التي تلتها عن نعيم الجنة

  ألنها عوزاكي ا قالت لما تيجي هنا تطلعلها على الدور األخيررشالمعلمة 

م فهي ل ؟!ماذا فعلت ؟!تريد منها الحضور تعجبت قمر فلماذا المعلمة رشا

م تكن فقمر ل ،خبرتها بذلك سندسوأ للدار وصلتها بنفسهاأترها منذ أخر مرة 

  فماذا تريد؟!!، أي شيء في ذلك اليوم بتستوع
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(11) 

 

وال  غرفة المعلمة رشا والقلق ال يزال يحاصرها،تطرق قمر على باب 

الم على غيابها أم ماذا فعلت؟! تسمع صوت المعلمة تأذن لها تدري أهل ستُ 

اء وهي خافضة الرأس، وعندما دخلت قمر على استحي ،بدخول المكتب

ليئة ة ميها مبتسمة ابتسامة صافتجدتناديها لتجلس نظرت إليها فو سمعت رشا

ر لما ال تعلم قم ،كأنها أرادت أن تطمئنها بابتسامتها تلك في وجهها ،بالحنان

ضافت أف لحظة فطافت دمعة في مقلتيهاتذكرت المعلمة فردوس في تلك ال

 لمعة وزادت من سواد رموشها

 كأنهات بك ،كثيراقمر بكت لتحتضنها ف ذلك فقامت واتجهت لها رشاالحظت 

افتقدت وما عاد لها وجود في عالمها،  وس حقاعلمت اآلن أنها فقدت فرد

افتقدت من كانت تهتم بأحوالها وتحثها على مراجعة  ،تلك االبتسامةقمر 

 لجميلةماتت تلك ا ،ماتت من كانت تسأل عليها وقت الغياب ،كتاب هللا وتدبره

 ماتت من رزقها هللا بها فعوضتها عن حنان األخت واألم بصدق خلقا  وخلقة ،

ب لدينا ولكن األقر ،وكم يكثر في حياتنا أشخاص نحبهم ،خذ بيدها هللكانت تأ

يف وك ومن علمونا ديننا ،ومن ساعدونا على طاعة هللا ،من أحببناهم في هللا

هم كالم ونف ،وعلمونا كيف ننطق كالم هللا ،ونحن نرضى هللا نحيا في دنيانا

 ؟!!كيف ننساهم ،ونعمل بكالم هللا ،هللا

لم رشا  والمعلمة تفرغ شحنة الحزن التي ثقلت على قلبها،و تبكيقمر ظلت 

ا ه؛ لتشعرها بمزيد من األمان وأنها معهافقط تزيد من قوة احتضانها ل ،تتكلم

ورفعت رأسها فكانت عيناها كلون الدم  بالفعل، أن هدأت قمر إلى ،فال تخف

 هاادلتفب وابتسمت رشاحنان دموع قمر و مسحت رشا برفق ،من كثرة البكاء

 االبتسامقمر 

ولم تفارق  ،الصمت بكلماتها التي تطيب جراج القلب ذلك قطعت رشا

 يدل علىجن والحب ما شوصوتها كان يحمل من ال الجميل، ابتسامتها وجهها

ب أنج ماتت .. : هللا يرحمهاتلك اللحظة فقالت تأثرها بموت فردوس في

كي ت دايما بتشكر فيكان.. على مدار حياتي كلها  آن معايهطالبة حفظت القر

 زمارفردوس كانت م.. خليفتها في المعهد  .. وكانت بتقول عليك  إنك يا قمر
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 يات ربناآ.. صوتها في القرآن مش سمعت زيه على مدار حياتي .. المعهد 

 ربنا يرحمها ويجعله في ميزان حسناتها .. ها من صوتها كنا بنحس بمعاني

 لمتي بيها يا قمر؟!ح وصمتت قليال لتفاجأها بسؤال: انت  

 جابت بصوت مبحوح: أيوه حلمت بيها مرتينانتبهت قمر لسؤال المعلمة وأ

ميل كان ج بيض ..ان حلمت بيها مرة .. كانت البسة أمة: وأنا كما بابتسارش

 مشيت وابتسمت لي .. وكانت فرحانة جدا  أوي ..

 بردو حلمت بيها أول مرة قبل أنا  قمر وهي تتذكر الحلم:

المرة و .. قمر قليال وحاولت أن تتماسك ثم أكملت: قبل ما تتوفىوصمتت 

بتقرأ لهم .. كانت وفي المرتين كان معاها أطفال حواليها .. تانية بعدها 

   وقرأت معاها.. القرآن 

 لغريبا تذكرت الشاب ذكرها تلك اللحظات السعيدة، وبعدهاابتسمت قمر لت

به قالت: مش حلق على ذلك، ولم تعتعجبت رشا ولكن  ،فغابت ابتسامتها

 يا قمر بردو؟ للنساء تحفظي القرآن

 فقالت رشا: عموما فكري يا قمر ،تفاجأت قمر من سؤال المعلمة ولم تجيب

تحفظي  نا أحب إنكوأ.. كدا بتفوتي على نفسك ثواب كبير  انت  لكن صدقا  ..

 دا يالكن مش تسيبي القرآن أب .. حرة النساء في المعهد أو أي معهد انت  

الرسول صلى هللا عليه وسلم كان بيقولنا: "خيركم من تعلم القرآن  .. بنتي

بذكرك مش أنا  بس .. عارفة إنك عارفة الحديث والكالم دهأنا  .. وعلمه"

ن ينَ )أكتر  ّْكَرٰى تَنفَُع اْلُمْؤم  ّْر فَإ نَّ الذ     (َوَذك 

 جة؟ممكن أسال حضرتك في حاأنا  نظرت قمر في عين رشا وقالت:

  قولي يا بنتي ابتسمت رشا وقالت: أه أكيد

لرفق رشا بها وطاب لها أن تسمع منها كلمة "بنتي" كما تسمعها  قمرابتسمت 

سة إنك حايعني ؟! بالذات الكالم دهأنا  ليه قولتيلي انت  : من سندس، وسألتها

  !!نك بتعاملي الكل زي بعضه! وحضرتك معروف إمهتمة بيه أكتر

ر جدا وصتني كتي .. ن فردوس وصتني عليك  يا قمرلت: إلابتسمت رشا وقا

حنا مش كنا بنتكلم سوا .. إ ري ما هخلف وصيتها طول مأنا عايشةوأنا عم

قت وأي و .. مامتك أو أختك الكبيرة يا قمر تعتبرينيحبه أنا و.. قبل كدا 
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 نت  ا في أي حاجة شغالك  أو قلقانه منها .. حبيبتي تعالي واتكلمي معايه فيه

يما في ضهرك طول ما أنا فيه روح وربنا حبيبة حبيبتي وأنا هفضل دا

 كدا  مقدرني على

ي هشعرت بدموع تتدفق من عينيها ولكنها دموع الفرحة، ابتسمت قمر و

قبل  ك الحدذا إلى أفردوس كانت تفكر فيها وأخذت تسأل نفسها سعيدة حقا

هتم بها بعد موتها تلك الدرجة معلمتها أحبتها وكانت ت إلى ؟!!أن تموت

 تدعو اهرفتمتمت في س !!لتوصي عليها أكبر معلمات المعهد وأكثرهم طيبة

من حوض الرسول صلى  يشربوناللهم أرزقها الفردوس وأجعلها ممكن "

  "هللا عليه وسلم

 !؟تعجبت رشا من دموع قمر وابتسامتها في نفس الوقت وقالت: مالك يا قمر

 بجد بتوجعني يا بنتي وتحسسني بالعجز موعكنفسي تبطلي عياط .. دأنا 

ربنا يرحمها فردوس كانت  .. الحمد هلل كويسةأنا  تمسح دموعها: وهيقمر 

 أكتر الناس قرب لقلبي 

 مهاربنا يرح.. : لقلب كل حد عرفها واتعامل معاها رشا بابتسامة ترد عليها

لوم اسة العص درخلَّ لة التحفيظ لحد ما أّج  كنت مأأنا  قمر بابتسامة: معلمتي

قة إن شاء هللا هبدأ من أول حلأنا  لكن تقريبا .. وفاضلي سنتين..  الشرعية

 وهللا المستعان  .. جديدة تتفتح للنساء وهحفظ هنا في المعهد

فة إن عارأنا  ..: ربنا يعينك يا غالية مبتسمة وقالت لقرار قمر فرحت رشا

مك يا لعلو .. ول بردوط.. وأنا كنت بقولها كدا عل فردوس كانت بتقولك كدا

 .. ال ده كل حرف هيكون في ميزان فردوس.. ية هتحفظيها لبنت قمر كل آ

..  بالتجويد في ميزان فردوس ةالقراءولما البنت تقرأ القرآن صح وتعلميهم 

وعاوزين نعين بعض على إننا  .. ن كلنا هدفنا الجنةإحنا عاوزين نكمل إل

. .تأكدي مدام استعنتي باهلل ربنا هيعينك و.. نفهم الناس كتاب هللا والشرع 

 ن شاء هللاإ في نفس الوقت فظي القرآن وهتتفوقي في العلوم الشرعيةحوهت

نا أ د إذنكإن شاء هللا .. بع.. إن شاء هللا معلمتي ابتسمت قمر لها وقالت: 

  ؟!بدأت ن حلقة معلمتيممكن أنزل إل

 وسلميلي على المعلمة .. كيربنا معا.. : تمام يا قمر بابتسامة توديع رشا

 دعاء 
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 السالم عليكم .. قمر تودعها بابتسامة: حاضر معلمتي

 كم السالم ورحمة هللا وبركاته ي: وعلرشا المعلمة

 منى فقابلتها ،القاعة إلى أن وصلت إلى مهرولةنزلت قمر درجات المعهد 

نتي : وحشتينا يا ببالقرب من باب القاعة بابتسامة واحتضنتها وهي تقول

  كدا ينفع؟! غياب مرتين ورا بعض

 ربنا يقدرني ومش هغيب تاني  .. الحمد هلل .. ابتسمت قمر: معلش بقا

 سجلت المحاضرتين صوت بعد ماأنا  منى بمزاح: عموما يا ست البنات

مكن م .. وكتبت في الكشكول اللي قالت عليه المعلمة .. المعلمة تاستأذن

 أو اللي بعديها براحتك ةالمرة الجاي لياو تجبهو تصوريه

ال يمكن أن تنسى تلك المرأة الطيبة التي تقدم يد العون للجميع، وروحها  قمر

 انت  هللا و: ربنا يكرمك يا منى بابتسامة المرحة وكلماتها التي تسعدها، فردت

 عسل 

 والحظت قمر فابتسمت في وجهها وقالت: دعاء  وهنا دخلت المعلمة

 سالم على رسول الوالصالة و .. بسم هللا

إن الحمد هلل نحمد ونسعينه ونستغفره .. ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات 

هد وأش ..  هادي له ل هللا فالومن يضل.. مضل له  ه هللا فاليهد أعمالنا .. من 

 وأشهد أن محمد عبده ورسوله .. وحده ال شريك له أن ال إله إال هللا 

يَن آَمنُ  َ َحقَّ تُقَات ه  َواَل تَُموتُنَّ إ الَّ ﴿ يَاأَيَُّها الَّذ   ﴾  َوأَْنتُْم ُمْسل ُمونَ وا اتَّقُوا َللاَّ

ْنَها َزْوَجَها  ﴿ َدةٍ َوَخَلَق م  ن نَّْفٍس َواح  ّ ي َخلَقَُكم م  يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَّذ 

 َ ا َون َساء    َواتَّقُوا َللاَّ َجاال  َكث ير  ْنُهَما ر  ي تََساَءلُوَن ب ه  َواأْلَْرَحاَم   إ نَّ َوبَثَّ م   الَّذ 

َ َكاَن َعلَْيُكْم َرق يب ا  ﴾ َللاَّ

يد ا َ َوقُولُوا قَْوال  َسد  يَن آََمنُوا اتَّقُوا َللاَّ ف ْر يُْصل ْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم َويَغْ  * ﴿ يَا أَيَُّها الَّذ 

َ وَ  ع  َللاَّ الَُكْم ذُنُوبَُكْم ۗ َوَمن يُط  يم  ا َعظ   ﴾ َرُسولَهُ فَقَْد فَاَز فَْوز 

إحياء سنة  "قلبي وهو  إلى اليوم مع درس طالما كان األقرب نبدأ حلقة

 "نقضي على البدعرسول هللا ل
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.. فمن كفر أو أشرك فقد ضل  إبليس من الكفر إلى أحب البدعة أخواتي

نه أ يظن طريق الحق واختار النار .. ولكن من ابتدع فهو وبعد عن السبيل

ى من يصر عل كوالعياذ باهلل هنا..  على ضالل وينشر البدعة.. على الحق 

دع بلوكم كثرت ا .. نها حاللدلة يجادل بأنه يرى أمن أعطيته لبدعة ومهما أا

الكاذبة التي نسبوها لرسول  حاديث الموضوعةوكم كثرت األ.. في زمننا هذا 

دعوني  .. الذين يفتنون البشر وكم كثر هؤالء .. هللا صلى هللا عليه وسلم

ياء التي مع نفسك األش حسبيلبداية عن بعض األشياء وصدقا فلتلكم في اأسأ

  وليست بدع نها من الدينظنا أتقومين بها 

 واخذت المعلمة تعدد على أصابعها أكثر األمور انتشارا بينهم

من منكم ترسل رسائل عبر الواتس أو الشات وغيره وتقول بصيغة  .1

ذكار عشر مرات ومرر ل ال إله اال هللا وما شابهه من أ"ق األمر

 " غيرك؟ إلى الرسالة

 ،وتعجبت الفتيات ما البدعة في ذلك والحظت المعلمة التعجب على وجوههم

لت المعلمة: البدعة هنا فقررت أن توضح البدعة في كل أمر بعد ذكره فعل

أو إنك  .. كر بعدد معينال البدعة هنا في تقيد الذ .. نك تذكر ربنا أكيدمش إ

تقولي هتاخد عليها حسنات بقدر معين .. لكن لو حبة من ناحية إنك تذكري 

الناس باهلل قوليلهم .. اذكروا هللا .. أو اكتبي آية قرآنية .. أو حديث صحيح 

 عن فضل الذكر .. وهكذا  

 بتاعك أو بتاع زوجك أو ابنك أو صديقتكبعيد الميالد  احتفلت  كام مرة  .2

 ؟ا شابه من عيد الزواج وشم النسيم وغيره كثيروم

لم يرد في عهد الرسول أي نوع من احتفاالت بعيد الميالد و تشبه بالكفارفهذا 

أي يوم  صالفطر واألضحى .. لكن تخصي نه أعياد المسلمين اتنين فقط.. وإ

اد واألعي .. رد عن الرسول صلى هللا عليه وسلمبإنه عيد فهو بدعه ولم ت

 يعنى الفطر بعدبالعبادات وهى من الدين فليست من العادات ..  مرتبطة

موسم الحج فمرتبط العشرة من ذي الحجة صوم رمضان واألضحى بعد 

 بعبادة 

 ونهى الرسول صلى ومعنى العيد أنه يعود عليك ويكرر بصفته كل عام ..

َم رَ  عن ذلك رضوان هللا عليهم هللا عليه وسلم نهي صريح للصحابة وُل سُ قَد 

ينَةَ َولَُهمْ  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم اْلَمد  َما َللاَّ  َصلَّى َللاَّ وُل َللاَّ  ، فَقَاَل َرسُ يَْوَمان  يَْلعَبُوَن ف يه 
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ُ َعلَْيه  َوَسلَّمَ صَ  ا لَّى َللاَّ َ َعزَّ َوَجلَّ قَْد أَْبَدلَُكْم ب يَْوَمْين  َهذَْين  يَْوَمْين  َخْير  : " إ نَّ َللاَّ

ْنُهمَ   ا اْلف ْطَر َواألَْضَحى "م 

أو أخر  قوهتتحققبل أن تطفئي الشموع والمشكلة اللي بيكملوها أتمنى امنية 

واشمعنا في الوقت ده .. نها هتتحقق؟ مين قالك إ.. ليه؟ ..  ساعة من السنة

 بالذات تتمني؟!

 االحتفال بالمولد النبوي .3

ه اتولد اليوم درسول ن البالرغم إننا كل سنة نقول إنه ال يوجد دليل واحد إ

نه لم ل إ.. نقو في اليوم ده إال إن الناس بتحتفل لكن الموثوق فيه إنه توفي

يرد في عهد الرسول أو صحابة الرسول أو التابعين أو تابعي التابعين 

ي األمور اللنه من .. نقول إاالحتفال بمولد الرسول وبردو بنصر نحتفل 

 يعة والناس بردو مصره ليه؟!ظهرت في الدولة الفاطمية في عهد الش

 حقا بئس األمة تلك األمة التي تحتفل بموت نبيها!!!

متبع لكتاب  فليكون .. فليتحلى بأخالقه.. ومن أحب الرسول حقا فليتبع سنته 

 ولكن أين هم أولى األلباب ليفقهون!!!.. هللا 

الوة ح : يعني مش ناكليبدو أنها لم تتجاوز العقدين من العمر وهنا سألت فتاة

 بس هي حلوة أوي !! ..المولد

ضحكت النساء وابتسمت المعلمة وردت: حبيبتي نفس الحكاية في أعياد 

نكوا رابطين التورتة والحاجات الحلوة بيها فانتوا بتستنوا الميالد .. إل

 !!؟طيب ليه مش في أي وقت تجبوها وتاكلوها.. المناسبات دي وتشتروها 

ساعتها مش هنبقا حرمنا نفسنا وفي نفس  ..في عيد الفطر واألضحى مثال 

ري ة وراحة تشتوالكارثة لما تبقي منتقب.. الوقت مش شجعنا على الغلط 

ومش عاوزة والدك  تعود على كدافي دماغك إنه الكل أحالوة المولد .. 

ي هو مهو اللمن أسباب .. لكن الناس هيقولوا أ يبصوا لوالد الجيران وغيره

 لمصلى هللا عليه وس ربنا وبيتبعوا زوجات الرسولنهم عارفين بيتقال إ

  حنا كدا بنفتن الناس أكتر ونأكد لهم الغلطإ !!!بيشتروا

فالمفروض بقا يا عسلية ياللي سألتي تشترى الحاجات دي في أي وقت .. 

 نية ..دي ومش تحرمي نفسك مش تربطيها بوقت معين وتخليها كإنها طقوس
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ه أكل ومعروف المحرم من رتة مش حرام دألن حالوة المولد نفسها والتو

 األكل

 سألت فتاة أخرى: طيب وعيد األم؟!!

. ربنا .والكل قلب وشه أهو  .. المعلمة مبتسمة: أها جينا للنقطة اللي بتزعل

إننا نربط فرحتنا بيها  .. عيد األم ده أصال أكبر خطأ في حق األميستر .. 

ن !! .. اإلسالم كرم الوالدينقرفهاوتقدرنا لتعبها في يوم واحد وباقى السنة 

 وذكر في أكثر من موضع ضرورة الطاعة ليهم والبر وحسن المعاملة 

من أمريكا وده مش من بعيد أوى  وبالتحديد نه عيد من وضع الغربورغم إ

ولألسف .. ر مسنين هم دودعن نهم أكتر ناسإال إ ده من حوالي قرن بس ..

ود ونسينا حق أهلنا علينا وانتشر الجح .. بقا في بالد المسلمين دور للمسنين

 لمن األفض.. الهدية مش هتغير حاجة في اليوم ده  .. بين أبناء المسلمين

ندعلهم ونحسن معاملتهم ونجيب هدايا في أي وقت على قدر المستطاع .. 

مع إنك لو غسلتى المواعين ونفضتى الشقة هتفرح بكدا أكتر من الهدايا .. 

 أيه؟!! وال أنتوا رأيكوا

مرأة أخرى: بس اردت ضحك النساء كثيرا على تعليق المعلمة األخير، و

 لها هدية زى سلفتي!!دي حماتي هتزعل وتخاصمني لو مش جبت

 : حماتك وال ربنا!!!بتعجب المعلمة

 المرأة: ربنا طبعا

عن عائشة رضي هللا عنها قالت: .. مش هتزعل هي المعلمة: أرضى هللا و

هللا عليه وسلم " من أرضى الناس بسخط هللا سخط هللا  قال رسول هللا صلى

عليه وأسخط عليه الناس ومن أرضى هللا بسخط الناس رضي هللا عليه 

 وأرضى عليه الناس "

 : طيب أجبلها قبلها بيوم؟!!بحيرة المراة

بتضحكى على مين بالظبط!!! بالش الشهر ده وبالش  : أنت  مبتسمة المعلمة

.. أو كل فترة حسب قدرتك طالما لها كل شهر هدية تربطيها بيوم محدد جب

وا مانتوا مفروض تدخل العيدين ..جبلها في ت الهدية اللي هتفرحها .. وممكن

 تك وبالش تربطيها بيوم وني انت  .. السرور على قلوب المسلمين 
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 سألت فتاة أخرى: طيب واألحتفال بالتخرج والنجاح 

؟!! هينية زي أغانى وال اختالط .. فيها اطالما مافيش أي مخالفات دي المعلمة:

دخل مأه .. نسيت أقولكوا حاجة في النقطة دي .. وفي   احتفلي وانبسطي ..

بدل . . !!بس هيقولك احنا نخالف ونتعبد تاني للشيطان مش هتحتفلي ..

 هشكر ربنا طول اليوم.. أو !!صوم اليوم دهالميالد طيب مأنا أحتفل بعيد نما

 !!يا سالم على التقوىدانا هدبح هلل كمان!! .. ال  !! ..ةانه جعلني مسلم

ضحكت النساء فقالت دعاء: طبعا اللي فات كله بدع .. ربط العبادات  

 بتوقيت معين ومناسبة لم يرد فيها دليل عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

تعبدى أي وقت وطول الوقت المهم النية تكون سليمة والعمل ..  تبقا بدعة

يم .. إلن النية الصالحة ال تصلح العمل الفاسد .. عشان كدا بنقول العمل سل

الصالح محتاج حاجتين اخالص واتباع لهدي محمد صلى هللا عليه وسلم .. 

   االلي بعدهالنقطة  في النقطة دي أخدت كتير .. كفاية كدا بقاطيب 

 ة تانيةارثالميالدية دي كب االحتفال أما !!برأس السنة الهجريةاالحتفال  .4

ة والحاجات الغريب سوإنك تعيد على النصارى وتجيب شجرة كريسم

مين قال تعملوا كدا؟!!!  من المسلمين في عصرنا ده .. اللي بنشوفها

طيب في يوم كدا ضحيتوا بساعة وقرأتوا عن الكريسماس هو ايه وال 

 ة.. ده هناخدوا الحلقوال مين هو السانتا كلوز بدايته وال مناسبته؟!! 

 القادمة بالتفصيل الملل

 بدعة االحتفال باليوم الخامس من شعبان  .5

 أصلهابتتنشر على النت ومش بندور على  ده غير االدعية اللي .6

 ومنها سوء تعامل مع هللا  وبنشارك في البدع

ي منشور ف شوفت بنت بتقولأنا  علقت المعلمة توضيحا للبدع في االدعية:

ة ألمر لمَ سَ ن م  إلوبقوله طول الوقت  ح قلبيعلى الفيس بوك "اكتر دعاء بيري

 ربنا وراضيه )اللهم إني ال أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه("

 ةدي كارث ه وهللا إننا مش نفهم ندعي ربنا إزايأ.. كارثة ثم أردفت بذهول: 

. .؟!! إذا كان الدعاء أصال بيرد القضاء "رد القضاء أسألكال "يه .. يعنى إ

ال يرد القضاء إال الدعاء، وال يزيد صلى هللا عليه وسلم بيقول: " الرسول

الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن  .. وكمان قال:" "في العمر إال البر

قا بتدعي بناء ب نت  " .. فايوم القيامة إلى البالء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان
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الدعاء بيقول لربنا اللطف  على ايه انك مش عاوز القضاء يرد!!! ال وتكملة

لى .. كانك بتقو فالدعاء كله غلط أصال .. ده سوء أدب مع ربنا !!قضاءالفي 

لو مقدرلى يحصلى حادثة ورجليه االتنين هيتكسروا ال اكسر واحدة بس 

 كفاية!!!

 وجدت ابتسامات على وجه البعض وحزن على وجه البعض األخر فعلقت:

ي حاجات كتير غلط كان بيعملها .. المهم إحنا ن فيه منكوا هيالقعارفة إأنا 

. .جينا هنا عشان نتعلم ومش نعمل الغلط تاني .. وحزنكوا ده بداية التوبة 

 واللي بيضحكوا ويبتسموا دول عاوزة اعرف السبب

 صل تقريبا احنا بنعمل كل اللي قولتي عليهقامت فتاة وقالت: أ

كثرة جهله الذي كان  وهي متفهمة أن البعض يضحك سخرية من المعلمة

رى نيجي بقا للكوارث الكب.. يحيا فيه فقالت: ال ولسه هتشوفي اللي جاي 

 وبتكون مع الميت

 ثم رفعت المعلمة سبعة أصابع من يديها وهي تعد باقي األخطاء والبدع

بدعة ال أصل لها .. وكذلك قراءة الفاتحة  قراءة الفاتحة على الميت .7

 بدع كل ده و في بداية االتفاق على زواجاثناء عقد صفقة تجارية .. أ

 بدعةشيخ يقرأ أن و للميت عمل الصوان .8

  بدعةذن الميت األذان في أ .9

 هل الميت انتظارا للطعام الجلوس عند أ .11

 األكل في الميت حرام  : ده حتى بيقولوافابتسمت وقالت

 ضحكت الفتيات على تعليقها فأكملت

 يام يعني غير كداتخصيص وقت معين للعزاء كأن أول ثالثة أ .11

 ؟!!والناس ال تعزيه بعدها مش نقبل العزاء

 الذبح للميت!! .12

دفن الميت بجانب طفل تفاؤل إن ربنا هيرحمه وهيخفف عنه  .13

 العذاب

يوم األربعين وما يفعله بقا من عادة المصريين خصوصا .. ه وأ .14

 في األربعينالناس من عجاب 

 فعلقت فتاة: يعنى يموت فطيس؟!!
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فتحت المعلمة عينيها على أخرهما ت ضحك  على تعليقها وانفجرت الفتيا

خليه يموت فطيس وارحميني من المصطلحات العجيبة  وقالت: فطيس ..

  دي

 الختمة على روح المتوفي تقرأ القرآن .15

ه لو نسألت على موقع وقال إأنا رفعت فتاة يدها فأذنت لها المعلمة فسألت: 

 النية إن األجر كله يروح للميت عادي

ي ولم يرد ف.. لمعلمة وهي تشير لها بالجلوس: األصل عندنا اتباع السنة ا

رغم الصحابة اللي ماتوا في هذا قط .. هللا عليه وسلم  ىعهد الرسول صل

عهده وأبناء رسول هللا جميعا ماتوا في عهده إال فاطمة رضى هللا عنها .. 

د لكن وارذلك .. ومع ذلك لم يقرأ على واحد منهم القرآن أو يأمر الصحابة ب

والصدقات .. ولو عليه صيام فرض مش صامه صوميه .. لو عليه زكاة 

و .. ل تحجي عنهطلعيها .. لو نذر شيء هلل أعمليه وففي النذر .. وممكن 

 ترك علم نافع كتاب وال حاجة انشريها وهكذا أبواب الخير كثيرة .. أهمها

ثم الدعاء .. ادعوا دايما  الدعاء "وولد صالح يدعو له" .. يا جماعة الدعاء

 ألموات المسلمين ..

سألت فتاة قاله: هو سؤال خارح الموضوع بس حبه أعرف إجابته .. هو 

 بس؟!الحسنة بتضاعق لعشرة 

ُكلُّ َعَمل  اْبن  آَدَم : "فردت المعلمة بقول الرسول صلى هللا عليه وسلم

: إ الَّ َسْبعم   إلى يَُضاَعُف، اْلَحَسنَةُ َعْشُر أَْمثَال َها ْعٍف، قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ ائَة ض 

ائ م   ْن أَْجل ي، ل لصَّ ، يََدُع َشْهَوتَهُ َوَطعَاَمهُ م  ي ب ه  ْوَم، فَإ نَّهُ ل ي َوأَنَا أَْجز  الصَّ

ْنَد ل قَاء  َربّ ه   ه ، َوفَْرَحة  ع  ْنَد ف ْطر  : فَْرَحة  ع   رأسها" .. حركت الفتاة فَْرَحتَان 

 :فأكملت المعلمة .. استوعبت كالمها عالمة أنها

 بدعةقرآنية  تتغطية الميت بغطاء مكتوب عليه آيا .16

 من البدعتخصيص أيام للدعاء للميت  .17

 من البدعالقبور  زيع األطعمة المختلفة والفواكه علىتو .18

وكيفية  ،وأخذت المعلمة تعدد البدع التي انتشرت بين المسلمين وال أصل لها

 بالصحيح ، ولو استطاعوا إبالغ من ضلواروا الحقوأن ينش ،منها التوبة

ظرت ن التيدعاء  وهكذا انتهت الحلقة األولى وذهبت قمر للمعلمة ،فليفعلوا
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سارات استفى تجيب على تباالنتظار ح لقمر وأشارت بعينها ،وابتسمتلها 

دة بشواحتضنت قمر دعاء  من حولها فقامتوانصرفت الفتيات  ،الطالب

 الحمد هلل إنك جيتي .. تك مش هتيجي إنهاردةافتكرأنا  وقالت:

 معلمتي إني غبت آسفة: وهي تحني رأسها اعتذارا   قمر

أنا  ..: وال يهمك يا قمر ترفع رأس قمر بيديها وتبتسم في وجههاهي ودعاء 

 ربنا يرحمها ويلحقها بالصالحين.. ن األمر كان صعب عليك  عارفة إ

 ن: اللهم أميبابتسامة لتفهم دعاء قمر

 ليني في حاجة في الدرس؟ابتسامة: خير يا قمر كنتي حبه تسأب دعاء

كنت حبه أبلغك سالم المعلمة أنا  .. الحمد هلل كان يسير .. قمر: ال معلمتي

 رشا 

لكن ..  وسلمها من كل شر.. وقالت: تمام جزاكي هللا خيرا دعاء  تعجبت

 قوليلي عملتي ايه في المقابلة؟

 ه؟!!قمر استغراب: مقابلة إي

 يا قمر : الشاب اللي متقدملكبمرح دعاء

طلبت نقعد مرة تانية .. ويظهر عرف باللي .. قمر وهي تتذكر: أه يوسف 

 أخر المقابلة للجمعة اللي جايهحصل ف

 ر: فيه الخيبسعادة من تفهم ذلك الشاب للوضع واحترامه مشاعر قمردعاء 

 الح يا حبيبتيصربنا يجعله زوجك ال ..

 نا يقدم اللي فيه الخير قمر بخجل: رب

وهكذا انصرفت قمر واثناء عودتها في العربة يرن هاتفها فترى نمرة سندس 

 فتتعجب وتجيب: السالم عليكم 

 وعليكم السالم..: 

ف يا أسأنا  قمر بصوت ذكوري يبدو عليه الكثير من القلق ويكمل: تفاجأ

تعبت جدا  الحاّجة سندسن .. كنت عاوز أبلغك إيوسف أنا  .. أنسة قمر

ن وعدتها أسف وهللا لكأنا  .. هى طلبتك تيجي تشوفيها..  ونقلناها المستشفى

  فاتصلت من عندها إن أقولك
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لها  لم يدع ، ولكنهتعجبت قمر كثيرا في البداية من كون يوسف المتصل

 قولهايفلحق ذكر اسمه كلمات ذعرت قمر مع كل كلمة كان  ؛الوقت للتفكير

فقال  ،فقد سندس ولم تردبضاته وخافت كثيرا أن تبها زادت نوقل ،يوسف

 يوسف: حضرتك معايه يا أنسة قمر؟

ممكن تقولي عنوان  .. تحاول االستيعاب: أه مع حضرتك وهيقمر 

 المستشفى 

العنوان الذي أماله عليها  إلى متجهةقمر العربة وأخذت تاكسي  تأوقف

 ،ارئغرفة الطو إلى اتجهتاالستقبال فودخلت المشفى وسألت في  ،يوسف

، فىالمش إلى ونقلوهابنوبة قلبية  يبتأن سندس أص الحاج حامدوعلمت من 

فاتصل يوسف من هاتفها الذي  ،نها تريدهاولقد ذكرت اسم قمر كثيرا وأ

 الذي أصر عليه أن يحضره أحضره مع المال من بيت الحج 

د عوب ،نها تجاوزت الساعة هكذاوعلمت أ ؟لتهم قمر منذ متى وهي بالداخلسأ

 صارت أفضل وستنقل للعناية لتبقى ةجّ ادقائق خرج الطبيب وأخبرهم أن الح

 ، وعرضت قمر أنالمشفى لمدة ثالثة أيام تحت المالحظة، ثم ستبقى في

 ،نه سيتولى رعايتها بنفسهعلى ذهابها وأ الحاج حامدولكن أصر ها تبيت مع

لتالي تأتي في اليوم ان طيع أن يساعدها بأي شيء ويمكنها أتسواليوم ال أحد ي

 لتتحدث معها وتكون قد فاقت

شأ لم ت، فعادت قمر لألطفال وأخبرتهم أن سندس لن تأتي لظرف ما لديها

 ،أن يتعرض األطفال لكل تلك األخبار الصادمة وراء بعضها فيتأثروا نفسيا

علمت كم كانت تتحمل سندس وتحمل عنها سندس فوحاولت أن تقوم بدور 

على جازة من الصيدلية فأخذت ا ،دارتها للدارإو اليوممن جهد في باقي 

 جازاتهاأ ضيق من صاحب الصيدلية من كثرة

واطمأنت على صحتها وعلمت  الحاّجة سندس قمر في اليوم التالي زارت

ان فإن ك ،فما علمت ماذا ستفعل بشأن فرح سعاد ،نها ستخرج يوم الجمعةأ

 ؛ألربع أيام ويمكن أكثر أخذهاستخذ إجازة ليوم واحد فها هي أيصعب عليها 

خالل زيارتها لسندس قالت ، ولكن من أجل أن تساعد الدادا وتراعي األطفال

 سندس: أخبار البنات ايه يا قمر؟

يا ماما سندس .. المهم عندنا دلوقتي صحتك  قمر بابتسامة مطمئنة: الحمد هلل

 نك تقومي لينا بالسالمة وإ
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 ربك الشافي .. مد هلل: الحبابتسامة ترتسم بصعوبة سندس

 : ربنا يشفيكي ويعافيكي يا حبيبتيبابتسامة حانية قمر

لم يدري بوجود قمر لكنه و ،لنفسهو حضر الطعام لعمهقد أيوسف يدخل و

 ينسيك .. جاجبتلك أكل يا حأنا  فدخل وهو يمرح ويمازح عمه وسندس: أما

 الحاّجة سندسفتة 

 بقا كدا يا يوسفضحك حامد من قول يوسف وقالت سندس بتعب: 

انت وك ،من تصرفه باإلحراجنظر يوسف فرأى قمر بجانب سندس فشعر 

 ،على شفتيها من كلماته ةبالرغم من اتساع االبتسام محرجة لتواجدها معه

لما  يا ريت .. ومش تتريق.. : مافيش زي أكل سندس الحاج حامدفقال 

 نشوف أكل مراتك 

أنا  ندس: يوسفقالت سونظرت لألرض فكثيرا بإلحراج قمر  شعرت

إدارة المكان والزيارات واألطفال صعب عليها كل  عوزاك تساعد قمر ..

 معلش يابني لو هتعبك !!وشغلها كمان .. ده مرة واحدة

 قمر وهي تحاول أن تثني سندس عن رأيها: ال يا ماما وهللا كل حاجة تمام

 وربك المعين ..

 ؟!!لذوق وال ايهبطرد من الدار باأنا  : ايه دهمبتسما يوسف

 : ال وهللا مش قصديدفاعا قمرقالت 

هم واتعرف علي .. نفسي الصراحة أقعد مع األطفالأنا  ابتسم يوسف وقال:

 ج والقماش اتهرب من الحهي فرصة أكمان .. وألعب معاهم وأ

 : أه صح يا يوسفابتسمت سندس

  ؟!!خويا يا يوسفنك بتتكلم عن أ: مش مالحظ إالحاج حامد

 ده. .باهلل عليك مش تقوله .. ج ابويا يا ح: مهو أبتسامة ملء وجههبا يوسف

 جازاتدون أقعد فيها أسبوع عقاب في المحل بأأنا 

وقال: مهو لسانك اللي موديك في  الحاج حامدابتسمت المرأتان وضحك 

 داهيه



135 
 

ب هو اللي بيح.. بني لسانه زي العسل أأنا  يوسف فقالت سندس: ال أُحرج

 يهزر كتير بس

ش  يا سندس م: وهللاوال يزال محتفظا بابتسامته لدفاع سندس عنه يوسف

 يه؟!عمل اعارف من غيرك كنت أ

فسي بجد اشوفكوا ن.. : يا رب أفرح بيكوا يا والد قريب بحزن سندس

 موتمتجوزين قبل ما أ

 !؟!بقا كدا بردو.. انقبض قلب حامد وقال بحزن: ايه الكالم ده يا سندس 

.. بالش  مش أقدر أستغنى عنك يا ماماأنا  ها وتبكي:قمر وهي تقبل رأس

 الكالم ده باهلل عليك  

 وال ايه؟! معلقا: ايه يا سندس انت  عاوزة تشوفي غالوتك عندنايوسف 

 !!نسة قمر تعيط كمانده .. خوفت  عمي وخليتي األ عاجبك اللي حصل

وقتي ل: ماتقعدوا يا والد وتتفاهموا دابتسمت سندس واقترحت بشكل مفاجئ

 وتفرحونا

 انت  مستعجلة أوي على الفرح ؟!ضحك حامد وقال: هنا في المستشفى

هنا هنا مافيش .. مش عندي مانع بجد أنا  وقال: قتراحهامن ا سعد يوسف

 .. مدام ده اللي هيبسطهاج امشكلة يا ح

 ابتسمت قمر وارتبكت فقال يوسف: انت  ايه رأيك يا أنسة قمر؟

مر يا قفقالت سندس: يال يا وجه لها يوسف كالمه عندما كت قمر أكثر بتار

واتفاهموا وبلغونا بقا ن أهو .. روحوا ة كبيرة وهناك كرسيبنتي األوض

 قراركوا 

نظر حامد لسندس بتعجب واندهاش من إصرارها، وكان يوسف هو األكثر 

 وكان يوسف سندس شارتامت قمر على استحياء واتجهت حيث أقسعادة، ف

سا وبدأ يوسف كلماته: الصراحة بالرغم أنه غريبة نتكلم فجل ،يسير خلفها

ين نفرح سندس ومش عاوز زبقول مش مشكلة عاوأنا  س.. ب في المستشفى

 نتأخر أكتر من كدا

 رفيه!!اللي عاوزة تع لم تعلق قمر فأردف: طيب ممكن تسألي دلوقتي براحتك
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 اللي كنتألسئلة والحاجات مش فاكرة كل اأنا  قمر تقول بخجل: الصراحة

مش حبه أنا  ممكن أسألك في مبادئ وحاجاتأنا  لكن .. عرفها حالياعاوزة أ

وحاجات عاوزة أعرف رأي ..  تبقا في حياتي مع زوجي المستقبلي يعني

 حضرتك فيها

 : تمام اتفضلي بتفهم يوسف

 يك في القروض من البنوك؟بحرج: ايه رأ قمر

وال  .. كدا الحمد هلل بستحرمها ومش أخدت قرض قبلأنا  :بجدية يوسف

 من ربا أو فيه شبهة لناوي ابني أي حاجة في حياتي على ما

 ليك هدف معين : تمام طيب ممكن أعرف انتَ تطمئن لتشابه تفكريهما قمر

 محدده لمستقبلك؟

نها عشان تقعلوم الدين وإن أبسعى في أنا  مبتسما: من الناحية العلمية يوسف

ن قريب على خمس سنيهحاول أنا  النسبة للعملب .. علم بعد كدا إن شاء هللاأ

 كدا يبقا ليه شركتي الهندسية الخاصة 

 ربنا يكرمك وتحقق اللي نفسك فيه .. ن شاء هللا: إتبتسم وتجيبه قمر

 ابتسم يوسف وسأل: حاجة تاني

يك في تعدد عاوزة أعرف رأأنا  ..قمر بكثير من الخجل: أممممممم 

 ايه؟! الزوجات

: طبعا هو حالل لمرأة هي المرأة ال تحب أن يشاركها أحدمبتسما فا يوسف

ستقرة حياة م زنا عاووأ.. بس الواحد أصال بيفتح بيت واحد حاليا بالعافية 

  تنين وال التالتهصالح بين االمش كل يوم مشاكل وأقعد أ

 فقالت: طيب ايه مفهومك عن الزواج؟ وهي تتخيل الوضع ابتسمت قمر

رة س.. أ: سكن وراحة زي ما قال ربنا مته الجذابةمحافظا على ابتسا يوسف

جة زو.. بسيطة صغيرة بيساعدوا بعض على تقوى هللا والدخول للجنة 

وزوج يحترم ويقدر كل حاجة  وتتقي ربنا فيه وتراعيه .. تحترم الزوج

ده مش كالم لكن .. الزواج مشاركة على الحلوة والمرة  .. زوجته بتعملها

 إن شاء هللا ليه بيتيده اللي ناوي ابني ع

 ن شاء هللا : إبابتسامة قمر
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 حاجة تانية حبه تسأليني فيها؟ أي فيه يوسف:

مته ولكنها ال تتذكر شيء وتكتفي بما عل قمر وهي تفكر وتحاول تذكر األسئلة

  : أل .. تمام كداوجعل قلبها يزيد اطمأنا  

 هستنى ردك أنا  : طيبمبتسما يوسف

ا يا : همستبشرة والبسمة على وجهها فقالت سندس الحاّجة إلى واتجها سويا

 والد قررتوا ايه؟

ن وال : يوميوهو يغمز بعينه لسندس فتبتسم ويقول هو مطمئنا  إياها يوسف

 حاجة يا ماما سندس وبلغيني قرار األنسة قمر

في االنصراف لتلحق باألطفال؛ لتحمل سحر الكثير من وقفت قمر لتستأذن 

وقررت مساعدة  بما حدث لسندس أن علمت سحر المجهود بمفردها، بعد

ا قالت وهن ،عنها ا  فيتخفقمر وأن تحضر لتشرح لألطفال كل صباح مع قمر 

 : وصلها يا يوسفأمره إياه سندس ليوسف
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(12) 

 

،  للضرورةشعرت قمر بقمة االحراج وهي التي ال تركب عربة بمفردها إال

وهنا  من إحراجها من يوسف،فتضايقت من عرض سندس الذي سيزيد 

 هعرف أروح لوحديأنا  .. مش ينفع يا ماما رفضت قمر: ال بجد

وكمان هبدأ من انهاردة في .. ابتسم يوسف وقال: اعتبريني سواق تاكسي 

 قالت الحاّجة سندسعشان أشوف المتطلبات واإلدارة زي ما الدار 

ام ولكنها أم ه،الشديد من ذلك الموقف الذي وضعت في باإلحراجشعرت قمر 

 افاتهتصركانت كل ، إصرار سندس لم تجد حجة فذهبت معه وركبت بالخلف

عنها طوال الطريق ولم ينظر  ن إعجاب يوسف وغض يوسف بصرهتزيد م

أن  إلى آنالقر إلى الراديو على قناة القرآن الكريم وكانا ينصتان ، فتحلها قط

 وصال للدار

ا تعلم كيف تستقبل يوسف هنا ومال ي هنزلت قمر ودخلت لألطفال مباشرة ف

فكرت كثيرا ورأت أنها يمكن أن تدع الدار وتذهب ، يقال في تلك الظروف

عندما ، وللعمل وبهذا لن تبقا معه في نفس المكان ولن تضطر للحديث معه

مر ق ، اندهشتنظرت خلفها فوجدته انصرف بالعربة دلفت من باب الدار

 ن شعرت باالرتياحكول ،خرهما تعجباوفتحت عينيها عن أ كثيرا مما فعل

 مريدا إياه فغادر على َعَجل بيه اتصل بهبعد ذلك وابتسمت فظنت أن أ

 غرفة االنتظار التي تكونجالسة في  خذت تفكر وهيوأ ثم قلقت مرة أخرى

 ،في بداية الدار وينتظر فيها الزوار األطفال حتى يخرجوا للسالم عليهم

سرعت وفتحت الباب لتجد يوسف لباب فأات على اواثناء ذلك سمعت طرق

 وسبب تلك االبتسامة التي ارتسمت بشكلال تعلم لما شعرت بالسعادة  ،أمامها

، ولكنها غضت بصرها واستغفرت ربها في سرهاتلقائي على وجهها، 

 ،لحلوىمن ا العديدفأفسحت له الطريق ليمر ولكنها الحظت يديه التي حملت 

تعجبا: م وهنا بدأ هو الحديث ، في سرها كثيرافابتسمت لما فعل ودعت له هللا

 !!فين البنات؟أ ُّمال 

صتهم مع ميس سحر وهيخرجوا على قالت قمر بهدوء: قربوا يخلصوا ح

 ن شاء هللا للغدا إ تهم يغيروا عشان ياكلواأوض
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 !!ممكن أقعد في المكتب مش كدا؟أنا ..  : تماممتفهما يوسف

 .. أتفضل أكيدقمر بحياء: أه 

هدخل جوا وهحاول أفهم الدنيا وأظبط اللي أقدر عليه أنا  : تمامبجدية سفيو

 ديهم للبنات دول ا .. أتفضل  

سك .. بنف : من األفضل أن حضرتك اللي تديهم الحاجات الحلوةمبتسمة قمر

 عرف حضرتك حاجةوأحب أ

من كثرة استخدام كلمة حضرتك التي تقولها بكثرة له  يوسفرغم ضيق 

 !!لق: خير ايه الحاجة؟بق ولكنه سأل

الحاّجة أقصد .. أمممممممم .. ن ماما مش قولت للبنات إأنا  قمر بجدية:

ن فيه ظرف مش هتقدر تيجي هنا الفترة دي تعبانة .. لكن قولتلهم إ سندس

  ييي..يفياريت حضرتك يعني هي وسحر .. لكن الدادا حسنية عارفة .. بسببه

  حاضر نها تعبانةقاطعها يوسف بتفهم: مش هجيب سيرة ا

 خفت بس نفسيتهم تتأثر ألنأنا  .. : شكرا لحضرتكمفسرة تصرفها قمر

مش عوزاهم يخافوا أو أنا يعني و.. خالل أسبوع بأكتر من موقف مروا 

 يقلقوا ويتوتروا كتير 

 انت  مر : أكيد يا قواهتمامها بنفسية األطفال عجاب بتفكيرهايوسف بتفهم وإ

 عملتي الصح

 وهنا استأذنت لتخبر الدادا ،اديها بدون قول أي لقبول مرة ينخجلت قمر فأل

إليه  لالمكتب ليباشر ما وكّ  إلى ودلف يوسف ،بوجوده حتى ترتدي الحجاب

اندفع األطفال  ،دقت الدادا جرس االستعداد للطعام ، وعندهاهمن مسؤولي

فدخلت وأخبرت سحر بوجود يوسف  ،للغرفةومنهم من قبل قمر وهو متجه 

 ،ثم ذهبت لتغير ثيابها بثوب أخر للخروج نظرا لتواجد يوسف ،المكانفي 

 ،اء وسط تعجبهم من مالبس قمرمن تناول وجبة الغدالفتيات  وبعد أن انتهت

ا أعرفكو أحب .. فقالت قمر: احم احم ،به وارتدائها النقاب وتناولها الطعام

 ن شاء هللاإ عد معانا لحد ما ماما سندس ترجعهيق.. حنا عندنا ضيف إن إ

 الدار؟!! هي ماما سندس مش هتيجي تاني: بقلق بسمة

 قولت كدا؟!أنا  :وفتحت عيناها بشدة تعجبا قمر
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 براءة: ألبسمة ب

ية بس عندها شو .. ماما سندس مش هتسبنا..  قمر وهي تبتسم: يبقا أكيد أل

 وهترجع بالكتير بعد أسبوع أو اتنين .. ظروف وحاجات هتشغلها الفترة دي 

 ده بقاااا؟!! : طيب ومين الضيفبفضول وابتسامة طفولية شيماء

 .. : أستاذ يوسفمبتسمة من طريقتها وسط ضحكات الفتيات تجيبها قمر

.. مش عاوزة وعوزاكوا تبقوا شطار ومؤدبين كعادتكوا في التعامل معاه 

عشان هقوله انكوا خلصتوا أكل أنا  .. فيكوا أي شكوى منه من أي واحدة

 كلمهأيال ساعدوا الدادا في تنضيف السفرة عقبال ما رف عليكوا .. يجي يتع

لها  يأذنوطرقت الباب فسمعت يوسف  المكتب غرفة إلى واتجهت قمر

غالق ا لم يفارق األرض وحرصت على عدم إونظره دخلت ،بالدخول

باب ممسكة بكانت تكلمه وهي ، حيث تقدمت خطوة فقط بجانب الباب والباب

حابب ني حضرتك يعلو  .. البنات خلصوا أكل وبيغسلوا أيديهمفقالت: الغرفة 

 تتعرف عليهم دلوقتي 

مان ك ناوأ .. خرج يكونوا خلصوا.. خمس دقايق وأابتسم يوسف وقال: تمام 

 دهاللي معايه خلصت الورق  أكون

 ذن حضرتك .. بعد إ: تمام قائلة ها تفهماسانحنت برأ قمر

 : أنسة قمر لفها سمعت يوسفعندما استدارت قمر لتغلق الباب خ

  !: نعمملتفته له مرة أخرى قمر

 !!بالنسبة لشغلك هتعملي ايه؟ يوسف مستفهما:

مترددة  :بحيرة تاركة له االقتراح الذي سيخرجها من الدار بالتأكيد للعمل قمر

 لسه 

. .ممكن تروحي الصيدلية ومش تقلقي على البنات  انت  : بجدية يوسف

 تيجي  إال لما مش همشيهفضل معاهم و

 لحضرتك اشكر .. : تماممبتسمة قمر

 ليتقدري تتفض .. : الشكر هللبضيق يحاول كبحه من تلك الكلمة يوسف

 دلوقتي



141 
 

، مزاحوال في جو عم فيه المرح تياتوتعرف على الف مبتسما وخرج يوسف

هنا والتي أضافت على وجوههم الكثير من السعادة، وزع عليهم الحلوى ثم 

 إلى ، فقبل يوسف وتركتهم مغادرةللرحيل من أجل العمل قمر استأذنت

في الصيدلية وصلها اتصال كم حملت همه وكيف  ثناء أداء عملهاوأ ،عملها

 تبرر لصاحبته موقفها الحرج اآلن

 : ازيك يا قمر؟مبتسمة سعاد

 : الحمد هلل يا سعاد بخير بقلق قمر

ا أن تفسارها:وصل إليها نبرة القلق في صوتها فأرادت عرض اس سعاد

 !!عرف هتعملي ايه بكره؟اتصلت عشان أ

 ااا......ناوهللا يا سعاد حصلت ظروف جامدة وأ: بحزن قمر

 يعني مش هتيجي يا قمر؟!: بضيق لم تكمل قمر فقاطعتها سعاد

. . لكن مش أقدر أوعدك اول اجيلك ساعة بجد بالكتيرحهأنا  بتوتر: قمر

 يهمعا مش عارفة الظروف اللي حصلت انت  

 كويسة يا حبيبتي؟!! انت  سعاد بقلق: 

لكن مديرة الدار تعبت جدا  بخير ..أنا  : الحمد هللبحزن لحالة سندس قمر

 وقاعدة في المستشفى

 ال باهلل ربنا يشفيها بحزن: ال حول وال قوة إ سعاد

 : يا رب يا سعاد بابتسامةقمر

ان بس عش.. عذراكي ومش هزعل منك أنا  : طيب يا قمربحزن سعاد

 خاطري حاولي تجيلي فعال الساعة دي

سفة جدا .. وأ ر يا سعادقمر بضيق من مخالفتها وعدها لها من قبل: حاض

 بقا معاكي من أول اليوم مش هعرف أ ن  بجد إ

.. المهم  الحمد هلل .. : حصل خيرمبتسمة لعدم تجاهل قمر لمشاعرها سعاد

 شوفك أ ن  إ

 جياسهل وربنا ي .. كيد يا سوسوبابتسامة: أ قمر
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خذت تفكر كيف تستأذن صاحب الصيدلية في ساعتين أغلقت قمر الهاتف وأ

جازات التي حصلت األ الدكتور على مضض من كثرةوافق لكن و ،فقط

المكان ولكنها عادت قمر فوجدت هدوء في  قمر في مدة قصيرة، عليها

ث ثال طرقت الباب لتطمأن عليهنعندما اقتربت منها  ،غرفة الفتياتاتجهت ل

وفزعت قمر من الصراخ  الباب فصرخ األطفال وهي تفتح طرقات،

وهي  ، فصرخت فيهنباألغطية وهم يصرخونووجدتهم يغطون وجوههم 

 وغطت وجهه معها بالغطاءيوسف الذي جلس بجانب شيماء تواجد ال تالحظ 

يه ف .. عن الصراخ: بس ليكفوافيهم بحدة  صرخت قمر ،عندما طرق الباب

 ؟!!!ايه

وهنا ضحك الجميع وضحك  ،نها قمرأدركوا أألطفال وجوههم عندما كشف ا

 شضحكاته: معل فقال يوسف وسط ،يوسف كثيرا ونظرت لهم قمر بتعجب

  فيها عفاريت رعب أصل كنت بحكلهم قصة ..

ه الصريخ لي !!العفريت مثالأنا  وحدة مما فعله الفتيات: وشايفنيقمر بغيظ 

 ؟!ده كله

 ،توقفن عن الضحك وال يعلموا بماذا سيجيبن قمريوسف وهو يرى الفتيات 

 ..  : ال الفكرة مش كدا هم بسنرد نيابة عنه

 مش سألت حضرتكأنا  :بنفس الحدة قاطعته قمر

للي مش ينفع نهائي ا وصوتها به الكثير من الحدة: للفتيات ثم وجهت كالمها

كمان و .. نتوا كدا خوفتوا كل الدار.. الصريخ ده مش يصح إ عملتوه ده

  ه ساعتها؟!!د..يعجبكوا  ممكن صوتكوا يكون وصل للجيران

 لالمسؤويرى أنه هو ، كان حدتها مع الفتياتحراجها له وإ غضب يوسف من

بحدة وصوت  فرد ،مع أحداث القصة وال يوجد أي خطأ هم أطفال وخافوا

.. ومش يحقلك  مش عيل بكلمكأنا  : على فكرةيحمل الكثير من الغضب

قلق ن الدار هت.. وكمان بتبني تخيالت من عندك إ نا السببوأ تزعقي فيهم

 ....والن

 نظرت قمر ليوسف فقطع يوسف كالمه، سمعوا خبطا كثيرا على باب الدار

ح له فساستأذنها لت ولكنه لم يرى عينيها التي حملت الكثير من التحدي،
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رجل  دتعجبت المغتربات من وجو، فتح البابباب الدار و إلى المجال فاتجه

 !!الوالد بخير ؟!في المكان وسألوا بتوتر: هو فيه حاجة حصلت

موقف حصل مش لكن خافوا من .. أجاب يوسف بضيق: اه الوالد كويسين 

 اكتر

احنا قولنا فيه حاجة حصلت من  .. بنت من المغتربات: طب الحمد هلل

 صريخهم

 يوسف باقتضاب: ال يا فندم الكل كويس

وقالت: مش تقلقوا يا بنات هم  بث الطمأنينة محاولة ظهرت قمر من خلفه

 جدا بجد على .. أسفينهم د موقف خوفوزي مقال األستاذ .. كويسين وهللا 

 االزعاج 

 : ال وال يهمك مش حصل حاجة بضيق مما حدث حدى المغترباتإ

 حنا بقا إحدى المغتربات: طيب عن إذنكوا هنطلع إ

 : شكرا الهتمامكوا مبتسمة قمر

ثم نظر لقمر بضيق وحدة وهو يزفر، فقال: على فكرة الباب  غلق يوسفأ

 برد عليهم أنا  كنت

.. وكانوا  دا هناكفوك قبل ا: هم مش يعرفوك وال شوضيق قمر بتوتر

 كتر هيخافوا أ

 مش تلومي البنات وال تزعقي ليهم تاني اريتييوسف بتفهم: طيب تمام .. 

 جي بكرة أهبقا .. عن اذنك ..  السببأنا  ..

قابها خلعت ن، أول ما فعلته أغلقت قمر خلفه البابرحل بدون إلقاء السالم و

 وأول خالف بينهما يكون هكذا ،وذهبت لغرفة األطفال متضايقة من الموقف

ويقفان لبعضهما ندا، تضايقت من عصبيتها المفرطة وصوتها الذي عال 

ن بي جاتالذي امتأل كثيرا بالحمرة والتعر رأى األطفال وجه قمر كثيرا،

 مرسفين يا قمحاولة تهدئتها: إحنا أ علموا بغضبها فقالت بسمة، حاجبيها

 : هو يوسف مش هيجي تاني؟!بقلق رنا
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ده  .. لقاباذ مش ينفع ننادي للكبار من غير أو أست: نقول عمو أقمر بضيق

 ممكن يضايقواعشان  لالحترام

هو مش  .. يوسف: هو قالنا نناديه بمدافعة عن موقفها وال تزال قلقة رنا

 هيجي تاني؟!

 : ال هيجي م تتعجب فيبدو أنهم تعلقوا بهول قمر

حنا .. إ : أستاذ يوسف طيب أوي ومش كان قصدهمدافعة عن يوسف رنا

وهللا كان رافض في األول لكن إحنا اللي هو .. اللي طلبنا منه قصة رعب 

 ننا مش هنخاف.. واتحدناه إ صريناأ

نكوا مش مهو كان باين إ إنتوا أوي .. أل سخرية: شجعانقمر بابتسامة 

 بتخافوا

زفرت  ،ضحك األطفال وقد علموا أن قمر قد راقت لهم وذهب غضبها

 قالت: طيب يال الكل ينام لتذهب عنها بعض غضبها و

 !: مش هتحكلنا قصة؟وهي تجذبها لسريرها بسمة

 نام تعبانة وعاوزة أأنا  .. : ال كفاية قصة يوسفباقتضاب قمر

جسدها عليه  لسرير وبالفعل نامت بمجرد أن مددتا إلى قمر ذهبت

ت دار، وفي اليوم التالي وبعد االنتهاء من مهامها أواالبتسامة ال تفارق شفتيها

ال لحضور فرح صديقتها، فقامت باالتص خر اليومن تخبر يوسف بأنها ستتأأ

تعصبت ف ،دحولم يجيب أحد والثانية ثم الثالثة يجيب أول مرة لم على الدار أ

كان يبدو عليه الضيق وعدم الرغبة في ألنها لم تخبره من بداية اليوم، ولكن 

 أي حديث منها

، وكذلك ال تريد أن تقلق قررت الذهاب لحفل الزفاف دون إخبار يوسف

باالتصال عليها؛ إلخبارها على وجهتها والظرف غير  سندس في ذلك الوقت

ها ستجني اليوم أول حصاد من ما كانت تعلم بأنلكنها و ،مناسب أيضا

ير مجرى نه اليوم الذي سيغ، فذكرنا أمعرفتها بسعاد في اليوم الذي قابلتها فيه

، فلقد أتت األسباب وتهيأت الظروف فحان حياتها وبالفعل هذا ما سيحدث

 !!ر مسارات الحياة لوضعها المكتوبي  غَ موعد تَ 
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، كان مظهر القاعات قاعة الزفاف التي أخبرتها بها سعاد إلى وصلت قمر

 دا واألنوار تحيطر من البهجة، والجامع كان كبيرا جمن الخارج يحمل الكثي

بدون قصد احتكت برجل ثناء اتجاهها لداخل القاعة به من كل جانب، وأ

 ن يدهم فوقع هاتفه اختل توازنه لم يراها، لكنه القاعة باب من اثناء اندفاعه

 !!فقال بغضب: مش تفتحي

  آسفة هو المخطئ ولكن لم ترد افتعال أي مشاكل:  ألنهقمر بتعجب 

كيد مهو الزفت اللي حطاه على بحدة تحمل الكثيرة من السخرية: أ الشاب

 ؟!نيكي ده هيخليكي تشوفي حد أصاليع

تحركت خطوة للوراء متعجبة من ذلك الهجوم بكلمات ضايقتها كثيرا، قمر 

ضرتك اللي وح .. سفةقولت آنا أ بضيق من وصفه لنقابها بتلك الكلمة: فقالت

 غلطان أصال

  !!اناللي غلطأنا  تقوليبحدة أكبر: يعني غلطانة وكمان بتبجحي و الشاب

: طيب حضرتك عاوز وهي تلوي شفتيها من ذلك المتعجرف قمر في ضيق

  ؟!ايه دلوقتي

.. !!عجبك الفون اللي اتكسر ؟!الشاب بصوت عالي: هعوز منك ايه يعني

واحدة رجعيه زيك مفروض تقعد في  ؟!زاي أصالمته إهتعرفي ق انت  و

 ده!! مش تيجي مكان فيه ناس محترمين زي الخيمة

وتأبى أن تنزل  ،هاناتمام ذلك السيل من اإلقمر وهي تحاول أن تتماسك أ

 : من فضلك احترم نفسك حتى وإن لم يراها دموعها أمام ذلك المتعجرف

 فكرة محترم غصب عنك على أنا  الشاب بكل غضب:

صوتك جايب  !! ..وقال بضيق: ايه يا باسلمن باب القاعة خرج إسالم 

 هدى مش ينفع الزعيق ده!!!! أألخر القاعة

مأنت مش عارف اللي عملته اإلنسانة المتخلفة دي : وهو يزفر باسل بغضب

 !كسرت الفون بتاعيدي .. 

 ؟!سلباتقولها كدا يا  الم من سبه للفتاة: مش ينفع كدا انت إزايغضب إس

 اسف لحضرتك أنا 



146 
 

فهي  مرنها قفشك أ التي كانت تتخد جانب بعيد عن نظره نظر إسالم للفتاة

الوحيدة التي سمع من أخته أنها ترتدي النقاب، وال يوجد من أهله من ترتدي 

ن كالم باسل فتضايق أكثر أل ،قاب وقلق أن تكون من أقارب عصامالن

  سخرية من مالبس قمر

ا تفعل أتهنأ وتسرع في الذهاب أم تذهب دون تهنئة وتكتفي ماذ قمر لم تدري

 ؟!!!بما حصل

  ؟!تعتذر من ديباتجننت  : انتَ بضيق من إسالم باسل

صل حاجة والفون يتصلح يا مش ح .. إسالم بغضب: كفاية لحد هنا يا باسل

 خيأ

ن كانت ستعرض عليه المساعدة بالمال فهي حقا ال تملك ثمن قمر حتى وإ

ته فهي أبعدت فكرة بعد اهان، ولكن وهي تعلم ذلك جيدا ،هاتف كذلك

قررت أن تهنأ العروس وترحل ف ،نه هو المخطأالمساعدة عن رأسها أل

  سريعا

عندما الحظتها سعاد التي العروس  إلى واتجهتمن أمامهما قمر  انصرفت

يبدو أن سعاد كانت هي الوحيدة المرحبة بقمر و ،فرحت كثيرا واحتضنتها

تلك الفتاة ذات الثياب السوداء وال يظهر  إلى نظر الحضورالقاعة، في تلك 

وتعجبوا كثيرا من تواجدها في حفل لتلك األسرة المرموقة  ،منها أي شيء

 وا ألكثر العائالت شهرة في البلد وينسب

ا كانوا والشبان أيض ،ن كلمات السخرية من مظهر ثيابهاأخذت الفتيات يتبادل

 ،ات فأخذوا يرددوا تعليقات تحمل الكثير من السخريةوفعلن كالفتي يتعجبون

 م يرون منتقباتفه من األساس؛ إال أسرة عصام وأهله لم يلفت األمر ناظرهم

ن لفت سمعهم وإ ،فارق كبير معهم األمر وال يمثل في محيطهم ومختمرات

 كلمات السخرية المتبادلة على فتاة منتقبة في الفرح

: بـــــــــــــارك هللا ن وردد الحضورالكتاب قال المأذو عقب كتب

 لكمــــــــــــــــــــا وبــــــــــــــــــارك عليكمــــــــــــــــــــا وجمع

 فــــــــي خيـــــــــــــر نكمـــــــــــــــــــــــــابي

نفض من حولها صديقاتها ر وباركت لسعاد بشكل خاص بعد أن إقم تذهب

 أخر من تريد الحديث ثم اتجهت للباب ولكن وقف أمامها ،ينوأقاربها والمهنئ
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نه غير نك عارفة إإل .. قال: أه طبعا الزم تمشي بسرعةمعه مرة أخرى 

 في المكان بالمرة مرغوب فيكي 

من ، فالحظت الفتيات وقوف باسل مع المنتقبة والكل متعجب من الموقف

 تقالته وزفرت ثم فرأرأسها  هي تلك التي يحدثها باسل جالل؟!! رفعت

 بقا ذنكبحدة: طيب عن أ

 ،في عالمة تدل أن ابتعد عن طريقي بيدها له بطريقة استفزتهقمر اشاحت 

نزع النقاب عن وجهها بشكل مفاجئ صدمها  ال أنغضب باسل فما كان منه إ

ى حت لسبب مختلف عن األخر، ولكن كال كان في صدمته ،وصدم الجميع

 هو كان في صدمته الكبرى 

ك ا كثيرا بذلأعجبولكنهم و ،شباب في الحفل صدموا من تصرف باسلال

الوجه الجميل الذي يبدوا أنه لو رسم بريشة فنان لعجز عن وصف ذلك 

اإلرهاق والصدمة، ن بدا عليهما عالمات الجمال، تلك العينان الرائعتان وإ

وتلك البشرة الصافية التي ارتسمت عليها عالمات ال تختلف ما أصيبت به 

شباب أقارب عصام وأهل عصام تضايقوا من تصرف بالنسبة لل العينان، أما

نظرهم  الذي لفت تلك الفتاة لعجبوا أيضا بجماالفتاة ولكنهم أمع  ذلك الشاب

  لها

ن تكون تلك الفتاة بذلك الوجه وهم من تصوروها وحش الفتيات بهروا بأ

 لون بشرتها، أو أنها تخجل من وشكلها بشع ولعل وجهها محروق ،مخيف

 بتلك القطعة من القماش  بإخفاء وجهها فقامت

 صاحبته إلى سعاد عندما الحظت نقاب ملقا على األرض هي وعصام نظروا

 من باسل بعد أن توقعت سعاد في قمة الغضب توكان التي أولتهم ظهرها،

 مع قمرما حدث 

 في الفرح األكثر صدمة على االطالق الكل صامت ولكن هناك ثالثة 

لم ينطق ببنت شفة من شدة سل الذي نظر لقمر في دهشة وتعجب، باول األ

  ، فقط تعلقت عيناه بوجه قمر في عدم تصديقصدمته

هو و ،إسالم الذي اندفع بغضب ليضرب باسل على تصرفهوالثاني هو 

، لجمت يده من رؤية وجه قمر، ولكن صدمته أيراقب الموقف من البداية

 ، حتى أن دمعة فرتر أن الزمان قد توقفشعفقط فتح عينيه على أخرهما و
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توالي األحداث عليه كأنها صفعات مؤلمة أو طعنات مبرحة  من عينه بعد

  تفتك بقلبه

 الكل صامت 

، ن بدون نقاب، ال تتصور أنها اآلقمركانت األكثر صدمة بين الجميع هي و

ول رد فعل تلقائي لها أن حاولت ، وكان أوصالهاشعرت بالبرد يضرب أ

ق ه فربطته فوخذتخفاء وجهها بالخمار الذي ترتديه، ثم اتجهت لنقابها وأإ

وبراكين تثور بداخلها من وقفت  ،مالحظة لهندمة ثيابها مار بدون أيالخ

 أمام الجميع ه بقوة صفعتما كان منها إال أن و ،ذلك الوغد

، قحمتسم الشباب من تصرف تلك الفتاة وأنها أخذت حقها من ذلك األفاب

مما حدث مع ذلك الوسيم الذي تلقا  يديهن فوق أفواههنتيات فكانت أالف ماوأ

 وصار الجميع كأن على ،صفعة على يدي تلك الفتاة الجرباء كما وصفوها

الذي كان  قمر كالرصاصة من جانبه هو وإسالم ، واندفعتالطير مرؤوسه

 لفت رأسه لهايقف خلفه ولكنه 

وهو من يجري ميل  ،لجري خلفهالكن قدماه عجزت عن اتجري إسالم رأها 

، فحتى قدمه صارت تحمله متارا خلفهاعن الجري أ ن عاجزالنادي اآلفي 

 دلو مناآلن سه بصعوبة، وباسل لما يقوم بأي رد فعل كأنه وقع على رأ

 ،خيهاهها ولم تعرف ماذا حل بباسل وال بألم ترى سعاد وج ،الماء المثلج

 تهور مع تلك الفتاة الطيبة غضبت من تصرف ابن عمتها الملكنها و

ولم تالحظ هاتفها الذي كان يرن  خر كانت قمر قد ركبت سيارةعلى جانب أ

خر تسيل الدموع من عينيها كشالل وال تخرج أي ، كانت في عالم أكثيرا

، ال بل ال تصدق بداخلها بركان يثور وصرخات وال تعلم ماذا حدث، صوت

لما نزع عنها  ؟!حمق ذلك التصرف!! ولما فعل هذا األما حدث معها للتو

 !؟لما جردها من أعز شيء أحبته في ثيابها ؟!لما جعلها تبدو كحمقاء ؟!نقابها

 ؟! من يظن نفسه ؟!من هو

لت أن وص إلى ظلت تطوف بين أسئلة ال إجابة منها يمكن أن تبرر ما حدث،

حاسبت السائق واتجهت نحو  ،مام الدار فوجدت يوسف يقف على البابأ

التي حلت مكان القلق والذي يبدو على وجهه كل عالمات الغضب  يوسف

 هاوقعت مغشيا علي بكلمة وقفت أمامه وقبل أن ينطق ،الذي أكل قلبه عليها
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وعاد القلق يأكل قلبه ثانية  ،داخل الدار إلى فلحقها يوسف وحملها ،أمامه

 حسنية ونادى الدادا

 

  وف وفزع: يا حسنية .. تعالي بسرعةيوسف بكل خ

ت حسنية عينيه، جاء ارأته قرب أريكهومدد جسدها على أدخل قمر أ

وكانت تنهي ما بيدها من أعمال في المطبخ  من صراخ يوسف مفزوعة

  ؟!: قمر مالهافزعت وسألت بقلق حقيقي ت قمرعندما رأ ،لتنام

 .. هاتيغم عليها من شوية .. هي أ: مش عارف والقلق يلتهم قلبه سفوي

 يه حتى بسرعة .. هاتي م حاجة أيو أبرفان بسرعة 

 حسنية وهي تسرع: يا حبيبتي يا بنتي 

تيات على صوت يوسف وخرجوا له فشاهدوا قمر نائمة على استيقظت الف

ماذا و ،ن يخلع عنها نقابها كثيراقلقوا جميعا، تردد يوسف قبل أكرسي و

 ؟! فجاءت حسنية فقال لها: اخلعي النقاب ورشى علىاوكيف يساعده يفعل

  ؟!هتفوق وال ال وشها ميه شوفي

ال: ، حاول أن يهدأ األطفقمرعلى  وذهب باتجاه األطفال وقلبه يشتعل نار قلقا

الصبح .. ة وناموا دخلوا االوض.. يال بس أ بله قمر كويسة مش تقلقواأ

 هتقعدوا معاها 

 : ال قمر مش كويسة قمر تعبانة بقلق والدموع تسيل من عينيها رنا

 يال  .. ة حاالالكل يدخل االوض قولتأنا  :ها بعض الحدةب يوسف بجدية

 ؟!لهيه العياط ده كأ .. يا حبة عيني يا بنتيسمعوا صوت حسنية وهي تقول: 

  ؟!يه اللي حصلك يا قمر يا بنتيإله إال هللا إال 

وصدم من كلمات حسنية، ما الذي يبكي قمر هكذا خاف يوسف عليها كثيرا 

 ،ههاوجرغام نفسه أال ينظر لض بصره وإحاول غلكنه وكما تصف حسنية؟! 

 ة ل للفتيات بكل حدة: يال على االوضوقا

تها التي نثر الماءقطرات الغرفة واستيقظت قمر على  إلى جرت الفتيات

وضامم قبضته  موليها ظهره كان يوسف واقف وهنا حسنية على وجهها،
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اآلن وهو مقيد  ؟!ال يعلم ماذا حدث لها ،بشدة وهو في قمة الغضب والحنق

  !ال يستطيع مساعدتها فغضب كثيرا

مامها خذت تدرك ما حولها عندما رأت نقابها مخلوع عنها وأقمر وأاستيقظت 

وهو مولي لها ظهره، تذكرت ما حدث يوسف منكس وجهه اتجاه األرض 

م لكن صوتها خرج بآهات كو ،كثيرا في الفرح وبدأت تلبس نقابها وتبكي

لكن و ،بين ذراعيه وطمئنها فأخذهانى لو كانت زوجته تم!! لمت قلب يوسفأ

وهو ال يدري ما  ،هات قمر كثيراضمتها حسنية فزادت دموع وآ بدال منه

 يل كل األمور الخطيرة التي يمكن أن تكون قدحدث وعقله يتصور ويتخ

وكيف يوقفها عن الدموع  ، وال يعلم أي واحدا منها حدث!!تعرضت لها

  هف ال يحسد علي!! هو في موقهاتواآل

مما سيسمع وما حدث  خائفا   مذبوحاجلس أمامها على الكرسي وقال بصوت 

 قمر!!ليؤلمها بكل ذلك القدر: 

 :نه معها في الغرفة وأكملنظرت له وهي بين يدي حسنية وكأنها تستوعب أ

 !حد ضايقك؟ ؟!حد اتعرضلك !ي حصل؟لايه ال

ا، هي في بكائهوزادت لم ترد قمر وهي تتذكر ذلك الباسل الذي نزع نقابها ف

 حسنية وهي، وتوترا قلقا عليها اددأنه مع تلك الدموع يوسف يز ال تدري

 ؟!صلكايه اللي ح انت  : يا بنتي طمنينا تمسد رأسها وظهرها وترقيها بالفاتحة

 الصبح!! كنتي زي الفل انت  م

 : مافيشقالت ن توقف البكاءقمر وهي تشهق شهقات متتالية محاولة أ

تلك الكلمة التي تستخدمها الفتيات وكل ردود أفعالهم  يوسف غضب

أيمكن أن تبكي هكذا ويغشى عليها  ،د الكوارثووتصرفاتهم توحي بوج

رسبت في  أم أنها ؟!و تذكرت موقف ضايقهاأ ؟!لمجرد أنها متضايقة

 كل تلك الدموع ويكن الرد "مافيش"  امتحان؟!

فت ار عصما جاء في عقله من أفكالرد خرج ب اول أن يتمالك أعصابه ولكنح

عل قمر وهكذا تف به لعرض البحر فما من يابسة واحدة يستقر عليها فتطمأنه

  ؟!!غم عليك  بدون أي سبب: يعني بتعيطي كدا لوحدك وأبه اآلن

من فضلك قوليلنا ايه مرة أخرى: عصابه وهو يحاول السيطرة على أ يوسف

 ؟!اللي حصل
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خديني يا دادا  .. ولت لحضرتك مافيشقمر بصوت تجلب فيه الحدة: ق

 لو سمحتيتي وضأل

في  حدأ يكون ضايقهاأن كله من عل قامت حسنية وبقا يوسف والقلق يأوبالف

كما علم من  غادرت الصيدلية في وقت مبكر؟! وأين كانت ،ذلك الوقت

وقف وضرب كرسي بقدمه محاوال إخراج  ؟!تأخرت لما صاحب الصيدلية،

ثم ضم يده التي فرت الدماء منها وصارت بيضاء  ضيقه وغضبه في ذلك،

 وهو يتنفس بصعوبة ويزفر بكل غضبفضرب الحائط بقوة بقبضته 

نية سح سألتها ،تنام بدال ثيابها لكيعدتها الدادا على إدخلت قمر غرفتها وسا

س ب.. وال أن أضغط عليك  .. خل في حياتك دّ مش عاوزة أأنا  بقلق: يا بنتي

طمنيني ربنا  ؟!عرف ايه اللي حصل.. ممكن أ عليك   فعال قلبي واكلني

 يرضى عنك 

روحت أنا .. هقولك عشان ترتاحي يا دادا أنا  وهي تكفكف دموعها:قمر 

 تدايقنى جدا فعيط ح واحدة صاحبتي واتعرضت لموقففر

 حسنية بتردد: موقف ايه؟

 كثر شيء يؤلم قلبها دون ذكر شيء عن االهاناتقمر وقررت أن تخرج أ

: واحد من الفرح خلع نقابي من على وشي تي وجهت لها على باب القاعةال

 ورماه على األرض

 : الحيوان بغضب حسنية

لكالم ا ماينفعش يسب وينطف بفواحش.. المسلم ماتشتميهوش : بحزن قمر

 خارجة  انت  من فضلك اقفلي النور و .. دلوقتي نام يا داداهحاول أأنا  ..

، وكرسي ملقا بجواره يزال في الدار جالس دت يوسف الوجعادت حسنية ف

  ؟!!حسن دلوقتي: هي أوسألها رآهان على جانبه فوق األرض، وقام أول أ

 هي بخير بفضل هللا .. الحمد هلل .. : اه بحزن على حال قمر حسنية

 ؟!!بتردد: قالتلك حاجة؟ حد دايقهاويقول يوسف يزفر 

 ؟!وال القولك ة بتردد: وهللا يا بني مش عارفة أحسني

 : باهلل عليك  طمنيني بسذروته معه إلى قوقد وصل القل يوسف
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ه ن.. وهي أصال مش قالتلى إ: مدام حلفتني باهلل خالص هقولك بتردد حسنية

 يابني هي راحت فرح صاحبتها  .. سر

 ؟!يوسف بضيق: من غير ماتقولنا

ي د ي مكان إال لما تقول للحجة سندس ..مدافعة: قمر مش بتروح ف حسنية

 ذنتهابيها استأ وممكن تكون اتصلت..  ول مرة تعملهاأ

يه اللي يوسف راغبا في معرفة سبب بكاءها: طيب .. المهم .. وبعدين أ

 !حصلها؟

 حسبنا هللا ونعم الوكيل فيه خلع النقاب من على وشها  بضيق: واحد حسنية

 ضم يوسف قبضتها وتمنى لو كان معها لحطم وجهه وعلمه احترام النساء

يوسف بصوت يحاول الحفاظ على هدوئه: قالتلك  ،وعدم التدخل فيما ال يعنيه

 حاجة تاني حصلت؟

 : ال يا بني هو ده بسبصدق حسنية

وبكرة  .. طمن األطفال وهمشيهدخل أأنا  بمالمح جامدة: طيب .. يوسف

 .. حضرتك ممكن تروحي تشوفي هتعملي ايهربنا يسهل 

كون والكبار يحاولون التهدئة في األصغر األطفال فكانوا يب إلى وسفدخل ي

 ،بتاتا ولكنه لم يقصد ذلك ،يوسف بأسف وحزن من نفسه إلخافة الفتيات ،سنا

هي فقمر  المزيد من الحديث معهم، تذكر كالم يتحمل لكن الوضع لم يكنو

هو أكمل و ،في فترة وجيزة تعرضوا لعوامل نفسية سلبية كثيرة أنهنقالت 

نا أو .. يعتذرفقال: طيب بداية كدا اللي بيغلط ب نمعه األمر بإساءة تصرفه

بوها حاجة تطل أيوانا هعملكوا .. غلطان أنا  حقكوا عليه.. بعتذر ليكوا كلكوا 

 حاجة نفسكوا فيها  أي و.. أ

 حنا بنحبها أمل حلوة وإ .. بضيق: ال انت وحش سميرة

 ؟!!: أمل مين ديممازحا لها يوسف

 : أبلة أمللم تستوعب محاولة مزاحهتقولها مرة أخرى و سميرة

 قصدها قمر :رغم ضيقها منه توضح رنا
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قمر اه  .. هقولكوا الصراحةأنا  طيب.. يوسف بمزاح: اهاااااااااااااا قمر 

وبكرة هي بنفسها اللي  .. بس هي بقت كويسة ونامت كمان تعبانةكانت 

  زي ماقولتولي هتيجي تصحيكوا زي كل يوم

 !بتكدب علينا؟ : بجد والبضيق بسمة

 كدبت عليكوا قبل كدا؟!أنا  دور الحزين: هو يتقمصيوسف وهو 

 بسمة: ال 

 .. ن شاء هللا هنشوف قمرالص انتوا هتناموا دلوقتي وبكره إيوسف: يبقا خ

 وهتبقا كويسه

 : طيب ماشي ببعض االطمئنان بسمة

: حكضوهيت فقالت بسمة وا أعينهن،ومسح السرير إلى حاولت كل فتاة العودة

 عاوزين قصة تانية حلوة

 يوسف بابتسامة: وهتناموا؟

 البنات بصوت واحد: اه 

 قصة  هحكيأنا  بسمة وينام بجانبها طيب يوسف وهو يتجه لسرير

 محمود جهاد واألميرميرة احكى قصة األ :تقترح رنا

 ؟!ومحمود يه ده انتوا تعرفوا جهاد: ابتعجب يوسف

 قبل كدا .. أمل حكتهالنا كتيل اااااهسالماااااااابابتسامة: اه وإ سميرة

 نا مش فاكرها بالتفصيل بابتسامة: بس دي كبيرة أوى وأ يوسف

 حكي.. بس أمرنا هلل مستسلمة: طيب مش مشكله أحكي أي قصة وأ رنا

 حلى حاجة فيكوا القناعة بابتسامة: أ يوسف

، تمنى أن يكون هو ضحكوا جميعا وبدأ هو في سرد قصة من وحي خياله

باب ، فاغلق الالفتيات في سبات عميق ها وقمر هي البطلة حتى ذهيتبطل

 وقلبه ينفطر ،حدث مع قمر يالبيت وعقله منشغل بالموقف الذ إلى وعاد

 كلما تذكر دموع قمر
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(13) 

 

ستيقظت قمر وقامت بقراءة وردها وأيقظت األطفال في صباح يوم جديد ا

الدار وذهبت بالفعل تاركه تى موعد ى ألعبوا سويا حتو ،خبرهم يوسفكما أ

حضر يوسف وهي ذاهبة للدار في الصباح الباكر وقال لها ، إياهم يلعبون

 عندما رأها تخرج من البوابة: على فين انهاردة؟

 : عندي المعهد انهاردة بضيق من طريقته قمر

 !؟طيب وهترجعي على كام بقا المرة دي :وال يزال غاضب يوسف

 ذنك عن إ.. الكتير ب 2الت بحدة: الساعة ماذا يرمي فق إلى فهمت قمر

ن ذهابها في ذلك ولكن تضايق م ،ذهب يوسف وهو يلوم نفسه من معاملته

 خذ يلعب مع الفتياتالدار وأ إلى ه اليوم إجازة، ودلفنالوقت وهو يعلم أ

طوال الوقت وقمر ال تفارق تفكيره، فبعد كل تلك المشاحنات والمواقف 

 يتخللها موقف واحد رائع يدفعها لقبوله، وسندس التي المتتالية والتي كانت ال

ظنت أنها فرصة رائعة لتتعرف أكثر عليه، وهو من شكر سندس على ما 

  فعلت من أجله، ولكن أنقلب كل األمر ضده

ت عن ت حلقة الحديث فكان، وجاءت الحلقاتذهبت قمر للمعهد وبدأ

بعدم   يعلمونة بين الناس والالمشهوراألحاديث الضعيفة والموضوع 

نبه تتنشرها على صفحتها لحاديث كتبتها في مذكراتها حتى ، ومنها أصحتها

 :الفتيات فكتبت العنوان )األحاديث الضعيفة والموضوعة(

 «م تنهه صالته عن الفحشاء والمنكر، فال صالة لهمن ل»

 «، واعمل آلخرتك كأنك تموت غدا  اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا  »

 «عَلّ ما  إنما بعثُت مُ »

 «ا، صلح الناس: األمراء والفقهاءصنفان من أمتي إذا صلح»

 «يوم القيامة إلى ر فيَّ وفي أمتيالخي»

 «فقد جفاني من حج البيت ولم يزرني»

 « عد موتي، كان كمن زارني في حياتيمن حج، فزار قبري ب»
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 «ي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتمأصحاب»

 «أدَّبني ربي فأحسن تأديبي»

 «التائب حبيُب هللا»

 «صالة لجار المسجد إال في المسجد ال»

 «صوموا تصحوا»

 ىإل لنظرالوالدين عبادة ، وا إلى النظر في المصحف عبادة ، ونظر الولد»

 «علي بن أبي طالب عبادة  

 «تحية البيت الطواف»

 «أنا ابن الذبيحين»

د»  «خير األسماء ما عبّ د وما حـّم 

 «وفاألقربون أولى بالمعر»

 «تهم سترا  من هللا عز وجل عليهميدعى الناس يوم القيامة بأمها»

 

سجلتهم قمر وعقدت نيتها أن تكتب كل يوم اثنين مع تفسير بسيط لعدم 

فتشرح بشكل  ،كالم قريب منه ، وإن كان هناك بديل صحيح أوصحتهم

 نهت، وبعدما أخر األسبوع مجمعين، وتنشرهم في أمبسط ليعلمهم الناس

 ،لحلقات الثالث جاءت فتاة تبلغها بضرورة الصعود عند المعلمة رشاقمر ا

 ،نأنها ستفاتحها وتأكد عليها حفظ القرآ وبالفعل ذهبت قمر لها، فلقد ظنت

، وعندما دخلت قمر اندفعت هي كان يبدو على وجه رشا الكثير من القلق

 كويسة يا قمر؟ انت  ليها تطمئن عليها: إ

 لحمد هلل.. ا علمة: اهقمر بتعجب مما فعلته الم

 متأكدة يا بنتي انت  رشا: 

 .. أنا بخير بفضل هللا  : الحمد هللوزاد التعجب قمر

 رشا وهي تزفر: طب الحمد هلل 

 : خير معلمتي حصل ايه؟باستفسار قمر
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 : ال مش تشغلي بالك بتوتر رشا

 ثم أكملت مترددة: وخدي بالك من نفسك يا قمر 

 يد قمر بتعجب: حاضر معلمتي أك

 .. : طيب ممكن تروحي دلوقتي يا قمروهي ال تفهم أي شيء مما رأته رشا

 خالص عليك  طالما اطمنت أنا 

 معلمتي بعد اذنكطيب : وال تستطيع تفسير تصرف المعلمة قمر

 الدور المخصص لحفظ القرآن  إلى وانصرفت قمر متجهة

ير يا الخ : صباحمبتسمة عندما التقت بأكثر المشرفات مرحا في الدار قمر

 شهيرة؟

 ؟!ازيك يا قمر؟ وال نقول يا معلمة قمر .. : صباح النورببسمة شهيرة

 ة هتبدألو فيه حلقة جديد .. بقولك قمر بابتسامة: قولي اللي تحبيه يا شهيرة

 متفرغة إن شاء هللا لتعلمهم أنا 

 هللا نبإذ: حاضر أول لما الحلقة تكتمل عددها هقولك تبادلها االبتسام شهيرة

 سجله تاني وال أ قمر: طيب تمام ومعاكي رقمي

 عشان أكتبلك استمارة  شهيرة: ال سجليه يا ريت يا معلمتنا

ابتسمت قمر من تحفيز شهيرة وكانت قمر تؤمن أكثر بالرأي الذي جعل ال 

 ،وعلوم الفقه وغيره من العلوم الهامة المتعلقة بالدين ،أجر لتعليم القرآن

م ، رغجرفردوس وتحفظ كتاب هللا بدون أ علمتهان تكون كموكان قرارها أ

علمها بأنه مباح أخذ أجر لمن يحتاج ولكن قمر بأقل القليل من المال ترى 

ت النقود ولكن األهم لديها البركة التي افال يهم عدد ورق ،نها ميسورة الحالأ

  ، فأخذت بالرأي األخر وهي مقتنعة بما قررتهيجعلها هللا في المال

لت باب قفون مع يوسف عندما دخالدار فرأت أشخاص ي إلى عادت قمر

فسها: فسألت نويبدو عليه الثراء  الدار كان رجل يبدو عليه الكبر في السن

 ..........لكن وقعت عينها علىو ؟!للدار أهو متبرع

 استحالة أهذا هو ذاك المتعجرف؟!!وقالت لنفسها: صدمت 
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ذات  ، ذلك الشابهنا أفعاله اشتعل وجهها غيظا من أن يأتي هذا البغيض

 ورأت تعجب على وجه يوسف ،فوقفت أمامهم ولم تتحرك جّ السلوك الفَ 

بير ؟! ولما يأت ذلك الرجل الكفما علمت أأتى باسل ليعتذر وضيق في عينيه،

ما  !؟نه ال يزال فتى صغير فيأتي بصحبة والده ليعتذرمعه؟! أيظن باسل أ

ال يمكن أن يكون اإلعتذار لي!!  ؟!!نه هنا واآلماذا احضر تلك السخافة؟!

أم.. أم أنه أرادني أعتذر عن تلك الصفعة التي صفعتها إياه!! هذا أبعد عنه 

 من بعد القمر عن األرض فلو طلعت الشمس من مغربها فلن أعتذر أبدا له

ر مقال يوسف محاوال إيضاح األكثيرا من األفكار كانت تدور في عقل قمر، 

 التعجب ولكن كان ،بيده وهو متجه ناحية قمر الكبيرولكن قاطعه الرجل 

للخلف خطوتان ونظرت له  وعندما اقترب منها كثيرا تراجعت متملك منها

 رجل بصوت متقطع: ممكن أشوف وشكفقال ال ،سفل نقابهاة من أبحد

وفتحت عينيها على أخرهما من طلب ذلك تعجبت قمر من ذلك الرجل 

ي فردت ف "ن كل أقارب ذلك الباسل مجانين"يبدو أوقالت في سرها الرجل، 

 : ال طبعاحدة

 بنتي علياءأشوف وش بس عاوز أنا  الرجل الكبير:

من  الكبير؟ حمق"ما هذا من ذاك األسها الطير صدمت قمر وكأن على رأ

  ؟!"ماذا يحدثتلك العلياء؟ 

بس عاوز أنا  أرجوك  : ودمعة فرت من عينه ألمت قلب قمر الرجل العجوز

 أشوفك

رر ولكنه ق ؟!وال ماذا يفعل ؟!قمر ال تزال صامته ويوسف ال يعلم ماذا يقول

 ها لترفع نقابها وتحدثهميتركهم معأن 

 : علياء!!تردد االسم قمر بتعجبك

 أرجوك   .. : أيوه بنتي علياءر ريقها بصعوبة وقال الرجل الكبيرابتلعت قم

ملفك  . وأنا شوفت. جدا نك شبه زوجتي.. ابني باسل بيقول إأشوفك خليني 

  ك بنتي علياءوإتأّكدت إنهنا 

ش ما بين حاجبيها وهي في موقف مانكقمر ظهرت التجاعيد على جبينها و

بعد أن  ظرت اتجاهه ولكنوهنا أوالها يوسف ظهره فن ،ال تحسد عليه
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 يعنيييييي  .. : ممكنوهي تحاول اجتذاب الكلمات من حلقها قالت انصرف

 .. لو مع حضرتك زوجتكبتاعت  أشوف الصورة.. 

فتحها  ،دائما في محفظتهزوجته الحبيبة صورة يحتفظ ب جالل وبالفعل كان

رأت قمر الصورة وعلمت ، قمر ووجهها باتجاه خرج الصورة في سرعةوأ

 ن مالمحولكنها نسخة منها وبيت تلك المرأة، إمدى الشبه الكبير بينهما 

ت عين قمر عهنا دم ،المرأةنسخة مصغرة من  المرأة تبدو أكبر سنا، فقمر

رأها ابنه باسل ذلك األبن الذي و عل رفعت النقاب أمام الرجل الكبير،وبالف

ينظر لها وهي اليوم هو  ها باألمس ورفع نقابها غصبا عن وجهها،بأغض

 ترفع نقابها برغبتها ولكن في تردد

تعلقت عين جالل بوجهها في سعادة واضحة على حتى ما إن رفعت النقاب 

مات وجهه، نزلت دموع متتالية على وجنتيه وصارت عينه بلون الدم في قس

لحظات، وحملت عينيه كل معاني االشتياق ورسمت شفتيه بسمة رائعة، 

صدره في  إلى ضمها وأول رد فعل بجسده أن رفع زراعيه وأسرع في

..  مش مصدق نفسيأنا  ..بنتي .. بنتي علياء .. حركة سريعة وقال: علياء 

 نتي علياء علياء علياء ب انت  

، كانت قمر صامته وهي مصدومة أنها اليوم وجدت أهلها ال هم من وجدوها

ال بل كان في مصيبة األمس التي ظنتها أشد ابتالء تعرضت له بعد موت 

بدون  قلبها معلمتها فردوس، كانت تلك الكارثة التي أدمت عينها واعتصرت

ٰى أَن تَْكَرُهوا َشْيئ ا َوهَُو َخْير  لَُّكْم ۖ َوَعسَ )  ،كانت هي السبب في لقائهمرحمة 

ُ يَْعلَُم َوأَنتُْم اَل تَْعلَُمونَ  بُّوا َشْيئ ا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم ۗ َوَللاَّ  (َوَعَسٰى أَن تُح 

، عاد دعاء السنين الماضيةهللا للقد استجاب  ،ليها أهلهاإنه تدبير هللا لقد رد إ

وهنا استفاقت عندما وقعت عينها في  ،وأخ ب الحاني ولها أم أيضالها األ

نت .. مش ينفع كدا ايا بابا  باسل الذي وقف بجانبهم وقال برفق: أهدىعين 

.. عشان  أهدىمن فضلك .. واالنفعال مش كويس على صحتك  .. تعبان

 لوحدي أنا  كدا كنت عاوز أجي أكلمها

 يهاسلم علعاوز أ كمانأنا  ..قمر وقال: مش هتسبها شوية بقا  إلى نظر باسل

 فين ماما؟كل الحنين وسألت: بصوت يحمل  قمر قاطعته ولكن
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، لكنها ستعرف ذات عليها نسيجيباهنا صمت األب واألبن ولم يعرفا بما 

ها منهيا حيرتها رغم صعوبة األمر عليها؛ فبعد كل ن يجيبيوم، فقرر األب أ

ت : مامتك كانألمرتلك السنوات تعود لهم فتصدم بهذا، فحاول أن يمهد لها ا

ا يا وبتدعي كتير إنك ترجعلنوكانت واثقة في ربنا يا علياء .. بتحبك أوي 

ك نحتى قبل ما تموت قالت إ.. حتى .. مل إال هي بنتي .. كلنا كنا فقدنا األ

 هترجعي

 أمي ماتت؟! !!قمر في صدمة: ماتت

 األب وهو يمسح دموعه: هللا يرحمها

 ،لم تكن صدمة مما حدث ،تكن كغيرها نزلت دمعة من بين دموع قمر لم

ولم تكن فرحا بعودة األمان الذي فارقته  ،ولم تكن حمدا هلل لرده أهلها لها

 ن، فراق أم وحنانها قبل أولكن دمعة حزن حقيقية على الفراق ،منذ الطفولة

 ،م طالما كانت هي على بالها وطالما تذكرتها حتى قبل موتها، أتشعر به ثانية

 الحف خطوة للخلف، نها ابتعدتاسل ليحتضنها ويسلم عليها إال أجاء بوهنا 

  ن تصرفه ال يزال مؤثر فيهاعلى عينيه نظرة عتاب وحزن وعلم أ

، ولكن رسم باسل مالمح الجمود ن تسلم عليهلم يدري أنها خجلت فقط من أ

راد مغادرة وهنا أمسك جالل يد ابنته وأ على وجهه كأن األمر ال يهمه،

الحال والعودة بها حيث الحياة التي تستحق وحرمت منها جذبها  في المكان

على  يال عشان تتعرفي .. يال على البيت يا علياء.. : يال بينا من يدها قائال

 خواتك ا

بعد أن استجابت لجذبه في البداية وصارت تسمرت قدم علياء في األرض 

زع له بيها ونظرت في فونزعت يدها من يد  أ تقفومعه عدة خطوات، 

 ؟!!وقالت: هسيب الدار

 هسيبك تعيشي هنا؟!! فكرك إنبابتسامة: طبعا يا بنتي  جالل

ولقد صدمت من كالمه، إنها لم تفكر في هذا لم تفكر يوما في أن  علياء

 هنا  لهاحياتي كأنا  تفارق األطفال فقالت بما يدور في عقلها من أسئلة: لكن

جهه و ه لم تفارق األرض وعلىوعينا يتدخليعود من داخل المكتب ويوسف 

 ،سخرية من أحالمه التي فنت أمامه اآلنابتسامة ال يعلم هل هي  ،ابتسامة

الفتاة التي شاركها اللعب في صغره عندما كان يأتي للدار مع سندس زوجة 
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 ولكن هو لم ينسى تلك العيون ،لعلها هي نسيته ،عمه، والتي لم ينساها يوما

لرقيقة ، تلك الفتاة اوالسباحة في صفاءها االبتسامالتي تجبر من أمامها على 

التي كانت تلعب معه كثيرا، الفتاة التي شاركها معظم ألعابه وطعامه 

والحلوى التي يحصل عليها من أبيه وعمه، ذكريات من الماضي تهاجم عقله 

، ليلمنذ ق هوال يجد سوا االبتسامة، أهي ابتسامة قهر من األفكار التي راودت

حكم ف دفع أبيها للقبول به زوجة ألبنته؟!ما الذي ي ت جميعها حولداروالتي 

خبر أحد لم ي، تلك الزوجة الصالحة التي طالما تمنها لنفسهفقد قد وتيقن أنه 

مراهق فارق  ،حتى أنه لم يخبر سندس وظن أنها مشاعر مراهق حينها

اء!! أم قمر!!! قمر أم علي !!الطفولة التي عاش جزء كبير منها بجوار قمر

 قمر التي صارت علياء!! أوليسا نفس الفتاة!!!!!

زوجة له وعاهد فرحا بأن قمر التي أعدها كذلك لم يدري إذا كانت االبتسامة 

أم  ،كثر من أي أحدنفسه على اسعادها أتى لها من سيسعدها حقا أكثر منه وأ

 إال ، كلها مشاعر تعصف بقلبه بدون رحمة،ال يدري معناها وداعابتسامة 

قلب، بنيت عليه أحالم ال إلى فراق أعز إنسانابتسامة  بينها منأنه كان 

 ، جعلته األساس وعندما ذهب انهارن تبني معهونسيت أنك كان يجب أ

وبصوت خال من أي مشاعر قال: في لمح البصر دون سابق انذار، البنيان 

ا لكن هن .. حياتك كانتأقصد يا علياء الزم تكوني مع والدك .. أكيد يا قمر 

 ن البنت في بيت أهلها األصل إ

على التدخل بس وأنا خارج نظر جالل إليه فرد يوسف بابتسامة: أسف 

 سمعتها

ظرت نابتسم جالل تفهما فهو يقف في صفه ويحاول إقناعها بالذهاب معه، 

أحبته غادرها وستغادر أيضا علياء له نظرة خاوية حتى اسمها الذي طالما 

ت عينها وقالت بصوت ظهر فيه الكثير من الخوف دمع الدار واألطفال

 زاي هسيبهم؟واأللم: لكن األطفال إ

 لتاني: ممكن تيجي تزوريهم من وقت محاوال إقناعها جالل

 حياتي تنسلخ الذي يحدث؟!!"، ما هذاوسألت نفسها "نظرت له قمر بصدمة 

من  فأنا ؛هؤالء األطفال يعدونني أقرب إليهم من أي أحد بال رحمة!! مني

قشت ون من علمتهمأنا  جميعا، من دعابتهمأنا  ،مع سندس كل فتاة استقبلت

 ،كنت في منزلة األم لهمأنا  ،يمانفي عقولهم معاني الحب واالحترام واإل
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أعرف ما يسعد كل فتاة منهم، أعرف ما يحزنهم، أعرف ما يحبون، أفهمهم 

هم بالعودة فال من نظرتهم، كنت ألوم من يزورهم ويفارقنهم بعد أن يعدون

ضوا هذا بوجودي ، كنت أرى تأثرهم بذلك، لقد استعوترى وجههم ثانية

لما دائما يجب أن  ؟!كيف يحدث كل هذا ،رباستمراووجود سندس بجانبهم 

نه من حقنا وعندما يذهب ا نضحي بما كان في أيدينا وظننا أولم ؟!نضحي

 ؟!!!دناهمنا ويأتي ما كنا نتمناه باستمرار نعود ونتمنى ما فق

ل أنها ال تزا فأدركت ،ليوسف فوجدت عيناه لم تفارق األرض قمر نظرت 

لما " وسألوا أنفسهم تعجب منها األب واألبن ،بسرعة فأنزلتهرافعة نقابها 

وسألت نفسها  هايعين قمر أغمضت ؟!"،فعلت هذا لما تداري وجهها اآلن

ة نفسها بسرع؟! وأجابت وهل سأخسر الزوج الصالح أيضا السؤال األصعب

هذا  ،فأهلي عادوا لي أيضانسب ن صار لي اآلأنا  ،"ال فيوسف سيتمسك بي

 ى عنيفهو لن يتخل ،لست ابنة خطيئة مثال أكثر، فأنا دافعا له ليتمسك بي

، نعم خالل اليومين السابقين كنت غاضبة من ردود أفعاله إال واثقةأنا  أبدا،

 ير من االرتياح"قلبي شعر بالكثأني صليت استخارة كثيرا و

لكن األطفال " هنا أتى على عقلها أسئلة أخرى فعادت بأفكارها لألطفال،

معي البيت؟! ال يمكن هذا فلن يتقبل أبي ولن تتقبل ماما سندس  سآخذهم

كل األسئلة ال يوجد لها إجابات  سأتركها؟!" كيف يا هللا ماما سندس  ،فراقهم

 كيف؟!! .. كيف والكثير من يبدأ ب 

بين حروف أداة استفهامها أخذ ابيها الكاف والفاء ف "كف" أسألتها ومن 

 كويسة انت  : يا علياء مناديا

  ننننن...لكن .. أه كويسة .. : ههتنظر نحوه علياء

لكن  ،عارف إنك مصدومة وإن كل دي تغيرات مش سهلةأنا  :متفهما جالل

ك على إخوات المهم تعالي عشان أعرفك ،إن شاء هللا مع الوقت كله هيتظبط

 المنشاوي كلها هتفرح بروجعك يا بنتي عائلة  ،وقرايبنا كمان

نظرت له قمر وال تدري ماذا رسم ابتسامة سعادة وهو يقول أخر جملة، 

 ؟!ستقول: طيب ممكن ألم هدومي

 وكل اللي تجيبي كل حاجة جديدةخليكي ه نيجالل في تردد: طيب .. مع إ

 يهاجي معاكأنا  .. أقولككن بسرعة ل جبيهم .. بس براحتك نفسك فيه ..



162 
 

 نه مقبوض عليها مش لدرجادي يا بابا كدا هتفتكر إ باسل وهو يضحك:

 بعد عنها تاني بس مش عاوز أ .. ل: مش قصديابتسم األب وقا

وهسلم على  .. بس هلم هدوميأنا  بتسمت قمر وقالت: مش تقلق حضرتكا

 األطفال ودادا حسنية 

 هستناكي هناا أن : طيب ماشيبحماس األب

 في العربية!! بتعجب: طيب ما نستنا باسل

 هنا .. : ال بحزم األب

واثناء قيام قمر بجمع مالبسها وضعتها في أحد الحقائب التي كانت تشتريها 

، ليهاإ ألنها ليست في حاجةة سفر لم تمتلك حقيب لتساعدها في الرحالت، فهي

ومسكت مصحفها الذي الكومود الموضوع بجانب سريرها  إلى وهنا نظرت

دموعها وهي تمرر يدها على  منه القرآن كامال واحتضنته، سالت حفظت

 وهي ال ،تفارقهس كأنها تريد أن تخبره بأنهاسريرها ومددت جسدها عليه 

غرفتها التي خصصتها لها سندس وكانت في خر مرة تنام عليه أ تعلم هل تلك

 !؟م تتصل عليها منذ فترةلما ل ، وسألت نفسهاتشاركها بها هاجر صديقتها

 ؟!أم بطفلها حمد؟! هل انشغلت بزوجها أقل الكالم الم

 عدادي والثانويى رأسها في الغرفة أيام دراسة اإلخذت ذكريات تتولى علأ

ة وهي صغيرة، سرا أكفلتهمن  فمنهنهم زميالتهم تن فارق، بعد أوالجامعة

خلت الدار من و ،ن تزوجتأ إلى ومنهن من ماتت، ومنهن من بقيت معها

أهله بعد طول  إلى ، ليكون حظها ممن يردال منهاالرفيقات في عمرها إ

 الفراق

الشرفة  إلى ونزلت دمعة أحرقت عينيها عندما أخذتها قدميها ابتسمت 

وجدت  ،ت بما سيشعرون به اليوم وهي تفارقهملمّ ، وونظرت لألطفال

يقول ولكنها  اذاال تعلم في م ،يوسف واقف معهم ويجمعهم حوله ويحدثهم

ر علمت أن األمو ،األطفال فكرة رحيلها عنهم توقعت أنه يمهد األمر ليتقبل

 كما يظن يوسف سلس عليهمبليس 

اء عليل الت الدعوات من فم حسنيةوانه ،لترى الدادا حسنية واحتضنتهانزلت 

لقد ف بكت حسنية لمفارقة قمر،، فضل بكثيرلتكون سعيدة وحياتها القادمة أ
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مامها أ وتربت ،في سن الثانية عشر وهي تعمل في الدار فرأتهانية حس أتت

 خالقها ورقيها في التعامل معهاأوعلمت مدى روعة 

ن المطبخ رأت أبيها فأسرع باسل وأخذ منها الحقيبة م قمرعندما خرجت 

 حطهاقال هروح االتي لم تكن بالثقيلة، وأعطتها له في استسالم:  البسيطة

 هستناكم في شنطة العربية و

فال فجروا عليها جميعا وتسيل من الحديقة حيث يلعب األط إلى خرجت قمر

 قمر قمر قمر قمر بشكل عشوائي: ا يرددون اسمهاموع وهم جميععينهم الدأ

 ؟!خالص ماشية يا قمر انت  بسمة بحزن: 

 يا قمر  قولي أل..  والدموع متجمعة في عينيها: أل رنا

 بدا جلكوا كتير يا بنات ومش هسيبكوا أهأنا  قمر وهي تمسح دموع رنا:

 يا قمر  رانيا بألم: هتوحشينا أوي

 . بس.: وانتوا كمان وهللا هتوحشوني جدا وهي تشعر بالكثير من الحزن قمر

 إن شاء هللاقولتلكوا يومين وهجيلكوا تاني أنا 

هو ومش مر: خالص بقا يا بنات مأنا معاكوا أوبدا يوسف في تهدئة األ

 بنها مش بتكد.. أل بلة قمر هترجعلكوا تاني وتطمن عليكواوأ ..هسيبكوا 

يال بقا قولوالها سالم  .. تنهد وقال بصدق من قلبه: وعمرها ما كدبت

 نينايمش معقول تسبنا والدموع في ع.. وابتسموا 

ت قمر باتجاهه، وتعجبت قمر من اخفض يوسف نظره لألرض عندما نظر

د أن تكون كاعتذار عما قال وعما فعل ته تلك، وكان صادق فيها وأراامكل

م قامت لتذهب ، ثقبلتهم قمر فتاة فتاة واحتضنتهم بقوةفي اليومين السابقين، 

 بنته وعندما وصلت للبابمع أبيها الذي ابتسم من حب األطفال إل

 رررــــــــــــــــــــــــــمـــق: بصوت عالي سميرة
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(14) 

 

ميرة وقد نطقت اسمها بشكل صحيح ألول نها سنظرت قمر خلفها لتفاجئ بأ

، ألول مرة تنطق اسمها الذي فارقها منذ قليل وصار "علياء"، أسرعت مرة

 عواوتجم األطفال، اندفع احتضنتها بقوةو نحوها وأسرعت سميرة باتجاهها

ذهب يوسف باتجاههم ليهدئهم ثانية ، حتضونها ويبكونمن حول قمر ي

ذت خمن فراقهم، ولكن لم تعود تلك المرة وأ وقلبها يتألم بشدة وابتعدت قمر

ل بيها الذي شعر بحزنها فقاادون عليها وهي في العربة بجانب أالفتيات ين

األفكار التي تدور في عقلها وابعاد الحزن عنها: على فكرة محاوال تغير 

 الكل هيفرح جدا عماتك واعمامك  .. الكل هيفرح جدا بخبر رجوعك 

 ال يراها فقال: ممكن ترفعي اللي على وشك  بيهاقمر تبتسم ولكن أ

قا ممكن في البيت هبيعني .. ألننا في الشارع  .. : ال مش هينفعبحزن قمر

 ن شاء هللا ارفعه إ

  كبر من أي شيء: طيب األب بضيق ولكن سعادة عودة ابنته أ

جانب الطريق فقال باسل محاوال كسر  إلى وبعد دقائق كانت قمر تنظر

 كلنا يا علياء عن حياتك في الدار!!الصمت: ما تح

 : مش وقته يا باسلبحزم باأل

 بس..أنا  سف يا باباملتفتا للطريق: أ باسل

ما ول ما.. من أ يبةطكل اللي فيها ناس  .. طعه علياء: كانت حياة جميلةتقا

قة على لعبة وكل كراسة وورقة متعلكل  دادا حسنية .. وجمال سندس لحد

 تي مع هاجري اوضالحيطة وذكرى جميلة ف

 : مين سندس؟متضايقا أن تلقب امرأة أخرى غير أمها بماما باأل

 ني بنتهاكإ وهي اللي ربتني.. : دي مديرة الدار موضحة علياء

ديهم شيك علشان اللي عملوه جالل بكلمات خاليه من الود والمشاعر: هبقا أ

 معاكي

 : ربنا يجازيك خير بابتسامة علياء
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 كترال باسل مرة أخرى: كملي احكيلنا أا وقمن كلمته تعجب جالل

 درست في كلية صيدلة أنا  علياء: مافيش حاجة تتحكي

 طيب ده حاجة كويسة جدا.. : بجد جالل بانبهار

تملكتها رغبة في إسعاد والدها وجعله يشعر بالفخر بنجاحها كما كانت  علياء

 هم الكثير منتتمنى دائما؛ فكلما رأت األطفال وأمهاتهم يهنئونهم ويعطون

الحلوى لمجرد نجاحهم حتى بدون تفوق كانت تشعر بالغيرة، وعندما كبرت 

، ردت كانت تحزن وتتمنى لو كان لها أم او أب يسعدون بنجاحها كهؤالء

 د جدا، اتخرجت بتقدير جيه وكنت من المتفوقين بفضل هللاعليه مبتسمة: أ

 مع مرتبة الشرف

 ؟!: وايه تانيبتعجب باسل

 ؟وال ايه يا باسل : هو تحقيقوهو يعلم ما يرمي إليه ابنه وعلق زفر جالل

 تعرف على حياتها قبل كدا بس حابب أأنا  ..بدا مبتسما: ال أ باسل

تنظر له في مرآة السيارة فتجده ناظرا لها وابتسمت بشكل تلقائي وهي  علياء

يسأل و .. سيبه يتكلمبابا  مش مدايقة ياأنا  تتنفس الصعداء وترد: ال عادي

 وطبعا كنت بدرس لألطفال في الدار .. بشتغل في صيدلية حالياأنا  موما.. ع

   ظ القرآنبدرس علوم شرعية في معهد وهبدأ أحفّ  ن.. بجانب إ

 ووجد ضالته في تفوق ابنته واهتمامها بالعمل،سعد جالل في البداية من 

عجب تية، وعندما أخبرته بدراسة العلوم الشرع سبب ارتداءها تلك المالبس

 : ده كلهقائال من كثرة ما تقوم به ابنته من أمور

 حافظة القرآن؟؟!!! انت  باسل بتعجب: 

 بفضل هللا.. : أه مبتسمة علياء

درسي ال الناس اللي بت.. و: طيب والقرآن اللي قالك تلبسي كدا بضيق باسل

 معاهم 

 !!: مش فاهمه قصدك بالظبطمتعجبة علياء

..  العقل لبتغفصل فيه ناس لواضحة في كلماته: أباسل بنفس نبرة الضيق ا

 نييييييولبسك ده يع وكمان كتير بنشوفهم البسين الحجاب والبسين مودرن ..
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قررت أن تأخذ موقف ف وتذكرت ما فعله باألمس، ت قمر من الغيظاشتعل

.. وأنا لبساه ماهقلع النقاب  عمريأنا  الهجوم ال الدفاع وقالت: على فكرة

اب بحب النقأنا  .. نا حبيته من غير ما أي معلمة تكلمني عنهول وأألن من األ

ردو بأنا  يعني حتى لو كان في زمن فيه أمان ..من فترة كبيرة  والبساه

 هلبسه .. ألن ببساطة مقتنعة بيه ومعتبراه جزء أساسي من حجابي 

د ورفضه للكالم ولكن ال حاول جالل أن يهدأ من الوضع رغم ضيقه الشدي

 :فهو واثق أنه قادر على جعلها تخلعه ن يعكر فرحة عودة ابنته لهأ يدير

 خالص يا باسل 

 ...بس ياباباأنا  بضيق: باسل

 وهو يقاطعه ضاغط على كل حرف يقوله من شدة غيظه: قولت خالص باأل

 يا باسل

 باسل في غضب رد باقتضاب: حاضر

 األمس أن باسل تذكر ما حدث بإال  وظلوا صامتين في بقية الطريق

.............................................. 

وراءها هدوء  ال تعلمأنها تركتبعد أن اندفعت قمر خارجة من باب القاعة 

شعر وابتلع باسل ريقه بصعوبة يسبق عاصفة ستضرب آل المنشاوي جميعا ، 

لتي ا بغصة في حلقه ولم يكن يعبأ بالواقفين حوله بتاتا وال ما فعلته تلك الفتاة

تقول بغيظ: أيه اللي أنت واقفة وهي ورأى أمامه سعاد ال يدري أسمها حتى، 

 ؟!!فاكر نفسك مين عشان تعامل صاحبتي كدا ؟!!عملته ده

 لفهواقف خ فرأى إسالم حيث انطلقت تلك الفتاة إلى نطق باسل ونظرلم ي

وزاد غيظ باسل وضم قبضته في  ، فرأى دموعهوكان وضعه أكثر صعوبة

حفاظا  ؛أن يتناسوهجميعا حنق وهو يتذكر ما حدث في الماضي وحاولوا 

 الذي كانوا على أبوابه حينها، على ماء وجه العائلة في وسط عالم األعمال

تلك الفترة التي مرت على جميع أفراد ويوم ذلك اللم ينسى أحدهم ولكن 

 بموت أمه تهتواكتئاب ونواح انالعائلة في حزن 

عم ن أرض الواقع، إلى ، وعاد بذكراهعند تلك الذكرى زفر باسل بكل ضيق

نفس المالمح  !!هي نسخة من أمه ،ال يمكن أن يكون تشابه !!إنها هي أخته

، ثم أخذته ذكرياته حيث كان التي طبعت في ذكراه وال يمكن أن ينساها
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ارق ، التي لم تفيء رائعتلك األم التي رأى منها كل ش صبي ذو أربعة أعوام،

البسمة وجهها ودائمة ما كانت تالعبه وتصافحه وتحنو عليه وتمأل عالمه 

لرنانة وضحكتها الجذابة ا بالضحك، فهي عرفت بين العائلة بأكملها بالضحك

 فضحكتها كانت كفيلةوكانت هي من تهدأ أبيه العصبي  المملوءة بالحياة،

 محنهيعود لهدوئه في أشد األوقات بجعله 

 التي حلت مكان االبتسام والمرح والضحك،  يزال يتذكر الكثير من دموعهاال

أخته التي ولدت ولم ترى  رغم صغر سنه فكيف ينسى وهو من قام برعاية

من حنان أمهما أي شيء سوى أنها رضعت من لبنها وفارقتها قبل أن تتم 

، رغم محاولته هو المسؤول عنها "اإلسالم"وذلك  لها من مأساة يا ،العامين

الماضي كله  مجرد رؤية وجه تلك الفتاة أعاد األمر إال أن الدائمة بتناسي

  هقلبب لوالحزن والغض

 !!!!مين البنت دي؟ :سعاد وقال في حدة إلى باسل نظر

 عصام يقف كالحائط السد أمام باسل ويقول في غضب: إياك تزعق لمراتي

د نزاع وال يري عل بعد ما حدثباسل يحاول تمالك أعصابه التي انفرطت بالف

 عاوز أتكلم معاها برهأنا  قال:مع ذلك الغيور األحمق ف

ي ف وعندما الحظ نظرة عصام التي تكاد تنطق بالشر فزفر باسل وقال:

 الزم أتكلم معاها .. حضروك بس 

نحوهم وقال في غضب: ممكن أعرف فيه أيه؟  "هينشا"اتجه والد العروس 

 أيه اللي بيحصل؟!

منذ زمن فارقت تلك النظرة ف ؛خاله فتعجب شاهين إلى باسل بغيظ ونظر

 علمال ي إال أنه ،واالستعالء التكبرنظرة مملوءة بنعم حل محلها  عين باسل

لتعود تلك النظرة التي يكرهها في عين أكثر أطفال العائلة الذين  ماذا حدث

را وفرح كثي أخته التي طالما أحبها ابنفهو  ؛تذوقوا الدالل على يد شاهين

 ،كذاه باسل ليثور وهو ال يعلم ماذا حدث اآلن ابنه،بأول مولود لها وأعتبره 

 حد يتكلم؟ ؟!فغضب شاهين وصاح: فيه أيه

! ؟عاوز أعرف مين البنت ديأنا  :بغيظ من صمت سعاد الذي ال يطيقه باسل

 وبس ..
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أو  ن، يريد أن يرد لها الصفعة صفعتيالجميع يظنون أنه يريد أن يعاقبها

: قال شاهينفيفشل ثانية، ولكن ال فائدة  أن يهدأ نفسه وهو يزفر محاوال   ،ثالث

 تعالوا نطلع بره

ماتة وضحكات شوتعجب وفضول لكنهم وجدوا المعازيم ينسحبوا بين ضجر 

 ال ،د عليه من اإلحراجفكان المعازيم في وضع ال يحس ،بما أصاب باسل

بير الغضب ويبدوا من شجار سعيدة وعريس حل على وجهه كل تعا عروس

هين ومباركات متبقية، فالحظ شا تهانييوجد وال  سيشتعل بين أبناء العائلة

على باب  وبالفعل هنأهم الجميع ،في االنسحابهموا رجال األعمال واألسر 

 الفرح انتهاءحتى قبل نصف ساعة من موعد وغادروا القاعة 

 س وسلوى عمة باسل والكثيروكان في النهاية الجالس في القاع عصام والعر

وكان باسل يتحمل ذلك الوقت  !!الذين تعجبوا مما حدث ،المنشاوي من آل

الذين لم يعبأ  را فراغ القاعة من هؤالء الضيوفعلى أحر من الجمر منتظ

: ممكن أعرف بمجرد أن جلسوا إال هو بتواجدهم وقال موجها السؤال لسعاد

 !!دلوقتي تعرفي البنت دي منين؟

انت  يه الليأيه؟! وأ سبب السؤالأنا  : ممكن أعرفيستفسر في حنق نشاهي

ي وكمان تزعق لبنت البسة نقاب وال البسة مايوه؟! وأنت مالك هببته معاها ده

 !!اتجننت أكيد نتفي فرحها أقدام الناس 

: ال انتوا هتشوفوا الجنان اللي بجد لو مش عرفت صاح بصوت عال باسل

 ؟!حاال مين البنت دي

 ،هين وال يتخيل ذلك األسلوب الذي لم يتعامل به باسل قط منذ زمن طويلشا

 مام شاهين ومنراهق الذي كبح والده غضبه بصفعة أالمويشعر اآلن بعودة 

 يف ،يومها لم يعاود باسل استخدام ذلك األسلوب مع أي من كبار العائلة

 دهش الجميع، وانلم يعد يتعامل مع العائلة إال في أضيق الحدودالواقع هو 

 وقف من صوت باسل وشدة غضبه وتوقعوا أن كل ذلك بسبب الصفعة،

وتعجب من مظهر إسالم وعدم تدخله وإيقاف باسل عند حده في عصام 

عامل أنا  ..بغضب: ماتلم نفسك يا باسل عصام التعامل مع أبيه شاهين، فقال 

للي ا نتَ ؟!! اكمال ؟! ..فيه ايه .. بجد والناس الكبار الموجودين احترام لعمي

  !!غلطان وكمان بتبجح
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. . : سعاااااااااااادبكل غيظ وغضب كأنه لم يسمع أيا من كلمات عصام باسل

  مين البنت دي؟!

وهو يتعجب حقا من إصرار  وكان عصام ينوي ضرب باسل فوقف شاهين

 : ردي عليه يا سعاد وخلينا نفهم!!وقال ابن أخته على معرفة الفتاة

 .. صاحبتي قمر.. دي فهم: دي  سعاد بقلق وعدم

  ؟!هي عايشة فين ؟!: وتعرفيها منينبصوت أقل حدة باسل

 ذيها يا باسلمش هقولك عشان مش هسمحلك تأ: بخوف على صديقتها سعاد

 .. انَت أصال اللي غلطت في حقها من األول

 : ردي عليه يا سعاد بصوت مبحوح تدخل إسالم

يها خرضى أن ييمكن أ التعلم أنه ألخيها وتعجبت بشدة، هي سعاد نظرت 

  ؟!ولما على وجهه كل ذلك الحزن ؟!كيف هذا ،لفتاة قط بأي إزاء

 يتام .. ومتربية في دار أيتيمة .. هي : هي في ضيق وخوف قالت

ـــــــــــــــــــــــــــــــم!!!! دار ايتام!! اندفع باسل من على كرسيه كالسهم: نع

 انطقـــــي!!الدار دي؟!  فيناستحالة!! 

. اه دار . اليرقات .. دار اسمها تقريبا : مش عارفة بالتحديد بسبتوتر سعاد

 قالت على اسم المنطقة بس ن قولت لقمر هزورها قريبإل اليرقات ..

باب لمن ا بعد عن عرف اسم الدار والمكان الذي تقع فيه، خرج انطلق باسل

 أن يسبق الوقت ذاهبا فيونية راغب نساق بسرعة ج ،رةاوادار محرك السي

   الفيال إلى

 !!ايه حكاية البنت دي؟ ؟!وقف شاهين غاضبا وقال في حنق: هو فيه ايه

أن يفصح بما رسم معالم الدهشة على وجه الكثير من آل  وهنا قرر إسالم

نهاية تلك األزمة التي ومنهم من سعد حقا ل ،منهم من لم يبالي، المنشاوي

قام إسالم وقرر إلقاء القنبلة في وجه  بد، فقدكادت تفرق شمل العائلة لأل

 لياءع.. بنت عمتي  .. هي .. البنت دي .. : علياءالجميع بكلماته المتقطعة

......................................... 
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بينما كان باسل يتذكر ما حدث في حفلة أمس كان أبيه يتذكر كل ما دار في 

ق مما زاد من حنالمكتب،  إلى ذن من أبيهمكتبه عندما اندفع باسل بدون أي أ

 قائال: حد يفتح باب المكتب كدا؟! فصاح جالل

متالحقة يقف ومنحنيا واضعا نه كان في سباق مارثون وانفاسه باسل وكأ

 ا باب: بابا .. أنفاسه قالكهيئة الركوع وهو يلتقط  ركبتيهيدية على 

ايه اللي  في قلق: مالك ثم ابتلع ريقه مرتين وشعر بغصة في حلقة فقال جالل

.. ايه انطق  ؟!مالك ؟!فيه مناقصة خسرناها ؟!حصل؟ الشركة حصلها حاجة

 فهمني ؟!الرعب اللي على وشك ده

مكتب في غرفة ال بتوتر ويلقي بجسده على أقرب أريكةباسل وهو يتنفس 

ويخاف عليه مما سيقوله اآلن يخاف على  المتتالية،سئلة أبيه ألمع تيسهو و

مة زصمته اآلن قد يسبب له أ ىوحت ،في ذلك الوقت يصاب بأزمة نقلبه أ

فال بد أن يجيب ولكن الكلمات  ؟!وهو متردد ال يعلم ماذا يجب عليه أن يقول

 وال يفتك بقلب ابيه؟!! ال تسعفه ال يعلم ماذا يمكن أن يقول

 فصاح جالل: ما ترد فيه أيه؟!

صابك ععاوزك تهدا وأ.. بس  هقولك يا بابا ..بسأنا  باسل وهو يبتلع ريقه:

 اسك تتم

بل أن قنظر جالل بترقب ألبنه باسل الذي سيفقده عقله من صمته المزعج 

 شوفت انهاردة بنت أنا  ..أنا  فقال باسل:يصاب بأمة قلبيه، 

بنظرة غضب فأردف باسل: البنت دي كانت  اهنظر له جالل بتعجب لحق

 حور  .. ماما شبه ماما

 لىإ أخرهم وكأن ما يريد أن يخبره به باسل قد وصلفتح جالل عينه على 

 فقال جالل في لهفة: علياء؟! هي بنتي علياء؟! ،عقل جالل بدون أن يكمل

 لقيت علياء؟! انتَ 

 فقال جالل: انتَ  لكالم أبيه، اوتأييدباسل أماء له برأسه عالمة الموافقة 

 ؟!متأكد

  !!فين عايشه: أه وعرفت كمان هي بابتسامة من انجازه باسل

 : فين؟بسعادة جالل
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سيخيل ألبيه ولكن هذا أهون على الجميع من مما سيقوله ومما  باسل بقلق

وجدوها سارقة أو سيئة الخلق فسوف  كانوا حتى لو ،أن تكون قد ماتت

ومنهم، وهنا تذكر قمر بتلك الشخصية القوية الحازمة  يعلمونها وتصبح مثلهم

عني هي .. هي ي :بيه ينتظر إجابتهظ أابتسامته عندما الح واختفتفابتسم 

 أيتام  .. دار في دار عايشه

ح وقررا أن يذهبا في قاعة الفر تعجب جالل وحكى باسل له كل ما حدث

لعبن العديد من الفتيات ي جالل وباسل وبالفعل وصال فرأى ،لتلك الدار ظهرا

تحدثهم وولكن مالبسهم جيدة وأسلوبهم جميعا جيد وطريقة لعبهم  ،في الحديقة

عد قلب سمما أيبدو أن الدار اهتمت كثيرا باألطفال  ،في اللعب باإلنجليزية

هم يوسف اتجه نحوهم ظنا منه أنهم يت وسطهم، وعندما رآب ّ جالل أن ابنته رُ 

 زائرين لألطفال أو من المتبرعين فقال يوسف مرحبا: السالم عليكم 

 جالل وباسل: وعليكم السالم

 ال بيكوا ابتسم يوسف مرحبا: أه

 كنت جاي أسال عن بنت اتربت هنا في الدارأنا  وقال جالل: بادلوه االبتسام

 !عندها كام سنة؟ ؟!تعجب يوسف وقال: هي بنت صغيرة

 سنة  23جالل: ال دي كبيرة وعندها 

 يوسف بتعجب: تمام هو حضرتك مين؟

 الستيراد والتصديرصاحب شركات المنشاوي ل .. جالل المنشاويأنا  جالل:

 ايه؟! أقصد قرابتك للبنتأنا  ابتسم يوسف وقال:

 أكون باباهاأنا  .. قصدك : أه فهمتبتفهم جالل

 طيب اتفضل حضرتك وهنشوف الملفاتيوسف مبتسما: 

ي : هاثناء دخولهم من بابا الدار سأل يوسف وهو يسبقهم باتجاه المكتبو

 يه؟ أسمها أ

 أسمها علياء .. : علياءبشوق جالل

 رــــــمـــــــق ينادوها بببس هنا في الدار : باسل مصححا
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نظر لهم في تعجب مرددا ، التفت لهم ووصدم مما سمعوقف يوسف فجأة 

 : قمر؟!!االسم في عدم تصديق

وضاقت عينيه بشكل يوحي بالريبة من  مة ذلك الشابباسل متعجبا من صد

 ؟!المدير : أه قمر .. هو أنتَ تصرف ذاك الشاب وقال

ن الدار لحد ما المديرة ترجع ووكل بشؤمأنا  .. قه وقال: الابتلع يوسف ري

 تعبانة إلنها .. من المستشفى

يتعجب ولما قلق من ذكر اسم قمر ما  باسل وهو يشك في أمر الشاب ولمَ 

 عالقته بها فقال: ألف سالمة عليها 

أخذهم يوسف لداخل المكتب وأخذ يقلب في الملفات وأخرج الملف الخاص 

ه جالل وأخذ يقرأ كل ما كتب عن ابنته علياء والدموع تتدفق من تناول، بقمر

ودار حوار بين يوسف وبينهم  ،لما حدث لها وما مرت به من صعاب عينيه

وقال لهم يوسف أن  غرفة استقبال الزوار، إلى بعدها فخرجااستمر لساعة 

 أول مرة يرىجالل وحينما تذكر  ،قمر موعد عودتها في تمام الثانية اليوم

فيها قمر وذلك الحاجز األسود الذي حال بينهما في البداية وجعل قلبه ظمأن 

حمد لايفارق لسانها االستغفار أو  قمر التي لم إلى فنظر ،لرؤيتها وقت أكثر

 وصلنا :لينبهها بالفيال وهنا قال األ إلى ن وصلواأ إلى والتسبيح

 ،رة جميلة جداأمامها فيال كبي ذلك المكان فرأت قمر عينيها لترى رفعت

حمام و شجار والنخيل،والزهور واأل أمامها مساحة كبيرة من الحدائقيوجد 

 الفيال وكان المنظرمن بوابة سباحة يقع على الجانب األيسر عند الدخول 

مبهر، باإلضافة لتواجد سيارتين ال تقل في روعة مظهرهما عن التي تركبها 

هو و ب وفتح الباب وقالتى األحاليا، نزل جالل وذهلت قمر فلم تنزل حتى أ

 عرفك على اخواتك تعالي أ ؟!مستنية ايه انت   .. : يال يا علياءمبتسم

 بضانقابتسمت ونزلت لترى الفيال وتالمس قدميها األرض وال تعلم لما 

س المالب باسل يخرج حقيبةنظرت حولها فوجدت ، قلبها وشعرت بالخوف

ال: حمدهللا على السالم يا جالل من شنطة السيارة واتجه نحوهم البواب قائ

  حمدهللا على السالمة يا أستاذ باسل.. بيه 

بيها يمسكها من ساعدها ت قمر وأواتجهونظر البواب بتعجب اتجاه قمر، 

 يا شريف  .. يا هدير.. : يا هايدي وأخذها للداخل ووصاح بفرحة
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بدو ي كانت فتاةمن صياح والدها،  متعجبةعلى درجات الساللم  نزلت هدير

نها لم تتجاوز الثامنة عشر وكانت متوسطة الطول شديدة الجمال عليها أ

درجات نزلت  ،فأخذت الكثير من مالمح جالل ولكن أقل جماال من علياء

واقف ال وزاد تعجبها من رؤية ذلك الشيءمتعجبة  ألبيهاظر وهي تن الساللم

 بجانبه ال يظهر منه شيء

نظرت لجالل ومنهمكة في القراءة،  فكانت خرجت هايدي من غرفة المكتب

الخامسة  كانت امرأة في، هي منزعجة من صوت زوجها شديد السعادةو

تها ونضارة بشرتها ولكن من شدة اهتمامها بلياق األربعين من عمرهاو

نها في الثالثينيات أو أواخر العشرينات من وثيابها تبدو أصغر سنا كأ

وابتسامة سخرية  ها نظرة سخريةنظرت لقمر بنوع من الدهشة لحقت ،عمرها

لم يالحظها سوا باسل الذي ضحك  من ثياب تلك المرأة، بدت على فمها

 ال على زوجة أبيه وعلى رد فعلها عندما تعلم أن أخته حيه، أيضا بسخرية

 التي هي نسخة من أمه الحبيبة سترى وجه أختهبل صدمتها الحقيقية عندما 

 : خير يا بابابتعجب هدير

.. كنت فين عالصبح وانهاردة  أخيرا رجعت .. هال يا جاللبتسمة: أم هايدي

 اجازة

: ولم يرد على سؤالها فهى أخر من يجاب عن ذاك السؤال بضيق جالل

  ؟!!فين شريفأ ُّمال 

 : معترد بنفس الضيق ألن زوجها دائم الغضب على ابنها الوحيد هايدي

 أصحابه في النادي

ع فرحة عودة ابنته له: طيب مافيش مشكلة وال يريد أن يضي جالل بانزعاج

 هدير الكبيرة يا ختكعلياء دي أ .. ن علياء رجعتأقولكوا إحب أأنا  ..

بعد أن انتبه لرد فعل هايدي بعد أن ترى وجه  ن يعرفها بهايديوتردد في أ

نا أ عدم سعادة ونظرت لقمر باستخفاف:و قابلت هدير الخبر بدهشة ابنته،

 ؟دي هي فين علياء .. غير سواد مش شايفة

 جالل بصوت حاد: هدير 

 .. رضا فترفع قمر نقابها وتقول: مش حصل حاجةهدير تنكس رأسها أ

  يا هدير ديني رفعت النقابأ
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؟! تلك هي بالغيرة من علياء ما هذافي البداية نظرت لها هدير وشعرت 

ل ال ب أمها،جمل بكثير من الصور التي كانت تحتفظ بها المنتقبة صارت أ

صارت نسخة من أمها التي طالما تمنت أن تشعر بحبها والذي عوضها عنه 

 ،أخيها الكبير باسل، ابتسمت هدير تلقائيا وتقدمت واحتضنت قمر بشدة

غضب  أرادت أن تستمد منها كل معاني األمومة، لكن كان هناك من هو اشد

خة ه نس، الذي أعدتوهي هايدي التي لم تفارق عينيها وجه قمروغيرة وحقدا 

 اليوم إلى من ضرتها التي طالما عشقها جالل ولم ينساها

 وقد اشتعلت غيظا من زوجها الذي تجاهلها ولم يعرف علياء بها هايدي

 يا علياء هال بيك  قررت أن تبدأ هي التعارف: أ

 بحضرتك هالعلياء بتعجب: أ

 مراتي يا علياء .. : هايديوهو يشير لهايدي بيده جالل بتردد وقلق

علياء لمحت ، نها تفهمت وصمتترأسها عالمة أت له بتعجب ثم هزت نظر

جل الر إلى فأنزلت نقابها بسرعة ونظر األب متعجب لها ونظررجل يأتي 

 وقال: خير يا سيد

 اهز كل جبكل احترام وتقدير لجالل: كنت حابب أقول لسيادتك إن األ سيد

 ب تمام .. روح انت دلوقت: طبحزم جالل

وف بتاعتها .. وشة يه لعلياء وقال: باسل عرفها االوضعيننظر جالل بطرف 

 ونفذه اللي هي حباه الديكور

 : حاضر يا باباأماء برأسه باسل

كبر لرجوع بضيق: بكرة عيد ميالد هدير وهنعمل المرة دي حفلة أ جالل

 تتعزم وكمان خالها يعرف  .. الزم كل عائلة المنشاوي .. علياء

مام : تأخر جملة فرد باسل وهو يعلم قصد أبيهوهو يقول  باسلنظر جالل ل

 بس كله هيتظبط ارتاح انتَ .. يا بابا 

 تك وضاتجاه علياء ويقول: تعالي هوريك أثم ينظر باسل ب

به انت  ش: ابتعدت هايدي عن علياء وتبعا باسل على درجات السلم وقالت

 ماما أوي 
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 علياء بمزاح: وده حاجة حلوة وال وحشة

 الت: ال أكيد حاجة حلوةهايدي وق ابتسمت

واستأذنت هدير فهي تحب الجلوس كثيرا بمفردها استعدادا لالمتحانات، 

هايدي خلفهم تشتعل غيظا، واتجه باسل مع  لم تاركيندرجات السال صعدوا

 وعندما وصال ،ذا رغبن في المبيتعلياء للغرفة المخصصة للضيوف إ

كانت و ،فوق السرير للغرفة فتحها باسل ودخل واضعا حقيبة مالبس قمر

ليه ن يناموا عمن حجم السرير الذي يتيح لخمسة أفراد أ قمر مبهورة بالغرفة

كفي و ربعها تدوالب الكبير الذي يبدو أن نصف دلفه أوال ا ،واحد وليس فردا  

اد على تعت المكتب وكل شيء يبدو كبير جدا وقمر لمو ،ة، وحجم المرآلثيابها

 شديدة أن تعتاد، ومع كل هذا فإن الغرفة ولكن يبدو أن علياء يجب ذلك

ل قائال: قاطع تفكيرها باس ،ال حيز بسيطفكان األثاث فيها ال يشغل إاالتساع 

 قتقرب وي وهنغيره في أة وبلغينشوفي حبه تغيري ايه في نظام االوض

  بعد عيد ميالد هايدي

 الحاجة  بابتسامة: تمام وشكر إنك وصلتلي علياء

 : وال يهمك قةبابتسامة مشر باسل

 : علياء ثم اتجه ال الباب ولكن توقف واستدار قائال  

 التفتت له علياء: هه

 بارحسل: بالنسبة للي حصل في الحفلة امبا

علياء رفعت نقابها وقالت:  ،ضربته وأنهان تعتذر على تصرفها انتظر أ

  الحمد هلل أنسى .. حصل خيرخالص هحاول 

نه يعتذر فقال: مش ندمان أها ظنت نسنانه غيظا أباسل وهو يعض على أ

 على فكره على اللي عملته 

ان ربنا دبر ده عش : عشانما ظنته بمرح قالتوظنت الخير ف تعجبت علياء

  .. صح؟! سرة واحدة تانيتعرفني ونرجع أ

ح أه .. صمن براءة تفكيرها وظنها ذلك ولم يرد ازعاجها فقال: باسل ابتسم 

هغير هدومي .. الل ربع ساعة بالكتير كل هيكون على السفرة خاأل.. 

 ة السفرةوضأو يالعرفك على الفأخدك أ عليك  وهعدي 
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 أكل : شكرا مش عاوزةبأحراجعلياء 

 ؟!اتغدتي انت  : هو بتعجب باسل

  بإحراج: أل علياء

 وكمان .. أممممممممممم .. ي اتغدي معانا: خالص يبقا تعالبابتسامة باسل

كل الزم تكوني موجودة .. يك  نفس وقت األنفس مش ل ن ليك  الزم تعرفي إ

 او ــــــــــــــش
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(15) 

 

من ذلك التحكم الغريب وال تعلم أيحاول مضايقتها أم حقا ذلك  تعجبت علياء

 وهو يودعها ضاغط على أحرفه األخيرة غلق البابنظامهم هنا؟! وعندما أ

أخذت تدور في الغرفة ووبعد ذلك نزعت الكاب  ،وقفت للحظات تنظر له

مام رأت الح ،فذهبت لتتوضأ وتضحك تذكرت أنها لم تصلي العصر بعد

 ، إنه مجهزفيه شيء في غاية الروعة واإلبهار وكل ما يحتاجه المرء متواجد

في الدار  ومهاكبير بحجم الغرفة المخصصة لن طراز وحجمه حدثعلى أ

  كبروأ

ه الكثير يمن منشفة وبورنس وفبه أكثر  فتعجبت وفتحته فوجدتدوالب  رأت

، أغلقته بعد أن أخذت منشفة ومواد منظفة في الرف السفلي من المحارم

كانت رائعة تعكس  المرآةلتعلقها في المكان المخصص لها والحظت 

مظهرها في شكل أجمل، مثلما كانت ترى الممثالت لمعة رائعة واشراقة 

فكرة وكأن المرآة خبير وال يوجد أي عالمة لإلرهاق، ضحكت عند تلك ال

ادة بمجرد أن ترى وجهك بعد ما أضاف من تجميل يجعلك تشعر بالسع

 لمسات ساحرة

يثُمَّ لَتُْسأَلُ ) علياء: قالت.. ف كل شيء كأنه تحفة فنية اللهم ، (م  نَّ يَْوَمئ ٍذ َعن  النَّع 

 أقبض أروحنا إليك غير فاتنين وال مفتونين 

 سلباطرق  من الوقت بعد قليللعصر، ا وبدأت تصلي اوضوؤهانتهت من 

ة لم ترد طرق ثاني لم تترك صالتها وعندما وهي في الركعة األخيرة الباب

وهو ينادي ففتح الباب  أم حدث لها أمر ما؟! تكون نامت؟!تعجب أ ولم ترد

تفت لتهتم بشئون لم ي ختهعليها ولكنه وجدها ساجدة تعجب من أن تلك الفتاة أ

 لها باللها يوما ولم يلقي 

سأل نفسه في حيرة: "لو كانت اتربت معانا ومش تاهت كان زمنها بقت 

وهو يرى فيها أمه فأمه حور لم تكن  خذ يراقبها في سجدتها الثانيةكدا؟!!"، أ

غر رغم صوألخته علياء كثيرا، وكانت دائما تدعو له  ،تترك فرض أيضا

 ،أبت أن تغادرعمره إال أنه يتذكر تلك األمور التي حفرت في ذاكرته و

أتت عند دعاء الختام وكانت تشعر  نأ إلى راقب أخته وهي تقول التشهد
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م، عذاب جهن كثيرا وألول مرة بمعنى كل كلمة تقولها "اللهم إني أعوذ بك من

  ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال"

 ،يرى في روعتها من قبلنظرت باتجاهه بابتسامة لم من صالتها و انتهت

 ،كل تصرف يصدر منها يكون بريئا حتى ابتسامتها مملوءة ببراءة األطفال

ظرت أمامها ، ثم نجبرته على االبتسامفابتسم بشكل تلقائي كأن ابتسامتها أ

 ،عدودةفي دقائق م تنتهيخذت تتمتم بكلمات لم يعرف مكنونها ولكن تركها وأ

 منين بقا؟ وعندما نهضت قال: وعرفتي القبلة

 بتاع القبلةبرنامج على الفون بيحدد االتجاه  ابتسمت وقالت: معايه

كل هيبرد وبابا مش بيحب ضحك باسل وقال: طيب .. يال بقا عشان األ

 بعد الغدا الفيالالتأخير .. هعرفك تفاصيل 

 ممكن دقيقتين بس تقف برا .. ابتسمت علياء وقالت: تمام 

 عارف الدقيقتين عند البناتأنا  تاخريشيب حاضر متتعجب باسل وقال: ط

 علياء: ال مش تقلق

 باسل: طب هستناكي بره

ها ونقابها األسود بسرعة من حقيبة المالبس ومعه ملحفت بأخذقامت علياء 

، لباسل قتين كما قالتوخرجت في دقيكما اعتادت  ابها بسرعةثي بونيه، بدلت

فة ل مرة يرى مثل تلك الملحمن تلك الثياب التي رأها عليها وألوباسل تعجب 

 علياء؟ انت  والنقاب قال: 

 ضحكت وقالت: ال قرينتها

مش بتلبسي غير  ؟ هو انت  ضحك باسل وقال: ايه ده وليك في الرعب

 االسود؟

معظم نا أ علياء تبتسم: ال فيه كحلي وبني كنت بلبسهم في الجامعة .. بس

 لبسي اسود 

 كنت نتَ : مش هننزل بقا؟! وال اأماء باسل برأسه متفهما ثم أردفت علياء

 بتخوفني وخالص من نظام المكان هنا
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س على ببينا .. باسل وهو يصاحبها في نزول درجات الساللم: ال يال ابتسم 

 ما لبسك وحياتك غيرنا تما انت  .. فكرة مش تزعلي من الكالم اللي هتسمعيه 

 نظرت علياء باتجاهه وردت باقتضاب: عارفة 

ال تغير الموضوع الذي طالما تضايقت كلما تم الحديث فأكمل باسل محاو

 بماما  على سجادة الصالة فكرتيني انت  تعرفي وفيه: 

: هللا قولواكتفت بابتسمت ما فتمنت علياء لو جعلته يقص لها الكثير عن أمه

 يرحمها

 ابتسم باسل لها وقال: هللا يرحمها

 الغرفة والسفرةاع دخال معا الغرفة وكان كل ما في الفيال يبهر في اتس

يرة هي كبأم أكثر؟! تعجبت لماذا شخص  الطويلة ال تعلم أتكفى لعشرون

غرفة بأكملها  بواألكواوالكراسي ذات الطراز اإلنجليزي والمالعق  ؟!هكذا

ن كانت سمة غرفتها الكالسيكي فهنا االنبهار ، وإاتسمت بالطراز اإلنجليزي

ممكن  باسل ابتسم األب وقال: ،يمالعصر والدقة والبراعة في التصم بألوان

 علياء تقعد جنبي انهاردة 

 نا هقعد جنبها .. وأابتسم باسل وقال: معنديش أي مشكلة يا بابا 

 نبه ورفعت النقاب لعدم تواجد أي أحد من الخدم جلست قمر بجا

ب في اقتضاب: ابنك لسه مش وصل يا هايدي هو مش عارف ميعاد قال األ

  ؟!ب ومش فيه التزاميُّ سَ تَ  األكل وال كل مرة كدا

رد من عشرين ف ألكثر تكفيقمر تتعجب من كل شيء من كمية الطعام التي 

يها خأسلوب أبيها، بخالف أ ، وكان أكثر ما تتعجب منه هوولكل شيء حولها

وودود في التعامل  خيهااألمس من ألد اعدائها صار اليوم أباسل الذي كان ب

كل شيء غريب حها تتغير األمور هكذا؟! معها، من يصدق أن بين ليلة وض

طريقة ثيابها وبشكل خاص  بالنسبة لعلياء وهم أيضا متعجبون منها

 اآلن!! إلى امضة فهم لم يعرفوا عنها الكثيرويعتبرونها غ

الخدم ومعه طبق من الفاكهة ليضعه بجانب الطعام وانزلت علياء  أحددخل 

 مر بحاجة تاني حضرتكم موجها حديثه لجالل: تأنقابها وقال الخاد
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 .. والنقاب على وجهها: ال يا سيدزعاج علياء بدون ا تأكلن راد أوأ جالل

 لو فيه حاجة هناديك .. أقفل الباب وراك مش تدخل تاني

جميعهم ا في تناول الطعام، رأتهم سيد فرفعت قمر النقاب وبدأوخرج 

قة األجنبية لطريوفقا لبيسارهم الطعام الشوكة والسكين ويتناولون  ونيستخدم

م تشعر ل ،وهي تحب اتباع السنن بتناول الطعام باليمينوقواعد اإلتيكيت، 

ن طبيعة الطعام غريبة الحرج من سنة الرسول ولكن شعرت باإلحراج ألب

و الدجاج لم تستعملها من يأخذونها ليجلبوا قطع من اللحم أواألدوات التي 

 قبل

خذ دها نجحت في أن تقلولت أنظرت لزوجة أبيها وهي تعد طابق له وحا

وبدأت في تناول الطعام بمعلقة  ،قطعة من الدجاج وبعدة معلقة من األرز

ن األخر بدو إلى لها من الحينختها اج تناولته بيدها والحظت مراقبة أوالدج

ل ، فلم تعلم هوابتسامة السخرية على فمها لهانظرت يها جة أبوزوتعليق، 

أي رغبة في  لديها ما عاد، حراجقها من اإلشبعت أم أن الطعام وقف في حل

 كلتناول المزيد كان األب يبتسم لها فابتسمت قال: كملي أ

 شبعتأنا  ..: الحمد هلل كفاية كدا بابتسامة علياء

 كلي يا علياء ؟!كلتي حاجةأ انت   : هوبتعجب سلبا

 .. الحمد هلل بسعادة الهتمامهم بها: بجد شبعت علياء

أكلتك ضعيفة أو محرجة مننا عموما  انت  راحتك : طيب بممازحا باسل

  .. مهو أكيد مش هقوم إال لما أكل كلاستنيني بقا أخلص أ

ال  .. ا: كفاية كالم كدبضيق لعدم رغبته في الحديث على الطعام بتاتا جالل

 كالم على طعام 

ة طبق الفاكهة لتتناول تفاح إلى وهي تقوم من مكانها متجهه علياء بتلقائية

.. كل ن عادات المسلمين يتكلموا على األم .. : مش صحيحعهاوتقط

لكن في اإلسالم من  .. هم اللي بيقولوا ال كالم على طعامممكن النصارى 

وت على الطعام نهائي أو إن أنت تكثر من الكالم جدا لدرجة البدعة السك

 كل إنك تشغل اللي قدامك عن األ
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صا أول كلمة وهي تخبره وخصو ب وهي تعدل على كلماتهأحمر وجه األ

، إال لتقطيعها التفاحة بالسكين بأن كالمه خاطئ التفت لها بغضب لم تالحظه

 كل : كملوا أجعلها تدرك غضبه رد أبيها بأحرف حازمةأن 

 بدون أي خوف، يهأول من استطاع التعديل على أبخته ابتسم باسل ألن أ

رى دة لعودة ابنته الكبفي قمة السعا ولعل ألن أبيه فهي ال تعلم طباعه بعد

ات رالنظ بعد االنتهاء من تناول الطعام مع جعله ال يثور، ثانية ألحضانه

ال بينا قال باسل: يالقلق والسعادة والتهديد والغضب والتعجب  المتبادلة بين

 ناخد جولة في الفيال

 ؟: تمام يال بينا .. تحبي تيجي معانا يا هديروهي تسدل نقابها علياء بابتسامة

وشعرت بالغيرة من اهتمام أخيها باسل بعلياء  هدير تنظر لها بطرف عينها

افظة حأنا  أصل: أل .. وهو لم يسأل عليها منذ الصباح على غير عادته فردت

 الفيال 

 سيبك من البت الغلسة دي.. خته ويبتسم: يال بينا ل ينظر ألباس

 : ماشيبابتسامة علياء

ها نظر لووقفا أمام غرفة الطعام فخلف باسل على استحياء  علياء سارت

 انت  وال في الفي انت  هتفضلي البسه النقاب ده و انت  وابتسم بسخرية وقال: 

  ؟!بره الفيال كمان

 نتكلم في الحوار ده اريت مشوي.. مرتاحة كدا يا باسل أنا  علياء بجدية:

جتمع الطبقات في الم أرقىبكرة هتقابلي ناس من  انت  : لكن باقتضاب باسل

 مش معقول .. حسن استايلأ ال وزوجاتهم هيكونوا البسينعم.. كلهم رجال أ

 بنت جالل المنشاوي تبقا البسه كدا 

: ءبهدو علياءقدميها فردت  إلى أشار إليها بإصبعه على ثيابها من رأسها

 .. ن بتبع أمر ربنا لينا ده من ناحية المالبس الواسعةالبسة كدا إلأنا  باسل

انوا ن أمهات المسلمين كالبساه إلأنا  يه بين االئمة تمام لكنمختلف علالنقاب 

احدة و ال عينكانت الطريقة تختلف هم بيخفوا وشهم إ أيا ما .. بيداروا وشهم

. وعلى . ن حبه النقاب ومش غصبت على حد يلبس كدابلبس النقاب إلأنا  ..

 م يدخلوا فيبدخل في حياتهم ولبسهم وال هأنا  ال .. ما أظن ده معنى الحرية
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 نتهمحمد وس .. هم بيتبعوا تفكير الغرب ولبسهم وأنا بتبع شرعحياتي 

 ومنهجه

 : لكن زمن محمد غير زمنابضيق باسل

َن  لكن ربنا قالردت:  ق ا ل َما بَْيَن يََدْيه  م  تَاَب ب اْلَحّق  ُمَصّد  ﴿ َوأَْنَزْلنَا إ لَْيَك اْلك 

ن ا َعلَْيه  فَا تَاب  َوُمَهْيم  ا َجاَءَك اْلك  َّب ْع أَْهَواَءُهْم َعمَّ ُ َواَل تَت ْحُكْم بَْينَُهْم ب َما أَْنَزَل َللاَّ

َدة   ة  َواح  ُ لََجعَلَُكْم أُمَّ ا َولَْو َشاَء َللاَّ ْنَهاج  ْرَعة  َوم  ْنُكْم ش  َن اْلَحّق  ل ُكّلٍ َجعَْلنَا م  م 

يَْبلَُوُكْم ف ي َما آَتَاُكْم فَاْستَب قُوا ْن ل  يع ا فَ  إلى اْلَخْيَرات   َولَك  عُُكْم َجم  يُنَبّ ئُُكْم َللاَّ  َمْرج 

 ب َما ُكْنتُْم ف يه  تَْختَل فُوَن ﴾

دقق في معنى كل كلمة كانت تقولها علياء وفهم الكثير بدون أن يسألها على 

ى فكرة : علبتلقائية ابتسم باسل وقالالمعنى، لفت انتباهه صوت أخته ف

 ا علياء في القرآن ي صوتك جميل

ربنا  المهم شوفت قول .. ابتسمت علياء وقالت: الحمد هلل من فضل ربنا عليه

ا) ْنَهاج  ْرَعة  َوم  ْنُكْم ش  ( يعني يا باسل الزمن مهما يتغير احنا ل ُكّلٍ َجعَْلنَا م 

القرآن صالح لكل  والحالل والحرام مفروض نمشي على السنن والفروض

اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ) قال تعالى:الناس أحوال وبيصلح .. عصر ولكل مكان 

ين ا ْساَلَم د  يُت لَُكُم اإْل  ينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم ن ْعَمت ي َوَرض    (د 

 : بس عصر الرسول مشبتعجب وهو يزفر لضيقه من تمسكها برأيها باسل

 زي دلوقتى زمان ماكنش فيه التكنولوجيا دي كلها 

.. من المسجد ك الرسول اتنقل من مكة لفلسطين : ومع ذلمبتسمة علياء

وارتقى في السماوات ودخل لعالم تاني وشاف الحرام للمسجد األقصى .. 

 وجياومع كل التكنول .. عوالم تانية مع كل التكنولوجيا دي مش قدرنا نوصلها

. .بتاعت قوم ارم وال يمتلك قوتهم  دي محدش فينا يقدر يعمل حضارة زي

وال عرفنا سر التحنيط رغم الناس  ! ..زايهرامات اتبنت إوال عرفنا اال

يمة وبنصفهم انهم حضارات بدائية إال إننا مع دول في العصور األولى القد

  دم مش وصلنا لتفكيرهمالتق

ضار وف الفيه حاجات بنحكم بيها بالقياس ومعر .. الحكاية مش تكنولوجيا

مش أنا  .. وعلى فكرة حرامالحالل ومعروف معروف ال.. ومعروف النافع 

ضد التكنولوجيا بالعكس دي حاجة كويسة جدا وسهلت التعليم وسهلت حياة 



183 
 

ن االنسان مش بقا يستغل وقته في .. وبالرغم من ده كله إال إاالنسان جدا 

زمان كانت حياتهم شاقة جدا .. غريب .. التعليم والقراءة وحفظ كتاب هللا 

وطلب العلم .. ورغم إن التكنولوجيا وكافة العبادات ومهتمين بالصلوات 

ن الناس بعدت عن كل المفيد وبقت تضيع وقتها سهلت كل ده دلوقتي إال إ

ل مانحمد ربنا على ننا نبعد عن ربنا بدضده ضد إأنا  .. وهو ده اللياكتر 

   كترالنعم ونتعبد أ

القرون الثالثة األولى شهدت حضارة إسالمية من أعظم الحضارات اتبعها 

ر في مختلف العلوم هي سبب التكنولوجيا الموجودة لكن كانوا متمسكين تطو

بردوا بكتاب هللا وسنة الرسول صلى هللا عليه وسلم .. رغم كل التطورات 

بك بس ركانت في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم .. اللي حصلت ومش 

 الهادي 

دث من حججها التي تقولها وتضعف موقفه، إال أن ذلك يقلقه مما سيح

ابتسم باسل محاوال تغير  ،مواجهة قريبة جدا قد تسبب أزمة حقيقية

 .. يال بقا احنا وقفنا كتير هنا: الموضوع

 : ايه يا باسل انت لسه بتعرفها على الدوربتعجب لوقوفهما أمام الغرفة باأل

 ؟!ولاأل

هه  :رأسه وهو يجيبه ، حكّ من خروج أبيه دون تناول قهوتهوقد تفاجأ  باسل

 .. ولسه هعرفها على كل مكان في الفيال صل كنا بنتكلم في حاجةأ ال

 هاخد قهوتي في المكتبأنا  طيبتمام .. : بابتسامة األب

 بابا  : تمام يابابتسامة باسل

كتبة هو مكتب بابا ده عبارة عن منظر باسل لعلياء قائال: تعرفي بقا يا علياء أ

 عمالقة فيه كتب كتير جدا 

 : بجديقيةبسعادة حق علياء

 : تحبي تشوفيهامبتسما جالل

 .. أكيد طبعا علياء بحماس: اه

 : طيب تعالي معايا جالل

 يعني؟!نا ال : وأوهو مبتسما باسل
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 ذن إ محتاج ب مبتسما البنه: ماتيجي هو انتَ األ

 : حبيبي يا باباضاحكا باسل

 خذ يتابع الحسابجلس األب على المكتب وأالمكتب،  إلى سوياوسارا 

، وكانت علياء عمالعلى الصفقات المختلفة من رجال األص به ليرد الخا

ها ، رفعت نقابوال تصدق ذلك العدد من الكتب كمية هائلةتدور حول نفسها 

 نت  اسارت بتجاه المكتبة وباسل يضحك وقال: ايه هو بشدة، كانت مبتسمة ف

 وال ايه؟ كمان بتحبي القراءة

 وخصوصا في الخيال العلمي والتاريخ  .. : اه جداتنظر له وهي تجيبه علياء

ا في كتب بقناحية التاريخ فيه هنا كتير جدا .. غير : هو من مبتسما باسل

مجال الفني والتكنولوجي .. في الإدارة االعمال بمختلف المجاالت وطبعا 

ال وهو بيحب يقرأ في المج حدث التقنياتأصل مصانع بابا كلها قايمة على أ

 ن بابا مهندس أصال ك إده .. اه نسيت أقول

 ؟!علياء بتعجب: مصانع

ا وبقينالمجال مربح .. كتر من حاجة موضحا: اه أصل احنا بنصنع أ باسل

شهر الماركات واخدين توكيل من أشهر المصانع بتاعت المالبس من أ

 وعملنا شركة استيراد وتصدير العالمية

 : واااااو رائع بيهابسعادة من نجاح أ علياء

ي الفيال لي نلف باق.. تعاوال ايه  قال: هنقضي اليوم في المكتبةاسل وضحك ب

 خالص ح مع الشغلربابا أصال س.. 

 : عاوز حاجة يا بابا ملفتا نظر أبيه باسل

 : ال يا باسلدون أن ينظر لهما باأل

 باسل: طيب هنكمل احنا جولتنا

 .. وأقفل الباب وراك ب: تماماأل

  بينا قبل ما يقول فيه شغل : يالمحدثا علياء بصوت منخفض باسل

 لىإ ، باسل وهو يشيرباسل علياء واسدلت نقابها وخرجت بصحبةابتسمت 

 تعالي بقا اوريكي شوفتي مكانين انت  : كده في الدور األول الغرفة األول
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دي بتكون لصحابنا مثال لو اكتر من حد وهنذاكر ..  غرفة الضيوف التانية

 سوا

ذلك ذهبا باتجاه فخامتها عن غرفتها وبعد كانت غرفة رائعة ال تقل في 

التي كانت تراها في اإلعالنات  اآلالتفكان كبير جدا وبه مختلف  المطبخ،

لصنع القهوة والنسكافية وكانت الثالجة عمالقة كالتي تراها في التلفاز لها 

 بالنسبة لها بابين وكل شيء كبير وغريب

هي اللي : ودي بقا جواهر وتأملها في كل شيء قائال أفكارهاقاطع باسل 

ول عن تقديم مسئ شوفتي سيد .. انت  وطبعا  .. كل الحلو اللي اكلتيهبتعملنا األ

ودي نوال ودي سمية واالتنين ..  واإلشراف العام على نظافة الفيالكل األ

ياسر  وعلى البوابة..  كل وفي تنضيف الفيالاعدوا جواهر وسيد في األبيس

 تقريبا كدا..  نين من األمن اسمهم مدحت وفهميات اهوده مسئول عنها ومع

  وتأمينها عن الفيال لالمسؤوقم كله عرفتك على الطأنا 

 يا هانمهال بحضرتك : أبابتسامة جواهر

 اءــيـعل .. ختي: أحب أعرفكم بأمبتسما باسل

 ك؟!ــــــــــختفي صوت واحد نوال وسمية بصدمة: أ

 نظرة تحمل االعتذار ووجهتلباسل ب ظرتنظرت لهم جواهر بحدة ثم ن

 هال بحضرتك يا هانم حديثها لعلياء: أ

.. علياء أنا  قم .. أمممممممم ..أنا  اء بابتسامة: ال مش بحب األلقابعلي

 نادولي علياء وبس 

 يا أستاذة علياء آسفة..  سفين يا باسل بيهبأسف عَم بدر منها: أ نوال

 : يا نوال قولنا علياء وبسبابتسامة علياء

ب يا : ماينفعش تشيلي األلقايحاول أن يرفع عنهم الحرج في التوضيح اسلب

 دي أوامر بابا  .. علياء

 مش عاوزة األلقاب يا باسل أنا  بضيق: بس علياء

ذيهم لألوامر هتألكن مخالفتهم  .. ده باسل بحدة: نتكلم بعدين في الموضوع

 نك تحبي كداظنش إوما.. 
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 علياء تزفر: طيب نتكلم بعدين 

 وف طلبات البيه الكبير شسيد: عن اذنكوا هروح أ استأذن

 سها موافقة وباسل قال: اتفضل يا عم سيدشارت علياء برأأ

 للككا قال باسل محاوال تغيير مجرى الحديث: ممكن تقوليلهم نظام أوبعده

 مثالحساسية  نوع بيسبب لكي .. وأياللي مش بتحبيه األكل و ..

 كلي طبيعي جدا أأنا   الحمد هلللنقاب وقالت: الرفعت علياء ا

.. يعني الصبح فول وطعمية صعب شوية بس نظامي بقا  :وقالت بمرح

و دا رز أما الغمش هتنازل عن كدا .. أ بالزيت الحارمحوج  يكون الفولو

 والعشا بقا خيارة وسندوتش جبنة قريش  .. نوع طبيخ أيمكرونة مع 

 عة باسل: ياه على األنظمة الصحية الرائضحك 

 واالهتمام باألكل الصحيهم حاجة اللياقة وهي تضحك: أها شوفت بقا أ علياء

كل الحمد هلل مش بعترض بهزر .. أي أأنا  ضحك الجميع فقالت: على فكرة

نفسي هنزل ب بتصرف ولو جعانةأنا  .. يعني مش تشغلي بالك بيه خالص.. 

 كلوأعمل األ

ني وأنا أجهز األكل ريمُ أأ في أي وقت.. يا هانم  إزاي: ال بتعجب جواهر

 لحضرتك دقايق في

 أمرنا هللبس يال بقا .. ن هانم دي طبئة على نفسي بضيق: مع إ علياء

بابتسامة فهو متفهم صعوبة التغيير بين يوم وليلة على شخصية عنيدة  باسل

مثل أخته، ولكن قلبها طيب كما رأى في الكثير من مواقفها، وذلك بخالف 

: طيب مش نكمل الجولة كلما تذكرها ابتسم رغم ضيقهتلك الصفعة التي 

 بتاعتنا 

 : تمام عن اذنكوا يا قمراتأماءت برأسها موافقة علياء

وقالت نوال: إزاي دي أختهم  ،معهم وطيبتها في التعامل ابتسموا من مرحها

 هي كانت بتدرس بره البلد؟!

هتكون بتدرس في داعش وال في  ؟!: تدرس بره ايهبسخرية سمية

  !!أفغانستان
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مالناش دعوة هي كانت فين وال .. بنات عيب الكالم ده احنا : بحدة جواهر

انتوا و سراره.. كل بيت وليه أجت منين ومحدش يفتح الحوار ده بره الفيال 

علياء انها بنت محترمة جدا  كمان باين على عارفين نظام جالل بيه ..

وا عوافي نظركوا ..  قللهااريت ده مش يي.. نها بسيطة جدا زينا وتحسوا إ

البيه مش هيرحم حد يخالف التعليمات  .. حد يسمع كالمها ويشيل األلقاب

 والنظام

 ة جواهرجّ ا: عندك حق يا حبتفهم نوال

 سمية بغيظ: طيب

ربنا يتوب علينا من الخدمة أذن جواهر:  إلى ثم تمتمت بكلمات وصلت

 ونتجوز بقا

 بنتي : ربنا يهديكي يا سمية يابحزن جواهر

...........................................  

تألشي وبنك بتهزري : على فاكرة مكنتش فاكر إباسل وهو يضحك مع علياء

 كمان!

 ضحك عادي على فكرة : ليه يعني؟ ال بهزر وبوهي تضحك علياء

لم اللي رن على وشي في الحفلة ليه األأ ُّمال ويتذكر الصفعة ثانية:  باسل

 ده؟!!

كنت تستحقه على  : بس انتَ ثم ردت مدافعة علياء لألرض بحرج نظرت

 اللي عملته  ماينفعش .. ألنهفكرة 

ن إلوال  كنت هعمل ايه باسل وهو يتحسس وجهه: مش عارف الصراحة

 ؟!كنت هعمل فيكي ايه ا .. تفتكريوشك فكرني بمام

 مكنتش هتقدر تعمل حاجة .. : وال حاجة بتحدي علياء

 !!؟: ايه الشجاعة دياجبيه ألعلى في تعجبأحد حيرفع  باسل

 دي ثقة في ربنا .. : مش شجاعة مبتسمة علياء

 !زاي؟: إمستفهما باسل
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قولتلك قبل كدا ربنا دبر ده كله أنا  :مبتسمة وهي توضح وجهة نظرها علياء

 ربت جدا واتصدمتاستغأنا  .. .. ألن استحاله كنت هعرفك عشان تعرفني

 د النقاب كدا تش وإنك .. من رد فعلك

الصراحة اتنرفزت أنا  باسل وهو يحك مؤخرة رأسه وال يعرف بماذا يجيب:

 خدام عندك  بشكل كأنيبعد عن طريقك ورتي ليه إن أاإنك شمن 

ومش عارفة ليه  .. عمل الحركة دي على فكرةضحكت علياء: أول مرة أ

 ن عملت كدا حتى مش فاكرة إأنا  ..عملت كدا 

 .. وزي ما بيقلوا اللي فات مات: ماشي مبتسما باسل

نظرت علياء وأشارت للغرفة األخيرة في الدور األول وسألت: وهنا بقا فيه 

 ايه؟

باسل ينظر لها وينظر للغرفة في تردد: أمممممممممم هو فيه مكان للعب 

 !!ليكي في البلياردو؟ .. البلياردو

 الصراحة: ال مبتسمة علياء

اجد اللعبة هنا: بابا كان عاملها عشان وضح لها سبب تويباسل وأراد أن 

شريف جه في االبتدائي فترة وكان بيحب جدا اللعبة دي .. وأنا بلعبها بردو 

 وممكن أعلمك 

حيح ص دا ..موافقة جأنا  حلو أوي: مبتسمة ويبدو في صوتها السعادة علياء

 و هيجي أمتى؟!!ه

ل .. أص د: ده بقا مش ليه مواعيبضيق وسخرية من تصرفات أخيه باسل

 خر هايدي مدلعاه على األ

 اشي.. م ممممممبتفهم: ا علياء

 يال بيني على فوقباسل: 

 يال علياء موافقة: 

لعي باسل: ممكن تقوصعدا سلم دائر ووصال للدور الثاني وسارا سويا فقال 

مل مش مسموح ليه و أي موظف أو عا.. عم سيد أالنقاب هنا على فكرة 

 لها للنوم كيطلع الدور ده ألن هنا 
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 تمامقمر موافقة: 

 رفعت نقابها فقال: برتاح الصراحة لما تبقي من غير البتاع ده 

 ال بيه ضحكت علياء: وانا مش برتاح إ

ها بدا لباسل على طرف شفته في غيظ ويعلم أن أبيه لن يسمح أض يع

ية ن الحرب العالميوف في الغد، وقال في عقله "يظهر إمام الضوج به أبالخر

 بكره" هتقوم

سلمي وت اتحبي تشوفيه بابا وهايدي ةا أوضألخر الدور فقال: هنا بقوصال 

 !على هايدي؟

 علياء في حرج: ال بالش 

وانتهزها فرصة ليوضح لها األمر راغبا في تحذيرها من زوجة أبيه  باسل

 :وهي تبادله نفس الشعور وال يطيق تواجدها اعلى خالف معههو التي طالما 

رع يمكن أس.. بسرعة وهتصاحبك بسرعة  عليك  هتتعود  على فكرة هايدي

 من هدير

ن قال جملته األخيرة في سخرية وأضاف: هايدي هي اللي ربت هدير أل

حاولت كتير أن أتقرب .. لكن طبعا  ماما ماتت بعد ما ولدت هدير علطول

ها وبعد.. بابا اتجوز بعدها بسنتين ..  من هدير عشان تحس دايما أن معاها

ل شغل كتر بفضالفيال بعد ما شركة هايدي نجحت أ ين اتنقلنا هنا فيسن 3ب

 شغله الخاص وعمل أرباح كتير وبقا لينا الفيال ديساعتها بابا بقا ليه .. بابا 

 ياءمن أي تصرف يا عل باإلحراجيعني الفيال دي بتاعت بابا مش تحسي .. 

 بيتك إلنه ..
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 (16) 

 

كان يبدو عليه  ،وهو يحدثها عن هايدياء ل باسل خطواته بجوار عليأكم

ه قال ها، ولكنا ال تحب أخيالضيق ولكن لم تسأل علياء فيبدو أن زوجة أبيه

ثاني غرفة وفي الممر  إلى أنها هي من ربت أختها هدير كيف؟!! اتجه باسل

 ،ياءلفتت نظر عل خالبةكانت هناك لوحات فنية إبداعية بها مناظر طبيعية 

 .. األستاذ شريفة باسل: ودي بقا أوض فقال ندما توقفواع ابتسمت علياء

 ته!!تعالي شوفيه عامل إيه في أوض

 نستأذنه: مش مفروض بقلق علياء

ه لما وهتعرفي لي .. خالص في حاجة تستأذنيهابتسم باسل بسخرية: ده مش 

 تشوفيه

 كثيرا، كان أشبه بغرفةلشريف وتعجبت المخصص  دخلت علياء الغرفة

 ال يمكن أن تحدد لون معين لها، الجدران ،معركة منذ دقائق فيها انتهت

جدا  كثيرة وأسالككثر من الب وشاشة نحاء الغرفة أمالبس ملقاه في كافة ا

الموسيقية طبول وهناك مجموعة من األدوات  ،نباليستيشو ال حصر لها

  معلق على الحائط خلفهم جيتار ،وغيره

 مام فني في الحاسوب أوعر أنك ألغرفة مقسمة بشكل غريب جزء تشكانت ا

يوحي بعاشق للعزف خر ، وجزء أو الهاكرز العالميأحد الجواسيس أ

ن خر في الغرفة مليء باأللواجزء أو ،هؤالء الشغوفين بالموسيقىواألغاني ك

 ،ال تفهم أي شيء منهاالتي  اللوحات من تلك ، نوعولوحات لفنان مجنون

 ، ولكن يقدرها البعض الذينك أي معنىمليئة باأللوان والخطوط وال تعطي ل

السرير و له أهله وفنانيه وبالطبع علياء ليست منهم، يليدعون بأنها فن اص

 و شهر حتى مغطى كله بالمالبس يبدو أنها لم تنظف منذ أسبوع أ

 ؟رأيكيه باسل فابتسم وقال: أ إلى رت علياءنظ

 : في ايه؟باندهاش علياء

  هلسه ولما تشوفيو.. : طب يال بينا ضاحكا باسل
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، فباسل يحبه بشدة رغم كرهه خية المجنونةخذ يضحك وهو يتذكر مواقف أأ

لهايدي إال أن ابنها ليس مثلها بتاتا، متمرد نعم تصرفاته ال تعجب باسل إال 

في ذاك ض للعقاب عرّ كثر من يُ لكنه أو أنه يكفي أن شريف ليس كأمه،

ال  ص من مشكالته وسلوكياته التيبيه للتخلالمكان، ولوال هايدي لكان قتله أ

 ؟!!بتضحك على ايه نتَ ، قالت علياء: أتعجب أي أحد

 هدير  لألنسةده بقا مخصص  .. مافيش بدا: ال أباسل وهو يشير لثالث غرفة

 واتكلم معاهاعليها : ينفع ندخل نطمن بابتسامة علياء

من طبع البوالتي اكتسبتها  أحيانا بقلق من تصرفات أخته المتعجرفة باسل

هايدي، وطالما كان يحاول ثنيها عن ذلك السلوك، حتى أنه عندما رأها 

كانت فتحتضن علياء تعجب كثيرا، علم أنها كانت تحتضن أمها وليست علياء 

! ؟دته حقا بين يدي علياء أم ال، وال يعلم أوجتريد الشعور بذاك الحضن

لها أص .. اضيلنا: ماظنش الوقت ده هتكون ففحاول أن يبرر ثنيها عن األمر

 كلبتحب تلعب يوجا بعد األ

 : طيب بخيبة أمل ولكنها تفهمت كالم أخيها علياء

 ناوهو مبتسم: ودي بقا ليه أ باسل

، ريس أكثلتفتحه وترى الغرفة بفضول لعلياء تنظر له وتبتسم ثم تتجه للباب 

محه وعلى مال لها بتكبر هو ينظرو وأوقفها بيده حاجبيه ىحدإ يرفع باسل

 قولتلك تدخلي؟!!أنا  :المات الضيقع

فتراجعت خطوتين للوراء  باإلحراج وظنت أنه يقولها بصدقعلياء شعرت 

كيد يا بنتي تدخلي وأي وقت ممكن تدخلي ، فضحك باسل وقال: أباستحياء

 .. اتفضلي

كية، يفي حركة كالس أن تدخلبياء ففتح باسل الغرفة وأشار لها ابتسمت عل

لياء دخلت ع اإلشارة بيده اليمنى بالدخول،ر لعينيها وظهره والنظقام بثني 

من بين الغرف التي رأتها، كثر الغرف روعة وبساطة أ غرفة باسل كانتف

لها رائحة مميزة ، كل أثاثها بسيط وعلى الطراز الحديث هادئة جدا كانت

جدت ولكنها ، عطر يجذبك ويثير بداخلك كل معاني السعادة عن باقي الغرف

  الخاصة بباسل ليئة بالصورمالجدران 
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 كن رائعةأما في هناك صور ،أخذت تشاهد الصور وهي تدقق في كل صورة

حظ ، النه كان يلبس براشوت وسيقفز من الطائرةأ وقفت أمام إحداها ويبدو

باسل وقوفها مدة أكثر أمام تلك الصورة فظن أعجابها بتلك الصورة فقال: 

 بحب التصوير جدا أنا  على فكرة

 : اه مهو باين باقتضاب ءعليا

 مش بتحبي التصوير؟ انت  : متعجب باسل

 : خالص بصدق علياء

 : ليه؟مستفهما باسل

 قولك وقت تانيمبتسمة: هبقا أ علياء

 !!قصدك : مش فاهمفرد محاوال معرفة اإلجابة في الحال تعجب أكثر باسل

ر من اأفك رد بتاتا الدخول في حوارات وتعارضوهي تزفر ألنها لم ت علياء

مقتنعة أن التصوير أنا  بس.. ن مش حبه ندخل في جدال أول يوم: طيب مع إ

مة للباسبور أو البطاقة الشخصية يعني الصور الالز .. ال للضرورةحرام إ

 ملفات حكومية للتعارف في الدولة  أيو أ

بضيق من تفكيرها وكل دقيقة يتأكد له صدق حديث الناس عن هؤالء  باسل

هم هم فبأسرها حرام عندوأن الدنيا  ،واللحية على وجوههم اشالملثمين بالقم

 :قرر المواجهة وكم يتمنى أن يبدل تفكير أختهوالبدائية،  يحبون حياة البدو

 !!هو كل حاجة كدا حرام

عا يعني لو صورت الطبيعة والشجر أو الشالالت : ال طبمبتسمة علياء

يه حديث صحيح مذكور في وف .. لكن الكائنات الحية ال .. نهار فعاديواأل

)إن  مان.. وك )ال تدخل المالئكة بيتا  فيه كلب وال صورة(حرمانية التصوير 

)إن أصحاب هذه الصور يعذبون و  أشد الناس عذابا  يوم القيامة المصورون(

 يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم(

 عنيرية: يبنظره كلها الشر وحاول أن تكون لهجته أقل حدة وأكثر سخ باسل

أصال التصوير والكاميرا جت  ! ..لصراحةهدخل النار؟ مش مصدق اأنا 

 بعد عهد الرسول 
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ديث احبقولك أأنا  .. باسل : صلى هللا عليه وسلمموضحة األمر علياء

واتعرف الصحيح  الحديث .. يعنى ناس أهل علم وثقة هم جمعوا صحيحة

وأكبر دليل على  الحديث وصلناو من الضعيف من الحسن والموضوع ..

س ب .. ي عهد الرسول قال كدا وماكنش فيه كاميراحرمانية التصوير إن ف

نه كان فيه رسم ونحت بدليل رسومات المسيح في الكنائس إنك نسيت إ يظهر

هم اللي  ألوروبا وبعد ما وصل التبشير .. ترفع لرب العزةا من بعد ما

 لنصرانيةمن قبل ا وغيره انلألوثبعبادتهم  تأثر في الكنائس رسموا صور ليه

د ف ووقت الخالف يفضل نبعفكرة في التصوير فيها خال.. والحكاية على 

قال صلى هللا عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع بهات زي ما عن الش

 في الحرام

ظهر على وجه باسل الضيق الشديد من كالمها فقال باقتضاب: طيب يا 

 علياء 

 مش : هو انت  ن يبوح بما في صدره ويضايقهأولكن قرر  باسل بعد تفكير

كل حاجة بتقولي فيها قال هللا وقال الرسول وبتصلى وحافظة  ؟!!بتغلطي

لط .. ويمكن تكوني انت  فاهمة غ يعني االنسان طبيعي يكون بيغلط.. القرآن 

 او اللى اتعلمتيه فيه حاجة غلط

مهو مافيش حد  .. أكيد بغلط !! ..ن مش بغلطضاحكة: ومين قالك إعلياء 

ظاهر لغير ا فيه حاجات كتير يا باسل .. شبيغلطاعى ميزى مانت قولت طب

 ض قلوبمرا.. وفيه أ نك تغيرهالجوهر إظاهر أسهل بكتير من يعنى ال ..

اللي بجد  ودي .. تمحى ثواب كل حاجة .. اهركتير ممكن تمحى كل الظ

مجاهدة ج لتحتاب .. للماتنا معا تستمرب وبردو وقت طويل جدا للعالجبتحتاج 

قى و موسيتتخلى عن طريقة لبس أو تصوير أ إنكأكتر من  كتير جداااااااا

بين يوم وليلة  الحاجات دي عن بيتخلى مش الواحدو .. أو أي حاجة من دول

بتاخد سنين عشان نبعد عن فتن الحياة .. وبنقع فيها تانى وبنستغفر  دي ال ..

لكن اللي  .حاجة .لو مش هلل يبقا وال كإن الواحد عمل عنها  التخليو.. 

وإصالح النية وعالج  مجاهدة النفس على الطاعات معانا بيستمر بجد

لمحرمات الزم تترك مرو واحدة والطاعات اعموما  .. أمراض القلوب

اول بحفيه ظاهرة وسيئة كتر صفة .. ويمكن أ بنجاهد على قدر المستطاع 

 عالجها الغضباتماسك وأ
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 واأللم بتاع امبارح خير دليل .. ضحك يوسف وقال: أمممممممممممممم

 ماتنسا بقا  دي .. أسود من ملحفتى.. علياء بمزاح: قلبك أسود أوى 

 هحاول.. مبتسما: طيب  باسل

أن تعلم إن كان أخيها  ت يعم عليهما، أرادت علياءمارا سويا فترة والصس

؟! رغم خلفيتها من تعليقه على حساب سعاد والذي ال يمكن يصلي أم ماذا

 ةن عطلتك عن الصالإ آسفةأنا  أن تنساه أو تنسى االنطباع الذي أخذته عنه:

ا بدون مراوغة حتى ال تثير أعصابه قرر أن يخبرهحك باسل مؤخرة رأسه و

 أصال مش بصليأنا  .. قال: البنفس األسئلة والكلمات ف

عن حرمانية ترك الصالة  سيسمع أيضا كالم من علياء ألنهوكان متضايق 

 كان يشعر بالضيق من، فكما قال له صديقة إيهاب تارك الصالة نه كافروأ

الجنة أما باسل ومن مثله في  والذي يظن نفسه أنه ومن مثله في أفكار إيهاب

 ،ل ذلك مباشرة أو يلمح بذلك إال أن هذا انطباعهعلى الرغم من أنه لم يق النار

وذلك على الرغم من شدة حبه له ولكثرة صفاته الحميدة التي تجبر الكثير 

تصنيف طالما شعر به باسل وكان يتضايق كثيرا من ولكنه على احترامه، 

لك مل أفكار ذوتكون معه في نفس البيت وتح لتأتي علياء نصائح إيهاب

 كملمحاولة تغير الحوار: طيب يال ن مبتسمة بعلياء تقول اإليهاب ولكنه تفاجأ

 بتاعتناالجولة 

 ابتسم باسل وقال: تمام بره الفيال بقا الباقي

 :وقال لباس ابتسمبعد فترة من السير وبعد أن خرجا من باب الفيال الداخلي 

الة عند صجانبي ملحق بالفيال  ن للجاكوزي بس مكانعلى فكرة في مكا

 الجيم كدا

 : تمام أماءت برأسها موافقة وهي تقول علياء

ار وهناك أرجوحة زهرأت علياء المساحة الخضراء وشكل األوفي الساحة 

كانت رائعة ذهبت عندها  ،حولها أوراق الشجر وسط الخضرة وملتف

عرف كل لحظة عاوز أأنا ..  وجلست فجلس باسل بجانبها وقال: تعرفي

 عشتيها وحصلت من بعد ما توهتي
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واالستفسار راغبة هي األخرى في  وعلى وجهها عالمات الحيرة علياء

 : توهت؟!معرفة كيف فارقتهم في الماضي

آلن طر لقصها عليها اضيزفر من كم الحزن في تلك الفترة التي سي باسل

كان عندك  انت  و .. نسنيعندي ست أنا  فنظر للسماء وقال: كان ساعتها

 اهين ..ش كنا في مصيف في اسكندرية عيلتنا وعيلة خالي.. سنتين يا علياء 

وخالو .. ساعتها ماما كانت حامل في هدير  .. وبابا وماما انت  وأنا  كنت

 لسهكان معانا ومرات خالو وإسالم وسعاد كان عندها شهور 

 عدين؟: ها وبمتابعة لكل كلمة فعلقت حين توقف علياء

في  :يزفر ثانية راغبا في التخلص من ضيق سيطر على صدره فأكمل باسل

ب ينه هيروح يجقال إإسالم .. كلنا العشا أ يوم واحنا قاعدين بالليل بعد ما

ساعة رجع ربع بعدها ب.. خدك معاه من سوبرماركت قريب حاجات حلوة وأ

قالك تقفي  نهقال إكان بيعيط كتير وعليك  .. إسالم بيعيط بابا اتخض وسأله 

  وراح ياخد الشيبسي من على الرف لكن اتلفت مش شافك ساعتها

لألسف ماكنش السوبر ماركت مشهور وال كبير وال كان فيه  زفر وأكمل:

اسكندرية وماكنش  عليك  قلبنا  .. حدش الحظكاغير الزحمة مده  .. كاميرات

 جدا وفراقك كانفضلنا ندور كتير وماما تعبت من الحمل .. أثر أي ليكي 

ل بابا فض .. ماتتبفترة بسيطة وبعد ما ولدت هدير  .. صعب جدا عليها

 غاله في اسكندرية لحدل لمدة خمس سنين والتحريات كانت شيتابع ويسأ

 وقالوا لبابا احتمال كبير تكوني متي  .. ملمافقدوا األ

بسبب  ه كله: دبغضب ابتسم بحزن وقالوفي عينيه دمعة حبيسة ف نظر لعلياء

 إسالم

 ،وهي تمسح دموعها على حال أمها التي ماتت ألما لفراق فلذة كبدها علياء

ربى تكان نصيبي إن أأنا  .. ال ده كان القدر إسالم:لكنها دافعت تلقائيا عن 

مانة وال مش ندأنا  .. على فكرةعيش الحياة التانية اللي عشتها وا وأبعيد عنك

.. ماما سندس دي أطيب إنسانة  ى يا باسلوحياتي كانت حلوة أأنا  حزينة ..

 عشت عيشةأنا  ..تعليم والحمد هلل  أحسنواتعلمت .. هي اللي ربتني  ..

األم وخوف األب وسند سرة وحنان أه كنت محرومة من جو األ .. كويسة

دانى ماما سندس اللي .. بس ربنا إخت اللي بتشيل كل االسرار األاألخ و
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مان ك وكرمنيهللا يرحمها .. مي تعوضني عن أ بتحاول بقدر اإلمكان كانت

 وفردوس هللا يرحمهاختي م وهي في منزلة أنت  هاجر صاحبتي األب

محاوال إزالة العبوس الذي ظهر على وجهها جراء ذكر  ابتسم باسل وقال

 : واديكي بقا ليكي اخين مش اخ واحد تلك الفردوس

 ل بعد كدا صابتسمت علياء وقالت: وايه اللي ح

 ؟!!: بعد ايهمتعجبا لباس

 ؟!مل: بعد ما دورتوا وفقدتوا األعلياء مبتسمة

بابا عصبيته زادت وتعب بالقلب وحصل أممممممممم .. باسل بضيق: 

بعدها قطع العالقات بالكامل مع خالي لكن .. مشكلة جامدة بعد موت ماما 

زا راح ع لي هي أخت بابا يعني عمتنا أبرار ..ال لما ماتت مرات خالي

ها .. بعدسالم وسعاد شان الشكل يعنى قدام الناس وأنا بقيت أتكلم مع إع

ا م .. والصراحة عمريإضافة على الفيس كنا بنتكلم نادرا سعاد بعتتلي 

 سالم وال هسامحه سامحت إ

م مش سالإ.. : قولتلك إنه القدر وهي تضربه في كتفه الئمة مبتسمة علياء

 و يتخطف منيل وهو اللي يتوه أالعكس اللي يحص كان ممكن .. ليه ذنب

 ن حد يطيقه عشان يخطفهضحك باسل وقال: إسالم يتخطف ماظنش إ

 ضحكت علياء وقالت: صحيح انهاردة صباحية سعاد مش هنروح نبارك

ا وباسل وهو يضحك: صباحية ايه بس؟ ال مافيش كدا هم ممكن يكونوا سافر

 حاليا أي قرية سياحية

 نا يسعدهمرب ابتسمت علياء وقالت: ماشي

 يال نكمل الفيال لسه مش خلصت.. بقا  لعب: مش كفاية مبتسما باسل

 طيب يال :ابتسمت علياء وقالت

باسل وهو يشير لمبنى من دور واحد وقال: هنا بقا يعتبر جيم الفيال هو 

 دخلوا سويا المكان .. جاكوزي اللي قولتلك عليهملحق بالفيال وهناك ال

المهمة  فيه اآلالتهو جيم بسيط لكن مفيد  اسل:ب قالفرفعت علياء النقاب و
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 روح النادي.. بابا كان عامله عشان  بس الكل بقا يجي فيه أصل بكسل أ

 !!بتحبي الخيل؟بس .. عشان الخيل  بروح معاهم في معظم الوقت ..

عشان أحكم .. بس بحب شكله .. : مش جربته الصراحة مبتسمة علياء

 خصوصا الخيل العربي األبيض

فك عليه هعربرق .. سمه .. الفرس بتاعي أ : لما تجربيه هتحبيهمبتسما سلبا

 قريب

 : تمام مبتسمة له علياء

 حاجة في الفيال ألخرتعالى بقا نروح  مبتسما لها: باسل

م علياء ن اسسويا فابتسمت علياء وقالت: تعرف إسارا أسدلت علياء نقابها و

  !!ده غريب

 !!زاي؟ مش عجبك يعني؟: غريب اناظرا لها متعجبا باسل

 حلى .. كان قمر أبس مش حساه  .. : البحيرة علياء

لى تتعودي عه االتنين اليقين عليك  جدا على فكرة .. لسه :ضاحكا باسل

 وحبتيه أكتردولك قمر فاتعودتي عليه اكيد بقالك زمن بين.. أ علياء

 علياء ضاحكة: اليقين عليه إزاي؟!

. .صفات أسم علياء فيكي في نفس الوقت باسل مبتسمة: النك زي القمر و

عالية زي القمر .. االتنين بعاد واالتنين .. يعني  نكأممممممممم .. بحس إ

 ناس كتير بيحبوهم وبيبقوا نفسهم يوصلوا ليهم العلو المجد والقمر

 .. أول مرةمش كنت أعرف إنك بتقول كالم حلو كدا : بخجل مبتسمة علياء

 راحة حتى أقنعتني باسم علياءأحس أن أسمي حلو كدا الص

يضحك باسل ويرد عليها: الصراحة بحب الشعر بغض النظر عن المكتبة 

 ي ..با بس في فيه مكتبة صغيرة في غرفتبتاعت با

وقفت علياء أمامه وهي تتمنى أن تسمع أسمها ثانية فطوال اليوم تسمع أسم 

 ممكن تناديلي بقمر؟علياء فقط: 

 رـــــقال: قمة التغيير وما تمر به أخته فمبتسما وشاعرا بصعوب باسل
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ني علياء بحسها حد تا لما بتناُدني .. االسمابتسمت وقالت: تصدق وحشني 

 لوال انكوا بتبقوا بصين ناحيتي كنت مش هرد.. 

 ضحك باسل وقال: هتتعودي مع الوقت 

حيث حمام سباحة كبير جدا وبجانبه  خر من الحديقةوكان وصال للنصف األ

خر صغير ولكن شكلهما رائع فقال: هنا بقا يا قمر بنعمل أ باحةس حمام

 .. وبكره هتكون الحفلة هنا الحفالت يعتبر 

 : تمام باقتضاب علياء

  "؟!تمامكلمة "عندك الزمة  انت   .. : مش كفاية تمام بقاضاحكا باسل

 بدا بس مش القيه غيرها كرد حالياضحكت علياء وقالت: ال أ

 : طيبمبتسما باسل

بره  حاجات الليبردو بكل ال مم أشار للبواب وقال: ده ياسر وهو اللي بيهتث

عربيات واحدة ليه وواحدة بتاعت بابا واألخير لهايدي  3الفيال .. أحنا عندنا 

 ولمشاوير شريف وهدير

ثم يغمز باسل لعلياء ويقول: احتمال بابا يجبلك عربية بكرة بمناسبة رجوعك 

 .. حرقت المفاجأة لينا

وزة مش عاأنا  !! العلياء بتعجب: عربيةل جملته األخيرة ضاحكا فقالت قا

 حاجة 

 نك غريبة لسه بتتعاملي على إ انت  : على فكرة مبتسما لها باسل

 أصال سوقمش بعرف أأنا  علياء بحيرة لتبرير موقفها: ال أبدا بس

ممكن . ولو تحبي .علمك السواقة وهو ال يزال محتفظا بابتسامته: يبقا أ باسل

 أشتركلك مع أي مدرسة سواقة 

 ل كنت بسوق على وراجَ يوم ما جربت سواقة العَ أنا  بجدضاحكة:  علياء

 ؟!دي ضحك باسل وقال: عملتيها إزاي

 خلينا عايشين أنا  نا بقولك بالشعلياء مبتسمة: مأ

 بالش المدرسة  : مش تقلقي معاكي سواق محترفمتفهما باسل
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 ز تموت على ايدي عاو إنك: يظهر مبتسمة علياء

 : قولتلك مش تخافيضاحكا باسل

 نت حر اللهم بلغت اللهم فاشهد مبتسمة: وهللا أ علياء

 : ماشي يا ست الشيخة ضاحكا باسل

ابتسمت علياء له من تحت نقابها فقال: ممكن تطلعي تستريحي بكرة هيبقا 

 يوم طويل

 علياء: تمام 

 وصلك؟حبي اجي أ: تمبتسما باسل

 لقشماتق .. مش غبيةأنا  أسها رفضا: ال خالص حفظت المكانء تحرك رعليا

 بلقطها وهي طيرة 

ضحك باسل من أسلوب أخته وعندما غادرت أخرج علبة السجائر وتناول 

 ألخيرة التيخذ يفكر في الصفقة اوأظل ينفث الدخان ، شعلهاسجارة وأ

 عن الصفقة غير مربحة وخصوصا ميرغب بها والده رغم أنه ظل يقنعه بأ

 ىإل تفكيره عاد اثناء، ذلك الرجل الذي تدور حوله الكثير من الشبهات

تى حوظل يفكر ألكثر من ساعة في العمل والصفقة القادمة وحة ثانية االرج

 الفيال ةبالحظ شريف وهو يدلف من بوا

يرتدي ثيابه المخصصة لسواقة درجات السباق ويصفف شعره على كان 

قف من ه واشعرو على الطرق الحديثة للشبابشعره ا الطريقة األجنبية حالق

سمه ل رد فعل علياء عندما ترى شريف، اخيضحك باسل وهو يت ،ماماأل

 خاه مختلفيوحي بالرزانة ولكنه أصر أن ترى غرفته حتى يصل لها أن أ

 ، حتى أنه ال يحب اسمه وأمه من أصرت على االسم تخليداتماما عن اسمه

نها سيمحو ذلك االسم متمسكا باسم أن أبألبيها شريف، وما كانت لتدري 

 هال بالديزل يناديه: أأخر، فهو 

 هال يا شبح ف ضاحكا رافعا يده للسالم بطريقة أجنبية: أشري

ا اتعصب باب ؟!!!: ايه يا بني مش جيت على الغدا ليهمبتسما من طريقته باسل

 تأخيركعلى فكرة من 
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أبوك بيعشق النكد زي  أهو .. ف بقا.. أو: يووووووووووووه بضيق شريف

 عنيه!

 سلوبك البيئة دهباسل بضيق: اتلم يا بني وبطل أ

: طيب هعدي عليه اتهزق مبتسما بال مباالة كعادته فقال ساخرا شريف

 وارجعلك 

 فرحان جدا  ألنهبس هيعديهالك  .. ضحك باسل وقال: تستاهل

 !!!؟مهمة صفقة.. ليه هو كسب عجبي  !بوك فرحانبتعجب: أ شريفك

 األهم حصل بس .. بدا اسل مبتسما: ال أب

 شبح؟! شريف متعجبا: وأيه األهم بقا يا

 علياء رجعت باسل بمالح خالية من أي تعبير: 

 !ختك؟مين؟ علياء أ !! .. علياءشريف بتعجب: علياء

 ختك أختي وأ .. ختنا يا شريفباسل بضيق: أ

 ليهاسلم عطيب هبقا أ .. مش قصدي وهللا يا برنس: مبتسما شريف

مش هتستحمل .. مش زي هدير  ألنها .. : بس بالش غالسةمحذرا باسل

 من األخررخمتك 

 تعرف عليها بنفسي: خليني أضاحكا شريف

 رددتاركا خلفه باسل الذي اتجه للجيم .. الفيال ت شريف وهو يدخل من باب

وسماع  التأدبضرورة هانات وألبيه ليناله وابل من اإليذهب شريف أ

ن يستعطفها لألعلى وقرر أن يرى علياء أوال ويمكن أا نظر وهن ؟!كالمه

كن ن يصعد لعلياء وللى أعزم ع، بيه وهنا سينسى ما قام بهأ إلى لتأتي معه

 !!!!!رحب بها بطريقته الخاصةسي

رادت استبدال ثيابها خيها باسل صعدت غرفتها وأبعد أن تركت علياء أ

 ،تثياب للبيجت لترتدي البورنس وخررتدت أ احمام سريع ولكنه فأخذت

لبست و مع الطالب، فلبست بنطلون من الجينز كالذي ترتديه في الفصل

ستشوار استخدمت االلشعرها العنان و أطلقتوبعدها  عليه بلوزة حمراء

ول مرة تستخدمه فجعل شعرها يبدو بمظهر كانت أ، الموضوع في الحمام
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 الحاّجة سندسبهاجر وت االتصال خذت هاتفها وقرروأكثر كثافة، ثم أ أجمل

ول مرة في المرة ل أن فصأ إلى عد أن رن الهاتفب، والحاّجة سندست بوبدأ

  : السالم عليكمالحاّجة سندسالثانية ردت 

 .. ازيك يا ماما؟!!: وعليكم السالم مبتسمة علياء

 زيك يا قمر؟ .. أ : بنتي حبيبتيبسعادة سندس

 : الحمد هلل بسعادة حقيقية علياء

ش م.. النضارة  .. أصل تعبانة ومش البسة : معلش يا بنتينبحز سندس

 شوفت االسم 

 ويعافيك  يا حبيبتيالصحة  يديك  ربنا .. : وال يهمك يا ماما بحزن علياء

كرة ب عليك  عرفت من يوسف اللي حصل وكنت هتصل أنا  مبتسمة: سندس

 عليك  طمن أ

 كويسة يا ماما أنا  .. : الحمد هللمبتسمة علياء

 ؟!!: بيعاملوكي كويس يا قمربقلق سندس

 معايههم كويسين  .. : اه يا ماما سندسمبتسمة علياء

 مر متعودة على قأنا  .. بسعلياء سندس مبتسمة: عرفت إن اسمك الحقيقي 

 علطولناديني بيه  .. نا بحب اسم قمر يا مامابسعادة: وأ علياء

 اوعي تنسينا يا قمر .. : ماشي يا بنتيبقلق سندس

 بابا ابات معاكوا استأذنوهبقا .. كيد يا ماما هزوركوا علطول : أبحن علياء

 كمان

 : ال يا بنتي مش يصح بردو موضحة سندس

 : حاجات كتير حبيتها واتعودت عليها هتحرم منها يا مامابحزن علياء

 يحبيبتاحمدي ربنا  .. : وربنا كرمك بحاجات تانية يا قمرمتفهمة سندس

  : الحمد هللمبتسمة علياء
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. .: لو احتاجتيني في أي وقت يا قمر اوعي تتكسفي مبتسمة بحزن سندس

 بنتي يا قمر انت  

 يحرمني منك حبيبتي ااكيد يا ماما ربنا م :بسعادة علياء

وف ش.. طيب هقفل معاكي عشان أ: ومايحرمنيش منك يا قمر مبتسمة سندس

 مين على الباب

 سالم حبيبتي .. هللا يال في رعاية .. : ماشي يا مامامبتسمة علياء

 سندس: سالم 

هاجر التي ردت من أول مرة: السالم وبعدها قامت علياء باالتصال على 

 عليكم يا قمر

 : وعليكم السالم يا جوجو بضحك علياء

 : ازيك يا بنتي؟بمرح هاجر

 ؟!!حمدايه اخبارك واخبار أ انت  .. : الحمد هلل يا هاجر مبتسمة علياء

نني مج..  وأحمد : الحمد هلل زى الفل ألسفل ضيقا وهي تلوي شفتيها هاجر

 يا علياء

 : ليه بس؟بتعجب علياء

 أيحامل بيقولي مافيش حركة وال أنا  نأتأكد إ: من ساعة ما بضيق هاجر

 .. صال تنضيفه مش بيعجبني وخنقني.. وهو اللي قاعد ينضف وأحاجة 

 محسسني ان هولد بكرة يا قمر 

الراجل جدع وبيحبك وهو بيعملك كل حاجة  ضحكت علياء وقالت: يا بنتي

ي و مش تظبطظبطي بعدين أ انت  و.. بالش تكسري بخاطره وقوليله حلو 

حمدي ربنا غيره وال كان هيعبرك ويقولك ماتعملي .. واوراه لو هيدايق 

 هتتحججي  انت  

  !!مهاني إنك أمحسس بقا .. ميلهاختي ح: طيب يابضيق هاجر

 ؟!!زاية مستحملك إمش عارفأنا  ت لسانك ..ضحكت علياء وقالت: يخربي
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ايه  انت  خبارك .. المهم قوليلي أعسل زي ال: على قلبه بضحك هاجر

معلش بجد مشوار المستشفى وزنه عليه ننزل نجيب  ؟!األسبوعين اللي فاتوا

قوله لسه معرفناش بنت وال ولد غير الحجز مع وأ .. حاجات للطفل جنني

ول واحدة في .. تقوليش أ تابع معاهادكتورة أأحسن ره على يدكاترة وتدو

 !!!العالم تبقا حامل

يخربيت  .. ضحكت علياء وقالت: ربنا يكرمه ومش يحرمك منه يا بت

 الراجل فرحان سيبيه يفرح يا نكدية يا بومة .. لسانك 

 !خبارك بقا؟أيه أ انت  المهم  .. : فككبضحك هاجر

 ني فرصة أتكلم مش مديا .. نازلة رغي انت  : مبمرح علياء

كارت وال معاكي  انت   صحيح بقولك.. : طيب هتكتم تمثل الضيق هاجر

 باقة؟!

 ال كارت.. : مافيش فايدة ضاحكة علياء

  عليك  قفلى هتصل هاجر: طب أ

 تقول: استني بس.. نعلياء كادت أ

 ن تكتمباالتصال وعلياء ال تستطيع أ لكن أغلقت هاجر الهاتف وقامت

  ؟!على هاجر: يا بنتي مش هتبطلي جنانك دهضحكاتها وهنا ردت 

 بردو أنا  :مبتسمة علياء

 ؟!!ه بتضحكي على ايهبضيق: أ هاجر

 : وال حاجة يا عاقلة يا رزينة مبتسمة علياء

وعين خر أسب.. المهم كنا بنقول ايه؟ أه أ: طيب اتريقي اتريقي بضيق هاجر

 ؟!عملتي ايه يا بت ووافقتي على يوسف

كيف سيتم وهو الذي  ،ال تعلم موضوعها مع يوسف نهاألانزعجت علياء 

فقالت: ال مش فيه جديد  ؟!!أي امر وهي تغادر إلى صمت نهائيا ولم يشير

 قولك اللي حصل .. بس اسكتي عشان أ يا هاجر
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سندس وذهاب يوسف وقصت قمر عليها منذ وفاة فردوس وتعبها ثم تعب 

وما حدث من باسل حتى  ادسععد ذلك ذهابها لفرح لرعاية الدار معها، وب

 ن في فيال لعائلة المنشاوي تواجدها اآل

 ده كله حصل في أسبوعين وبقا اسمك علياء يا قمريا هللا!! : بذهول هاجر

 ضحكت علياء من رد فعلها: ناديني قمر وبالش جنان كدا هنتلغبط 

مش مصدقة يعني دول أنا  لم تجاريها في ضحكها وال تزال مذهولة: هاجر

 ؟!فعالهلك أ

ن من بعد ما إسالم سابني ل زمان مع إه وعرفت اللي حصعلياء مبتسمة: أ

 مش فاكرة خالص اللي حصل 

 الحاّجة سندس: ممكن نسأل بتفكير هاجر

 : ال يا بنتي بالش بحيرة علياء

 كتر : وليه ال أهو نعرف أبحزم هاجر

 : ربنا يسهل تزفر وتقول علياء

 وبقيتي من الطبقات الراقية يا بت يا قمركبر ده هللا أ: بس ايه بضحك هاجر

 .. أحم أحم .. اللهم ال حسد يعني .. صبرتي ونولتي يا أروبة

حد من دث ما أفزعها دخل أح هنمل ضحكتها ألضحكت قمر ولكن لم تك

بشدة وقفزت خلف السرير جاذبة  خذت تصرخ، أشرفتها وجهه مخيف جدا

ها من شدة صراخها وال هاجر فزعت علي، جسدها غطاء السرير تداري به

الهاتف: قمر يا قمر فيه ايه يا قمر ردي  وظلت تصرخ في ،تعلم ماذا يحدث

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرـــق عليه؟

 

 

 

 

 



215 
 

(17) 

 

المرعب الذي اقتحم  ءظلت علياء تصرخ وهي خائفة بصدق من ذلك الشي

حاول مدارة جسدها بغطاء حجرتها، سالت دموعها من الخوف وأخذت ت

زع ن فالمخيف الذي كان يرتديه بسرعة بعد أ خلع شريف الوجهالسرير، 

. . شريفأنا  من صراخها المتواصل ودموعها التي سالت وقال: ماتخفيش

 .. أبوس أيدك كفاية كفاية  .. بهزر معاكيأنا  بس بطلي صريخ

 ،الجميع صراخهاعصابها ولكن بعد فوات األوان فقد سمع تمالكت علياء أ

وصل له صوت الصريخ  باسل وهو يلعب في الصالة الرياضيةن حتى أ

فذهب مسرعا بمالبس الرياضة التي يرتديها  ،يخرج من الفيال ألنهوتعجب 

يسبقونه وجميعهم يجري تأمينا للمكان، سرعوا للداخل من البوابة أأوجد و

ريخ وخرج جالل صعدوا السلم هروال باتجاه الغرفة التي يخرج منها الص

  من مكتبه وهو منزعج بشدة ومتعجب من الصراخ

ن ت هايدي بسرعة من غرفتها وتصلبت أمام بابها متعجبة من أخرج

ها خرجت هدير من غرفت، بينما الصراخ كله يأتي من غرفة الضيوف العلوية

ووقفت جواهر مع عم  ،مفزوعة من الصريخ وتنظر لغرفة علياء برعب

ي تعجب وخوف مما حدث في األعلى ورؤيتهم لألمن سيد وسمية ونوال ف

 دور الثانيلوهو يسرع ل

 وهي تمحو دموعها ظهرها فأعطتهم علياءمن الغرفة وخلفهم باسل اقتحم األ

باسل شريف في الغرفة وبيده  وعندما رأى ،وتغطى جسدها بغطاء السرير

هب ذثم ، لتفت لألمن وأمرهم بالعودة للبوابة، االمرعب توقع ما حدث الوجه

ن يصفعه لما تسبب وعلى وجهه كل عالمات الغضب كاد أناحية شريف 

هنا قال جالل بحدة: بتصرخي كدا ليه يا ، من هرج ومرج في الفيال بأكملها

 ؟!اءــــــــــــــيــعل

فألول مرة يعلو صوتها هكذا، المت  ؛بيهاوخجل من أ نظرت علياء بخوف

كل لك المرة األولى التي تصاب فيها بنفسها كثيرا على ذلك التصرف، لكن ت

  .. أصل أصل آسفةوقالت: ذلك الرعب 

 بابا يا وحاول باسل أن يهدأ من الوضع: معلش 



216 
 

ة: بعصبي وكان جالل بالداخل فقال ،وقفت هايدي وهدير على باب الغرفة

 لصريخ ده كله؟!!يه اللي حصل ل؟! أيه معلشيعني أ

نت كوهللا أنا  أسف يا بابا ..أنا  يه:محاوال االعتذار مع خوفه من أب شريف

 وهللا مش كان قصدي ده كله يحصل .. بهزر معاها 

ووقفت أمامه سدا عن  ن يصفعه جرت علياءاد أرجالل وهو يتجه ناحيته وأ

 هو مش كان يقصد .. يا بابا همسامحاأنا  أخيها وبمحاذاتها وقف باسل، قالت:

 فيه المقلب بالشكل دا ول مرة حد يعمل أأنا  .. بس نا مصدقاهوأ

. .ل الزم تمشوا عليها فيه أصو.. ال لعب العي جالل في ضيق: مش بحب

 .. هعدي انهاردة على خير يا زفت يا شريفأنا  ..مش ينفع اللي حصل ده 

 !!!كلك دي مش بتخلصامش .. اتلم وكفاية قرفك

 تضايقت هايدي وقالت: الولد اعتذر يا جالل

 : مش عاوز حد يدافع وال يعلق على كالميرفةوهو يغادر الغ بغضب جالل

ذهبت هايدي لغرفتها منزعجة من تعليقات انصرف جالل عائدا إلى مكتبه، و

 ،هقنه مرا، وال يريد أن يقتنع أزوجها الدائمة على تصرفات ابنها الطائشة

كانت هدير تقف وتتدقق في مالمح علياء التي تشبه أمها كثيرا وشعرها 

من على كتفيها ورأت  زالت علياء الغطاء، أعندما المصفف بشكل رائع

وهنا قالت هدير: على فكرة شريف بيعمل مقالب كتير من النوع ده  شعرها

 على كدا البيت هيتقلب جنازة كل يوم وصريخ منك .. 

 باسل بضيق: مش له لزوم الكالم ده يا هدير 

اء من علي فأحرجتعلياء باستعالء  إلى تنظر له هدير بطرف عينها وتنظر

 ن؟!! مش قولتلك إسمعت باسل يقول: عجبك كدا يا زفت، لكنها تصرفها

 علياء غير هدير!!

اكنتش .. مر: وهللا كنت بهزر معاها شريف بضيق وينظر لعلياء بضيق أكث

 أعرف أنها خوافة كدا

بجد أصل عمر ما  آسفةأنا  طريقته ثم ضحكت وقالت:ابتسمت علياء من 

 مش اتعودت على المكان لسه.. وكدا  حد عمل معايه

  معايه؟! انت  لهم بالصمت وقالت: هاجر  فأشارتوهنا تذكرت هاجر 
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 مش محتاجة تشرحي .. وتقريبا سمعت الحوار كله.. ه وهي تضحك: أ هاجر

 يعني

 طيب سالم دلوقتيضحكت علياء وتعجبوا فقالت: 

 : ماشي يا ستي ربنا ما يحرمك من مقالب اسي شريفوهي تضحك هاجر

 لياء تضحك وتقول: ماشي ياختي يال سالم ع

خذت شعرها على جانب واحد لحوار وذهبت باتجاه باسل وشريف وأوأنهت ا

 !Friends okayومدت يدها وقالت: 

 ال بعد عداوة وما محبة إ.. وهو يضحك من طريقة تعارفها به: أكيد  شريف

 يئة ده!!ببالرفض: مافيش فايدة ومش هتبطل أسلوبك ال سهباسل وهو يهز رأ

 ذقنه: ال مش هبطله يا باسل  إلى ذنه متجهاشريف وهو يحك خلف أ

 طل تهزيق فيك بحر يبقا بابا مش هي : انتَ بضيق باسل

فابتسم شريف وقال: خدي بقا الوش ده تذكار بمناسبة تركهم باسل وخرج 

  الكل تهزيقي قدام

 صل بخاف الصراحةء بصوت عالي فقالت: ال مش هينفع أضحكت عليا

 جدا  نه حقيقي.. هو الدم إزاى شكله كإجدا من الحاجات دي 

  ي يا بطة: دى حركات هتتعلميها لما تكبروهو يضحك شريف

 ضحكت علياء ثانية وقالت: ماشي يا عم الكبير 

 بمرح: ماكنتش أعرف أن هيبقا ليه أخت كبيرة عسل زيك كدا!! شريف

 ني صح عي تفهميتنظر لها رافعة حاجبيها فقال: أو علياء

 فضحكت ثانية وقالت: ماشي يا أستاذ شريف

: ليه كدا ماحنا كنا حلوين مع وهو يرسم مالمح الغيظ على وجهه شريف

 اسمي الديزل.. بعض 

 !!؟علياء بتعجب: الديزل

 الديزلبدولي اصحابي كلهم بين :مبتسما شريف



218 
 

 : ماشي يا عم البنزين ضاحكة علياء

 وفاألخر نزعلهو ستظراف أبضيق: يووووووه بقا هنبدأ اال شريف

 .. بس ليه االسم ده؟!! : ال يا عم الديزل خالصمبتسمة علياء

 دايما بسبقهم في سباقات الدرجات النارية أنا  شريف مبتسما بفخر: أصل

 قولتلي بقا .. : اااااااااااااااااه متفهمة علياء

  ؟!ذان المغرب فقالت: طيب يال بينا نصلي المغربوهنا سمعت أ

 لها وتعجب فقال: نصلي المغرب!! نظر

 هو مبتسمة: أه مهو بيأذن أ علياء

 ال في جماعة شريف باستظراف: ال أصلى مش بصلى إ

 ما شاء هللا  !! : بجدوهي تمثل عدم فهم قصده علياء

 شريف يضحك فقالت: طب يال بينا

 شريف بتعجب: على فين؟!!

 في جماعة أصلي  بحبكمان أنا  أصلىني الجامع .. وري علياء مبتسمة:

 ى الكثير منشّماعة المالبس ورأ إلى شعر شريف بالحرج منها فرأها تذهب

لى الملحفة والنقاب فتح عينيه ع ترتدى ، وعندما رأهاالثياب السوداء فتعجب

 سود وقال: يا نهار أفي عدم تصديق لما تفعل وترتدي خرهما أ

 نظرت له علياء وقالت: على فكرة حرام الكلمة دي 

 !!لبساه ده؟! انت  يف وهو يبتلع ريقه بصعوبة: ايه اللي شر

 ؟!!ابتسمت علياء من تحت نقابها وقالت: ماله

عب ايه الر !!نيكييمش شايف حتى عأنا  ؟!: ماله ايهبضيق وتعجب شريف

  يا شيخة نا اللي أخاف منكدأ !!ده

نك مش لوحدك لت: طيب يا عم المرعب عشان تعرف إضحكت علياء وقا

 خوفاللي بت

 ؟!: هو بابا شافك البسه كداغير مصدق شريف
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 ويال بينا اإلقامة قربت.. : طبعا مبتسمة علياء

 : إقامة ايه؟بتعجب شريف

 صالة قربت ل: اوال تزال محتفظة بابتسامتها علياء

 سالمو عليكو .. أصال مش بصلي أنا  : الشريف وهو يبتعد

 .. مش هتوريني الجامع؟!: استنا بحزن علياء

 مش همشي معاكي كدا أنا  بضيق ويزفر الهواء: شريف

 !!؟علياء بصوت ملئه الحزن: ليه

 هو كدا وخالص: أقول سيجرحها فقال فأيشريف وال يعلم ماذا يقول 

 هصلي هنا أنا  ..: طيب شكرا مبتسمة بحزن علياء

مه تنادي عليه فيتجه لغرفتها تاركا خلفه علياء ودمعة حزن شريف يسمع أ

نا رايح أ" على باب غرفتها ، فسمعت شريف يقول ألمهوجنتهاحقيقية بللت 

  "مشوار وراجع

 .. يال بينا بس .. عاد لها قائال: عشان حركة الجدعنة اللي عملتيها معايه

 .. هو مش بعيد عن هنا على فكرةهروح اوريكي مكان الجامع 

 معايه: وهتصلي مبتسمة علياء

 : ال باقتضاب شريف

 ضرورى اروح: طيب مش بحزن علياء

 .. مش ليكي مانا قولت هوديكي ؟!!!هتضايقيني ليه انت  : بضيق شريف

 دعوة بيه

 : خالص هبقا اروحه يوم تانيحجرتهاوتدخل  تغادره علياء

 يال هروح وهصلي عندك طلبات تانية؟!!: طيب بضيق من تصرفها شريف

 : ألمبتسمة علياء

 أنهى ناحية للسيدات؟! :الجامع فقالت له علياء إلى وذهبا سويا مترجلين

 مش عارف بضيق: شريف
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 ما دخلته  : الصراحة عمريكتمت علياء ضحكتها فقال

 وقولي ل الشيخمبتسمة: طيب تمام يال ندخل وأسأ علياء

 شريف بضيق: ما تسأليه انت  

  أسأله انتَ تعالى على نفسك وعلياء مبتسمة: معلش 

لياء عوعرفت  يداتالخاص بالس زفر شريف وسأل الشيخ على باب الجامع

رة ول مكانت تلك أفذهبت اتجاه مصلى السيدات وهو دخل الجامع و ،االتجاه

عور ش ن يخوضها كتجربة ويجرب، لكن بالفعل كان يحب أيجرب الصالة

مومه ن كل هعله ينسى كل شيء وأن الصالة تجعندما قال له أ ،صديقه ياسين

  تذهب مع الريح عندما يكون بين يدي هللا

ى شاب يدخل معه المسجد وذهب باتجاه رر أن يقلد من حوله رأدخل وق

ه فغسل غسل يديي مثله تماما، رأه يقف ويرفع أكمام القميص وبدأالحمام ففعل 

ظ الشاب أن هناك فتى ينظر له وظن بأنه يتعلم الوضوء منه أو الح، مثله

د شاب وتعمذلك التوضأ مثلما يفعل و، فأخذ يتوضأ ببطء سيعلق على وضوئه

أشهد أن ال إله إال  "الوضوء  االنتهاء من الشاب يقول بصوت مرتفع دعاء

 في مقاطع كان يقولها هللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله"،

 ببطء شديد

نه يتوضأ ألول مرة فذهب وجلس بجانبه قد علم بأن الشاب علم شريف أ

 ليالق أن يرفع صوتليصلى ركعتين تحية المسجد، تعمد ولكن الشاب قام 

 ،شريف في الركوع والسجود وما بين السجدتين والتحيات األخيرة إلى ليصل

 مام وفعل مثلهم من تكبيرحد ما، وبدأ اإل إلى وبالفعل حفظ شريف ما يقال

هللا تلمس القلب بصوت ذلك الشيخ فقرأ سورة الزلزلة في ركعته  آياتوكانت 

  ة الثانيةوالضحى في الركعاألولى 

 ن باله منشغل بما سيفعل بعدشريف بشيء غريب راحة حقيقية رغم أعر ش

 لىإ يات ورفع الشاب صوته قليال ليصلوقال في التشهد األول التح ،ذلك

 :وانتهوا من الصالة فسلم الشاب عليه وقال ،سمعه التشهد األول وردد مثله

 تقبل هللا

 ا ومنكم  قوله منتقبل هللا وابتسم فقال الشاب: لما حد يقولك فسكت شريف

  : منا ومنكممبتسما فقال شريف
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تعجب وبعد أربعة بعد،  لم تخرج علياءفوهنا خرج شريف ولكنه انتظر 

  ي!!نا من بدرخلصإحنا  بضيق: ايه ده كله؟! دقائق من االنتظار خرجت فقال

سامة: ايه بتفقالت با البعدية للفريضة نه لم يصل السنةء وقد علمت أعليا

 !صالة في الجامع ده؟ك في الرأي

 دامش تاخدي على ك .. بس: حلو ويعلم ما ترمي إليه فرد شريف وهو يبتسم

 ديكي عرفتي الطريق.. ا

بنا ر .. اللي عرفتني انتَ و .. : اه الحمد هلل عرفت الطريقمبتسمة علياء

 ينور طريقك

 كانت عوزاني Mamيال عشان  .. ده مبتسما: بالش أسلوب الشحاتة شريف

 : طيب يال مبتسمة له علياء

ن ثنان معا يدخالان باسل يخرج من الجيم فتعجب من أن اإلوصل شريف وك

 !يه ده كنتوا فين؟، فقال باسل بتعجب: أمن باب الفيال

 شريف وهو يضحك: مش هتصدق 

 : كنا بنصلي المغرب في الجامعمبتسمة علياء

 باسل بتعجب: مين دول اللي كانوا بيصلوا

 توب .. أصل قررت أختك علياء وأا أن شريف وهو يضحك:

 باسل بتعجب: تتوب؟!!

لت فقو.. صلي إن أوديها الجامع وإن أأصرت .. : بهزر يا عم مبتسما شريف

 ده مقابل الحركة اللي عملتها لما مش خلت ابوك يتغابى عليه 

 م نفسك شوية ترباسل في حدة: بطل قلة أدب واح

 .. : خالص يا وحشكان السببمبتسما فهو ال يحزن من باسل مهما  شريف

 أسفين 

 صامتة وال تلتفت ألي شيء مما قاال فقط تفكر في الدار فقالت بحزن: علياء

 وحشني األطفال أنا 

 !!؟متجوزة وعندك أطفال انت  شريف بتعجب: هو 
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 علياء: ال مش كدا بس األطفال اللي..

ا كانت له.. أصوهنا قاطعها باسل: األطفال اللي علياء كانت بتدرسلهم 

 مدرسة 

 اوز أكلمك ثواني عأنا  تعجبت علياء فقال لها باسل:

بقا للعالم أنا  طيب أطلع :مغادرا فقال شريف ،االرجوحة إلى اتجها سويا

 بتاعي 

............................................ 

 !!أمه فسألته هايدي: كنت فين؟ إلى ذهب شريف

 : كنت في الجامعمبتسما بضيق شريف

 بتعجب: نعم؟!!! هايدي

 ه وهللا كنت بصلي وال يزال محتفظ بعالمات الالمباالة: أ شريف

بركات الشيخة لحقت حلت  ؟! .. وال: وده من أمتىوتنظر له بتفحص هايدي

 ؟!عليك

 يه؟؟ كنتي عاوزة مني أ: خير يا مامورد شريفزفر 

انت ك .. معاها ةفضلت في األوض لقيت باسل نزل وانتَ أنا  بضيق: هايدي

 بتقولك ايه؟

 : كانت بتقنعني التحق بتنظيم داعش بضيق شريف

! ؟فنظرت له هايدي بحدة فضحك بسخرية وقال: يعني كانت هتقولي ايه

 وقالتلي نبقا أصحاب  كانت بتهزر معايه

..  يق الحدودي أدال فشريف مش عاوزة كالم مع البنت دي إهايدي بحدة: 

  !!!؟بين يوم وليلة تظهر فجأة ما زايوإعرف حكايتها وكانت فين لحد لما أ

 ختيعندك شك إنها مش أ انت  : بتعجب شريف

.. هي شبه أمها حور جدا .. بس عاوزة أعرف  نظرت له بحدة وقالت: أل

 كتر معلومات عنها أ
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اث بيه يريدون التفرد بالميرشريف بضيق من تفكير أمه الدائم كأن أبناء أ

 ذنك ب عن إفقال: طييكره تفكيرها هذا  وهو ،من دونه

 عرفت حاجة عنها؟!! انتَ .. : استنى هنا بضيق هايدي

سة فقال بعدم اهتمام بالمعلومة: أعرف نها كانت مدرشريف وهو يتذكر أ

 نها كانت مدرسة لألطفالإ

ة دكتور انهلما سألت جالل قالي إأنا  !! إزاي؟!!بتعجب: مدرسة أطفال هايدي

 صيدالنية 

 هو ده اللي قاله باسل  .. ا: مش عارف بقبملل شريف

 مش مطمنة أنا  .. الزم الحكاية فيها إنّ بتفكير: هايدي 

  ؟!!شريف بضيق: وهتستفادي إيه لما تعرفي مثال

ح على رو يال .. وتقدر تستغلها فايدة ا: كل معلومة وليههايدي مبتسمة بشر

 تك أوض

 ذنك شريف بضيق: طيب عن أ

كر ، تذديدة دل على وحدته وضيقهذهب شريف بين لوحاته ليرسم لوحة ج

لها بالغد، صورتها مع صورة مفاجأ وجه علياء فقرر أن يرسمها ويجعلها 

ن الكن في األسفل كفي نفس الوقت،  خته هدير وتكون هدية العيد ميالدأ

بلغ و االثنينالحوار مشتد وبين الشد والجذب، والشرر يتطاير من أعين 

صدق ما تسمعه وهو ال يرغب في هي ال ت الضيق أقصاه من الطرفين،

 التنازل عن قراره ورأيه

 ؟أيتام تربيت في داربحدة: يعني ايه مش الزم حد يعرف إن أعلياء 

  باسل يأخذ نفسا يمأل به رئتيه ويقول بهدوء: ده األفضل يا علياء صدقيني

 ؟بالظبط فضل لمينبحدة: أ علياء

 بهدوء: لينا كلنا!! باسل

أي حد لما يالقيني راجعه هيقول و كدا تفكير كدا أمهو  :تزفر وترد علياء

 كنت فين المدة اللي فاتت دي كلها؟!!أ ُّمال إن أتربيت في دار 
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سرة من وسط راقي وربوك  مع أوالدهم .. موضحا: كنتي في أ باسل

 افهكله شألن الجزء ده  لما اتخانقنا في الفرح عليك   توبالصدفة أتعرف

 علياء بتعجب: وسط راقي!!

 اسل باقتضاب: أه زي ما سمعتيب

دبة عشان الك.. علياء بسخرية: وسط راقي متدين لبسوني النقاب مش كدا 

 طبعا تبقا محبوكة

رفوا لم يرد باسل واكتفى بالنظر لها وهي تكمل كالمها: وليه مش يع

 ؟!!الحقيقة

حلك .. بابا اللي قالي أوض اويمنش: عشان اسم عائلة البسخرية مبتسما   باسل

 مراأل

 علياء بضيق: وهو مش أتكلم معايه بنفسه ليه؟!

باسل بدون قصد ولم يعلم أن جملته التي سيقولها ستفسر بمعنى أخر تماما  

 من علياء: ألنه مشغول!!

وقد غضبت بالفعل من كل تصرفات أبيها وطلبه ذاك فقالت بكلمات  علياء

 رجعلكوا!! حتى لسهدانا بقا ؟!! بايه مشغول  ؟!!: مشغولها السخريةؤمل

 :رده فقال باقتضاب وكأن شعورها هذا ال داعي لهوقد وصل له خطأ  باسل

 نظرك عنه دقيقة وانشغلت   والبيزنس لو لفت   .. الشغل مش فيه عواطف

مبسوط  .. بابا أكيد بحاجة تانية فيه تهديد على مستقبل الشركات والمصانع

 ةوعليه المسؤولي في مقابلته ليكي .. لكن هو المديربرجوعك ودا واضح 

 فدايما مشغول بالصفقاتاألكبر 

 مش هكدب يا باسل أنا  :باقتضاب علياء

 احنا بس مش عاوزين اسم العائلة يتهز.. : مش بقول كدب بضيق باسل

 !!: هيتهز بسببي؟يشوبه الحزن بضيق علياء

.. حتى لو حاجة مش مهمة كيد هيتهز قولنا حكاية الملجأ أ : لوبحدة باسل

وا والصحافيين بيستنبس ردود الفعل مش مضمونة ..  ومش بادينا .. وعادية
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فليه نعرض نفسنا ألي رد فعل مش في أي حاجة غريبة تعمل ضجة .. 

 صالحنا؟!!

 مش شايفه كدا خالصأنا  بضيق: علياء

ر خ.. وأنا شايف إن ده األنسب .. وده أ: بس بابا شايف كدا مبتسم باسل

 عنديكالم 

: لو الحوار الذي زاد من نفورها من حياتها الجديدة وقررت إنهاء علياء

 كدب مش بأنا  اتسألت هقول الحقيقة

ة عب بسرعلى فكرة بابا بيتع ؟!!يا بنتي عناديه كدا ليه انت  : بضيق منها باسل

 يتعب بسببك إنه مش حابب .. وأنا 

بضيق من ضغط أخيها وقررت أال ترد على هذا السؤال إذا سألها أحد  علياء

اوز : طيب يا باسل عفال يحق ألحد معرفة ما ال يعنيه تحاول تغير الحواروس

  ؟!حاجة تانية

 وهو يعلم جوابها عليه: لبسك!! باسل بتردد

 !! ماله لبسي؟!!!علياء بتعصب: نعم

مؤمنه  نكفاهم إأنا  ..: الزم تغيري استايل لبسك يا علياء باقتضاب باسل

 ا قدام الناسلكن العائلة وشكلن.. ه يباللي بتعمل

اء وقد وصلت بالفعل لقمة غضبها: انسى إن أغير استايل لبسي عشان علي

 أي حد

أنا  كن.. ل جيب سيرة اللبسابا مش قالي أباسل بغيظ وضيق: على فكرة ب

الصبح .. وحبيت أقولك من انهاردة عشان مش نه هيكلمك بكرة واثق إ

  بسببك يتعب عاوزه

 حسن ال فيه حل أ بضيق من كل تلك الطلبات: علياء

 !!!يه؟: أمستفسرا   باسل

 هرجع الدارأنا  بجدية: علياء

: ترجعيها زيارات بحدة وحروف مثقلة ردها وغضب فقالصدم باسل من 

  .. غير كدا أل اوك
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.. وده أخر  قلع النقاب وال هلبس ضيقهنا عمرى ما تزفر: طيب وأ علياء

 كالم عندي

فستان واسع وممكن تلبسي حجاب : هنجبلك وكأنه لم يسمع كالمها باسل

 ومحترمة شيك يعني هيبقا حاجة عليه 

 : مش عاوزة ابقا شيكبضيق علياء

اوي منشمهو استحالة بنت عائلة ال بضيق: مش بمزاجك على فكرة .. باسل

 تطلع باللبس ده 

  ؟!: وماله اللبس دهبغضب علياء

دا تلبس ك الطبقات الراقية : لمابغضب أكبر منها وصوت أكثر حدة باسل

 لمتخلفين؟!!يه للجهلة واسبنا .. أ

س قولتلك ده لبأنا  غضبت علياء جدا وأشارت بيدها أن يتوقف عن الكالم:

 بأينا مش هسمح الرسول صلى هللا عليه وسلم والصحابيات وأ زوجات

   إهانة

 تغير أ نا قولتلك الزمنبحدة: وأ باسل

 عليه لحد ما نموت ن ده منهاج بنمشي علياء بجدية: وأنا قولتلك إ

 .. والناس اللي هيجوا بكره: بابا هيرفض الكالم ده وهو يزفر بضيق باسل

 بسخرية كلهم هيبصوا عليك  

 ني جيت بتردد: يبقا مش تعرفوا الناس إ علياء

.. يبنا كل قرا همكالمات ذا كان بابا بلغ خالليه؟!! إبتقولي ا انت  : بحدة باسل

 د ميالد هدير وحظك صادف عي والكل جاي بكره

علياء ووقفت دقيقة تفكر في مبرر: طيب مهو اللي حضروا فرح سعاد 

أيه بقا . .شافوني وأنا البسه النقاب واللبس بتاعي المعتاد وهيقولوا للناس 

 ؟!!اللي يخليني أغير استايلي

 ك كنتيإن نقول .. وانت  حتى قولتي : مش مشكلة اللي قبل كدامبتسما   باسل

 ي أجبروك  على اللبس ده أي حاجة تتقالة وهم اللفي أسرة متدين
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افقة موأنا  :من كلمات أخيها فألقت أخر ما في جعبتها كمبرر علياء بضيق

 هتعمله على كل اللي

صدم باسل من قبولها ذاك وشك أنه وراءه أمر ما وبالفعل أكملت: عاوزني 

 !!بس بشرط.. تمام  عاوزه تلبس اللي انأقلع النقاب وأ

كما توقع لن تكون  ن لها شرطأن سمع أ إلى ل كثيرا رغم صدمتهسعد باس

 !!ايه هو؟ :فقال أبدا، كذا بسهولةموافقتها ه

 اضمن بصدق: اضمن لي إن بكرة مش هيكون أخر يوم في عمري .. علياء

  !!ن ربنا مش هيغضب عليهلي إ اضمن .. توبن هيبقا فيه وقت ألي إ

ي غضب كأنها تضعه في خانة ال ا فباسل ونظر له حاجبيانكمش ما بين 

 !!صح؟ .. مش هتقدر تضمن .. : هابعد صمته هذا فقالت حركة له فيها

 بدا. أ. : يبقا مش هقلع النقابجيب باسل وظل ينظر لها بغضب فأكملتلم ي

 كمانالواسع  .. وال لبسي

 ،بها في راحت يده اليسرى في غضبيضم يده اليمنى وضرانصرفت وهو 

لى في بيته، خاف كثيرا ع  ستكون الحرب العالمية الثالثةن الغد فعالعلم أ

بسبب أخته العنيدة، وحججها القوية لن تقف حتى أمام  ن تنهار صحتهأبيه وأ

على ثنيها مهما بلغت حجته،  قرارات أبيه الحازمة، والتي ال يقدر أي أحد

ها لتي يسعده وجودظل يفكر فيما سيحدث في الغد بسبب تلك العلياء ا

 ضبه تفكيرهاويغ
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(18) 

 

 صعدت علياء وسمعت أذان العشاء وهي تصعد فال تعلم لما أخذتها قدماها

حجرة شريف، طرقت الباب عليه فأذن للطارق بالدخول في تعجب ممن  إلى

 يطرق بابه اآلن: ازيك يا شريف؟

 قولنا الديزلما : مبتسما شريف

 لديزل يا عم ا آسفةضحكت علياء ورفعت نقابها وقالت: 

 !!يه ده؟لت في تعجب: أت وجهها فقااللوحة ورأ إلى نظرت

 حرقتيها انت  : هي كانت هتبقا مفاجئة بس مبتسما بال مباالة شريف

  ؟!!!ترسمني ليه مع هديرب انتَ : بتعجب علياء

 لهدير وليكي كمفاجأة: كنت هعرضها بكرة مبتسما شريف

 مش كان ينفع تعرضها مش بحب حد يرسم وشي وكمانأنا  علياء بهدوء: بس

 قدام الناس

 شريف بتعجب: ليه مش بتحبي حد يرسم وشك؟

 علياء باقتضاب: كدا اعتبرها حرية شخصية 

والتقرب منها، عادها ذا ردها على هديته وهو من أراد اسن هحزن شريف أل

 خذ اللون األسود ووضع على وجهها فقالكبر فرشاة تلوين لدية وأفمسك أ

  ؟!!مبسوطة انت  : كدا بسخرية

ة فقال: الطفولي وسعيدة فتعجب وضحك على ضحكتها وجدها بالفعل تضحك

 ؟!!فعال مبسوطة انت  

كأنه النقاب على  باألسودأخذت من يده الفرشاة وأكملت تلوين وجهها 

شريف متعجب ، ت الحجاب وكانت تضحك كثيرا وهي تلون، ورسموجهها

  فسأل في حيرة: ليه عملتي كدا؟! مما تفعل

 اترسم زي ما قولتلكأصال مش بحب ياء: عل
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عنى م تغيير الموضوع: طيب تعالى كدا وفهمنيتعجب شريف فحاولت علياء 

.. أووووبس دانا نسيت العشاء  لحسن دانا ميح في الرسم دي .. لوحاتك

 تاني؟ذنت يال نروح نصلى في الجامع أ

  شريف في تردد: أل

 !!: ليه؟متعجبة علياء

  حت عشانكرو مش بصلي .. وأصالأنا  بضيق: شريف

 تصلي : وماله ما تبدأمبتسمة علياء

ن فيه حاجات كتير في حياتي غلط عارف إأنا  بحيرة وضيق: بس شريف

كتير في  ن فيه حاجات.. هو بيقول إ زي ياسين صاحبيكدا شكلك .. و

 ن كدا هتبقا حياتنا كلها غلطبطنشه إلأنا  حياتي غلط بس

كل حياتنا غلط واحنا قادرين نعمل حاجة واحدة ابتسمت علياء وقالت: لو 

وحسيت  بتصلي مش فرحت وانتَ ده .. انَت  صح بالش نسيب الصح

  ؟!براحة

 ه بتعجب من علمها: أ شريف

 ؟!!: يبقا ليه مش تصلي علطولمستفهمة علياء

 فكر مع نفسي يا علياءمنهيا  الحوار: سيبينى أ شريف

 تعرف على لوحاتك أصلى وأجي أهروح أنا  : طيب براحتكمبتسمة علياء

 سعيدا باهتمامها: بجد؟!! شريف

  !بهزارأ ُّمال وهي تضحك:  علياء

ت باسل يصعد السلم لم تنظر له كان ة شريف رأتخرج من غرف وهي علياء

ظاره نا تحت تعقب أدخلت غرفته، مامه كتحدي منهافأسدلته أنقابها مرفوع 

ت لكن غلب، تصرفها أم يغضبوهو ال يعلم أيضحك من التي لم تفارقها 

  أخته تفعل كاألطفال وعنيدة مثلهمضحكته وهو يرى 

 لم يخلو من ذهبت ألخيها األصغر فدار حديث رائع بينهماصلت العشاء و

فرفضت بحجة  الموسيقية تهاللها على جتاره وآن يعزف ، أراد أالضحك
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افق فوا سهوال تريد لذلك الصداع أن يتملك من رأتشعر بصداع مزعج أنها 

  على مضض

ما يقوم به باستخدام كل تلك األجهزة لكنها اقترحت عليه أن يفهمها 

ا ولم ترك له كثيرتَ خر وعلم لم تَ ، بالفعل بدأ يعرفها على عالم أالحاسوبية

ا ن يشاركه فيمبشغف أن أحد يريد أيها الذي شعر تهتم به إال اليوم مع أخ

 نور وأيضا في نهاية اليوم أصر أمن األموبالفعل تعلمت منه الكثير  ،يحب

عن الطبيعة كانت رسمة طفولية ظال ، ورسمت لوحة ترسم معه لوحة

  يضحكا طوال الوقت

وخرج للشرفة فوجدهما يشرابا وهو في غرفته كان باسل يستمع لضحكهما 

كهما نه قادم ليشارفأشار لهما أ ،الحديث نويتبادالكوب من النسكافيه سويا 

، أخذ ثالثتهم يتبدلون األحاديث والمواقف المضحكة التي الث معهما قلييحدال

مر ق استأذنت ،المواقف المضحكةتلك حدثت معهم وكان شريف يمتلك أكثر 

وقالت: يا هللا  بيدها سهانا تذكرت أمرا فضربت رأحان وقت نومها وه ألنه

  !!ه دكتور أنور هيتعصب جداد

 ؟!!سأل شريف في تعجب: دكتور أنور مين

 باسل ونظر لها فقالت: ده صاحب الصيدلية اللي بشتغل فيهاتعجب 

 مش بتدرسي لألطفال  انت  شريف بتعجب: هو 

 رد باسل باقتضاب: وكانت بتشتغل بالليل في صيدلية 

لوس يا شكلك بتحبي الف وال.. .. ال وبيشتكوا من البطالة  تيننشريف: شغل

 لولو

 ....اية بسنظر له باسل في حدة وقالت علياء: ال مش الحك

زم الأنا  مغيره الحوار: ال تذكر شيء عن الدار فقالتنظر لها باسل عالمة أ

 وأعتذر عليه أتصل

 ،التاسعة والنصف الصيدلية وكانت الساعةقامت باالتصال على هاتف 

فرد  ،وراءها شريف وباسل من الشرفة في غرفة شريف ودخلدخلت 

  ةهال يا دكتورالدكتور أنور بغضب: أ

 : السالم عليكم يا دكتور بخوف ظهر في صوتها الضعيف علياء
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  ؟!!!عرف مش جيتي ليهبضيق: ممكن أ أنور

 حضرتك لكن فعال حصل ظروف تاني آسفةأنا  رفعت علياء النقاب وقالت:

كتر أ يبي منهشهر تغ .. مش ينفعني نظام الشغل ده يا أستاذةأنا  :بحدة أنور

 ة يبَ الحكاية مش سَ .. من أسبوع 

وجه علياء فعلم باسل أن ذلك األنور قال ما يحرجها هكذا فقالت  أحمر

 جدا  آسفةأنا  بصوت ضعيف ملؤه الحزن:

جي ممكن تي .. نا تاني خالصبحدة: حضرتك مش هينفع تشتغلي معا أنور

 سالم  .. على األيام اللي اشتغلتيها وقت وتاخدي مرتبك أيفي 

تشعر أن هي هها أرضا وأغلق الهاتف حتى قبل أن ترد عليه ونكست وج

ياء وعل ،قمر تغادرها ويغادرها حياتها ،االخر ما بعدخ منها يوحياة قمر تنسل

، وكم تخشى أن تغادرها تعود وتفرض عليها حياة ما كانت لتناسبها يوما

نا ظ نزلت دمعة من عينيها فغضب شريف !!والتزامهاصفات قمر وأخالقها 

  ؟!!لك ايه الحيوان دهوقال: قا أن السبب هو مالك الصيدلية

بل قهو استحمل غيابي كتير .. هو مش ليه ذنب .. : مش تشتمه بحزن علياء

 وعنده حق في اللي قالهكدا 

 ؟بقا باسل بغيظ: وقال ايه

 من الشغل  بحزن: طردني علياء

 بكره هقفلهاله أنا  باسل يضغط أصابعه في يده ويقول:

مد هلل على الح يا باسل .. الناس طبعا بالش نتسبب في أذية : البضيق علياء

 اليه راجعون  انهلل وإنا إ ..ال ما كتب هللا لنا .. قل لن يصيبنا إكل حال 

 لك ميت!! مات انت  شريف بتعجب: ايه يا بنتي 

 يا ديزل اتريق براحتك : مبتسمة علياء

 الديزل كمان!! اسم ضحك باسل وقال: وعرفتي

 أي حد أنا  : طبعا هوبفخر شريف
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ك نمبتسما ألخته ومحاوال تخفيف حزنها: طيب وال يهمك .. أحسن إ باسل

يكي من بكره هتكون ل ده .. لو عاوزة بابا يفتحلك صيدلية هتسيبي الشغل

 ولو حبه تشتغلى معانا مافيش مشكلة  .. واحدة

 ابتسمت علياء فعقب: المهم مش نشوفك زعالن يا جميل 

وذهب  ،غرفتها لتنام إلى فقتهموافقة وهي تبتسم وغادرت برسها بالهزت رأ

ء يوم جديد ملي مع صباح لالستعداد ليومه المتعب بالغد،هو أيضا للنوم 

 ،تعجيزهاووتتوالى األمواج الواحدة تلو األخرى تحاول إغراقها  باألحداث

 !!وحلمها يتحقق ولكن أين أنت يا صاحب الصوت العذب؟!

جادة نتظرت على ساستيقظت علياء قبل الفجر بقليل فصلت ركعتين وا

أن  إلى خذت تدعو هللا وتستغفره، وأها من الداري أحضرتها معصالتها الت

قالت اذكار  ،الفريضة أذن الفجر فصلت ركعتي الفجر وتبعتهم بصالة الصبح

 ،ف وردها سورة يوسفدالصباح ثم أخذت تتلو القرآن من مصحفها وصا

 من واستعاذت باهلل تذكرت يوسف فابتسمت ثم استغفرت االسمأول أن رأت 

 وتابعت تالوة وردها الشيطان

عند الساعة السادسة  ن تذهب في ذلك الوقت لتساعد حسنيةكانت معتادة أ

ا دمعت عينها عندم ،والنص وتقوم بإيقاظ الفتيات في السابعة والنصف

 تهم حقالقد افتقد ،تمنت أن تذهب اآلن للدار وتوقظهم جميعاوتذكرت الفتيات 

رتدت خمار على بعد أن ا ،ماءالقليل من الدت أن تشرب ال أراتجهت لألسف

تعجبت فدخلت بعد  ،إسدال الصالة وارتدت النقاب وجدت صوت بالمطبخ

رفعت نقابها وابتسمت  ،أن طرقت الباب ووجدت جواهر تبتسم في وجهها

  وقالت: السالم عليكم

 هانم : وعليكم السالم يا مبتسمة جواهر

 جواهر: مالك يا هانم؟ ،الضيق علياء وظهر على وجهها

مصرة تقولي هانم وألقاب ملهاش ريحة  انت  : طيب يعني بضيق علياء

 كدا كتير  .. الالزمة بردو

 نا قولت لحضرتك دي أوامر البيه: مأمبتسمة جواهر
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 تانةعلى فكرة مش فأنا  .. احم اقصد بابا نايم.. : والبيه نايم مبتسمة علياء

 قدامه هستحمل .. قل ماشيأللقاب دي ما بينا على اباهلل عليك بالش األ ..

 ماشي يا جوجو .. هانم لكن بالش 

 ضحكت جواهر: ماشي يا ها.....

 نظرت لها علياء ورفعت حاجبيها فقالت جواهر: طيب أقولك ايه؟

 : قوليلي قمر عادي كدا بدون ايوتها ألقابمبتسمة علياء

 جواهر بتعجب: قمر؟!!

مش أنا  .. هو أقصد تدلعيني يعني وقوليلي يا قمر .. علياء بتوتر: أممممممم

 !!يه؟القمر وال أ زي

 ضحكت جواهر: وأحلى من القمر يا قمر

 !؟!تباتي هنا في الفيال وال جيتي من بدريب انت  علياء بتعجب: هو 

المطبخ  بايته هنا في الفيال .. ليه أوضة من داخلأنا  :مبتسمة جواهر

 وأشارت للباب

 طيب ووالدك؟.. تمام  وقالت: أها ابتسمت علياء

أخويا مات ووالده عيال صغيرة كان سايب أنا  جواهر وبدا عليها الحزن:

أنا  .. ن والده نجيواهو ومراته في حادثة والحمد هلل إ مات.. بنتين وولد 

 اكتفيت بيهم  ساعتها اللي ربتهم ومش اتجوزت

 !!: وهم دلوقتي كبروا؟خيهاأثرت بتضحية جواهر من أجل أبناء أعلياء وقد ت

 : ياااااااااااه واتجوزوا وخلفوا أهم مبتسمة جواهر

 ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا ماما جواهر.. علياء بفرحة: ما شاء هللا 

 جواهر وقد ظهر التوتر على وجهها وعالمات الدهشة: ماما!!

 !!: ايه ممنوع اناديلك بماما وال ايه؟مبتسمة علياء

 .. يعني مقامك انت  : ال يا بنتي بس غصة في حلقهاوشعرت ب جواهر
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وجو إحنا بشر يا ج .. والمقاماتها: قولتلك إن مش بأمن باأللقاب علياء تقاطع

اتعودي بقا وبطلي .. جوجو كتير  ماما الوعلى فكرة هتسمعي مني ال .. 

 اندهاش يا عسل 

 !!؟فين عم سيدأ ُّمال ر من أسلوب علياء فتسأل علياء: تضحك جواه

 : بيجي على الساعة سابعة مبتسمة جواهر

 تمام  ب.. ط : يعني قرب يجيمتفهمة علياء

 !!عاوزة منه حاجة؟ انت  : مستفهمةجواهر

 بس عشان ابقا انزل النقاب مش اتخض بس .. بدا: ال أمجيبة علياء

 : مش تقلقي هو بيخبط قبل ما يدخلمبتسمة جواهر

 ؟!!حضرلك الفطاري أتكمل حديثها وعلياء صامتة: تحب جواهر

 وممكن أساعدك  .. بس هشرب ميهأنا  ء ناهية: أل أل ألعليا

 ؟ال يا بنتي مش يصح !!جواهر بتعجب: تساعديني

شة عائ ده أمنا عادي يا جوجو ؟!: أه وفيها أيه يعني لما أساعدكمبتسمة علياء

 ما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصنع في بيته؟: "لما سألوها قالت

بقا .. ي "قالت: يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم

 هللاوبطبخ حلو أوي أنا  ومش تقلقي ؟!!أحنا بقا مش نعمل ليه بقا حاجاتنا

نا أ س بردو ال مش ينفعب ضحكت جواهر وقالت: صلى هللا عليه وسلم .. 

 ل قربوا يجواوكمان سمية ونوا.. عمل كل اللي يريحكوا من أكل شغلي هنا أ

 وبيساعدوني

 انت   ..وأكل هنا  حاجة خفيفة هعمل لنفسيأنا  طيب :وقالت ابتسمت علياء

 فطرتي؟

 : ال لسهمبتسمة جواهر

وعقبال  .. علياء بابتسامة: يبقا هعمل فطار لينا أحنا االتنين قبل ما حد يصحى

 ما يجو 

 عملك؟: هتعملي ايه وأنا أبتردد جواهر
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 بعرف أعمل أنا  بجد .. ووه يا ماما جواهر: يووووووتزفر علياء

خرجت بيضتان لتضربهما في كوب بسرعة وبعد واتجهت علياء للثالجة وأ

 ممكن تقوليلي فين الطاسة والزيت .. ذلك تنظر لجواهر وتبتسم: احم احم

 ! ؟البوتاجازما طلبت فوقفت علياء وتعجبت: هو فين  جواهر احضرت لها

 ،والعة كما اعتادت علياء استخدامون ضحكت جواهر واشعلت عين بد

من النوع الحديث الذي يقوم الطباخين المحترفين باستخدامه  البوتاجازوكان 

علياء أنهت  ،وقامت بتحضير البيضإشعاله طريقة لمت علياء تع، في التلفاز

 هو فين العيش البلدي؟ :لتالخاصة وسأ بطريقتهاالبيض 

 انت  فيه عيش آلي أو شامي زي مابتسمت جواهر وقالت: ال فيه توست و

 تعرفيه 

علياء وهي تبدي الحزن فقالت: يعني مش فيه عيش بلدي؟ هو مافيش حد 

 هنا بيروح الفرنة وال ايه؟

ضحكت جواهر التي تيقنت أن علياء كانت تعيش في حي شعبي أو أنها 

 العيش اللي بيجيلنا الصبح  .. فقالت: ال اتعلمت كل هذا من صديقاته

 ضيق: طيب توست توست يال علياء ب

، وعندها جاء حد وأكلت األخروأعطت جواهر وا وبالفعل أعدت سندوتشين

 يا جواهر وقال: السالم عليكم طرق البابسيد 

وردت هي وجواهر في نفس النفس: وعليكم نقابها بسرعة علياء  فأسدلت

 السالم ورحمة هللا وبركاته

 !!اوزة حاجة؟خير حضرتك ع !!: الست هانم هنامتعجبا سيد

  ؟!!ور على أهل البيتعلياء بتعجب: هو المطبخ محذ

قال أي حاجة بخصوص : الصراحة البيه مش مبتسمة وهي توضح جواهر

 و البهوات دخول الهوانم أ

اسة حأنا  ؟!!نمية اللي في العبارة ديمبتسمة: أيه كمية البهوية والهو علياء

 ن في فيلم رد قلبيإ
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مجيبة على سؤال سيد: ال يا عم سيد  فقالت ضحكت جواهر وضحك عم سيد

أصل مش متعودة على .. شرب ميه وأكل حاجة خفيفة بس قولت أنزل أ

 أو المتأخرالفطار التقيل 

 كدا فطرتي؟ انت  .. : ايه ده بتعجب جواهر

 كدا تمام أوي .. : أه الحمد هللمجيبة علياء

ي وم فكل ي واهر موضحة خوفا على صحتها: ال يا بنتي مش ينفع الزمج

 خضار أي تأكليكل الصبح األ

فسي د نباكل على أأنا  .. ماليش فيه أويال  !!كل الصحيعلياء مبتسمة: األ

 والكالسيوم بالليل نشرب كوباية لبن او ناكل.. كل الخضار .. في الغدا بقا أ

 وال تزعل يا جوجو  .. باديز

 ؟!سيد بتعجب: جوجو

 تبتسم: مصرة تنديلي جوجو  وهي جواهرشعرت علياء بالحرج وقالت 

 !!حضرلك حاجة؟.. طيب تحبي أ ابتسم سيد وقال: اه فهمت

نا أ ألنك مش قولت ألقاب وتعبتني .. بس: وهللا ربنا يكرمك مبتسمة علياء

 شرب معاهم كوباية شاي أو نسكافيةنا هبقا أعرفت إن الفطار هنا اجباري فأ

 : حاضر مبتسما سيد

 !!متى؟أ مستفهمة: هم بيصحوا علياء

عة ونص ساب: البيه الكبير واألستاذ باسل بيصحوا على موضحا الجدول سيد

ن أل منيةت والهانم الصغيرة بيصحواوالبيه الصغير .. نيةاوالفطار الساعة تم

فطروا مع األوالد عشان ي ى علىوالهانم الكبيرة بتصح ..بتبدأ تسعة ممدرسته

 تكمل نوم وتصحى على واحدةوبعدين ب .. سوا قبل ما يمشي البيه الكبير

 هر الض

 طيب تمام .. علياء تبتسم وتقول: أه

 هطلع أصحى باسل بيه يا جواهرأنا  مستأذنا: عم سيد

 .. ممكن تسبلي مهمةصحيه هطلع أأنا  : المبتسمة وهي ترده عن فعله علياء

 ن بحبها الصحيان دي أل
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 ني؟زاي يعجب عم سيد فقالت جواهر: بتحبيها إضحكت جواهر وتع

علياء بتوتر وتحاول الهرب من اإلجابة الصريحة بما يقاربها: أصل كنت 

بيني س .. متعودة أصحا بدري وبصحي أي حد عاوز يصحى يعني بطريقتي

 بس أجرب وهتشوفي 

م طرقته ثانية ول ،صعدت علياء ورفعت نقابها وطرقت باب باسل لم يرد

 اديء: باسل فتحت الباب ودخلت فقالت بصوت ه ،يرد

 وال يزال يغط في النوم فجلست بجانبه وقالت بهدوء: باسل يا باسل

وقالت  هتت بجانب، فأولم يرد أيضا فقالت لنفسها" انت اللي جبته لنفسك"

 ذنه: باااااااااااااااااااااااسااااااااااااااال بالقرب من أ

َ فزع وقفز واقف ضربها ه موقفها فاستفزبشده، على سريره فضحكت علياء  ا

ة أخلص من غالسأنا  بايخ ده؟!! هووقال: ايه هزارك ال ى الوسائدبإحد

  ؟!!انت  شريف تطلعيلي 

 يالل بجد بس انتَ  آسفةعلى منظره:  ن توقف ضحكهاعلياء وهي تحاول أ

 كذا مرة  عليك ناديت تقيل أوي .. نومك

 ن يشعل سجارة فقالت علياءعلى السرير والتقط علبة سجائره وأراد أجلس 

 السجاير بتضر الصحة جدا على فكرة اير على الريق الصبح!! سجبغضب: 

  ؟!!: أول مرة مش تقولي حرام وتتكلمي بالدينمبتسما باسل

بتضر الصحة ودي رزق من ربنا  ألنها: هو فعال حرام دينيا بضيق علياء

انَت مش بتشوف اللي مكتوب الزم تبطلها .. خايفة عليك بجد أنا  .. لكن

 ؟!على العلبة من بره

 متعود على كدا أصال أنا  : طيبمبتسم باسل

  ؟!!رب سجاير وبتلعب رياضةشزاي بتإ!! .. بتعجب: غريبة علياء

 : دي حاجة ودي حاجةوهو ال يزال مبتسم باسل

. .باهلل عليك حاول تبطلها وهللا مش فيها أي نفع .. : ال يا باسل بضيق علياء

 بس بالش دي .. مسليات لحاجة كُ  بأيممكن تستبدلها .. دي شيء مقرف 

 !!مالك يا علياء مكبرة الموضوع ليه؟باسل بضيق: 
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. لو . ومش تشربها دلوقتي .. مش مكبراه هو فعال كبيرأنا  : البحزن علياء

 مش هعمل كدا تاني آسفةهتشربها إلن خضيتك فانا 

س اللي وقات قليلة بوأ.. متعود أشرب الصبح أنا  بدايبتسم باسل ويقول: ال أ

 فيها  ببشر

 .. باهلل عليك حاولمش اتعودت عليها جدا  إنك: يبقا كويس مبتسمة علياء

 نا هدعيلك وهللا تبطل وأ

عتي بعد ما رج عليك  لحد انهاردة مش سلمت أنا  : تعرفي إنابتسم باسل وقال

 لينا

 نبتلقائية فسلم عليها وابتسم مستفهما: غريبة إابتسمت علياء ومدت يدها 

  !!نيسيد مش اللي صحا

 ؟!!ي صحيتكلالأنا  علياء وترسم عالمات الحزن على وجهها: مدايق إن

 ا قمرحلى صباح ي.. بس أ نك خضتيني على الصبحباسل بضحك: بخالف إ

 أنا  أسيبك.. جهز عشان الشغل ابتسمت علياء: طيب يال بقا ا

 ايه اللي مصحيكي بدري كدا؟بس باسل بتعجب: 

 با تقري صحاية من تالتهأنا  كدا بدري؟نظرت له علياء ورفعت حاجبيها: 

 كيد واحدة بتنام عشرة الزم تصحى من النجمة باسل يبتسم: أ

 صحي الديزل وهايدي.. هروح أابتسمت علياء وقالت: طيب يال معطلكش 

أ ُّمال نا مش خضيتك قبل كدا فيه كدا وأعملتي  انت  ضحك باسل وقال: 

  ؟!!هتعملي ايه في الديزل

ال يعلم لما كل تلك الفرحة تغمره عندما يراها  ،عد باسلضحكت علياء فس

 اوية على ايه يا قمر؟!َ وقال: ن سعيدة

 ة خلص انتَ علياء: ال دي خليها مفاجأ

  باسل مبتسما: طيب هايدي بتصحى لوحدها زي بابا

 علياء: تمام
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اخل د إلى تركته علياء وذهبت باتجاه غرفة أخيها األصغر، تسحبت علياء

ت وذهبماء في وعاء خذت ، دخلت الحمام وأالتي لم تكن مغلقةغرفة شريف 

 :، وقالت بصوت عاليكان ينام على طرف السرير الذي شريف بجانب

 ف ييييييشري

 وهو يصرخ: فيه ايه؟! فتح عينيه

 ؟!! حد يصحي: ايه الهزار الغبي دهبحدة وجهه فقال لقت علياء الماء علىفأ

 حد كدا!!

وجهه بالكامل وجزء من مالبسه  ه والماء بللمنظرعلياء وهي تضحك على 

  قديمة أوي انت  فقال: ايه يا علياء الهزار ده؟ على فكرة 

 ن تتوقف عن الضحك فقالت: عشان تبقا تبطل مقالب حاولت أ

 علياء: تشد الغطاء ،حد في الغطاءف وهو يعود للنوم ويمسح وجهه في شري

  تمانية بقت بني الساعة من عليه وتقول: يال بقا اصحى يا

 ؟!بداله انت  : هو عم سيد مش جه فطلعوكي بضيق شريف

 اللي هصحيكوا كل يومأنا  بس مبتسمة: أل علياء

مش عاوزك  أل انت   ف عين ويفتح العين أخرى وقال: أليغمض شري

 تصحيني تاني

تك عاملة وض.. وبعدين هو مال أعلياء: مش بمزاجك على فكرة ضحكت 

 !!كدا ليه؟

 العباقرة  وض: هو ده شكل أشريف مبتسما

 ة سوا ضويال نوضب األ قوم.. علياء بسخرية: العباقرة!! قصدك المعفنين 

 !!تتكلمي جد؟ب انت  شريف بتعجب: 

 علياء بتعجب: من حيث ايه مش فاهمة؟

 تي؟ وضهتوضبي معاية أ انت  شريف: 

 : اه وماله يعني مبتسمة علياء
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نا بنضفها .. وأدم يدخلوا هنا منعت كل الخأنا  أصلبدا مبتسما: أ شريف

 بنفسي كل فترة 

يال قوم عشان نشوف اللي هيتغسل .. علياء بضحكة سخرية: قول كل سنة 

 واللي هيتظبط 

وكمان الفطار .. دلي حاجة شريف مبتسما: ال ده لما أرجع عشان مش تبه

 ناو 

ال: تح عم سيد الباب فقنقاب وتعجب شريف منها ففلا فأسدلتطرق الباب 

 ن حضرتك صحيتب كويس إطي

 علياء قامت بالواجب .. ه يا عم سيد شريف ضاحكا: أ

 ع بابا قعد مبقا وأنزل أأنا  مبتسمة: طيب هسبقك علياءأنصرف سيد فقالت 

 بالسالمة طيب مودعا إياها: شريف

 علياء وهي تخرج له لسانها: عيل بايخ

جميعا  وهدير بيها وهايديبيها وزوجة أنزلت علياء فوجدت باسل وأ

رفع جالل عينيه عن الطعام لينظر لمن دخل من  ،مجتمعون على السفرة

كثيرا من ثيابها الغير مهندمة تضايق  ،الباب فرأى علياء ترتدي النقاب

ى شيء حت أيشيء ولم تمد يدها على  أيفجلست بجانب باسل ولم تفعل 

  دمامها كوب من النسكافية فقالت: شكرا يا عم سيأ دخل عم سيد ووضع

يد : من فضلك يا عم سبتلقائية فقالت احتراما سهحنى برأوا لها وهو يننظر

 في مقام بنتك أنا  دا عاديتاني ..  كدا مش تنحني براسك

 يشرب العصير كان باسلوأطلقت شررا من كلماتها، اشتعلت عين جالل 

وعين هايدي مليئة باالندهاش وظهرت  ،خذ يسعل كثيراة وأفأصيب بغص

السة سوهدير ال تصدق ما قلته بكل تلك ال ،رية على جانب شفتيهاابتسامة سخ

 ، واضطرب سيد كثيرا وتعرق ونظربيها وعلياءوكانت نظراتها متنقلة بين أ

 ثما حد تلك الردود إال كل لكنها لم تكن تعبأ أو تالحظ، بخوفجالل  إلى

كوب من الماء المتواجد على سفرة  ألخيها باسل أسرعت وأحضرت له

 واتنفس بالراحة شرب مايه كويس؟! خد أ له قائلة: انتَ  م ونظرتاالطع

 يا سيد مشي انتَ قال جالل في حدة: أ
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قالت علياء وهي  ارحمروعندما توقف سعال باسل بعد أن أصيب وجهه باال

 مبتسمة: الحمد هلل 

  بقيت كويس : الحمد هللوقال نظر لها باسل وابتسم

 انت  : امعقب النسكافية فقال باسل جلست ورفعت نقابها وشربت الكوب من

 !!مش بتاكلي ليه؟

 تير بالك صل بفطر على سبعةعلياء بتسرع: مأنا سبقتكوا الصبح .. أ

 على الساعة تمانيةبحدة: الفطار بيكون  جالل

  : حاضربإحراجعلياء 

 جالل وهو ينظر في عينيها: عاوزك في مكتبي قبل مامشي 

 يهابأ صحة الغد سيعاد وهي تخاف علىن حوار باسل في علياء وقد علمت أ

 لرأيه فقالت: حاضراعتراضها أيضا عند 

ال لي شأني كله و صلحاودعت في سرها " يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 

نظر لها باسل بطرف عينه فبادلته النظرة  "،نفسي طرفة عين إلى تكلني

قام والشركة  إلى فاستأذن باسل ليغادربشكل خاطف وعادت تشرب الكوب 

 جالل وقال لعلياء: حصليني على المكتب 

الذي كان يصفر  شريف إلى با خارجان نظر األاضطربت علياء وهم

 اتأخرت ليه؟ فقال: انتَ  بصوت عالي على نغمة

 ...صل كنتوهو يبتلع ريقه: أسف أ شريف

قرب  الباص .. األب ولم يدعه يقول مبرر لن يشفع له خطأه: أدخل كل

 يوصل 

دخل و شريف الذي نظر أرضا إلى ألنه لم يستمع من أبيهاء تضايقت عليا

 ،خيها نظرة صامته فهمت من خاللها ماذا يشعر، فتبادلت مع أليتناول الطعام

هدخل في الموضوع أنا  ه عند مكتبه فقال:مامفذهبت خلف أبيها وجلست أ

 ن مش ورايه وقت علطول أل

 نظرت له علياء ورفعت نقابها: اتفضل 
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سي وزك تلببالليل عا .. انهاردة تلبسي النقابخر يوم ه: أابباقتض جالل

ة واستحال.. ن هيكون فيه كاميرات وناس مهمة فستان شيك في الحفلة أل

 باللبس ده  منشاوي تظهربنت جالل ال

كنتي متعودة على نمط حياة تاني  إنكعارف ها تبدي رأيها وأكمل: لم يترك

في  سلوبكة كل ده هيتغير لبسك وأمن انهارد كن.. ل ولبس وأساليب تانية

 التعامل وكل حاجة 

 !!؟فتقول: ماله تعاملي مانعة دمعة أن تفر من عينيها رضاعلياء وهي تنظر أ

 ؟!!! وهللاعلى األكل مش واخدة بالك اتكلمتي ازاي مع سيد انت  : بحدة جالل

 ل كتي اتيكيت األتفطري واكيد مش اتعلمب انت  علم الصبح عملتي ايه وأ

وشعرت بالحرج الشديد كأنها نكرة في هذا العالم وقالت: ر وجه علياء ماح

ب وال هقلع النقاب أيا كان السب.. ايل لبسي مش هغير استأنا  ..يا بابا  آسفة

تعامل كويس جدا زي ما ديني ورسولي بعرف أأنا  لإلتكيتوبالنسبة .. 

 عادي اتعلمهم  ةوالسكينذا كان على الشوكة .. إ علمني

 وطرق على المكتب بيده في حركة افزعت علياء مفاجئجالل بشكل وقف 

والبيئة  .. نه معمولك غسيل مخعارف إأنا  وقال في حدة وبالغ الغضب:

ترح مش كنت بقأنا  .. لكنتلبسي كدا  عايشه فيها هم اللي خلوك  اللي كنت 

ك جيلهي..  فينعارف مصلحتك  ألني .. بقولك اللي هتعمليهأنا  عليك  

يل وخبيرة تجم.. فساتين وهتساعدك في االختيار ة أزياء هتوريكي مصمم

 شوفك في الحفلة بالليل.. أ

وهي في قمة الذهول مما حدث  خلفه علياءوخرج تاركا صفع باب المكتب 

ستفعل ما  وهل ،ها وما قيل لهاال تصدق بتاتا ما حدث مع، فهي ذ قليلمن

 !!؟طلبه منها
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(19) 

 

بيها هللا كثيرا، وكلمات أخذت تبكي وتستغفر رفتها وأغ إلى علياء صعدت 

خرجها من ال تعي أي طريق تسلك وأي حل يُ هي وأوامره تتردد في عقلها و

 اللي كنتي انت  معلمتي "خذت تقول: ثم تذكرت فردوس وأتلك األزمة؟!!! 

محدش  !؟روح لمين دلوقتي.. كنت باخد برأيك أ وبتساعديني بتسمعي شكوايا

 "!!؟يا فردوس.. أكلم مين دلوقتي محدش عارف اللي حاسة بيه  .. هيفهمني

نبها اتقف جسها دموعها وتذكرت كلمات رشا أنبعد دقائق من البكاء مسحت  

 ن تحدثهاتفها واتصلت على المعهد وطلبت أ إلى في كل شيء، وأسرعت

وأمامها ساعتين على األكثر؛ ن قد وصلت بعد ، ولكنها لم تكالمعلمة رشا

، وذهبت علياء فتوضأت وصلت اليوم ليس لها حلقات في وقت مبكرن أل

فف اليوم ويخإليه أن ينقذها خذت تدعو هللا في السجود وتتوسل الضحى وأ

 عنها ما هي فيه آلن

سرعت فوجدته رقم غير اعة ونصف سمعت اتصال على هاتفها أبعد س

ر كثن يبدو صوتها أاول أمسجل ردت في تردد وهي تمسح دموعها وتح

  تماسكا: السالم عليكم

 !!مال صوتك يا قمر؟ .. : وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاتهبقلق رشا

ن م ولم تكن علمت بعد من سندس ما حدث فقالت علياء والدموع تتساقط

 في مصيبة يا معلمتي أنا  :عينيها

الدار وقالت في قلق: مالك يا  إلى رشا عن كرسيها متحفزة للذهاب توقف

 !!!ه اللي حصلك يا بنتي؟اي ؟!قمر

أهلها وما أخبره إياه أبيها فقالت المعلمة: يا قمر  إلى وقصت قمر رجوعها

في  ال طاعة لمخلوق .. علياء مش ينفع يا بنتي تسمعي كالم والدكيا قصد أ

عارفة إنك عارفة كدا أنا  .. الحجاب فريضة والتبرج محرم معصية الخالق

 أقولك أيه د مش عارفة بس بج.. ك في موقف صعب جدا وإن

 وقةبجد مخنأنا  بحزن ودموع ال تتوقف: يعني أعمل أيه أنا؟!! دلوقتي علياء
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 .. في ابتالء يا علياء انت  تحاول التخفيف عنها وإيجاد حل: وهي  رشا

حتى لو .. قناع من كالمك ومش بيسمع لحد والظاهر إن والدك صعب اإل

ر في الدين بس مش هيتقبل كنت قولت لزوجي يكلمه يوضحله بعض األمو

طيب ممكن تحاولي مع  .. نه واقف معاه.. وكمان أخوك  الكبير الظاهر إ

 بيك  زوجة أ

ال و .. أصال مش اتكلمنا سوا من ساعة ما جيت.. : مش هينفع بضيق علياء

واثقة في ربنا يا معلمتي ومش هعمل اللي هو أنا  كتير .. بس كلمت هدير

ادعيلي كتير  .. ربنا هيعدي اليوم ده على خير نواثقة إأنا  ..قال عليه 

 معلمتي 

بحزن لعدم قدرتها على مساعدة قمر كما وعدت فردوس ولكن ليس  رشا

ا هدعيلك يو .. ساعدكيا بنتي إن مش قدرت أ آسفةأنا  بيدها حيلة فقالت:

نا رب .. خلي كل االخوات في الحلقة انهاردة يدعولك بظهر الغيببنتي وأ

 تك يا قمريستجيب ويثب

في يوم واحد  .. علياء بدموع وتنطلق تأوه بحرقة من قلبها: اااااااااااااه قمر

 جميل بيتنزع مني نزعشيء كل .. كل حاجة بتروح منها .. علياء قمر بقت 

 من علياء وحياة علياء  خايفةأنا  ..

 من يركت.. علياء في اختبار صعب شوية .. : قمر وعلياء واحد مبتسمة رشا

ول مرة تقفي في أ انت  و .. وات بيشتكو من أهلهم وتعاملهم والناساالخ

 .. بس أكيد سمعتي باللي كان بيحصل معاهم الموقف ده

دا اللي ضرب بنته كتير ج .. ه كنت بسمع حكايات كتير منهمبحزن: أ علياء

قابها .. واللي اتحرق نواللي كسر ايديها االتنين ورجلها  .. عشان تقلع النقاب

روها ترجع لحياتها القديمة .. ماكنتش قدام عينيها وأجبا الشرعي هولبس

هلي ألهل يعلموا كدا في والدهم وكنت بدعي ربنا كتير يردني إن األ مصدقة

 معلمتييا طلبت لنفسي الشر  .. ن دعيتحاسة بندم إأنا  ..

بنتي  يالعله الخير  .. : مش تقولي كدا يا قمرناهية لتفكيرها وموضحة رشا

صيب ما ي"قال صلى هللا عليه وسلم:  .. حب هللا عبد ابتالهاعرفي إن إذا أ.. و

المسلم من نصب وال وصب، وال هم وال حزن، وال أذى وال غم، حتى 

قال صلى هللا عليه وسلم: و  " ..الشوكة يشاكها إال كفر هللا بها من خطاياه

 فمن ،ابتالهم إن عظم الجزاء مع عظم البالء، وإن هللا تعالى إذا أحب قوما"
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عله وربنا يثبتك يا بنتي ويج " ..فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط رضي

 كله في ميزان حسناتك

 وحلت السكينة في قلبها وأن مل من كالم معلمتهاوقد كسبت بعض األعلياء 

 : يا رب يا معلمتي فال خوف إذا   هللا معها

لباب ن طرق اأ إلى وأغلقت علياء مع رشا وأخذت تستغفر كثيرا وتدعوا هللا

 !!: مين؟بتعجب فقالت

 سيد يا هانم أنا  :مجيبا سيد

ة مجموع حامال على كتفه سيد دخلوارتدت علياء نقابها ففتحت الباب، 

 ،كبيرة من الفساتين المعلقة على حامل وقالت الفتاة التي دخلت خلف سيد

ه نظرتها علقت فيوبلوزة صيفية  من الجينز المجسد ترتدى بنطال فتاة وهي

لك تتعجب من ت وقفت مكانها قمر، وقصت شعرها كثيرا فتشبهت بالرجال

ولم تختلف كثيرا نظرة التعجب في عين الفتاة التي نظرت لتلك التي  ،الفتاة

ت وخاف ،ترتدي ثياب متسعه جدا سوداء ووجهها يختفي أيضا وراء السواد

 !!زيل علياء؟للخلف خطوة ثم قالت: هي فين المدمو وتراجعت

 علياءأنا  بتعجب: قالت علياء

 في دهشة كانت واضحة جدا على وجهها وفي صوتها فأشارت لها الفتاة

 !!!!!مش معقول ؟!!انت  : قأشارت لها بيدها وقالت في تعجب

عاوزة حاجة .. وهنا قاطعهم سيد: عن اذنك يا هانم  ابتسمت علياء بتعجب،

 تانية حضرتك؟

  فقالت علياء: ال شكرا يا عم سيد

لياء ، نظرت الفتاة لعغلق الباب خلفه فرفعت علياء النقابسيد وأ انصرف

مة مصميناس إأنا  وهي تتفحص معالم وجهها وابتسمت قائلة: كبربدهشة أ

خر لك أ.. جبت فستان أحسنوجالل بيه وصاني اختارلك .. فساتين السهرات 

ن يكيد الفسات.. والموضة أ ةرلكشن عملته من فساتين طويلة وقصيوك

 القصيرة بس هي روعة وهتشوفي بنفسك

.. يد كياء بابتسامة وهي صامتة ثم قررت أن ترد عليها: أكانت تنظر لها عل

 طيب تعالي نشوف 
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أخد ممكن  .. مش عارفة مقاسكأنا  أخذت تعرض الفساتين ثم قالت:

 بين المجموعة ليكي عرف األنسبالمقاسات عشان أ

..  تمام :وقالت متفحصة اس ونظرت لهاعجبت اينفتاخبرتها علياء بمقاسها 

 عليك  هتكون روعة  ول المجموعةيبقا أ

ام مبة ولكنها ال تصلح حتى لترتديها أبالفعل كانت الفساتين رائعة وجذا

 يبدأ قليال ت واحد طويل باللون األحمر القاني ومن فوق الخصر، فرأالنساء

 هناكو مفتوحا  ن الشيفومصنوع من  الظهر نهايته، بينما إلى في االتساع

ارب ر شيفون من لون يقتصل الطرفين، ومن عند الصد خيوط بسيطة رفيعة

 تعجبمن األعلى وفي طرفه من أسفل، أُ ومطرز بورد رقيق  ،لون جسدها

بالتصميم فقررت أن تأخذه وعندما جربته وخرجت به أمام علياء كثيرا 

 بإعجاب فقالت ، وكأنها صممته من أجل تلك األميرةيناس ذهلت من روعتهإ

.. ايه بجد  عليك  روعة .. شبه ملكات الجمال بالفستان ده  انت  : حقيقي

 رأيك؟!!

 تمام .. كمان ومناسب ليه.. علياء بابتسامة: كنت حساني فيه أول لما شوفته 

 هاخد ده أنا 

إن ده  شايفةأنا  .. نك تاخدي كل اللي يعجبكمبتسمة: جالل بيه قال إ ايناس

  فةنهاردة هيكون خرابتاعت ا للحفلة

نها كانت ولك في البداية عجبتها كثيرااختارت إحدى الفساتين التي أ علياء

 من فستان ارتوبالفعل اخت ،ن تقتنيه وتلبسه مع نفسها، فقررت أقصير جدا

 لىإ ثم ينزل على اتساع ،الخصر إلى شكل قلب وضيقعلى الصدر يأخذ 

ماء الصافية ومعه شال من نفس ، وكان لونه كلون السما فوق الركبة بقليل

عجبها نوع القماش الذي صنع به الفستان، ولكنها جربته في الحمام وأ

نها ألوتعجب ايناس الذي تركته في الحمام أول مرة، سدالها فأعادت ارتداء أ

بطه ظمعلقة: مش كنت أشوفه عشان أ وقالتلم تدعها تراه عليها وتبدي رأيها 

  عليك  

 خالص هاخد االتنين دول بس .. جه مظبوط  : ال هومبتسمة علياء

 Okayمبتسمة:  ايناس

 سعارهمبإحراج: ممكن أسألك على أ علياء
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 : جالل بيه هو اللي هيدفع مبتسمة ايناس

بس ممكن تقولي فضول عشان أقول ..  أها مأنا عارفه :مبررة علياء

 لصاحبتي لو عجبها تيجي تشتري من عندك 

ول ده األف نا بنعمل قطعة واحدة من كل فستان ..تمام هو اح :ايناس بابتسامة

 بس وعشرين ألف  رين ألف والقصير بخمسةبعش

نها إليناس فظنت أخرهم ونظرت للفستانين ثم فتحت علياء عينيها على أ

 ؟!تمازحها فقالت بابتسامة: ده بجد

 مقارنة بباقي الماركات  .. عارفةأنا  مبتسمة: أسعارنا رخيصة ايناس

ن تنفجر من الضحك فراتبها لمدة عامين ما كان يكفي لشراء أ أردت علياء

 ؟!!من هؤالء المجانين الذين يرتدون تلك المالبس ،فستان واحد

 خدهم اسفة جدا بس مش هينفع أأنا  نظرت لها علياء وقالت:

 أنسة علياء؟!!يناس بتعجب: ليه يا إ

  معايه ن عطلت حضرتكإل آسفة .. علياء قالت بحسم: إلن مش هلبسهم

كشن مش عجبك ي: لو الكولوال تريد أن تخسر عائلة كعائلة جالل يناسإ

 ممكن اجبلك أنواع تانية على ذوقك 

 مش عاوزة أنا  البس فع.. : ال شكرا باقتضاب علياء

فيه  ننا نختار فستان شيك إلنمبررة: لكن ده جالل بيه موصيني إ ايناس

  !!حفلة انهاردة

. .ة اخدهم زمش عاوأنا  .. بس فعال تقوليله ممكن مش: تزفر بقوة علياء

 صرفت نظري عن الموضوع 

تيار خر اخبس جالل بيه مبلغني إن أقوله أ آسفةأنا  :تكمل تبريرها ايناس

 ليكي

 علياء بغضب: طيب هاخد األحمر اتفضلى التاني وشكرا لحضرتك 

 اذنك .. بعدندم مافيش مشكلة ايناس بتعجب: ده شغلي يا ف

 ناس يارة إيل في سخذ الفساتين وحملها لألسففأتى سيد وأء النقاب عليا اسدلت
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 !!هال جالل بيه: أاتصاال إيناس وأجرت

 !!: ها عملتي ايه؟بضيق جالل

: اختارت بنفسها فستان رائع الصراحة وحضرتك هتشوفه مبتسمة يناسإ

 الكل هيتجنن من جماله عليها واثقة إن أنا  ..الحفلة انهاردة في 

................................................. 

 ،ساعة أتت خبيرة التجميل التي تعجبت أيضا من ثياب علياء فنصبعد 

 وكانت علياء ترتدى ،جمالها المملوء بالبراءة نذهلت مخلعت نقابها أُ وعندما 

ت نرجس خذ، أي ارتدته باألمس مع البلوزة الصيفيةالجينز الذ نفس البنطال

من تقليم أظافر يديها وقدميها وتلميعهما وقامت بعمل أكثر من تقوم بعملها 

منها  خذلألبجانب حاجبيها  تأتين ، ورفضت علياء أماسك لتنظيف البشرة

سالم واإل.. عملهم مش حبه أأنا  ، فقالت علياء:عن السبب وسألتهافتعجبت 

  عن كدا نانها

ا لطبقات وما أرقىوهي التي تتعامل مع  أكبرفنظرت لها نرجس بتعجب 

ا أتت ندموعتنظيف بشرة علياء ورعايتها  فأكملت ،قالت واحدة منهم ذلك قط

 انهاردة  بجانب شعرها قالت: ممكن أعرف لون الفستان اللي هتلبسيه

ر من كثعلياء للفستان الذي وضعته على سريرها، وذهلت نرجس أ فأشارت

 ستان!!تدي ذلك الفالتي تقول اإلسالم ينها ويأمر وسترتلك الفتاة العجيبة 

ما ذلك المزيج  الذي قابلتها به، وهي في األصل ترتدي ذلك السواد

 !!! المتناقض

فضت علياء فكرة قص شعرها ووافقت على عمل خصالت صفراء ر

بالمكواة ن تفرده دت أاوأرفقط فساوت لها نرجس األطراف  ،صبغةبال

رها ان شعواستخدمت االستشوار وك ،حتى ال تضر شعرها فرفضت علياء

ا خيهد عودة أبيها وأكون عند الخامسة بعن وجبة الغداء ت، علمت أرائع جدا

 من العمل

قال: و وأطلق صفارة عالية بإعجاب عند العصر فابتسم دخل شريف غرفتها

  ؟!!كل يوم هتحلوي يا علياء وال ايه انت  .. ايه الجمال ده 

 ش بقاكَ نهي شعرها فقالت: بطل بَ نرجس تُ ابتسمت علياء وكانت 
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 ؟!!هتقلعي الحجاب انت  سريرها ونظر للفستان وقال بدهشة:  إلى ذهب

 ن تنظر له قالت: بابا عاوز كدا علياء دون أ

جهز تي بقا أأوض هروحأنا  .. طيب.. ه نظر شريف لها بحزن وقال: ااااااااا

 سالم  .. البدلة

 علياء دون النظر له: سالم 

 كدا؟ رأيكايه ها .. : شعرهابعد أن انهت تصفيف  هنا قالت نرجس

  يا نرجس تسلم ايدك بجد.. ابتسمت علياء وقالت: حلو اوى 

 !!؟تحبي تصلي معايه.. صلي العصر هقوم أأنا  واستأذنتها علياء وقالت:

 نرجس وقالت: الصراحة يعني مش ملتزمة بالصالة أويابتسمت لها 

  ةة الجماعصالثواب  هو نكسبنصلي سوا وأتعالي : طيب علياء ابتسمت

لجامع في انا صغيرة مع بابا وأ كنت بصليأنا  مبتسمة وهي تتذكر:نرجس 

إال نادرا يعني الجمعات وصالة العيد كدا  بس بقالي مدة كبيرة مش بصلي.. 

 بالصالةينصحني يعني .. أو لما اتخنق أوي وحد 

 ده الصالة عماد .. وصليمبتسمة: طيب يال  .. أنوي تاني تلتزمي  علياء

 لدين ا

 ت  انمستغربة أنا  .. بس ن مش محجبةعارفة إ انت  ابتسمت نرجس وقالت: 

 ةمش مصدقأنا  ؟!!بجد هتقلعي النقاب واللبس الواسع اللي شوفتك بيه

  !!!البساه انت  لحد ما قابلتيني و انت  د الصراحة

 أهدخل أتوضأنا  .. تبتسم علياء من مالحظتها وقالت: سيبك من ده دلوقتي

لي صمش بغصبك بس مش حبه نكون سوا وأأنا  .. نصلي سوا واستناكي

 واسيبك 

، اوقفت بجانب علياء وصليا سوي لابتسمت نرجس ودخلت لتتوضأ وبالفع

نك ، الشعور أهللا إلى بشيء غريب في قلبها إحساس الرجوع نرجس شعرت

، يمكن ةلما تركت الصالوفقدت ذلك اإلحساس متى  ذبين يدي هللا ال تعلم من

لتتزوج برجل أخر بعد  ن تركتها أمها، أو منذ أيهامات أب يكون منذ أنأن 

  ولم تجد من يوقفهم وفاة أبيها، أو منذ أن أخذت عماتها يهنون كرامتها
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 ولم تعد ملتزمة بالفروض في أوقاتها نه مع الوقت تركت الصالةال تعلم إال أ

م وذلك حتى ال الصيا خر عالقتها باإلسالمكما كان يحثها أبيها، وكانت أ

ت في لاطهقات بكائها في السجود فأسمعت علياء ش، نها فاطرةيقول الناس أ

و و هللا بالعفو والهداية وتشكواألخرى تدع ،خر سجدة لتدعو هي هللا بالسترأ

وكيف فقدت شرفها على يد ابن  ،قرب الناساآلم السنين وكيف غدر بها أ

ا قبلة هو اقتنص منها أالذي كان ال يترك فرصة إال وتحسس جسدعمها 

 عنهارغما 

ألرقى ن وصلت أ إلى ها من البيت وعملها في مركز تجميلهروبلحقه 

كانت الدموع تتساقط وهي تتذكر لحظات  ،في مصر مراكز التجميل

أن يكون هو الحامي  بدال من ،اغتصابها ولم ينقذها أحد من يد ذلك الذئب

ويحمي  يجب الخوف عليهمحريم بيته الذين من عرضه وا نهلها ويعلم أ

هي و بشع استغالالنه ال رجل يحميها فاستغلها أاليتيمة، استغل هو يتمها وأ

  و بقدمها في بداية فترة المراهقةتخط

 قلق:ب قاال التشهد والدموع ال تتوقف وبعد االنتهاء احتضنتها علياء وقالت

 ؟يا نرجس فيكي ايه .. مالك

 تعلم بما ال، نني أن تقتل ابن عمها اآلمبحرقة حقيقية وتت كانت نرجس تبكي

د بالحقيقة ألنه ال أحفحالها اآلن كحالها في الماضي عاجزة عن البوح تجيب 

سيشفع لها، يعيش المجرم حرا طليقا يستمتع بملذات الحياة وتكون الضحية 

 الذي يصدق نها مرفوضة من المجتمعمتيقنة أ أسيرة جرمه وراء القضبان

قد تشعر بغضب ربنا عليها بذاك االبتالء و المرأة،أي قول يلحق بشرف 

: بررةم نظرت لعلياء وقالتفتبتعد عنه ظانه أنها نبذت من رحمة هللا أيضا، 

 افتكرت موت بابا

 ويجعله يشرب من حوض النبي ربنا يرزقه الجنة.. : هللا يرحمه بحزن علياء

 خرة في األ

، عطته لها علياءأ خلعت األسدال الذيلها ف نظرت لها نرجس وابتسمت

ال مش  :على وجه علياء فقالت رافضةفي وضع المساحيق  ستبدأنها قالت أو

 كدا تمام  .. له لزوم

 أصال مش محتاجة انت  : مبتسمة مدحا فيها وقالتطويال نظرت نرجس لها 

  بس هيظبط في الصور مع اإلضاءة
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 .. ملوش لزوم: ربنا يكرمك مبتسمة من مدحها علياء

. وال . نسة علياءنفسها قالت: متخليش حد يكسرك يا أتنصح  كأنهانرجس 

 وي .. هتتنزلي وبعدين هتندمي أ تعملي حاجة غصب عنك حد يخليك  

. . حنا هنبقا صحاب بقا يا نرجسوتقول: حاضر إ رغم تعجبها علياء تبتسم

 نسة وهانم والحاجات اللي تشل ديبالش جو أ

  يا لولو وقالت: تماممن أسلوب علياء ضحكت نرجس 

فقالت علياء: حلو لولو .. ممكن بقا كارت عشان أبقا اجيلك وقت ما أحب 

 تلمع كدا تانيأ

المركز:  وهي تعطيها كارت دعاية ضحكت نرجس بشدة وقالت لعلياء

 اتفضلي

ال يتألم مع العواصف التي  كل األشياء وانصرفت في هدوء نرجس لملمت

تها ال تستطيع أن تنساها ولكن تناساجتاحت قلبها بقوة، تلك الذكريات التي 

يها بقبل أن يحين موعد رجوع أومع الوقت لتأتي لحظات تعيدها لنفس اآلم، 

 وقالت لها: ماما جواهرواهر لج علياء نزلت

خرهما تعجبا ة وفتحت نوال وسمية عينيهما على أنظرت جواهر في دهش

الذي لو سمعه  وأنها هي من تنادي جواهر بذلك اللقب ،من تواجد علياء هنا

ل عليه أبابا يسفقالت علياء: لما  ،برفد جواهر تنتهيجالل لحدثت كارثة قد 

 وقولت هريح عشان الحفلة بالليل .. ن نايمة خلي عم سيد يقول إ

 جواهر بتعجب: حاضر يا هانم 

سها للخلف بعد أن خطت خطوة خارجة من المطبخ تراجعت علياء برأ

م حد منه أيماحنا مع بعض ال بابا وال  !!يوقالت: مش قولتلك بالش هانم د

 !!أهوهنا 

 ؟!!: طيب مش هتتغديمبتسمة جواهر

ة من التوست من الثالجة ووضعت عليها بعض الجبن واحد اخذت علياء

 نام ماطم فقالت: كدا كويس أهو هتغدي وأحبة من الطوتناولت 

 تحت نظرات سمية ونوال في المطبخ في تناول الوجبة بدأتوبالفعل 

 !!؟وا حد بياكل سندوتش جبنه مع اوطهالذاهلتين فقالت: ايه عمركوا ما شوفت
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 هر في حدة وقالت: بس اسكتوا فنظرت لهم جوا ،في ذهول وسخرية ضحكا

  أسفينصمتتا سويا فقالت نوال: 

مش هرد الصراحة على ضحكة السخرية وهعتبرني أنا  علياء في تعجب:

إنكوا .. مش ب من كدا أفضلعايه بشكل بس يا ريت تتعاملوا م .. مش سمعتها

 كأصحابعاوزة نتعامل أنا  .. أل فندمتقولوا هانم وأ

ن الطرد هو المصير المحتم لكليهما ال وظنا أ في بداية كالمها خافا بشدة

منهما!!!  الصدمة حين انهت كالمها بطلب الصداقةأصبتهما ولكن  ،شك

يا  طالعة أنامأنا  ياء وقالت:فاستأذنت علا ففتحا فمهما على أخرهم ولم يرد

 تقول: سالم هي و جوجو وأشارت للجميع

 ؟سمية بتعجب: جوجو مين

 أنا  :ضحكت جواهر وقالت

؟!! وال هي متسلطة على إنها تكون : هي عاوزة تجننا وال ايهبذهول نوال

 ؟!!!رفدنا السبب في

يال  ..بتحب التكلف في التعامل  شباين عليها طيبة وم مبتسمة: أل جواهر

 االغد أخلصخلصوا انتوا تجهيزات الحفلة عقبال ما 

...................................................... 

 ،امتعلياء قد ن حينها وبالفعل كانتوجبة الغداء  علياء اثناء على سأل جالل

ر موج بح ،تلك المرة حلمت بأخر جزء من حلمها فكان كابوسا حقيقيافي 

وخرجت  ،ن تأخذ نفسا لحقتها موجة تلو أخرىأ ما حاولتعالي يغرقها كل

 وهي تقف بداخل كهف، كانت رأت فردوسعلى الشاطئ ثم في النهاية 

َ " بصوتها العذب هي ترتلوويحيط بها هالة من النور تبتسم  ع  َللاَّ  َوَمْن يُط 

َّْقه  فَأُولَئ َك ُهُم اْلفَائ ُزونَ  َ َويَت  [52]النور: "َوَرُسولَهُ َويَْخَش َللاَّ

استيقظت قمر على صوت شريف وهو يضحك بشدة ويصب عليها دلو من 

ب على وجهها فتوقف شريف ، فزعت علياء وشهقت بشدة وظهر الرعالماء

خذت قدميها وأ إلى استيعاب ثم نظرت مفي عد نظرت له، عن الضحك

وف الذي خلن يعتذر بحق ل، جاء شريف بجانبها وأراد أبسرعة رهيبةتتنفس 
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كنت أنا  .. سفأأنا  عليها في كل مرة يريد أن يمازحها بأحد مقالبه: ابد

  مش قصدي تخافي كدا بهزر معاكي بجد

 صحتني من : على فكرة انتَ وقالت مع أنفاسها المتالحقة نظرت له علياء

ي كنت تسبن بدايته كابوس بس في أخره كان حلو أوي .. كان .. حلى حلمأ

 شويه يا غلس

 لوسيما الفارس.. شريف: ايه ي تقول جملتها األخيرة فقال ابتسمت بشدة وه

  ؟!!بيض وكان عاوز ياخدكه األجه على حصان

 بكتير  أحلىضحكت علياء: ال يا عم الظريف 

 طيب ما تحكيليشريف بفضول: 

 حلمت بمعلمتيعلياء مبتسمة: 

 معلمتك؟؟! ايه لغة أبا لهب دي .. نعمشريف بتعجب: 

 ه معلمتيوأ وقالت: دي اللغة العربيةعلياء له في حدة  نظرت

 كنتي مدرسة لغة عربية شكلك  انت  هو .. طيب يا ستي شريف مبتسما: 

رح لألطفال لغة عربية وقالت: فعال كنت بشمن تخمينه ابتسمت علياء 

  كمان نوبحفظهم قرآ

 لكن هتتغيري بسخرية وقال: فعال كنتي .. ابتسم شريف

مش  : انتَ فوصل لها ما يرمي إليه هنظرت له ولمحت الضيق على وجه

 !!قلع النقاب؟عاوزني أ

ن مش برتاح له .. إل ال عاوزك تقلعيه .. ن جيتي للحق: إمبتسما شريف

 .....نـــــكــل

 علياء بتعجب: لكن ايه؟شريف فقالت وصمت  

يلغي ..  : لكن مش عاوزك تعملي زي ما بابا عاوز وبسبضيق شريف

يوم فلكن لألسف  .. رك هتقدري تغيريهكنت فاك.. شخصيتك وكل حاجة 

 غير كل حاجة فيكي هو اللي واحد

 ؟!!نه غيرنيشايف إ علياء بتعجب: انتَ 
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 بس هشوف بالليل  : أل ..مبتسما بسخرية شريف

 وي يا شريف حبيتك أأنا  .. ء بابتسامة: على فكرةعليا

 جمالي يقاوم أنا  شريف بابتسامة: طبعا يا بنتي هو

ولة بجد هتقلعي الحجاب بالسه انت  ك سويا ثم نظر لها وقال: انفجرا في الضح

من حياة البدو نك بتتنقلي كإ انت   .. مستغرب.. ي ــــــــــيعن أصل !دي؟

. مش .و من عصر البدائيين لعصر التكنولوجيا بتاعنا .. أ للحياة في إنجلترا

يتك حس نصا إوخصو..  ن حد يستقبل التغير الكبير ده في لحظاتمتصور إ

 افهةتيعني مش بتقلدي وخالص وال هي حاجة  .. فعال مؤمنة باللي بتعمليه

 بالسهولة دي وتستغني عنهاتقدري تغيرها 

واني ث ولفت نظرها تشبهات أخيها المملوءة باإلهانة وقد خانه التعبير: علياء

 ؟نبالبدائييتقصد مين .. بس كدا 

ي من في الصحاروالجمال نّة حص  شريف بتلقائية موضحا: اللي بيركبوا األ

 لهب أيام أبا

يعني  هاعلى الشعوب في بدايت بيطلق ى فكرة البدائيين ده لقبعلياء ترد: عل

. . على االنسان البدائي بداية عهدها .. لكن شكلك بتقولها بصفة التخلف

المسلمين األوائل إنهم بدائيين وربنا قال فيهم  بستغرب للي بيقول على

َي َوالسَّاب قُوَن ا) ض  يَن اتَّبَعُوُهم ب إ ْحَساٍن رَّ يَن َواأْلَنَصار  َوالَّذ  ر  َن اْلُمَهاج  لُوَن م  أْلَوَّ

يَن ف يَها أَبَد ا    ي تَْحتََها اأْلَْنَهاُر َخال د  ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ َوأََعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجر  َللاَّ

يمُ  ل َك اْلفَْوُز اْلعَظ   حناإ يبقا نصفهم ،بيرة جدا عند ربنايعني منزلتهم ك ،(َذٰ

 سخرية!! بالبدائيين

 اجةمش أقصد حوالتطور بقول بالنسبة للتكنولوجيا أنا  :بضيق شريف

ن الصحابة والتابعين هم أساس التكنولوجيا : ولو قولتك إمبتسمة علياء

 والتطور

اللي كانوا بيهتموا بالجواري وهارون .. ضحك شريف بشدة: بالش هزار بقا 

ملوها .. والفتوحات اللي ع لرشيد بتاع الستات اللي عندنا في كتب التاريخا

!! ؟ده وال هم أساسه تقدمالعملوا ات ويكبروا حجم دولتهم عشان ياخدوا الثرو

ول .. د خرهم بنوا الجوامع وهو ده المعمار الوحيد اللي تركوه لعصرناهو أ
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ملوا الالب توب وال يعنى هيكونوا ع.. ضافوا أي حاجة للتكنولوجيا أمش 

 وال عملوا عمليه في القلب  .. الكاميرا

 ،وأجدادهم المسلمين في حضارتهم شباب علياء بكل دهشة مما صار يظنه

ما وال يهتم ب ،ال يذكر سوا المعارك والغزواتو يدرسونه لهم والتاريخ الذي

وصا وخص ،ثرت في العالم اليوملمسلمين من إنجازات حقيقية وكيف أفعل ا

نه من علمها الذي بحكم أقرأت فيه كثيرا  ي مجال الطب والصيدلة الذيف

 ؟!كدا قالكاللي مين  : انتَ متعجبة فقالت ؟!!كيف يقول هذا ،تخصصت فيه

 من األولالزملك قاعدة مع التاريخ  ال انتَ 

روا عشان تظه قائال بسخرية: أه التاريخ ده هتالقيكوا مزورين فيه شريف

 مش كداّ؟!! ميةعظمة الحضارة اإلسال

كتب  ومن.. ابتسمت علياء وقالت: وهللا اللي بيني وبينك الكتب واألدلة 

.. مش اللي أخدوا  بس األجانب اللي حفظوا التاريخ صح.. األجانب كمان 

 مين ونسبوا لنفسهم بدون أي وجه حقمن علم المسل

 المهم دلوقتي يال عشان تلبسي الناس هيبدؤا .. طب ماشي بتحدي: شريف

 يجوا 

 طيب يا ديزل مبتسمة: علياء

  عليك  وفه شنفسي أأنا  على فكرة الفستان ده هيبقا تحفة .. مبتسما: شريف

وتكون أول واحد هلبسه حاال .. : متخليش حاجة في نفسك مبتسمة علياء

 يشوفه عليه .. ها أيه رأيك؟!

 وفهشغيري بقا وأفي الحمام  انت  ادخلى ..  : طيب هستناكيسعيدا شريف

 عليك

فتح ان أمام أخيها ف، وخرجت بالفستتركت لشعرها العنانارتدت الفستان ف

 انت  د.. مش مصدق عينية أنا  ثم أطلق صفير عالي وقال:فمه في دهشة 

م موافق يطلعلي كل يوأنا  .. .. يا نهار أبيضجمد واحدة في الحفلة هتبقي أ

 ة أخت كدا فجأ

 بجد حلو :فقالتخيها ر خديها من مديح أضحكت علياء واحم

 على وضعك .. استني كدا خليك  : حلو ايه ضاحكا شريف



246 
 

(21) 

 

 تاركا خلفة علياء تضحك على تصرفاته ودخل غرفة باسل شريف أسرع

 ،دون الجاكتدلة رائعة برتدي كان باسل قد أالباب، ن يطرق فجأة دون أ

لغرفة ا جاذبا إياه خارجابقوة ده يمسك أقفز شريف ووكان يبدو أكثر وسامة ف

حورية نزلت من السماء .. نساء العالم  أجملمزة ايه دي  .. ألوقال: مزة 

.. ت العين أجمل من رأيمكن أن تقول ..  ملكة وحورية البحر أل دي.. ألأل

 جميلة الجميالت فيرجينيا إنها

من كلمات أخيه فمن يصف ذاك األحمق؟!! أوقفه وجذب ذراعه  تعجب باسل

يرجينيا ومين ف ؟! ايه مالك؟!!اتهبلت يال انتَ  ؟!ه يا بني: ايمن يده وهو يستفهم

 دي؟!!!

 : تعالى وشوف بعينك مبتسما بشدة شريف

 لىإ مرة أخرى ولكن تركه باسل حتى يأخذه لتلك الفتاة، فذهبا وجذبه شريف

ذي غطته بوشاح من الشيفون األبيض، ظهرها النت قد أولته غرفة علياء وكا

مع منظر الفستان من هو مصفف بتلك الطريقة شعرها و رأى باسلعندما و

 وعندما نادى شريف: لفي يا علياءالخلف كانت رائعة، 

استدارت علياء وكانت ابتسامتها الرائعة لم تفارق وجهها فضافت لها جمال 

ال يمكن أن يضيفه مساحيق التجميل مهما كان من وضعها من  مضاعف

.. ية عينمش مصدق أنا  ال:وابتسم فق ونظر لها باسل خبير في التجميل،

 علياء؟! انت  

 !!وقال: مش قولتلك اقام باكتشافهابتسم شريف بفخر كأنه هو من 

  عليك  حلو جدا الفستان باسل بسعادة حقيقية: 

 شكرا علياء بحياء: 

 هتبقي نجمة الحفلة  انت  دباسل معقبا: 

 فأكمل باسل: طيب نسيبك إحنا بقا عشان تكمليابتسمت علياء وصمتت 

 تجهيز نفسك

أنكشأنا  .. بايت هناأنا  بضيق: ال يا عم شريف  ها اللي هنزل م 
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 باسل بضيق: يال يا حيوان أنزل قابل الضيوف معايه

عجبك كدا يا  .. وقش طبزودفعه باسل فقال شريف بحنق: طيب مات

 ؟!!علياء

............................................. 

 ،كان لونه جنزاري ثناء الجامعةت ترتديه أجت علياء فستان لها كانأخر

ت كانو، ن كافة جسدهاكانا يسترا نواللذاالقصير  خرجت نقابها وخمارهاوأ

خلعت منذ كانت في الدار، كان كل شيء مكوي  ،و بهما أصغر سناتبد

أت ذن المغرب فتوض، أتبتسم بنصر دت ثيابها وهيوارتاألحمر الفستان 

ياء بنته علن أخره وقد علم األب من باسل أن أامتأل الحفل عوصلت وبعد أن 

 ،بهى صورها حتى بدون مساحيق التجميلالفساتين وتبدو في أ أجملارتدت 

 بهذا كثيرا سعد جالل

 ،كل شيء كما أراد جالل وأكثر روعةعلى أكمل ما يكون و كانت الحفلة

لوان وأ هساتوانعكارضيته بالباللين الرائعة المناسبة مع أ احةبفيزين حمام الس

رود ، بخالف الونواره كانت جذابةوأبطريقة رائعة  ، ووضع األستيدجالفيال

 ، كان كل شيء كما يريدكثر من مكانالتي زينت مدخل الفيال وأالجميلة 

ها في ذنيأ إلى ؛ ألنها لم تصلتزعج قمر التي لموالموسيقى الهادئة  نوارواأل

  غرفتها المغلقة

 شرف باسل عليهاأن الحلوى التي ستقدم أ كان كل شيء على ما يرام حتى

 ،وبهذا حقق األب غرضه باستقبال رائع البنته ،كانت رائعة جدابنفسه و

 وكان يتحدث بسعادة حقيقيةالمايك  جالل مسكن ينادي عليها، أوأمر شريف أ

حضوركوا عيد جدا لسعيد أنا  .. هال وسهال بكل الحضور الكراموبدأ: أ

 بنتي هديرميالد 

سعد : انهاردة من أكملذراع أبيها فضمها وقبل رأسها وأ إلى هدير اتجهت

كان ا أن .. فأنا هقولكوا السبب .. !!.. اللي مش يعرف ليهفي حياتي األيام 

في وسط ظروف مش محل الذكر  يوم تاهتي وف.. ليه بنت اسمها علياء 

 لي بنتي امبارح بس رجعتحاليا .. لكن 

ب ن يكون بجاناتفق مع شريف والذي رفض أ يال كماباب الف إلى هنا أشار

 ا، ورغم سعادة شريف بما فعلت إال أنه كان خائفعلياء التي ارتدت نقابها
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ظر ن، والجميع يمام الجميعأ والذي لم يستطيع اخفائهفعل أبيه  كثيرا من رد

اتجاه  ةناظر خافضة رأسها الفيال وهي فتاة المنتقبة التي تقف أماملتلك ال

 وصوت حاول أال دج فقال بغضبيستأبيها على األ إلى اتجهتألرض، ثم ا

  ؟!!ده البساه انت  اللي  يكون ظاهرا: ايه الزفت

عمال والجميع وهم بين الغمز جالل تصوير الكاميرات ورجال األالحظ 

محاوال تبرير الموقف الذي  كثر وقال، غضب أواللمز وضحكات السخرية

 ده لاإلستيصرت على زي جديد وأ وضعته فيه: علياء كانت حبه تظهر في

  علياء وقالت: أل هنا تحدثت

ت فأكملالقريب من المايك الذي أمسكه أبيها كان الكثير قد سمع صوتها 

ن ربنا شايفنا طول .. على إتربيت على الحياة دي .. أعلياء أنا  بجرأة:

لو انهاردة قولت لحضرتك يا  .. لحظة أيننا ممكن نموت في .. وإ الوقت

 نك هتلبسي زيي يا ترى هتغيري لبسك؟ايدي إام همد

صدمت هايدي من سؤالها ولكنها اضطرت للرد على سؤالها تحت نظرات 

  الجميع التي لم تفارق وجهها منتظرة الرد: أكيد أل

ئة تربيت في بيأأنا  ..لبس زيكوا أكملت علياء: طيب وأنا كمان مش هقبل أ

 نا غير اللي أتربيت عليها.. كل حاجة همختلفة عن هنا كتير جدا 

عر ، شله بالوقوف هنا اتجه باسل نحوها ليوقفها عن إكمال الحديث فأشارت

 اهيبق.. غيرها خترت حياتي واستحالة أأأنا  :كملت هياج وأحرإلاباسل ب

نا هحاول .. وعشان كدا زي مأ غيرهاأن فيه صعوبة كبيرة يا أستاذ جالل إ

عنى فعلى ما أظن مفروض انتوا كمان م الغريبة اتقبلكم بعادتكم وطرقك

 لوا تتقبلونيتحاو

ث والحدي الفيال وزادت الغمغمات داخل إلى هنا تحرك جالل وجذبها للتحرك

لقا تت داخل الفيال وألول مرة، والتعجب مما حدثغير المفهوم بين النساء 

ح ، واألب يصيما حولهاتدري رضا وجعلتها ال علياء صفعة قوية أسقطتها أ

فاكرة إن باللي  انت  اتجننتي؟!!!!!  انت   ؟!تخالفي كالمي أزاي انت   :فيها

  ؟!!نك هتجبريني على طريقتك ولبسكعملتيه ده إ

حاال هتطلعى تلبسي الفستان .. يا علياء  وبصوت أعلى وأكثر حدة: أل

  فاهمة انت   .. وهتنزلي عشان الفضيحة اللي عملتيها
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وظهورها  صارت علياء ولباسهاوأجوائها وكانت الحفل قد فقدت مرحها 

فتاة التي من تلك ال واوتعجب ،هو حديث الجميع المفاجئ وانتسابها لتلك العائلة

، بينما هدير مام الجميعجهت أبيها المعروف بشخصيته القوية جدا أوا

مأساة وسخرية منها،  إلى غضبت كثيرا ألن حفلة عيد ميالدها تحولت

  !!خت تلك البدائيةيسخرون أنها أ لعلياء وسيظلوا وصور تم إلتقاطها

 فكانت ،على وخلعت جواهر عنها نقابهاأ إلى صعدت علياء بمساعدة جواهر

دموعها  واهرعندما فاقت منها بكت كثيرا وجففت ج، علياء في صدمة حقيقية

 لبسي الفستان وقالت: يا بنتي يال أ

بره  عي.. من فضلك أطل مش هلبسه نفعلت علياء وبصوت عاليا قالت: ألا

 ة دلوقتىضواأل

واتصلت على يوسف رأت أنه هو من  الهاتفعلياء خذت خرجت جواهر فأ

 درف سمع هاتفه يرنطفال قصة، كان يوسف في الدار يحكي لألسينجدها، 

 : السالم عليكموهو يغادر غرفة األطفال على المكالمة

 قمر وهي تمسح دموعها: وعليكم السالم يا أستاذ يوسف

د قصأ.. بكائها: مالك يا قمر أنها قمر من صوتها وتعجب لوقد علم  يوسف

 !!يا علياء خير؟

 اللي تقدر بس انتَ  .. ليه اتصلت عليكأنا  مش عارفةأنا  ن:زبح علياء

 تساعدني

 ؟!يوسف في قلق: ايه اللي حصل

ف سو.. باهلل عليك يا ي: تعالى بسرعة وخدني من هنا يا يوسف بانفعال علياء

 مش تسبني هنا 

 !سف في تردد: ايه اللي حصل طيب؟يو

 تعالى وخدني.. شرح بصياح: من غير ما أ علياء

 حقيوالدك ومش من  بتعجب حقيقي من تصرفها: علياء ده بيت يوسف

  خدكعشان أ عليك  وال ليه سلطة  أخدك منه

  !!!عرفشام ينبانفعال: فكرك إ علياء
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 ذاك الحد من إلى محاوال تهدئتها وهو ال يعلم ما حدث ليجعلها تصل يوسف

  !!الغضب

 حلهاممكن أتكلم مع باباك  لو فيه مشكلة وأقدر أأنا  هدي ..: طيب أفقال

 ك إن لجأت ل آسفةأنا  ي تغلق الهاتف:علياء وه

خلعت مالبسها وارتدت ، تبكيوبدون أن تسلم عليه أغلقت هاتفها وأخذت 

ما تها كحقيبلملمت ثيابها في سرعة في  ،سودألملحفة نظيفة ونقاب ا

تحت نظرات ها في يدها وخرجت من باب الفيال خذت مصحفاحضرتهم، وأ

 حد رجال االعمال، بينما كان جالل يحدث أالجميع المتعجبة من تلك الثياب

نزعج من ثياب الرجل على باب الفيال نظر هو األخر، أ عين رأىوعندما 

صل يه عندما و؟!! تطاير الشرر من عينعلياء التي تتحداه ولكن ماذا بيديها

وحاول انطلقت بخطوات سريعة عابرة الحديقة له أنها تغادر دون إذنه، 

ل: علياء مش ينفع اللي قاله دون كالم ف قها فنظرتيباسل اعتراض طر

 بتعمليه ده!!!

انى .. تيتام وراجعه هناك اللي أتربيت في دار أأنا  .. قمرأنا  بانفعال: قالت

 هناك أنا  وقت ماتحبوا تشوفوني

 يدها بحدة وقال: اغزي الشيطان يا علياءمسك باسل 

 تربيتيدفعته بكل قوتها وهنا جذبها أبيها من يدها وقال: يظهر إنك مش أ

 ربيكيوالزم أ

وقع و فاختل توازنها ،مام الجميعصفعها مرة أخرى ولكن تلك المرة أ

 السباحة أمام الجميع، وقفت أمام مصحفها ناظرة مامفي ح من يدها مصحفها

 مغشيا عليهاسقطت في الماء ثم  ،حدودموعها تسيل ال يراهما أله 

.......................................... 

ت الساعة كان ؟!!فتحت علياء عينيها وال تعلم إن كان ما حدث واقع أم ماذا

دخلت  ،ت نفسها ال تزال ترتدي الفستان األحمرتجاوزت التاسعة صباحا رأ

 خرجت ترتديلتفيق من كل ما رأته في عدم تصديق،  ت حماما سريعاذواخ

ثيابها المعتادة للخروج وذهبت فوجدت الورقة التي كتبتها باألمس مقطعة 

  بجانب الكومود
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ر افنزلت لتتناول وجبة اإلفط ،حلمها فضحكت وحمدت هللا كثيرا هنا تذكرت

لت: اهر قتها جوافي الفيال فذهبت لجواهر وعندما رأختها ولم تجد أخويها وأ

 ؟!!كويسة انت   .. بنتيهلل على سالمتك يا حمد ال

 !!قوليلي ايه اللي حصل امبارح؟ .. ه الحمد هللء مبتسمة: أاعلي

 استني هعملك فطار بس على السريع  مبتسمة: جواهر

ثم  ،المنضدة وأجلستها على الكرسي إلى مسكت علياء بيدها وجذبت برفقأ

 احكيلي األول : ألقالت

ومش هتقدري  نك تعبت  ضحة: مافيش غير إن امبارح البيه قال إمو جواهر

 حصلك ايه؟ انت  هو  .. تنزلي

 ميرة النائمة .. كنت بتقمص دور األ وال حاجةابتسمت علياء وقالت: 

 !!: ها وبعدين؟راغبة في معرفة المزيد علياء بابتسامة

ل صومش ح .. : الحفلة خلصت كالمعتادتعجبت من جوابها فأكملت جواهر

ارح امبكان متعصب جدا وزعق لباسل وشريف كتير  بس البيه.. حاجة  أي

 متعصب بردو كان انموانهاردة الصبح ك .. بالليل

 طالعة فوقأنا  بأخويها فقالت: طيببيها حزنت علياء مما فعله أ

  !!: والفطاربتعجب جواهر

 ناأهطلع ذنك .. بعد إ : ال مش ليه نفس يا مامابضيق وحزن حقيقي علياء

السلم وقد كانت مستيقظة منذ غادر زوجها فقالت  درجات قابلتها هايدي على

 !!لعلياء: عجبك اللي حصل امبارح بسببك؟

 لكن مش كان قدامي حل غير ده  .. آسفةمنكسة رأسها في خجل:  علياء

 مهو الزم هتقلعي لبسك بسخرية من تفكيرها: فكرك كدا خالص .. هايدي

و ول.. تبقي غلطانة  بارح فاكره إنه لوا دراع جاللده ولو اللي عملتيه ام

 !!تبقي اتجننتيحاجة صيته نه رجوعك هيغير في شخإ فاكرة

 ذن حضرتك بضيق من كالمها: طيب عن إ علياء
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تهدأ وتبطل ل وتذكر هللا كثيرا نخذت تتلو آيات القرآوأ لغرفتها علياء صعدت

ه قرأت ما كتبتمعتها ولورقة المقطعة وجوقعت عينها على انيران غضبها، 

ن غادر شريف بصحبة باسل وهي بكل عليها، ذلك بعد أبخط يدها باألمس 

لمها ومن ح بساطة قررت تنفيذ الخطة التي استنبطتها من قصص األطفال

  بفردوس

أهل الكهف ناموا بسالم واستودعوا أمرهم هلل، فاستيقظوا ليجدوا ما ظنوا أنه 

من في القرية برب العالمين، فلما ال ضرب من الخيال تحقق وأمن جميع 

سالم ب تنام وتترك أمرها هلل لعلها تستيقظ ويكون كل شيء بخير ويمر اليوم

 12هصحى إال بعد  ومش منوم، برشمتينخدت أأنا كما تمنت، فكتبت "

  دوية الموضوعة بالخزانة في الحماممن األحبتين ، فتناولت "ساعة أقل حاجة

ان ووضعت الغطاء وتركت البركان يثور ويلقي نامت على السرير بالفست

بمحتواه وتفور حممه وهي في سبات عميق تحلم بما كان يمكن أن يحدث 

يصدق ما فكان جالل في قمة عصبيته وال  ،في ذلك الوقت جهةامن المو

كان يحترق من داخله بما فعلته ابنته ؟!! مرهفعلته علياء وكيف خالفت أ

أن أخبر عائلة المنشاوي جميعا بضرورة بعد  وإحراجه بتلك الطريقة

ومحى من بينهم شاهين وابنه فهم خارج نطاق  لعيد ميالد هدير، الحضور

 وأعين رجال األعمال العائلة إال أمام الكاميرات

.............................................. 

ل وحدى الصفقات فقال بغيظ وألبينما في الشركة دخل باسل ليعرض عليه إ

هو من يحب الفصل التام بين و ،مرة يتحدث في شئون العائلة اثناء العمل

أنا  ل:وما كان باليسير عليه، فقا عصابه، ولكن ما فعلته علياء أفقده أناالثني

 تهل  مش مصدق اللي عمَ 

ها نوال شريف كنا نعرف إأنا  ا بابا ال: وهللا ييتحدث أبيه متفهما عّما باسل

 يجي في دماغنا أصال  وال كان .. هتعمل كدا

. يبقا . زت واستعدت للحفلةهجنها قولتلي بنفسك إ : بس انتَ بانفعال جالل

 زاي؟إ

كانت البسه الفستان ونامت إنها : مهو حضرتك شوفت بعينك مبررا باسل

  وال حاجة هو مش كنا بنكدب عليك.. يعني أبيه 
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  هربيهاأنا  بغضب: جالل

 بس مش اتعودت على أسلوب حضرتك : هي بقلق على أخته من أبيه باسل

 تتعود : يبقا بحزم جالل

ن علياء مش بتيجي باألمر من رأيي إأنا  سيفعل: محاوال صرفه عّما باسل

 يعنى طالما مش اقنعتها مش هتعمل  .. يا بابا

مضحوك عليها  نظر جالل بغضب البنه وقال: وأنا هقعد اتحاور مع عيلة

 باسم الدين 

.. يبقا إحنا نفكر مقتنعة جدا باللي هي عاشت فيه : مهو هي موضحا باسل

 نخرجها من التفكير الغريب ده وتبقا عادية  إزاي

 الفيالرجع هشوف لما أ منهيا الحوار: جالل

............................................ 

حضرت منها زهرة جميلة وكتبت على ورقة الحديقة وأ إلى نزلت علياء

 ن، تركتها على سرير باسل بعد أالشجر رسم أوراقباعتذار وزخرفتها 

ه له لتهديما يحبه باسل كن تعلم ساعدت نوال وسمية في تنظيفها فلم ت

 وال تعلم كيف ستعتذر لما تحمله بسببهاكاعتذار، 

تيب ربعد ذلك اتجهت لغرفة شريف ونظفتها أيضا بمفردها بعناية وقامت بت

 خذت تفكر في هديةأ، من طريقتهفهمتها  دوالبه على نفس الطريقة التي

مناسبة له فمسكت لوحة ورسمت عليها قلب يقطر دماء وباللون األحمر 

  باللغة اإلنجليزيةثم كتبتها  آسفة كتبت

سعيدا جدا مما  ،فته وهو مبتسمدخل شريف غر عندما عاد شريف وهدير

 فهي منعلياء علم أنها  رأى عليه غرفته من تنظيم مطابق لما يفعله هو،

الغرفة، رغم ما ناله من إهانة عليه باألمس أن تساعده في ترتيب  عرضت

، الماولكن بالفعل وليس ك "ال"هناك من قال  ، فأخيرابيهإال أنها لم تنفذ كالم أ

من هي ن علياء وعلم أالحظ لوحة غريبة بين لوحاته وابتسم عندما رأها 

 !!: مين؟بتعجب لتذهب لها وطرق بابها فسأ ،رسمتها

 : الديزلمبتسما يفشر

 !!!: ايه ده وجاي لحد عنديوهي مبتسمة بشدة الباب وفتحته إلى علياء جرت
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  ريف وهو يحمل اللوحة ويشير لها: قلبي الصغير ال يتحمل هذاش

اوية ن انت  ابتسمت علياء بشدة وجذبته لداخل الغرفة فقال بشكل درامي: 

 .. ياكلوا الظلط وحوش خواتفيّا ايه؟!! أل مايغوركيش دأنا عندي أ تعملي

 .. مافيناش من ضرب وال غدر

لياء ولم تتمالك نفسها من الضحك فجلست على أقرب أريكة وهو ضحكت ع

 وهزارك كفاية ضح.. نفسي تتكلم جد شوية أنا  بني قالت: يايضحك أيضا ف

ما  كل .. ضحكفضلت ساعة امبارح بالليل أأنا  نضاحكا: صدقي إ شريف

ود سيه يا بنتي شغل األفالم األبيض وأا مش مصدق!! افتكر اللي عملتيه

يل معدة قبل ما ص تسفي الشريط كله ونجري نعملك غسكان ناق ؟!!!!ده

 تموتي

 مجنونة عشان انتحر أنا  علياء مبتسمة: ليه هو

 العفو  شريف بسخرية: أل

  دكتورة صيدالنية يا كابتن  نيمبتسمة: يظهر إنك نسيت إ علياء

.. بس فكرك بابا هيعديها  فكاركوعلى أ عليك  هللا ضحك شريف وقال: 

 اهل؟سّ ب

 ن اليوم عدا على خير .. المهم إ : مش مهمبضيق وهي تزفر علياء

تر من ربنا يس .. مش تعرفي بابا بس انت   .. ه تفكير مؤقتمعلقا: أ شريف

 اللي هيعمله لما يرجع 

  !!: بقولك ايه مش تخوفنيبقلق علياء

 ش خوف عاوزك شجاعة : ال بالضاحكا شريف

ايه  .. حيحص بقولك ؟!لما نشوف هيعمل ايه بتوتر: أنسى خلينا نستنا علياء

 !!تك؟في أوض رأيك

سي بيها لب يلطريقة اللي ظبطبنفس ا .. منورة : فله شمعةضاحكا ريفش

 عرفشانا موحاجتي .. شكلك ذكية وأ

 خفة تضحك بسخرية:  علياء
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علمك شوية حاجات على الكومبيوتر أ مبتسما: طيب تعالي بقا معايه شريف

  ؟!!بقيت المدرس بتاعكأنا  .. مش

 تعش الدور بس باهلل عليك ا : ممبتسمة علياء

 اه ـــــــخد فرصتي طشريف وهو يضحك: سبيني أ

 !!كيد مش من العيلة ديأ نتَ !! أل ااهــ: طبعدم تصديق وهي تضحك علياء

ع التواصل االجتماعي واقمفأخذا يتصفح  غرفة شريف إلى وصال سويا

ويعلمها بعض األشياء الجديدة لحماية حسابها واثناء ذاك قرأ خبر انتحار 

 شاب ومكتوب تعليقا أنه مات كافر وال يستحق التعاطف

 كان مريض ما يموتء قائال: يعنى هو من كالمه قبل ونظر لعلياتعجب 

  !!لما ينتحر يقولوا عليهومحدش حاسس بيه و نفسي

و !! .. لنه هيدخل الناروما يرمي إليه: مين قال إ لمشاعر أخيها علياء بتفهم

جل إن عز و القيهم بيقولوا إنه في مشيئة هللاهتودور اإلفتاء أهل علم سألت 

ن قتل النفس حرام زى هو ارتكب كبيرة أه ال .. شاء رحمه وإن شاء عذبه

 كافر؟ .. لكن هل شارب الخمر ب الخمر حرامشر

 ال طبعا مش كافر لعدم علمه باألمر فتولت هي الرد: لم يرد شريف عليها

الكافر ده اللى بيستحل االنتحار وشرب الخمر يعنى  ام.. لكنه ارتكب كبيره أ

فهو انكر كالم هللا وكالم الرسول صلى بيقول حالل وانه ربنا مش حرمهم 

 هللا عليه وسلم

ن وا إاللى قال هم.. تفكير الخوارج والمعتزلة ثم تابعت: لكن اللي قدامك ده 

مرتكب الكبيرة كافر ومخلد في النار وال يجوز الصالة عليه وال الدعاء له 

 وال دفنه في مقابر المسلمين 

 شريف بتعجب: خوارج ومعتزلة!!!

ضخكت علياء وقالت: ماتشغلش بالك .. اللي حبه أقولهولك ربك أعلم بحال 

دعوة لالنتحار مش  وطبعا كالمي الشاب ده وربنا نفى عن نفسه الظلم ..

. فهو ه .في النار وممكن يرحم المنتحر ن ربنا أعلم بالقلوب وممكن يعذبإل

 .. أنا بس وضحتلك عشا...يق فر مش عارف هيبقا من أي
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جدته وفخرجت والمرتفع جدا  مبيهصوت أقطعت حديثها عندما سمعت 

  في الزبالة تترمي بره الفيال يقول: كل الهدوم دي

المالحف والكابات والنقابات  سدال المخصص للصالة وباقيلياء االوجدت ع

 نيها نحوها وحاول أبفجاء أال ما ترتديه ، لم يبقا لها إجميعهم يحملهم سيد

بخوف من ذلك الشر  فتراجعت خطوة للخلف من على وجهها يجذب النقاب

مش من  .. قلع النقابمش عاوزة أأنا  أل قالت:الذي ظهر على وجه أبيها و

 حقك 

 والقاه اتجاه سيدبعنف جالل فجذب النقاب من على وجهها  غضبت كلمتهاأ

شريف  مر وجهها بيدها ودخلت غرفةفغطت ق الذي غض بصره عنها،

كات العيال ولوي الدراع دي ممكن ن حرفدخل خلفها جالل وقال: لو فاهمه إ

للي له هو ا.. اللي أقو شوفتي النتيجة من شوية قدام عنيكي انت  جيب نتيجة في

 نه الصح يمشي إل

إن دعيت ربنا فيوم إنه ندمانة أنا  :بنحيب ء دموعها وقالتمسحت عليا

اللي  شوف.. يارتني كنت مت قبلها وال إن أو يرجعكوا ليه يرجعني ليكوا أ

 بكرهك بكرهكأنا  .. بيحصلي ده معاكوا

ال وصفعة قد صافحت وجهها جالل من كالمتها ولم يشعر بنفسه إغضب 

عينيهما على أخرهم وألول مرة  اللذان فتحا ،هول شريف وهايديفي وسط ذ

ت مثل تلك الكلمات وال أن علياء ال تصدق أنها قال يكون الرد بيده، صدمت

جاه تاخرج جالل وهو منفعل ب، له ضربها بعد يومين فقط من عودتهاأبيها 

 وانصرفت هايدي خلفهغرفته 

عنها ببعض الكلمات  وأخذ يخفف بجانب علياء على األرضجلس شريف 

 ت  ان !!علياءنادى عليها: لم ترد عليه علياء، التي لم تسمع منها شيء، ف

  ؟!!كويسة

  اللي غلطانةأنا : لياء تردد بحزنع

بحزن على حالها وما حدث لها عند وقوفها بوجه أبيه: طيب تعالي  شريف

 تك وضأنقلك أ

 بردو  أحسن: يبقا وهي تنظر للفراغ علياء
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 " انت الدموع ال تفارق عينيها ولسان حالها يقولء غرفتها وكذهبت عليا

بما ف من شريعاد باسل وعلم  ،اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك"

ه ختتصرف علياء ومن رد فعل أبيه على كلمات علياء، أوغضب من حدث 

 ،فعال ليست سيئة وال متمردة هي فقط تريد من يتحدث معها بهدوء ويقنعها

 ن تخلع الحجابإلقناعها بعدم فرضية النقاب ويمكن أليس معه األدلة وهو 

  الذي يحيون فيه اآلن نه ال يناسب العصرأيضا، أل

فتح الباب رأها ماسكة القرآن تتلوا  عليه، خته فلم تردغرفة أ طرق باسل

اهلل ف ،بباسل وال بأي شيء حولها إن هللااستمرت تقرأ ولم تعبأ ، آيات هللا

 مهما قال أي بشر فلن يهون عليهاو ته اآلنايلى أن يشفي قلبها بآالقادر ع

حزن على ما بجوارها ورأى عينيها المتورمتان من الدموع فباسل جلس 

إخراج  وهي تزفرراغبة في علياء عند نهاية السورة توتوقف لها، حدث

نفع فقال لها باسل: ي زفره،ا في هواء ساخن توالثقل الذي على صدره اضيقه

 اللي حصل امبارح وانهاردة  كدا

 ،ولم ترد عليهعلياء نظرت له بصمت وأغلقت المصحف ووضعته جانبا 

 ؟!!مش تردي عليه ذنبي ايه عشانأنا  ؟!! طيبفقال: ايه

 ظلت علياء على صمتها ناظره له فقال: طيب يال عشان الغدا

 .. للدرجة دي مش عاوزة تكلميني :باسلفقال  رأسها بالرفض علياء هزت

 ليهطيب دانا حتى الوردة عجبتني اللي اخترتيها 

 نام ابتسمت علياء قليال وقالت بصوت مبحوح ملؤه الحزن: عاوزه أ

 ساعة نوم؟!! 12ممازحا : مش مكفيكي أكتر من  باسل

 نام تعبانة ومحتاجة أأنا  مبتسمة بصعوبة: معلش .. علياء

 !!لياء؟يه: فين عبستبدل مالبسه بمالبس للبيت فسأل أن انزل باسل بعد أ

 نها مش جعانة باسل بتردد: قالت إ

 بضيق: من الواضح إنها مش عاوزة تتعدل وتجبها البر جالل

ها وهي سبتأنا  بابا .. هي فعال شكلها تعبان جدا يا: بس مبررا موقفها باسل

 بتنام 
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 لما نشوف اخرتها .. : طيب بحزم جالل

ها غرفتها فوجد.. دخل جالل  الساعة التاسعة إلى نومها استغرقت علياء في

ر كتبه وسألها: اخم إلى دعا جواهرفعاد لمكتبه و ،قلق عليها بالفعلنائمة، 

 ؟!!متىمرة علياء كلت أ

 تقريباجواهر وهي تتذكر: امبارح قبل العصر 

 وقال: طيب روحي شوفي بتعملي ايه!!غضب جالل 

ام، ناول الطع؟!! البد أن تجوع وتنزل لتنها بذلك تجبرهتظن أوظل يفكر أ

 لىإ العشاء ذهب باسلتناول !! بعد تشاركهم وجبة العشاء أيضا ولكنها لم

ايمة .. علياء ن حد أين اللي بيحصل ده في صالح مكتب أبيه وقال: ماظنش إ

أسلوبها وتغير الحياة  .. لكن صر على موقفكوحضرتك مُ  وكل شوية تعيط ..

 اهلسّ مش ب

 والغلط الزم يتصلح ومش نصبر عليه.. : اللي هي عليه غلط بغضب جالل

تر ك.. واللي فيه ده نتيجة لبيئة عاشت فيها أ نسانة: لكن هي إبحزن باسل

 تفكير ده في لحظة أو يوم وال اتنين؟!!نمحي كل ال .. إزايمن عشرين سنة 

لياء .. ع: باسل تعالى بسرعة بفزع شريف يطرق المكتب على عجل وقال

  !!ومش عارف مالها تهاوضوقعت وأنا بكلمها في أ

فل سأبدا، بدت الهاالت السوداء أليها ولم تكن علياء بخيراندفع باسل واألب إ

كن ول إفاقتهاحاوال ، رهاقعالمة لشدة األلم واإل المنتفخة من البكاء عينيها

وتم نقلها للمشفى وسط خوف وترقب اتصل جالل باإلسعاف  ،بال جدوى

ا ي ايه ا: فيهعليهابخوف غلبه  بألقال القت لها المحاليل فعُ ، الجميع

 !!دكتور؟

ها مش نسة مجهدة وشكل: هي بس األبمالمح جامدة وصوت هادئ الدكتور

ي هي دلوقت.. عليها  طبعا أثر بالسلب وأُغمكل ده  ..لفترة  أي حاجةكلت أ

 .. لكن أول لما فاقت طردتنيالحمد هلل كويسة وفاقت 

 اع والمفهوم على مساعدته في إفاقتهلطبيب من رد فعلها الغير متوقابتسم ا

  ؟!!!جالل بتعجب: طردتكفقال 
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توها يظهر انكوا من القلق نقل .. حجابهال على مبتسما: أه وكانت بتسأ الدكتور

 من غير حجابها وده عصبها جدا علينا

 لحضرتكأسف أنا  بإحراج من تصرفها: جالل

عموما هي تقدر .. ير المهم تكون بخ.. دا وال يهمك متفهما: ال أب الدكتور

 تمشي بكرة الصبح

. علياء . ظن يا بابا كفاية بجد: على ما ألجاللانصرف الطبيب فقال باسل 

لنظر بغض ا .. الحياة بتاعتنا مختلفة تماما عن اللي كانت فيهاعنيدة جدا و

كيد مش هنبقا مبسوطين لما .. بس أ مين اللي صح ومين اللي غلطعن 

 وال تدخل في حالة نفسية محدش عارف عواقبهاناها تموت وسطنا بعد ما لقي

 ماشي أنا  .. شايفه عمل اللي انتَ بحزن على ما حل بها: أ جالل

 ويحكىجانبها في غرفتها وكان يضحك معها طوال الوقت  إلى بات باسل

صر أن تحكي هي األخرى، وأ ثناء الدراسةلها عن مواقف حدثت معه أ

 خرجتولكن بعد أن  من ثياب لها ما تريدري نه سيشتخبرها أسعدت عندما أ

ما دوعدها عن، حضار الجديد مكانه، ولتعتبر أن ما ألقاه أبيه إلمن المشفى

 لشراء كل ما تحب سيتسوقان سوياتتعافى 

ملحفة ونزال سويا في أكبر حضر لها نقاب وصباح اليوم التالي أ وفي

 اءاتللعبمحالت دخال سويا ، ن تشترى الكثير من المالبسالموالت وأصر أ

سدال إأخرين وقابين عباءات وناشترت ثالث ، الخليجية والمالبس اإلسالمية

 ،كثر من طقم للخروج ومالبس بيتيهوأصر باسل أن تقوم بشراء أ ،للصالة

ويصر عليها بشراء المزيد ولكنها ترفض،  المحالت ألفخم يأخذهاكان باسل 

اء بالخارج وهي في قمة السعادة تناوال سويا الغدوبعد أن انتهيا من التسوق 

  ؟!!: ها فرحانةمبتسما فقال

 كيد فرحانة جدا بسعادة: أ علياء

 : طيب كويس مش عاوزين دموع تاني بقا ضاحكا باسل

 .. حاضرن شاء هللا مبتسمة: إ علياء

 نفسك تعمليها؟يه يا علياء؟!! قولي أي حاجة باسل بسعادة: نفسك فإ

 ؟!!حاجة هتعملهاليي حاجة أي يعني لو طلبت أ: بمرح علياء
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 حاجة هعملهالك أي .. : ايوهمبتسما باسل

دول  .. شوف البناتوأدلوقتي عاوزة أروح الدار أنا  بسعادة: طيب علياء

 وحشوني جدا 

 باسل بابتسامة: وماله يال بينا نروح هناك 

ية أعدي على الصيدلبالمرة .. ونجبلهم حاجات حلوة ه: بسعادة حقيقية علياء

 د حسابيخأ

 : انسي الصيدلية دي بقا بضيق باسل

 سيبهبحزم: ال مدام حقي مش ه علياء

 !!: ليه هم كام؟بتعجب باسل

 !!ه؟!سيبن ده تعبي ليه أمبتسمة: الفكرة مش في العدد .. الفكرة إ علياء

 يبتسم: طيب يال بينا  وباسل وه

لعاب على إحدى المحالت في المول وقام بشراء الكثير من األ مر باسل

لألطفال والتي أصر أن تختارها علياء بنفسها ألنها تعرفهم أكثر منه وتعلم 

قات بدون أي تعلي بصحبتها وأخذت راتبها على الصيدليةما يحبون، ثم مر 

  من صاحب الصيدلية أو منها

لهم  حضرتثير من الحلوى المحببة لألطفال وأالك بمرتبهااشترت علياء 

كانت في غاية السعادة وهي ، زا ومثلجاتبيت ، فجلبتطعام من الخارج

نطلق ، اورحب بهما علياء وباسل فابتسم الباب ففتح يوسف ورأى تطرق

ها ولم يخلوا القاء من بكاءكانوا سعداء كثيرا خذوا يقبلونها، األطفال نحوها وأ

 اء الفتيات، ثم تناولت معهم الطعام الذي أحضرته وبك

 تسمكان باسل مب، حدع ال ينكرها ألجميفي سعادة بادية على اظلوا يضحكون 

 تيلقا عليهم مجموعة من النكات الطوال الوقت وتعرف على الفتيات وأ

 بمساعدة أخته ووزع عليهم األلعاب ضحكت الجميعأ

في أجواء ال تختلف كثيرا عن أجواء اللقاء من بكاء وسعادة،  غادرت علياء

قمر  كة روحتار ، ذهبت علياءبكاء الفراق وسعادة اللقاء الذي لم يدوم طويال

لغا وترك مب ،د باسل ذلككّ لهم قريبا بعد أن أ تأتىن وقلبها معهم ووعدتهم أ

 للدار 
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را ، سعد شريف كثيالسعادة البيت وعلياء في غاية إلى اادع انتهيان بعد أ

ت حتى راحمنتصف الليل  إلى بفرحتها وأخذ يتبادل معها أطراف الحديث

  !!: ماما سندسسمعها تهمس يدثرها فقام ،ياء في النوملع

يتابع أجهزة لغرفته  إلى تعجب شريف من االسم ولكنه ابتسم وذهب

 خرنام هو اآلبعد ساعتين قام لي، نزل ويخص عالمهخر ما الحاسوب ويتعلم أ

الليل  ع الفجر وذهبعلى صوت علياء وهي تغني: طل ليستيقظ في يوم جديد

او نقطة قالها بس بس قالتله ناواف الش.. و صاو صاو والعصفور صوص

 ناو ناو

ايه يا  ؟!تصحى ابنك اللي في كيجي وانب انت  انفجر شريف ضاحكا وقال: 

 !!كنت بعقلك انت  م ؟!!على الصبح بنتي اتسخطي

يال يا  مش أحسن من رش الميه على الصبح .. ضحكت علياء وقالت له:

 أستاذ عشان الفطار 

  !!!!!!: هتفطري معايه والمبتسما شريف

 ت ال مش هترضى تفطر مثال؟!!!ي لو قول: يعنمازحة علياء

 ال طبعا هفطر  !!!: مثال يعنيمازحا هو األخر شريف

  عني!!تب بنزينعشان تتملي  .. ديزل على الندالة يا أخص: مبتسمة علياء

 على اسمي : قولنا نبطل استظرافوهو يرسم عالمات الضيق شريف

 وننزل سوا غسل وشي ه يال :ثم قام وقال

 !!؟علطول : هي هدير بتصحى لوحدهامستفسرة علياء

 تها : أه ومش بتحب حد يدخل أوضموضحا شريف

 حنا ننزلعلياء مبتسمة: طيب تمام يال إ
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(21) 

 من اق علىون هناك سبكمن علياء وشريف فقرر شريف أن ي أسرع كال  

 اكانو الباب إلى فوصالسبق شريف علياء  ،سيصل لغرفة السفرة أوال

يضحكان بشدة ودخال للغرفة في جو من المرح انعكس بمشاعر مختلفة على 

كانت هايدي مغتاظة من عالقة ابنها بعلياء التي اكتسبت ، جميع الحضور

وبدا على هدير نظرات الالمباالة التي  ،فردان من العائلة في أول حضورها

املت وتع هماكتسبت تخفي وراءها الغيظ من علياء وعالقاتها مع أخويها وأنها

نها وبينهم اآلن يحدث بي إلى معهم كأنها تعرفهم منذ سنوات في حين هي

 صدامات

تستطيع أن تنسى يوم اجتمعوا في غرفة شريف ووصلت الضحكات  هي ال

تشاركهم تلك اللحظات ولكن لم تكن  كم تمنت لو ،أذنيها إلى والمسامرات

ظهر بالفضولية أمام علياء أن تتأبى نفسها !!  كما رهاوهناك دعوة لحض

  !!ولكنها أحبتها !!وقبول ال تعلم ما هو سببه؟وإن كانت تملك جزء من حبها 

ه لمجرد رؤية علياء في صحة أفضل وبعد أن أيقظت تلقائيا بينما باسل ابتسم

ظراته حدة في نبينما كان جالل األكثر  ،كان في قمة السعادةف اليوم بنفسها

جالل  لم يبالي ،بهدوء جلسا على المائدةفشريف التي قطعت ضحك علياء و

  باباقالت علياء: أن  إلى ا طوال الوقتمليهأو ينظر إبعد ذلك  امبه

 بمالمح جامدة وهو متعجب من مخالفتها ثانية لنظامه نظر جالل اتجاهها

زة عاوكنت أنا  بصوت يخلو من المشاعر ال يظهر به تردد أو خوف: فقالت

 ور صديقتي انهاردة ستأذن حضرتك إن أزا

 : نتكلم بعد األكلبالمباالة جالل

 !!: وليه مش دلوقتي؟بضيق علياء

في حركة أفزعت هدير وهايدي  يضرب بيده على السفرةهو جالل بغضب و

لما أقول حاجة مش أنا  بينما كانت علياء متوقعه لرد فعله ذاك فقال بحدة:

 ؟!!عشان ايهو وتقولي ليه .. الزم تجادلي

ضر قالت: حالكوب فوهي تنظر ل الشاي بهدوء كوب تبتسم وتشربعلياء 

  .. آسفة
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 جه علياءو يف عينه لم تلتفت عنليكمل فطوره وشر لم يعلقونظر لها باسل 

 :االبتسام، بعد أن قام جالل من على كرسيه قامت علياء وقالت نفيتبادال

 !!ممكن نتكلم دلوقتي؟

: هخلي السواق يوصلك وجههاوهو يرد على طلبها دون أن يلتفت ل جالل

 هيرجع معاكي.. ولبيتها  مكان

 ؟!!وال هتتاخري هناك ثم التفت لها وقال:

 طمن عليها الص هو ساعة بالكتير أقعد معاها أ: ال خمبتسمة علياء

عربته ليلحق بباسل، فيقول  إلى بسه عالمة التفهم ويذهجالل يشير برأ

 على األكللكالم بيه: بنت ممنوع اشريف لعلياء مقلدا صوت أ

 تضحك علياء فتقول هايدي: عيب يا شريف

 سف شريف باقتضاب: آ

  ؟!!امتحاناتك قربت مش كدا : انتَ تغير الحوار علياء

 االمتحانات أخر الشهر ده هتبدأ مبتسما: أه .. شريف

اوي على ن.. بس قولي اتجدعن بقا .. ن شاء هللا تبادله االبتسام: خير إ علياء

 ايه؟

 مدنيمهندس  وهيبقا: شريف تعليم خاص لغات د بدال منهتر هايدي

نا : حلو جدا ربمتعجبة من رد هايدي ولكنها ابتسمت ولم تعلق سوا ب علياء

 يوفقه

 حابب مجال االليكترونيات جدا أنا  شريف باقتضاب:

 لي بتحبهفيها المجال ال: طيب ممكن تشوف كلية مفكرة وتجيب بتلقائية علياء

 .. أنا قولت هيكون مهندس مدني : ألبحدة هايدي

فكرت  فعالأنا  للجدال فيقول شريف: ةمتجنب علياء تنظر لهايدي وتصمت

  و... يا علياءكدا في 

بقا  مشأنا  ؟!! هوبتكسر كلمتي يا شريف : انتَ وقالت بحدة هايديقاطعته 

  ؟!!ليه كلمة عليك
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 ل األفضالوضع: طيب ممكن نفكر بعد االمتحانات ونشوف  من علياء تهدأ

ي : مش تتدخلوهي تنظر لعلياء بغضب والشرر يتطاير من عينيها هايدي

 .. ومالكيش دعوة بمستقبل ابنيبيني وبين ابني 

 شريف بضيقشعرت علياء باإلحراج من موقف هايدي الغير مبرر ورد 

 لبس طالع أأنا  :وهو يزفر

ن غيظ شعل ملما دار وأ مواجهة علياء، فتبتسمفي وتتبقا هدير  هايدي تلحقه

 نت  ا: أختها، وتقول راغبة في معرفة المزيد عن علياء هايدي دون أن تقصد

 !!كنتي عايشة فين قبل ما تيجي هنا؟

 !!ت علياء بالسؤال فقالت: يهمك تعرفي؟تفاجأ

  وال ايه؟!! .. وماظنش فيها مشكلة مبتسمة: ال بس من باب الدردشة هدير

  وال ايه؟!! ال في الحفلةبابا ق مبتسمة: على ما أظن إن علياء

تتضايق عندما تتذكر غضب أبيها يوم عيد ميالدها على أخويها، ونهاية  هدير

  أل: اليوم بشكل غير الذي كانت تتمناه، فترد باقتضاب

مبتسمة وهي تتذكر الدار ولم تبالي من أسلوب هدير فهي أختها  علياء

ان كل اللي فيه في مكان حلو وك عايشهكنت .. : طيب الصغرى مهما حدث

 طيبين جدا و....

 مكان،ولن تخبرها بال أن علياء ستكذبفلقد شعرت بسؤال أخر  هديرقاطعتها 

دون ذكر  رغم أن علياء ما كانت تنوى سوا وصف المكان كمان طلبت منها

 !!!بابا وباسل عرفوا المكان؟ : وإزايمكنونة أنه دار لاليتام

باسل  :به التحقيق ولكنها أجابتبتعجب من طريقتها التي صارت تش علياء

 قابلني بالصدفة وعرفني األول .. اللي عرف

 !!مغطية وشك؟ انت  : عرفك ومبتسمة بسخرية هدير

وهي تنظر في وجه أختها وال تستطيع استنباط لما تغيرت هكذا عن  علياء

 : ال حصل موقف ووشي كان ظاهر أول لقاء فقالت

 .. شاوووووو طيب .. بعدم اقتناع: اممممممممممم هدير

 : هدير بضيق علياء
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 !!: هاةبال مباال قالتومالمحها تحمل االستفسار والتعجب ف التفتت لها هدير

وقررت عدم المواجهة لضيق الوقت أمام أختها فتغيرت تعبيرات  علياء

 .. أولنك في ثانوية عامة عارفة إأنا  .. : ربنا معاكيوجهها وقالت مبتسمة

ت حبه نتكلم كتير جدا .. ولو عاوزة أي مساعدة في لما تخلصي االمتحانا

 تحت أمرك يا دودوأنا  الدراسة

 : شكرا بضيق هدير

و يه أزعلتك في اأنا  متعجبة ولم تستطيع كبح فضولها: ممكن أعرف علياء

 ؟!!ليه بتعامليني كدا

 !!: كدا ازاى؟وهي تزفر وتضم يدها أسفل صدرها وتقول بضيق هدير

  !!خالص من يوم ما جيت مش بتتكلمي معايه بتعجب أكثر: علياء

 زي ما قولتيبكره نتعرف على بعض .. : عادي مبتسمة بسخرية هدير

وهي تستغفر هللا وتستعيذ باهلل من الشطان الرجيم سرا لكي تهدأ وتبعد  علياء

 ن شاء هللا وسوسة الشيطان عنها فابتسمت وهي تقول: إ

علياء النقاب وقامت لتستعد اسدلت انصرفت هدير في صمت دون سالم ف

 أحمد هاجر قبل حضور زوجها إلى من أجل الذهاب

................................................................. 

 بجد عملتي كدا ؟!! ..مجنونة انت  : وهي ال تتمالك نفسها من الضحك هاجر

 !!؟إزاي

ت إن الزم أهرب من .. حسيمش عارفة بس  .. ه وهللاعلياء وهي تضحك: أ

  وأسيبها على ربنا ي شكلالموقف بأ

 نه تقبل لبسك ونقابكمبتسمة: بس كويس إ هاجر

 بابا مش متقبل  وهي تبتسم بضيق: أل .. علياء

 هاجر بتعجب: إزاي؟!!

مر مش هينفع علياء موضحة: حاسة إنه بيهادوني .. أو إنه شاف أسلوب األ

 معايه 
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 .. ألهلكفرحت جدا برجوعك أنا  .. يا علياء: ربنا يستر وهللا بقلق هاجر

 بوكي جداالصراحة خايفة من أ بس

.. حاولت الحياة هناك  بس مستغربه .. مش خايفة منهأنا  مبتسمة: علياء

 تعرف على كل الموجودين اتأقلم من أول يوم وأ

هناك  : تالقيكيفتعلق هدير وهي تضحك السرير مع هدير علياء وهي تضبط

 صح؟! .. نك شجرة الدرم وال كإعندك خدم وحش

 ي جوجوعيب على التعليم  .. جهلالم لدر يا أ: اسمها شجر اضاحكة علياء

 ؟!!كدا هناك انت  المهم  .. : يا ستي مش فرقمبتسمة بسخرية هاجر

ش ماللي شغالين هناك : هو فعال سلوب هاجر الطفوليمبتسمة من ا علياء

ه كل ويغسلوا مش فييعملوا األينضفوا وهم ب.. بيخلوكي تعملي أي حاجة 

 الصراحةأي مجهود 

يييييح ييي: هيييييييحياة علياء الجديدة وتتخيل نفسها مكانهالوهي سعيدة  هاجر

 !!وايه كمان؟ .. هللا بقا.. 

مل : على فكرة بعوهي تضحك لما ستقوله فيحطم كل تخيالتها اآلن علياء

دور . وكمان عاوزة أ.ن مش بحب يبقا مش ليه الزمة .. إل حاجتي بنفسي

 شرح لألطفال كمان أقول لبابا إن أرجع الدار أو..  على شغل بقا

وقد فتحت عينيها على أخرهم من تفكير علياء ورفضها للنعيم وحياة  هاجر

قرية ف أقول ايه؟!! مانت  أصال :األغنياء التي تنعم بها فتزفر وتقول بضيق

 لي هو حد يالقي دلع ومش يدلعاللي قولتي انت  مش  !!بتخدمي نفسك .. وهللا

 !!!معايه حمد بيعملهاللي أعلى 

حامل  انت   .. نا وضعوضع وأ انت  بس  مبتسمة وهي توضح: أل .. علياء

 اجة وأعمل حاجتي بنفسيحأي  عملعادي أأنا  لكن

 : بردو فقرية ضاحكة وهي تستفزها هاجر

ن كري إتحكا سويا فقالت هاجر بعد صمت دام لدقائق وهي تفكر: بس تفض

 ؟!!باباكي هيوافق على حكاية الدار والتدريس لألطفال

وال ترغب في الرد على السؤال وستترك األمر لتدبير هللا فقالت  علياء

 : األطفال وحشوني جدا وهللا مبتسمة
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 ؟!!مش كنتي معاهم امبارح يا بنتي انت  : تبادلها االبتسام هاجر

 يوحشونيب : بردووهي تضحك علياء

 : الحمد هلل على برود الدم اللي عنديتضحك على حالهاوهي  هاجر

روحتي  بعدهاي يوم ما سبتينا وتعيطّ  انت   .. ختي ها ياتضحك عليها: أ علياء

 وقولتي عدولي

 الحاّجة سندسزور عاوزة أأنا  تغير الموضوع: وهللا هاجر

 نا كمان مبتسمة: وأ علياء

 ؟!!: هي مش هترجع الدارمستفسرة هاجر

ا .. هبقا أساله : مش عارفةخبار سندس فترد بحزنقطعت عنها أ وقد علياء

كان المفروض تريح  .. طمنع الدار لما اتصل انهاردة عليها أهترج امتى

 أسبوع تقريبا 

 تك وخديني بقا في سك متىتبتسم: طيب ماشي قوليلي هتروحي أ وهي هاجر

 وجوجيا تؤمري  انت  : تضحك من كالم صديقتها المبطن علياء

لهم ال .. بالعربية دول ها عشان اتفشخر قدام ستات المنطقةضاحكة: أ جرها

 وأهلي ناس هـــــــــــاي كالص يفتكروني من األغنياء.. بارك 

 يا هللا .. ما غني إال يخربيت اإلنجليزي بتاعك تقول:هي تضحك علياء و

 خدك بيها لفه دلوقتي .. تعالي أستي 

قني عملت في الشقة كدا حمد رجع والو أتمثل الخوف: ال ياختي ده ل هاجر

ُ  انت  نك وعملتله أكل رغم إ ال لو مّ  ُاللي عملتي كل حاجة بس هيزعل .. أ

 شافني بمشي بره!!!

 : ربنا يحفظهولكمبتسمة ياءعل

عدل شوفك في بيت الهاجر وهي سعيدة وتتمنى بحق لعلياء السعادة: يا رب أ

 !!و يوسف مش أتكلم لسه؟.. ه بقا قريب

  اء بضيق: ألعلي
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ك هل: أصال لو أتقدم تفتكري أمنح مبرر لتأخره كما تعتقدهاجر محاولة 

 فين!!! انت  هو دلوقتي فين و ؟!!هيوافقوا

  !!؟فاكراني ببص للحاجات دي بردو نت  .. ا : بجد عيب عليك  بضيق علياء

وهي تزفر ويظهر على وجهها الضيق لعدم تفهم علياء لكالمها فتقول  هاجر

 هلكبقول أأنا  .. م مخ تخينيا أ انت  : مش قصدي ي تضرب كتفهابضيق وه

 ويوسف نفسه ممكن يتحرج  ..

ي ل تحايل عليه يجي يتقدممش هروح أأنا  .. : مش عارفة بقابحيرة علياء

  أكيد

 : طيب سبيها على هللا بضيق من موقف يوسف هاجر

 مشي بقا يا جوجو الزم أأنا  نظرت علياء للساعة وقالت:

تتحسب وقضتيها نها زيارة ساعة مش .. مع إ : ماشي يا قمرمبتسمة هاجر

 ا حبيبتييعملك في بيتك وعقبال ما أربنا يكرمك  في شغل البيت بدالي ..

بس عشان السواق مش  .. هجيلك تاني.. ن شاء هللا علياء وهي تضحك: إ

 يدايق

 مبتسمة: ماشي يا أم قلب حنين هاجر

........................................... 

 

ل من خال الفيال فشعرت بالملل وأخذت تبحث عن عمل إلى وصلت علياء

لى ع الجديد، في صيدلية بالقرب من مكان سكنها األنترنت، بحيث يكون

 ؛ فكان األغلبفائدة الرغم من بحثها في أكثر من موقع ولكن لم يكن هناك

للمكان  الذهابنفسها  حيث أرادت أن توفر على أنها منتقبة يرفض حين يعلم

 لنقاب كما حدث في بحثها أول مرةتتفاجأ بالرفض بسبب او

 ، فعادت منولكن دون جدوى من الصيدليات قامت باالتصال على الكثير

محاولتها بخفي حنين ألول يوم في البحث، أغلقت الباقة وقامت باالتصال 

حبة هاجر بص ا قريبعلى أمل في أن تزورها عمّ وذلك  الحاّجة سندسعلى 

 فردت سندس: السالم عليكم يا قمر يا بنتي كما اتفقا،
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 ي؟!!ازيك يا بحبيت .. : وعليكم السالم يا أحلى سندسمبتسمة علياء

 الحمد هلل.. كل اللي يجيبه ربنا رضا  .. سندس مبتسمة: رضا يا بنتي

 علياء بقلق: انت  كويسة يا سندس؟!!!

  بخير ع تسيل من عينيها: الحمد هللسندس والدمو

 ؟!!بجد يا ماما انت  كويسة .. علياء بتوتر: ال صوتك مش مطمني

 سندس بحزن: عمك حامد تعبان شوية يا قمر 

 ؟!طيب راح كشفعلياء بقلق: 

 ه يا بنتيسندس وزادت دموعها: أ

 !علياء مستفسرة: وقاله ايه يا ماما؟

 : فشل كلوي ياوظهر ذلك في صوتها وهي تقول انفجرت دموعهاسندس 

 ومحتاج غسيل باستمرار.. بنتي 

يعفو و ربنا يشفيه.. ندس: ال حول وال قوة إال باهلل سدموع تأثرت بعلياء و

 عنه

 اللهم أمين :بحزن سندس

ه فأول مرة أشوثم ابتلعت ريقها بصعوبة وقالت بحزن شديد على حاله: 

 بيتألم كدا يا قمر ومش قادرة أعمله حاجة

.. طيب ادعيله يا ماما : أة الطيبة وزوجهاوهي حزينة على تلك المر علياء

 !غير الغسيل؟ الدكتور مش قاله فيه حل تاني

 يوسف وافق.. و من حد من أهله ممكن ينقل كليةسندس بضيق: قاله 

 !!: طيب وفين المشكلة؟فقالت بتوتر انقبض قلب علياء خوفا

 يوسف لسه يا بنتي في.. رفضت  كمان نا.. وأ : حامد رافضباكية سندس

 عز شبابه 

ش مأنا  .. معلشسندس وهي تمسح دموعها: المهم يا بنتي طمنيني عليكي 

 شغلك بهموميكنت عاوزة أ
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 ؟!!بنتك بردوأنا  علياء بحزن: بقا كدا ياماما .. مش

  ويوسفي أشوفك انت  بنتي وكان نفس تبتسم سندس وتقول: أكيد يا قمر انت  

 متجوزين

على قلب تلك المسكينة كما أن قلبها  وقررت أن تدخل السرور علياء مبتسمة

 موافقة على يوسف يا ماما سندس أنا  :مطمئن

، ل نهائيبشك سف عليها غلقهسندس وال تعلم كيف فتحت الحوار الذي نبه يو

، كما تظن حد غيرهولكن طالما تمنت أن تكون قمر ليوسف فلن يصونها أ

 ؟!!: بجد يا قمرفقالت بسعادة متناسية كالم يوسف

 مش قولتأنا  .. بس بس .. وهللا موافقة.. يا ماما  مبتسمة بخجل: أه ءعليا

 لبابا 

 كمانسندس بقلق مما فعلت: بس يوسف 

 صمتت سندس فقالت قمر في توتر: ماله يوسف؟!!

هقول ا أن في سرها لما كانت تنوى قوله فقالت: بس نفسهاسندس وهي تنهر 

 ليوسف انهاردة يا قمر عشان يجي يتقدم

  نا هقول لبابا يا ماما عادة تغمرها: وأبس قمر

 ..فرح بيكوا قبل ما..: نفسي بجد أسندس بابتسامة مرهقة

  الحج .. ماشي يا سندس .. ها علياء: قبل ما تروحي الحج يا سندستقاطع

 سلوب علياء فقالت: ماشي يا علياءضحكت سندس على ا

ب سيرة علياء ر ايه اللي جاماشية طول المكالمة قم علياء بضيق: مانت  

  دلوقتي؟!!

 معلش .. قمر لسه كنت بقولكأنا  ضحكت سندس وقالت: يووووووووه هو

 يا بنتي لساني بجد متعود 

أنا بحب .. وعالنة ناديني باللي بتحبيه زمش أنا  : ال يا سوسومبتسمة علياء

 ماتفقنا قمر وبحب إنك تناديني بقمر زي

 حنا اتفقنا على كدا؟!!سندس بتعجب: إ
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كذا ا هنه الضغط على سندس هو السبب في نسيانهبت علياء وظنت أتعج

 شيمال.. زورك قريب يا سوسو عاوزة أأنا  فقالت مغيرة الموضوع: بس

 دعوة

 سندس بابتسامة: يا ريت يا قمر يا بنتي

ممكن .. ن شاء هللا علياء بسعادة: طيب هبقا أجيلك خالل األسبوع ده إ

 ماشي؟!.. الخميس أو الجمعة 

 دس بسعادة حقيقية: ماشيسن

 علياء: وعماللك مفاجأة يا سوسو 

 !!: مفاجأة ايه؟بتعجب سندس

 !!يا قمري؟ زايإ مفاجأةك دلوقتى هتبقا لعلياء ممازحة: طيب لو قولتها

وأغلقت معها المكالمة وهما على رأيها  ضحكت سندس ووافقتها على

يما ف بعد المكالمة ظلت علياء تفكر طوال الوقتا قريب، عمّ  ءعهدهما باللقا

يوسف مليئة بالمشاحنات قبل عودتها كل مواقفها مع  ؟!!فعلت ولما فعلت ذاك

حتى في منامها كان الوحيد الذي عصبي  ادائميوسف كان وأهلها، ف بيهاأل

ضحكت عندما أتى على بالها تلك الخاطرة  ،لجأت له ومع ذلك تخال عنها

ل ن قلبها كان مّطَمئ ن قبتعلم سوا أال ولكنها عادت للتفكير فهي  من منامها،

، وكم تتمنى أن يكون يوسف ن تعود ألهلها ولم تشعر نحوه بأي خوفأ

 زوجها

 !!؟لكن كيف ستقول ألبيها أنها كانت على وشك الخطبة وأنها اختارت يوسف

ن م ن األسئلة يقابلها الكثيرالكثير م ؟!!هل سيتقبلهجاء السؤال األخطر و

، فقال أن سمعت طرق على بابها إلى عقلهافي  ترتسم تناريوهايالس

 ؟!!أدخل .. ينفع يا علياء الديزلأنا  الطارق:

 أدخل يا شريف.. علياء مبتسمة: أه 

 !!شريف مبتسما: ايه اخبارك يا لولو؟

 .. بخير علياء مبتسمة: الحمد هلل

 !!: غريبةبتعجب شريف
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 ؟!!ه: فيه ايوهي غير متفهمة إالَم يشير برده فسألت علياء

 : أصل شكلكبمالمح خاليه من كل التعبيرات غير التعجب أجابها شريف

 بيقول غير كدا

  علياء بتعجب: ماله شكلي؟!!

أقصد يعنى وشك مرهق انت  تعبتي .. : زي العسل أكيد مبتسما شريف

 تاني؟!!

 بس كنت بفكر شوية.. : ال وهللا بخير مبتسمة من اسلوبه ومدحه علياء

  ؟!!اللي شغال بال الجميل يهإ أعرف شريف بفضول: ممكن

: مش هتخسري هو مبتسما نظرت له علياء متفحصة وهي صامته فأردف

  !!يمكن أفيدكمش . على فكرة . حاجة

 !!علياء وهي تزفر: موضوع مش عارفه أعرضه على بابا إزاي

 شريف متعجب: موضوع ايه ده؟!

مندفعة  حركةعلياء وارتسمت على مالمحها عالمات الجدية وقامت في 

 تشير بيدها محذرةهي و نحوه كأنها ستبلغه بأسرار حرب في غاية األهمية

يعنى أوعا أسمع إن .. بس الكالم ده في السكرته بينا .. هقولك أنا  :قالت

 انَت قولت لحد 

 سرك في بير .. ابتسم شريف وقال: عيب عليك يا كبير 

صي .. بس هقولك .. ب : يا خوفي يكون البير بيصب في بحرمبتسمة علياء

 يا سيدي

 فتح شريف عينيه عن أخرهما وقال: ها بصيت أهو

بس  .. كان متقدملى حد وكنا هنتخطب خالصأنا  علياء وقالت: ضحكت

ابا مش عارفة ب.. المشكلة إني خايفة وطبعا حصل اللي حصل وبقا ليه أهل 

 ؟!!وأقوله إزاي هيوافق وال ايه

 ا وسط أسرة قبل كد نت  مش كنتي عايشها ليكي أهل؟!! اشريف متعجب: بق
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م هوال  !!انت  حتى مش جبتي سيرتهملم ترد فأكمل وهو ال يزال متعجبا: 

 !!كنت مستغرب وكنت هسألك الصراحةأنا  هنا!! ك  جوم يزورو

عجب تتتوقعه وال تعلم بما تجيب فصمتت، علياء وصدمت من تعليقه الذي لم 

 قصدي أضغط عليك  تقولي حاجة.. مش  وقال: براحتك من صمتها شريف

يه بابا لثم جلس على السرير مفكرا فيما قالته من قبل: بس بالنسبة للشاب ده 

 !!مش هيوافق عليه؟

 علياء بتوتر: مش عارفة

بيه: بصي يا علياء يا بنتي من واقع خبرتي شريف متقمص دور وصوت أ

عماله أو أي حاجة فيها مصلحة أل.. أحب أقولك إن لجالل بيه  ُمعشرتيو

و ابن ناس .. يعني لو العريس ده غنى أ السم العيلة هيوافق علطول

 بل جالل بيهشهورين يبقا فيه أمل كبير بالموافقة من ق  م

تستطع أن تتماسك عن الضحك علياء رغم أنه أقلقها رأي شريف إال أنها لم 

سلوبه وصوته القريب كثيرا من أبيهما فقالت: يا بني أبوك لو شافك من ا

 بتعمل كدا هيطردك برا الفيال 

  شريف ضاحكا ومقلدا صوت ممثل: مايقدرش  

في أكثر من موضوع بما يخص مستقبله وما  ظال يتحاورانو انفجرا ضحكا  

عرضت علياء مساعدته في الدراسة ووافق شريف على يتمنى تحقيقه، 

حان  أن إلى بالفعل ظال يدرسان سويا، تشجعهولكنها س من المذاكرة مضض

الغداء تناولوا الطعام في صمت ولم تعلم علياء كيف ستعرض وجبة وعد م

  ؟!مباشرة ، أتجعل باسل وسيط أم تخبر أبيهااألمر

تى حواضحا للجميع تقليبها الطعام في صمت دون أن تتناول منه شيء  كان

لينبهها ولكنه فاجأها بالضربة فكان صوت  برفق قدمهاأن باسل ضربها 

وأعادت النظر لطبقها ثم  اعتذرت ،ظار جميع الجلوسنتأوهها عالي لفت أ

ام جالل ندما قوع ببطء شديد ت تتناول الطعام، بدأللطعام رفاشانظرت لباسل 

تبدأ ذهبت لمكتبه ل، ثم وتعد القهوة له ان تذهب بنفسهوذهب لمكتبه قررت أ

  كما ظنت  الزوبعة التي ستسبق العاصفة

يوسف مين .. ت  اكيد اتجننتي صاح جالل: ان، بعد أن عرضت الموضوع

 ه بنتي؟!!زده اللي أقبل أجو
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 شاب كويس جدا وكمان مهندس يعني متعلم  علياء موضحة: بابا هو

ش م ابن تاجر بسيط وعايش في حي شعبي .. : اه وايه كمانبضيق جالل

 كدا؟!

وأنا في دار أيتام  رة أبيها ألمر كذلك: هو وافق عليّامن نظ علياء بضيق

 وال معروف أصلي من فصلي هلأومش ليه 

ومش فيه مرواح  .. نسي الموضوع ده خالصجالل بحدة: الوضع أتغير .. وإ

 للدار تاني

  ؟!!ومالهم األطفال بيه هو بس؟! ليه أل .. طيب علياء بفزع:

 ك ال تشوفيه وال تقابليهزمش عاوأنا  مبررا: جالل

لدار لم معاه في ابتكأصال مش كنت بشوفه وال أنا  :مدافعة عن نفسها علياء

له وخطوبتنا كانت هتم خالل األسبوع ده لو كان وص.. ال للضرورة إ

 !!قبل ما باسل يعرفني موافقتي

ي شيل.. وصلك في الوقت المناسب باسل نه بمالمح جامدة: وكويس إ جالل

 وماتفتحهوش تانيالموضوع ده من دماغك 

 بيه  عةمقتنوأنا .. بلغته موافقتي أنا  علياء بتردد: بس

ي لي إنه لو وصله موافقتك كنتذا كان لسه بتقوامتى إجالل بغيظ: وبلغتيه 

 األسبوع ده؟!! هتتخطبي له

تفرك يدها ببعضهما توترا وما من  بها وإذاتفصد العرق على جبين علياء 

 ن رفضتهيعتبر إإجابة تنقذها فرد جالل بالمباالة: عموما 

 اهعلياء بتودد: طيب حضرتك ممكن تقعد مع

مش أعرفي إني و.. م أصال مع حاجة مش هتّ  بحنق: مش هضيع وقتي جالل

كل كيرك ووخصوصا لو له نفس تف جوزي حد من الطبقة دي ..هخليكي تت

  .. فيه حاجات تانية كتير أهم من كدا مظاهر وخالصاللي يهمه الدقن وال

 ان.. كمعلياء مدافعة: اإلسالم مش دقن ونقاب لكن دول جزء من اإلسالم 

ر .. وبحاول بقد دينالعرف كتير في مش مكتفية بالمظهر والحمد هلل أأنا 
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ربنا يهدي عموما و.. كدا جدا غيري كتير على فكرة و.. عمل بيه اإلمكان أ

 الجميع 

بصوت حاد: انت  ليه فنظر لها وقال اغتاظ جالل وظن أنها تشير بالكالم إ

 كنتي عوزاني في موضوع وقولتلك ردي

رق بيها سيحاول بشتى الطوقد تيقنت أن أ تركت المكتب سالمعلياء باست

 ،فقط بل محوه من الوجود ، ال ليس تغييرهتغير كل شيء له عالقة بقمر

ها، وهي ننها ستتزوج من شخص باختياره هو ومختلف عكيف يفكر بأولكن 

ا لن تستطيع التعامل معه هكذا كما أنه لن يكون هناك أي شيء نهواثقة بأ

 نهما!!مشترك بي

ت مة حتى صعدحتضايقت علياء وظلت األفكار تعصف في رأسها بدون ر

علم كسار فابتسمت له بان بداخل الغرفة، لغرفتها ووجدت شريف منتظرها

 وسفعن ي بعد اللي قولتيهولينه مش هيوافق النتيجة وقال: كنت حاسس إ

 : فعال مش وافق بضيق مصاحبه مشاعر الحزن علياء

 ؟!ده بتحبي اللي كان هيخطبك انت  و : همستفسرا شريف

  علياء لدقيقة في صمت ثم قالت: أل نظرت له

.. راح هو يجي خالص مش مشكلة  .. زعالنة ليه بقاأ ُّمال شريف بتعجب: 

 غيره

يه لكن هو شخص كويس وف تتنهد علياء وتزفر بشدة فتقول: مش حكاية حب

 تفكيره قريب جدا من تفكيري صفات كويسة .. كمان 

 يبقا مش من نصيبكف مبتسما: شري

م ي مش الزــــــــــــبس يعن.. نظرت له علياء بحزن فقال: مش قصدي بجد 

.. مهو صعب تالقي نسخة منك ولو لقيتها يكون زيك بالظبط عشان تقبليه 

 مش ضروري حياتكوا هتبقا سعيدة

 اظرة له بحزن فيكمل: طيب ممكن نقول لباسل وهو يقنعه نعلياء وال تزال 

بالكثير من أنواع  مليئة اسل الباب وهو يحمل معه سلة هداياطرق ب

 دخل مبتسما، بعد أن علمت أنه أخيها بالدخول له ، أذنت علياءالشوكوالتة
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بتسامته مع مالمح الحزن على وجه أخته فقال بقلق: ايه اللي ثم تالشت ا

 حصل؟!!

 !!ده؟في ايدك  : هو ايه الليوهو ينظر لسلة الهدايا شريف معلقا

 !!: مالك يا علياء؟وال يجيب على شريف باسل يسأل علياء

عمل هقولك يمكن تقدر تأنا  على فكرة .. : انَت جيت في وقتكمبتسما شريف

 حاجة!!

ا ا بجانبهتحرك باسل عدة خطوات متجها ناحية علياء ثم وضع سلة الهداي

ايه .. حكي يا ديزل وقال بقلق أكبر مع ذلك الحزن البادي على وجهها: أ

 !!اللي حصل؟

 ما كانت هتيجي هنا كانت هتتخطب لواحد لقب : علياءموضحا شريف

 باسل وظهرت التجاعيد على جبينه وبين حاجبيه علق متعجبا: تتخطب؟!!!!

. . ه كانت هتتخطب.. أبقولك حاجة كويسة أنا  شريف مبتسما: ايه يا عم

 ير نه قريب منها في التفكوالشاب من وجهة نظرها كويس وإ

 ،يتامفي دار األ هرآهو الشاب الذي  فكر باسل وأول من جاء على في عقله

 فقال موجها نظره وحديثه لعلياء: يوسف؟!!

ومع  ؟!!"كيف علم أنه يوسفنظرت له علياء باندهاش وسألت نفسها "

ل كباسل هنا فسر ابة أشارت برأسها عالمة الموافقة، نظراته المنتظرة اإلج

ك ذل ،يوسف وقت أن ذهب مع أبيه للدار وجه ظهرت علىتلك المالمح التي 

وتر عند توال دا على مالمحه، واالندهاش من ذكر اسم قمر،الحزن الذي ب

ي كل شيء تم ترجمته ف ، حدثت تغيرات عديدة في تصرفاته، واآلنرحيلها

فقاطع شريف تفكيره معلقا: ايه ده انَت  ،الحال وعرف سببه لدى باسل

 تعرفه؟!

 را له بمالمح جامدة: أهباسل ناظ

شريف ذهب بجانب باسل ووضع ذراعه حول كتف أخيه وقال مبتسما: بس 

 ن باسل هو اللي هيقنع بابا قولتلك إأنا  .. مشكدا يبقا اتحلت يا لولو 

 نظر له باسل متعجبا فأكمل شريف: أصلها راحت اتكلمت مع بابا بعد الغدا

 رفض بابا بس  كنت انَت خرجت ..
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وأنا كمان مش شايفه زوج  .. وقال: وأنا شايف إن بابا على حق زفر باسل

 مناسب ليكي

 !!!بحزن: ليه؟ فسألتهنظرت له علياء 

ي إن مهو الطبيعبجد مش فاهم أنا  ؟!!باسل بضيق: علياء انت  بتفكري ازاي

 بابا يرفض؟!! 

 شريف متعجبا: طبيعي ليه بقا؟!!

 باسل بضيق: مش ليك دعوة انتَ 

 ختي زي مهي أختك إلنها أ .. هيرد عليه: ال ليّ اظ شريف ويغت

 ن عاوزتك إل.. وروح على أوض ل يا شريفخَّ باسل يزفر وينهره: مش تد

 لم مع علياءأتك

قا بابا يقول يمين يب .. زي بابا رأيكدايما  شريف بغضب: على فكره انتَ 

ا نوفي األخر الكل ه .. مش بتخالفه إال نادرا .. شمال يبقا شمال .. يمين

 .. مناسب .. طالما هي شايفه إنه عريس ي جالل بيه وبسعايش على رأ

 ؟!!يبقا إحنا نتدخل نرفضه ليه

 تك وضباسل بحدة: روح على أ

وجعل جسدها  أفزع علياء في حده مما يذهب شريف صافعا الباب خلفه

 ر ــــمـق :بلطف الحظ باسل ذلك فقال، ينتفض

وهي بين ه وبكت كثيرا نظرت له وهي تبكي فذهب وضمها في صدر

لما فكرت فك ؟!!وال تعلم أي طريق تسلك تتشعر بالتالشي والتشت ،ذراعيه

هو  يأتيواآلن  واآلم، حافظ بها على قمر تنقلب عليها بآهاتلتفي طريقة 

  !!يناديها بقمرو

تلك الفتاة التي طالما عاشت حياتها كيف تريد في حدود كتاب هللا ومتحلية 

 وصارت قيود المجتمع الجاهل ،ع منها كل حقوقهازَ نتَ اآلن يُ  ،بسنة رسول هللا

ينهم ال تعلم كيف تنتزع من بو حيط بيهات -المرتدي قناع الحرية والتحضر -

معت س طبقة فقيرة أو متوسطة أو غنية، فهي فرق المجتمع سواء، ال يَ قمر

ور مورفضهم للكثير من األ ،الكثير من الفتيات وهن يشكون من معاملة أهلهم

  التي يفعلونها وإن كانت من أصل الدين
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 ،والعودة لحياة قمرين كلما أرادت الفرار من تلك الحياة رّ مَ ها هي تذوق األَ و

فرت من عين  معةبكت كثيرا حتى أن د ،تظهر العوائق واحد تلو األخر

لمتتالية ا والتنهدات بين ذراعيه باسل تأثرا بحالها وانتفاض جسدها كل دقيقة

 شوية؟!!ونفكر بالعقل  بقا دئا: طيب مش كفاية عياط كدافقال مه

 ،ثار دموعها من على وجههالياء فقال مبتسما وهو يزيل بيده أابتعدت عنه ع

راعيه فقال وهي بين ذتلك الدموع  فكان لقميصه النصيب األكبر من

م هيتمنى ب في العال.. مافيش أ: بابا أكيد بيتمنالك كل الخير يا علياء موضحا

 وال ايه؟.. الده الشر لو

لة وانت  دلوقتى بنت من عائ .. لم تجيبه علياء فأكمل: يوسف ده في الماضي

ليكي فظ عكيد بابا لما هيفكر يجوزك هيجوزك لحد يحا.. أليها مكانة كبيرة 

 كمانو مستوى أكبر ويعيشك في نفس المستوى أ

ا علياء يش ماينفعكي: يوسف علياء صامته وهي تنظر لوجهه فأردفال زالت 

وممكن  .. مش هيقدر يتعامل معانا..  وهيفضل دايما حاسس إنه أقل منك.. 

 بدايقولك إن حياتنا حرام ويبعدك عننا .. وإحنا مش هنسمح بده أ

هو عارف ربنا كويس .. بصوت مبحوح: مش هيعمل كدا  علياء مدافعة

 ومش هيرضى بقطع صلة الرحم

وازك جبس حاجات كتير هتمنع  .. يزفر باسل ويقول: حتى لو افترضنا ده

 منه

فيبتسم باسل ويقول مغيرا الموضوع: ته معلياء تنظر له بحزن وهي صا

  ؟!!ايه الحظ ده !!!جبلك هدية أجي االقيكي بتعيطييعنى يوم ما أ

فقولت  .. ن البنات بيعشقوا الشوكوالتةعارف إأنا  فقال باسل:ابتسمت علياء 

 ية أكيد مش هتكسفيني وترفضي الهد

 يا باسلشكرا  ابتسمت علياء وقالت:

 جبت لهدير وعديتأنا  ..بمرح: أوعي تدي الواد شريف عشان غلسته باسل 

  البت دي عليها لقيتها بتذاكر شكلها ناوية على طب

 : ربنا يكرمها ابتسمت علياء وردت
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 ؟!؟! وال نروح نقعد مع شريف: تحبي تيجى نتمشى تحت سوامبتسما باسل

  !!رخمعيل نه مع إ

خفيف وبيضحكني طول  .. ده حتى دمهابتسمت علياء وقالت: حرام عليك 

 الوقت 

ل و.. مش كفاية أ تي مقالبه؟!! انت  يظهر نسيباسل ممازحا: ده دمه خفيف

 لناوم لما صرختي وفزعتينا كي

ذوا خ، صالحه باسل وأضحكت علياء فسعد باسل ألجلها وذهبا لغرفة شريف

وكانت هناك أذان تسمعهم  ،سامرون ويضحكونيتبادلون األحاديث ويت

  بالغيظ الشديد من علياءو بالحزن وتشعر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(22) 



281 
 

 

وتؤكد عليها سندس لتطمئن عليها  إلى تحدثت علياء نبعد مرور يومي

 اثناء المكاملة وبعد تبادل السالم واالطمئنانزيارتها لها في الغد، 

 سندس بتوتر يحمل الخجل: قمر 

 مبتسمة: نعم يا ماما  علياء

 اتكلمت مع يوسف أنا  حساس التوتر والخجل متملك منها:سندس وال يزال إ

ك كويسة نكملت سندس: هو يا بنتي عارف إأ، انقبض قلبها فلم تعلقعلياء و

 ....كان منتظر ردك انت  عارفة و .. هو كان موافق زي مانت  وعارفة ربنا 

كان موافق" إذا لقد تخلى عنها وقف كل شيء عندما سمعت كلمات سندس "

ت  ان.. فقالت: قمر .. قمر  ت سندس عندما لم تجد أي رد منهاقلق ،بالفعل

 كويسة؟!  قمـــــــــــــر

 مد هلل الح.. انتبهت علياء فابتسمت وقالت: كل شيء قسمة ونصيب يا ماما 

 يا بنتي  سندس بحزن: مش تزعلي

 الحمد هلل على كل حال  ؟!!مبتسمة: ال يا ماما هزعل ليه لياءع

وسالت دموع علياء فأخذت تدعو هللا بالزوج الصالح  اانتهت المكالمة بينهم

، ودعت ليوسف أن يرزقه هو األخر وأن يحفظها ويحفظ قلب قمر كما هو

اء الهاتف مع علي بينما سندس بعد أن أغلقت بالزوجة الصالحة التي تقر عينه،

رت ما دار منذ يومين عندما تحدثت مع تذكثم  حزنت كثيرا لعدم تزوجهما،

 يوسف ليعاود خطبة قمر 

 مش تفاتحيها نهائي فيقولتلك أنا  : بسأعصابهيوسف وهو يحاول تمالك 

 الموضوع ده!!

ومش هالقي أحسن من قمر أستأمنها .. سندس بحزن: كان نفسي أفرح بيكوا 

 عليك وعلى والدك 

صرفت نظر عن أنا  ..ماينفعش  .. يوسف بضيق: بس يا سندس خالص

 الموضوع نهائي 

  !!!: انَت كنت بتحبها يا يوسفبحزن سندس
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حتمال وا .. خالص انتهى الموضوع .. : حتى لو كنتمبتسما بانكسار يوسف

 أخطب بنت قريب 

سبوع كنت ناوي تبني حياتك انت لسه من أ ؟!!سندس بتعجب: إزاي يا بني

 مع قمر!!!

نا أ وال .. ما حصل أبوها مش هيقبلنيومه .. يوسف بحزن: مهي بقت علياء

 هرضى إن أكون من علته 

 يا يوسف؟!!  ؟!! هم مش ناس كويسينسندس بتعجب: ليه بس

 علم بقا هللا أيوسف بضيق: 

بقا .. ولو هم مش كويسين ي بتقلقنى على قمر كدا يا بني سندس بقلق: انتَ 

 األحسن تتجوزها وتبعدها عنهم!!

وهي  .. الحوار ده .. يا ريت تقفلي على ندسيوسف بحزن: مش هينفع يا س

 باللي أحسن مني  ربنا معاها ويرزقها

لك فين بي.. كان مستخربنا يسترك يا قمر يا بنتي  .. سندس بحزن: يا رب

 !!!ده كله بس يا ربي

 الحمد هلل على كل..  ده نصيب وقدر .. كدا يا ماماماتقوليش بحزن:  يوسف

 !! لعله خير ليها وليهم.. حال 

الت فق ،قديركلماته وهو على ثقة من أن هللا على كل شيء  قال يوسف أخر

بتدور على عروسة لسه وال لقيت  : هو انتَ وهي متشككة من قراره سندس

 بتقول كدا وخالص يا يوسف؟! ال انتَ ؟! .. وبنت

صاحبي في  واحد ختخالص .. أيوسف بوجه خال من المشاعر: ال لقيت 

 ة جدا وقريبة من تفكيري بنت محترم .. الشركة

 !!يقلبك متعلق بحد تان وانتَ  وتتجوزها سندس بحزن: أوعا يا يوسف تظلمها

 فكرك إن هظلم حد معايه مالوش ذنب يا سندس؟!!يوسف بضيق: 

 !!: انَت عاوز قمر تعرف؟تشير برأسها أنها ال تظن ذلك وقالت سندس

تعرف إن مش عشان .. بس قوليلها وخالص  .. مش عارف: متردد يوسف

  عن الموضوع صرفت نظر يفيه أمل وإن
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خليها لوقتها .. : ال مش هقولها وال تزال حزينة بسبب كل ما حدث سندس

 ؟!!!لما نشوف الموضوع ده نهايته ايه .. وخالص

ن يحاول أوكان حقا ال يزال في قلبه حبا لقمر ، نظر لها يوسف ولم يعلق

 قي، فهو متيقن من صعوبة أن يلترايمحوه ويذكر هللا ويستغفره ويدعوه كثي

 بعد اآلن طريقيهما

..................................... 

الخاصة بشريف لتبدأ معارك الثانوية  االمتحاناتتمر األيام وتنتهي فترة 

كن لها أي معالم بين أخوتها حتى أنها لكن لم ي ،التي ستخوضها هدير العامة

ع من صديقاتها ما يحدث وكانت تسم !!ماحد  إلى في الدار كانت تشعر بها

حة ومساعدات في شيء للطالب من سبل للرامحاولة توفير كل والتوتر و

  بشكل خاص في تلك المرحلة عن باقى المراحل الدراسة

والتبرير بأنها ء عرضه على هدير فرفضت مساعدتها هذا ما حاولت عليا

تها نبت علياء الدخول لغرفبالفعل تجو، ال في هدوء بمفردهاال تحب الدراسة إ

، أو عرض مساعدة بعد رؤية نفور أختها منها بدون أي سبب واضح لها

ر شريف يعلمها الكثيواستمر  ،كانت تتقرب علياء كل يوم من أخويها أكثر

ها خبرة صار لدي ،وهي سعيدة لتعرفها على ذلك العالمفي عالمه االليكتروني 

 ،هبأن يشاركه أحد اهتمامات ادة شريفرائعة في ذلك المجال وزاد ذلك من سع

فتيها عر !!يهفي غرفته قال متعجبا: يا بنت األ وفي يوم عندما جلست معه

 زاي دي يا سوسة؟إ

 دانا أختك الكبيرة بردو  .. شوية يا بني علياء ضاحكة: احترمني

  ؟!!شريف مبتسما: ال بجد جبتي المعلومة دي منين

كان فيه أكتر من مقال عن الهاكرز .. فيه  موقع كدا كنت بقرأ :مبتسمة علياء

ه هو د بس يا أستاذ .. والمواقف اللي عملوها ودورت على الطريقة وعرفت

 اللي حصل

  يا أستاذة : دانتي اللي أستاذةمشاكسا  إيها شريف

 علياء ضاحكة: طيب تعالى علمني البالستيشن بقا 

 ؟!!ده كمان شريف بتعجب: نعم بالستيشن ايه
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 لعب معاك كورة تسمة: حاسة بملل وعاوزة أمب علياء

  ؟!!ايه يا بنتي اللي جابه في دماغك ده.. مش مصدق أنا  شريف ضاحكا:

 علمنيأقول لباسل ي تحب وال .. علياء وهي تزفر: يوه بقا قولتلك حاسة بملل

 أحسن

 وابوأهو أكسب فيكي صأنا  أعلمك.. : ال يا ستى مبتسما شريف

.. أسمها واب الصراحة ال ونعم الص وابب صضحكت علياء وقالت: تكس

 ثواب يا أبو الجهل

 شريف: طيب مش هعلمك 

 بنهزر معاك  .. مة: خالص يا عمسعلياء مبت

 شريف في تعجب: وهللا انت  غريبة جدا 

 !!!ي؟علياء متعجبة: ازا

اكي انت  جو.. : يعني لبسك وتفكيرك وهزارك وتصرفاتك موضحا   شريف

 يكشن لذيذبس كول.. شخصية  111

 رة: ما بالش انَت!!!علياء ساخ

ام  .. يال أعلمك عشان هروح النادي.. ضحك شريف وقال: طيب يا لولو 

 ؟!!ماتيجي معايهصحيح .. 

 !!؟علياء تنظر له وال تجيب فقال شريف متعجبا: ايه مش عاوزة تغيري جو

ير غة كتير .. وفيه صالة جيم للسيدات كمان ده هناك فيه ألعاب رياضي

 بجد هتستمتعي..  الكافتيريات

 : مش هينفعبحزن علياء ترد

 شريف بضيق: ليه بس؟!

 علياء مبررة: بابا مش هيوافق 

 شريف بتعجب: ليه يا بنتي؟!!
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ا إن بابا مش هيرض: من تصرفات أبيها وتفكيره وكسا صوتها الحزن علياء

للي ا ماشوفتش انتَ .. نا البسه النقاب اختلط بالناس وأتعرف إني بنته وأ

 كدا مرتاحة أنا  ؟!! عموماعمله قبل كدا

 مابقتيشانت   وكمان .. : هقول لباسل وهو بيعرف يقنعهبضيق شريف

 خالص  بتخرجي

و فكرة حلوة برد .. نزل ألعب في الجيم تحت.. هبقا أ: عادي مبتسمة علياء

 ديدجأهو ت

 ؟!بجد : انت  مش ناوية تقلعي النقابمستفسرا شريف

 !!بتعجب: ليه السؤال ده؟نظرت له علياء 

زمان حسب على عكس .. بس حياتك واقفة .. شريف بتردد: مش عارف 

كنتى و .. يعني كنتي مدرسة وشغالة في صيدلية وبتدرسيمنك  ما عرفت

مرة واحدة تقعدي في البيت  زايفي معهد الدين ده .. يعنى إ هتدرسي كمان

 ؟!!!وعادي

. .البنات اللي كنت بدرسلهم  كتر حاجة مزعلنىعلياء مبتسمة بحزن: أ

 وحشوني أوي 

 لم يعلق شريف فأكملت علياء: ربنا ييسر األمور

 ؟!بتردد: ممكن أسألك في حاجةشريف 

 علياء مبتسمة: أسأل

ن .. بس عشان امتحاناتي وكما فترة شريف مستفسرا: فيه حاجة حصلت أخر

 اهبخصوص يشسألتكما نك مش عاوزة تتكلمي فيها ساعتهاكان واضح إ

 !!؟مش قادرة افتكر ايه بالظبطحاجة علياء بتعجب: ده 

خل تدلما باسل ا .. : الخناقة الكبيرة اللي حصلت مع باباموضحا شريف

 أي حاجة ساعتها  شهمناإحنا ماف.. ساعتها  وانت  أغم عليك  

أروح المعهد أدرس علوم  إن ساعتها بابا رفض.. علياء مبتسمة: أه افتكرت 

 شرعية 

 علوم شرعية؟!! اصال يعنى ايههو جب: شريف بتع
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علياء وال تزال مبتسمة: حاجات كدا بنتعلمها في الدين كلها تحت مسمى 

 علوم شرعية 

 ، فهو يريد أن يبعدها عن تلك البيئة البيهشريف متفهما وعلم سبب رفض أ

 لسه بتدرسيها مش كدا؟! ت  بس ان محالة، فقال مبتسما:

 !!قالت: تقصد ايه؟قها فوشغرت بغصة في حلنظرت علياء 

تب بتحملى ك : يعنى كنت بشوفكوال يزال محافظا على ابتسامته شريف

  فيديوهات على فونك من األجهزة دينية وأحيانا بتحملي

ستمع أه فعال لسه ب .. جهزته فابتسمت علياء وقالت: ال ذكيوأشار بيده على أ

  لفيديوهات

م أن يستشف إجابتها وهو يعليريد  كأنهملمحها  شريف مبتسما وهو يتفحص

 فقال لها: بس؟! ،بأنها صادقة ال تكذب

 !!ماذا يشير فقالت: بس ايه؟ إلى نظرت علياء وال تفهم

تك كل يوم جمعة وتالت بتقعدي في أوض ليه شريف موضحا: هو انت  

 !!تقعدي معايه الصبح؟! ومابتجيش

 ومكل ي يكوال حابب أغلس عل .. سيبك تنام براحتكعلياء بمرح: عشان أ

 شترديبلقيتك ما تك في مرةأوض طيب وليه لما دخلت: ينظر مبتسما شريف

 قاعد فيه!!أنا  يلالطول الوقت  شرديتيوما ؟!!عليه ومركزة مع المكالمة

 ،الحلقات من خالل الهاتف إلى تذكرت علياء ذلك الموقف حينما كانت تستمع

انت ورد عليها سؤال ك احتى إذللعلم  المتلقيةفمن الطبيعي أال تتكلم فهي 

تسألها المعلمة إذا ما وصل لها معنى ما قالت ، حينها هاية الحلقةلن تنتظر

وكانت علياء تكتب  ،خص ما شرحتهيوإذا ما كان لديها أي استفسار فيما 

لك يف توعندما دخل شر أو تحفظها في عقلها، األسئلة في ورقة إن كثرت

د ، فلم تبالي بوجوة ما كانت تعلمهفي العقيد المرة كانت تستمع ألمر هام

  في هدوء شريف حتى انسحب

 ؟!!!!شريف ز ايه يا: عاوبضيق وقالت عندما تذكرت ذاك زفرت علياء
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تليفون ة الن فتور.. ثانيا حابب أقولك إ الديزلاسمي : أوال بال مباالة شريف

نك لسه على تواصل بالناس اللي ولو عرف إ كل أول شهر .. بتوصل لبابا

  مش هيحصل طيب.. درسي معاهم بت

ان لبيزنس كاط الخهديه و؟!! الفون اللي جبهولي علياء بفزع: قصدك ايه

 الفواتير؟!عشان يعرف كل حاجة من 

..  : دي حاجة طبيعية وكان مفروض تعرفيها لوحدكمبتسما شريف

  خصوصا بعد الخناقة اللي قولتيلي عليها

 !؟!دلوقت نا هعمل ايهعلياء بضيق: طيب وأ

 الصراحة: أمممممممم .. مش عارف مفكرا شريف

 شتروحيما .. هو قالي: ربنا يستر بقا صاحبه نبرة مليئة بالضيق بحزن علياء

 نا فعال ماروحتشوأ

. . هم اللي جولك لحد عندك بالفونفعال .. ه بسخرية: أ ضحك شريف قائال

 مش كدا؟!!

ويا جلسا يلعبان س، نفسها سويا رغم المأزق الذي وضعت فيه علياءوضحكا 

ا راومرا عليهما ساعات حتى أتى باسل من العمل وصعد م نالباليستيش

دم بأخته تبكي بشدة أسرع إليها لكنه صُ ، بغرفة هدير لالطمئنان عليها

 مستفسرا عن سبب البكاء فقال بقلق: مالك يا هدير؟

 ةهدير ال تجيب عليه وتستمر دموعها فيسأل باسل مرة أخرى: فيه مادة صعب

؟!!  عليك 

 لم تجيب فقال: طيب حد دايقك؟!!

 هدير بحزن وصوت متقطع من البكاء: خل .. خليها تمشي

 ؟!!دي باسل بتعجب: مين

 هدير بغضب لم يمنع دموعها: أختك علياء

  باسل مستفسرا في تعجب: ليه يا هدير!! هي زعلتك في حاجة؟!!

 هدير بغضب: أه أخدتكوا مني 
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إزاي بس تاخدنا منك؟!! على فكرة علياء  ؟!!بيطةع باسل وقال: انت  ابتسم 

ى فكرة عل تتكلمي معاها كتير .. إنكبس انت  اللي مش حاولتي خالص  ةطيب

هي بس مش شبه ماما في الشكل ال وأخدت  .. اتكلمتي معاها هتحبيها أويلو 

 طيبة وصوت ماما

 . ألألنها األحسن . مش بمدح فيهاأنا  نظرت له هدير بحزن فأوضح قوله:

علياء حاولت أكتر  .. انت  كمان فيك  مزايا كتير وعارفة معزتك عندي ..

 بس على فكرة هي بتحبك.. من مرة تتقرب منك قدامي وانت  اللي بتبعدي 

 أوي 

 د معاك  نيجي نقع كتير بتقولي إنهللا ونظرت له هدير بعدم تصديق فقال: 

 حظر تجولانت  عاملة فيها تك أوض بس طبعا

فطالما كان هو  ،هاقول أخيها وسعدت كثيرا بحواره مععلى  رهديضحكت 

لها وتحاوروا في بعض  هدير وابتسم ، احتضنتهالمستمع لكل شكوى لها

وبعد قليل استأذن منها على وعد من هدير بالتقرب من علياء لتعلم  األمور

 ، بعد ذلك مر باسل على غرفة شريف عندما سمع صوتا  عاليا  كم هي تحبها

أنا  .. ههللا عليّ  .. : جوووووووووووووووونبسعادة علياء تصرخفوجد 

 نا محترفة يومي وأعارفة من 

: مش من جون تعملي ده كله معلقا ضحك باسل بشدة ونظر شريف لها بغيظ

 نا من الصبح بكسبك .. مأ

  ؟!!كمان ي تلعبي باليستيشن: ايه يا علياء بقيتمبتسما باسل

 لر الديزنا بخسَّ باسل شجع وشوفنى وأ الت: تعالى ياضحكت علياء وق

على الغدا جاهز .. هروح أغير األول .. واثق فيكي أنا  باسل ضاحكا: ال

 شيزعقماعشان بابا  ماتتأخروشفكرة .. 

 نخلص الشوط ده األول  علياء بضيق: يوووووووووووووه أل

 ضحك باسل وقال: منك هلل يا شريف هتجننها 

  !!كسبتني ماتشين لحد دلوقتي .. نيهتجن شريف بضيق: ده هي اللي

  .. أحسن أحسنعلياء وهي تخرج لسانها له: 
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عدم حدوث شجار ندماج أخته مع أخيه شريف وباسل وهو سعيد من إ خرج

فهناك هدنة أخيرا وعدم  حدث تاريخي ، وهذابيهم ألكثر من نصف شهرمع أ

 يتقض أن يشتري لعلياء الب توب من أجل أنقرر صدام في ذلك البيت، 

، وأن يشتري ألخته هدير أداة عليه وقتها اثناء غيابه وغياب أخيه شريف

 من أدوات التجميل التي تحب أن تقتنيها مع بعض اإلكسسوارات

.......................................... 

 !!: فيه ايه يا ياسين؟بضيق شريف

  ده لهمرة حرام اللي بتعم: قولتلك يا شريف الف يقول بحدة ياسين

: إحنا وصوت اكتسب بعض الحدة من حدة ياسين معه بضيقشريف 

وأنا مش غلطت في حق حد  .. أهلنا عارفين بعض.. و أصحاب يا ياسين

 فيهم وربنا أعلم بالنوايا

 وعندك حق إن ربنا ..ياسين بضيق: يا شريف مافيش حاجة أسمها أصحاب 

. المعصية . العمل الفاسد شتصلحما .. لكن النية حتى لو صالحة أعلم بالنوايا

 حتى لو.. إحنا بنعامل ربنا مش أهلهم وكمان  .. مش هتتحول لطاعة بالنية

نتعدا حدودنا .. لو مش مصدقني  سامحين بالمسخرة دي إحنا مشأهلهم 

روح أحكي ألختك علياء وشوف رأيها ايه في الزفت اللي عملته .. سبحان 

 هللا إن دي تبقا أختك!!

  ؟!!عملت ايه لده كلهأنا  شايفني كافر يا جدع؟!! تَ شرف بغضب: ان

.. احنا صحاب  كافر وال أقدر أكفرك شقولتماأنا  أوالياسين بغضب: 

 السباحة وقبلها الهزار والضحك بقا اللي شوفته في حمام. وبعدين وأخوات .

 ؟!!ناريمان وتقولي ايه اللي عملته مع

 .. لم نور السباحة مش أكتركنت بعأنا  شريف بحدة: على فكرة يا ياسين

 وناريمان كانت بتحكى.. وكانت هتغرق فشلتها ومكنش في نيتي أي حاجة 

 ة الموقفهي ومامتها وضحكت مجاملة رغم تفاهموقف حصل معاها 

  !!حنين ياسين بضحكة سخرية: أل

نسان غضب: على فكرة انَت اين وترك شريف خلفه فقال شريف بالتفت ياس

  !!مش ربنا مضطر إن أبررلك انتَ نا مش متخلف .. وأ
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دموع ال .. إلسعاف صراخ بطلب او .. لحقتها صرخات .. عدت خطوات

دماء تمأل .. لحظات ألم في عدم تصديق ..  أصدقاء مجتمعون .. تتوقف

.. وجوه عليها الرعب بكل معانيه ..  عدم صديق لبشاعة الحادث .. المكان

اعتقاد بأن الفتى مات ال قه .. انهيار فتى في عدم تصديق أمام جسد صدي

 محالة

سرع علياء في عدم تصديق والدموع تحجب عنها وضوح في المشفى ت

نما ، بيعن موعد رجوعه تأخر ألنهشريف أخيها بعد اتصالها على ف ،الرؤية

ذلك و ،من أجل حضور مؤتمر عن حقوق المرأة كانت هايدي قد سافرت

 لقة بذاك األمرإحدى الجمعيات المتع لكونها عضو مهم في

على الهاتف من حسام صديق  وصدمت بما سمعت أول الحضور علياء كانت

ه رأت قدمي !!تصدق أن ذلك هو أخيها فلم المشفى، إلى أخيها، لكنها أسرعت

ملفوفتان وليس على وجهه سوا الفزع ودموع تنساب من عينيه وهو ينظر 

 !!علياء بخوف: شريف .. شريف رد عليه ،للفراغ

ر لها شريف وكأنه في عالم أخر، دخل الطبيب ليطمئن على حالته لم ينظ

فأخبرها أنه في صدمة عصبية ولكنه سيستفيق منها قريبا، جلست علياء 

بجانبه وأخرجت مصحفها وبدأت تتلو آيات هللا والدموع تسيل من عينيها، 

 تذكرت أنها لم تخبر أحد بما حدث فقامت باالتصال على باسل والذي انطلق

لكنه تف جالل وهالتصاالت كثيرة وصلت من النادي كانت اال، فالمشفى ىإل

ن مغلق، بمجرد أن رأى اهام ومعه باسل فكان هاتف االثن كان في اجتماع

 المشفى إلى باسل اتصال أخته بعد نهاية االجتماع أسرع

من منظره،  مَ د  تتلو آيات القرآن وأخيه في حالة يرثى لها صُ  باسل وجدها

يب وأخبره بأنه أتى مع شاب أخر ولكن لألسف لم يتمكنوا من إنقاذ سأل الطب

الفتى فمات قبل وصوله للمشفى، بينما شريف كان في حالة صدمة وحدث 

لو كسر في قدميه وخدوش بسيطة وكدمات في مختلف انحاء جسده لكنه نجا 

 بأعجوبة من الحادث

خيه حسام، لم يصدق باسل كل ما حدث وكيف نجا أخيه من كالم صديق أ

فظل في المشفى حتى يطمئن على شريف ويساعد  ،كان صديقا  أيضا لياسين

والد صديقه ياسين في اإلجراءات ومراسم الدفن، وقص على باسل ما رآه 

 همباصحأوهو يتحدث مع 
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........................ 

التفت ياسين للرد على كلمات شريف وكان في ثورته، لكنه الحظ عربة 

عجيبة وكأنها تسابق السيارة األخرى التي تسير خلفها،  تسير بسرعة

َم لسان  فخرجت إحداهما عن الطريق وكانت متجه بسرعة نحو شريف، أُلج 

ياسين في البداية واندفع بجسده نحو شريف يبعده عن مسار السيارة وهو 

 يصرخ باسمه: شــــــــــــــــــــريف 

ميع أصدقائهم على الصوت، لكن مما لفت انتباه الجميع لما يحدث فخرج ج

نزف ف، ومرت على رأسه في لمح البصر كانت السيارة أطاحت بجسد ياسين

 الكثير من الدماء بينما شريف مرت السيارة على قدميه بعد دفع ياسين له 

................................... 

الف تكان باسل يعلم أن ياسين من أكثر األصدقاء المقربين ألخيه رغم اخ

شخصيته عنه كثيرا، علم باسل اآلن سبب صدمة أخيه وتلك المالمح التي 

توحي بالفزع الشديد، ذهب لعلياء فوجدها تمسد على رأس أخيه وهي تبكي 

 علياء أنا  وتكلمه في قلق: شريف .. حبيبي .. رد عليه طيب ..

 حزن باسل على منظر أخيه كثيرا ولم يستطيع الوقوف أمامه وهو يراه في

تلك الحالة، خرج ليعزي والد ياسين ويساعده في اإلجراءات مع حسام، 

شفى م إلى المشفى وقرر نقله إلى اتصل يخبر أبيه بما حدث وجاء هو األخر

أخر، لكن باسل أقنعه أن مستوى المشفى هنا ممتاز وحالة أخيه غير حرجة 

ينما يال بالف إلى وسيخرج خالل أسبوع من اآلن، اطمئن جالل على ابنه وعاد

ا، في الليل قاطع باسل مرفضت علياء ترك أخيها وقرر باسل الجلوس معه

 الصمت: يا علياء الزم تاكلي 

 مهو األكل قدامي أهو  .. علياء بحزن: مش جعانة يا باسل .. لو جعانة هاكل

: ده حتى فقال بضيقينظر لحالة أخته خوفا على أخيه بينما أمه ليست بجانبه 

 نفسها تتصل تسأل عليه!! شلفتكاهايدي هانم م

نظرت له علياء ولم تعلق فهي ال تهتم بزوجة أبيها ولم تكلف نفسها بالتعرف 

ها لواضح عليها، اكتفت باللقاءات التي تظهر فيه كرهها بدون أي سبب 

فكانت تتغافل عن تصرفاتها، ولكنها أيضا تعجبت فكالم باسل صحيح كيف 

 نها وتطمئن عليه؟!!ألم أال تتصل طوال اليوم على اب
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 باسل بحزن وهو يزفر: شريف من الصعب إنه يخرج من األزمة دي!!

علياء تنظر له وال تزال صامته فأردف: ياسين ده كان أكتر صديق بيحبه 

 رغم كل الخالفات والخناقات طول الوقت  

علياء بعدم فهم ألنها لم تعلم سبب الحادث ولم تهتم سوا بأن أخيها بخير 

 يمكن عالجها فاستفسرت طالبة التوضيح: هو ايه اللي حصل؟!! وإصابته 

قص عليها باسل كل ما عرف وعالقة ياسين بأخيه، هي تعرف ياسين فلقد 

قابلته في إحدى المرات أثناء زيارته لشريف، كان فتى ذات خلق قويم 

وسعدت بأن ألخيها صديق مثله، وأخبرها باسل بما فعل من أجل أخيهما 

 وقالت: ربنا يرحمهفبكت علياء 

 وأنام شويةهصلي أنا  :وهي تقوليعلق باسل تلك المرة فقامت  لم

 باسل وهو يشعر بالحزن على أخيه: طيب 

صلت علياء بجواره في الغرفة وظل باسل يراقبها طوال الوقت وهي تتلو 

ثم  أن انتهت من صالتها، إلى آيات هللا، رآها تبكي كثيرا وتطيل في السجود

هريح شوية .. انَت متأكد إنك مش عاوز أنا  السرير وقالت: إلى اتجهت

 تنام؟!!!

 باسل مبتسما لها: ال مش هنام

علياء تبادله االبتسام الذي لم يخفي مالمح الحزن من على وجهيهما: طيب 

 هو قرب خالصتبقا تصحيني على الفجر بقا 

 األذكارم بأسه موافقا ، أغمضت علياء عينيها وهي تتمترابتسم باسل وأماء ب

أن نامت، ظل باسل ينظر ألخيه ويزفر من الحين لألخر وال يصدق أنه  إلى

؟!!! أخذ يفكر وجاء في يوم، أكان سيموت حقاكان من الممكن أن يفقده ال

 لو مت أيه اللي هيحصل؟!!!" أنا  عقله سؤال ما كان ليفكر فيه "هو

ن ألي أمر م لتفتلم يكن ليفكر أبدا في رأي الدين في أي أمر، وما كان ي

تذكر موت أمه وكيف كانت صدمة له في صغره حينها، ما األمور الدينية، 

 ان على رأسهم "لماذا ماتت أمه ولمكان هناك من مجيب ألسئلته!! وكا

الموت يأخذ منا كل من نحب؟!!!" رغم أن صديقه إيهاب كان كثيرا ما 

 ويرضى بقضاء هللايحاول ثنيه عن تفكيره ذاك 
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عقله سؤال أخر "ماذا لو مات أخيه؟!"، كيف كان سيستقبل أتى على 

األمر؟!!! ثم نظر ألخته علياء وابتسم لبراءة مالمحها وهي نائمة، وخطر 

على عقله أسئلة أخرى "هل قراءة القرآن أراحت قلبها حقا؟!! هل القرآن 

 ذاك الحد؟!!! ولما كانت تبكي؟!!!!!!!!!!" إلى يطمئن

سورة، قرأ الفاتحة على الضوء الخافت  لفتح أوذهب وأخذ مصحف علياء و

بجانب أخيه، بعدها بدأ يقرأ سورة البقرة في أول مرة له يمسك كتاب هللا 

 وأخذ يتلو آيات سورة البقرة منه ليقرأ 

أستمر يتلو آيات هللا وكأن هللا يحدثه هو فقط وكأن اآليات أنزلت من أجله، 

ه، كان إيهاب محقا حينما نصحه إجابات متتالية عن كثيرا مما يشغل عقل

هى أن أن إلى بقراءة كتاب هللا، كلمات مفهومة تلمس قلبه معانيها، ظل هكذا

ذلك  الهواء فيخرج يستنشق  شعر براحة غريبة، فشعر قراءة سورة البقرة

تسم المصحف واب إلى أخذ ينظر ثم عاد لغرفة أخيه، ه ببطءالوقت وأخذ يزفر

في أمه كثيرا وفي ذلك الحلم الذي يأتيه وهو يجلس على كرسيه، فكر 

 إلى اينظر له ظلمحفظته وا في ورة أمه التي يحتفظ بهباستمرار، أخرج ص

 أن نام وهو ال يشعر

صرخة قوية انتشلت علياء من أحالمها وايقظت باسل فزعا ، حضرت 

الممرضة بسرعة وكانت صراخات شريف ال تتوقف: ألاااااااااااااااا .. 

 ـــــــــــــــــاسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــن .. ألااااااااااااااااايــــــــــ

يا رب هون ..  يا شريف هللا: شريف اذكر ئهعلياء وهي تمسك وجهه وتهد

 عليه يا رب

باسل وهو يحاول السيطرة عليه ألنه بسبب انفعاله حرك قدميه بقوة، كان 

 حضر الطبيب بعد أن تم إبالغه ،عليه وعلى صحته بالسلبكل هذا سيؤثر 

 وصاح في الممرضة: حقنة مهدئه بسرعة 

كان شريف يبكي ويصرخ ولم يكن بيد علياء سوا الدعاء، أخذت تدعو هللا 

كثيرا أن يشفي أخيها ويريح قلبه، تراجعت للخلف ودارت وجهها بحجابها، 

ر ظأغمض شريف عينيه مع أذان الفجر وطمأنهم الطبيب بأن ذلك طبيعي، ن

أخته فوجدها تبكي أحتضنها وأخذ يهدئها ويطمئنها، بعد أن هدأت  إلى باسل

 ب باسل منبعد أن انتهت من صالة السنة انسحوقامت لتتوضأ وتصلى 

 الغرفة وهي تصلي الصبح
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اتجه باسل ألقرب مسجد وابتسم مما سيفعل اآلن وهو لم يتخيل نفسه يوما  

ه كما كان يفعل بصغره مع أم عوأن يكون في بيت من بيوت هللا يصلى ويد

، دخل واتجه للحمام لكي يتوضأ وكان يتذكر حور مقلدا حركات المصليين

خطوات الوضوء؛ ألنه كان يرى إيهاب كثيرا وهو يتوضأ ويدعوه للصالة 

 معه فكان دائما رده عليه بالرفض

ذهب وقطرات الماء تسيل من يديه ومن على وجهه وهو يبتسم ويشعر 

ة ومع أذان اإلقامة بدأ معهم الصالة، وإن كان في ركوعه براحة غريب

لبه جتاح قينه كان يشعر بشيء ما أدعوا هللا وال يعلم ما يقال إال وسجوده ي

واقشعر بدنه، فبعد أن اشتكى هلل من نفسه في السجدة األولى وأن ذنوبه 

ومعاصيه كثيرة حتى أنه تجرأ على هللا كثيرا واعترض على قضاءه، وفى 

ركعة الثانية اتاه الرد فهتز له جسده ودمعت عينه ثانية وهو يسمع قوله ال

ن  {سبحانه وتعالى:  ْم اَل تَْقنَُطوا م  ه  يَن أَْسَرفُوا َعلَٰى أَنفُس  َي الَّذ  بَاد  قُْل يَا ع 

يع ا   إ نَّهُ  َ يَْغف ُر الذُّنُوَب َجم  ْحَمة  َللاَّ    إ نَّ َللاَّ يُم ُهَو اْلغَفُوُر الرَّ رَّ  }ح 

ظل باسل في المسجد يدعوا هللا ويستغفر لما حدث في حياته وما بدر من 

ذنوب، سمع درس للشيخ تكلم فيه عن حب هللا وطاعة الوالدين، فجلس بعد 

الدرس وكان متعطشا لكالم هللا وأخذ يتلوا آيات هللا ويقرأ كثيرا، حتى تنفس 

ياء المشفى ووجد عل ىإل الصبح واخترقت أشعة الشمس نوافذ المسجد، فعاد

تقرأ هي األخرى فابتسم لها وأغلقت هي المصحف بعد أن انتهت من وردها، 

 فسألته في تعجب: انت كنت فين؟!! دانَت سبت التليفون كمان وقلقتني عليك!!

 جابها: أسف .. ماكنش قصدي أقلقك أظل باسل على ابتسامته و

دكتور قالك حاجة عن تعجبت علياء من نظرته وابتسامته هكذا فسألت: ال

 شريف؟!!!

حاجة .. بس إن شاء هللا هيكون  شقاليضحك باسل من تخمينها وقال: أل م

 كويس ما تقلقيش

 ابتسمت علياء له وقالت: يا رب يخف ويرجع لنا زي األول وأحسن 
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(23) 

 

فيال ال إلى مر األسبوع الذي كان يجب أن يقضيه شريف في المشفى وعاد

بلته ، قاصحتهتحسن تأن  إلى ن صاحبهما كرسي متحركمع أخيه وأخته، لك

أخته هدير بترحاب وسعادة ولكن لم يكن شريف ليبتسم، تم تنسيق غرفة 

ات من بعد ساعوأن يتعافى،  إلى الضيوف في الدور األرضي لتكون غرفته

مرح علياء ومحاولة إضحاكه لكن كل المحاوالت باءت بالفشل الذريع، باسل 

 ا شريف؟!! بنكلمك من الصبح وانَت وال راضي ترد!!بانزعاج: مالك ي

 شريف باقتضاب: عاوز أروح لياسين 

 علياء بتعجب: بس انَت تعبان لسه

بقول عاوز أروح لياسين أنا  شريف بغضب هادر ال يناسب وضعه الصحي:

 حاال  

علياء مهدئه له وتقترح عليه: على فكرة لما تروحله مش هيتغير حاجة .. ال 

 ممكن تدعيله هو محتاج لدعانا  للحياة وال انَت هتستفاد حاجة .. هو هيرجع

 ه يموتالسبب إنأنا  السبب ..أنا  ينظر لها شريف وبدأ يبكي وقال بانكسار:

احتضنته علياء وأخذت تربت على ظهره وتقول: ده قضاء ربنا إنه يموت 

 كدا .. وفي الوقت ده .. كمان مش ميت على شر الحمد هلل 

ليه أخوات ..  شكاناكان هو األبن الوحيد ألهله .. مف ويقول: يبكي شري

  وإني صاحبه أخوه وإنه بيحبنيأنا  دايما كان يقولي إن

تبكي علياء على بكاء أخيها ومن نبل ذاك الفتى وطيبة قلبه، فيكمل شريف: 

 شنيسبمه .. وبالرغم من كل ده عمره ماكان دايما بينصحني وأنا برفض كال

 ا سبته جرى ورايه وفداني بروحه!! .. ويوم مان

منه، علقت علياء: نعمَ الصديق أخذ يمسح دموعه بقوة وهو نادما  على ما بدر 

 ربنا يجمعك بيه في الجنة  ..

 بكى شريف مرة أخرى وقال: وأنا كنت أسوء صديق
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وضعت يدها على فمه وقالت: ياسين كان بيحبك بجد .. واللي بيحب حد 

.. وهو إنسان خلقه طيب من كالمكوا عنه .. ربنا  بيتمنى ليه كل الخير

 يرحمه 

 قال شريف بتأثر: وأنا وهللا كنت بحبه أوي

انت بردو كان ليه معلمة .. كأنا  ابتسمت علياء وقالت الفته انتباهه: تعرف ..

هي أمي وأختى وصديقتي بجانب إنها معلمتي .. كانت بتتمنى ليه دايما 

عرفت أي حد لحد لما ماتت .. عارف إنها  الخير .. جالها الكانسر ومش

قبل لما تموت وصت معلمة تانية عليه .. كانت بتحبني جدا .. وفكرت فيه 

قت .. كل صالة بدعيلها في كل وأنا  وأهتمت بحالي بعد موتها .. .. حيه

ألحببنا اللي ماتوا .. كلنا بنفقد ناس  انقدمه حاجةبدعيلها ألن الدعاء خير 

قلبنا .. كل واحد فينا داق ألم الفراق .. لكن عملنا ايه للي قريبين جدا من 

 ماتوا؟!!! ادعي لياسين طول الوقت يا شريف 

 شريف بحزن: وأهله ذنبهم أيه؟!!

علياء وهي تومئ برأسها عالمة الرفض: مش ذنوب ده ابتالء .. وربنا 

.. كمان صبرهم ليه جزاء عظيم  يعوضهم ويخلف لهم ولد صالح خير منه

 .. ونحسبهم على خير بصبرهم اللي شوفناه في العزاء جدا

 عاوز أروح أعزي أنا  شريف ينظر لباسل بحزن:

.. وممكن نتصل عليهم  مع علياء عزيتأنا  على حال أخيه:شفقة باسل 

 وتعزيهم 

 عاوز أعتذر من أبوه وأمهأنا  شريف بحزن:

 .. انتَ  حزن على حال أخيها وتأنيب ضميره: كان حادث يا شريفتعلياء 

الزم تفوق وتفكر بشكل تاني .. انَت كدا هتروح وتخليهم يبكوا ويحزنوا بدل 

 ما تريحهم وتساعدهم يتخطوا المرحلة دي!! 

لم يعلق شريف فقالت علياء: ريح شويه يا شريف .. انَت لسه فايق من حادثة 

 جامدة ومحتاج ترتا....

ـــــــــــف .. ابني حبيبي قاطعت هايدي كلمات علياء بصرختها: شريــــــــــ

 .. انَت كويس
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نظر لها شريف ولم يعلق ولم يطمئنها فأكملت بينما جرت عليه واحتضنته 

 بصياح ودموعها تسيل: مش بترد عليه ليه؟!! ايه حصلك؟!!

لم يرد شريف فتولت علياء الرد: هو كويس .. الحمد هلل حالته بقت أحسن .. 

 يام اللي جاية وإن شاء هللا هتتحسن أكتر في األ

نظرت هايدي لعلياء نظرة اسكتتها والحظ باسل نظرة هايدي، فضم يده في 

غيظ منها ولسوء معاملتها ألخته ولوال حالة أخيه لكان رد عليها بما يصمتها 

هي ويجعلها تخجل من أفعالها، قررت علياء االنصراف فاستأذنت لتغير 

يرد أخر من ظنوا أن يتحدث ثيابها وهي تشعر باإلحراج من زوجة أبيها، ل

 اآلن فقال شريف: تبقي ترجعي يا علياء .. عايزك تقعدي معايه شوية

نظرت له هايدي في اندهاش أيرفض الرد عليها ويطلب من صاحبة أكثر 

وجه تكرهه أن تتواجد معه!! ال تعلم ماذا فعلت ليعاقبها هكذا؟!! فقالت مبررة 

ة الصبح وأنا بكلم باباك .. حتى اتصلت إال انهارد شعرفتمابجد أنا  تأخيرها:

عليك كتير أطمن عليك وأنا جايه قبل ماركب الطيارة لكن محدش رد .. 

 وتلفونك كان مغلق

شريف يبتسم بسخرية ولم يعلق فقال باسل: صحته لسه بتتحسن يا مدام 

 هايدي .. واالنفعال مش كويس على صحته 

للي هتقولى أتكلم مع نَت انظرت هايدي لباسل بغيظ وقالت في حدة: هو ا

 زاي!! وال هتخاف عليه أكتر مني؟!!إابني امتى و

سخرية مما أشعل غضبها ولكن جاء الرد من أخر شخص بابتسم باسل 

توقعته، فكان جالل يقف وسمع ما دار فقال بهدوء: ماظنش وقته الكالم ده 

 .. سيبيه يرتاح يا هايدي 

م ل بينهما في مكتبه هناك حديثخرج جالل متأففا وخرجت هي وراءه، كان 

 ال تستطيع احتواء ابنها، عادتم بالتقصير وأنها من أخطأت ويخلوا من االتها

أخيها وأخذوا يتسامرون تركهم باسل ليتحاورا سويا فقال شريف  إلى علياء

 سين جاب سيرتك في الكالمن: تعرفي إن أخر كالم بينا يابحز

 علياء بتعجب: إزاي يعني؟! قال ايه؟!

لط .. لبنات غابتسم بحزن وقال: كنا بنتخانق كالعادة وقالي إنه الكالم مع ا

 لو مش مصدق غلط وقالي أسألكوإن تصرفاتي معاهم 
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 علياء راغبة في اإليضاح: تصرفات ايه بالظبط؟!! والكالم في ايه بالظبط؟!!

شريف بخجل: بتكلم معاهم عادي وبنهزر ونحكي مواقف حصلت معانا .. 

 رقوشيلتها إلنها كانت هتغ عومد .. وكنت قبلها بعلم نور الزر باأليوممكن نه

تعجبت علياء ولم تخفي عالمات االندهاش عن وجهها وهي تسأله: انَت 

 عملت كدا؟!!

 شريف بخجل: أه

أحمر وجه علياء واستغفرت هللا في سرها وقالت: ياسين هللا يرحمه عنده 

الصحوبية .. ألن أصال  حق .. مش ينفع تلمس أي بنت منهم تحت أسم

َذات  أَخْ   شيكوناَداٍن( .. يعني ممافيش صداقة بينكوا .. ربنا قال )َوال ُمتَّخ 

ليهم صحاب .. ألن أكيد مش هيقدروا يلتزموا بحدود ربنا .. وممكن 

مشاعرهم تميل لبعض .. وممكن يتجاوزوا أكتر كمان في عالقتهم .. فليه 

م مش مضطرين يتعاملوا فيها مع من األول يحطوا نفسهم في مواقف ه

مفروض تلتزم بكالم ربنا  شباب؟!!! وحتى لو هم مش التزموا بكدا انتَ 

 دعوة بيهم وبتصرفاتهم  الكشوم

 بعاملهم زي أخواتيأنا  شريف مدافعا : بس

علياء موضحة: ولو حد كان شال هدير بالشكل ده كنت هتقول أخوات بردو 

لشاب اللي هيشلها ايه؟!! طيب ليه بتطالب وال هتدايق؟!! .. انت تعرف نية ا

 الناس يحسنوا الظن فيكوا؟!!

 شريف بحزن: يعني ربنا غضبان عليه؟!!

علياء مبتسمة: المهم اللي جاي يا شريف .. انَت عرفت إن اللي فات غلط 

.. يبقا صحح في اللي جاي وأعمل خير كتير واستغفر ربنا .. وربنا غفور 

 ب رحيم .. وبيغفر كل الذنو

 يجلب باسل أكثر من نوع للبيتزا وجميع ما يحبه شريف وشاركتهم هايد

خوتها وتشاركهم المزاح والمسامرة، افي وجبتهم وألول مرة تتحدث مع 

حد كبير، صار باسل يمزح  إلى أحبت علياء أكثر وتغيرت نظرتها اتجاهها

خول دمع أخيه ولكن قاطع تلك األجواء حضور سيد، بعد أن أذن له باسل بال

أخبرهم بأن جالل بيه يريد حضور علياء في الحال، تعجب باسل وتبادل 

الل، مكتب ج إلى اتجهت علياء في قلق شديدوشريف وعلياء نظرات القلق، 
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طرقت الباب وأذن لها جالل فدخلت ورفعت نقابها، نظر لها جالل وقال: 

 أقفلى الباب وتعالي اقعدي

 عاوزك في موضوعين أنا  مه فقال:أغلقت علياء الباب واتجهت لتجلس أما

نظر لها وترك ما في يديه، الحظت علياء على وجهه الغضب فقال هو في 

قصدي  شكاناتروحي المعهد م لما قولت مشأنا  حدة: الموضوع األول ..

المكان وبس كان كالمي عن األشخاص وتفكيرهم .. وانت  أكيد عارفة كدا 

 كويس

ا أحرج علياء وتيقنت أن كالم شريف كانت نظرته كلها غضب وتهكم مم 

على حق، فأردف بضيق: لما االقيكي بتتصلى عليهم وبتسمعي محاضراتهم 

 وكالمهم بالساعات .. يعنى بتعصي أوامري 

بدرس .. وكمان السنة قربت تخلص وأمتحن .. فخوفت أنا  علياء بخجل:

 تضيع عليه سنة!! 

حي هناك وال يبقا ليكي جالل باقتضاب: وأنا قولت أل .. مش عاوزك ترو

 أي عالقة بيهم 

 علياء بحزن: حاضر مش هتصل عليهم تاني 

جالل يكمل: الموضوع التانى .. إن فيه شاب من عائلة المنفلوطي متقدملك 

 .. وأنا شايفه كويس جدا 

مش عاوزة أنا  صدمت علياء من عرض أبيها بذاك العريس فقالت: بس

 أتجوز!!

من شهر كنتي موافقة تتجوزي الجربوع اللي  جالل مبتسما بسخرية: مانت  

 اسمه يوسف 

 يرت رأيي ومش حبه أتجوز علياء بقلق: غ

جالل بحزم: هو جاي يقابلك بكرة .. هو قالي من أسبوع وحددت معاه الميعاد 

 .. بس حادث شريف أخر األمر .. اتكلموا واتفقوا على الفرح

 خذ برأيها: بس...علياء بصدمة كأن األمر حسم بالموافقة قبل األ
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حب أقولك أقولت اللي هيحصل .. وأنا  جالل مقاطعا إياها بحدة: مابسش ..

 تاني إنه شخص كويس جدا .. وفي صالحك إنك تقبليه 

وافق بت شحسيتاعينيها الدموع وقالت: لو م فيأومأت علياء برأسها والحت 

 في تفكيرنا هرفضه 

ها وعلى وجهها الحزن، لم يعلق جالل فاستأذنت وغادرت لتعود إلخوت

تعجب باسل وسألها فأخبرتهم أنها تريد النوم وغادرتهم، ليذهب باسل ألبيه 

ويعلم من أبيه ما قال ألخته، قلق باسل ورأى أن لؤي لن يتقبل تفكير أخته 

نهائيا وكذلك علياء ال يمكن أن تتقبل شخص مثله، وكأن أبيهم يريد أن يفعل 

 المستحيل ويجعله ممكنا !!!

..................................... 

ظلت علياء تصلى استخارة وتدعو هللا إن كان سينفعها في دينها ودنياها وكل 

شيء أن يطمئن قلبها، فليس هناك أي أمل لعودة يوسف وما بيدها سوا 

التفكير في مستقبلها والرضاء بما كتبه هللا لها، ولم ترضا بأن تظلم ذلك 

 عنه أي شيء، وال علم لها بكيف سيكون تفكيره؟!!  الشاب الذي ال تعلم

عندما عاد أبيها اجتمعوا على الغداء وبلغهم بعد االنتهاء من تناول الطعام 

بحضور لؤي من أجل التعارف على علياء من أجل خطبتها، لم يكن هناك 

أي رد فعل عليها سوا احمرار وجهها، ورغم علم الجميع بلؤي وشهرته في 

مراته العديدة وتعارفه على العديد من الفتيات فابتسمت هايدي النادي بمغا

 : مبروك يا علياء وسط تعجب الجميع وكانت هي الوحيدة المباركة

نظرت علياء لها في تعجب فلم تبدى رأيها ولم يتقابلوا بعد وكأن أبيها حسم 

ات، فقالت علياء باقتضاب: لسه األمر بالفعل وصارت تتلقى المبارك

  شوافقتام

ابتسمت هايدي بسخرية ونظر أبيها لها ولم يعلق على كالمها فاألمر قد حسم 

 بالنسبة له فقال: انت  هتلبسي لبسك ده وانت  بتقابليه؟!! 

نظرت له علياء ولم ترد ألنها بالفعل محتارة في األمر، ال تريد إغضاب 

، أبيها وهي ال تحب أن تكون أول مرة في الرؤية الشرعية أن يرى وجهها

ولكن إذا أصر أبيها فهو أمر غير محرم على كل حال، ضربها باسل بقدمه 

 برفق حتى ترد فسمعت أبيها يقول بحدة: انت  مش سمعتيني؟!!
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ابتلعت علياء ريقها بصعوبة فشعرت بغصة في حلقها ثم ابتسمت وسألته: 

 حضرتك رأيك ايه؟!

 جالل باقتضاب: طبعا مش هتلبسي النقاب

اء ويرون حرب جديدة وعراك وأراء لجميع منتظر رد عليقلق باسل كثيرا وا

شجار ن قبل علياء وينتهي األمر على كالم هلل ورسوله مومناظرات حول 

كالعادة، لكن كانت الصدمة التي جعلتهم كأن على رؤوسهم  وغضب أبيهم

 الطير من المفاجأة عندما ردت علياء مبتسمة في هدوء: حاضر

عين متسعة وهم ال يعلمون كيف وافقت وستخلع نظر لها الجميع عدا األب ب

 نقابها أمام شخص غريب، فقاطعت تفكيرهم بسؤالها: هو جاي لوحده؟!!

 فقال جالل مجيبا: معاه مامته وباباه 

 ابتلعت علياء رقيها في قلق فقال جالل: هتفرق؟!!

 ممكن أقابله هو ومامته لكن بالش باباه أنا  علياء بقلق:

 اب: باباه هيكون معايه في المكتبفقال جالل في اقتض

ارتاح قلبها وخططت ألكثر من أمر يجب االتفاق عليه مع باسل والعم سيد 

 أكيد

......................................... 

في غرفة شريف دخل باسل وراء أخته متعجبا وسألها: انت  هتقلعي النقاب 

 فعال ؟!!

 علياء مبتسمة: وفيها أيه؟!!

 سرا: يعنى هو عادي ده؟!! باسل مستف

علياء مبتسمة: أها عادي والرسول سمح لنا بكدا .. في الرؤية الشرعية متاح 

 عادي .. عشان يرتضي بمالمحها ةللعريس يشوف العروس

 شريف مستفهما: هو ايه اللي حصل بره؟!!

 باسل موضحا: لؤي هيجي يطلب ايد أختك المصون علياء

 ي مش كدا؟!شريف بضيق: بس انت  هترفضى لؤ
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معاه .. مش يمكن يكون  شاتكلمتلسه مأنا  علياء بتعجب: وليه هرفضه؟!!

 كويس!

 ....نت  قولتى عاوزه حد زيك ولؤيشريف بضيق: بس ا

 ومنها هي تقابله وتحكم بنفسها .. قاطعة باسل: خالص يا شريف خلي

 الواضح إن بابا مصمم على الخطوبة دي

نقاب  هنزل بدونأنا  ا تقول: المهم دلوقتيعلياء وال تزال محتفظة بابتسامته

.. يا ريت تمنع البواب أو األمن أو أي حد يدخل الفيال ألي سبب .. وكمان 

.. مش عاوزة أي رجل غريب يبقا  معاهمعم سيد بالش يخرج وأنا قاعدة 

 موجود في المكان .. ماشي يا باسل

 باسل مبتسما: دي سهلة سيبيها عليه 

مئن لتفكير أخته فقال: أوعي تعملي زي الحفلة .. وأنا ثم يكمل وهو غير مط

 لوحدي كلها والواد الغلبان ده اللي اتهزقنا .. المرة دي هشيل الليلة

ل .. مش هعم شتخافاتذكر ما فعلت فقالت: ال وهللا مضحكت علياء وهي ت

 كدا

 باسل محذرا: ال كدا وال غير كدا .. بالش أفكار مجنونة 

 فتسأله: انَت تعرف لؤي؟!! علياء مبتسمة لباسل

 صاحبيممكن تعتبريه باسل بمالمح جامدة: أه 

 علياء راغبة في جمع معلومات عنه: طيب كويس .. ايه رأيك فيه؟!!

 باسل بال مباالة: من حيث ايه بالظبط؟!!

 علياء مبتسمة: كل حاجة 

 هنا يستمعون لطرق على الباب فتسأل علياء بتعجب: مين؟!!

 هدير أنا  يسمعون الطارق:

 علياء مبتسمة: أدخلى 

هدير بتعجب من تجمعهم: هو ايه اللي مجمعكوا عند شريف دلوقتي؟!! 

 شكلكوا بتخططوا لمصيبة
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 عاوزاكي في خدمة يا دودوأنا  ضحكوا جميعا فقالت علياء مبتسمة:

 هدير بتعجب: خدمة ايه؟!!

الى أصال .. تعالد دي ملل علياء وهي تتركهم: سالم بقا يا شباب .. قاعدة الو

 تي بس وهقولك ضعلى أو

 ابتسم باسل وشريف من تصرف أختهم فقال باسل: أخيرا ضحكت 

 شريف بضيق: مش هنروح بردو ألهل ياسين؟!!

باسل بضيق: يا بني هو انَت اتحسنت .. دانت عدا عليك يوم واحد من ساعة 

 ما خرجنا من المستشفى 

اسل نظرة الضيق ثم تركه بشريف يزفر في ضيق وينظر ألخيه ويتبادالن 

 ليفعل ما طلبته أخته علياء 

............................... 

 ليق بمكانة عائلة المنفلوطي، تولت سمية تقديم المشروباتيكان استقبال رائع 

والحلوى بنفسها، ودار حوار بسيط بين األم وهايدي عن المؤتمر وأنه سيعود 

يها هايدي، ودار غيره من حوارات بالكثير على الجمعية التي تشارك ف

بينهما، بينما تبادل باسل مع لؤي الحديث في نطاق األعمال، تغيبت عنهم 

وتدرس  لب لههدير التي سلمت عليهم وتركتهم فذهبت لشريف؛ لتلبي أي ط

 ذلك القادم ألجل الخطبة مقابلة  ما سيسفر عنبجانبه منتظرين 

اري ة، ارتدت فستان جنزتجميلينزلت علياء مبتسمة ولم تضع أي مساحيق 

أوف وايت قامت بشرائهم مع هاجر في إحدى المرات وهم  حجابوعليه 

، فبدت علياء جميلة وابتسم باسل بمجرد الحاّجة سندسعائدين من زيارة 

رؤيتها بتلك الثياب، وتمنى من داخله لو خلعت النقاب وأصبحت تلك طريقة 

ى لؤي فوجده مبتسما وسعيدا عل إلى ثيابها ألنهت الكثير من المشكالت، نظر

خالف ظنه واعتقاده أنه سيرفض أخته وبعد ذلك فكر إذا ما رآها بالنقاب، 

 هل سيكون هذا رد فعله؟!!!

من حفلة عيد كنها علمتكانت نظرة نسمة والدة لؤي لها تحمل التعجب، ول

تربت  التيأثر البيئة  وظنت أن ثيابها تلك من ،بعودة ابنة جاللميالد هدير 
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، ولكن براءة وجه علياء جعلتها تصرف نظرها عن طريق مالبسها فيها

 فابتسمت علياء وسلمت عليها مرحبة: السالم عليكم .. أهال بحضرتك 

 نسمة مبتسمة: وعليكم السالم .. أهال بيكي حبيبتي 

 مد لؤي يده هو األخر قائال: أهال بيكي يا علياء

 تسامه: مش بسلم نظرت لوجهه ولم ترفع يدها وقالت باب

تغيرت مالمح وجهه في لحظات فابتسم باسل وظن أنها بدأت حربها، لكنه 

ال يعلم أنها بالفعل ال تسلم على األجانب ألنها تعلم بمنع الرسول عن ذلك 

في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس  نَ طعَ في قوله "ألن يُ 

رأة األجنبية، واألجنبية من لم امرأة ال تحل له"، فهذا للترهيب من لمس الم

حددهم هللا في آياته، ومن يكن الرجل محرم لها كزوجها وأخوتها وأبيها 

وكذلك قالت عائشة رضي هللا عنها:" وهللا ما أخذ رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم النساء قط إال بما أمره هللا تعالى، وما مست كف رسول هللا صلى هللا 

 ليهن البيعة: "قد بايعتكنط، وكان يقول لهن إذا أخذ ععليه وسلم كف امرأة ق

، وفي قول أخر ألمنا عائشة رضي هللا عنها قالت: "وهللا ما مست يد كالما"

 هللاوقال  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يد امرأة قط إال امرأة يملكها"،

َ َواْليَْوَم  تعالى: )لَّقَْد َكاَن لَُكْم ف ي َرُسول  َللاَّ  أُْسَوة  َحَسنَة   ل َّمن َكاَن يَْرُجو َللاَّ

ا( )األحزاب: َ َكث ير  َر َوَذَكَر َللاَّ  ( 21اآْلخ 

ابتسمت علياء ألخيها عندما وجدته مبتسما وال تعلم السبب وظنت أنه ثيابها 

فاحمرت وجنتيها، كان الكالم أوال من نسمة فقالت بضيق مما فعلته مع ابنها: 

 برجعوك وفرحنا جدا لياء .. إحنا عرفنا حمدهللا على سالمتك يا ع

 علياء مبتسمة: ربنا يكرمك يا طنط .. الحمد هلل 

نسمة مستفسرة: واألسرة بقا اللي أتربيتي وسطهم عاملين ايه بعد ما 

 سبتيهم؟!!

 علياء متعجبة من السؤال فتجيب تحت نظرات أخيها باسل: الحمد هلل كويسين 

 صكال ااااايها: هم كانوا من طبقة هاوهي تسألنسمة متفحصة وجه علياء 

 ؟!!!مش كدا بردو



314 
 

علياء تبتلع ريقها ولم ترد ونظرت لباسل فطمأنها بنظراته لترد عليها ولكنها 

رفضت الرد فقال باسل بمرح: أيه يا طنط هنقضيها كالم عن حياة علياء 

قبل كدا؟!! هم عموما كانوا ناس كويسين جدا وحتى علموها كويس .. علياء 

يجة صيدلة ومثقفة وبتحب القراءة جدا كمان .. والحمد هلل إنهم عاملوها خر

 وها كدا ولسه على تواصل معاها كويس وعلم

 وأهم حاجة إنها رجعت لنا بالسالمة ونظر ألخته بسعادة وقال: 

ه برل باسل: مش نقوم نقعد أومأت نسمة برأسها في ابتسامة مجاملة فأكم

 شوية ونسيبهم مع بعض يتكلموا

 حقلكالمه وقالت نسمة: طبعا عندك  أومأت هايدي ونسمة برأسيهما موافقة

 يال بينا.. 

قام الجميع فوقفت علياء معهم، تعجب باسل فوجدها تمسك بيده قائلة: ال 

 خليك قاعد معانا 

نظرت هايدي لها باندهاش ونظرت نسمة لها بضيق ولم تعلق، فابتسم لؤي 

نه من عرض األمر بالخروج، فقالت بسخرية وكان باسل األكثر حرجا أل

هايدي محاولة تخفيف الموقف: طيب تعالى نطلع إحنا ونسيب الوالد 

 يدردشوا سوا 

خرجت نسمة بصحبة هايدي وأكملوا حديثهما عن أخر صيحات الموضة 

في المالبس، وأخر التحديثات في صالونات التجميل وأفضلهم وغيرها من 

ابتسم باسل ألخته وقال لؤي: هتفضل واقف الموضوعات، بينما داخل الفيال 

 ؟!!يا باسل وال ايه

نا أ ابتعدت علياء عنه فجلس بالقرب منهم وبدأ لؤي في تعريف نفسه: طيب

 .. وال باسل كلمك عني؟!! اشتعرفننا ماهكلمك عن نفسي إلن

عض .. سيبتكوا تتعرفوا على ب شكلمتهاارت علياء لباسل فقال باسل: ال منظ

 انتوا أحسن 

..  GUCسنة واتخرجت من ال  32عندي أنا  لؤي مبتسما: طيب تمام ..

كنت بدرس مع باسل في قسم إدارة األعمال .. طبعا حاليا  بشتغل مع بابا في 

 شركتنا
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لم تعلق علياء فأردف مستفسرا: تحبي تعرفي ايه تاني عن شغلى أو 

 دراستي؟!!

ال فق المزيد عنهما، أشارت برأسها أنها ال ترغب في معرفة علياء بإحراج

 لؤي مبتسما: طيب ممكن تعرفيني بنفسك بقا؟!

سنة وخريجة صيدلة .. درست في  24عندي أنا  علياء وهو تنظر لألرض:

 جامعة القاهرة .. كنت بشتغل بس حاليا أل .. لكن بدرس حاليا في معهد ديني 

 نظر لؤي لباسل وضحك بعدم تصديق وعلق: انَت متأكد إن دي أختك؟!!

ظر باسل له بضيق وزفر فقال لؤي: أسف بس إكمن يعني...... طيب نغير ن

 الموضوع أحسن .. انت  طلباتك ايه؟!!!

 تعجبت علياء من سؤاله فقالت: طلبات ايه بالظبط؟!!

 لؤي موضحا: المكان اللي هنعيش فيه .. الفرح .. الشبكة 

 رتكلكالم ده بدري شويه وإن حضتعجبت علياء وقالت: مش شايف إن ا

 ن صورة عن حضرتك قدرت أكوّ أنا  تفكيري وال شعرفتام

 لؤي بتعجب: حضرتك!!!!!!!!

ثم نظر لباسل متعجبا من كالمها وكأنها ستفكر ويمكن أن ترفض فكرة 

 الزواج وقال: هو فيه ايه يا باسل؟!!

 باسل بضيق: فيه ايه يا لؤي!! كالمها عادي .. انَت مالك متعصب كدا ليه؟!

 يهف نجيبونحدد ميعاد لي أعرفه إن إنهاردة جايين نتفق لؤي بضيق: ال

 الشبكة اللي تطلبها 

لم يعلق أيا  من باسل أو علياء فقال لؤي ساخرا: طيب اتفضلي أسألي اللي 

 حضرتك عوزاه؟

قال جملته تلك وهو يشدد على أحرف "حضرتك" فابتسمت علياء وقالت: 

 حضرتك حافظ كام جزء من القرآن؟!!

فجر لؤي ضحكا وقال مشيرا لؤي وصدم االثنان من سؤالها، اننظر باسل ل

 ال أنت حافظ كام جزء من القرآن يا باسل؟!!ألباسل: 
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 باسل بضيق: سألتك انَت مش سألتني أنا!! 

لؤي بضيق: طيب لو هو الحوار كدا فأنا مش حافظ أي حاجة من القرآن .. 

 يشها جدا  ومش بصلي قبل ما تسألي .. وأنا عجبني حياتي اللي عا

نظرت علياء أرضا  وتضايقت من انفعاله وتفكيره فقالت: وايه صفات 

 ؟!جنةالدنيا وال رفيقةوجتك المستقبلية اللي ترضاها ز

نظر لؤي ولم يصدق بتاتا أن تلك تنتمي لعائلة جالل!! وال يمكن أن يصدق 

قال فأي أحد هذا!! وال يصدق أنه اآلن يتكلم مع امرأة ستكون زوجته قريبا!! 

 شولتقاالنكد .. وتحب السفر جدا .. وم .. مش بتحب هو: يعنى تكون جميلة

 مالحظات على كل حاجة بعملها 

 كتير  شبتسألاتوقف قليال ثم أضاف: أه وم

ما يشير بجملته األخيرة وقالت:  إلى أومأت علياء برأسها مبتسمة وهي تعلم

 وناوي تربى والدك على أيه؟!!

 هربيهم على ايه يعنى ايه؟! تعجب من السؤال فقال:

 علياء موضحة: هتربيهم إزاى يعنى هتهتم يتعلموا ايه؟!!

األطفال .. ومش حابب إن أخلف على األقل أول  شبحبامأنا  لؤي بضيق:

 خمس سنين في حياتي بعد الجواز

 أومأت علياء برأسها ثانية عالمة التفهم فقالت: تمام وايه رأيك في النقاب؟!

اب قنقاب!! .. ن اسل بضيق وابتلع ريقه، وتعجب لؤي وقال:هنا نظر لها ب

 ايه ده؟!!

نظر لؤي لباسل فبادله باسل نظرة الالمباالة فقال لؤي: نقاب ايه اللي بتقول 

 عليه؟!!

 فقالت علياء: إن مش أبين وشي

 لؤي مبتسما بسخرية: وده ليه هو انت  عاملة جريمة؟!

 الحظ إني قاعدزفر باسل وقال: حسن كالمك يا لؤي .. و
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مة ليه بقا؟!! وأنا هبقا ماشي وجنبي خي وده !!ؤي بضيق: بتقولك تخفي وشهال

 مش موافق إنك تلبسيه أنا  وال حد ملثم والناس تخاف منه ..

بقا حابب أعرف انت  أنا  لم تعلق علياء ولم تصدر أي رد فعل فقال لؤي:

 حافظة كام جزء من القرآن؟!!

 خاتمة لكتاب هللا أنا  عينيها إليه: الحمد هلل قالت علياء بدون أن ترفع

 نظر لؤي باندهاش وقال: انت  حافظة القرآن؟!!

 علياء مجيبة: أه 

لؤي مستفسرا: وايه حكاية النقاب دي؟!! انت  عاوزة تلبسيه لما تتجوزي 

 يعني؟!! وليه؟!

اج وبالفعل لبساه .. ومش مستنيه أتجوز عشان اللبسة .. الزأنا  علياء مبتسمة:

 مالوش عالقة بالنقاب

تضايق باسل وما ظن أن تجيب هكذا فقال لؤي بضيق: نـــــــــــعــم!! لبساه 

 ايه ده كمان؟!!

 باسل وسأل بضيق: ايه الكالم ده يا باسل؟!! إلى ثم نظر

باسل واليزال نظرة الالمباالة في عينيه فقال: ماله يا لؤي؟!! على ما أظن 

 ده تعارف

 باباك بقا موافق على اللي هي لبساه  لؤي بضيق: وانتَ 

 باسل بضيق: مايخصكش 

 لؤي بانفعال: يبقا مش هتلبسي النقاب لما نتجوز 

 .. هصلي استخارة وبابا هيرد عليك شوافقتالسه مأنا  علياء مبتسمة:

 اسل قالقامت علياء واتجهت لغرفة شريف الجديدة تحت نظرات لؤي وب

 مصلحة الشركتين ل الهك يد جوازةلؤي: انَت عارف إن ال

 باسل بالمباالة: طيب كويس إنك عارف 

 لؤي متعجبا: هي دي أختك بجد؟!! 
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باسل ينظر له ويقول: يعنى هنجيبها من الشارع وننسبها للعيلة عشان نعمل 

 شراكة معاكوا؟!!!

 موافق عليها من قبل ماجي أنا  مش قصدي كدا .. في العمومأنا  لؤي مبتسما:

 سخرية: طبعا باسل بابتسامة 

 لؤي بضيق: قصدك ايه؟!!

 باسل ينظر له بسخرية ويرد: مافيش 

لؤي مفكرا: بس حكاية النقاب دي مش هيوافق عليها ال بابا وال ماما أكيد .. 

ده الحجاب اللي لبساه وماما هتقولي دي مغسول دماغها وبتحب العبودية 

 ابويمكن تقول نشيد في حرية المرأة .. تخيل لو عرفت بالنق

 باسل بضيق: من األحسن ماتعرفش 

 زاي؟!إلؤي متعجبا: 

 باسل مبتسما: هحاول أقنعها بإنها تخلعه قبل الخطوبة

 لؤي بضيق: الخطوبة هتكون قبل رمضان حسب ما بابا اتفق مع جالل بيه 

 لم يعلق باسل وقام متجها ناحية مكتب أبيه: تعالى نشوف أخبار الشغل ايه؟!!

................................ 

 شريف بضيق: علياء نصيحة مني بالش لؤي

 علياء مبتسمة: ليه وماله لؤي؟!

ي انت  وهو دماغكوا نصحتك وانت  حرة .. بس صدقينأنا  شريف بغضب:

 خالصغير بعض 

 نا عارفة أعلياء والتزال مبتسمة: أه م

 شريف متعجبا: وفرحانة كدا ليه طيب؟!!

بابا بكل بساطة رأيي عنده تحصيل علياء وتضحك بسخرية: فرحانة!! 

 حاصل .. حتى الظاهر إن ميعاد الخطوبة متحدد 

 شريف بضيق: وانت  هتوافقي؟!!
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 علياء بضيق: مش لو أخد رأيي أصال 

كانت هدير تتابع الحديث ولم تعلق ولكنها تضايقت من أبيها، وبشكل خاص 

إال  م فارق السنمن لؤي الذي لم يترك فتاة من صديقاتها إال وتودد إليها رغ

أن إغراءه لهم بالمال والمركز يجعلهن يلهثون وراءه، ومنهن من قامت 

بعالقة معه وتعلم مدى سوء خلقه، وماذا ستضيف تلك الزيجة لعلياء؟!! حتى 

 تضرفه مع ما يعلمه، فإن لو أخبرتها بما تعلم فقال أخيها لها بأن ترفض

 أختها سيكون هذا خير لها
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(24) 

 

انتهت امتحانات هدير وكان االستعداد للخطوبة في أضيق الحدود واستمر 

 ،السابق للخطوبة في شجار وجدالالجدال بين علياء وأبيها خالل األسبوع 

اقترح باسل حضور شيخ دارس ليقنعها بعدم فرضية النقاب، أتى الرجل 

ألدلة اللي ة كل اعارفأنا  بأدلة كثيرة بعدم فرضية لنقاب فقامت علياء وقالت:

حضرتك قولتها واللي هتقولها لسه .. وعارفة أراء العلماء في النقاب وأراء 

 ؟!!أل الوممكن تقولي النقاب من اإلسالم األئمة .. لكن 

 رد الشيخ: هو فيه إمام قال بالنقاب فريضة بس األئمة التانيين 

بة سم بالنسقاطعته علياء: مش مهم حتى لو واحد قال بإنه فريضة فاألمر ح

مش هغامر فيه .. زي تحريم أنا  ليه .. األمر اللي فيه جنه ونار وحساب

النمص بالظبط ..  ومع العلم مش إمام واحد اللي قال بإنه فرض .. وكمان 

مخالفة  مشأنا  .. بالتالي فهو من اإلسالم يعنى أكتر من إماما إتكلم في النقاب

 لإلسالم وال جايبه حاجة جديدة من بره

 لشيخ محاوال ثنيها عن رأيها: لكن ولي أمرك رافض وطاعته واجبا

 علياء مبتسمة من تحت نقابها: ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق  

كان باسل يتابع الحوار وطريقة الجدال، يعجبه ردود أخته وحوار الشيخ 

واألدلة التي تدعم كل رأي، ال يوجد إهانات أو سخرية فهما يتحدثان في أمر 

يم طالما كان للدين دخل به، وتعجب من هؤالء الذين يخرجون على عظ

الشاشات ويتجادلون ويسبون ويتهمون األخرين أنهم على جهل، فهي تعترف 

بالرأي األخر ولكنها اختارت ما يميل له قلبها، ورد أخته على الرأي بدليل 

النقاب  إن متمسكة برأيي .. وكمان فيه معايه أدلة كتيرأنا  أخر فقالت علياء:

فرض زي ما حضرتك معاك أدلة بإنه مش فرض .. وكمان منهم أدله 

 مشتركة بينا وفسرت بأكتر من وجه

حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم:)ال تنتقب المرأة المحرمة وال تلبس 

 بتكون منتقبة االحرام إن دون القفازين( ده دليل

 مر كان في النقابحتى بعد أمر الرسول المرأة ماكشفتش وشها إلن األ
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قالت عائشة رضى هللا عنها: )كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم محرمات، فإذا حاذْونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها 

 كشفناه( –أي ركب الرجال  –على وجهها، فإذا جاوزنا 

نغطي  وكمان حديث أسماء بنت أبي بكر رضي هللا عنهما قالت: )كنا

 وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في اإلحرام(

ده غير حديث فاطمة بنت المنذر )كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع 

 أسماء بنت أبي بكر رضي هللا عنهما، تعني جدتها(

 بالتالي عند االحرام بنسدل ومابنلبسش نقاب يعنى الوجه ال يكشف

ن يَن كمان قال هللا تعالى:" يَا أَيُّهَ و َك َوبَنَات َك َون َساء  اْلُمْؤم  ا النَّب يُّ قُْل ألَْزَواج 

ا  ُ َغفُور  نَّ َذل َك أَْدنَى أَْن يُْعَرْفَن فاَل يُْؤَذْيَن َوَكاَن َللاَّ ْن َجالب يب ه  نَّ م  يُْدن يَن َعلَْيه 

ا " ]األحزاب:  يم  [، األمر هنا مش نزل في زوجات الرسول فقط 59َرح 

فاق زوجات الرسول لم يكن كن تضمن نساء المسلمين .. وباالتوبناته .. ل

شيء من جسدهن أمام الرجال .. وحضرتك أكيد عارف تفسير  ييبدين أ

 اآلية 

ا موقف بمناسبة نزول اآلية عن أم سلمة: لما نزلت هذه اآلية " يدنين نوعند

عليهن من جالبيبهن" خرجت األنصار كأن على رؤوسهن الغربان من 

 ة، وعليهن أكسية سود يلبسنها السكين

ف عارأنا  بعد أن قالت علياء أدلتها قال الشيخ وهو يلقي أخر ما بجعبته:

باألدلة ولكن فيه خالف في اآلراء وده يديكي متسع تاخدي بأي رأي .. 

 واختالف أمتي رحمة 

علياء بضيق: بغض النظر عن إن الحديث اللي حضرتك قولته ضعيف .. 

لى تين لو كان كلهم عبيديني متسع إن أختار ده في حال فلكن فعال االختال

لو و نفس الدرجة من الصحة وارد عن الرسول صلى هللا علي وسلم ..

وماعرفش أنهي الراجح وأنهي المرجوح ..  درست مختلف اآلراء شكنتام

  والرأي القائم على دليل صحيح والقائم على دليل ضعيف

عارفه لبسته على إنه فرض وواح ليه أكتر وأنا بالفعل اخترت اللي قلبي ارت

لبسته وبقا جزء من حجابي وانتهى األمر أنا  .. بسوأدلتهم  بآراء إنه سنة

 بالنسبة ليه 
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 صمتت قليال ثم قالت: ممكن سؤال!

 !!ل مهمته التي وكلت له: أسأليالشيخ بضيق لفش

تلبس بعلياء مبتسمة ألنها تريد أن يستمع باسل بأذنيه الجواب: هي اللي 

 النقاب على إنه فرض ينفع تخلعه؟!!

الشيخ موضحا: أل مش بتخلعه .. إال في حالة الكبر في السن أو سبب مشكلة 

 مرضية مثال 

علياء مبتسمة من تحت نقابها ألنها وصلت لمبتغاها: والحمد هلل إلن الحالتين 

 مش عندي .. يبقا خالص مش هخلع النقاب

.................................  

كانت تلك المحاولة التي أقدم عليها باسل، وندم حين رد عليه أبيه بغضب 

وأنه يقف بجانب علياء دائما ويدعمها، ومع فشل كل المحاوالت اقترح عليه 

باسل تركها ولعلها عندما تستمع لتعليقات السخرية الكثيرة في وسطهم وممن 

 تراجع، وافق جالل علىسيرونها من الفتيات ذات الطبقات الراقية لعلها ت

مضض من عناد ابنته وتركها لرأي الناس والمجتمع لعلها تغير رأيها كما 

، رغم قلقه من وصول الخبر للصحف والضجات التي يقتنصونها قال باسل

إثر غير المألوف من تحجب فنانة واعتزال فنان واآلن نقاب ابنة عائلة 

 المنشاوي!!!

يحضرها أي غريب حتى أن علياء لم تعزم تمت الخطبة في أجواء عائلية لم 

هاجر أو سندس، ارتدت نقابها حينها على مضض من الجميع، وكان شريف 

سعيدا بتمسك أخته بمبادئها وضحك عندما قالت أنها ستلبس خاتم الزواج 

نادي ال إلى الذي أشتراه لها لؤي بنفسها، وقرروا الخروج في اليوم التالي

 ل وهديرن أجل التعارف بحضور باسم

لم تصدق هدير أختها وسألتها أكثر من مرة إن كانت ترى الطريق وكانت 

تضحك علياء وتقسم لها أنها لم تفقد البصر هي ترى كل ما حولها جيدا، 

فتبتسم هدير وتسخر من النقاب قليال وتروض علياء قلبها وعقلها على 

  ماك اليوعلى ما يبدو في ذ التحمل فإن أختها ستكون أقل من يجرح فيها

في النادي قرر باسل الذهاب للسباحة وهناك قابل أكثر شخص يبغضه، 

وذهبت هايدي للعب التنس وتضايقت علياء لجلوسها مع لؤي بمفرديهما 



313 
 

تحت نظرات الفتيات المتعجبة، وهو كان ألول مرة يراها بثيابها السوداء 

 بساه ده؟!!تلك كان غاضبا كثيرا من ثيابها فقال: انت  ايه اللي انت  ال

علياء بنبرة ال تحمل أي مشاعر غيظ أو ضيق أو سعادة: عادي البسه اللبس 

 الطبيعي بتاعي 

 زيك يا برنس؟ اة من خلفه مبتسمة: لؤه .. لؤي يزفر وتأتي فتا

 ثم قبلته تحت نظرات علياء وسألت الفتاة: مين دي؟!! جدتك وال مين؟!!

 ضحك لؤي وقال بسخريه: الليل بطوله

 رك قوله وقال: أقصد خطيبتي ثم تدا

 ؟!!!ابتعدت الفتاة عنه في ذهول: مين

دي؟!! انَت بتهزر أكيد!! دي  ثم أشارت بإصبعها اتجاه علياء وقالت:

 خطيبتك؟!! 

 سعودية وال ايه؟!!من الهي وقالت في تعجب: 

علياء ولم تعلق وغضت نظرها عن الفتاة التي ترتدي ثياب قصيرة جدا 

 تقولي كدا فأجاب لؤي: تقدري 

 المسحسن من كدا .. : طيب أشوفك في ظروف أوتضحك دعتبوهي تالفتاة 

 لؤي ضاحكا: دعواتك 

كان خالل عشر دقائق علمت كل الفتيات أن لؤي خطب فتاة منتقبة، وأتوا 

ليهنئون وكلمات السخرية لم تنتهي كل دقيقة ال بل كل ثانية بتعليق مليء 

يظهر منها شيء، فتضايقت أكثر عندما  بالسخرية على ثياب علياء التي ال

أتى الشباب لتهنئته وسألت فتاة بسخرية: وعلى كدا هي حلوة بقا عشان 

 تداري نفسها عن العيون كدا؟!! 

 طبعا يا بنتي فرد لؤي بتلقائية: 

هنا انتفضت علياء من مكانها ولم تلقى سالما بل غادرت ولم تنظر لهم حتى 

رأت أختها ترتدي مالبس قصيرة هي األخرى أن ذهبت باتجاه صالة التنس، 

تضايقت وزفرت وذهبت باتجاه حمام السباحة، وجدت الكثير من النساء 
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العاريات فغضت بصرها وظلت تبكي وقبل أن تذهب نادى عليها باسل في 

 فين لؤي؟!!أ ُّمال تعجب فسألها: ايه الل جابك هنا؟ 

 ه علياء بضيق بعد أن مسحت دموعها: سبته مع أصحاب

باسل بغيظ ويقين من أن هناك أحاديث كثيرة حدثت ولم يراعي أحد مشاعر 

أخته، فشعر بالذنب ألنه وراء تلك الفكرة ولكنه ال يريد لها الصدام مع أبيه 

مرة أخرى يكفيه ما حدث أول مرة، فجاء من خلفه أخر من أراد أن يرى 

 وجهه في ذلك اليوم ثانية فقال مسلما : السالم عليكم 

 علياء السالم في خفوت ورد باسل بضيق: أهال  رد

 !!تيجي تسلم انتَ  شحبيتاقولت أجي أسلم عليك مدام مأنا  إسالم مبتسما:

 باسل بضيق: كويس إنك عارف!!

ها سلوب أخيادث ولم تنظر له ولكنها تعجبت من علياء وهي ال تعلم المتح

 لحمد هلل إنك رجعتيمعه، فوجدته يوجه لها الحديث: حمدهللا على السالمة .. ا

 بخير

نظرت له علياء فرأت ما ألجم لسانها نظرت له لدقيقة ولم ترد ثم نظرت 

من رأسها وهنا قال باسل:  إيماءةأرضا وتعالت ضربات قلبها، فاكتفت ب

 طيب عاوز حاجة تاني يا إسالم

ربطت علياء االسم سريعا بأنه ابن خالها فال تعلم لما ارتسمت تلك االبتسامة 

 شفتيها فقال إسالم ناظرا له: أه على

 باسل بضيق: خير؟!!

 إسالم مبتسما: إحنا عازمينكوا على الفطار في أول رمضان 

 باسل بضيق: طيب إن شاء هللا 

علياء لم تعلق بتاتا واكتفت أن تغرق في أحالمها لتستفيق في غرفتها أنها 

رها في فكيمخطوبة لشخص ال تحبه وهي على يقين بعدم حبه لها، وندمت لت

 شخص أخر والمت نفسها كثيرا وأخذت تستغفر ربها

............................................ 
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شاهين وكان شريف  إلى في أول يوم في رمضان ذهب جالل بأبنائه كلهم

حد ما وبدأ يستخدم العكازين بدل من الكرسي المتحرك وذلك  إلى ىافعت

ت ولكن إسالم ظهركبيرا ب من شاهين حسن من نفسيته كثيرا، كان الترحا

عالمات الضيق والحزن على وجهه، وكانت أكثرهم سعادة هي سعاد ألنها 

ستقابل أخيرا صديقتها التي تبادلت معها المكالمات في الفترة الماضية دون 

أن تراها، وكانت سعيدة جدا ألنها عادت للعائلة فأخذوا يتبادلون األحاديث 

بعد أن جلس معهم شاهين ورأى علياء فسعد ، م هديروأخر األخبار وشاركته

كثيرا ألنها تشبه أخته حور وأخذ يدعو هللا أن يلين ذلك من قلب جالل وينسيه 

 الماضي

بعد ذلك تبادل جالل مع شاهين الحديث فيما يخص سوق العمل وجلست 

بينما أردوا األخذ برأيها في أمر ما،  معهم هايدي تستمع وتعلق وقت أن

اسل بصحبة إسالم وشريف وعصام، كان عصام طوال الوقت يحاول جلس ب

إضحاكهم وشريف ال يتكلم معهم وإسالم من يتجاوب مع عصام أحيانا، 

 تف وظل في الخارج يتحدث مع إيهابستأذن باسل للرد على الهافا

معه في المسجد أول يوم وأنه لن يندم  التراويح صالةكان إيهاب يقنعه ب

حول العمل أحيانا، هكذا كان األمر يسير وبينهم قلب  ويتبادلون الحديث

يحترق ويتمنى النجاة من ذلك وفسخ الخطبة، وقلب أخر أصابه لوعة 

وتضايق كثيرا بعدما علم بخبر الخطبة وزاد حنقه وغمه وضيق عندما علم 

أنه لؤي، تعجب من اختيارها لذلك الشاب الطائش وأخذ يسأل نفسه في حيرة 

 لتي وجدتها في لؤي لترتبط به؟!!!" "ما المميزات ا

ل سلوب جالايعا ولم يتكلم أحد ألنهم يعلمون اجتمعوا على مائدة الطعام جم

وضيقه من الكالم على الطعام، ولكن لم يخلو األمر من نظرات تابعتها 

سعاد مع  كلها عشق وهيام وسعادة تبادلتهااستغفارا، وكان منها نظرات 

امها بإطعامه مما جعل هدير وعلياء يضحكون زوجها الحبيب عصام، واهتم

بدورها  أسكتها وتولت هديرفلفت نظر البقية لهم، ونظر جالل لعلياء بضيق ف

 الصمت 

بعد انتهاء الجميع من تناول الطعام قام إسالم ليحمل األطباق مع أخته، لكنه 

المطبخ، بينما هدير اتجهت  إلى وجد علياء تحمل بدورها األطباق وتنقلها

ع هايدي وإخوتها وأبيها وخالها للجلوس في غرفة االستقبال، كان المنزل م
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أو قصر ولكن رغم صغره إال أن  ير ليس بفيال كالتي يعيشون فيهاكب

الديكورات واألثاث يشعرك باتساع المكان ورونقه، ذهب عصام للصالة 

وذهب معه باسل وإسالم وشريف الذي قرر أن يصلي بعد أن زار بيت 

 خيه بعد أن ألح كثيرا على باسلصحبة أياسين ب

............................................ 

ين ذ يحكي لشريف كم كان ياسستقبلهم والد ياسين مرحبا بهم في بيته، أخا

أخبره والحزن في صوته: انَت أكتر حد ابني حبه .. وأنا حبيتك من فيحبه 

 انَت زي يا سين ابنيحب ابني ليك .. تبقا تيجي تزورنا دايما .. 

طلب بعدها شريف منه أن يجلس في غرفة ياسين، ورأى كل األشياء التي 

يقتنيها ياسين في غرفته، وكان يبتسم من الروايات والكتب التي تضمنتها 

مكتبته، دخل والد ياسين بعد نصف ساعة عليه الغرفة وابتسم عندما وجده 

ات ر تاخد أي حاجة من حاجدتق يمسك بالكورة المفضلة لياسين فقال له: انتَ 

 حاجة .. لكن شنخرجماذكرى لينا بعد ما مامته أصرت  سبتهاأنا  ياسين ..

 شايف إن الزم الحاجات تخرج أنا 

ثم اتجه األب ومسك مصحف ابنه الذي كان يحفظ منه القرآن وقال: 

 المصحف ده ليك .. لعل كل حرف تقراه يبقا في ميزان حسنات ابني

........................................... 

الصالة وهو يتذكر ياسين عندما اندفع  من دمعت عين شريف بعد أن انتهى

، بينما صلت علياء في غرفة سعاد فكم كان يلح  عليه للصالة معه لينقذه

وبعدها ذهبت لتساعد سعاد في تنظيف األطباق وإعادة ترتيب المطبخ، فقالت 

 طلع طبخك حلو وأنا ماعرفش .. يا عروسةيدك ام علياء مبتسمة: تسل

 ضحكت سعاد بشدة: طيب أسألي عصام وهو يقولك؟!!

 علياء تضحك: من غير ما أسأل حد .. أكلك حلو ما شاء هللا 

أصل بطبخ نص نص أو ربع ش قصدي .. فهمتياسعاد ضاحكة: شكلك م

 ربع على أدي يعني .. البركة في الشيف الكبير

 كبير!!!علياء بتعجب: الشيف ال
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اللي ساعدت أنا  سعادة مبتسمة: أه .. أصل إسالم هو اللي عامل كل األكل ..

 بس 

 .. شيف في األكل .. يا خسارةابتسمت علياء وقالت: وأنا اللي كنت فكراك  

 عون جوزكي يكون ف هللا

ان سعيد جدا على األكل إنه سعاد تنفجر ضحكا وهي تقول: مهو انهاردة ك

 .. وكمان أول يوم صيام بقا وكدا  ال محروقةو حاجة بايظة مافيش

 علياء مبتسمة: الحمد هلل أنكوا اتعزمتوا .. ربنا يتقبل مننا صالح األعمال 

فة .. تح ه بقا نخلص لحسن مسلسالت رمضان دسعاد مبتسمة: يا رب .. يال

 اتابع ايه وال ايه؟!! شعارفامأنا  وكل اإلعالنات تشد

ا يهديك  ح األعمال .. ربنلنقول ربنا يتقبل صاعلياء تضحك وهي تقول: لسه ب

 يا سعاد

سعاد بضيق: يوه بقا .. انت  وعصام وإسالم عليه!! طيب مسلسل واحد بس 

 .. ده الممثل اللي عمل المسلسل ده خطير 

علياء مبتسمة: المسلسالت دي كلها بتتعاد بعد شهر رمضان .. مش تخلى 

 ر رمضان .. ده بيجي مرة فيمنك ثواب عبادات شه ينفسك تغلبك وتضيع

السنة .. وعموما انت  حره .. ده طبعا بدون ما نذكر المسلسالت واألفالم 

 دي حرام وال حالل

سعاد بضيق: حرام ليه بس؟!! ده تمثيل وبيسلي الناس هو حرام نرفَّه عن 

 نفسنا؟!!!

 ..ونعيش حياتنا مع أهلنا .. ه عن نفسنا علياء مبتسمة: ال طبعا حالل نرفّ 

ونعيش سننا بس كله بما يرضى هللا .. ألنه لو ربنا مش راضي يبقا إحنا 

 خسرنا سبب وجودنا هنا 

 سعاد مستفسرة: طيب وايه الحرام في المسلسالت واألفالم بس؟!!!

ركات بها صورة وحعلياء موضحة: انت  مش بتشوفي الشاب اللي بيطلع في أ

 .. يبقا خالفتى أول .. وبالتالي عمرك ما هتغضي بصرك وكالم بيجذبك

ْم [  ه  ْن أَْبَصار  ن يَن يَغُضُّوا م  ْلُمْؤم   حاجة وهي األمر بغض البصر ] قُْل ل 
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تانى حاجة ممكن تتفتني بشكل الممثلين الرجال وتبدئي تقارني بينهم وبين 

 زوجك وتبدأ المشكالت الزوجية وكذلك من ناحية الزوج

 بحبه وهو بيحبنيأنا  سعاد معلقة: ال

ء مبتسمة: ربنا يسعدكوا .. وتالت حاجة بقا ياستي الممثالت .. بيطلعوا عليا

مش البسين كويس وظاهرين شعرهم وبمكياج .. ولما تتفرجي عليهم أو 

تروحي السنيما أو المسرح تدفعي فلوس فانتي بكدا بتأييديهم وتشجعيهم على 

 ره البيتب المعصية  .. ده غير إنهم ممكن يفتنوكي وتبقي عاوزة تلبسي زيهم

 سعاد بضيق: طيب وأنا مالي ده لبسهم هم؟!! 

 وق شاري بتختفي من الس شتالقيلهااء تضرب مثال: مهي السلعة اللي معليا

رابع حاجة األحضان والقبالت وغيرها اللي بتحصل بين الممثلين طبعا 

هيقولك ده تمثيل .. على فكرة لما هيتكتب في كتاب أعمالهم الملك مش 

تحاسب كل حاجة بن.. ا ده كان بيمثل يعنى متتحسبش .. طبعا أل هيكتب جنبه

هو نتيجة سهو وال خطأ وال حلم فبيسقط  الليها .. وتمثيلهم ده واقع وحصل ع

 عنهم السيئات .. فبالتالي حرام أصال االختالط بالشكل ده 

خامس حاجة الثقافة اللي بيقدموها والتفكير واسلوب التعامل معظمها أفكار 

.. وبتعالج المشكالت بطريقة همجية قتل ودم وبلطجة واغتصاب غلط 

 وأفكار كلها منيلة بتطلع جيل فاسد 

 سادس حاجة

 عمري ما فكرتأنا  سعاد تقاطعها: بـــــــــــــــس كفاية يا علياء ايه ده كله؟!!

 كدا أبدا  .. ده هو حاجة بنضيع فيها وقتنا وخالص ونتسلى 

 كنت لسه هقولك بتضيعي وقتك في حاجة حرام علياء ضاحكة: ما شاء هللا

.. وكمان بتديكي سيئات ومش ليها الزمة وال بتقدم قيمة .. جبتيها لوحدك 

 يا سوسو 

ضحكت سعاد من طريقة علياء وهي تضع رغوة الصابون على خديها 

 ممازحة، وظال يعيدان ترتيب المطبخ فسألتها علياء: انت  صليتي وال لسه؟!!

  لسه سعاد بخجل: أل
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علياء بضيق: أه يا كسولة .. يال روحي صلى العشا خالص هتأذن .. وأنا 

 هكمل 

خرجت سعاد للصالة وبعد دقائق أتى إسالم ليجلب زجاجات مياه من المطبخ 

فوجد علياء بمفردها مولية ظهرها له وهي تقوم بغسل األطباق، طرق الباب 

 ألعلى خلف ظهرها حتى لينبهها فأسدلت نقابها وأسدلت الكاب الذي رفعته

ال يتسخ من غسل األطباق، ودارت يديها في الكاب كل ذلك في ثواني معدودة 

على كف اليد الواحدة، غض إسالم بصره ونظرت هي فوجدته كما توقعت، 

شعرت بقلبها ال تتوقف نبضاته العالية وهي تبتلع ريقها وجدته يأخذ زجاجات 

 وهي تقول: أتفضل ماء فأحضرت صينية كبيرة وأعطته إيها 

لم تالحظها علياء ألنها تغض التي ها إسالم ومالمح الضيق على وجهه نظر ل

 بصرها عنه، فقال بضيق: انت  إزاي تعملي كدا؟!!

لم تفهم علياء عن أي شيء يتحدث فهي فقط تعطيه صينية فقالت في تعجب: 

 عملت ايه؟!!

 إسالم وهو يأخذ منها الصينية ويقول في حدة: لؤي

اء وقد استعابت قصده فقالت منهيه الحوار وهي تزفر: ماظنش إن ده علي

 يهمك!!

زفر إسالم بقوة وأخذ الزجاجات وخرج متضايقا من نفسه ألنه سألها ويتمنى 

لو تبتعد عن ذلك اللؤي، فهو ال يستطيع أن يصدق أن تبقا هي مع لؤي بعدما 

 ت أمامه وعندماسمع في النادي، فكان هناك الكثير من السخرية التي قيل

وجد لؤي يسخر بنفسه من علياء لم يتمالك أعصابه فلكمه في وجهه وتركه 

وذهب بدون أي كلمة، عندما خرج تابعت علياء عملها بعقل شارد ودموع 

تسيل وهي تتذكر تلك اإلهانات التي جرحت فؤادها أكثر من أي شيء بسبب 

وع الذي أتى من تح الموضجالل ف ررؤي وأصحابه، عاد إسالم إليهم فقل

 : ايه اللي انت عملته في النادي ده؟!!أجله

 شاهين بعدم فهم ويسأل مستفسرا: هو حصل ايه في النادي؟!! 

 جالل بضيق: األستاذ ضرب خطيب بنتي

باسل متعجبا وشريف سعيدا ألنه يكره لؤي بشدة منذ أن ارتبطت أخته به 

 مفروض يحصل اللي كان ده فقال إسالم: 
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 خل؟!تدّ ومين طلب منك جالل بضيق: 

ينفع أشوف اللي بيحصل  شكانامأنا  إسالم بحزم: من غير ما حد يطلب ..

 من غير ما أرد

 إنسان همجي وعديم المسؤولية  لسه جالل بضيق: ده رد همجي ألنك

إسالم وشعر بالضيق لما يشير إليه جالل دائما فقال مدافعا: رد همجي ويليق 

 مع الشخص الهمجي 

 خل في حياة علياءفوصل صوته ألذن علياء: دي أخر مرة تدّ جالل بحدة 

 بحب علياء أنا  قرر االعتراف:إسالم 

رفعت األعين كلها إليه في عدم تصديق وكانت علياء تقف خلفه على بعد 

أمتار، لكنها سمعت اعترافه بحبها وهي ال تصدق هي األخرى ما يحدث 

ا استأمنتك عليها زمان فقال جالل: عاوزني استأمنك عليها دلوقت زي م

 سنة!!  اكتر من عشرين جة أنها تاهت منك وبعدت عنىوكانت النتي

إسالم وهو مدافعا: كنت ساعتها عيل صغير .. وفضلت طول عمري ندمان 

 لكن أنا عمري ما نستها وفضلت أدعي طول عمري إنها ترجع.. 

.. ايه شاهين متعجبا من رد ابنه ويقول مهدئ من الوضع: أهدى يا جالل 

 اللي بتقوله ده يا إسالم؟!! انَت مش عارف إن علياء مخطوبة؟!! 

إسالم بغضب: مخطوبة إلنسان مايستهلهاش .. ومش مصدق إنها توافق 

على شخص زي ده .. واحد واقف يتريق عليها ويسخر منها مع أصحابه 

 يا جالل بيه؟!! النادي .. كان الزم أضربه وال أل المتخلفين في

 يرد بتلقائية مع ضيقه وحنقه على ذلك اللؤي: يستاهل وهللا شريف وهو 

ابتسم إسالم لشريف بينما نظر جالل بغضب لشريف، وهنا أتى صوت أكثر 

شخص حنق على إسالم: لو انَت أخر شخص في العالم أنسى أنك تتجوز 

 علياء 

 بحذرك إنك تدخل تاني .. يال نمشي أنا  وقف جالل وقال في حدة:

ملكه الضيق من إسالم فبعد أن عادت العالقات أخيرا يأتي ابنه شاهين وقد ت

األحمق ويهدم كل شيء، طالما كان يعامله بضيق بسبب العالقات المتوترة 
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هتكلم معاه أنا  .. شتزعلابينه وبين جالل فقال: يا جالل مالتي صارت 

 وهيشيل من دماغه الفكرة دي أوعدك 

من إنه يأذي ابنك بعد ما عرف إنه  منعت ياسر المنفلوطيأنا  جالل بحزم:

رفع ايده على لؤي .. وانَت عارف كويس يعني ايه ياسر يأذي حد .. لو 

 مش مستغني عن ابنك عقله

سعاد وهي تسلم على علياء في حزن مما حدث: عاوزة أبقا أشوفك تاني يا 

 علياء 

 علياء وهي تومئ برأسها: إن شاء هللا 

ن نظر إسالم اتجاهها وعالمات الغضب إسالم فصادف أ إلى نظرت علياء

على وجهه تحولت لحزن وضيق، أثر فيها حزنه وأخذ شريف يدها فنظرت 

بها"، ها الدائم "نقاق، نزلت دمعة على وجهها لم يشعر بها سوا رفيتله وابتسم

أخذت تسير بجانب شريف وهو يتكئ على عكازيه حتى نزل سويا بالمصعد 

حبتهم، قال شريف بضيق: ليه يا باسل وركبا مع باسل وكانت هدير بص

قولت كدا إلسالم؟!! على فكرة هو أحسن كتير من لؤي وانَت عارف كدا 

 كويس!!

باسل لم يجيبه فنظرت علياء باتجاه باسل ورأت مالمح الغضب على وجهه 

 فأمسكت يد شريف وقالت: خالص يا شريف

اهل .. هو أصال فرحانة جدا إنه ضرب لؤي .. يستأنا  هايدي مبتسمة: وهللا

 عيل فرفور 

اء .. انت  يا علي يشينفعكاوقال: فرفور مش فرفور بس فعال مضحك شريف 

 أخالقه!!  شعرفياتم

 مش عاوز كالم كتير في الموضوع ده .. باسل بحدة: بس 

علياء بحزن: فعال يا شريف عندك حق .. بس بالش نتكلم عليه وال نغتابه 

 صلح مننا جميعا .. ربنا األعلم بالجميع وربنا ي

البيت وكان جالل من وصل أوال سمعت علياء صوت  إلى وصلت العربتان

هروح أصلى التراويح في المسجد مين هيصلي أنا  أذان العشاء فقالت:

 معايه؟!!
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 تي أحسنضمش هينفع أروح المسجد هصلي في أوأنا  شريف مبتسما:

 ة انصرفسيارلاسل وبمجرد أن نزلوا جميعا من اولم تعلق هدير وكذلك ب

 ته مبتعدا عن المكان في ضيقسيارب

ذهبت علياء تصلى وتدعو إلخوتها وأبيها ولزوجة أبيها وألول مرة تدعو 

إلسالم باسمه وتتمنى له الخير، كانت أجواء رمضان تحل على الجميع 

ن آيات كتاب هللا في صالتهم دبروينة في قلوبهم، وهم خاشعين يتبالسك

م تجد البيت فل إلى نيين صالح أحوالهم، عادت علياءويدعون هللا بصدق متم

باسل واتجهت لغرفة شريف وجدته يتلو آيات كتاب هللا، كان يقرأ خطأ بدون 

تجويد ولكن سعدت علياء من تلك الخطوة فاتجهت نحوه وجلست جانبه فقال 

 عارف إن مش بقرأ صح أنا  محرجا:

 على فكرةهعلق  شنتكامأنا  علياء مبتسمة: ربنا يكرمك وتقرأ صح ..

وتر كومبيجات كتير في عالم الهاكرز والعلمتك حاأنا  شريف مبتسما: مش

 تعالي بقا علميني إزاي أقرأ القرآن صح ..

..  مديونة ليك شبقاامته تلك فقالت: تمام .. عشان مضحكت علياء من مساو

 تعالى يا عم نقرأ سوا 

سنت اء أشياء بسيطة ولكن حأخذا يرتالن سويا آيات كتاب هللا وتوضح له علي

من نطقه كثيرا وأسعده ذاك، كان يسألها عن معاني اآليات التي ال يستطيع 

يات ن آد باسل فوجدهم يجلسون سويا ويتلوأن عا إلى استيعابها وظال هكذا

هللا، ابتسم لمنظرهم ذاك وتذكر نفسه هو وأمه وهي تتلوا بجانبه القرآن 

من  كثيرت تحفزه كثيرا وتجلب له الوتعلمه أخر جزء في المصحف، كان

كم اشتاق إليها!! لتأتي علياء اآلن بنفس المالمح ، الهدايا عندما يحفظ سورة

والطيبة التي تمتلكها أمه فيجلس أمامها وال يتكلم وهو ينظر لها مبتسما، 

تعجب شريف وتعجبت علياء كثيرا ونظرا لبعضهما فقالت علياء موجهه 

 مة: ايه أول مرة تشوفني وأنا بقرأ قرآن؟!!حديثها لباسل وهي مبتس

 !!!هطلع بقا عاوز حاجة يا ديزل؟أنا  باسل مبتسما: ماتشغليش بالك يا لولو ..

 شريف بضيق: بالش الديزل ناديلي شريف

 باسل بتعجب: غريبة!! أول مرة تضايق لما قولت لقبك اللي بتحبه!!
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 ي شريف عادي أحب الديزل ناديل شتبقامأنا  شريف بضيق: أهو بقا

 شوتضايقهابه: خالص يا باسل بطل غالسه وم ابتسمت علياء وهو تشعر

 .. قشطة يا شريف 

 ضحك شريف وقال: انت  اللي فهماني يا لولو

ابتسم باسل وقرر الصعود فاستأذنت علياء من شريف لتصعد هي األخرى 

 بوتنام، صعد باسل بصحبه علياء فقررت االطمئنان على هدير، طرقت البا

ابتسمت علياء وهي تفتح الباب وتقول:  ،فسمعت هدير تأذن لها بالدخول

 السالم عليكم .. ازيك يا دودو؟!!

 هدير مبتسمة: وعليكم السالم .. ازيك انت  يا علياء؟

والواد أنا  علياء بسعادة وهي تشير لباسل: الحمد هلل .. مسموح إن أدخل

 الغلس ده 

 كيد تعالوا ابتسم باسل وقالت هدير بترحاب: أ

لحد يدخل .. ايه اللي حصل؟!! حظر  شبتسمحاباسل مندهشا: عجيبة دي م

 التجول خلص؟!!

هدير مبتسمة: عادي بقا مش أول رمضان .. اعتبروها مناسبة فقررت 

 تيضل عن قراري وبقا مسموح تدخلوا أواتناز

علياء مبتسمة وهو تخطو مع باسل بداخل الغرفة ويغلق باسل الباب خلفه 

الت علياء: يا سالم على التواضع والتسامح .. شوفوا العسل يا ناس .. فق

 ياغتي عثل ياغتي

تضحك هدير بسخرية فيضحك باسل على أسلوب علياء وإحراج هدير لها 

 غلطانة إني بدلعك أنا  فتقول علياء:

هدير وهي تضحك وتجري لتحتضن علياء حتى ال تحزن: بهزر معاك  بجد 

 يا لولو

 منكوا أبدا .. حد يزعل من اخواته؟!!  شبزعلماة: وأنا علياء مبتسم

هدير وهي تتذكر لؤي وأخالقه الفاسدة فشعرت بالضيق ألنها لم تنصحها 

 بتركه من البداية فقالت بشكل مفاجئ: علياء سيبي لؤي 
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 باسل يزفر وعلياء تنظر له فقالت علياء بحزم: قريب هنسيب بعض 

 .. وال انت  عاوزة تتجوزي إسالم؟!!  باسل بضيق: ليه بقا إن شاء هللا

مش مرتاحة مع لؤي .. صليت أنا  علياء بضيق: الحكاية مش حكاية إسالم ..

 معايه  شينفعاش مرتاحة .. ده غير اسلوب لؤي مكتير استخارة وم

 باسل بضيق وهو يركز في كالمه على إسالم: أه وإسالم بقا هو اللي ينفع؟!!!

ير: الصراحة إسالم معروف بأخالقه ومحترم علياء تزفر بضيق فتقول هد

 في التعامل مع أي بنت والنادي كله بيشيد بأخالقه لكن لؤي....

أخدت قراري وخالص .. حتى أنا  علياء تقاطعها: بالش نتكلم عنه بالسوء ..

 لو بابا أصر مافيش جواز بالغصب وياريت تقوله كدا يا باسل .. لو أصر

 اطة هرفض قدام المأذون ببسأنا 

 باسل بضيق: الزواج ده في مصلحة العيلتين

مش مصلحة يا باسل .. وحياتي مش هدفنها مع إنسان أنا  علياء بضيق:

 بيكرهنى وبكرهه عشان خاطر المصالح 

 باسل بضيق: بابا بيختارلك األحسن .. ولؤي أحسن من إسالم 

 علياء بضيق وتعجب: انَت شايف كدا؟!! 

غرفته وظل يدور فيها وهو منزعج، ويتمنى  إلى زفر باسل وتركهم متجها

أال يرى إسالم مرة أخرى فهو في المرات القليلة التي يراه فيها يشعر بكل 

الباب فقال بغضب: مش عاوز أتكلم يا على الضيق والغضب سمع طرق 

 علياء 

 فتح جالل الباب وقال: كنت فين؟!

 باسل بضيق: ليه؟!

 اللي بسألأنا  جالل بضيق:

 يزفر: كنت بصلي ولسه راجع باسل وهو 

تشوف إسالم علياء  على ما قال فسأل: مش عاوزنظر جالل له ولم يعلق 

 وال تتكلم معاه
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باسل بضيق: علياء مش بتتكلم مع إسالم وال أي راجل أصال .. تعاملها كله 

 وحضرتك عارف كدامع الوالد في أديق الحدود 

 إسالم جالل بحزم: ومش عاوزها تعرف أي حاجة عن حياة 

 باسل بضيق: ومين اللي هيكلمها مننا عنه؟!!

عاوز الجوازة تتم على خير .. كتب الكتاب هيكون أنا  جالل يزفر ويقول:

 أول يوم العيد 

 على لؤي  شاتعودتباسل بضيق: بس علياء لسه م

جالل موضحا: ياسر اتفق معايه إننا نستعجل الشراكة ألنها في صالح 

 يد على طول الشركتين وهتكون بعد الع

 باسل بضيق: بس الصراحة لؤي مش كويس ومش هينفع علياء 

جالل بضيق وهو يلعب على الوتر الذي يعلم كم هو يزعج ابنه: طيب وعاوز 

 إسالم اللي يتجوزها؟!!

 باسل بحنق: ال طبعا 

جالل مبتسما: اللي مش كويس بيتعدل مع الوقت .. لما يتجوزها هيتعودوا 

 على حياة بعض 

 يا بابا .. ربنا يسهل بضيق: طيبباسل 
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(25) 

وأغلق الباب خلفه فدار باسل في غرفته وهو يشعر بالقلق  ابنه جالل ترك

ت كوابيسه المرافق له كما يحدث في أغلب سريره وكان إلى على أخته، ذهب

  األيام

دموع .. صراخات .. شجارات .. لوم على إسالم .. دموع تسيل على وجنتي 

 هينيحتضن أمه ويبكي .. نداءات لحور وال يوجد أي إجابة .. شا باسل ..

تهدأ من جالل أخيها .. دموع ال تنتهي ..  أبراريبكي على فراق أخته .. و

اتهامات أن تصرف إسالم هو السبب .. باسل يمسك في يده إحدى التحف 

ويلقيها على إسالم من ظهره .. دماء تسيل .. باسل يصرخ بأن يخرج إسالم 

نها .. س ابمن حياتهم .. فلاير تصرخ وتبكي على الدماء التي تسيل من رأ

 صرخات أخرى ودموع 

لكن في ذلك اليوم أُضيف شيء جديد غريبا في حلمه، أمه وهي تضحك 

وتتلوا آيات هللا رأى علياء بجانبها وهي كبيرة، ورأى وجهه في المرآة وهو 

ا وقالت له موصية إياه وهي كبير أيضا، نظرت أمه له فنادته، جلس بجانبه

 تضع يده في يد علياء: أختك يا باسل أمانة في رقبتك

  باسل باسل بــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــــل

استيقظ باسل مفزوعا وعلياء توقظه ليتناول السحور معها ومع إخوته، 

، فزعت موويكتفيان بوجبة خفيفة قبل الن فجالل وهايدي ال يتناوالن السحور

علياء من فزعه هكذا وأخذت تعتذر وتهدئه فقال باسل: وال يهمك .. كان 

 حلم بس 

مش شايف عرقت  ابتسمت علياء وقالت: حلم ايه؟!! قول كابوس .. انتَ 

 إزاي!!

 ابتسم باسل وقال: هللا أعلم .. بس انت  كل يوم هتصحينا كدا للسحور؟!

ده سنة عن الرسول صلى هللا  علياء مبتسمة: أه طبعا وأهو أكسب ثواب ..

عليه وسلم .. ويال نصلى ركعتين تهجد جماعة بقا .. وهبقا أقنع هدير تصلى 

 معانا انهاردة 

ابتسم باسل وقال: سيبيها وهي ربنا هيهديها وتصلى لوحدها .. هو فيه حد 

 وشرف نصلي!!أنا  كان يصدق إن
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ة صلى مع بعض انهاردعاوزه نأنا  علياء مبتسمة: يا رب يهدينا جميعا .. بس

 .. هقولها وربنا يسهل .. قوم انَت بس 

تناولوا السحور سويا بعد أن أعدت لهم علياء السحور بنفسها وأيقظت جواهر 

لتتناول السحور معهم، وكانت جواهر سعيدة جدا رغم قلقها من الجلوس 

معهم هكذا على نفس المائدة، عرضت علياء أن يصلوا التهجد سويا قبل 

 ، وبعدها صلت علياءن فقاموا معها وصلوا ركعتين كان باسل هو اإلماماألذا

 إلى الوتر، بعدها بدقائق أذن الفجر فصلوا سويا مرة أخرى وصعد كال

 أخذت علياء تتلوا آيات هللابينما غرفته لينام، 

....................................... 

يتصل عليها، كان رقما  في الصباح يوم من أيام رمضان وجدت علياء رقم 

 غريبا  غير مسجل على هاتفها فقررت الرد: السالم عليكم

 ..: وعليكم السالم .. ازيك يا حبيبتي؟!!

تعجبت علياء وهي تبعد الهاتف عن أذنها فنظرت لهاتف في تعجب ثم أعادت 

 الرد فسمعته يقول: ألو .. ألو .. علياء

 علياء بضيق: مين حضرتك؟!!

 صوتي؟! شرفتيعا..: ايه ده م

 مين هقفل السكة شقولتالو م.. وعلياء ولم تتذكر الصوت بعد: أل

 لؤيأنا  .. يقول بتعجب: سكة!! عموما

 علياء بضيق: وجبت نمرتي منين؟!!

عوزها يلؤي مبتسما: مش حاجة صعبة على فكرة .. ومافيش حاجة لؤي ب

  شتتعملماو

 يجي قريب نزوركواصمتت علياء فقال: ايه أخبار القمر؟! على فكرة هن

 تزفر علياء وتقول بضيق: بالش كالمك ده 

 لؤي مبتسما بسخرية: ليه؟! بتتكسفي؟!

 تاني أصال .. سالم  شتتصلاعلياء بحدة: يا ريت م
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أغلقت الهاتف في وجهه ثم قامت بوضع رقمه في القائمة السوداء، أعاد 

اضب: وت غاالتصال فعلم بما فعلت مما زاد من غضبه منها وقال لنفسه بص

 مش لؤي اللي بنت تعامله كدا .. هتشوفي

.......................................... 

 

بعد أسبوع قررت زيارة األطفال في الصباح استأذنت علياء من أبيها أن 

تقضي معهم اليوم وتعود بعد صالة التراويح مع باسل، سمح لها أبيها على 

بعد انتهاء يومهم الدراسي، فتحت  مضض فذهبت علياء على الساعة الثانية

الباب فتاة منتقبة تعجبت علياء لرؤيتها وصافحتها وألقت السالم عليها، بعد 

ت هنا قمر كنأنا  ذلك رفعت الفتاتان النقاب وبدأ التعارف قالت علياء أوال:

 في الدار وحبه أسلم على األطفال .. هو انت  مدرسة جديدة؟!

.. دول  تقمر .. طبعا سمعت عنك كتير من البناصفاء مبتسمة: أهال بيك  يا 

هنا بشرح لهم العربي والدين بدالك من بعد ما اتجوزت بيحبكوا جدا .. وأنا 

 يوسف

نظرت لها علياء في البداية في تعجب ثم ابتسمت بعد ذلك وباركت لها، فهي 

علمت منذ أن رفض طلب يدها من أبيها بانتهاء األمر، سعدت ألجله وألجل 

الفتاة وسألتها عن سندس فأخبرتها أنها متغيبة وصارت تتغيب معظم تلك 

 الوقت، لتعبها وكبر سنها كما أنها أصيبت بالزهايمر

حزنت علياء لما سمعت ولكنها سمعت شيماء وهي تصيح عندما رأتها: 

 قمــــــــــــــــــــــــــــــــر 

 انطلقواتواجدها، مر فاندفعوا للتأكد من سمع األطفال من غرفتهم اسم ق

نحوها لالطمئنان والسالم عليها في سعادة، ظلت علياء تلعب معهم 

وتساعدهم في واجبتهم كما كانت تفعل وتحكي لهم القصص، كانوا في قمة 

سعادتهم والموها كثيرا لتغيبها عنهم لفترة طويلة، كلموها عن صفاء وطيبتا 

 وتحبهم كثيرا، فسعدت علياء بذلك وأنها مثلها 

ركتهم عندما أتى يوسف ليتناول معهم اإلفطار سلم عليها وذهب للمكتب، ت

فاتصلت هي على باسل لكي يمر عليها، فطرا سويا في الخارج وبعدها صليا 

، وأثناء عودتهم للبيت فاتحها في التراويح في إحدى المساجدالعشاء و
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 يومين كمان هكلم باباأنا  موضوع ما صدقت أنه هو من يقول ذلك: علياء ..

 أنه ينهي الخطوبة 

 .. بس ده لو وافق ابتسمت علياء: يبقا كويس وهللا

 ........................................... 

على اإلفطار في اليوم التالي حضرت عائلة ياسر وعلق لؤي: وانت  البسه 

 خطيبك؟!أنا  ليه النقاب بقا هنا؟!! مش

اني وهو يشتعل غيظا لعدم ردها علياء وهي تكمل تناول الطعام تركته ثو

فقالت: من حقك تشوفني لحد ما ترتضي بمالمح وشي .. وانَت شوفتنى أول 

مش من محارمي عشان  حاليا مرة وقررت نتخطب فانتهى األمر .. وانتَ 

 أكشف وشي قدامك عادي

لؤي وكان سيلومها ويسخر فقال باسل مقاطعا له وهو يستغل قواعد أبيه: 

 كدا  شبيحباألكل يا لؤي .. بابا مالم على ابالش ك

صمت لؤي وقرر أن يؤخر كلماته بعد الطعام، قامت علياء وأدت صالتها 

وعادت إليهم في الحديقة، كانت نسمة تتبادل الحديث مع هايدي وكذلك جالل 

يتحدث مع ياسر فيما سينتج عن اندماج الشركتين، فطلب لؤي الحديث مع 

 المه: انت  زعلتي من اللي حصل في النادي؟!علياء بعيدا فذهبت معه وبدأ ك

 علياء بضيق: ليه هو حصل حاجة ال قدر هللا؟!!

 لؤي مبتسما: طيب وقفلتي التليفون ليه وكمان حطتيني في البالك ليست؟!!

نتكلم بدون إذن من بابا .. وال ينفع الكالم اللي  شينفعاعلياء بضيق: ألن م

 حدود في الكالم معايه  كنت بتقوله في التليفون .. الزم تحط

 انت  خطيبتي؟!! !!لؤي بضيق: حدود ايه

 علياء بضيق: خطيبتك أه .. لكن مش مراتك

كان معايه في الجامعة بنات محجبات أنا  لؤي يبتسم ساخرا: على فكرة

وكانوا بيتكلموا عادي وبنهزر وبناديهم بأسماء الدلع .. وكمان بنخرج 

 يعني عارفين ربنا وبيلتزموا بالحجابوبنطلع معسكرات سوا عادي جدا .. 

 .. انت  اللي بتعقدي األمور وده مش لصالح العلتين  وبيتعاملوا عادي
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ماليش دعوة غيري بيعمل ايه؟! وال بيتصرف أنا  علياء بضيق وهي تزفر:

بيرضي ربنا وبس وده مش يمانع إن مقتنعة بيه وبعمل اللي أنا  ازاي؟!!

 اللي بيتوب   أغلط كل بني آدم خطاء وخيرهم

لؤي وهو ينظر لها بغيظ: على فكره انت  جهلة .. والزم تتغيري لما نتجوز 

 وتقلعي القرف ده 

علياء تنظر لو ثم تبتعد دون كلماته فغضب لؤي وأمسكها من كتفها ليلفتها 

اتجاهه، لكنه صدم بصفعة على وجهه قام ياسر وقام جالل مصدومان مما 

لحوار لفتت انتباه الجميع، بينما وضعت هايدي فعلت علياء وكان حدتهم في ا

ونسمة أيديهما على فمهما صدمة من تلك الصفعة المدوية التي سمعاها، 

 وشاهدوا علياء وهي تجري صاعدة نحو الفيال 

 نرج من باب الفيال، كانت هناك أعيوانطلق راكبا سيارة وخ يدهقبض لؤي 

ياسر بعد أن نظر لجالل تراقب من األعلى وتبتسم بشدة، وبعدها انطلق 

أنا  مش عارف ايه اللي حصل ويخليها تعمل كدا؟!!أنا  وقال جالل معتذرا:

 هتكلم معاها .. انَت عارف إن فيه مشاكل كتير بتحصل بين المخطوبين

ياسر تغلبت مصالحه والتي يضعها نُصب عينيه قبل كل شيء فقال موحي 

 بالتفهم: أه أكيد 

تطاير الشر من عينيها وتمنت لو تضرب تلك ثم نظر لزوجته نسمة التي 

ل ياسر: الحبيب فقا العلياء أكثر من صفعة تأديبا  لها على ما فعلته مع ابنها

 .. شكرا على العزومة يا جالل  يا نسمةيال بينا 

 جالل بحرج: دي أقل حاجة يا ياسر 

ودعتهم هايدي ثم انطلق جالل لألعلى وقال في غضب وهو يفتح غرفتها 

 استئذان: ايه التخلف اللي انت  عملتيه تحت ده؟!! بدون

عوزاه  مشأنا  علياء وهي تنظر في عيني أبيها ودموعها تسيل على وجنتيها:

 .. ومش هتجوز إنسان زي ده 

جالل وهو يحاول أن يسيطر على أعصابه: هتتجوزيه يا علياء ألنه هو ده 

 الشخص المناسب ليكي

 اتجاه؟!!!علياء بضيق: مناسب ليه من أنهي 
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نا أ جالل وهو يزفر وال يصدق تلك الفتاة التي تجادله باستمرار فقال بحسم:

 قولت كلمتي وهتتصلى انهاردة أو بكره بلؤي وتعتذري منه

 علياء بتحدي: مش هتصل .. ومش هعتذر لشخص باألخالق دي

بسمح لك بأكتر من حاجة أنا  جالل بغضب: انت  اتجننتي .. وال عشان

 كدا؟!!فأخدتي على 

لو عاوز أقلعك النقاب والقرف اللي انت  أنا  ثم قال في تحدي: على فكرة

لبساه ده هعمل كدا .. وحاال  .. سواء غصب عنك أو بمزاجك .. بالش 

 تشوفي الوش التاني 

لم ترد عليه علياء وجلست على سريرها، بينما خرج جالل وصفع الباب 

، العشاء فذهبت لتتوضأ وتصلي أذنت أن إلى خلفه، أخذت تبكي وتدعوا هللا

ما ترتل ندعنعم فصارت الراحة الوحيدة لديها في ذلك البيت بين يدي هللا و

آياته أيضا، ذهبت لها هدير وصلت معها من تلقاء نفسها فابتسمت علياء، 

وبعد الصالة تحدثا سويا كثيرا في مختلف األمور وتركتها علياء بعد ذلك 

 التتابع المسلسالت التي تراه

.................................. 

أبيها االعتكاف في يأتي وقت العشر األواخر من رمضان وعندما طلبت من 

دون االعتكاف كما  العبادات من في غرفتها وزادتفجلست المسجد رفض، 

وزوجات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فال اعتكاف  كانت تفعل الصحبيات

  إال في المسجد

أيام العيد، شعرت بالضيق من  بيها أن كتب كتابها سيكون أولعلمت من أ

صرار أبيها على ما ليس في صالحها، وأخذت تدعو هللا طوال الوقت أن ا

يحميها ويبعد عنها لؤي ويجعل أبيها يثني قراره ويرفض لؤي، بينما على 

الجانب األخر كان هناك شاب معتكف في المسجد يدعو هللا ليال نهارا أن 

قلبه، فهي أكثر من أحب على األرض، حتى بعد غيابها عنه فهي أكثر  يريح

من ذكرها، وأكثر من دعا له في حياته، هي لم تفارقه يوما!! كان يدعو هللا 

 بها وال يريد غيرها

بينما في مكان بعيدا كان هناك من يتناول كؤوس من الخمر ويتمنى لو كانت 

ع بها ويضربها بكافة الطرق، ولوال الوضتلك الفتاة البدوية الجاهلة أمامه فيعذ
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الذي هم فيه وهو يعلم جيدا أن تلك الصفقة والشراكة في صالحهم أكثر من 

 ،ربها بدل الصاع ألف صاعض تلك الفتاة، وذلك بعد أن ضجالل لكان رف

فمن تظن نفسها تلك الفتاة وإن كانت جميلة لكنها ليست أجمل من رأى، 

!! زاد غضبه حينها وألقا الكأس على األرض ولكنها الوحيدة التي تمنعت

فتكسر، وصاح بشدة باسمها وهو يحطم ذلك الكأس متمنيا أن يحطمها هي 

 مكانه 

....................................... 

بعد مرور أسبوع واستمرار الدموع والتوسل مع حسن الظن باهلل، فهي واثقة 

ءها وما بيدها سوا الرضا، وإن صارت زوجة لؤي فذلك هو قدرها وابتال

 فهي بإمكانها أن ترفض أمام المأذون، ولكن هل سيتاح لها ذلك؟!!

غرفة أخته علياء  إلى عاد باسل عند الظهر وهو في قمة سعادته وانطلق

وهو يصيح باسمها في سعادة فاحتضانها ثم حملها وأخذ يدور بها، بينما 

تعلم ما حدث فحضنها جاءت هايدي على صياحه وهي مبتسمة ولكنها ال 

 يا لولو .. ربنا نجاك  ونجانا منهاألخرى وقال بسعادة: الحمد هلل  هي

 علياء بعدم فهم: نجاني من مين؟!! 

باسل وهو مبتسم ويقول بصوت عال: خالص يا لولو مافيش لؤي وال نيلة 

 تاني .. انتهى لألبد

: ةدهشفي فمها  علياء بخوف وفتحت عيناها عن أخرهم وهي تضع يدها على

 مـــات؟!!

باسل ضاحكا: كان هيبقا أهون .. بخالف إن شركتهم خسرت واألسهم 

بتاعتها نزلت األرض .. سمعتهم بقت هي كمان في األرض واتقبض على 

 ياسر المنفلوطي

 علياء بحزن: ال حول وال قوة إال باهلل .. إن هلل وإن اليه راجعون 

 ؟!!! ةباسل بضيق: انت  زعالن

 شماتة.. اللهم ال فيه يا باسل  شتفرحاة: مالئم علياء
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أل دول يستاهلوا .. أصل انت   باسل مبتسما: انت  طيبة أوي يا لولو .. بس

اللي عملوه والبضاعة الفاسدة اللي اتمسكوا بيها وكانت هتتوزع  شتعرفيام

 على األسواق والناس تموت بسببهم

 شحدماجي .. الحمد هلل إن لهادي والمنعلياء بضيق: ال إله إال هللا .. ربك ا

 أتأذى بسببهم 

 فرحان أوي أنا  باسل بسعادة: الحمد هلل يا لولو بجد

 علياء بتعجب: باسل هو انَت اللي ورا الحكاية دي؟!!

هم .. كنت حاططوأنا شاكك فيهم وبحذر بابا منهم من األول أنا  باسل بسعادة:

 تحت المراقبة والحمد هلل وقعوا ومحدش سما عليهم 

 Localوقالت: وبتقول إن شريف اللي أسلوبه على كالمه علياء ضحكت 

يفة اضحك باسل واحتضنت هدير علياء وهي تقول: الحمد هلل بجد .. كنت خ

 هلكوال يستا كويس خالص شكاناعليكي أوي منه إلنك طيبة يا علياء وهو م

باسل بسعادة: داحنا نعمل حفلة مخصوص عشان الحكاية دي وعلى كيفك يا 

 لولو

 علياء بسعادة: هللا بقا حافلة وعلى مزاجي .. حلو أوي .. بس في العيد بقا

........................................ 

 جالل بحزن وانكسار: شكرا يا شاهين إنك جيت 

 شاهين مبتسما: انَت بتهزر يا جالل؟!! انَت أخويا وصديق العمر 

 ي .. أخدت قرارات غلط كتير جالل بانكسار: الحزن وموت حور كان عامين

 شاهين مبتسما : الحمد هلل يا جالل إن ربنا نجاك ونجا علياء 

جالل بحزن: علياء أكتر واحدة أذتها من يوم ما رجعت .. كانت بتقف قدامي 

 في حاجات كتير وتجادلني دايما .. بتفكرني بحور هللا يرحمها

كرمك في علياء .. دي شاهين بحزن: هللا يرحمها ويحسن إليها .. وربنا ي

 دمها زي العسل البنت دي وهللا .. قاعدت معاها وقت قليل بس حبتها جدا

 جالل بضيق: صدق يا صاحبي .. نسيت الهزار والضحك!! 
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 شاهين بحزن: انَت اللي حرمت نفسك يا جالل!!

جالل مبتسما بسخرية من نفسه: عندك حق .. مش قولتلك أخدت قرارات 

 !!على حق أحب الناس .. والدي وبيتيجت  كتير غلط .. ولألسف

 ثم نظر جالل لشاهين بحزن ودمعت عيناه: وجت على حقك انَت وإسالم 

 ما قعدنا وانَت قاعد تعتذر شاهين مبتسما: أنسى بقا يا جالل .. انَت من ساعة

 مرة أقولك إنك أخويا يا جدع مش مصدق وال ايه؟!!! الف.. و

اللي ربيت الكره في باسل ناحية أنا  زينا:ابتسم جالل من كالمه ثم قال ح

 ليه شكاناب في موت حور .. وهو كان طفل ومإسالم لما وافقته إنه السب

 أي ذنب فاللي حصل لعلياء

ثم زفر وتذكر كالم ابنته لباسل في إحدى المرات واستمعها وهو يمر أمام 

 شكانامدفعت عنه .. إنه أكيد غرفة باسل: علياء بنتي كان عندها حق لما 

 يقصد وال كان في نيته إنه يعمل ده كله .. وال بإيده اللي حصل لحور 

 ليه يد فيها؟!! شكاناهو مة سبه على غلطاثم قال بحزن: ليه بنح

 شاهين مبتسما: جالل 

بسبب غضبك وحزنك كنت ببعد ابني أنا  التفت له جالل فأردف شاهين:

قوله كنت بأنا  حب علياء ..عنك .. وبعدته عن علياء كمان .. بس فعال هو بي

أكتر من مرة يختار عروسة وهو كان رافض .. قلبه متعلق بعلياء من وهم 

صغيرين .. انَت ناسي إننا من أول لما اتولدت علياء وقولنا إن علياء 

 إلسالم؟!!

ابتسم جالل لتلك الذكريات الجميلة التي تناساها مع الزمن، يوم والدة ابنته 

ن ، وأول متتمنى أن تنجب فتاةنها أمنية حور، كانت التي سعد الكثير أل

حملها وهو طفل كان إسالم، وهو من اختار اسمها مع حور وأخبرها باسم 

علياء، ورحبت هي كثيرا بذاك االسم، أيام ُملئ فيها البيت بالسعادة فلَم دثرها 

 مع فراق ابنته وبموت زوجته؟!!

مش عندي أي مانع يا أنا  سالمابتسم جالل وقال: لو علياء موافقة تتجوز إ

 شاهين 
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سعد شاهين كثيرا من أجل ابنه الذي قبل باإلهانات واالتهامات منذ صغره 

لذنب ال يد له فيه، وحينها مر رجل بعربة البطاطا بجانبهم ويحمل بجانب 

عربيته مذياع قديم وترددت أغنية طالما رددها سويا: وهللا لسه بدري وهللا 

 ام .. وهللا لسه بدري وهللا يا شهر الصيااااااااااام يا شهر الصياااااا

  ....فرددا سويا وهما يضحكان: تم البدر بدري ااااااااه .. واأليام بتجري

.............................................. 

 علياء بسعادة: أهال يا سعاد .. أخيرا شوفتك هنا!! 

 ولميتي العيلة من تاني سعاد بفرحة: البركة فيكي يا لولو رجعتي 

 ر يجمعنا كلنا علىقدّ  يا سوسو .. ده قدر ربنا .. علياء مبتسمة: الحمد هلل

 خير 

 سعاد مبتسمة: أها ولسه األخبار الحلوة جايه 

 سمعت سيرة أخبار حلوة .. يا هال يا هال .. سعاد عندنا!!! أنا  هدير ضاحكة:

 نم سعاد بضيق: مانت  مش كنتي بتسألي يا هدير ها

هدير مبتسمة وهي تبرر موقفها: مقولكيش وهللا على المرمطة والثانوية 

 العامة 

سعاد ضاحكة: كلي عقلي بكلمتين بقا .. وقبل الثانوية كان فيه ايه إن شاء 

 هللا 

هدير بابتسامة: خالص بقا .. خلى قلبك أبيض .. دا انهاردة حتى أول يوم 

 العيد

ة: أخخخخخخخ .. نسيت .. كل سنة سعاد وهي تضرب يدها برأسها متذكر

 وانتوا طيبين 

 علياء مبتسمة: عيد مبارك عليك  يا حبيبتي .. ربنا يتقبل منك صالح األعمال 

سعاد وهي تشير لهدير: شوفتي الناس اللي بتقول كالم حلو ودعوات على 

 تشرح القلبالصبح كدا 
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ة في ئلضحكت علياء وجلسوا الفتيات يتسامرون والشباب مع كبار العا

 األسفل يضحكون

كانت هايدي الوحيدة الحزينة في ذلك اليوم بعد مواجهة ابنها لها من أسبوع 

بأنها لم تهتم به وكانت فقط تلبي طلباته وما علمت شعوره يوما وما اهتمت 

بما يهتم به، فكالم ابنها بأنها ليست أم جيدة وتسعى فقط لمنصب في جمعيتها 

 وتضيع حقه!! تبحث عن حقها وتظلم ابنها 

كما المها زوجها كثيرا لتقصيرها وعدم رعايتها لهم وتدليلها الدائم لشريف، 

فتاة كرهتها على سطح د الوحيدة التي مسحت دموعها يد أكثر وكانت الي

األرض، ولكنها ذهبت لتطيب خاطرها، كل ذلك جعلها تبكي في غرفتها 

هم ولو أحسنت إلي وترتيب ألولوياتهاظلمت الكثير بسبب سوء معاملتها 

 ألحبوها كما أحبوا علياء فقط ألنها عاملتهم بحب صادق

طرق شريف عليها الباب فنظرت له والدموع تسيل من عينيها، أسرع 

شريف بعكازيه اتجاهها وأحتضنها وأعتذر لها كثيرا، هي أيضا اعتذرت 

أسف لكل حاجة غلطت أنا  منه ووعدته بأن تكون أم صالحة فقال شريف:

 في حقك .. سامحينى وأرضى عني يا أمي بيها

 ابتسمت هايدي وقالت: كإني سامعة علياء اللي بتتكلم!!

بس كنت محتاج أفوق من غفلتي .. ويمكن  .. أنا شريف مبتسما: أل .. ده

رجوع علياء أثر فيه كتير .. وموت ياسين علمني وخالني أفهم أكتر .. 

 سؤولية أوعدك إن مش هكون شاب مستهتر وهبقا أد الم

احتضنته هايدي وتذكرت كلمات علياء: "شريف مش محتاج حد يأمره .. 

 شريف محتاج حد يسمعه .. وانت  عمرك ما سمعتيه"

................................................ 

وقت الغداء جلسوا سويا وتناولوا الغداء في صمت ولكن قاطع جالل الصمت 

 عجيبة!! .. لمرة دي عن أي مرة فاتت ألول مرة قائال: األكل حلو ا

ملته على اللي عأنا  تعجب الجميع من تعليقه فقالت علياء بتلقائية وسعادة:

 فكرة يا بابا

 نظرت لها سعاد بغيظ فابتسمت وقالت: وسعاد ساعدتني 
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 علق عصام مبتسما: أشك 

 فضحك الجميع وقالت سعاد بضيق: تشك ليه إن شاء هللا 

 ا فعل: أصلك بتعملي أكل أحلى من كدا يا حبيبتيعصام وهو يتدارك م

ضحك باسل وعلياء في نفس الوقت ألنهما يعلمان أنها ال تجيد الطبخ، فنظر 

ر ال باسل مقاطعا شجاق ،إسالم لعلياء فغضت بصرها وأكملت تناول الطعام

 الزوجين: ماتيجو نطلع على الساحل نقضي أسبوع هناك؟

 فعال محتاج أغير جو اأن .. وهللا يا ريت شريف مبتسما:

 عمري ما شوفت البحر أنا  علياء مبتسمة:

بنات نفسي أخد الأنا  نظر الجميع لها وفارقت ابتسامتهم وجههم فقالت علياء:

اللي فالدار ونروح البحر سوا .. كتير كنا بنتكلم عنه وبنتخيل لو روحنا 

 هناك هنعمل ايه؟!!! 

يام تانية جميلة في الجناين وروحنا لم يعلق أحد وتروكها تكمل: بس عشنا أ

 مالهي ولعبنا 

 ابتسموا لتلقائيتها في الكالم ولم يوقفها جالل فقال شريف بتعجب: دار ايه؟!!

ابتلعت ريقها ونظرت ألبيها وباسل فابتسموا لها وشعرت أنها موافقة لتقول 

 أتربيت في دار ايتام أنا  الحقيقة:

وظهر الحزن على وجه هدير بينما انكمش ما بين حاجبي شريف في ضيق، 

اندهشت هايدي مما سمعت فقالت علياء: هي دي الحقيقة .. وهي دي الحاجة 

 الوحيدة اللي خبتها عنكوا 

 الحقيقة  شتقولااللي خلتها مأنا  قال جالل موضحا :

علياء وهي تبتسم الحظت جو عام من الحزن ساد بسببها فقالت بسعادة: بس 

 زي العسل وة على فكرة .. والبناتحل الحياة هناك كانت

 !!علياء وهي تنظر لباسل وتشير له: حتى أسألوا باسل

ضحك باسل وقال: أه فعال البنات دمهم خفيف جدا .. وقضيت معاهم يوم 

 رائع
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وظل يحكى باسل عن مواقف مضحكة حدثت في الدار وهم يتناولون الطعام 

لوا يتسامرون وأثناء حتى انتهوا ورفعت األطباق، جنى عليهم الليل وظ

 حديثهم وضحكهم وقف باسل من على مقعده واتجه أمام جالل وقال: يا عمي

 يشرفني إن أطلب أيد بنتك علياء أنا 
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 األخيرة                                     

 

في عرض طلب خطبة علياء من جالل، ضحك شاهين من استعجال ابنه 

مستني الحج شاهين يبدأ لكن مش راضي أنا  ل إسالم: وهللاوضحك جالل فقا

  يتكلم

ضحك الجميع على اسلوبه فقال جالل: طيب يا إسالم ممكن تقعد معاها 

 وبعدين أقولك لو موافقة وال هترفضك 

 إسالم مبتسما: دعواتك يا سعاد 

 سعاد ضاحكة: منصور يا بني إن شاء هللا 

 ور على فكرة عصام يستفزها: اسمه إسالم مش منص

تضربه سعاد في كتفه وتضحك هدير وشريف عليه بينما قام باسل وأخذ بيد 

أخته قائال: يال يا بنتي مش عارف ايه دور المحرم اللي كل شوية أعمله ده 

 .. عقبالي يا رب 

 وإسالم داخل الفيال وجلسوا سوياضحك الجميع عليه وذهب بصحبه علياء 

 م: علياءكانت علياء خجلة جدا فقال إسال

 أحب إنك تسألي كل اللي نفسك تعرفيه أنا  نظرت له فقال:

 أسئلة  شعندياعلياء بخجل: م

 باسل بغيظ: نعم ياختي!!! دانتي جننتي لؤي باالسئلة

بالش سيرة األخ ده .. سمعت إنه نظر إسالم له وضحك وهو يقول: ما 

 عليه لسه شاتقبضم

ر .. طالع البوه .. لو كان عرفت إنه هرب بره مص .. باسل مبتسما: أها

 أبوه لحق كان هيهرب هو كمان

ندك انت  بجد مش ع .. علياء وهي تستمع لهم بضيق فيقول باسل: فكك منهم

 أسئلة يا علياء؟!

 علياء مبتسمة: أه بجد
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 مكانك؟!! أنا  باسل ممازحا: طيب أسأل

 أنا بنفسي ..أنا  أومأت برأسها عالمة الرفض فقال إسالم: طيب أعرفك

شغال مع بابا في شركة بسيطة .. وحاليا .. بره مصر درست إدارة أعمال 

ي شريه اللالصراحة هو  عايش فيها .. بابا اللي وعندي بيت في نفس العمارة

من وأنا صغير .. وطبعا البيت متوضب ولو عاوزة نعدل أي حاجة تمام 

 مافيش مشكلة 

 فوز كدا ليه؟!! انَت مالك وثيق من ال .. باسل مبتسما: أيه يا عم

 لكن أتمنى فعال إنك توافقي يا علياء  .. شقصداضحك باسل وقال: م

عشان أقيمك .. مهو الزم أطمن على أبو والد أنا  باسل مبتسما: طيب أسألك

 أختي وال ايه؟!!

 إسالم مبتسما: أسأل يا عم الرخم 

 باسل مبتسما: السؤال األول .. انَت حافظ القرآن؟!! 

 .. فاضل بس سورة البقرة وهختم القرآن  الحمد هلل إسالم مبتسما:

 باسل بنظرة تشكك: ايه ده؟!! انَت بتكدب يال

ظه بحفأنا  إسالم ضاحكا: احترمني قدام أختك طيب .. ال وهللا مش بكدب ..

 من فترة والحمد هلل قربت أختم 

 باسل مبتسما: وايه رأيك في النقاب؟!!

عندي أي مانع أكيد تفضل لبساه طالما  إسالم مبتسما: حلو جدا وستر .. مش

 مش هيضرها في أي حاجة 

 باسل بتعجب: هيضرها في ايه؟!

 إسالم: يعنى هتتعب وصحتها تتأثر مثال

 باسل متفهما: أمممممممممممممم .. وناوي تربى والدك إزاي؟!!

 إسالم بتعجب: أسألتك كترت!!

 باسل مهددا : هترد وال أقنعها ترفضك؟!

 مش هخلص من غالستك نا أ إسالم بضيق:



341 
 

الدك هبقا خال وأنا  باسل مستفزا له: أبدا يا بابا .. ولو ربنا شاء واتجوزتوا

 .. يعنى الزقلك الزقلك .. ده لو طبعا وافقنا عليك!!

إسالم وقد استفزه كالم باسل من احتماليه الرفض فأكمل باسل: ها هتربيهم 

 ازاي أخلص؟!!

م: ة فقال إسالاالستجواب في النياب ضحكت علياء وكأن إسالم وضع تحت

الخلق والدين .. هعلمهم الحالل ايه والحرام ايه؟!! .. وهعرفهم لى هربيهم عل

الصح والغلط .. وازاي يستغلوا الدنيا انهم يبنوا لحياتهم في األخرة .. ويعبدوا 

ين كتاب هللا والداع ونوا عاملين بكتاب هللا ومن حفظتربنا من صغرهم ويك

 للحق

 اسل مبتسما ويرى وجه أخر إلسالم أسعده: وبتصلى بقا على كدا؟!ب

 إسالم مبتسما: أه الحمد هلل

 باسل ويريد إحراجه: في الجامع بقا وال في البيت؟!! 

إسالم بحزن: وهللا ساعات وساعات .. الفجر في البيت ومعظم الصلوات في 

 الجامع إلن ببقا بره البيت ساعتها 

ائال بحزم: أل إحنا مش موافقين .. الزم كله يبقا في باسل مستفزا إسالم وق

 الجامع

 اتجاه علياء وناداها: علياء باسل ثم نظر

 ة.. يال بقا هروح أقول لبابا إنك رافض يشينفعكاال: العريس ده منظرت له فق

قام باسل فانقبض قلب إسالم من تصرفات ذاك األحمق الذي طالما أظهر له 

يديه حب عمره، ولكن توقف الزمن به عندما  كرهه واآلن سيضيع من بين

 موافقة أنا  قالت علياء: أل يا باسل ..

ابتسم باسل وقال: شوفت موافقة أسرع من كدا يا عم .. أي خدمة .. كان 

 بس صعبت عليه  .. ممكن أجننك أسبوع

ضحك إسالم وجرا وراءه فخرج باسل جريا وهو يضحك بشدة وتبعتهم 

تحياء، تعجب الجميع فقال باسل بصوت عالي: علياء وهي تسير على اس

 علياء موافقة يا بابا 
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ضحك الجميع عليهم واحتضن إسالم باسل فقال باسل: أيه يا عم هتستغل 

 الفرصة وال ايه؟!!

. .نه باسل ثانية وقال: مبروك ضربه إسالم في يده وضحكا سويا فاحتض

 أختي تحفظها في عينك وإال هخرم عينيك

ضنه وبارك له بينما جرت سعاد تحتضن علياء: مبروك وذهب عصام واحت

 يا لولّلتي ألف مبروك

 فتركتها لتحتضنها هدير مبتسمة: ألف مبروك يا لولو 

قام شريف وجالل وشاهين وباركوا لها وكانت أخر المهنئين هايدي ولكنها 

كانت سعيدة من أجلها بصدق، فقال إسالم: ايه يا جماعة مافيش مبروك يا 

 العريس أنا  . كله كدا بيبارك لعلياء وال كأنإسالم .

 وعصام بس اللي عبرناكأنا  فقال باسل ممازحا: عشان تعرف إن

اتجهت له أخته واحتضنته وهي تبارك ثم قالت: مش قولتلك منصور يا بني 

 إن شاء هللا

ضحك الجميع في أجواء ُملئت بسعادة العودة كعائلة حقيقية .. وسعادة العيد 

 يمر عليهم هكذا  فألول مرة

.................................. 

ج وكتب الكتاب مباشرة ولم تعارض علياء بتاتا اقرر إسالم وعلياء الزو

عندما عرض عليها إسالم األمر، في البداية عارض جالل ولكن أقنعه شاهين 

بذاك، وكانت علياء في قمة السعادة وعزمت هاجر وزوجها وصفاء وزوجها 

 دار والمعهدشا وكل صديقاتها في السندس ورو

الذين اشترى لهم باسل فساتين أفراح تناسب  كان ضمن الحضور الصغيرات

قرر إسالم أن يدع لعلياء أمر االحتفال المخصص ومقاساتهم وأسعدهم بذاك، 

إسالمي، وذهبت مع باسل وإسالم ت قاعتين ليكون فرح بالعرس، فاختار

 سعيدة جدا وهي تختار فستانها وهدير لشراء فستان للفرح، كانت

اتصلت على الهاتف الذي تركته لها نرجس وعلمت أنها تركت العمل 

وأصبح لها صالون خاص، وطلبت هاتفها ودار بينهما حوار علمت خالله 

أن نرجس تزوجت وهي سعيدة جدا مع زوجها فهو من اشترى لها صالون 
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تركت الصالة من يوم  التجميل، وسعدت من اتصال علياء وأخبرتها أنها ما

أن صلت معها، ووافقت أن تأتي بنفسها لها لتزينها في ليلة زفافها كان كل 

أمر مثلما تمنت علياء وأكثر روعة، أتى يوم الفرح فتجهز الجميع وارتدوا 

 أبهى حلة لهم جميعا، سعدت علياء كثيرا من أن كل أحبتها كانوا حولها

ض واسع من أطرافه كفستان خرجت من العربة وهى ترتدي فستان أبي

سندريال وارتدت عليه وشاح أبيض طويل دارى الفستان وفصوصه الالمعة 

الخصر، ارتدت نقاب والبيشة البيضاء من األعلى  إلى التي زينت الصدر

حتى ال تظهر زينة عينيها، وعندما دخلت القاعة خلعت الوشاح والنقاب 

 لعروس في الغناءغاني وشاركوا اوظلت الفتيات ينشدن أجمل األ

وطالما تمنت أن تسمعها لها هي  ءاكان أسعد اللحظات التي تحبها علي

والجميع يباركون زواجها من زوجها " بــــــــــارك هللا لكـمـــــــــا 

وبـــــــــــــارك عليكمـــــــــــا وجمع بينكمـــــــــا في خيــــــــــــــر"، 

ء التي تحضرها ألول مرة، وكانت هايدي سعدت سعاد كثيرا بتلك األجوا

وهدير في اندهاش حقيقي، وحضر كافة أفراد عائلة المنشاوي وسعدوا كثيرا 

 بسعادة إسالم وعلياء

انتهى الفرح في سعادة غمرت الكثير فكان معظمهم ألول مرة يحضرون 

، سعدت سندس ، على صوت وضربات الدف تنشد أجمل الكلماتفرح هكذا

وتأكدت أنها وافقت برغبتها وطمأنتها أنها تشعر بأن إسالم كثيرا بعلياء 

شخص جيد، وسعدت رشا من أجلها ووعدتها علياء بالعودة إلكمال الدراسة 

واالمتحان وبدأ تحفيظ القرآن، شعرت حينها رشا كأنها أوفت بعهدها 

 زوجت شخص ترضى به ويرضا هو بهالفردوس وها هي ت

رغم حرجها وسعادتها أيضا من  ر سعادةكانت هاجر أكثر صديقاتها الحضو

ز بين الهم بين المدعويين ، واستمر جزء منكبر حجم بطنها بذاك المولود

لها أن  مواللمز حتى انتهى الفرح كاحتفال لتبدأ حياة علياء التي أقسم إسال

 ينسوا كل األحزان سويا تكون كلها سعادة وفرح و

........................................... 

 دخال بيت الزوجية وابتسم إسالم وقال: أخيرا يا علياء أخيرا ربنا جمعنا سوا 

 علياء مبتسمة: الحمد هلل
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 إسالم مرددا خلفها: الحمد هلل .. بقولك ايه؟!

 ايه؟!! علياء مبتسمة:

هدخل أتوضا ونصلي سوا بقا ركعتين لوجه أنا  إسالم وهو في قمة سعادته:

 ويجعل حياتنا كلها بركة هللا .. ربنا يرضى عننا 

 علياء مبتسمة: تمام .. وأنا كمان هروح ألبس االسدال 

ياما كان نفسي أقابلك وأقولك كالم كتير أوي .. بس بعد مبتسما لها: إسالم 

 الصالة بقا .. يال بينا 

أحمر وجه علياء في سعادة  ،صليا سويا والتفت لها إسالم وأخذ يدها فقبلها

مش مصدق نفسي بجد .. أنا  ااااااااااااااااااااااه يا علياءوخجل وقال إسالم: ي

انت  قدامي .. ومراتي!! .. دي كانت أمنية حياتي .. أل ده حلم عمري كله يا 

 علياء .. الحمد هلل يا رب

 أجمل إنسانة أنا عرفتها في حياتيلم تعلق فقال: انت  

 ضحكت علياء وقالت: معاكسة دي وال ايه يا كابتن؟!

 سالم وقال: أل بس بحفظ تفاصيل وشك وبقارن الماضي بالحاضر ضحك إ

 علياء مبتسمة: خلينا في الحاضر وأنسى الماضي

 إسالم بحزن: صعب يتنسي يا علياء

 علياء بابتسامة: طيب أحكي يمكن يخف ألمه 

إسالم وهو يتذكر: من يوم ماتولدتي وأنا كنت أكتر واحد فرحان بيكي .. 

ولعبتي .. ماما حور كانت سعيدة أوي بانها ولدتك كنت بقول إنك عروستي 

.. وأنا حبيتك جدا .. حب من يوم ماتولدتي يا علياء .. حب طفولة أه بس 

فضل معايه طول العمر وخالني ماشوفش أي بنت تنفع تبقا مراتي .. يوم 

كنت مصدوم وكنت بقول لنفسي إنك هترجعي .. وعدا يوم أنا  ماتوهتي مني

ماما حور وقولتلها إنك هترجعي لينا .. عيطت وقالتلي " واتنين وروحت ل

 إن شاء هللا .. ويوم ماترجع أوعا تسيب ايدها يا اسالم أبدا  .. خلي بالك منها" 

ابتلع ريقه بصعوبة وقال بحزن: كنت زعالن جدا على اللي حصل بسببي 

ال فعأنا  ..ش قصدي كاناالوقت بقا يكرهني ومش مصدق إن م.. وباسل مع 
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لقيتك  .. التفت ليكي مش لينا سيبتك ورايه علطول والتفت أجيب الشيبسي

 تجري.. .. دورت عليكي كتير وخفت جدا .. قولت إنك رجعتي ورجعتلهم 

إن  شخوفتا.. كنت خايف عليكي أوي .. م يش معاهمتكلقاأشوفك .. لكن م

 خوفت إلن مش هشوفك تانيأنا  اتضرب

ا حور كانت بتقولي "أدعي ربنا كتير يا سالت دموعه وهو يحكي: دايما مام

واثقة إنها هترجع" .. كنت بدعي ربنا وفضلت أنا  إسالم وهي هترجع ..

أدعي طول الوقت .. مرت سنتين وماتت ماما حور .. كنت حزين عليها 

جدا .. وحصلت مشكلة كبيرة وانفصلنا عن بعض .. العيلة اتفرقت وبابا 

نا أ دايما أسمع من عمتي ومن قرايبنا إنشاهين حاول يجمعنا كتير .. كنت 

عزي ه يوباباكي جأبرار السبب .. ومرت السنين في فراق لحد ما ماتت ماما 

.. وباسل كمان  في ضياعك السببأنا  إن شنسيا.. كان وشه جامد وكإنه م

بب في السأنا  حاسس بنفور الكل وإني وبصلي بكره .. فضلت في جه يعز

ه وخرجت بر وروحت أتعالج نفسيا مع طبيب كل شيء سيء .. تعبت جدا

.. ساعتها قربت من ربنا أوي .. وبقيت أدعيه  مصر أكمل تعليمي الجامعي

 أكتر في السجود يرجعك لينا أو يحفظك مكان ما قدره ليكي 

قدامك أهو .. وربنا أنا  مسحت علياء دموعه وهي تبكي فقالت: والحمد هلل

 حفظني زي ما داعيت 

رجعت  يسمعها وأكمل: خلصت الجامعة وجت فترة الشغل كأن إسالم لم

إن أبادلها اإلحساس من  شقدرتامأنا  .. ساعتها بنت حبتني بس تاني مصر

كتر ما ذكرتك بيني وبين نفسي .. نسيت كل البنات وماكنش ينفع أي واحدة 

 تقارن نفسها بيك في قلبي أو تفكر تاخد جزء من حبي ليكي 

 فرح أخته فقال: ويوم فرح سعادم وهو يتذكر يوم ابتسمت علياء وزفر إسال

نا قدر عايشه ورب إنك..  تاني هإنك رجعتي ليّ ش صدقتانفسي .. م شصدقتام

عيد إن خالص لقيتك ه!! كنت سعيد جدا برجوعك .. كنت سإنك ترجعي ليّ 

 .. وفرحت جدا 

بروحه خالص وعمي مش  شكنتايت يوم عيد ميالد هدير رغم إن ماستن

ي أي يوم إننا نزوره في بيته .. بس روحت .. كنت مستني ظهورك عزمنا ف

بسبب النقاب .. بابا كمان جه وأنا كنت مستنيكي .. أه مش هشوف وشك 

بس كفاية إنك تبقي قدامي .. ولما عمي قال إنك تعبتي ومش هتقدري 
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تحضري .. زعلت جدا .. ومشيت وأنا بعيط ساعتها ومش حاسس بالدموع 

 ا كتير إنه يشفيكي ..  ودعيت ربن

بانة عت شكنتام ونظر لها فقالت: أصل ساعتها مضحكت علياء فتعجب إسال

 أنزل شرضيتا.. بس حصلت ظروف ومشاكل وم

 إسالم متعجبا: ظروف ايه ومشاكل ايه؟!

الشكل بان رافض النقاب تماما ولبسي أبدا .. بس بابا ساعتها ك :علياء مبتسمة

رفضت أنا  ة وقالي هنزل بيه .. بس.. جابلي فستان شيك الصراحده 

 وساعتها أخدت برشامتين منوم وصحيت بقا على تاني يوم

 ضحك إسالم من تفكيرها وقال: ايه أفالم أبيض وأسود دي؟!

 ديمةقأنا  علياء ضاحكة: سبحان هللا نفس تعليق شريف .. ليه يا جماعة هو

 بس جابت مفعول بردو  .. كدا؟!!! أوي

فها وقال: انت  مش هتتصوري ساعتها زعلت عشانك ابتسم إسالم من تصر

 هلل إنك كنتي بخير أد ايه .. بس الحمد 

ك ويسعدك أموركنت بدعيلك كتير وهللا كل يوم ربنا ييسر كل  إسالم مبتسما:

 صدمت بخطوبتك من لؤي تمع أهلك .. بعدها ا

 علياء مبتسمة: متجبش سيرته .. الحمد هلل إنه راح لحاله

ايهمنيش!! دعوة وده م اليشإنه مفي بيتنا  ونرفزتيني لما قولتيالم بضيق: إس

 إزاي مايهمنيش وانت  حب عمري؟!! 

ت للكالم لننا نتكلم أكتر .. ولقيتني م  إحبه  شكنتانا مأضحكت علياء وقالت: م

 أشتكيلك وأخد برأيك  عاوزة نإمعاك ساعتها و

ؤية يني دي في الرايه حكاية إنك مش هتسأل .. إسالم ضاحكا: قوليلي صحيح

 دملكللي هيتققولت إنك هتبقى محضرة صفحتين أسئلة أنا  .. الشرعية؟!!

محتاجة  شكنتابتكبر يجمع معه الدالل: مانا م علياء ضاحكة وهي تقول

 أسألك!! 

 إسالم بتعجب: ليه؟!
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علياء مبتسمة: ألن ربنا أختارك ليه من أول صالة استخارة صلتها عشان 

 حياتيربنا يهديني لشريك 

 إسالم واليزال متعجبا: إزاي؟!!

 هرك وأخر مرة شوفت وشك ضمبتسمة: شوفتك في حلم مرتين من  علياء

 ؟!يا سالمإسالم متعجبا: 

ده اللي حصل .. كنت واقف ومعاك بنوته صغيرة  هو علياء مبتسمة: وهللا

 وولد تقريبا وبتتلوا آيات هللا .. كان صوتك حلو أوي 

ني سورة يإنك انت  اللي تحفظشبكتك ا سبب إنك تطلبي إسالم بسعادة: وده بق

 البقرة؟!! 

 أحلى من كدا؟!! وطول صة .. هو فيهاستغليت الفرأنا  علياء مبتسمة: أكيد

 مانت بتقرأ السورة ده في ميزان حسناتي 

إسالم ينظر لها وعينه كلها الحب فيقول داعيا وهو واضعا يده على رأسها: 

ها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر اللهم إني أسألك من خير

 ما جبلتها عليه

 ةادميتهما وأوالدهما وحياتهما القثم أخذا يدعوان سويا هللا كثيرا بالبركة في ب

 

 

 

 

 تمت بحمد هللا

                                  25/2/2118 
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 الخاتمة

 إنه تشدد!! فقال هللا إلى كل من قيل له قال هللا وقال رسوله

 إلى من قيل له اتقي هللا فأخذته العزة باإلثم!!

 إلى من يسبون هللا ويسخرون من أحاديث رسول هللا اعتقادا أنه ليس بكالم رسول هللا!!

 إلى من يتحدثون بدون علم!!

 !!ويتدبره بدون أصول التدبر إلى من يفسر كتاب هللا بدون علم

 بعد الموت!!  إلى من يحيا الحياة بدون تفكير فيما

 إلى من أرتكب كل المعاصي والذنوب والفواحش!!

 إلى من حارب دين هللا !!

 إلى من تربى على البدع والمفاهيم الخاطئة!! 

 إلى من ال يثق في قدرة هللا ولم يحسن الظن به يوما !!

 !!سجود لرب العالمين إلى من لم يالمس جبينه األرض يوما

 !إلى من يدعون للفجور والعري!

 إلى من ظنوا التحضر خروج عن حدود هللا!!

 إلى من ظنوا أن العلم أقدر من أي شيء!!

 إلى من يدعون لدين هللا بمفاهيم خاطئة!!

 إلى من لم يعرضوا أراء األئمة كلها وفرضوا رأي إمام واحد!!

 إلى من ظن أن الدين يسر فأرتكب المعاصي!!

 ن هللا شديد العقاب!!إلى من أعلى كلمة إن هللا غفور رحيم ونسى أ

 إلى من تهاونوا في حق أبناءهم ولم يعلموهم دين هللا!!

 إلى من ال يتقبلون الرأي األخر ويتهمون من خالفهم بالكفر!!

 !!أخذ يبني بيوت الدنيا ونسي أن يبني بيتا واحد في دار الخلد إلى من

 إلى من نشروا الفساد بين أبناء األمة!!

 خوف واليأس!!إلى من نشروا الضعف وال

 إلى كل هؤالء أقول

 !هللا؟! إلى آن اآلوان لكي تتوبواأما 
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لي  ي  الد إ 
ت  ف  مل وا عر  ا خ  أا ج  ئ   ي 

مـــــ   ت 
س 

ور اء د الي   عت 

ي  
ت  ق  ي  ك رف  حي  صي 

ن  ي 
ت   ت  ي ا ن  ا كون  وف  مت 

ت   ا 

رذوسا   ك الف 
 
ق ك لله ورر   خئ 


