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مها و مبا حتويه أاي و يدرى عرفهاجلست ختط كلماهتا ىف تلك الصفحات الىت حوت الكثري من أسرارها.. مل يكن أحدا ي
 حلظات فرحها و حزهنا أكثر من تلك الصفحات 

 كانت حترص ىف كل مرة أن ختفيها عن األعني

 

 تيقظةزلت مس جر و أنت ال ىف هذا الوقت املتأخر اي حبيبىت ..لقد اقرتب الف. ماذا تفعلنيآالء . -

 اشى أيضاوشكت على اإلنتهاء ..اذهىب لتسرتحيى ماما جناة و أان سأصلى الفجر و أذهب إىل فر أ -

 …….. أدارت املقبض و أطلت برأسها من الباب 

 ومكاي صغريتى عليِك أن هتتمى بصحتك و ن -

أعلى  د فقط أن أحّصلبت و أرياالختبارات النهائية اقرت  سأنتبه إىل نومى و لكنك تعلمني أن حاضر اي ماما و هللا -
 الدرجات

 

 يقمات وجهها الرقا مع قسمتام ألقت هلا قبلة طائرة ىف اهلواء فتقبلتها آالء اببتسامة طبعت على وجهها تتناسب

 ترقبت تلك اخلطوات حىت أتكدت من ابتعادها فالتقطت أنفاسها ..

انتهاء مرحلة  رفت علىلىت شااقدر املستطاع , مل ترد أن تشعر تلك السيدة حاولت جاهدة أن تتحدث بثقة و هدوء 
 الشباب بتوترها ..هى تفهمها من نظرة عينيها دون أن تتحدث.

 

 حياهتا و نفسه ىف يقحم هنضت لتخفى تلك املذكرات فهى ال تريد أن يعلم أى شخص أبمر هذه الصفحات حىت ال
 يعرف منها ما ال تريد

عمل  لثامنة فوراءهاا متام ظها ىفء الفجر مث ألقت بنفسها ىف فراشها ..فهى تعلم أن جناة ستأتى لتوقاستجابت لندا
 طويل

  ..نة األوىلراحة اي عادل أخشى عليها كثريا, أرى أهنا ترهق نفسها كثريا و هى ال تزال ىف السص -
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 هل يستحق األمر كل هذا اجلهد الذى تبذله ؟؟

 !دئى قليال , مل كل هذا القلق!حبيبىت .. هل لك أن هت -

تبذل جل  ا لذا تذاكر وختباراهتوعد االفتاة فقط ال تريد أن تشعر أبهنا تركت سببا من األسباب مل أتخذ به , اقرتب م
 ما تستطيع حىت حتّصل أعلى الدرجات

 ـ لكن اي عادل .....

 جة اي حبيبىت هوىن عليك.. ستبهرك النتي -

 افسحى هلا اجملالأان أثق آبالء كثريا فقط 

 ملعاملةاأحاول أن أدعها و شأهنا فقط أان قلقة بشأهنا فهذا السن له خصوصية ىف التفكري و س -

جىن مثار نه يرى أنه سيألناقشة لك املتمل يُرد عليها ...فقط استدار إىل اجلانب اآلخر و راح ىف نوم عميق..مل يطل ىف 
 أفضل من النوم 

 لب منه الكثري..فعمله ىف اليوم التاىل يتط

 تها ىف تفكريمن ليل تبقى حاولت هى األخرى أن توقف ذلك الوسواس بداخلها عند حده ,مل تستطع فقضت معظم ما

 

 و ىف متام الثامنة رفعت الغطاء عن وجهها و ساقتها إىل احلمام كالعادة ..

 

 ىقه بنفسو أعرف طري لن تكفى أبداً عن استياقى إىل احلمام هكذا .. أقسم لك أنىن كربتأماما  -

 

 ىل جوارهفطار مث جلست إعام اإلاول طألقت بقبلة لعادل بينما كان ينظر إليها مبتسما و قد انتظراها على الطاولة لتن

 

 ائرها بنفسىهلا ضف أجدل ـ وحىت لو بلغِت من العمر املائة و صرت أماً و جدة ستظلني فتاتى الصغرية الىت

 سريعا فوراءك عمل طويل اليومو هيا اي آنسة ..اهنى فطورك 
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 شريةه و تسرتيح الب ألقتلة رجالـ علم و سينفذ اي فندم .. اي رب .. اي رب كم أمتىن أن تكون املذاكرة و الدراس

 

 ـ ههههههههههههههه .. هااا تفضلى بتناول الطعام هياااااا

 

 ـ حىت حضرتك اي اباب عادل , و أان الىت أحبك ..ممممممم

 

 لتذاكر رفتهاو أهنى كل منهم طعامه و انصرف عادل إىل عمله و انصرفت آالء إىل غ ظلوا يضحكون

 

 ظلت تتصفح أوراقها و حتاول إجناز و إهناء ما تستطيع من دروس حىت انطلق أذان

 الظهر تركت كتبها و أمسكت مبذكراهتا و شرعت ىف الكتابة

 الذى يدور ببالك !!!ـ آالء.. ما الذى حيدث  ؟؟ هل تستطيعى أن تفسرى ما هذا 

رفني نفسك عن أنت تص وكثري ملاذا كل هذا االضطراب و التفكري .. آالاااء أفيقى مل يتبق على االختبارات ال
 دروسك بشىت الطرق 

 هل ترين أن هذا هو الوقت املناسب لتلك األفكار ؟؟

 أميكنىن أن أصارح ماما جناة ؟؟ هل ستتفهمىن و تقدر على احتواء مشاعرى ؟؟

 ما حيلو لك . ت افعلىتباراآالاااااااااااااء اهنى هذا اهلراء اآلن هيا ..عندما تفرغني من أداء تلك اإلخ

 اء الصالةهبت آلدت و ذأغلقت مذكراهتا و طوت تلك الصفحة من تفكريها كما طوهتا بيديها ىف تلك املذكرا

**** 
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ؤالء هل حىت استقبله ب املنز دمه اباألشياء و قبل أن ختط قعاد صاحل ىف نفس املوعد و لكنه اليوم حممل ابألغراض و 
 صهم و انطلقواختأغراض  واكهة العفاريت كما يطلق عليهم ابملداعبات و الصراخ و الضحك و تلقفوا ما بيديه من ف

 إىل الداخل و هو ال زال يقف ىف مكانه

 أخذ يضحك بشدة و يضرب كفاً بكف ....

 ية و محلت ابق األغراض إىل املطبخ مث عادت إليهاستقبلته فايزة اببتسامة حان

 

 مالسال ـ انظرى إىل هؤالء العفاريت .. مل يدعوىن حىت أخطو خطوة واحدة أو حىت أن ألقى

 اختطفوا األغراض و دخلوا هبا غرفتهم

 عمرك ل لناـ حفظك هللا ىل و هلم , و رزقك رزقا واسعا و ابرك لنا فيما رزقنا و فيك و أطا

 حلياةذه ام آمني , و حفظك ىل أيضا فوهللا اي فايزة أنىت فقط مصدر طاقىت و حىب هلـ االله

 ألمااياه مضى علينا أكثر من مخس و عشرين عاما و أنت ىل نعم الزوجة و ألبنائى نعم 

 

 قبل جبينها بود و نظر إلييها و هو يتأمل وجهها كأنه يراها للمرة األوىل

 

 شكره عليها ـ و أدامك هللا نعمة لن استطع

 تى ؟؟فاريت , ألن أتريق العفكتمل يـ تعلمني أشعر أنىن افتقد آالء آالء كثريا , كم اشتقت إليها تلك العفريته كى 

 ـ حدثتىن اليوم , ستأتى غدًا أبمر هللا 

 ـ ال أعلم ملًّ تصر على البقاء هناك ,,

. 

 هل حقا تظن أن عادل أصبح أبوها و جناة أمها كما تناديهم !!!

 ـ اي عزيزى مها يولياها قدر كبري  من االهتمام و الرعاية 



 

  

9 

 

 نقطة حتول  

 

ا تعوضهم اة هلا كما أهنار حب جنمبقد أتعلم , أحياان أشعر ابلغرية عندما تنادى جناة مباما و لكن ما يصربىن هو علمى
 حرماهنم نعمة األطفال

وليها املزيد من مة , أريد أن أية العاثانو ن ىف الـ اي فايزة أان أقدر كل هذا و لكنها ابنىت الكربى و السنة القادمة ستكو 
 الرعاية و االهتمام .. أريدها أمام عيناى .. أتفهمني !!

 ذا فيما تريدهللا انقشها إ دا أبمرأتى غـ نعم أفهمك و أقدر كل ما تقول .. ولكن لنرتك هلا اجملال لألختيار و عموما ست

 ؟؟طعام العشاء أم أعود من حيث أتيت  ـ فايزة .. متاسيح بطىن تنهش !! ألن نتناول

 لطعامتجد اسـ متاسيح بطنك ..ههههههههههههه مخس دقائق فقط بدل مالبسك و اذهب إىل الطاولة 

 ـ هل تريدين مساعدة ؟

 ـ الاااااااا شكراً , يكفى ما حدث ىف املرة املاضية

 غادرت و هو يضحك بشدة و لكن ما زال يشغله غياب آالء و يسيطر عليه 

 

**** 
 نطالق ر ابلفرحة و اال.. تشع ريدهاىف صباح اليوم التاىل أهنت تناول طعامها سريعاً و انطلقت جلمع األغراض الىت ت

 نعم هى ذاهبة إىل اخوهتا .. عفاريتها الصغار كما يطلق عليهم صاحل 

 

بركة ىف  مصدر كل خري و دا فهماأب اإىل أمها و أبيها الذى مهما بلغ رعاية و حنان عادل و جناة هلا لن يكوان بقدرمه
 حياهتا بل إن حياهتا ليس هلا طعم من دوهنما 

 

 ىف صباح هذا اليوم فور استيقاظها أخذت تتذكر نفس اليوم و لكن قبل مرور أعوام 

 تتذكره جيداً 

 كيف ال فكم كان يوما فارقا ىف حياهتا
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 توقظه بنفسها كل يومانتبهت لعدم وجوده إىل جوارها على الفراش كما اعتادت أن 

 ذهبت لتتحسسه فسمعت صوت دندنته أيتى من احلمام فابتسمت و ذهبت إىل املطبخ 

 كى تعد طعام االفطار إىل أن يتم استحمامه ..

 ما إن خرج حىت ألقى ابملنشفة ىف وجهها بينما هى جتهز الطاولة 

 ألقتها بعيًداعنها و تظاهرت ابلغيظ و هى ختفى الضحكة قدر املستطاع 

 أخذت تركض خلفه فلم تستطع أن متسك به فجلست على األريكه و تظاهرت ابلتعب

 فجاء إليها مسرعا و هو يضحك..

 ـ أمل أقل لك مسبقا.. ال حتاوىل معى اي ماما هاهاهاهاها

  

 العنان......."انقضت عليه و أطلقت لضحكاهتا 

 ـ خدعتك اي أستاذ  هاها .. أتظن أن إبمكانك التغلب علّى 

 إن كيدهن عظيم اي حبيىب

 هانتصار اأسرعت ابالبتعاد عنه و اجتهت حنو احلمام و هى خترج لساهنا من فمها داللة على 

**** 
 كانت ىف هذا الصباح مرحة فوق عادهتا .. نعم إهنا ذاهبة إىل احبائها

بل انتهاء قب سلفة ر لطلل ما استطاعت من حلوى و ألعاب و أبقت جزءًا من مصروفها حىت ال تضطاشرتت هلم ك
 االسبوع

 طرقت الباب خبفة ففتحت هلا والدهتا مباشرة
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مها و تظل تنتظر قدو  وكبدها   فلذة نعم إهنا استيقظت ىف هذا اليوم مبكرًا و تعد كل ما لذ و طاب إلسعاد صغريهتا و
 ملميزة للبابتتحسس طرقتها ا

  

 ـ اي أهال اي أهال ابآلنسه آالء .. هل ال زلت تتذكرين اببنا و منزلنا !!!!

 ـ ال زلت أتذكر !! إحم أليس هذا منزل األستاااااذ صاحل و مدام فايزة ؟؟

 ـ مدام !! وهللا يبدو أنك تنوين على ضربك اليوم اي آالء

 ناقدة العشكال منهما بتالقى ضلوعهما من ألقت بنفسها ىف حضن والدهتا فاحتضنتها حىت أحست  

 سدهاأحست حبنان والدهتا و حبها و عطفها و احتوائها و كأنه إكسري احلياة يسرى ىف ج

 ة من هللامجل نعم أـ وهللا اي ماما ال حيلو ىل العيش و ال أشعر للحياة قيمة من دونكم .. أنتم وهللا

 ـ والدك منزعج كثرياً لغيابك عنا اي آالء 

 يقول انك حال لك العيش ىف منزل عادل و نسيىت والديكى احلقيقيني

 ـ كيف ىل أن أنسى اي أمى .. أنت متزحني بكل أتكيد

 هل ألحد ىف الدنيا أن ينسى روحه .. أنىت و والدى جنىت ىف األرض اي أمى

ملة خاصة ىف ى الرعاية الكاصلني علنك حتـ إذا عندما أيتى حتدثى معه .. هو يريد أن تنتقلى إىل منزلنا هنا حىت يطمئن أ
 وقت اختباراتك

 ـ ماما .. اجلو ىف منزل جناة و اباب عادل هادئ للغاية و مالئم متاما للمذاكرة

 العام أوشك على االنتهاء و اإلجازة آتية و ستملون صوتى و إزعاجى لكم ال ريب

 ـ إزعاجك !! مل تقفزين هكذا اي آالء..

 كدة .. هيااااا إىل املطبخ أريد بعض املساعدة بعد إذناي رىب رزقتىن طفلة أم قر 

 ـ حاااااضر اي فندم و لكن هل ىل أن أذهب ألرى بقية القرود كم اشتاق إليهم

 ـ تفضلى و لكن ال تتأخرى
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 ـ ُعِلم ..

 ايهم تبسمت و غادرت إىل غرفة أخوهتا اللذين اشتاقت إليهم كثرياً و إىل لعبهم و حكا

 

**** 
 

 وجدها قد بدا عليها االنشغال .. صامتة ال تتنبس ببنت شفاةنظر إليها ف

 ليست عابسة و لكن ظهر على وجهها من اجلدية ما يؤكد له بشدة أهنا تفكر أبمر ما

 اقرتب منها و وقف أمامها ..

 ـ ما ابل حبيبىت تركتىن و مل أتِت لتتناول معى فطورها و جعلتىن أقلق عليها

 آالاااااااء .. آالااااء

 ها .. حبيىب آسفة ماذا تقول ؟؟ـ 

 مل تنتبه إىل عباراته من األساس هى فقط انتبهت إىل صورته ىف املرآه

نا هلك فكرك و أان أن يتم ستطاعـ أقول لك .. ما الذى يشغل ابل مالكى و يسيطر عليها إىل هذا احلد ؟ من الذى ا
 اي هامن؟؟

 أال تعلمني أىن أغار و بشدة أيضاً !!!!

 جديته املصطنعه و ابتسمت ابتسامة رقيقةنظرت إيل 

 ـ ال شئ اي حبيىب فقط اشتاق إىل أمى كثريا

 ـ حبيبىت .. ميكننا زايرهتا غدا إذا أردتى .. وهللا آسف حقا ال ميكننا اليوم 

 تعلمني كم العمل الذى جيب أن أهنيه .. سأظل اليوم ىف العمل حىت وقت متأخر

 ا و أبخوتى ـ ال عليك .. أان فقط كنت أفكر هب
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 سنذهب إىل زايرهتم حينما حتني الفرصة إن شاء هللا 

 ـ ما رأيك و هللا أان أيضا أشتاق إليهم كثريا , لنذهب إليهم غدا

 ليوم أيضات مىن ان تفللـ إن شاء هللا , هياا إىل الطعام ألأتكد انك تناولت طعامك بنفسى اي أستاذ .. 

 و أطيع مجيع كلماتك ـ ممممممم .. ماما آالء أان فىت طيب 

 ضحكت بشدة لنظرات طفولته املصطنعة و دفعته حنو الباب خبفة ليتناوال طعامهما

 ـ ألن تذهىب إىل عملك اليوم ؟؟

 زداد و تزدادعمال تذه األهـ ال لدّى الكثري من العمل ابملنزل جيب أن أهنيه .. كما أن اقرتاب العيد جعل 

 ال إىل الغد و سأساعدك ـ إذا أردِت ميكنك أتجيل بعض األعم

 ـ ال اي حبيىب ال عليك, هيا اذهب إىل عملك كى ال تتأخر 

 حاضر اي أمجل من رأت عيىن

 

ه ابلرغم نظراهتا حتتضن ق و كأنو شو  رتب أوراقه و أعاد النظر ىف املرآه .. أتكد من رابطة عنقه و هى تنظر إليه بود
 من املسافات

 

 ـ حبيىب

 

 ـ نعم اي صغريتى

 

 تنس شيئا ؟؟ ـ أمل
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 ـ ممممممم أعتقد ال !! أوراقى و حقيبىت .. كل شئ ىف مكانه الصحيح 

 

 نظرت إليه خبيبة أمل فهذه املرة األوىل الىت ينسى فيها منذ مجعهما هللا

 و عندما ذهب إىل الباب عاد إليها مسرعا و طبع قبلة حانية على جبينها

 

 كلها  ـ و كيف ىل أن أنسى اي أمى و ابنىت و حياتى

 

 ـ حفظك هللا من كل سوء .. 

 أحبك كثريا

 

 ـ و أان أيضا أحبك اي أم عياىل

 

 ـ ال إله إال هللا

   

 ـ حممد رسول هللا , سالم عليكم اي مالكى

 

 هالى ذراععأسها ودعته و ذهبت إىل الغرفة املقابلة لغرفة نومها .. جلست على األريكة و أسندت ر 

 .. إهنا الذكرايت!!ال زال يسيطر عليها ذاك اليوم 

 

**** 
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 ذهبت إىل غرفتها و احتضنت إخوهتا الذين مل ترهم منذ أسابيع

 ظلت تتحاور معهم و تستمع إىل أحاديثهم ومغامراهتم و هلوهم طوال أسبوع

 مسعت صوت مفاتيحه املميز فانطلقت إىل الباب و اختبأت خلفه حىت تستطيع مفاجأته

 

 ـ أان هنااااااااااااااااااااا

 آالاااااء حبيبىت .. كم أفتقدك و أشتاق إليك أيتها العفريتة ـ

 

 سبألقت بنفسها ىف حضنه و ظلت هكذا لدقائق و كأهنا ما لبثت أن وجدت مكاهنا املنا

 حضن أبيها .. ذلك احلضن الذى تشعر فيه ابألمان

 هذا الرجل الذى حيبها أكثر من أى رجل ابلعامل

 نعم .. حضنه احتواء

 

 اشتقت إليك اي أىب , كيف حالك؟؟ـ حقا 

 ـ أان خبري اي صغريتى , ال ينقصنا سوى رؤايكى

 ـ ها أانذا بني يديك اي سيدى أؤمر تطاع

 نومك ـ أريد فقط أن أطمئن أنك خبري , تذاكرين دروسك .. هتتمني مبذاكرتك .. صحتك ..

 لباب ؟؟اذا عند ل هكاء .. هل ستظـ وهللا اي أىب أان خبري حال, هيا اي عم صاحل نريد أن نتناول الغد

 ـ أخذىن احلديث معك ماذا أفعل ؟!!

 تك ـ هيا اذهب إاىل غرفتك و بدل مالبسك و ستتناول اليوم ألذ سلطة تناولتها حبيا 

 صنع يدى
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 ـ سلطة , اي ما شاء هللا اي ما شاء هللا

 ـ ابلطبع فلديكم أعظم من تقطع السلطة ابملدينة 

 يا هيااآلنسة آالء صاحل , ه

 

 ن حيدثها أسواها  ى شخصظل يضحك على مرحها و خفتها .. نعم جتعل للمنزل رونقا خاصا و هبجة ال يستطيع أ

 

**** 
  

 ىف منزل جماور ىف أحد شوارع املنطقة جلسا يتحداثن 

 بعيد نذ  زمنمرفها وليد : ال أعرف ماذا أفعل بشأهنا , ىف كل مرة أراها أشعر و كأنىن أعرفها ..أع

 أحاول جاهدا أن أحدثها و لكن تتوقف الكلمات على لساىن و ال تتجاوز شفتاى

ل إىل حنجرتك لبك لتصقات قأمحد : ماذا بك اي فىت .. هيهى أتشعر بتلك النبضات تسرى بداخلك .. هل ترتفع د
 عندما تراها .. ها 

 هل تشعر برعشه هتز كيانك 

 بها هيا .. هيااعرتف هيا .. إنه احلب اي صغريى, قل ىل أنك حت

 

  حاول أن يتغلب على ضحكته الىت جاهدها ملياً حىت ال خترج على حال وليد املزرية

 و كانت عيناه تلمعان بشدة أيضا عندما يتحدث عن احلب 

 

 وليد : ماذا بك هل فقدت صوابك ؟؟
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 هل كل فتاة أراها و أشعر جتاهها ابإلعجاب أقل أنىن أحبها  

 ق من هذا اهلراء الذى تتحدث عنه ....احلب اي بىن أمسى و أعم

 

 أمحد: قل ىل ما هو احلب إذا اي أستاذ أسامة منري

 كحلظه سأخفض ضوء املصباح حىت يصبح اجلو أكثر شاعرية .. هيا تفضل امليكروفون مع

 

 وليد : أمحد دعك من هذا اهلراء ..لن أكررها 

 ركز ىف األوراق الىت أمامك و قل ىل ماذا سنفعل ؟؟

ملنهج و انعرف كلمة عن  حنن ال تبار ونستطيع إجناز كل هذا احملتوى ىف يومني اثنني , مل يتبق سوى يومني على االخهل 
 مل نبدأ بعد !!!

 

**** 
      

 ة أخرىتابة مر  الكاغلقت غرفتها و أخرجت أوراقها .. بدأت بقراءة حصيلة األايم األخرية مث شرعت ىف

 حيدث , اي رىب على هذا االضطرابـ هل ميكنىن أن أفهم ما الذى 

 ر من ذلكريد أكثأ ال هل له أن يرتك عقلى و تفكريى ملدة أسبوعني فقط.. إىل أن متر االختبارات و هللا

 هل لِك أن ختربيىن ما هذا الشعور الذى يتملكك عند رؤيته 

 ال ميكنك وصفه ابلسعادة بل هو شئ ختطى تلك الكلمة جبميع مراحلها

 تتوقف احلياة ىف تلك اللحظة لترتكىن أنظر إىل عينيه فقط نعم أمتىن أن

 يهأمتىن أال تكون تلك النظرة اختالسة أو نظرة عابرة قبل أن يراىن أحدهم أنظر إل
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له قلىب  م ما يكنهل, آااه لو يعراه ,أوالبد أن انصرف سريعًا, نعم و كيف له أن يرى تغري وجهى و مالحمى و كياىن حني 
 مامى بهو لو يدرك اهت

 ضحكونيون و و لكن كيف له أن يشعر أبى شئ جتاهى , إنه دائما غارق ىف حديثه مع اصدقائه يله

 آالااااااء 

 أفيقى ابهلل عليِك , مل نتجاوز السادسة عشر من العمر 

 كيف له أن يشعر ابحلب أو يفكر ابالرتباط فالطريق ال يزال طويل

  هذا األمر مرة أخرى آالء انتبهى حقا و عديىن أنك لن تفكرى ىف

 نعم.... سأركز على مذاكرتى و حسب , مل يتبق سوى يومني على االختبار

 ال يوجد املزيد من اإلختالسات و النظرات

 

 ملرة ابلفعلة هذه اذاكر أغلقت تلك األوراق و ذهبت لتناول الشاى مع جناة لتستعيد تركيزها و تبدأ ىف امل

 

 كان ذلك يوما فارقاً 

 جياهد نفسه عن ونع بل ا و ميم أنه بينما تفكر فيه و متنع نفسها عن االنشغال به هو اآلخر يفكر هبهى ال تعل
 االنشغال هبا ألن اختباراهتما قد اقرتبت و عليهما االنتهاء منها أوال

 

 استيقظت على رنني هاتفها و أخذ قلبها ينبض بقوة 

 ستأتى بتلك السرعة كانت تنتظر تلك املكاملة و لكنها مل تكن تعلم أهنا

 آلو .. نعم  نعم

 ايه اي هند اهنا أان آالء هيا هاِت ما عندك

 ماذا !!!! ظهرت ... مىت ظهرت ؟؟
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 متام سأذهب إىل املدرسة .. نلتقى هناك 

 سالم ..

 

 ملمتزج ابلضحكلصراخ اها ابذهبت إىل املدرسة و عادت إىل منزل والدها و عندما فتحت والدهتا الباب استقبلت

 مامااااااااااااااااااااا .. جنحت جنحت ـ

 ال مل أجنح ...مل أجنح هاهاهاهاهاهاهاها

 ـ آالء حبيبىت هل فقدت عقلك !!! ماذا بك اي ابنىت .. و كيف مل تنجحى 

 أنِت متزحني ابلطبع

 رسة املد ـ نعم ابلطبع ابلطبع .. أان اي ماما و بال فخر صاحبة املركز الثاىن على مستوى

 آالاااااااء حبيبىت , ابرك هللا فيكىـ 

 احلمد هلل احلمد هلل حقا اي رب لك احلمد على نعمك 

 ـ احلمد هلل اي ماما ؟ أين أىب اآلن أريد أن أخربه 

 ـ على وشك الوصول , سأتصل به ألخربه ليأتى ابحللوى لإلحتفال ىف املساء

 هل أخربتى جناة و عادل؟؟

 ون أن أشعر ملنزل داأمام  أنسى شئ كهذا , الفرحة أنستىن نفسى و وجدت نفسىـ اياااااااااااااه كيف ىل أن 

 ـ هيا اتصلى هبا سريعا حىت ال تنزعج وأاخربيها أننا سنحتفل ىف املساء

 

 و ىف املساء...........

 صاحل : و اآلن مع كلمة الدكتورة آالء
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 آالء : دكتورة !! اباب صاحل حيب املزاح كثريا

 اتى و سادتى ...بسم هللا, سيد

 م ى الباهر العظيه لنجاحمكافألقد مجعتكم أان اآلنسه آالء صاحل اليوم كى آخذ منكم مجيعا ما حتتويه جيوبكم ك

 و أطلب منكم مجيعا طلبات كثرية و تقولون ىل أمرك مطاع ...

 هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها

 صاحل : من الواضح أن هذه الكلمة أتت فوق رأسى 

 : نعم نعم يبدو هذا اي سيدى !!آالء 

 

 ديثظل اجلميع يضحكون حىت أنقطعت أنفاسهم و أخذوا يتناولون احللوى و يتبادلون احل

 

 معبنا طوال العات مثرة توجىت صاحل : ألف مربوك اي آالء وهللا اي ابنىت لقد أسعدتى قلوبنا و رفعىت رؤوسنا و

فعل أى أما استطعت أن  ما جناةو ما آالء : ابرك هللا فيك اي أىب و حفظك ىل أنت و اباب عادل أيضا فلوال جمهوده هو
 شىء 

 لكى  صاحل : ابلطبع اي صغريتى و أان و فايزة أيضا ال نعرف كيف نشكرهم على رعايتهما

  . إهنا حبيبىت.ىت أان ابن لفعل , إهناعادل : تشكران , انتبه إىل حديثك اي صاحل هل تصدق أن آالء ابنتك اب

 

 احتضنها عادل و أحاطها بذراعه و هى تنظر إليه بود 

 

 حدكم فهمى أال يسىء أا و  صاحل : ابلطبع .. ابلطبع و مبناسبة هذا اجلمع السعيد أريد ان أحدثكم ىف أمر م
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 صوبت األنظار مجيعها جتاهه تنتظر أن خيربهم ماذا يقصد ؟!!

 تورة !! اباب صاحل حيب املزاح كثرياآالء : دك

 بسم هللا, سيداتى و سادتى ...

 م ى الباهر العظيه لنجاحمكافألقد مجعتكم أان اآلنسه آالء صاحل اليوم كى آخذ منكم مجيعا ما حتتويه جيوبكم ك

 و أطلب منكم مجيعا طلبات كثرية و تقولون ىل أمرك مطاع ...

 هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها

 حل : من الواضح أن هذه الكلمة أتت فوق رأسى صا

 آالء : نعم نعم يبدو هذا اي سيدى !!

 

 ديثظل اجلميع يضحكون حىت أنقطعت أنفاسهم و أخذوا يتناولون احللوى و يتبادلون احل

 

 لعامعبنا طوال ات مثرة توجىت صاحل : ألف مربوك اي آالء وهللا اي ابنىت لقد أسعدتى قلوبنا و رفعىت رؤوسنا و

فعل أى أما استطعت أن  ما جناةو ما آالء : ابرك هللا فيك اي أىب و حفظك ىل أنت و اباب عادل أيضا فلوال جمهوده هو
 شىء 

 لكى  صاحل : ابلطبع اي صغريتى و أان و فايزة أيضا ال نعرف كيف نشكرهم على رعايتهما

  . إهنا حبيبىت.ىت أان ا ابننتك ابلفعل , إهنعادل : تشكران , انتبه إىل حديثك اي صاحل هل تصدق أن آالء اب

 

 احتضنها عادل و أحاطها بذراعه و هى تنظر إليه بود 

 

 حدكم فهمى أال يسىء أا و  صاحل : ابلطبع .. ابلطبع و مبناسبة هذا اجلمع السعيد أريد ان أحدثكم ىف أمر م
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 صوبت األنظار مجيعها جتاهه تنتظر أن خيربهم ماذا يقصد ؟!!

 

 

تنتقل اىل  و لذا أرجح أن العامة انويةصاحل : آالء اآلن ستنتقل إىل الصف الثاىن الثانوى أى ستكون ىف أوىل مراحل الث
 ري ا خبمنزلنا لنوليها أان و والدهتا املزيد من الرعاية و االهتمام و اطمئن بنفسى أهن

 

 نظرت إليه آالء معاتبة .. ملاذا هذا احلديث اآلن ؟ 

 أن يعكر صفوهم و ينزع فرحتها بنجاحها و كأنه أصر 

 هوى بداخلها  ثه واقفن حديأانتظرت من فايزة أن تنقذ املوقف خاصة و قد بدا عليها أيضا احلرج و لكن يبدوا 

 اباب مل تذكر هذا الشبح اآلن .. هاااا ؟!!

"     العامة انويةالثال زال لدينا متسع من الوقت للمرح و اللهو دون أن نذكر هذا الشيء املخيف " 
 هاهاهاهاهاهاهاهاها

 نظر إليها عادل و جناة و ابتسما هلا ابتسامة شاحبة ممتنة

وم بتلك ن أيتى هذا اليأيتمىن   يكنلطاملا هراب من التفكري ىف هذا اليوم .. اليوم الذى ستغادر فيه منزهلما .. مل 
 السرعة

 

ما آالء و ن ودعتهأبعد  ة من الليل و انصرف عادل و جناةساد جو من احلب و الود و املرح حىت ساعة متأخر 
 استأذنتهما ىف البقاء مع والديها إلهناء العديد من األمور 
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لدها ىف تأذن واىت اسحدخلت إىل غرفتها و ألقت جبسدها املنهك على الفراش و ظلت تنظر إىل سقف احلجرة 
 الدخول فاعتدلت ىف جلستها 

 

 تفضل ابلدخول اي اباب  -

 اب الىت أسعدته اليوم اكثر من اى يوم سبق ىف حياته حبيبة قلب اب -

 أدام هللا علينا فرحة النجاح ايرب  -

 ح إىل جناح إن شاء هللا ايرب اي حبيبىت .. من جنا  -

 عاتبك ىف أمر ما أإن شاء هللا , اباب أريد أن  -

 خري اي فتاتى ؟ -

 ىل منزلكنتقال إما كان جيب أن تتحدث اليوم عن اال -

 املوقف مل يكن حيتمل األمر أو مناقشته . مل يكن التوقيت مناسبا ابملرة ؟ 

 اأبنفسن الدتكو ـ ملاذا مل يكن مناسبا ؟ جيب أن تنتقلى إىل منزلنا أريد أن اطمئن عليك أان و 

 ك بقاء هنالكن اي أىب كان من املمكن تسوية األمر بشكل ألطف من هذا .. كما أنىن أرغب ىف الو  -

            ال ترغبني ىف االنتقال إىل منزلنا اي آالء ؟ أهلذه الدرجة حتلو لك احلياة هناك؟أ -

ن احلب و لياىن الكثري ممها يو  كرة و اي اباب ال أقصد وهللا , كل ما ىف األمر أنىن أجد هناك اجلو مالئما للمذا ال -
 الرعاية 

 

 ة يات القمالاااء .. لن أمسح أن يؤثر عليك أى شىء أو على مستقبلك .. أريدك طالبة إبحدى كلآ -

  كى تطمئن علىّ   ا كل يومن أقصر قط ىف مذاكرتى وهللا اي اباب و سآتى إليكم ابستمرار و سأتصل بوالدتى أيضل -

 ..لكن اي آالء .... -
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ما أىن حتها جيدًا , كعرف مصلتة و فايزة : صاحل .. كفى هذا .. دعها تسرتيح فقد كان يومها طويال للغاية , هى كبري 
ة من جناة من فرط اًن اشعر ابلغري  احياو هللا أثق ىف عادل و جناة إىل الغاية فهما حيباهنا و يقدمان هلا الرعاية و اإلهتمام

 حبها هلا 

.... 

 قتما تشاء  وقيقيان أيضاً ديها احلىل والاملأزق كما أرادت فستظل ىف منزل والديها اللذان ربياها و ستأتى إو انتهى هذا 

 

ر فعندما اته هو االختياء ىف حياملر  مل تكن ىف سنها هذا تدرك ما يعنيه خطورة اختاذ القرار و أن أصعب ما قد يواجهه
 لقرار ( احدمها ) إختاذ نتصار أية ابعلى أحدمها التغلب كى تشعر هنا تدرك طبيعة الصراع بني القلب و العقل .. و إنه

ن هناك أرك أيضًا دتال تزال ال  ة ..ال تزال ال تعلم أن احلياة قد أخفت هلا العديد من مواطن إختاذ القرارات احلامس
 ... ......اختيارات لن نسعى حنن إليها .. هى الىت ستأتى و حتسم املوقف إبختيارها لنا ..

 

**** 
 

فيه سوى  زالذى لن يفو  دم ..أمتت آالء إتصاالهتا جبميع املدرسني و أكدت مواعيد دروسها لتتجهز للصراع القا
 صاحب النفس األطول .. أال و هو الثانوية العامة 

 

 بدأت حصصها و دروسها جبدية و قد أغلقت بداخلها تلك الصفحة و ذك التفكري ..

 الىت هجرهتا منذ أسابيع .. فعندما أمسكت مبذكراهتا 

 مل ختط هبا قلماً منذ أن قررت ان تتوقف عن التفكري به قبل االختبارات ......

 

 لكثري اكثري و ىن الأوراقى و قلمى اشتقت إليكم كثرياً , أنتما صديقاى الصدوقني أنتما من يعرفان ع
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ن خجلى و تورد صدفة ,عحض ال و إن كانت مبأتذكران آخر مرة لقيتكما حدثتكما عنه , عن شعورى عندما أراه حىت
 وجنىت إذا وقع نظرى عليه فقط

ذا النسق إذا همر على ن استأمل أره منذ اسابيع , حاولت جاهدة أال أفكر فيه و قد فعلت و لكن أتعلمون علّى 
 وامني اثنني فقط عخالل  يتحددأردت النجاح و التميز .. علّى أن انتبه إىل دروسى و مذاكرتى و مستقبلى الذى س

 الرتكيز فقط كيز ..ا الرت بعد ذلك مىت سنحت الفرصة خلوض جتارب احلياة لن أفوهتا .. أما اآلن كل ما علين

**** 
  إجتمعوا ىف منزل وليد .. فقد هيأ الطابق األخري مبا يناسب جتمعه هو و أصدقاؤه

 

 قبلة ة املظلوا يضحكون و يتسامرون و بدأوا ىف التخطيط للمستقبل و وضع خطة للسنة الدراسي

 

 إستأذن عمرىف اإلنصراف ألن والده إتصل به و أخربه أن يعود مسرعاً إىل املنزل

 ه كماوده و سكونإىل شر  نتبهاظل وليد شارد الذهن لبضع دقائق و لكن أمحد تركه فلم يرد أن يقطع حبل أفكاره م
ا جيدًا دون لعيون .. يفهمهبلغة ا برياً أعتاد أن يفعل دائمًا فعلى الرغم من صغر سنه إال أن له من الفراسة ما جيعله خ

 حديث ذلك الفىت قصري القامة الذى ميتاز مبالمح شرقية بسيطة 

 ـ وليد .. هل أنت هنا ؟ أم أنك سافرت إىل املريخ ؟ 

 لسنة  تلك انفعل ىفمكان .. فقط أحاول أن أرتب أفكارى لنرى ماذا سـ ال أان هنا و مل أذهب إىل أى 

 

 مل يقتنع امحد بذلك الرد لكنه مل يرد أن يثقل على صديقه ابالسئلة 

 

 لة اللي ـ لدينا غداً اختبار كيمياء .. هل اي ترى سنستطيع أن ننهى كل هذا الكم ىف هذه

 ممممممممممممم .. اعتقد نعم
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 بدا شاردا أكثر من ذى قبل رد بعدم اهتمام و

دثها أو مللحة إىل أن حيالشديدة بته ايعلم متامًا ما يدور ىف ذهن صديقه , يعرف بل إنه متيقن من مدى تعلقه هبا و رغ
 أن جيذب انتباهها أبى شكل 

 

تلك  على دي. كم حيسد ول.وليد يهرب من مصارحة نفسه .. ليس هذا جمرد إعجاب و صراع داخلى حيرق قلب أمحد 
ره و د أن تبقى مشاع.. الب و فالالنعمة .. وليد قادر على التعبري .. يستطيع وصف كل ما يشعر به و يتمناه أما ه

 رغباته طى الكتمان ...

 ـ وليد ما رأيك .. أنت مدعو اآلن على كوب من العصري البارد 

 

 ـ ما هذا , أمحد هل فقدت عقلك !!

 م سنجلس و متسك بكتبك حىت ننتهى ..ـ هيا قبل أن أغري رأىي .. سنذهب أ

 ـ هيا بنا سريعاً لكن بشرط

 ـ شرط أيضاً , كم أنت شخص طماع , تفضل ..

 ـ دع تلك الدعوة ىل هذه املرة ..

 قى اي صدي ج أنتـ ابلطبع موافق , ههههههههههههه أحتسب أنىن سأمتسك هبا كثرياً .. خمطىء و ساذ 

 منها  من األحاديث و الكثري الهلاو بعد تناول ذلك العصري بدأا ىف السري و استمرا ملدة طالت كثرياً .. تبادال خ

 تك؟ـ أمحد .. ما هى صفات فتاة أحالمك؟ أقصد تلك الفتاة الىت تتمناها كى تصبح زوج

 

 ـ أتعلم أنىن كنت أود أن أابدرك بنفس السؤال و مل أرد أن أبدوا فضولياً 

 ـ و هل تقصد أنىن اآلن فضوىل ؟؟ إعرتف !!!
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 ـ ال وهللا ال أقصد هذا أبداً .. انظر

. ولكىن ال .. تربت يداك دين .ابلطبع أريدها على قدر من الدين .. مسعت الشيخ ىف التلفاز يقول فاظفر بذات ال
ايىت غن اجلمال أقصى أ أقصد اليلة مجأريدها متشددة كل ما أريده اآلن فتاة حمرتمة .. جذابة رقيقة بشوشة .. طفلة و 

 و لكنه مهم ابلطبع.. أريد أن ألتمس مجال روحها من طلتها .. فقط

 ـ هذا فقط ما تريد ؟

 ـ أعتقد نعم , يكفى هذا .. لن ينزل ىل مالك من السماء جبناحني مثاًل 

 ) صمت للحظة مث أردف ( 

 بىن آاه نسيت .. و أن تكون جمنونة و قبل كل هذا البد أن حت

 

 ابتسم وليد ...

من قبل ..  ربهشيئًا مل أج ناه ..ذى أمتنعم هذا هو الشرط األهم ابلنسبة ىل .. أن حتبىن أن اشعر معها ذلك اإلحتواء ال
 و كأن روحاً حتتضن روحك و حتلقا معاً ىف عاملكما اخلاص ...

 

ن و هيا بنا حالم اليقظة اآلعك من أزل دًا عن املنوليد استيقظ اي حبيىب .. الساعة اآلن الثانية صباحًا و ابتعدان كثري 
 لنعود 

 

**** 
 

 حياة روتينية مملة فال جديد هناك 

 ادة بتة و معتاث. كلها أمور سها .تستيقظ لتقرأ وردها و تتم صالهتا و جتلس حىت حيني موعد املدرسة .. تسرتجع درو 
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 هند : آالء هل رأيت هذا اإلعالن ؟

 

 أحلظ شيئاً كهذا ؟ آالء : أى إعالن مل

 

 هند : إعالن عن رحلة يوم اإلثنني املقبل ... ما رأيك أن نذهب

 إىل قلىب  ل يتسللاملل آالء : موافقة و بشدة .. أريد أى شىء ألستعيد نشاطى و محاسى مرة اخرى فقد بدأ

 

ن كيد ألنىن سأكو ة ابلتأرائع هند : إذًا لتستأذىن والدك و أان أيضًا سأستأذن و نذهب معهم .. سوف تكون رحلة
 بصحبتك اي صديقة العمر 

 

 اهتما يع صديقلى مجإستأذنت كل منهما والدها ووالدهتا و قامت بتجهيز كل ما يلزمه األمر و أكدات ع

اإلبتعاد  ى رغبة ىفو ليس شيئاً س م ..هبلكل منهما نفس العامل .. عامل منعزل متامًا عن احلديث مع الصبية أو اإلختالط 
 إلزعاج و امللل و الضيق الذى سينتج من عالقات كتلك ..عن ا

 

ذة لطالب و األساتا مجيع ود بنيىف الرحلة كانت األجواء رائعة .. تعالت ضحكات األطفال و ساد جو من املرح و ال
 حرصت على إلتقاط العديد من الصور لتظل ذكرى تبقى إىل األبد

 

هجة و الطبيعية املب ملناظرابستمتع بعدما انطلقت هند و بعض الفتيات لتو ىف الفقرة احلرة بدأت تتعرف على االطفال 
 ىف تلك املباراة بني أطفال الصف الرابع اإلبتدائى ..

 آالء : حممود هيا .. مرر الكرة إىّل .. هيا 

 حممود : ها أان هنا .. أبلة آالء ....
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 عمرو: هدف .. هدف .. هدف..........

 نكم تغشون .. وهللا تغشونآالء : ليس هدف صحيح .. إ

 عمرو: ال مل نغش وهللا .. أنىت مل ترى الكرة .. ما ذنبنا حنن !!

 

ري رة فإذا هبا تسصوب الكدهم يوقفت ختبط األرض بقدمها متظاهرة ابإلنفعال بينما ظل األطفال يضحكون و إذا أبح
 حنو اهلدف مباشرة 

 

 ـ اعتقد أن هذا اهلدف صحيح مائة ابملائة 

 هههههههههههههه و اان أيضاً اعتقد ذلك , ما امسك ؟ـ هههه

 ـ ابسم , و أنىت ؟

 ـ آالء , ىف أى صف أنت اي ابسم ؟

 ـ ىف الصف الثاىن اإلعدادى 

 

 تفاجئت لصغر قامته فهو ال يزيد شيئاً عن هؤالء أصحاب الصف الرابع اإلبتدائى 

 

 ـ أهالً اي ابسم .. سررت مبعرفتك

 ظال يتحداث طوال الرحلة و ىف النهاية طلب منها هذا الطلب الغريب 

 

 ـ أالء , هل لك أن تعطيىن رقم هاتفك , حىت أحدثك مرة أخرى و اطمئن عليكى 

 ـ ابلتأكيد , ميكنىن ذلك
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ء إنه طفل ... آال خذت تفكرأيعودوا ليعًا بعد أن تبادال أرقامهما اهلاتفية و توجه كل منهما إىل احلافلة الىت ستقلهم مج
 ىف الصف الثاىن اإلعدادى .. هل جننىت ؟

 هما الذى سيقلقىن يفصل بينه و بيىن ثالث أعوام كما أنه ابلفعل يبدو أصغر من سن

 

 ال أبس فهو ليس كالشباب و ابلتأكيد ليس له نفس تفكريهم اآلن ...

 

طى ختمجيعهم مبجرد  الصبية فغلق املها الضيق املاحلقيقة أهنا مل تكن تعلم الكثري عن هذه الدنيا فليس هلا سوى ع
 هذا الذى ىف كري فال فرق بنيفس التفعًا ناملرحلة اإلبتدائية و إىل جتاوز فرتة املراهقة ميتلكون نفس العقلية و هلم مجي

  الصف الثاىن اإلعدادى و ذاك ىف الصف الثاىن الثانوى سوى شارب خفيف و بدء ظهور

 فارق طفيف ىف التفكري ال يكاد يذكرحلية متعثرة النضج و 

 

 و ىف املساء..... 

 ـ آلو .. كيف حالك اي آالء ؟

 ـ و عليكم السالم و رمحة هللا و بركاته , آسفة مل أتعرف على الصوت !!

 ـ أان ابسم اي آالء هل ال تذكريىن بتلك السرعة ؟

  ـ آاااه , ابسم حقاً آسفة فقط مل انتبه لتسجيل الرقم على اهلاتف

 ـ ال عليك , أان فقط اتصلت كى اطمئن أنك خبري 

 ـ احلمد هلل خبري حال , و ماذا عنك اي صغريى 

 ـ صغريى !!!
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حة و سطًا من الراق سأدعك تنالني ,مممممم .. احلمد هلل ... عمومًا اان اتصلت فقط كى اطمئن انك احلمد هلل خبري  
 أحدثك فيما بعد

 سالم عليكمـ اتفقنا .. سأنتظر اتصالك , 

 ـ مع السالمة

 

ويعات سسبقًا سوى منذ مأعرفه  عم ال"ما هذا الذى أشعر به .. هل لالهتمام تلك اللذة و املتعة , نعم إنه أصغر .. ن
 قليلة .. إال أن إتصاله حقاً أشعرىن ابلسعادة"

 

ت و تنسجها ىف اللحظا لكلت ابلطبع شعرت مبزيج من اإلضطراب و السعادة فهى فتاة ىف سن السادسة عشر .. تتوق
ض مشاعر يف . اضطراابت و.خياهلا و خاصة إذا دارت أحداث أحالم يقظتها و كان البطل هو فارس تلك االحالم 

 مرحلة املراهقة أيضاً 

 

صوصية قحم نفسها ىف خرد أن تمل ت استوقفتها كلمة ابسم بينما كانت متر جبوار الباب , مل تستطع تفسري املكاملة و
 و لكنها قررت أن تدخل كى تعرف كيف سارت أحواهلا اليوم آالء  

 ـ طرقت الباب خبفة : هل ميكن لدرتى الصغرية أن أتذن ىل ابلدخول ؟

 

 ـ ابلطبع , تفضلى ماما جناة , كيف حالك ؟         

 ـ أان خبري و لكن ما يهم هو حالك أنت , كيف كان يومك ؟؟

حن البطارية أنه مت إعادة شىت .. كدت طاقما حتمله الكلمة من معىن أشعر و كأنىن جدـ يوم راااااااااااااااائع حقًا بكل 
 اخلاصة ابحلياة عندى

 ـ احلمد هلل و ماذا عن أصدقائك 

 ـ تعرفت على الكثري من األصدقاء و معظمهم ىف الصف الرابع اإلبتدائى .. لعبنا كثرياً و مرحناً .. حقاً كان يوم رائع
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 قسطاً من الراحة فلديك الكثري غداً  ـ إذا هيا لتناىل

 ـ حاضر

 ـ تصبحني على اخلري اي صغريتى

 

 درها , من ابسمصا يشفى مجتد  ألقت ابلغطاء على جسدها الصغري و قبلتها على جبينها و انصرفت و هى ال تزال مل
 !!درى !؟ لرمبا كان أحد االطفال الذين تعرفت عليهم و كانت تلك حمادثة عابرة ... من ي

 

 و ىف متام الثامنة صباحاً 

 ـ آلوااا

 ـ و عليكم السالم  .. من معى ؟       )بدا على صوهتا النعاس الشديد (

 ـ مرة اثنية مل تتعرىف على الصوت أم مل تسجلى الرقم مرة اخرى ؟

ل .. كيف على كل حا تصل ,سم املإلنتبه ـ اباااااااااااااااااسم , آسفة حقًا و لكنىن كنت مستغرقة ىف نوم عميق و مل ا
 حالك و ما الذى أيقظك مبكراً هكذا ؟

 ـ أان خبري حال , أما عن الذى أيقظىن مبكراً .. هو أنت 

 ـ أان !!! كيف ؟؟ أنت من أتصلت للتو 

 ـ نعم أان من اتصلت بك و استيقظت ألجلك .. حىت أوقظك مبكراً للمذاكرة 

  نثوراً مد أن يضيع جهد العام كله هباًء ......حضرتك اثنوية عااااااااااااامة و ال نري

 انت حمق    ) أخفت تلك الفرحة الىت غمرهتا حىت ال يشعر هبا ىف صوهتا ( –ـ نعم نعم 

 ـ هيا إهنضى اآلن و تناوىل فطورك أواًل و من مث ابدأى ىف املذاكرة 

 سأنتظر اتصال فور انتهائك .. ال تنسى هاا...

 .. مع السالمة ـ حاضر لن أنسى إن شاء هللا ..
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 ىل ول األو التح مل تكن تعلم أن تلك احملاداثت ستكون هلا أثر ابلغ ىف حياهتا .. بل ستكون نقطة

ر من أن بداية النا وات إالا بسنفمن يعتاد االهتمام ال يسهل عليه فقده بكل املقاييس و على الرغم من انه يصغره
 مستصغر الشرر

 

 هتا طقوسها اليومية فوجدهتا مستيقظة على غري عاد توجهت جناة إىل غرفة آالء لتمارس

 

 شاط ؟؟نلما كل هذا ا ,جناة : اي ما شاء هللا مل أكن أعلم أن اتثري الرحلة سيكون سحرى إىل هذا احلد 

 هل استيقظىت مبكراً أم أنك مل تستطيعى النوم ؟

 

لكثري ابكراً .. فلدى مستيقاظ اإل ان البد منآالء : ال منت جيدًا , ال أشعر أنىن منت هكذا من قبل و لكنه لألسف ك
 من الدروس ألهنيها 

 لوبنا جاح الذى يسر قدى ابلنو جه مل يتبقى الكثري على االختبارات النهائية للعام و أمتىن من هللا أن يكلل تعىب

 

ن خيذلك ل و ثقى أنه ى على هللاتوكل جناة : ايرب اي حبيبىت .. ال ختاىف إن هللا ال يضيع أجر من أحسن عماًل .. فقط
 أبداً 

 هيا لتتناوىل فطورك , سأعد املائدة حااًل 

 

 بدأت تتغري كثرياً ىف اآلونة االخرية .. ما الذى حيدث هلا 

 اآلونة اتفية زادت ىفهلمكاملاهتا ا نعم زادت حيوية و إشراق و لكنها صارت حريصة على اإلنعزال و البقاء مبفردها ..
  األخرية بشكل ملحوظ
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 ابلفعل  حمرياً  ة ابتحاولت جناة أن تصرف القلق عن نفسها قدر املستطاع لكنها مل تقدر .. فأمر الفتا

 

 جملنونة اطة .. اخللوقة ة النشيهلادئ....ىف تلك احلصة كان أحدهم ال جيد إىل الرتكيز سبيالً .. جل تفكريه هو تلك ا

 فتاة حيبها اجلميع ال تتوقف عن طرح األسئلة و اإلجابة عن اسئلة أخرى 

 نتبه ىل تئًأ . البد أن أفعل شيراف سماذا أفعل كى أجذب انتباهها .. إهنا أولت الدرس إهتماماً كبرياً .. عند اإلنص

 

رفه .. ع. هو اآلخر ي. رحلةو فور اإلنتهاء و جدها حتدث طفل من أولئك الذين مضت وقت طويل تلهو معهم ىف ال
 ه ابتسامة تعلنبتسمت لها فاذهب و يكأنه سيحدث هذا الصغري بينما ظل معلقًا انظريه ال يتحرك و قد سكن أمام

 عن استئذاهنا و غادرت 

 

 ال يهمه سوى تلك اإلبتسامة حىت و إن كانت إيذاانً ابلرحيل 

 نعم ابتسمت له .. 

 "قسماً سأجعل األمر يتكرر"

 يردد طوال طريق عودته للمنزل هكذا أخذ 

 

 

 غى ...تدهورت أحواهلا كثرياً .. أصبحت حتب العزلة و اجللوس مبفردها أكثر مما ينب

برائتها و  رق ما تبقى منحتومًا و تعل يمل تكن آالء تعلم خبطورة ما خيفيه القدر و أن هذه هى الفتيلة األوىل لنار ستش
 طفولتها 
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 ـ من ابلباب ؟ تفضل .. 

 ـ كيف حال مهندستنا العظيمة 

 ـ اباب عااااااااااااااااااااااااااادل 

 ـ نعم اي سيدتى اباب عادل الذى مل يركِ  منذ أكثر من أسبوع 

لما ىف كل صباح مث لنجتمع  نعدإنك تتناولني فطورك و غذائك و عشائك هنا ابلغرفة جتلسني وحدك طوال الوقت .. مل
 ريتى .. هل أنىت خبري ؟اعتدان .. ما الذى طرأ اي صغ

 عدودات مم فاملتبقى أاي اهدة ..جكيز ـ نعم خبري و هللا كل ما ىف األمر هو اقرتاب موعد االختبارات و اان أحاول الرت 

 .. ـ كان هللا ىف عونك فتاتى , و لكن أخربيىن .. هل كل ما يشغلك هو املذاكرة فقط

  دراسية أقصد أنىن ىف اخلدمة ألى إستشارة دراسية أو غري

 ـ غري دراسية !!! ال أفهم قصدك ؟ أو ماذا تعىن بغري دراسية ابلضبط !!

 ـ أقصد روحانية .. صحية أو عاطفية مثاًل 

 ـ عاطفية ؟؟ اباب عادل اان ال أركز سوى على مذاكرتى و دروسى فقط  

 ) بدت حادة املالمح شديدة اللهجة (                                 

 

 لفعل ابليكى عـ على كٍل اي صغريتى هدئى من روعك .. يبدو أنك حتت ضغط كبري و املذاكرة أثرت 

ة الص. و ال تنسى ملى .أريد فقط أن أذكرك أنك ستجدينىن و قتما أردتى احلديث سأذهب اآلن و أتركك لتك 
 العشاء 

 

 بدأ الشك يتسرب إىل نفسه .. مل اثرت إىل هذا احلد ؟؟

 ذا النوع من املداعبات .. فلم كل هذا اآلن لقد اعتادت ه

 كانت كالعاصفة املفاجئة الىت هبت على حبر هادئ االمواج 



 

  

36 

 

 نقطة حتول  

 

 

ن أ هكذا اعتادت يق ..أمسكت قلمها و شرعت ىف الكتابة لتنفس عن نفسها و ختفف من حدة ذلك الشعور ابلض
 تفعل 

 

ادل عل حلظة و اباب كاة ىف  جنماما  و التساؤل ىف عيىنـ هل ابت أمرى مكشوفًا إىل هذا احلد , اشعر بنظرات اإلهتام 
 بدأ يتسائل هو األخر .... 

  البدأتصرف .. حتماً  بد و أنن الهل يستحق األمر كل هذا العناء .. مل ال أصارح ماما جناة و أهنى هذا العذاب اآل

 

 داية فرباير بطقس ىف ابل كرهاو على الرغم من اقرتاب فصل الصيف إال أهنا أحست بربودة تسرى ىف أطرافها تذ 

 

 شهد املنزل اضطراابً و قلقاً عارماً و حالة من إحدى حاالت إعالن الطوارئ 

 فاليوم هو بداية اختبارات الثانوية العامة 

 ارها ها اختبدت فيو ىف متام الثانية عشر و جدت هاتفها يدق حىت قبل أن تغادر مكان اللجنة الىت أ

 

 كان وضع االختبار اليوم ؟ ـ آلواا .. آالء كيف  

 ـ أمل أعلمك مراراً و تكراراً .. امسها السالااااام عليكم 

 ـ و عليكم السالاااااااااااام .. هااااااااااااا ما األخبار؟

 ـ اان خبري احلمد هلل

جبىت و كم ؤال أسن ؟ كم يف كاكـ احلمد هلل اي آالء .. هل لك أن حتدثيىن عن االختبار قبل أن أفقد أعصاىب ..  
 سؤال تركىت .. ملاذا أنىت صامتة هكذا ؟ هياااا

 أخربيىن
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 ـ مهاًل .. مهاًل هال تركت ىل فرصة فقط !!

 ـ تفضلى اي آالء و لكن إبجياز

 د ذه احلـ احلمد هلل .. اإلختبار ابلفعل كان مفاجئاً ىل , مل أحسبه سيكون سهالً إىل ه

 أجبت مجيع األسئلة .. اإلجبارى و اإلختيارى و مل اترك أايً منهم 

  مر هللاـ احلمد هلل أدام هللا عليكى التفوق .. و أسرك بباقى االختبارات و نتيجتها أب

 هيا سأتركك اآلن لتتحدثى إىل والدتك كى تطمئن هى األخرى .. سالم عليكم

 

 حلداهذا  دة الهتمام أحدهم و تقديره هلا إىلمل تنتبه لكلماته األخرية .. لكنها فرحت بش

 

ت على ما ة اخرى لقد حصلتفها مر ىل هاعلى الرغم من أن والدهتا كانت تتوق شوقاً لتحدثها عما فعلته لكنها مل تنتبه إ
 تريد .....

 

ب مام احلاسو لسة أا هى جابينم مرت تلك الفرتة خبريها وشرها و توتر األعصاب الذى سادها و انتهت االختبارات و
 دق هاتفها   

 

 ـ سالم عليكم .. آالء هبدوء .. كم رقم جلوسك 

 

 .. هل ظهرت ؟   ) أملته ذاك الرقم و كأهنا حتفظه كما حتفظ امسها ( 13522

 

 ـ نعم .. انتظرى حىت أخربك ابلدرجات 
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كسر الصمت و لصوت لياهذا  تنفست الصعداء .. قلبها خيفق بسرعة شديدة و أنفاسها متالحقة سريعة .. حىت جاء
 حيل حمل صوت انفاسها 

 

 %  95ـ آالااااااااااااااااااء .. ألف مربوك اي ابنىت ألف مربوك .. 

 شهقت بشدة من الفرح و أخذت تصرخ ... 

 اي ماما جناااااااااااااااااة اان جنحت ...ماما جناااااااااااااااااااااة .. 

 

م روا فورًا مراسى ليباشحللو أمتأل املنزل بعدها بوقت قصري عن آخره ابألشخاص و انتظروا مجيعًا قدوم صاحل اب
 االحتفال 

 ه انسحبت فجأة من هذا اجلمع و توجهت إىل غرفتها لتتلقى هذا االتصال الذى انتظرت

 

 ـ سالم عليكم

 ـ و عليكم السالم و رمحة هللا و بركاته 

 ـ آالء مسعت الكثري من الزغاريد و علمت أن نتيجتكم قد ظهرت 

 ـ نعم ظهرت , جنحت احلمد هلل اي ابسم .. جنحت 

 اياااااااااااااااااه مرت سنة و تبقى واحدة فقط .. وهللا ال أكاد أصدق 

 ـ هل لك أن ختربيىن عن جمموع درجاتك ؟؟ 

 %  95بع , احلمد هلل لقد منًّ هللا علّى و حصلت على ـ ابلط

 هلندسة لية اكسأجتهد ألحتسن ابلطبع .. ادعوىل أن أستطيع احلصول على الدرجات الكافية لدخول  

 ـ إن شاء هللا ستحققني كل ما تتمنني .. ألف مربوك ـ اي آالء .. ألف مربوك 

 ـ ابرك هللا فيك و رزقك ايضاً ما تتمىن 
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 سأذ.... ـ إذاً 

 قاطعته بسرعة .. هل تعرف درجات أى من زمالئى ؟

 ـ ال وهللا ال أعرف بنت سواك ىف نفس دفعتك ؟

 ـ ال أقصد بزمالئى البنات اي ابسم         ) أخفضت نربة صوهتا ( 

 محد  أـ آاااه ... ال أدر من تقصدين و لكن إىل اآلن ال أعرف درجات دقيقة .. وليد و 

 %  80% و ال  79 ال و عمر مجيعهم بني

 قاً .. سالم ح. و سأحدثك الـ متام , وفق هللا اجلميع إن شاء هللا .. سأغلق اآلن ألهنم بدأوا البحث عىن .

 ـ سالم 

 

 شدة تضنها والدها ب.. فاح دداً جمابلفعل بدأ اجلميع ابلبحث عن آالء الىت اختفت اختفاء حمقق .. الحت من غرفتها 

  .. ألف مربوك قطعت اآلن نصف الطريق و تبقى النصف اآلخرـ ألف مربوك اي ابنىت

 ـ اباب مل تذكرىن .. دعنا حنتفل اآلن و نتذكر ما تبقى ىف وقت الحق 

 ـ لكن حبيبىت الدكتورة البد أن حتظى ابملزيد من الرعاية و االهتمام 

 اسة. ال أريد در .ن أكون و ل م هباـ اباب .. كم مرة كررت هذه الكلمات على مسامعك أان لست الدكتورة الىت حتل
 الطب أو ما شابه لتلك العلوم 

 كل مرة نتحدث ىف هذا االمر و ينتهى احلوار أبن تغضب مىن و تغلق ابب املناقشة 

 فلم اآلن إذاً 

 

 تدخل عادل ووضع ذراعه على كتفها ..
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 خر لوقت آ حلديثـ أرى أن نتوجه اآلن لتقطيع تلك الكعكة العظيمة و التهام تلك احللوى و نرتك ا

 دعوان نفرح اليوم ...

 

 نظرت إليه حبزن و كأهنا تستجديه أن ينقذها من بني براثن أبيها 

 

لرعاية و ا قدر كبري من اجة إىلحبأنىت فـ إذًا سنتحدث الحقًا .. و لكن لتعلمى أنك عليك اإلنتقال إىل منزلنا اآلن .. 
 أان أريد أن اطمئن على كل أحوالك بنفسى 

 ـ  اباب .. هل انتهيت ؟ و كأن حضرتك ُمِصر على انتزاع فرحىت !!!

 ـ أانااا , انتزع فرحتك

 

 فتدخل عادل للمرة الثانية : 

أنك ترى أهنا  م طاملانزلكم أمل نتفق أن نؤجل احلديث لوقت الحق , سيحدث كل ما تريد اي صاحل .. ستنتقل إىل
 ليست مبأمن ىف بيىت 

 

 ـ ال مل أقصد هذا .. كل ما أقصده 

 وقت ملناقشتها ع من الا متسـ صاحل ... انتهينا من األمر اآلن .. دعنا حنتفل و نفرح و كل تلك األمور لدين

 

..  ه املرة كثرياً كرتث هذتال  نهاشعرت ابلضيق الشديد .. هكذا اعتادت من والدها أن يفسد كل مناسبة ختصها و لك
 مل تعد تتعلق ابألشخاص اآلن كما اعتادت ىف سابق عهدها 
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طة ستأتى بتلك ذه النقهم أن كما أهنا مل تتفاجىء من رد عادل .. فهى توقعت اقرتاب هذا اليوم .. مل تكن تعل
 السرعة.......

 نقطة التحول القادمة 

اضى أن ايت املبت ذكر على األريكة .. نعم لقد غفت غفوة طويلة .. أ.....استيقظت و وجدت نفسها متكئة 
 تالحقها ىف تلك الغفوة نظرت إىل الساعة إهنا احلادية عشر ..

 قامت ألداء صالة الضحى الىت غفلت عنها .. و جلست لتنظر إىل السماء الصافية 

دأت د و ال حتصى فب ال تعالىت م هللا عليهاالىت زينت فراغ شرفتها أخذت تتفكر ىف خلق هللا هلذا الكون و ىف نع
 ابلدعاء ...

 

  ن النعممحصيه ـ ايرب .. ايرب لك احلمد على نعمك الكثرية .. لك احلمد على ما ال استطيع أن أ

 

ة و ارزقه عيش و اجلن لدنياايرب سرتتىن .. فلك احلمد , زوجتىن مبن أحببت فلك احلمد ايرب اجعله زوجى ىف ا
ور ىف جعلىن له من احلينه و اعقرة  السعداء ايرب ارزقىن منه ابلذرية الصاحلة الىت تكون قرة عني ىل و له و اجعلىن

 الدنيا و ملكة حوره العني ىف اجلنة 

 

 ا و مسحت دمعاهتا و هى تشعر مبدى نعمة هللا و كرمه و فضله عليها اختتمت دعائه

 

نه  رمحها بذرة مهللا ىف يزرع و قفت تنظر لنفسها ىف املرآة و تتحسس بطنها و هى تتخيل كيف سيكون شكلها عندما
 و منها 

 

ى اسم املتصل عل أن ملح كن مالكان منهمكًا ىف عمله لدرجة جعلته ال يرد على رنني هاتفه حىت ال يرتك العمل و 
 شاشة اهلاتف _ حورية دنيىت _ فأسرع و التقط هاتفه .. كيف له أال يرد عليها 
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 ـ سالم عليكم 

 ـ و عليكم السالم و رمحة هللا و بركاته , حبيبىت .. أخرياً 

 ـ كيف حال حبيىب ؟

 تواصل ل املالعم ـ حبيبك أبفضل حال ألنه مسع صواتً من اجلنة حيدثه اآلن كى ينسيه هم و عبأ

 ـ وحيك اي رجل .. اخشوشن قليال 

 ـ وحيك اي رجل .. و أان الذى أقول صواتً من اجلنة 

 يبدو أنىن كنت خمطئاً 

تنهض  نأو كى أذكرك  ري ..ـ هههههههههههههههه أنت حبيىب و أحن قلب ىف هذه الدنيا اتصلت كى اطمئن أنك خب
 لصالة الظهر ىف وقتها 

 بداً رها أذ اي سيدتى .. حفظك هللا ىل و أدامك من نعمه الىت لن أحصى شكـ ُعِلم و يـُنَـفَ 

 ـ ماذا تفعل اآلن ؟ أليس لديك عمل ؟

 ـ ليس لدى ماذا ... أان ال أجد وقتاً كى التقط أنفاسى اي آالء  

 ـ كان هللا ىف عونك و رزقك برزقنا ايرب  

 وتنا كله على هللا  ـ اللهم آمني , سأغلق اآلن حىت ال يتم طردى و يصبح ق

 ـ ابلعمل أو بدونه فإن أمران كله هلل و على هللا اي حبيىب 

 ـ ابلتأكيد .. إعتىن  أنىت فقط بنفسك ألنك تبدين مرهقة 

 ـ حاضر .. إن شاء هللا ..

 ـ حبيىب....

 ـ نعم اي أم عياىل 
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 ـ هللا .. أم عياىل ..

 ال تنس أن ختتم صالتك 

 ـ حاضر

 ىل ...ـ ال تنس أن تدعو 

 ـ و هل للمرء أن ينسى روحه الىت بني جنبيه

 ـ هيا إذهب إىل عملك .. ال نريد خسائر اي أستاذ

 ياف الدن  هباـ حاضر اي أستاذة .. اللهم امجعىن هبا ىف اجلنة كما أمتمت نعمتك علّى و مجعتىن

 ـ اللهم آمني , سالم عليكم

 ـ و عليكم السالم

 

اده رغبتها ىف إسع ها له وداد حبأحست أن قلبها يرقص فرحًا ملَ ال .. فكل يوم يز احتضنت هاتفها بعد أن أغلقت و 
قذها و ا و أخيها و منو زوجه بيبهافهى لو متلك أن جتمع سعادة البشر كلها لترتكها ىف قلبه هو فقط لفعلت .. إنه ح

 شريكها ىف كل أمورها و كل ما هلا ىف تلك الدنيا 

 

 يكف قط عن ساهنا اللها و ى الرغم من شعورها ابإلرهاق إال أهنا استمرت ىف عملبدأت ىف تنظيف املنزل و عل
 حلل السحرى لكلاألول و احها االستغفار و الذكر إهنا ألفت الذكر و االستغفار منذ زمن و تعترب االستغفار سال
دراراً مالسماء عليكم  . يرسل فاراً غمشكالهتا فهذا و عد من رب العاملني قال تعاىل " و قلت استغفروا ربكم إنه كان 

 . و ميددكم أبموال و بنني . و جيعل لكم جناٍت و جيعل لكم أهناراً "

 

 سب  حيتفهذا هو عطاء هللا للمستغفرين و من يتق هللا جيعل له خمرجاً و يرزقه من حيث ال

 ني " ى السائلأعطا مكما أن رب العزة يقول ىف احلديث القدسى " من شغله ذكرى عن مسألىت أعطيته خري 
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ن متف فذهبت لرتى ني اهلات لرنو قد أختربت و رأت نتيجة االستغفار أبم عينها و بينما هى على حاهلا هذا انتبه
 املتصل .. إهنا والدهتا 

 

 ـ أمى كيف حالك ؟ 

 ـ خبري حال اي ابنىت حنمد هللا على كل شىء , ماذا عنِك أنىت ...

 كيف حالك و كيف حال زوجك ؟

 ـ حنن خبري احلمد هلل .. اشتقت إليكى كثرياً .. كنت أحدث  صباحاً 

 أن أنتى لزايرتكم 

 ـ حقاً .. مىت ستأتون ؟؟ و هللا اشتقنا حنن أيضاً إليكم كثرياً 

  أبمر هللا اً دلكن قريبا ج ـ ال أدرى أمحد لديه الكثري من العمل هذه األايم و ال استطيع توقع مواعيده ..

 له أمره و وسع ىف رزقه و رزقكم الذرية الصاحلة ـ يسر هللا 

 ـ آااامني ايرب .. هل هناك أخبار عن اباب عادل

  لى نفسهضها عـ عادل على حاله منذ ذلك اليوم .. ال يتغري و ال خيرج من تلك الصومعة الىت فر 

  ـ وهللا أان مقصرة جداً حبقه و لكن ماذا أفعل .. سأذهب لزايرته قريباً أبمر هللا

 ـ إن شاء هللا .. سننتظر قدومك .. ال تتأخرى كثرياً 

 ـ حاضر اي أمى .. بلغى أىب سالمى و أخوتى أيضاً 

 ـ إن شاء هللا و أنىت ايضاً سلمى على أمحد .. ىف حفظ هللا اي ابنىت

 ماه .. مع السالمة ـ حفظك هللا  أ

 

شعرت ابإلجهاد مرة اخرى و ال تعلم ما السبب و راء هذا مل ختربه حىت ال يقلق بشأهنا .. فهو سريع القلق ىف أى أمر 
 خيصها 



 

  

45 

 

 نقطة حتول  

 

 ئق الل دقاميق خألقت جبسدها النحيل على فراشها لتنال قسطاً من الراحة إال أهنا ذهبت ىف نوم ع

 

 ون معك ؟؟!! أن أكىلكيف    هنا , كيف أان معك اآلن ؟؟ أمل أتزوج .. إذنـ ما هذا ؟؟ ما الذى أتى بنا إىل

 

 د خمرج إجيا أخذ جسدها النحيل يرتعش و عينيها تدوران ىف املكان من حوهلا حماولة اهلروب أو

 

ه واى افهمى هذلرجل س لستِ  ـ هل ظننت أن إبمكان هذا أن أيخذ أى شىء خيصىن .. أنىت ملكى أان .. أنىت ىل و
 الكلمات و عليكى أن تعييها جيداً ..

 أنت ملكى أان ..

 ملكى أاناااااااااااااااا

ن بعيد , اتبت منذ زم الشخصاستيقظت من ذاك احللم املزعج .. ال ليس حلمًا إنه كابوس مفزع .. لقد نسيت هذا
 إىل هللا و ندمت على هذه األايم ندماً شديداً 

 ما حدثلقد عاهدت أمحد أال تتذكره أبداً مه

ا شئت و  ه مباللهم أكفني ,ىن شره م أكف......أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم .. أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم .. الله
 كيف شئت

 

ن فراشها و عن تنهض تطع أظلت تردد تلك الكلمات و لكنها تشعر حبالة من اإلجهاد و اإلرهاق الشديد فلم تس
 رايت  تتمالك أن متنع نفسها عن ذاك السيل من الذكظلت كاجلثة اهلامدة بال حراك و مل

أن  زرق حيث اتفقاعامل االرب التذكر ذلك اليوم جيدًا الذى أعقب أول جتربة حب فاشلة و ذاك اليوم الذى حدثته ع
 "لسكاشن ة " ايتالقيا ىف اليوم التاىل ىف املمر بني اإلدارة و املبىن املخصص للدروس العملي

 



 

  

46 

 

 نقطة حتول  

 

بع من  بسر احلياة ين لكرتوىنا اإلإرتدى أفضل ما لديه من مالبس و ذلك كله ليالقى تلك الفتاة الىت يشعر ىف حديثه
 كلماهتا 

 قتها اب لر وجدها فتاة ضئيلة .. صغرية احلجم ذات مالمح طفولية حتلوها ابتسامة أتخذ األلب

 

ق قوم عاد عمالي ها بوصفض ذكر امة بصلة , طويل عريابتسم هلا و لوح بكفه إىل أن عرفته , إنه شاب ال ميت للوس
 قاً ه مسبهذا الكون و لكن له ابتسامة تشعرها ابألمل و ترغمها على أن تثق به دون أن ترا

 

ل من كئل " إحرتس من  ثل القان املأـ أهاًل .. أهاًل , أهذه صاحبة الكلمات األخاذة الىت تدهشىن  .. مل أكن أعلم 
 ادق إىل هذا احلدإقرتب من االرض " ص

 

 مل تستطع أن تتمالك نفسها فأطلقت ضحكة عالية :

 و أان مل أكن أعلم أنىن سأالقى طرزان ىف يومى التاىل أان أيضاً 

 

ىت حان وقت ياهتا ححها و أخذا يتجاذاب أطراف احلديث لفرتة ال أبس هبا و انطلقت هى األخرى حتدثه عن نفس
 خرىانصرافه فأستأذهنا أن حيدثها مرة أ

 

ن أيًا خاصة بعد ري تدرجيء يتغدخل إىل حياهتا و كأنه سم جيرى مع دمها و هلما نفس اجملرى ابلعروق فبدأ كل شى
 أفهمها أنه البد أن يكون أول اهتماماهتا 

 

 أرادت أن ختلع به عباءة املاضى و تتنصل من جتربتها الفاشلة تلك ..
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سيماً .. كن جذاابً أو و يإن مل  وحىت  الذى تتمناه أى فتاة ىف مثل سنها أن تنسى معه الدنيا .. جعلت منه فىت األحالم
 نسجت خيوط حلمها معه بيدها 

 ـ أين أنِت اآلن ؟

 ـ أان عند بوابة الكلية , أين أنت ؟ 

  ذاكرةمـ هيا أنتظرك ىف الكافيرتاي و قد أحضرت طعاماً للفطور لنتناول فطوران و نكمل 

 معك و لكن بشرط واحد ـ نعم .. سأتناول اإلفطار

 ـ شرط , تفضلى ابلطبع طلباتك أوامر تنفذ ىف احلال 

 ـ لن أتنازل عن دروس جمانية , ستقوم ابلشرح بنفسك

نتهاء مرًا ما فور االأقش معك ن أانأـ هذا هو الطلب .. أمجل طلب من أرق و أمجل فتاة أسرعى فقط قلياًل ألنىن أريد 
.. 

 

 شهدت تطورات و تغريات كبرية ىف حياهتا مر الكثري من األايم الىت 

منزل جناة و مل  ذى مل تعتده ىفلصخب الة و افإنتقاهلا إىل منزل والدها و والدهتا الذى ال خيلوا دائماً من األصوات العالي
 أتلفه أبداً على اإلطالق أحد أهم نقاط التحول ىف حياهتا 

 

 

 ميع فهنا أم منشغلة هبا و لكن أبخواهتا أيضاً فلن تكون حمط االهتمام األول من اجل

 

 سارها من دراسةغريت م أهنا و مع بداية دروسها ىف العام الثالث الثانوى إزدادت إشراق و حتدى على الرغم من
يته دها و حيقق أمنريضى والما س الرايضيات إىل دراسة األحياء و قضت على حلمها بيدها و لكن ال يهم إذا كان هذا

 ىف أن يُناَدى .. "أبو الدكتورة "
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لك القوة قادرة الىت متتلقلة الاتلك  تعلم أن القدر ال يعبث كثريًا مبخططاته و تدرك أن املكتوب حمقق غالبًا إال مع
 لتغيري قدرها بل و صناعة قدرها اخلاص 

 ول ل حتاكل ما تعرفه أهنا حتاول و ستظ  ال تزال ال تعلم إن كانت متتلك تلك القوة أم ال

  سطاً من الراحةا تنل قعّله أخذت ترتب ىف أغراضها و ما إن فرغت من ترتيبها ألقت جبسدها النحيل على فراشها

  مل ذلك اإلتصالى أن هتمت علتعاال صوت اهلاتف و مل يتوقف عن الرنني مما دفعها أن ترى من املتصل بعد أن عز 

 

 ـ آلوو

 !! و عليكم السالم و رمحة هللا و بركاته     ) بدا متفاجئا كثريا ( ـ آلوو

 من علمتىن نست أول دروسها 

 ـ كيف حالك ؟

 ـ أان خبري , ماذا عنِك ؟ يبدو على صوتك اإلرهاق و التعب الشديدين

 تلك األغراض  رتيب كلتم ىف ـ أان احلمد هلل خبري و لكىن ابلفعل مرهقة إىل حد كبري .. فقد بذلت جمهود عظي

 ولكن البد أن أانم اآلن قليال و عليك أن توقظىن ىف متام اخلامسة عصرا 

 ـ اخلامسة ؟ ملاذا ىف هذا التوقيت ؟

 ـ ألن اليوم هو موعد حصة الفيزايء و أنت ال تعلم ما تعنيه كلمة فيزايء ..

 لتحديدوعد ابا املضييع هذإهنا معلومات فور أن تدخل إىل الدماغ ال تلبث أن تتبخر و لذا ال أريد ت

 ـ ال لن تضيع أبمر هللا سأوقظك ىف املوعد , هيا اذهىب لتنامى .. سالم

 ـ سالم

  يفارقه أبدا الذى ال لصدوقو ىف غفوهتا تلك راودها حلم غريب .... رأت نفسها تقف إىل جواره و معه صديقه ا
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 يطلق عليهما التوأم 

 و ظلت تتحدث معهما و كأهنما يعرفاهنا منذ زمن و مجيعهم أصدقاء 

 استيقظت على رنني هاتفها فأسرعت بتبديل مالبسها و ذهبت إىل درس الفيزايء 

 و لكن ما هذا الذى حيدث !!!

 التوأم هناااا ... أتوا مجيعا مها و أصدقائهم ليحضروا حصص الفيزايء

 

 ملا يشغل عقلها الباطن ... تؤمن أبن األحالم هى ترمجة مرئية

 ....خليالفهى تؤمن أبحالمها و بشدة إىل أن ترى احللم يقع أمامها و إن كان فقط من حمض ا

 و لذا غدت تشعر أن حلمها البد أن يتحقق أو أنه على وشك ابلفعل

 

 اهها و ىف تلك احلصة ساد جو من املرح .. لكن أحدهم كان يستغل كل حلظة كى يلفت انتب

ب ىف ذلك إن مل تكن ترغ م حىت وهتمانظر إليها فال ترفع رأسها عن أوراقها إال جتده ينظر إليها فيجربها على اإلظل ي
... 

 فوجودها على املقعد املقابل له جيعلها ىف موقف ال حتسد عليه

 ىف ن تتحدثضلت أ...الحظت هند ما حيدث و أحست أن هناك انقوس للخطر يدق و لكنها آثرت الصمت و ف
 وقت آخر ... رمبا بعد انتهاء احلصة

 

 هند : هل الحظىت شئ غريب اليوم اي آالء

 آالء : ال مل أحلظ أى شئ , ماذا هناك ... اعرتىف سريعاااااااااا هياا

 هند : ال شئ و لكن أحدهم ظل حيدق بِك طوال احلصة على غري املعتاد

 آالء : أحدهم !! من اي هند .. من ؟؟ هاا
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 هند : انظروا إىل السعادة الىت غمرهتا ... لن أقول 

 آالء : أان أمزح اي هند .. ال تقوىل ال أريد أن أعرف 

 هند : وليد اي آالء ...لقد فقد صوابه

 باهىآالء : صراحة الحظت أنه ينظر إىّل ىف أحد اللحظات و لكن مل أرِد  أن يشتت انت

 عة جملمو ة األوىل الىت يلحظ وجود مجيالت ىف اهند: فعلىت خريا , على ما يبدو أهنا املر 

 آالء : مجيالت ابلطبع , هيا لنسرع ألنىن أشعر أنىن سيغشى علّى ابلطريق 

كن ال تعلم من لارها و ري مستعالت ضحكاهتن بينما عصفت رعشة غريبة أبركاهنا فأحست أن هناك شيئا قادما لتغي
 أين ستأتى الريح تلك املرة

 

 تكرر هذا األمر ألايم و هى حتاول أن تصرف نفسها عن التفكري به 

 قليال حعّلها تسرتي ص ...ملَ يفعل هذا !!! حقا أصبح يشغلها فقررت أن متسك أبوراقها لتفضى هلا حبديث خا

 أتعلمني كم أشعر أبنىن ال أدرى من أان 

 ائماجيلس إىل جواره دانشغلت كثريا بتلك النظرات .. كم متنيت أن أتتى من ذلك الذى 

 ضىاملا ولكن ملَ كل هذا التدهور ىف أحواىل .. آخر مرة أمسكت فيها مبصحفى كان األسبوع

 احد وقت و لها ىفكال بل ما يزيد الطني وحال هو أن الصالة جتتمع كلها ىف آخر اليوم فأؤدى صالتى  

 ملاذا كل هذا ؟ و ملاذا يفعل هذا ىب ...

اباًل و  ه و ال أشغل لهه انتبالفت لأص الوحيد الذى أمتىن أن أشعر أنه على األقل يراىن ال اي رىب لقد تعبت .. الشخ
 صديقه يتفنن ىف أن يقول أنه ها هنا و موجود 

 ماذا علّى أن أفعل ...

 اء و وهللا لوالس األحي أدر قام بتغيري كل مواعيده و أصبحت أراه كل يوم سوى ىف مواعيد حصص الرايضيات ألنىن
 ا أظن أنه مل يكن ليفوت تلك الفرصةهذ
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 اي رب ارزقىن صرباً و اهد ىل نفسى

 آالء ركزى لدينا مستقبل ال نريده أن يضيع أرجوكى 

 

 أغلقت الصفحة و أعادت أوراقها إىل خمبأها و راحت بعدها ىف نوم عميق 

رة يرمقها ظرات عابثة فاتأصبحت نريا فو ىف األايم التالية أتت الرايح مبا ال تشتهى السفن ... تغريت تلك النظرات كث
 هبا كل مرة يراها

 اآلن ؟ ة و هذهلسابقاأخذت حتدث نفسها أن عليها أن جتد حالً  ؟ ال تعرف ما السبب وراء تلك النظرات 

 ما الذى يريده منها

فه مامه رقم هاتأ لدفرت وانفس  لكن القدر أراد أن يدع هلا فرصة لتعرف السبب فبينما تسدد الرسوم حملت امسه ىف
 الذى حفظته فور أن رأته و كأهنا اتصلت به ملرات كثرية سابقة 

دعها م ت.. هل تتصل أرقام .ىل األإفور عودهتا إىل منزهلا كتبت تلك األرقام على هاتفها و ظلت تنظر إىل الشاشة و 
 من هذا اجلنون !!

 هذا !! فعل كليتريد أن تعرف مل ألقت هباتفها بعيدا و أخذت تقطع احلجرة ذهاابً و جميئاً فقط 

 هاجع عن الرت ىفولكنها ألقت جبسدها على فراشها من شدة التعب و قررت قرار مل تدع لنفسها فرصة 

 ضغطت على زر االتصال و ظلت تنظر إىل اهلاتف حىت قاطع تفكريها هذا الصوت

 ـ سالم عليكم ...سالم عليكم من هنا؟؟ من املتصل ...

 دت:ر  هاتفها و هى ىف حرية من أمرها و لكنها استجمعت شجاعتها و ظلت صامته تنظر إىل

 ـ سالم عليكم

 ـ و عليكم السالم و رمحة هللا و بركاته , َمن ؟

 ـ أان آالء اي وليد ..

 آالء صاحل زميلتك ....
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 نظر إىل اهلاتف وحدق النظر مرة أخرى 

نتبه إىل نه مرة أخرى فاعلى أذ وضعه أخذ ينظر إىل اهلاتف و ينظر إىل عداد الدقائق ليتأكد من وجود تلك املكاملة مث
 صوهتا و أنه مل جيب 

 ـ وليد , هل ال زلت هنا ..

 ـ نعم نعم , خري اي آالء 

 ـ صراحة ال أعلم ما الذى دفعىن لالتصال و لكن وددت أن أسألك سؤاال واحدا,

 شئ فعلته لرتمقىن بتلك النظرات كلما رأيتىن ؟ هل من

 ـ ال مل تفعلى شئ

 ـ إذا ..مل هذه النظرات ىف كل مرة تراىن 

 اسئ يذكر من األسيوجد ش و ال ـ ال عليِك اي آالء ..حقا أان آسف إن كنت أزعجتك بتلك النظرات لكىن مل أقصدها

 ناك سببن كان هسبب إرات فأردت أن أسألك عن الـ ال مل تزعجىن و هللا و لكىن فقط تعجبت من تلك النظ

 ـ اليوجد أى اسباب وهللا 

 ـ إذن دعىن أطلب منك طلب أخري

 ـ تفضلى ابلطبع 

 ـ ال خترب أاي من أصدقائك عن تلك احملادثة من فضلك

 ـ ال تقلقى لن أخرب أحدا و أرجو..

 ـ شكرا, سالم 

 تها ن فعلقاطعته و مل تدع له فرصة لينهى حديثه فضغطت على زر اإلهناء سريعا حىت تتخلص م

 انتبهت إىل خفقان قلبها ووقفت تنظر إىل نفسها ىف مرآهتا 

 آالااااء .. ما الذى فعلته للتو ؟ هل ميكنك أن تشرحى ىل !!!
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 هل وصل بك اجلنون إىل هذا احلد !!!

 سأتركه ينظر إىّل كلما رآىن هكذا ؟ و ماذا كنت ألفعل ؟ هل كنت

 و لكن كيف سأراه هو و أصدقائه جمددا , و ماذا سيقول عىن ...

 البد و أنه سريكض اآلن ليبلغ أمحد ... أان أعلم 

 ال لن خيرب أى شخص أبى شئ

 اياااا رىب ما كان جيب علّى أن أفعل هذا بنفسى

 آالااااء اهدئى ..اهدئى لن حيدث أى شئ

  ى بداخلها بشدةجيل تغلى مراأغلقت عينيها و حاولت التنفس هبدوء على الرغم من أن أنفاسها املتصاعدة تدل عل

 

 لفعل ابقياً على اجلانب اآلخر أخذ يضرب وجهه بكفه ليتأكد أنه ال حيلم و أن ما حدث كان حقي

 أمسك هباتفه و ظل ينظر إىل سجل املكاملات 

 ل ... ال يكاد يصدق نعم آخر مكاملة منها ابلفع

نه ألزل إليه بسرعة ليد لينليه و انطلق إىل منزل أمحد و أخذ ينادى عليه بصوت مرتفع فأطل أمحد من شرفته فأشار إ
 يريده ىف أمر هام

 ابلفعل مل يستغرق أمحد بضع دقائق و نزل إليه 

 ـ خري , مل كل هذا التهلل ىف وجهك .. ما الذى حدث ؟

 حدثتىن ـ حدثتىن اي أمحد .. 

 اضربىن حىت أصدق أن هذا ليس حلم

 ـ مهال .. مهال ال أفهمك , من تلك الىت حدثتك و جعلتك ىف هذه احلالة ؟

 ـ و هل هناك غريها اي أمحد ...
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 هى الىت كنت أمتىن أن تنظر إىّل فقط ...أتتى لتحدثىن و هللا إنه حلم 

 

 أخذ يقص عليه تفاصيل املكاملة و فور انتهائها 

 ما رأيك ؟ ماذا علّى أن أفعلـ إذا 

 ما اخلطوة التالية ؟ 

 بدا على وجه أمحد مالمح جادة ورد عليه 

 زال كما هو  يال أن رأىي ال نوهنا إجم من ـ عليك أن تبتعد عنها و ترتكها و شأهنا ..هذه الفتاة طيبة و خلوقة و على الرغ

 ها عد عنتى أنت و تقول ىل ابتـ ابتعد عنها !!! هل جننت ؟ أان ال أصدق أهنا حدثتىن فتأ

 البد أنك متزح بال شك 

 ـ ال أان ال أمزح و عليك أن حتافظ عليها و تبتعد عنها على الفور 

 اعتربها أختك هل كنت سرتضى هلا هذا !!

 هذا رأىي و لك مطلق احلرية 

 ن مرتني لإلنسا أتتى ـ وهللا لن أسئ إليها قط و سأحافظ عليها و أحفظها حىت من نفسى و لكن الفرص ال

 لن أتركها تضيع اي أمحد فهى الفتاة الىت لطاملا انتظرهتا 

 سأحرتس و بشدة و لكن البد أن أحدثها 

 البد و أن أجعل األمر يتكرر مرة أخرى

 #لك_كتاابتى

 مني وى يو مرت تلك األحداث ىف اليوم السابع من شهر ذى احلجة أى أنه مل يتبق على العيد س

 لذا انشغل كل منهم برتتيبات العيد

 تهسامة مألإببت و بعد أن أهنت صالة العيد و وقفت مع صديقاهتا لإلستماع إىل اخلطبة أشرق وجهها
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 !! هند : خري , مل تلك اإلبتسامة الىت أانرت وجهك فجأة

 آالء : وهل يزعجك أن ابتسم خاصة ىف يوم العيد

 ميلة تنا اجلد آنسهند : يزعجىن !! ال أان فقط أريد أن أعرف من هو سعيد ااحلظ الذى تسبب ىف إسعا

 هيااااااا اعرتىف بسررررررعة

 آالء : ماذا بك اي هند .. 

راسم الذبح  نفسى و أشاهد ملدماء باراقة تمتع بلحظة إرسالة من اباب عادل يهنئىن فيها ابلعيد و علّى املغادرة اآلن ألس
 كاملة ,

 كم أان شريرة ههههههههههههههههههههههه

 هند : و أان لن أتنازل عن نصيىب ىف تلك األضحية و الزايرة املعتادة ىف العيد

 آالء : ابلطبع , و هل لدينا من هو أغلى من هند لنزوره !

 

لك الرسالة تد كانت قت فقل جاهدة إخفاء اضطراهبا و فرحتها ىف نفس الو ودعت صديقاهتا و انصرفت و هى حتاو 
 من وليد و ليست من عادل كما كذبت على هند

البس دلت مالبسها مبلغة و بدة ابعادت إىل املنزل ىف الوقت املناسب لتشاهد تلك اللحظة و تلهو بني األطفال بسعا
 على الفقراء أخرى تتناسب مع التلطخ ابلدماء و توزيع اللحوم 

 وم  النو بعد يوم طويل ذهبت إىل غرفتها و ألقت جبسدها على فراشها حماولة اإلستغراق ىف

 و لكن عقلها أىب إال أن يستغرق ىف التفكري مبا حدث 

 هل يلعب القدر لعبته و خيدمها إىل هذا احلد و يقرهبا من حلمها الذى متنته

 لنظراتاارات و ى اإلشالذى أحبته و لكنها دائما و أبدا ختفهل ميكن أن يصبحا صديقان فيقرهبا من ذلك 

 رنني هاتفها  قظت علىاستي ظلت تفكر و تفكر حىت يغلبها النعاس و ما إن ذهبت عيناها إىل طريق األحالم حىت

 رأت رقمه على شاشة هاتفها فلم تستطع أن متنع نفسها من الرد 



 

  

56 

 

 نقطة حتول  

 

 ع فرصة لذلكتريد أن تقرتب من حلمها رويدا رويدا و لن تد 

 استمرت تلك احملادثة ملدة جتاوزت الساعة

ن أتمىن أو يتوقع يكن لي نه ملأظل حيدثها فيها عن نفسه و احساسه جتاهها و أنه كم كان يتمىن أن حيدثها و كيف 
 يتحدث مع فتاة جبماهلا و رقتها فهو يراها مالك ميشى على األرض

 حيوى أوراق أسرارها و أمسكت بقلمهاأهنت احملادثة و ذهبت إىل درج مكتبها الذى 

 ـ ماذا حيدث .. هل تعجبك كلماته أم يعجبك االهتمام لفكرة االهتمام 

 أ إىل ذلك احلد صار أى اهتمام من أحدهم جيذبك و يؤثر بِك اي آالء

جذب  ستطيعنينت ال تكإذا   ولكىن أعلم إنه فقط رغبة ابلشعور أنِك موجودة و شخصا هاما ىف حياة أحدهم خاصة
 انتباه الشخص الوحيد الذى يدق قلبك كلما رآه

 كبدا مل أكن كذلئما و أىن داجل ما أخشاه هو تلك الوحدة الىت صرت أشعر هبا و سجنت نفسى هبا على الرغم من أ

 احذرى اي آالء من السقوط ىف تلك اهلوة

 "هوة اإلنعزال"

 

يثها معه و ا و حدذاكرهتمالذى أصبح مقسما بني  تطورت األوضاع شيئا فشيئا حىت أصبح له جزء خاص ىف يومها
 ها بسرعة خرج من وسرعة بنومها و قد صاحب حديثها له إمهال لباسم الذى كان ضيفا خفيفا ىف حياهتا دخلها 

 انت ختشاه ا مبا كديثهمحو ما أن اصبحت مدة تلك احملاداثت متتد لساعتني أو أكثر فاجأها ذات مرة أثناء 

 أن أسألك سؤال؟ـ آالء , هل ىل 

 ـ ابلطبع تفضل 

 ـ ماذا أعىن لكى 

 ـ ماذا تقصد ؟

 ـ أعىن لو سألتك من هو وليد أو ما هى مكانته حبياتك ماذا ستكون اإلجابة؟
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 ـ مممم .. أنت من أعز أصدقائى و أقرب الناس إىّل ىف الوقت احلاضر

 ـ هذا فقط , أال يوجد شئ آخر

 ـ وليد حتدث صراحة ما الذى تريده

 ال أريد شيئا أان فقط كنت اسألـ 

 

 أهنت معه احملادثة و دفعها هذا السؤال إىل أن تواجه نفسها ..

 ما هى حقيقة مشاعرها و مشاعره

 تشعر أن األمر ليس جمرد صداقة ابلنسبة له ,

 فبدأت تفكر بصوت مرتفع كما اعتادت أن تفعل إن مل تلجأ ألوراقها 

 ـ 

 هل تدركني ما الذى حيدث

 هل تدركني معىن هذا السؤال !! 

 قديرهه و تأخشى من تطور مشاعره فهذا من حقه أن جيد اهتمام من أكثر إنسانه يوليها اهتمام

 و لكن السؤال األصعب اآلن ,هل سيكفيه هذا االهتمام ؟

 اب إاي وذهااب  رفتهاظلت تلعب ىف إحدى خصالت شعرها و كعادهتا عندما ينشغل ابهلا و تفكر ظلت تقطع غ

 البد و أن أقرر أبعاد تلك العالقة و أضع هلا حداً 

 جبىن اهتمامهمه و يعأحرت  وهو صديقى فقط .. أان ال أحبه و ال أتالعب مبشاعره , هو فقط صديقى الذى أقدره 

 إىل مىت سأظل على هذا احلال !!

 يعجبىن شخص ال يهتم ألمرى و يهتم ىب أحدهم و أان ال أشعر جتاهه أبى مشاعر

 يا عجيبة حقا ...دن
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 ة هلالنسبتركت لنفسها مساحة من الوقت حىت متتلك الشجاعة لتحدثه و ختربه حبقيقة األمر اب

 و خالل تلك األايم بدا أسلوهبا متغري متاما إىل أن قررت أن تواجهه

 ـ وليد كيف حالك ؟

 ـ خبري اي آالء , ماذا عنِك؟

 ـ أان خبري 

 التغري و ال أعرف ما السبب وراء هذا  ـ ال أعتقد اي آالء ...أشعر ببعض

 ولتستوعب ما سأق وئ فهمى ال تسـ ال أان خبري وهللا احلمد هلل ؟ ولكن أريد أن أحتدث معك ىف أمر هام و أرجو أ

 ـ ابلطبع تفضلى فكلى آذان صاغية

 ـ إحم , ال أعرف من أين أبدأ و لكنىن ال أريد أن أخسرك أبدا ىف أى يوم حبياتى

 يضا اي آالء و لكن ماذا هناك ؟ بدأ صربى ينفذ وهللا ـ و أان أ

 ـ ال ال ليس هناك أى شئ و لكن أتذكر ذاك اليوم 

 ماذا يعىن وليد ابلنسبة ىل ؟

 و سألتىن إن كان هناك شيئا آخر ٌأكنه لك!!!

 ـ نعم ابلطبع أذكر , هل عندك رد على هذا السؤال اآلن 

 ري ذلك شئ غمشاعر سوى أنك صديق محيم و أخ أكرب و الـنعم اي وليد صراحة أان ال ٌأكن لك أى 

 ـ ما الذى تقصدينه ابلتحديد اي آالء؟ ال أفهمك جيدا 

 صديقعم الـ اقصد أن علينا أن نكون أصدقاء و فقط فأان ال أريد أن أخسرك يوما و أنت ىل ن

 ـ آالء , أنىت لسِت صديقىت ...لقد جتاوزت كل حدودالصرب
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ما  دى ..هل تفهمنيم ألوال و أسأكون صرحيا معك , مل أَر فيكى سوى حبيبىت و الفتاة الىت أمتىن أن تكون زوجىت 
 أقصد

 راحه"سفأطلق  بشدة امسعيىن اي آالء أان ال أريد أن أخسرك أيضا و لكن كما يقولون " إذا أردت شيئا

 و أنت لك مطلق احلرية إما حبيبىت أو ال 

  ألمور ال يتم معاجلتها هكذا فال يوجد مبا يسمى إما هكذا أو الـ لكن اي وليد ا

 كما أنىن حباجتك فال ترتكىن و ال ختريىن فيما ال أملك اآلن

 ـ لِك مطلق احلرية إذا و سأنتظر قرارك

 أريدك أن تفهمى أمراً هاما ....

 عىن ألحتدث معكِ لذى يدفيد االوح أنِت أول فتاة أحدثها و مل أحدث أى فتاة من قبل و ال أصادق فتيات و السبب
 أنىن متنيت أن تقدرى مشاعرى و تكوىن زوجىت املستقبلية 

اهنا و لكنها ت ىف مكتسمر  أغلق بسرعة و مل يدع هلا فرصة للتحدث مرة أخرى , فظلت على حاهلا هكذا صامتة و
 فعلت شيئا غريبا 

 نومها العميقبلتفكري ات من راشها و كعادهتا هربضغطت على زر إغالق اهلاتف وتركته على املكتب و ذهبت إىل ف

 و ىف الصباح دخلت إليها فايزة و أيقظتها 

 ـ آالاااااااء ...حبيبىت استيقظى هيااا

 ـ ماذا هناك ...دعوىن أانم قليالااااا

 ـ آالء حبيبىت هيا فعلينا الذهاب سريعا ..هيا استيقظى

 ـ ماما ....

 ال أريد االستيقاظ مبكراليس لدى دروس دعيىن أانم قليال 

 ـ آالء استيقظى

 جناة مريضة و سنذهب لزايرهتا هل لِك أن تستيقظى اآلن
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 انتفضت من على فراشها بسرعة 

 ـ ماما جنااااااة !!!! حبيبىت ماذا هبا ؟

 ـ ال تقلقى هى خبري فقط مريضة قليال , هيا بدىل مالبسك لنذهب إليها 

 ـ حاضر دقائق و سأكون جاهزة 

 ر وصوهلا إىل منزل عادل حىت ركضت إىل غرفة جناة ....و فو 

 دخلت فوجدهتا منتفخة البطن قليال 

 ـ ماما جناة ماذا بِك حبيبىت  

 شفاِك هللا و عفاِك أماه 

 ـ حبيبىت جاءت أخريا , هل كان علّى أن أمرض حىت أراكى

 ـ ال وهللا اي أمى و لكنك تعلمني مدى انشغاىل بدروسى و مذاكرتى 

 آسفة حقا لن أغيب جمددا أان

ق الشديد جتاه ت ابلقلد شعر قىف تلك اللحظة تدخل عادل و قال إن على جناة أن تسرتيح مث خرج و تبعته آالء و 
 وضع جناة و بدا ذلك على وجهها

 ـ اباب عادل ماذا هبا ,و ملاذا هذا االنتفاخ؟

 ما هو تشخيص الطبيب

 بد اآلن و أصبحت ىف مرحلة متقدمة ...ـ إهنا مريضة للغاية و املرض متكن من الك

 الطبيب يقول أن أمامها أايم معدودة 

و أان أقف  كل هذا العناء  ى تعاىنهها و ادِع هلا كثريا ىف صالتك أن خيفف هللا عنها و يرمحها و يرزقىن الصرب على رؤيت
 مكتوف األيدى و ليس ىل حيلة

 

  يؤذن هلا أن تبلل وجنتيها و أصبحت فجأة غري قادرة على النطق اغرورقت عيناها ابلدموع و لكنها توقفت فجأة و مل



 

  

61 

 

 نقطة حتول  

 

 كانت ىف حالة يرثى هلا

 فهذه ماما جناة الىت طاملا أحبتها و رعتها و حافظت عليها من كل سوء ...

 كانت هلا نعم األم على الرغم من أهنا مل تنجبها 

بلة و أليسر قاجهها و و طبعت على جانب  استأذنت عادل ىف الرحيل و قبل أن تغادر أطلت عليها مرة أخرى
 انصرفت 

 

منا كل  لقمئ الذى أيخذلعامل اذا ا...... و فور عودهتا إىل منزهلا أغلقت ابب الغرفة و ابتعدت عن كل شئ يربطها هب
 شخص حنبه عنوة و رغما عنا و عنهم

 يرسل إيذاان ابلرحيل ملن يشاء وقتما يريد دون أى مقدمات 

 

نقطاع طويل و ل بعد االلي فشعرت بدوار شديد فحاولت استجماع قواها و ذهبت لتتوضأ كى تقيم هنضت من فراشها
 لكنها عادت 

 ـ اي رب احفظها ىل من كل سوء و ال ترىن فيها أى مكروه

ا و ساحمها و قه يومحبخطأت ااي رب ارمحها و اجعل عذاب املرض و آالمه رمحة هلا , اي رب اغفر هلا و لكل من 
 حسن اخلامتة ارزقها

 اي رب ال تطل عليها هذا العذاب ... اي رب ال تطل عليها هذا العذاب

 شهقت لشدة ما هبا من أمل ... فاألمل يكويها و يعتصر قلبها 

 ال تعرف كيف ؟؟ كيف هلا أن تدعو ألكثر شخص حتبه أبن ميوت كى يسرتيح

 يف؟؟كيف لقلبها أن يسمح هلا و للساهنا أن يتجرأ على شئ كهذا ؟ ك

 

 اال من ذى قبلحد أسوء فتعو  ظلت على هذا احلال ملدة ثالث أايم ال تربح غرفتها إال حينما تذهب لزايرة جناة
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 ـ وهللا لقد جن جنوىن ...

 مل كل هذا االختفاء هل يستحق األمر هذا كله 

 ماذا يعىن إن كانت ال ترغب أن حتدثىن و ال تريدىن حبياهتا من األساس

 هل هذا دافع وراء أن ترتك دراستها و دروسها فهذا مستقبلها 

 ملَ تفعل هذا ؟؟ ملَ ..ملَ..

 

 ـ وليد هدئ من روعك قلياًل اي صديقى 

 البد و أن لديها ظروف خاصة أو رمبا قهرية منعتها من احلضور إىل دروسها 

 هون عليك....

 

 هنا خبريطمئن أمنزهلا وأطرق ابهبم كى اـ استبد ىب القلق و ال أدِر ماذا أفعل , هل أذهب إىل 

 ـ هل جننت مب تفكر ؟!!!

 آالء ... يد صديقان ولابلفعل لقد فقدت صوابك , و ماذا إذا فتح والدها أو والدهتا الباب ... ستقول أ

 ترَو و اعقل

 ـ ماذا كنت لتفعل لو كنت مكاىن ...

 أخربىن كيف سيكون حالك ؟

 ابلتأكيد ,ـ اهدأ وهللا البد أن هناك حل 

 رمبا كانت مريضة أو أن هناك أمر هام منعها من حضور دروسها...

 الكثري فوهتايما رأيك أن نلخص هلا كل ما يفوهتا و تعطيها تلك التلخيصات عندما تعود حىت ال 
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 ـ أووووف لقد سئمت هذه الرسالة ... اهلاتف الذى طلبته مغلقا 

 ايااااااااا هللا

 ىف األفق  يظهر حل سؤدى صالة العشاء ابملسجد, رمبا هتدأ قلياًل و إن شاء هللاـ وليد هيا بنا ننزل لن

 هيا اهنض هيا و اطفئ غضبك ابلوضوء 

 

**** 
 

 يد للغاية طراب شدلة اضدوى صوت اإلسعاف الىت شقت الطريق ليدل على اقرتاهبا من منزل عادل الذى شهد حا

 املستشفى فورا  و على وجه السرعةفالطبيب أعلن عن ضرورة نقل احلالة إىل 

 ىف موعد الزايرة فور دخول آالء للغرفة حاولت أن تكتم تلك الصرخة 

 ـ ملَ كل هذا اإلزرقاق ..ملَ وجهها شاحب إىل هذا احلد

 أصبح جسدها أبكمله منتفخ

 ماما أخربيىن ملَ كل هذا , أريد أن أرى الطبيب 

 أين العالج عليه أن يفعل أى شئ حىت تطيب و تتحسن .. 

 أين العالج ...عليهم أن يفعلوا أى شئ , البد أال يرتكوها ىف هذه احلالة

 احلالة ىل أتخرؤدى إـ اخفضى صوتك اي آالء فهى تسمعك و هذا احلديث يؤثر على حالتها النفسية و قد ي

 ـ ماما ال تقوىل هذا ..لن تتأخر احلالة 

 ستكون خبري 

 ِع هلا ـ إن شاء هللا اي حبيبىت فقط اد 
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ن ع اهلمهمة ينم رتقى إىلال ي أمسكت بيدها بينما كانت منهارة و عيناها تنهمر ابلدموع و قالت هلا بصوت متهدج
 مدى ضعفها الشديد 

 ـ آ لـ لـ لـ ا ا ا ا ا ء ...... ابـ نـ نـ نـ تى

 أ أ حـ حـ بك

 سـ سـ سـ ت ر ك اللـ  ـه ىف الد ...نـ ..اي  و الـ  ...آ ..خـ ...رة

 

شارة ن إنعدام أية إونية عإللكرت اكانت هذه آخر كلماهتا ابلدنيا فهذا اجلهاز يصدر صوت صفري مزعج و أعلنت لوحته 
 سوى ذلك اخلط املستقيم الذى يتوسط الشاشة

 

 حضر الطبيب بسرعة و أخرج اجلميع من الغرفة مث خرج هلم بعد دقيقتني

 ـ البقاء هلل

 اخه يفتك هباها و صر ني قلبلكن هذه املرة مل تعرف الدموع لعينيها سبيل و أننظرت إليه و اكفهرت عيناها و 

هم مجيعا أن طلب من عها وتركت يدى والدهتا و حاولت الدخول إىل غرفتها لرتاها آلخر مرة و لكن الطبيب من
 ينصرفوا 

يدان احل إن كاان ير ادل و صع سألابتعدت عن اجلميع و أسندت ظهرها إىل احلائط ووقفت تنتظر والدهتا الىت ذهبت لت
 منها أى شئ أثناء إهناء االجراءات

 أخرجت هاتفها من حقيبتها و لكنها تذكرت أن له أايم مغلق 

 فتحته و اتصلت على الفور بوليد الذى رد على الفور و كأنه ينتظر هذا اإلتصال

 ـ أخييييييييييييريا اي آالء .. مل كل هذا اإلختفاء

 اما جناة اي وليد ـ ولييييييييد , م

 ـ ماذا هبا ؟ خري أقلقتىن 
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يت ديد أصاهبا و لنتحاب شاا و ـ ماما جناة توفت اي وليد        )ألتقطت أنفاسها ىف وسط اضطراب يبدو على صوهت
 دمعة واحدة تنزل من عينيها (

 

 ـ البقاء هلل .. إان هلل و إان إليه راجعون  , مىت حدث ذلك 

 غادر املستشفى بعد ـ اآلن , ال نزال مل ن

 كانت مريضة للغاية و اليوم أراد هللا أن خيفف عنها هذا العناء

 ـ جعل هللا كل هذا ىف موازينها , ابهلل عليكى متاسكى قليال 

 من معك ابملستشفى اآلن ؟

 ـ ماما معى سنغادر اآلن 

 ـ أرجوكى أن تعيدى اإلتصال ىب , ال تغلقى هاتفك اثنية ابهلل عليكِ 

 لقه و سأحدثك الحقا , سالمـ لن أغ

 ـ آالء ...ال إله إال هللا

 ـ حممد رسول هللا ... سالم

 صديقة عمرها ىف ىل جانبإتكون فور وصوهلا إىل منزهلا اتصلت هبند و أخربهتا فحضرت إليها  بعد وقت قصري جدا ل
 أحلك اللحظات 

 ة الفجرظلت إىل جانبها طوال الليل حتاول أن ختفف عنها و أيقظتها ىف صال

 ـ آالااااء ... آالاااء حبيبىت 

 ـ ماما جناة , ماما جناة 

 "استيقظت و انزعجت بشدة فور استيقاظها يبدو أهنا كانت حتلم"

 ـ حبيبىت اهدئى ابهلل عليكى .. أان هند .. أان إىل جوارك

 ـ ماما جناة ذهبت و تركتىن اي هند
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 ـ البقاء هلل اي قلىب ... هى اآلن بني يدى هللا هو احلنان املنان 

 امحدى هللا و اسرتجعى اي آالء

 ـ إان هلل و إان إليه راجعون, احلمد هلل على أموران كلها

 ـ هيا لنصلى الفجر و ندعو هلا ابلرمحة و املغفرة ... هيا

 ويل لنوم بعد وقت طحت ىف اىت راحرآن و آالء تستمع هلا اهنيتا الصالة و عادات إىل الفراش و أخذت هند تتلو الق 

 

 ادثةاستيقظت آالء على اتصال من وليد فانسحبت إىل خرج الغرفة حىت ال تسمع هند احمل

 ـ آالء ... كيف حالك اآلن ؟

 ـ احلمد هلل اي وليد .. احلمد هلل

 ـ هل منىت جيدا

 ـ نعم فهند ظلت تتلو القرآن و منت على صوهتا 

 هند عندكم ؟ ـ هل

 ـ نعم منذ البارحة سأغلق اآلن و أعود إليها, حدثىن الحقا

 ـ إن شاء هللا

 

 ألخري سواها امإىل  ارتدت مالبسها و ذهبت مع هند و والدهتا ليؤدوا صالة اجلنازة و يشيعوا جثماهنا

ىل منزهلا و إعادهتا ا و أوفور انتهاء الصالة شرعت ىف البكاء فاحتضنتها هند بقوة و أخذت تكفكف ىف دموعه
 اطمأنت عليها أهنا خبري

 ـ سأنصرف اآلن و لكن إذا احتاجىت أى شئ عليك اإلتصال ىب

 ـ أكيد
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 ـ آالء .. لن أذكرك أنك أخىت قبل أن تكوىن صديقىت

 رـ وهللا أنىت ىل نعم األخت , اذهىب اآلن و إذا أردت أى شئ سأتصل بِك على الفو 

 

 انصرفت هند و تركتها وحدها فشرعت ىف التفكري 

 ملاذا اتصلت بوليد ىف هذا الوقت و ملاذا هو ابلتحديد ؟

 أهنت هذا الصراع بداخلها و أمسكت مصحفها و بدأت ىف قراءة القرآن 

 ت معاتبة ليد فردسم و إباستمرت على هذه احلالة ملدة طالت أكثر من ساعتني فوجدت هاتفها يعلن عن اتصال 

 ـ وليد, كل هذا الوقت مير دون أن تتصل ىب ؟

 الدفن  نتهاءاـ آسف اي آالء و لكن وهللا مل أستطع أن أتصل هنائيا فقد عدت للمنزل للتو بعد 

 ـ هل ذهبت إىل اجلنازة ؟؟

 ـ نعم ابلطبع , و هل عندى أغلى من آالء 

 ـ شكرا جزيال اي وليد 

 

ريد أن تورط و ال ت مناسب ليتطور احلديث أكثر من ذلك فالظرف غريأغلقت هاتفها بسرعة و مل تدع له الفرصة 
 نفسها ىف أى قرار

 وقف معها ىف تلك احملنة حىت ختطتها كليًة و تعلقت به شيئا فشيئا 

 و بعد مرور أسبوعني من الوفاة كانت هلا عودة مع أوراقها 

 ىف الكتابة  ألقت نظرة على الورقة األخرية فتذكرت ما كان قبل الوفاة و بدأت

..... 

 نعم هو صديقى و لكن هل جتاوز تلك املراحل أم ال زال ىف ذلك النطاق
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 أان ال أجد غريه إىل جوارى كلما أحتاج إىل أحدهم

 أجده معى كتفا إىل كتف و يعطيىن كل هذا االهتمام بال مقابل 

 هل ىل أن أعطيه نفس االهتمام و القدر من املعزة 

 بة جتاه أى شخص , البد و أن أابدله نفس الشعور ال ليست جمرد شعور ابحمل

لب متىن دون أن أطأكل ما   قق ىلما الذى جيربىن على حماولة جذب انتباه ذلك الشخص الذى ال يكاد يراىن و آخر حي
 و أان أرفض بشدة 

 سأحاول أن أحبه و أعطه نفس االهتمام و احلب فهو ابلفعل يستحق ...

 عسأحاول و أحاول حىت استطي

....... 

 أمسكت هباتفها هذه املرة و قد اختذت هذا القرار أخريا 

 ستخربه أهنا ستحبه و لكن على طريقتها هى 

 و ىف أثناء تلك احملادثة

 ـ وليد هل تنتبه للمدة الىت تستمر فيها حماداثتنا

 ـ ال أفهم ماذا تقصدين ؟

 , ساعات يوميا  4ـ أقصد أننا صران اآلن نتحدث ملدة تتجاوز ال 

 هل تدرك معىن هذا 

 ـ وهل هذا أمر جيد أم سئ بنظرك؟

 ـ سأعيد سؤالك بصيغة أخرى ...

 برأيك هل لوليد من املكانة حبياتى ما جيعلىن أقضى كل هذا الوقت أحدثه 

 مبعىن آخر / ما هى مكانتك حبياتى من وجهة نظرك ؟
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 ـ آالء أرجوكى أن تؤجلى احلديث ىف هذا املوضوع اآلن

 ذ قرارىأن اخت علىّ  , أتذكر عندما حتدثنا ىف هذا األمر سابقا قبل الوفاة و أخربتىن أن ـ لن أؤجله

 أرى أن هذا القرار أتخر كثريا و علّى أن ٌأعلمك به اآلن

 ـ آالء ...أرجوكى ليس اآلن , أتوسل إليكى

 ـ ملاذا ال تريد اآلن ابلتحديد !!!

 عد متاماقد جيعلىن أبت القرار فهذا  جوارك دائما و لكنىن لن أحتملـ ألنىن أرى أن من واجىب أن أظل معك اآلن و إىل

 ألمريكفيىن أنىن أعلم أننا ىف مرحلة انتظار حىت حتني الظروف املناسبة لنتحدث ىف ا

 ـ ولكن قرارى لن جيعلك تبتعد أبدا , سنظل معا و إىل األبد 

 ـ ماذا تعنني بـ إىل األبد ...

 تىن ىف الدروس أثناء غياىب ـ أاه أال تعلم ما الذى فا

 لكمبيوتر اخلاصاى جهاز ها علـ ابلطبع أعلم و قد جهزت لِك نسخة ملخصة لكل ما فاتك و أعطيتها ألمحد كى يطبع
 به

 ـ و مىت ستأتى ىل هبا

 ـ عندما ينتهى أمحد إن شاء هللا

 ـ أدامك هللا ىل نعم األخ و الصديق و احلبيب اي أمحد

 آالاااءـ ماذا قلىت ؟؟ 

 لتوتها لمل تدع له فرصة لتستمر احملادثة أكثر من ذلك و لكنها انتبهت للكارثة الىت فعل

 فبدل أن تنطق أمسه نطقت إبسم أمحد

 كانت آخر كلمة ىف حديثها .. اي رب أال يكون مسعها ...اي رب أال يكون مسعها
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 للتو !!! انتبه إىل أهنا أخريا قالت له أى كلمة تطمئنه و لكن ماذا قالت

 

 قالت اي أمحد !!

 البد أهنا فقط أخطأت األسم ألن حديثهما تّضمن أمحد ىف هنايته

 ممر هاأاتصل أبمحد و أخربه أن يقابله ىف املقهى املقابل ملنزله سريعا ألنه يريده ىف 

 ابلفعل التقيا بعد أقل من ربع ساعة

 ـ خري , ما األمر اي فىت ؟ أقلقتىن

 أخبار سارة احلمد هللـ ال تقلق ..ال تقلق 

 ـ حقا , ملَ وجهك أمحر إىل هذا احلد ؟؟

 ـ هل هذا امحرار اخلجل , هل جاءك عريس ؟

 تعالت ضحكات وليد و هو ينظر إليه متظاهرا ابلضيق 

 ـ هل أهنيت مزاحك اململ أم أن هناك املزيد؟؟

 ـ ال ال انتهيت , هيا أخربىن ما األمر 

 ـ أخييريا قالتها ....

  كلمة جتعلىن أشعر أنىن أمتلك الدنيا و ما عليهاقاالت ىل

 ـ حقا , ماذا قالت ؟

 ـ قالت أدامك هللا ىل نعم األخ و الصديق و احلبيب ..هل تفهم ما يعنيه هذا 

 ـ ابلطبع أفهم , مبارك عليك قلبها اي صديقى فهى نعم الفتاة و لكن لن أوصيك

 عليك أن حتفظها حىت من نفسك ..

 كو جهر  تدين تدان و إذا كان البد من احملاداثت فعليك أن حتفظها ىف سركواعلم أنه كما 
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 عليك أن تعلم أن املرء منا ليس له من أمره شئ فلتتق هللا فيما تفعل ...

 كن فقط على قدر املسئولية

 كن دائما جديرا حببها

 ـ هل تذكر اليوم الذى حتدثنا فيه عن شروط الفتاة الىت سيحبها كل منا

 شاء هللا دا إنروط كانت وصف هلا , سأظل أمحد هللا على أن رزقىن إايها و لن أضيعها أبهذه الش

 ـ إن شاء هللا اي صديقى ....

 كان هللا ىف عونك و وفقك لتلك املسئولية

 

 لدروسارة و و مرت أايم و أايم و قد انقسم يوم كليهما بني حماداثهتما التليفونية و املذاك

ذهب يتعلق هبا فلي ن األمرذا كام لذا بدأ هو اآلخر يكره النوم الذى لطاملا عشقه و لكن إكانت هى من تكره النو 
 ا ا معهالنوم إىل اجلحيم ...يتمىن أن يكمل حياته أبكملها مستيقظا بشرط واحد أن ميضيه

 تها ن بطريقسيكو  و بعد فرتة ليست ابلقليلة قررت أن تعاود ترتيب عالقتهما فأخربته أبن اهتمامها

 

 ـ وليد أريد أن تفهم أن األمر لدّى ليس كما هو ابلنسبة لك,

 أان ال أقول أنىن أحبك إىل احلد الذى تقصده دائما ىف كالمك

  أفقدها متاماالور حىت األم ـ أفهم اي آالء و لكنىن ادع كل شئ أيتى على مهل , اعتدت أاّل أتعجل الكثري من

ر كل ما وفيك قدرك و قدأريد أن أقط و ـ أتفهم أنىن إىل اآلن ال أفهم طبيعة مشاعرى ابلتحديد, أان أريدك إىل جانىب ف
 تفعله معى  

 ـ ال أريد أن يكون حبك ىل هكذا و لكن إن كانت تلك هى البداية فال أبس ...

 أان سأظل إىل جوارك دائما اي حبيبىت 
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الت و مر إىل املقابنتهى األااداثت الكثري من التطورات و التنازالت فبعد أن طالت مدة احملاضطرها هذا القرار إىل 
 شدة اآلنبهلا و  يروق على الرغم من أن عدم اهتمام والديها ابملواعيد كان كثريا ما يزعجها لكنه أصبح

 إال أهنا كثريا ما تضطر إىل الكذب على من أعطياها الثقة و احلب كاملني 

 

صبح ان أفعاله ألنه لكثري ماه عن كل مرة يعلم أمحد خبروجهما معا كان حُيذر وليد وبشدة حىت أصبح ال يفصح ل  و ىف
 حبياته مثل النفس اللوامة أو ضمريه املستيقظ دائما الذى ال يلبث أن يؤنبه

 

 ت سرعان ما جتاوزا كل تلك األايم فشد كل منهم من عزمه حىت حيصل على أعلى الدرجا

لك اخلطة مع تشارك تينه أن مهى من تتوىل وضع خطة املذاكرة و تتشاركها مع وليد و مع صديقاهتا و تطلب كانت 
 أصدقائه أيضا إال أنه كان قليال ما يفعل

 لى الدرجاتعلى أع لحصولوأتت اإلختبارات فبذل كل منهم قصارى جهده على أن يرفع من عزم اآلخر و حيفزه ل

 ,هو من يهدئ من روعها و يطمئنها أن األمور ستغدو خبريدائما هى شديدة التوتر و 

 خطر النتيجة تبق سوىمل ي وإىل أن مرت تلك الفرتة العصيبة خبريها و شرها و انزاح كابوس الثانوية العامة 

 

 رق  مل األز العا و ىف تلك األثناء أرادت املزيد من التغيري و التجديد ىف حياهتا فدخلت إىل ذلك

 مرا لألسالة من حساهبا قبل أن تضيفه صديقا, فتفاجأ ألهنا مل ختربه بنيتهأرسلت إليه ر 

 ـ آسف و لكن هل حضرتك آالء ..آالء

 ـ نعم أان آالء ...أال ترى األسم 

 آالء صاحل 

 ـ أهال بك إىل العامل األزرق 

 أرسلت إليه ابتسامة إلكرتونية :(
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 داقةبات صاىل و الكثري من الفتيات طلوليد اقرتح ىل أصدقاء فقد أرسلت طلبات إىل هند و س

 ـ حبيبىت ألن حتدثينىن هاتفيا أم أنك ستكتفني ابلفيس 

 ـ سأحدثك بعد قليل , سالم

 

 تفاجأ أمحد بطلب صداقة من شخصية حتمل نفس األسم فشعر ابلضيق ألنه 

 حلرجابليد و تشعر هى ينزعج و فبلها يقأوال ال يقبل الفتيات إال الالتى يعرفهن جيدا من قبل و اثنيا ألنه خيشى أال 

 فأصبح ىف حرية من أمره فرأى وليد متصل ىف ذلك الوقت فبدأ معه حمادثة 

 ـ كيف حالك اي ليدوووو

 ـ خبري حال اي فىت , ماذا عنك ؟

 ـ أان خبري , حدث شئ غريب و أريد ان استشريك به

 ـ خيييييري , هات ما عندك ...أريد أن أفرح فيك

ديقة لديك فلم و هى ص صاحل ذهب عقلك , كل ما ىف األمر أنىن تلقيت طلب صداقة من فتاة تدعى آالء ـ إىل أين
 أدِر هل هذا جمرد تشابه أمساء أم أهنا هى آالء؟

 و مل أدِر ماذا أفعل ؟

 شعر وليد ابلضيق الشديد و بدأ يضغط على أزرار لوحة املفاتيح بغيظ شديد 

 قبل الطلب و لكن ال حتدثها كثريا  ـ نعم إهنا هى آالء ذاهتا , أ

 ـ ال لن أقبله , أشعر أن األمر يزعجك

 ـ ال األمر عادى اي صديقى أان فقط أخشى عليها و لكىن أثق هبا و بك ابلطبع

 ـ إذا اتفقنا , سالم

 ـ سالم
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 شعر أمحد ىف تلك اللحظة ابلضيق اثنية و أن حريته تزداد ...

 سيقبل الطلب يقه ,ح عنه هو سبب حريته و لكنه سيفعل كما أراد صدفإحساسه إبزعاج وليد الذى مل يفص

 آالء : شكرا على قبولك الطلب ) ابتسامة إلكرتونية :( (

 أمحد : ههههههه شكرا على ماذا ,,

 كيف حالك ؟

 آالء : أان خبري ,ماذا عنك

 ى و بشدة لى تفكري يطر عمسأمحد : متام و لكن صراحة ليست األمور على ما يرام و ابلتحديد موضوع النتيجة 

 آالء : ال تقلق إن شاء هللا خري اي ابش مهندس

 ال أخفيك سرا , أان أيضا ارجتف من الرعب

 أمحد : أنىت من تقولني هذا , و تريدين أن يسرى االطمئنان إىّل 

 هههههههههههههههههههههههههه أضحكتيىن بشدة وهللا

 

 استمرت تلك احملادثة ملدة جتاوزت الساعة و وليد كل هذا ابنتظارها 

 ستمرار جتذبه حنو اال ة روحهاو خف انتبه أمحد إىل أن وليد أخربه أال يطيل معها احلديث و لكن ماذا يفعل , حديثها

  مرة أخرىداثو يتحمىن لظال هكذا إىل ان استأذنته ألن لديها حمادثة هاتفية , و أهنيا حديثهما و هو يت

 ال يعرف سر اجنذابه هلا و لكنه عذر وليد و بشدة على كثري من أفعاله

 

 استمر هذا احلال و وليد كل يوم يزداد ضيقا إىل أن قرر أن يتحدث ىف األمر

 ـ بدأ الفيس أيخذك مىن اي آالء 

 ـ أيخذىن منك , ماذا فعلت فأان مل أجتاوز األسبوع منذ انشأت هذا احلساب
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 حتدثىت اليوم ؟ ـ مع من

 ـ عادى أصدقاء

 ـ من ابلضبط , هل لِك أن حتددى أمساء

 ـ هند , ساىل ........ عددت الكثري من امساء الفتيات مث أهنت

 أمحد , حممد ابن خالىت 

 ـ أمحد صديقى , هاااا

 ـ نعم هل هناك مشكلة ؟

 ـ ال ليست هناك أية مشاكل , أغلقى اآلن

 ـ متام , سالم

 

 نها م تعلم ملاذا كل هذا الضيق ىف صوته و لكنها فقط فعلت وفق ما طلب أغلقت و هى ال

 كما أن موضوع النتيجة استحوذ على اجلانب األكرب من تفكريها

ا تشعر ة األخرية و أهن اآلونليد ىفو و بينما هى جتلس على الكرسى املقابل لشرفتها تنظر إىل السماء و تبث هلا تغري 
 عت رنني هاتفها فردت عليه على الفورابلضيق حيال تصرفاته مس

 %97ـ آالء لقد جنحىت مبجموع 

 ما شاء هللا ما شاء هللا , ألف مربووووووووووك

 ـ أان جنحت !!!

 ماذا ....مىت .... كيف ؟ اي هللا 

 اي هللا 

 انتظر , ماذا عنك !
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 % 85ـ احلمد هلل جنحت مبجموع 

 ـ خري اي حبيىب لعله خري , و ماذا عن أمحد؟

 % , سأغلق اآلن75 ـ

 اذهىب لتخربى والدتك ... ألف مربوووك

 

 ؟ل على ما يريد لن حيص م أنهأأغلق و هى تشعر ابلضيق ىف صوته الذى ال تعلم أسببه حديثها أو سؤاهلا عن أمحد 

 تذكرت أن عليها أن خترب اجلميع اآلن ليفرحوا معها 

 فصرخت أبعلى صوت 

 حت اي مامااااااااااااااااااماماااااااااااااااا , أان جنحت جن

 أسرعت والدهتا على أثر صوهتا إىل غرفتها فوجدهتا تقفز فرحا

 % 97ـ مامااااااااااااا لقد جنحت مبجموع 

 % اي ماما سأدخل صيدلة إن شاء هللا97

 ـ إن شاء هللا اي صغريتى ...اللهم لك احلمد , اللهم لك احلمد

 حللوى لالحتفال سأتصل بوالدك اآلن و أخربه كى أيتى اب

 تعالت الزغاريد و مكاملات التهنئة فآالء ستغدو دكتورة

 

م نسيق الىت ستحسيجة التار نتعقبت النتيجة أايم صعبة للغاية على اجلميع فالكل متوتر و مشدود األعصاب ابنتظ
 األمر هنائيا 

 كل منهم قلق بطريقته .....

 خيشى ما حيمله له القدر  وليد و أمحد بدأا ىف مرحلة من اإلكتئاب املبكر
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 قف يتو الأما آالء فهى مطمئنة بعض الشئ أما عن قلقها فهو جزء ال يتجزأ من شخصيتها لذا 

 

 و ىف صباح أحد األايم

 ـ صباح اخلري اي ماما , كيف حالك ؟

تكملى  فأبيىت إال أن ما أنىتأدثك حيـ خبري اي مجيلىت ....عادل كان معى على التليفون منذ قليل , حاولت إيقاظك كي 
 نومك   

 ـ وهللا مل أشعر أبى شئ , ولكن ما السر وراء اتصال اباب عادل مبكرا هكذا ؟

 ـ ظهرت نتيجة التنسيق 

 فهذا اليوم الذى كنا ننتظرهـ حقا !! لذا ملَ ال يبدو على وجهك السعادة 

 ـ احلمد هلل على كل حال اي حبيبىت , قبلىت بكلية العلوم

 ـ كلية العلوووووم !!!!! كيف هذا 

 سأذهب ألأتكد من نتائج التنسيق بنفسى , ال حول و ال قوة إال ابهلل 

 

  أتكدت من النتيجة و سيطر احلزن على منزهلم قليال ألهنا مل حتقق األمل املنشود

 إال أهنا محدت هللا على قضاؤه و تذكرت أن عليها االتصال بوليد لرتى ماذا فعل 

 

 ـ وليد , ما األخبار ؟

 ـ خبري

 ـ اتصل اباب عادل و أخربهم أنىن قبلت بكلية العلوم , ماذا عنك ؟

 زفر وليد بشدة :
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 حقوق اي آالء ...

 ـ احلمد هلل على أموران كلها 

 اب ديدة من اإلكتئش حالة ىفو هو  مل يقبل بكلية ىف اجلامعة هنا و قبل بتجارة أسيوطـ و قبل أن تسأىل عن أمحد , 

 ـ وليد هل تسمح ىل أن أحدثه

 ـ حدثيه و هل منعتك من قبل ؟

 ـ ال أقصد عرب الفيس , أقصد هاتفيا...

 ـ حدثيه اي آالء , افعلى ما حيلو لكِ 

 لقد تعبت ......

 كثر من ذلكأن تسوء مور أأن الدنيا قد أطبقت كفيها عليه و أنه ليس لألأغلق اخلط و شرع ىف البكاء و أحس 

 

 أحياان .....

 حني يتملك احلزن من املرء يرى كل حلم مجيل و كأنه سراب ,

 ومالنج ويرى الدنيا قامتة ظلماء بلون السماء امللبدة ابلغيوم ىف ليلة غاب عنها القمر 

 زيد من ترتيب األفكار و األولوايتنكون فقط ىف تلك األثناء حباجة إىل امل

 إعادة هيكلة حلياتنا أبكملها

 فخلف كل جبل أو تل منطقة منخفضة ميكن أن يزداد عمقها لتكون هوة سيحقة

 ...للقمة. لوصولاحنتاج فقط من ينفض عنا و معنا الغبار حىت نستطيع الصعود و من يدرى من املمكن 

 

 ردياهلاتف فوجده رقم غري مسجل فطرحه جانبا و مل استيقظ على رنني هاتفه فنظر إىل 

 لكن الرنني قد تكرر مرة أخرى فأمسك ابهلاتف و ضغط على زر اإلجابة   
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 ـ سالم عليكم

 ـ وعليكم السالم و رمحة هللا و بركاته , كيف حالك ؟

 و ملَ كل هذا االختفاء

 ـ آسف حقا لكنىن مل أتعرف على الصوت !!

 عندى منذ البداية فأان مل أخربك من أكونـ ال تتأسف , اخلطأ 

 أان آالء ....آالء صاحل

 سامة على شفتيهت اإلبتاتسع أجلمته املفاجأة فلم ينطق و شعر أن هناك رعشة تسرى ىف جسده فانتفض من مكانه و
 إال أنه أدرك أنه أتخر عليها و مل يرد

 ـ أمحد هل تسمعىن ... أين أنت ؟

 ـ أان آسف , أان هنا 

 حالك , آسف مرة أخرى ألنىن مل أتعرف على صوتك كيف 

 لكنىن مل أمسعه عرب اهلاتف مسبقا

 ـ ال عليك , أخربىن إذاً كيف حالك و مل كل هذا االختفاء ؟!!

 ال تفتح حسابك عرب الفيس و ال ترد على رسائلى ابلطبع

 ـ ساحميىن وهللا مل أَر أاي منها

 ؟ـ أعرف و لذا أسألك مل كل هذا االختفاء 

 ىئ حبياتش كل ـ ليس اختفاء أو أى شئ من هذا القبيل و لكن كل ما ىف األمر أنىن فقدت األمل ىف

 ـ ال تيأس أبدا وهللا لعله خري , وعسى أن تكرهوا شيئا و هو خري لكم 

 من يدرى ماذا أعد هللا لك؟

 فعجبا أبمر املؤمن فإن أمره كله خري فقط أحسن الظن ابهلل
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 ـ ونعم ابهلل 

 يأس كفر اي أمحد ... اليأس كفرـ ال

 " إنه ال ييأس من روح هللا إال القوم الكافرون "

 لذا عليك فقط أن تسعى و تفتح لنفسك آفاق جديدة

 ـ سأحاول أبمر هللا ....

 سأبذل قصارى جهدى فقط كل ما أريده دعائك

 ـ حاضر إبذن هللا , هل تريد مىن شئ

 على اتصالكـ جزاك هللا اخلري كله , شكرا جزياًل 

 ـ الشكر على واجب فقط عدىن أال ختتفى جمدداً 

 ـ وهللا لست خمتفيا و لن أختفى إذا كان هذا رأيك

 ـ وتذكر عليك أن تدق مجيع األبواب

  فمن أدمن طرق الباب يُوشك أن يُفتح له , و ال تيأس .... ال تيأس .... ال تيأس

 ـ حاضر وهللا لن أأيس .. لن أأيس .. لن أأيس 

 إذا سأغلق و أان مطمئنة أنك حفظتها ... سالم عليكمـ 

 ـ وعليكم السالم

 

 أغلق معها و قلبه ينبض بقوة و يشعر ابالضطراب بداخله 

 ما الذى حيدث معه و كيف حيدث هذا , ولكنه سرعان ما استوقف نفسه

 ماذا بك !!! ما الذى تفكر به ؟ أنسيت وليد صديقك ..

 إهنا حبيبته
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 آالء حمرمة عليك  هى حمرمة عليك ,

به وليد  ىل املتصل فإذاإى فنظر ة أخر أخذ يكررها مرارا و تكرارا و كأنه حيفظها عن ظهر قلب فاستوقفه رنني اهلاتف مر 
 هذه املرة

 ـ سالم عليكم

 ـ وعليكم السالم و رمحة هللا و بركاته , كيف حالك ؟

 ـ أان خبري حال اي ليدو و ماذا عنك ؟

 املهم أنك خبري حال و كيف ال !! ـ ال يهم ماذا عىن ,

 ـ ماذا تقصد ؟ مل أفهم ما الذى تعنيه ابلتحديد !!

 ـ أقصد أهنا و أخرياً حدثتك أنت أيضا

 ـ وليد انتبه حلديثك , آالء أخىت و أنت تعى هذا جيدا

 ـ نعم .. نعم , أختك ) أخذ يكررها لعدة مرات(

 ـ ماذا بك هل فقدت صوابك ؟

 ـ ال أان مل أفقد أى شئ , املهم أنك خبري 

 هيا سالم عليكم 

 ـ وعليكم السالم

 

 تعجب أمحد من تصرفات وليد و أسلوبه ... هل يشك حقا !

 هل ال يثق به إىل هذا احلد ؟ ولكن كيف ؟

 أليس هو صديق عمره / كما أنه ال يثق هبا هى األخرى ؟

 زوجة و أم البنائهأليست هذه هى الفتاة الىت حيبها و يتمناها 
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 و بعد بضع دقائق دق هاتف آالء جمددا ...

 غرفتها خول والدهتا إىلرباي لدئها جحسبته ىف البداية وليد قد اتصل ليكمال احلديث و املناقشة احلادة الىت مت اهنا
 لتجلس معها

 و لكنها تفاجأت أبن املتصلة هى هند , هتللت أساريرها و ردت بسرعة....

 ووووووود , أخريا اي فتاة ـ هنووووووو 

 كيف حالك و كيف جاءت نتيجة تنسيقك

 ـ مهلك .. مهلك 

, ألف  بكلية العلومنك قبلىتيضا أأوال لقد اتصلت بِك اي آنسة منذ ساعتني و أخربتىن والدتك  أنك انئمة و علمت أ
 مربوك اي مجيلىت

 ـ نعم اي هند , أرأيىت احلظ السئ و لكن ماذا ميكنىن أن افعل 

 احلمد هلل 

 ـ احلظ السئ !! متام

 مبناسبة احلظ السئ فأان أمحل خربين أحدمها سار و اآلخر سار جدا فمن أين أبدأ 

 ـ ههههههههههههههههههههههه أدام هللا أخبارك السارة أختاه 

 ابدئى حيث اخلرب السار جدا ابلطبع

 تعالت ضحكات هند هى األخرى :

 " ـ ستصبحني أخت العروسة اي " أوزعة

 ـ هللا ... ما شاء هللا , و من العروسة ؟

 ـ أان اي أخىت إن شاء هللا

 صرخت فرحا بشدة
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 ـ ايااااااااا هللا , ايله من خرب سعيد و هللا ال أكاد أصدق أذانى 

 من و مىت و كيف , أخربيىن عن كل التفاصيل حاال هيا 

 و سأحكى لك كل شئ ـ لن أخربك أى شئ اآلن ألنك ستأتني غدا معى الختيار الفستان

 ـ إذا اتفقنا , أراك غدا إن شاء هللا اي عروسة   

 ردت هند بفرحة

 ـ إحم , أنساك اخلرب السار جدا اخلرب السار فقط

 ـ نعم لقد أنساىن هذا اخلرب نفسى صراحة

ه أننا لن و هذا معناعلوم كلية البلت بقـ أدامك هللا ىل نعم األخت و لكن اي أخىت اخلرب السار أنىن أيضا و احلمد هلل 
 نفرتق أبدا كما مل نفرتق طوال حياتنا

 ـ حقا !! 

 إنه خرب سار ابلفعل , هيا اذهىب اآلن اي عروسة و انتظريىن غدا أبمر هللا 

 ـ متام و لكن ال تتأخرى عن الثالثة عصرا فأخت العريس ستأتى معنا أيضا

 ضحكت ضحكة مصطنعة :

 ـ متام اي صديقىت العروسة .. سالم

 

 كن وجودها معهالروسة و عمرها سعيدة حقا لسماعها ذاك اخلرب الذى لطاملا انتظرته أن ترى هند أختها و صديقة ع
 ىف نفس الكلية سيقيد حريتها ...

 لن متارس حياهتا بطبيعية و لكن ال أبس

 لطاملا استطاعت معاجلة أمورها من قبل و ستستطع اآلن.......

 طوبةطوبة هند و أهنا ستذهب معها غدا إلختيار فستان اخلاتصلت بوليد لتخربه عن خرب خ

 ـ هل ميكنك أن تفسرى ىل ,
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 إذا ذهبىت ىف الثالثة عصرا هلند فمىت ستعودين ؟

 لن تعودى قبل التاسعة أو العاشرة مساًء 

 ـ و ماذا يعىن هذا ؟ أال تريدىن أن اذهب معها !!

 أان ال أمسح هبذا ألخوتى ـ أرى أنك ستعودين ىف وقت متأخر و هذا ال يصح , 

 أان ال أمسح هبذا ألهل بيىت 

 ـ وليد , عليك أن تكون مران حلد أكرب من هذا

 دار حوار طويل أخذا يتصارعا و يتناقشا و عال صوهتما و انتهى األمر هبذا 

 ـ آالء افعلى ما حيلو لكى لقد سئمت و تعبت 

قليل  خها منذبب صراتغلق معه و استفسرت منها عن سدخلت فايزة ىف تلك اللحظة إىل غرفتها فاضطرت أن 
 فأخربهتا أبهنا عليها أن تذهب إىل هند غدا

 ـ ملاذا ستذهبني إىل هند ؟

 ـ ألختار معها فستان اخلطوبة ...

 

 ماما هل تصدقني أن هند ستغدو عروسة , هند أخىت و صديقىت عروسة و هللا ال أكاد

 أصدق 

 بداية االرتباطات العاطفية ـ حبيبىت هذا هو سن اخلطبة و 

 إن لقلبك عليكى حق اي حبيبىت 

 ـ لقلىب حق !! هل أنىت متأكدة من أن ماما هى من تتحدث

 أبدت أعجاب مصطنع و هى ختفى ابتسامة خفيفة 

 ـ نعم عزيزتى , فأنِت ىف مثل هذا السن من الطبيعى أن تشعرين ابإلعجاب جتاه
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 أحدهم بل و تتعلقى به أيضا

 ,ئا كيوم ُولدت قيا بريلبك نقلك املشاعر هى أحاسيس عارضة إىل أن يرزقك هللا زوجك الذى جيب أن جيد لكن كل ت
 مل يفتته الزمن بعوامل الفراق و األمل

 أتذكرين حالك عندما توفت جناة ؟

 ـ ابلطبع أتذكر و هل ىل أن أنسى ماما جناة

 حشائكزق أ تلك الفرتة و يكأنه ميـ هل تذكرين األمل الذى كان يعتصر قلبك و يفتك بروحك ىف

 هكذا هو أمل الفراق اي حبيبىت .. ال جتعلى قلبك مستهلكا اي فتاتى 

 بل اجعليه نقيا متجددا دائما فهذا هو حقه عليك 

 تحتضن والدهتا نتفضت لاء و ربتت األم فوق كتف ابنتها و قبلتها على جبينها و مهت ابإلنصراف فدمعت عينا آال

 تتمنني  فتاة الىتلامل أعد تلك  اه ..احلضن أهنا تود الصراخ و البكاء و أن تقول هلا قلىب مستهلك اي أم أحست ىف هذا

**** 
 اي رب لك احلمد على كل نعمك ...

 اي رب امحدك على نعمك الىت ال تعد و ال حتصى 

 اللهم يسر ىل أمورى كلها و اكتبه ىل إن كان فيه خري ىل 

 الصاحل إن كان هو نصيىباي رب اجعله نعم الزوج 

 اي رب ارزقىن حب حالل ىف طاعتك فقط و عفة و صرب و اصرف عىن السوء

 

ا الذى سيغدو  ىف هذلتفكريأهنت هند دعائها مث قامت ألداء صالة الفجر و هى ال تستطيع أن تصرف نفسها عن ا
 زوجها أبمر هللا
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امعة جارة هنا ىف اجللية التحاق بكوضعه و هل ميكنه االلت,,,ىف الصباح قرر أمحد أن يذهب إىل اجلامعة ليستعلم عن 
 ألن أمر السفر سيكون صعب للغاية و قد مينعه من االلتحاق ابلكلية من األساس

 و فوجئ أبنه سيضطر لدفع مبلغ من املال للتحويل إىل اجلامعه هنا

 و لكن من أين له بكل تلك األموال و مصاريف اجلامعة تلك...

من  ارها كى تتمكنطيلة هن تعمل  يقدر على سد احتياجاته و ال يريد أن يكون عبء على والدته الىتهو إىل اآلن ال
 سد احتياجات ابنائها و خاصة بعد وفاة والده

واجب أيضا أن ه من الما أنو ىف تلك اللحظة قرر أن يبحث عن عمل , أليس رجل و عليه حتمل مسئولية نفسه و ك
 ته الىت حتملته طوال أايم دراستهخيفف بعض األمحال عن والد

 

جدها ترتب خرجت لتفوهتا ذهبت آالء إىل هند و فور وصوهلا أحدثت ضجيجا ملحوظا وواضحا فانتبهت هند إىل ص
 مع والدهتا كيف ستتم اخلطوبة و ىف أى  مكان ىف املنزل 

 فالتفتت إليها فظهر اخلجل على وجه هند و امحرت وجنتيها

 سة ... و أان أخت العرووووووسةـ أتت العروووووووووو 

 هيا هيا حتدثى اخربيىن من هو ؟ اعرتىف بسرررررعة

 

 هامعها إىل غرفت و دخلت ة هندأشارت إليها هند أن يدخال إىل غرفتها حىت يتحداث حبرية فاستأذنت آالء من والد

 ـ هيا إذاً صران مبفردها اعرتررررررىف اآلن من هو ؟ من .. ها .. من ؟

 ـ هو صديق وائل ابن خالىت , تعرفني وائل أليس كذلك ؟ 

 ـ ما عالقتنا بوائل اآلن ! ما اسم العريس ؟

 ـ سامح          )إزداد أمحرار وجهها بشدة (

 ـ سامح وهند .. حسنا حسنا , يبدو أنك تعرفينه مسبقا



 

  

87 

 

 نقطة حتول  

 

 جاهد نفسى ىف ذلكا أغض بصرى و أان دائمء أاي آال ـ ال وهللا أبدا مل أره إال حينما أتى لزايرتنا ىف املرة األوىل , وهللا

 هكذا أعتدت منذ صغرى أن أحفظ قلىب حىت يرزقىن هللا من أكون وحدى بقلبه

 

 ونام فأعجب بِك كى ابملنه رآنظرت هلا آالء مبكر : أنت ال تعرفينه مسبقا و هو أيضا ال يعرف عنك أى شئ و لك
 أتى ليخطبك

 ة مراتزورها رآىن عدألخالىت  هب إىلالثرثرة , كل ما ىف األمر أنه جار وائل لذا عندما كنت أذـ هال توقفِت عن تلك 

 .فطلب من وائل أن يتوسط له عند اباب و يسأله إذا كان إبمكانه طلب يدى اآلن....

 كل هذا قبل االختبارات و مت أتجيل األمر أبكمله إىل أن انتهى من اختباراتى

ة ح له فأديت صالإلرتيا عرت ابرى و حدد موعد للزايرة فجلست معه ىف وجود اباب ابلطبع و شو أتصل ببااب مرة أخ
 االستخارة و وكلت أمرى كله هلل

 هذا كل ما ىف األمر ال أعرفه و ال يعرفىن و ليس لنا أدىن عالقة  ببعضنا مسبقا

 ـ ألف مربوك اي هنووود جعله هللا زوجا صاحلا

 وسة أمامنا الكثري من األعمال و األشياء لنشرتيها اي عر هيا بنا لنذهب إىل السوق ف

 ـ كفى عن قول اي عروسة , انتظرى ألتصل بفاطمة أخت سامح لنتعجلها قليال

 ازدادت محرة وجهها خجال و مجاال فبدت متألقة ابلرغم من بساطتها 

**** 
 ابلطبع نفذت ما برأسها و ألقت بكالمى كله عرض احلائط ,

 لى اتصاالتى إذا ؟ ملاذا !!ملاذا ال ترد ع

 اشتعل وليد غضبا و غيظا و ليس بيده أى شئ ليفعله سوى أن ينتظر

بينما ضاقت آالء ذرعا من تلك األفعال الصبيانية , فهى تشعر ابلنضج شيئا فشيئا و أن عليها أن تضع املزيد من 
 هنار  األهداف ىف حياهتا و ليس كل ما يشغلها هو تلك احملاداثت اهلاتفية ليل
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ل يها فأمامهم عمتأخر علتأال  و بعدما فرغن من شراء كل ما حتتاجه هند للخطوبة ودعتها آالء بعدما أكدت عليها
 طويل

قتها كأهنا جتدد طا  خوهتا وإو مع مث عادت إىل منزهلا فتناولت مع أسرهتا طعام العشاء و جلست لتتسامر معهم و تله
 اية فاستأذنت و ذهبت لغرفتها كى تسرتيحللحياة هبم إال أهنا كانت مرهقة للغ

 سريعا  النومرقت ىفألقت جبسدها النحيل على الفراش دون أن تبدل مالبسها حىت , و ما أن لبثت حىت غ

***** 

 تعرف أمحد ىف تلك األثناء على فتاة تدعى حبيبة , مل يكن يعرفها مسبقا 

 ساندته ىف تلك الفرتة و كانت دائماً إىل جواره 

 مل ترتكه حلظة ىف هذه األايم العصيبة 

 زادت عالقتهما بل توطدت و لكنه ليس كوليد , فلم يذهب و خيربه بتلك التطورات 

 و فور استيقاظه من نومه بعد أن عاد من اجلامعة أتصل حببيبة 

 ـ آلوا 

 ـ أهال اي أمحد , ما هى آخر أخبارك ؟

 ـ أخبار جيدة احلمد هلل 

 سريعا فأان و هللا أتوق للفرحةـ حقا , هيا أخربىن 

 ة هنا لتجار ـ كما أخربتك أنىن قررت أال أأيس فقد فعلت, احلمد هلل سأقوم ابلتحويل لكلية ا

 ملكما أنىن وجدت عمل , حقيقة الراتب صغري و لكن ال يهم اآلن فاألهم أنىن وجدت ع

 ـ ألف مربوووووووووك اي أمحد و هللا سعدت كثريا

 ـ احلمد هلل على نعمته و فضله 

 حبيبة انتظرى قليال ....
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 ـ تفضل 

 ـ أان معك اآلن 

 ـ ما األمر هل هناك خطب ما ؟

 ـ أحد أصدقائى كان معى على قائمة االنتظار و لكنه أهنى األتصال سريعا

 ـ إذا سأغلق اآلن و أحدثك ىف وقت الحق

 ـ حسناً , أعتىن بنفسك جيدا 

 م ـ و أنت أيضا , سال

 ـ سالم

 

 دق ابب غرفتها 

 ـ من ابلباب , تفضل 

 ـ كيفك اي ابنة العم 

 ـ ليدووووووووووووووو , كيف حالك ؟

 ـ خبري , ملاذا مل أتتى لتجلسى معنا

 ـ ال أعلم أنك ابخلارج

 ـ ها حنن مجيعا ابخلارج سننتظرك

 ـ حسنا سآتى فورا

 ـ حبيبة , هل ميكنىن أن أقوم ابتصال من هاتفك

 ابلطبع تفضلـ 

 ـ شكرا
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خري هو فرأى الرقم األ كاملاتجل املسأمسك هباتفها و مل يكن يرغب ىف القيام ابتصال كما أخربها كل ما فعله أنه فتح 
 رقم أمحد

 يعا إىل الشارعنزل سر  وببها جن جنونه و أشتاط غضبا و حنقا فأعاد إليها هاتفها و رمقها بنظرة مل تعرف ما س

 كف بكف و يكرر تلك اجلملة طوال الطريق يضرب  

 " مل يكتِف حبديثه مع حبيبىت و لكنه أىب أن يكون له عالقة إببنة عمى أيضا "

 له ت منز استمع أمحد إىل صوت يشبه صوت وليد أيتى من الشارع فأطل من شرفته فوجده يقف حت

 الشديد متعاضأشار إليه أمحد أن يصعد فرفض وليد و طلب منه النزول سريعا و بدا على وجهه اإل

ال  تمالك نفسه حىتياول أن حعة و وكزه وليد و دفعه ىف صدره بقوة فعاد أمحد بظهره إىل اخللف خلطوات من أثر الدف
 يسقط أرضا

 ـ قل ىل ماذا أفعل ؟؟ ها

 مل تكتِف آبالء و دخلت إىل حياة حبيبة أيضا 

 ـ و ما شأنك حببيبة ؟ و من أين تعرفها

 يفيةة الصسافرة إىل اخلارج منذ زمن و مل تعد سوى ىف تلك اإلجاز ـ حبيبة هى ابنة عمى امل

 من أين لك مبعرفتها إذا ؟

 ـ أوال ال أعرف أهنا ابنة عمك , 

 اثنيا ما دخل األمر آبالء

 اثلثا ماذا تقصد بكالمك فأان ال أفهمك ؟

 ـ أان لست بصدد االضطرار لإلجابة عن تلك األسئلة

 كنت أحسبك رجال  

 ابنة عمى كأختك كنت أحسب أن

 ـ أال تفهم أنىن مل أكن أعرف أهنا ابنة عمك منذ البداية ,,
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 وهللا مل أكن أعرف و لن أحدثها اثنية إن كان األمر يرحيك

 ـ أنت لست صديقى من اآلن

 ـ لست صديقك !!

 كما تريد 

 ـ و ليس لك شأن آبالء أيضا

 نظر إليه أمحد و مل جيب مث أمسك هباتفه

 

 ـ آلوا 

 أقسم لِك أنىن مل أكن أعلم أبدا أنك ابنة عم وليد وهللا مل أكن أعلمحبيبة 

 و لذا لن أمتكن من احلديث معك مرة أخرى

 ظهرت مالمح الدهشة على وجه حبيبة و هى  ال تدرى ما الذى حيدث

 استيقظت آالء على رنني هاتفها

 نعم تعرف هذا الرقم جيدا

 إنه رقم أمحد فأصبحت حتفظه عن ظهر قلب

 عليه فورا ردت

 ـ آلو أمحـ.....

 قاطعها سريعا  

 آالء , انت كنِت أخىت و حبيبة أخى أما هو فلم يعد أخى و أنت لست كما كنىت

 سالم
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 ف بيديها فطلبت اهلاتهت إىلارتسم على وجهها هى األخرى مالمح الذهول و مل تفعل أى شئ فظلت مكاهنا مث انتب
 رقم وليد و لكنه مل يرد

 لهبل نزو عدة مرات ولكنه مل يرد فقد نسى هاتفه على املنضده ىف منزل عمه قكررت االتصال 

 فاشتد غضبها و أغلقت هاتفها حىت ال تتلقى إتصاالت اخرى 

 فما حدث اليوم فاق حدود احتماهلا.......

 

 ظلت حبيبة تبكى و هى ال تعلم ما اخلطأ الذى ارتكبته و ترتقب عودة وليد

 ه جيداو ثورته القادمة فهى تعرف

 اسو لكن ما السبب وراء كل هذا اإلنفعال و ما الذى أدراه أهنا حتدث أمحد من األس

 محدمع أ فهى مل تنتبه لوقوفه إىل جوار النافذه اخلاصة بغرفتها و أنه استمع إىل حديثها

 ضبهغا يثري ئما مو عندما مسع اسم أمحد أصابه الشك و جعله يريد أن يتأكد فقد أصبح اسم صديقه دا

 

 أما وليد فعاد إىل منزل عمه و الدم يغلى بعروقه فدخل إىل غرفة حبيبة مباشرة

 نظرت إليه و انتظرت كلماته و جسمها يرجتف رعبا

 ـ انظرى

 لن أطيل احلديث , مل يتبقى على رحيلكم سوى أسبوعني امضيهم على خري

 ال حتدثى أمحد اثنية

 ىف األمر مع أى إنسان  هذا صديقى أو كان صديقى و أرجو أال تتحدثى

 سأرحل اآلن و سأعود إليكم فيما بعد

 مامهالتقط هاتفه و مل ينظر إليه و عاد إىل منزله و الغضب قد أعماه عن كل ما يرى أ
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   جتربته األوىلهلادئ ىفالك اجلست هند تفكر فيه و ىف حفل خطبتها كيف سيكون و ىف فستاهنا الذى بدت فيه كامل

 من اللفات حىت ختتار لفة للحجاب تناسبها  أخذت جترب العديد

 ظلت تتخيل تلك اللحظة الىت لطاملا انتظرهتا 

 أخته  و فاطمةدته أهل سيضع هو خامتها بنفسه ىف يدها أم سيرتكها تضعه بنفسها أم سيرتك األمر لوال

 اهجال خباطرها الكثري و الكثري حول ذلك الذى تشعر و كأهنا تعرف مسبقا قبل أن تر 

 

**** 
 كيف له أن يفكر هكذا ؟

 ألست صديق عمره و أخوه, أيشك ىب أان !!! كيف هذا

 كيف مسح لنفسه هبذا 

 وهللا مل أكن أعلم قط أهنا تقرب إليه أو أنه يعرفها من قريب أو بعيد

 و هل يتخيل للحظة أنىن لو كنت أعلم أهنا ابنة عمه حلدثتها

  ا الشخصية , كما أهنا دائما مسافرةهى مل ختربىن و كل ما أعرفه عنها خيص حياهت

 أخطأت ألنىن حدثتها و لكنىن أقسمت له أنىن ال أعرفها مطلقا

 و لكن ماذا عن آالء و ما شأهنا هبذا األمر!!!

 ما الذى فعلته بشأهنا هى األخرى 

 ظل أمحد حيدث نفسه و قد استشاط غضبا فقرر أن ينزل مبفرده لعله يهدأ قليال 

 وجهة و ال هدف .......فظل ميشى بال 
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 أما وليد ىف كل مرة يتصل آبالء جيد هاتفها مغلقا يزداد غيظه و حنقه 

 فقرر أن يذهب لينام رمبا جيد بعض الراحة

 

  ,مل ينم أمحد طيلة ليلته و نزل من منزله مبكراً ليذهب إىل عمله ىف أول يوم له 

 نعم سيتسلم عمله مبحطة وقود و لكن ال أبس 

 رزقه من احلالل أفضل من اجللوس ابملنزل و انتظار املال من والدته فأى عمل 

 أايم  وى ثالثليه سعو على الرغم من أن العمل يبدو شاق و خصوصا مع ابتداء شهر رمضان الذى مل يتبق 

 إال أنه أخذ يدعو هللا أن ييسر له أموره و يصلح له األحوال

 

 ليهاإى تذهب كبكرا  مهاتفها ألهنا تعلم أن هند ستوقظها  و عند استيقاظ آالء لصالة الفجر قامت بفتح

 و ابلفعل قامت هند بالتصال هبا فاستيقظت على رنني هاتفها فردت على الفور

 

 ـ سالم عليكم , أهال ابلعروسة

 ـ وعليكم السالم , العروسة ىف حال يرثى هلا اي آالااااء

جهى أى شئ ليجعل و  ميات أون الكر مابقى األغراض و مل أضع أاي املنزل أبكمله حيتاج إىل ترتيب و جتهيز و مل أجنز 
 نقيا و مشرقا ىف هناية اليوم

 ال أعلم ماذا أفعل و البد أن أتسلم الفستان _أشياااااااااااء كثييييييييرية _

 آالء هال أتيِت فأان انتظرك حىت أهنى كل ذلك
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 ـ مهاًل مهالً 

 ستنطبق على االرض اآلن وهللا بعد حديثك هذا أشعر و كأن السماء

 على العموم سأتى حاال فقط أبدل مالبسى و ستجدين ابب منزلكم يدق

 

 وليدتصل ببدلت مالبسها على الفور و نظرت إىل الساعة فوجدهتا العاشرة صباحا , إذاً لن ت

 مسنعم لن اتصل به اآلن ألن هناك حديث سيطول, البد و أن يفسر ىل كل الذى حدث ابأل

 أفعل اآلن حىت ال يتصل ىب و أان ىف منزل هند!! ولكن ماذا

 وجدهتا ....

 سأرسل إليه رسالة

 " وليد , سأذهب إىل هند ألساعدها فاليوم حفل خطبتها و سأعد معها كل شئ لذا  

 ال تتصل ىب مطلقا طوال اليوم و سأحدثك عندما أعود "

 

 ذلك احلد ا أن هتمله إىلكيف هل  له و ىف احلائط اجملاور استيقظ وليد على رنني الرسالة و ما إن قرأها أخذ يضرب رأسه

صيل قدر شل ىف حتأن ف هل السبب هو املوقف الذى حدث ابألمس أم أهنا اصبحت ال تراه الشخص املناسب بعد
 أعلى من الدرجات و الوصول إىل كلية أفضل

 فدخلت أخته الغرفه كى توقظه 

 مىن : ها أنت مستيقظ ... صباح اخلري

 : صباح مثل أى صباح , ماذا هناك ؟وليد 

 مىن : ال حول و ال قوة إال ابهلل , ماذا بك ؟ ما الذى عكر صفوك هكذا مبكرا

 وليد : مىن !! 
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 هاِت ما عندك و انصرىف فأان لست ىف حالة تسمح ىل ابملزاح أو احلديث حىت 

 مىن : ال مزاح أو غريه !!

 ناك هاذهب إىل الورشة اآلن فهو حيتاجك  فقط اباب اتصل و قال ىل أن أوقظك و أقول لك

 وليد : أال تعلمني ماذا يريد ؟

 مىن : ال و هللا ال أعلم , فقد قلت لك ما قاله ابلضبط 

 

 وليد : كيف ىل أن اقنعه أنىن ال أريد أن أعمل ىف تلك الورشة 

 اي رىب ماذا أفعل , ملاذا أتىب كل األمور إال أن تسوء ىف آن واحد

 

 إن وصلت آالء حىت بدأت إحداث ضجة شديدة و كأن لسان حاهلا ..... و ما

 دقت ساعة العمل  

هيز جتليق الزينات و ند و تعلدة هفأحدثت نشاطا غري عاداي و قامت بتغيري أماكن الكثري من قطع األاثث مبساعدة وا
 املكان الذى سيجلس فيه العروسان بنفسها

 مث دخلت كى تطمئن على العروسة فوجدهتا متوترة للغاية 

 تشعر أبن الوقت ال يكفى إلجناز أى شئ

 فطلبت منها اهلدوء و اإلسرتخاء و أهنا تتابع كل شئ بنفسها

 

 ـــــ و مع آذان املغرب 

ة امتنان و الء نظر آإىل  خرجت هند لرتى املنزل فوجدت كل شئ على ما يرام بل أفضل مما توقعت بكثري فنظرت
 ىل املدعوينخترج إ هنا واحتضنتها و طال بينهما العناق مث دخلت إىل غرفتها فلم يتبق سوى أن ترتدى فستا

 بعدما أهنت ارتداء الفستان دخلت إليها آالء لتساعدها ىف اإلنتهاء و فور دخوهلا أخذت تصرخ 



 

  

97 

 

 نقطة حتول  

 

 ـ هند ... ماذا تفعليييييييييييييييني ؟؟؟

 أفزعتينىن!!ـ ماذا بِك اي آالء 

 ماذا أفعل ؟ أرتدى حجاىب.. هل هناك أى شئ خطأ ؟

 ـ أنت عروسة اي هند .. عروووووووووووسة

 ـ وماذا تعىن عروسة اي آالء , هل تعىن أن أخلع حجاىب ألىن عروسة ؟

 هل هناك مربر مثال أم رخصة

 يلق التجمساحيمن م ـ ال أقصد أن ختلعى حجابك بكل أتكيد اي هند و و لكن على األقل ضعى القليل

 الفتيات العادايت يضعن عند نزوهلن و أنت ال تريدين وضع القليل و أنىت عروسة

 ـ وهللا اي آالء حىت األمس كنت أفكر بوضع القليل فقط

 و كنت ىف حرية من أمرى

 ـ و ما الذى تغري إذا ؟

 ـ كل ما ىف األمر أن سامح طلب هذا و هذا ما حسم األمر ابلنسبة ىل

 ماذا ؟ و كيف له أن يطلب هذا اآلن ـ طلب

 كذامل كل هذه التحكمات و كيف تسمحى له أن يتدخل ىف حياتك و يقحم نفسه ىف أمورك ه

 كل هذا و هو ال يزال غريب و مل تتم اخلطبة بعد , فماذا سيحدث بعد اخلطبة؟

 سيأمرك أن تغلقى عاملك عليه و تنسني كل الناس 

 كل ذلكـ آالء حبيبىت األمر أبسط من  

 

 سامح مل يتحكم و مل يتدخل و مل يفعل أى شئ على االطالق
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 أضع أاي من تمىن أالامح يسفاطمة أخته حدثتىن ابألمس و سألتىن عن هذا األمر و أوضحت ىل أثناء حديثنا أن 
 مساحيق التجميل 

 الرجل حىت مل يطلب األمر صراحة 

 الرجل الذى سيصري زوجىو أان ىف تلك اللحظة قررت أن أنفذ ما يتمناه ذاك 

 من حقه أال يراىن رجل سواه ىف أى مظهر ال حيل إال لزوجى

 رأيت ىف املوضوع غرية بل و حب أعجباىن كثريا

 و هيا بنا لننتهى حىت ال نتأخر على الناس فال يزال أمامنا الكثري

 

 عليها من جمرد ه أتثريلكون ي نظرت إليها آالء بتعجب و أحست ان تلك هى ليست هند الىت تعرفها , فهل يعقل أن
 زايرة أو زايرتني ...

 مل تنطق اثنية فقط ساعدهتا حىت تنهى أمورها و خترج إىل املدعويني

 

 خرجت هند بفستاهنا الوردى اللون الذى زادها حسنا و مجاال على حسنها ,

 و إشراقهحيائها نضرة وو ما زاد طلتها روعة هو ذلك التاج فوق حجاهبا و تزينت وجنتاها ابمحرار خجلها 

 

 تبادل اجلميع نظرات اإلعجاب و اإلنبهار هبا ما بني أهنا عروس حمجبة

 و أهنا تبدو  كالقمر ىف ليلة اكتماله  

 اىن وت األغصيد و اطالت والدة العريس النظر إليها مث قبلتها و أجلستها إىل جوارها و علت الزغار 

 ة ناسبعلى أانشيد هادئة تناسب املوقف و امل إىل أن دخل سامح و أعطاهم " فالشة" حتتوى

 لغرفةتصف احىت حانت اللحظة املنتظرة فقام سامح من مكانه إىل أن انتبه اجلميع إليه ىف من

 فبدأ ابحلديث :
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 و اآلن مع الفقرة األعظم ىف هذه الليلة , هههههههههه

 خامت الزواج و ما أدراان ما تعنيه هذه الكلمة

 شاء هللا " أان إن "قبلى دة العروس أن تتكرم و أتتى لتقف إىل جانب زوج ابنتها املستنطلب من السيدة وال

 فابتسمت والدهتا و وقفت إىل جواره ابلفعل

 و نطلب من السيدة والدة العريس " و أكرر أان إن شاء هللا " أن تقف إىل جوار 

 العروس و زوجة ابنها املستقبليه

 هاىف وجه ع فقطة حىت شعرت و أن الدم سيغادر جسدها كله و جيتمامحر وجه هند بشدة ىف تلك اللحظ

 لحظة "ال ختيلوا معنا لعروس ,وار اجو اآلن فلتتفضل السيدة ماما بوضع اخلامت بيدى " و الحظوا مجيعا أهنا تقف إىل 

 دثمما حي لذهولضحكت والدته ملا يفعله ابنها هبم مجيعا بينما وقفت فاطمة و آالء ىف حالة من ا

التنبيه و  ىل جوارى , لزمإا تقف ية أهنحان اآلن الدور على أم العروسة لتضع اخلامت ىف يد عروستنا أيضا" و الحظوا اثن
 التنويه "

 و اآلاااااااااان اللحظة الفارقة .. فلتتفضل اآلنسة مرمي بقص الشريط

 و ابلفعل قامت مرمي أخت هند الصغرى بقص الشريط الالمع بني اخلامتني 

 تعالت الزغاريد بشدة و

 بينما سيطر شعور اإلعجاب على آالء ...

 كل هذا حىت ال تتالمس يديهما !! كى ال تلمس أصابعه أصابعها !!

 هل حيبها إىل هذا احلد ؟

 اا أن يعلو صوهتا ميكنهقدر مظل قلب هند يدق بسرعة فهو يرقص فرحا و السعادة متلؤه لو بيدها لصرخت بشدة و ب

 سامح

 أحبك ... أقسم ابهلل أحبكوهللا  
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 و لكنها ابلرغم من كل هذا مل تنطق أبى شئ فنظر سامح و تعلو وجهه االبتسامة : 

 ـ مبارك اي عروس

 فنظرت إىل األرض مث أجابت : ابرك هللا فيك

 لعروسنيامر كال ىت تغُوزعت احللوى و املشروابت على اجلميع ىف جو ُملئ ابحلب و الفرحة و السعادة ال

 يشعر به قلبها ها و مافرحت تشعر إبهنا ىف عامل آخر اآلن و أن هذه الدنيا مبا عليها ال ميكنها أن تسع هند

 ادرةانتهى احلفل و بدأ املدعوون ابإلنصراف و أبت آالء إال أن تضع بصمتها قبل املغ

 ودعت هند و غمزهتا قبل اإلنصراف أى أن اجلو قد خال لكما اآلن

 حلديثايبدأ  اجملاور هلا و ظل صامتا لبعض الوقت فانتبه أن عليه هو أنجلس سامح على املقعد 

 ـ إحم , ال أعرف أين ذهب الكالم

 كان على لساىن منذ قليل لكن يبدو أنه هرب إىل مكان آخر

 نظرت إليه إبهتمام و االبتسامة متأل وجهها املزين حبمرة اخلجل 

 فقني عليها  أننا سنكون مت لى هللاىن عسبة ىل و الىت أرجو أو أظن و أمتـ إذاً سأجتهد أن أوضح بعض النقاط اهلامة ابلن

 ىف هذه اللحظة بدا على وجهها القلق و لكن نظرهتا كانت تشري له  

 أبن يكمل حديثه 

 فأخرج من جيبه هاتفه احملمول و أمسك به و كأنه يتصفح بعض امللفات

 ـ هل ميكنك فتح البلوتوث من فضلك

 ضحا ديثه مو حأكمل فتعجبت من طلبه و لكنها أومأت ابملوافقة و استقبلت امللفات الىت أرسلها إليها 

 ـ هذه امللفات عبارة عن كتب ىب دى إف

 حمتواها عن ضوابط اخلطبة , سنقرأها كالان جيدا و نعى كل ما هبا أيضا 
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  ....هى أنتِ  لدك وتمنىن عليها وافأان أريد أن أحفظ حرمات هللا أوال و أال أضيع األمانة الىت ائ

 لذا فأان أقول لِك و ُأمسع نفسى 

 اخلطبة ما هى إال وعد ابلزواج و أان اآلن رجل غريب 

 " أى ال جتوز اخللوة إال بعد عقد القران "

 فهل متانعني ىف أن نبدأ حياتنا على طاعة هللا حىت يرزقنا هللا الربكة

 ة فأراد أن خيفف حدة املوقف أشارت بـ ال دون أن تنطق كلمة واحد

 ـ أريد أن أشكرك بشدة

 ـ تشكرىن على ماذا ؟

 ـ أنك استجبىت ألوىل رغباتى اليوم فكنىت العروس اهلادئة بدون أى زينة ملفتة

 فازداد امحرار وجهها و مل جتب عليه فابتسم هلا و أردف

الكتب أو أية  ن حمتوىؤال عسلقادمة و أى ـ سأنصرف اآلن ألن الوقت قد أتخر كثريا و سأنسق مع عمى للزايرة ا
 أفكار ميكننا مناقشتها ىف الزايرة القادمة

 ـ اتفقنا , جزاك هللا خريا كثريا

 ـ وإايكم , سأنصرف اآلن ... سالم عليكم

 .تبعته إىل ابب الغرفة فاستأذن والدها ىف اإلنصراف و ودعه مث انصرف  .........

 

د من عليها قن هللا صدق أتبسها و هى تصرخ و ترقص فرحا فهى ال تستطيع أن دخلت هند إىل غرفتها و بدلت مال
 برجل كهذا

 ضب هللاهو الذى يريد أن حيافظ على قلبها و قلبه , يريدها أال تتزين أو تفعل أى شئ يغ

 هللا ب ارضاءى حساكانت دائما ختشى أن أيتى اليوم الذى تضطر فيه إلرضاء الشخص الذى سرتتبط به عل

 أن تشعر بتأنيب الضمري حلريهتا بني ارضاء الشخص الذى سرتتبط به و بني الصواب او
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 و لكن احلمد هلل .. احلمد هلل

 أخذت تردد هذه الكلمة حىت راحت ىف نوم عميق

 

 مني املاضينيل اليو دث خالبينما ظلت آالء ال تعرف للنوم سبيل و ال ميكنها التوقف عن التفكري ىف كل ما ح

 ام مجيعإتصال أمحد و صراخه و صوته الذى بدا كربكان من الغضب قد فاضت محمه عليهتذكرت 

 

ا ديد دائما عندميقه الشها بضتذكرت إتصاهلا بوليد عقب أن أغلقت مع أمحد و كيف أنه مل يرد عليها و كيف يشعر 
 تذكر اسم أمحد فقط

 ابلطبع هى ال تعرف أاي من التفاصيل أو مالبسات األمور

 بشأن حبيبة فأمحد خيفى حياته اخلاصة عن اجلميع ال تعلم

لىت يلة املضحكة اتلك احل ويدها مث ذهب عقلها إىل حيث فرحتها بصديقتها و سعادهتا عندما وضعت والدهتا اخلامت ب
 افتعلها سامح حىت ال تتالمس أيديهما

فتيات قد ى ال يتطلع ابلجول الذل اخلالرجاأهلذا احلد حيبها و يريد أن حيفظها و حيافظ عليها , تظن أن هذا النوع من 
 انتهى من الوجود

 رى وبينما غمرهتا السعادة أثناء التفكري ىف سامح و هند عادت للتتذكر وليد مرة أخ

 قو كم جتاوزا كثريا على الرغم أنه ال زال ال يربط بينهما أى شئ رمسى على اإلطال

 شعرت أن عليها اإلبتعاد عنه ...

 قلبها كما أخربهتا والدهتا و رأت ذلك ىف هندعليها أن حتفظ 

 نعم لقلبها عليها حق.
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 وت من انفعاهلا نها هدأو لك و ىف الصباح فور استيقاظها قامت ابإلتصال بوليد فلم جيب فانتاهبا شعور ابلغضب
 أعادت التفكري ىف األمر

 اكليا أيض  ـ أعلم أنىن أرتبط به إرتباطا كليا ولكن ميكنىن أن ابتعد عنه ابتعادا

 ياتىة ىف حة كبري هو مصدر سعادة و اهتمام و راحة نفسية ابلنسبة ىل , إال أن غيابه ال يشكل مشكل

 عهملعصىب كى أبقى فسى و اط النأان لست مثله إىل اآلن , ال أحبه إىل هذا احلد الذى جيعلىن احتمل كل هذا الضغ

 

 مع والدهتا و إخوهتاصرفت نفسها عن التفكري به و هنضت لتتناول افطارها 

وهتا صا ذلك جليا ىف ا و بداله هلو فور تلقيها اإلتصال الذى كانت تنتظره من وليد أظهرت له غضبها منه بشدة إلمه
 و هلجتها

 ـ اي أهال , هال تذكرت أنىن اتصلت بك !!

 لقد مر أكثر من ثالث ساعات على اتصاىل 

 ـ مهال اي آالء ...

 اتفك ن على ه ترديو مل أستطع الرد كما أن ىل يومني مل أحدثك و أنِت اللقد كنت مع والدى ابلورشة 

 ـ ورشة ... و منذ مىت و أنت تعمل ابلورشة !!

 ـ و ما يدريكى عن أحواىل فأان مل أحدثك مطلقا منذ األمس صباحا

 عموما أان أعمل هناك منذ األمس و أنِت مل حتدثينىن فلم تعلمى 

 ـ خريا .. خريا 

 ختربىن مبا حدث بينك و بني أمحدهل لك أن 

 ـ هل تقصدين تلك احملادثة ؟؟

 ـ احملادثة   !! ... فأنت تعلم أنه حدثىن إذا 

 حسنا .. هال وضحت ىل األمر قبل أن جين جنوىن 
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 ـ هذا موضوع طويل و يطول شرحه سأخربك عنه الحقا

 ـ ال ستخربىن بكل شئ اآلن ... تفضل

 بل حبيبة إبنة عمه الىت مل تسمع هبا هى األخرى من ققص عليها كل ما حدث و عن أمر 

 ـ ال أدرى أيريد أن أيخذ كل شئ 

 ـ ماذا تقصد هبذا ؟

 ـ ال شئ , و لكن حتتم علّى أن أوقفه عند حده 

 ال جيب أن يتطلع ألى شئ ملكى ... فأنِت ملكى اي آالء 

 ـ ملكك!!!!!!             ) زفرت بضيق مث أردفت (

 شك أن مثة أمرا بيىن و بني أمحد و هل لديك أى

 ـ مل ال ....

 اليوم  ان ال أنسى هذاأد ....  أمحفيوم أن أخربتينىن أنك حتبينىن أخطأِت امسى و بدال أن تقوىل اي وليد قلت ىل اي

 ـ نعم , ماذا تقصد و إن كنت أحب أمحد فلم أحدثك اآلن 

 لعالقةتلك امتانع و تبالغ ىف رفضك ل و ما دخل ما بيىن و بينك و بعالقة أمحد حببيبة و ملَ 

 اعقل كالمك قبل أن تندم و ختسر كل شئ ...

 ختسرىن كما خسرت أمحد

 .قت ..ـ أان ال استطيع التفكري فأان أشعر ابخلوف الشديد , أشعر أنىن سأخسرك ىف أى و 

 ىف أى وقت , هل تدركني ما يعنيه ذلك 

 و إىل جوارى و قت أن أحتاج إليكِ  أنك ستيضيعني من بني يدى و أنك لن تكوىن معى

 أخربيىن ماذا أفعل , ماذااااااااا أفعل !

 بدأ ىف البكاء و حاول إخفاء ذلك و لكنها أحست ذلك ىف صوته 
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 ـ اهدأ ابهلل عليك فأان إىل جوارك و لن أدعك وحدك أبدا

 ولكن عليك أن تثق ىب قليال...

 يدمرها ذاك الشك األعمىثق ىب قليال فأان ال أخشى على عالقتنا سوى أن 

 ـ حاضر اي آالء و لكن عديىن أال حتىب غريى

 ـ أعدك اي وليد طاملا أنك حتبىن 

 ـ وأان سأظل أحبك إىل األبد

 ـ ابملناسبة ... كل عام و أنت خبري , فبعد غد هو أول أايم شهر رمضان 

 هكذا أعلنت دار االفتاء

 ـ و أنِت خبري اي حبيبىت 

ا قبل العام ها جمددن ترالحبيبة و تسوى اخلالف الذى حدث بينكما خاصة أهنا ستسافر و  ـ حاول أن تذهب إىل
 املقبل 

 ال ترتك ىف قلبكما تراكمات 

 ـ سأذهب إليهم غدا مساًء إن شاء هللا و سأفعل كل ما أمرتىن به حبيبىت اآلن

 يامناصأن يضيع  دفأان ال أري مضان,قلياًل ىف ر ـ أود اخبارك شيئا اآلن ... علينا أن نقلل مدة حماداثتنا اهلاتفية 

 تعالت ضحكاته مث أجاب 

 ـ علم و سينفذ اي سيدتى

 

 إنه الشك .....

 لعالقة ابلفراقاوج تلك ن تتأبفإذا أردت إفساد أى عالقة فضع بذرته و دعها تطرح أملاً و حزانً و أجىن مثرته 
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ا رحل أم يفعل كمبل أن تدعها قهلا عما تعرضت هلا بسببه و يو ظل أمحد ىف حرية من أمره هل حيدث حبيبة و يعتذر 
 أراد وليد و يبتعد عنها هنائيا

 كل هذا و هو يؤدى عمله ىف حمطة الوقود إببتسامه للزابئن و تعاون مع زمالئه

 فجاءه املدير فنظر إليه مبتسما :

 ـ أهال اي أستاذ حممود ... كل عام و حضرتك خبري

 د , أان معجب بك جدا فأنت تتقن عملك و مثال للشاب النشيطـ و أنت خبري اي أمح

 فابتسم له أمحد اثنية ابمتنان فأردف حممود

 ـ أود اخبارك شئ ال أعلم إن كان سيسرك أم ال ؟

 ـ تفضل حضرتك , خري أبمر هللا

الثالثة  نة مساًء و حىتن الثامملك مـ سوف يتم تبديل فرتات العمل فستتسلم الفرتة املسائية من الغد أى أنك ستبدأ ع
 صباحا

 ـ خري إن شاء هللا , ال يهم كثريا فأان ليس لدى أية إلتزامات أخرى ...

 كما أنىن كنت أخشى أن يكون العمل شاق بعض الشئ ىف هنار رمضان

 ـ حسنا اتفقنا , وفقك هللا اي فىت 

 ى ائن ليلكفهو   انصرف حممود بينما وقف أمحد ليكمل عمله و هو حيمد هللا أن حدث ما متىن ابلفعل

 

**** 
 

ن ىف ر املبارك و لكاك الشهايم ذأو كما جرت العادة ىف كل عام اجتمعت العائلة ىف منزل صاحل على اإلفطار ىف أول 
 هذا العام ينقص تلك املائدة فردا

 ن .... فهى بني يدى هللا و ىف ذمتهفنجاة مل تعد بينهم اآل
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 دعوا مجيعا هلا على االفطار ابلرمحة و املغفرة 

 املقعد الفارغ نظر إىليجدته دمعت األعني فحاول كل منهم أن يوارى تلك العربات و اختلست آالء نظرة لعادل فو 
 الذى اعتاد أن يرى جناة جالسة عليه فحاولت التخفيف من حدة هذا املوقف

 ااهااااااالشخاص لقلب ماما جناة سيجلس على مقعدها , و ابلطبع أان أحب الناس إليـ أحب 

لضبط و كأهنا ابن تفعل اة أجنحتدثت خبفة و مرح مث جلست إىل جوار عادل و أخذت تضع الطعام أمامه كما اعتادت 
 حاضرة بينهم

ياء  ة و الكرة و أشالسياس حوالأتحدثون ىف و بعد االنتهاء من اإلفطار هنض اجلميع ألداء صالة املغرب مث جلسوا ي
 ياهبا لحظوا غلذى يكثرية تلهيهم من ذاك اإلحساس القاتل بفقدان تلك الغالية و كأنه اليوم األول ا

 

 و ىف منزل هند.....

  دهاملغرب هو و والصالة ا أهنى سامح مدعو اليوم على اإلفطار و تلك هى زايرته األوىل منذ متت اخلطبة و بعد أن
 كانت املائدة جمهزة بكل ما لذ و طاب 

ن أمت كل ار و ذلك بعد أل اإلفطتناو  جلس سامح إىل جوار والد هند بينما هى على املقعد املقابل له و بدأوا مجيعا ىف
 منهم دعائه

 عليه نعمته هبا هللاا و أن يتم هلاآلخر  عا هومل تنساه ىف دعائها ابلطبع أن يبارك هللا هلا فيه و جيعله زوجا صاحلا , كما د
 و يتزوجها ىف القريب العاجل و تكون قرة عني له و يكون قرة عني هلا

 و بعد تناول الطعام حاول سامح أن يبدأ احلديث :

 ـ سلمت يداِك اي محاتى 

 ابلطبع هند مل تفعل أى شئ طوال اليوم سوى تقطيع السلطة

 نظرت إليه هند بغيظ و ردت على الفور :

 ـ و من قال هذا هااا ؟ أان حىت السلطة مل أقطعها  
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ليال قبل قس معها ن جيلضحك والداها على تلك املداعبات كما تعالت ضحكات سامح أيضا مث طلب من والدها أ
 أن تؤذن العشاء فوافق ابلطبع

 بدأ سامح حديثه معها 

 ـ كيف حال عروستنا ؟

 ـ احلمد هلل خبري , صوما مقبوال إن شاء هللا

 ـ منا و منِك أبمر هللا , كيف حال القرآن ؟

 ـ مممممممم .. إنه أول يوم و لكنىن بدأت بفضل هللا و قرأت جزء 

 ابلطبع ة خريـ عظيييم ما شاء هللا و لكنىن وضعت خطة كى خنتم على األقل ثالث مرات و الزايد

 ـ حسنا , موافقة ابلطبع سأنفذ تلك اخلطة.... جزاك هللا خريا

  فيهافعلتِ  كى , سنجتهد كى ننفذ هذه اخلطة و ىف األسبوع القادم سأحدثك ألنظر ماذاـ و إاي

ون هو ذكران  أن يكحتبني هذا فيما خيص القرآن أما عن الذكر فعلى كلينا واجب عملى هذا األسبوع , أى ذكر
 املخصص هلذا األسبوع ؟

 ـ ممم ... االستغفار , كم أحب االستغفار كثريا

 لِك , أان أيضا لساىن دائما حيب االستغفار ـ ابرك هللا 

 إذا اتفقنا 

 ـ هل ميكنىن أن أسألك سؤال ؟

 ـ تفضل ابلطبع 

 اثر الذنوبقى قلوبنا من آا أن ننب أيضـ هل تريدينىن أن أعينك على ترك أمر ما ؟ فكما نقوم بتزكية أنفسنا ابلطاعة جي

 اء األبيضفالذنب يرتك أثر ىف القلب كالبقعة السوداء ىف الرد

 ـ ال أعلم ...

 من منا ال خيلو من الذنوب و لكن دعىن أفكر قلياًل 
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 لن رصة مناسبة فأانأيتها فن و ر ممممم , نعم قد نويت أن أتوقف عن مساع األغاىن و قد قررت هذا القرار قبل رمضا
 أضيع صيامى ابالستماع لألغاىن و بعد رمضان سأكون اعتدت األمر أبذن هللا

ما على ه و لتكوىن دائريد تركأى أمر سأعينك على ترك مساع األغاىن و األسبوع القادم ستعينيىن أنت أيضا علـ اتفقنا 
 ثقة أن من ترك شيئا هلل عوضه هللا خري منه

 أريد أن نكون رفاق على طريقنا للجنة

 امحر وجهها خجال و ابتسمت له مث قالت 

 ـ إن شاء هللا

 

قعده مذى تركه جبوار ندوق الذ الصء فهم سامح ابملغادرة و قبل أن يغادر نبهها لتأخارتفع صوت املؤذن آبذان العشا
 الذى جلس عليه عند دخوله و هى مل تلحظ وجوده

 ك الدعوةعلى تل شكره وفهزت رأسها اببتسامة رقيقة مث سلم عليها و على والدها و استأذنه ىف املغادرة 

ىل إلوان رائعة و زركشة أبمبرية كاستقبله والدها فوجدت ابلفعل حقيبة   و فور مغادرته ذهبت إىل حيث كان جيلس حني
 جوارها صندوق صغري ابلفعل

 ضانىن رمفتحت تلك احلقيبة فإذا بداخلها فانوس كبري ذو ألوان مبهجة و مجيلة و يغىن أغا

 هاليفيض عأخذت تنظر إليه بفرحة كبرية و تقفز بشدة ىف اهلواء و السعادة تغمر كياهنا و ت

 و تذكرت الصندوق الصغري ففتحته و إذا بوجهها يصدم هلول املفاجأة

 أتى هلا بلبان و شيكوالته و كل أنواع احللوى الىت حتبها 

 أخذت تصرخ و تقول احلمد هلل .. احلمد هلل

 و هللا أحبك .. أحبك و حىت قبل أن أعرفك 

 ويح ىف املسجدمث انتفضت مسرعة لتتوضأ حىت ال تفوهتا صالة العشاء و الرتا
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 ملسجد كى يصلوااالء ىف آىل و و أمتت ابلفعل استبدال مالبسها و نزلت إىل املسجد مسرعة فقد اتفقت أن تلقى سا
 الرتاويح معا

 

 كانت تقف معها  دت ساىلغت وجذهبت آالء كعادهتا كل عام قرب انتهاء العشاء و وقفت و أمتت صالهتا و ما إن فر 
 ىف نفس الصف 

ثر فضحكت لم جيدوا هلا أن هند فثا عحبة و تبادلتا التهاىن مبناسبة حلول رمضان مث بدأوا ىف النظر حوهلم تعانقتا بشد
 آالء بشدة 

 امطلق آالء : سامح مدعو اليوم عندهم على اإلفطار فالبد أهنا ستتأخر أو رمبا لن أتتى

اء ل هبا فور انته, سأتص حيماىل إىل اجلساىل : هههههههههههههه , ابلطبع ابلطبع فإذا حضر سامح ذهبت آالء و س
 الصالة ألطمئن أهنا خبري فقط و لتخربىن عن هذه الزايرة و ماذا فعل اليوم

ء أو رمبا لنظر إىل النسا حيب االأنه  يبدو أن األخ معجب هبا جدًا على الرغم من أنه ال ينظر إليها مطلقا و لكن يبدو
 نظره ضعيف

 

هاء الصالة صالة و فور انتأدية التا لتمزا حىت أعلن املؤذن البدء ىف صالة الرتاويح فوقفظلتا تضحكا و تتغامزا و تتال
 وجدت آالء هاتفها يدق فنظرت إىل املتصل لتجدها هند فردت عليها على الفور 

 ـ سالم عليكم اي عروسة 

 ـ وعليكم السالم , أين أنتم لقد تعبت حبثا عنكم

 ـ تعبىت حبثا !! أين انىت ؟

 أان كنت ىف الصف األول و قد حبثت عنكما طويال ىف الوجوه خلفى و مل أجدكماـ 

 ـ الصف األول , ما شاااااااااااااااااء هللا

 يبدو أن بركات الشيخ الذى ال ينظر للفتيات قد حلت عليكى اي أخت هند

 ضحكت هند بشدة  
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 ـ أين أنتما اآلن ؟

 قبل األخري  ـ حنن هنا ىف هناية املسجد , تقريبا ىف الصف

 ـ ابقيا كما أنتما سآتى إليكما حاالً 

 

 ذهبت إليهما واحتضنتهما بشدة و تبادلتا العناق و القبالت

 ألبداـ وهللا سعيدة حقا اي فتيات لرؤيتكن .... كل عام و مجيعنا خبري و صديقات إىل 

 هيا بنا لنغادر

 اويحالة الرت عقب ص قليال تدعوهم للدرسو عندما مهوا ابملغادرة وجدوا فتاة ىف مثل سنهم أو تكربهم 

 

 مر خمتلفأم هناك العا و كما اعتاد سامح أن يصلى الرتاويح ىف مسجد احلمد كل عام أدى صالته و لكن هذا

 منز اء منذ أصدق وفألول مرة يذهب وائل بصحبته للصالة ىف هذا املسجد , على الرغم من أهنم جريان 

 وفور انتهاء الصالة ....

 لطاعاتاشهر  امح ليلقى كلمة للشباب عن فضل هذه األايم املباركات و كيف أن رمضان هواستعد س

 خسر ح و خسر فيه منه من رببح فيـ كما علمتم أحبىت و إخواىن ىف هللا فهذا الشهر املبارك هو سوق قام مث انفض ر 

 لذا فعلينا أن نتزود منه و بسرعة لنمأل خزائننا بزاد اآلخرة ومتاع للدنيا

 و ألقى كلمة رائعة ملست قلوب مجيع احلاضرين و فور اإلنتهاء    

وائل  ف عليه فأخربهم التعر غبة ىفإلتقى وائل أبمحد و عمر اللذين جلسا يستمعان إىل حديث سامح إبهتمام و أبداي ر 
 أنه خطيب ابنة خالته

 فذهبوا إليه و تلقاهم سامح بود فبدأ وائل حديثه

 ـ أود أن أعرفكم  
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 ةليزياذ سامح خطيب ابنة خالىت و زميلنا األكرب ىف كلية اآلداب قسم اللغة اإلجناألست

 ربت على كتفه و أكمل ...

 لكنه حمظوظ فهذه السنة ستكون األخرية له ىف الكلية

 ابتسم كل من عمر و أمحد و بدأا ىف تعريف نفسيهما

 القسم حىت اآلنـ أان عمر , ىف الصف األول ىف كلية اآلداب و لكن مل يتم حتديد 

 ة هنااجلامع ى إىلـ و أان أمحد ىف كلية التجارة ىف الصف األول و انتظر إىل أن يتم انتقال أوراق

 يظل يالحقهفشله س ل علىو حاول جاهدا أن حيتفظ ابالبتسامة على وجهه و كأن عدم قبوله ابجلامعة هنا دلي

 ـ و أان واااااااائل و ابلطبع غىن عن التعريف

 من يتلمسها منذ ز  لىت كانودة اح ىف كتفه بقوة مث سلم عليهم حبرارة شديدة و كأنه قد وجد ضالته املفقوكزه سام

 ملسجدايراهم ىف هذا  ول مرةكنه أللفبدأ ىف التعارف أكثر و أكثر فعلم أهنم مجيعا يقطنون بنفس املنطقة من احلى و 

 نفس اجلامعة أيضاـ وهللا اي شباب سررت كثريا برؤيتكم اليوم و ألننا ىف 

 يبدو أننا سنصري أصدقاء إن شاء هللا

 

لوقت لى سامح و ىف اعيتعرف  ذا ململ يكن وليد موجود ىف تلك األثناء فقد غادر املسجد مسرعا فور انتهاء الصالة ل
 مة ع إىل كلمات بسجد تستماملس ذاته حاول اإلتصال آبالء و لكنها مل جتب على هاتفها ألهنا جتلس مع الفتيات ىف

ن املمكن أن مت الىت لطاعاضان الكرمي و على العديد من اتلك الفتاة الىت جلست حتدثهن أيضا عن فضل شهر رم
 ...هللا.. معية يفعلها املرء أبقل جمهود و يكون ىف جتارة مع هللا و يظل دائما ىف شعور أنه ىف

 

ر اإلميانيات مات تياالكل بعد انتهاء الكلمة أحست كل واحدة من الفتيات و أن احلديث موجه إليها فقد القت
 وههنلى وجداية الشهر فامتزجوا سواي و وجدت كل منهن ضالتها وبدت احلماسة عاملرتفعة ىف ب

 و فور خروجهن من املسجد حتدثن عما مسعوه داخل املسجد 
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 دقيقة واحدة ضيع فيهال ي وهند: هللا , وهللا لقد ملست قلىب بشدة فما أعظمه من شهر على املرء أن يغتنمه 

 آن؟م القر تشاركنىن اخلطة الىت وضعها ىل سامح حىت خنتابملناسبة اي فتيات , ما رأيكن أن 

 فنظرت آالء إىل ساىل : 

 أمل أقل لِك إن بركاته قد حلت على األخت هند  

 غمزهتا ساىل و وجهت حديثها إىل هند : 

 و ما هى اخلطة إذاً اي هند , احتفينا....

ت خالل شهر الث مرامال ثختم املصحف كا هند : اتفقت مع سامح أن نقرأ ىف اليوم ثالث أجزاء حىت نتمكن من
 رمضان

 نظرت إليها آالء و ارتسم على وجهها مالمح الرومانسية املفرطة   

 و ماذا أيضاااااا اي هنود ؟

 رمقتها هند بنظرة جانبية مث أكملت حديثها مبتسمة 

 خلطبةاكتب عن ضوابط   أعطاىن ت وعانعم و قال أيضا أن علينا تزكية قلوبنا ابإلبتعاد عن املعاصى كما نزكيها ابلطا

 ...... وفرتة وقال أننا جيب أن نتجنب ما هناان هللا عنه و حنفظ قلوبنا و مشاعران ىف تلك ال

 قاطعتها ساىل : أمل يقل أنه معجب بِك أو بفستانك, أى شئ من هذا القبيل !!!

 

 نظرت إليها هند بشدة : اي سبحان هللا و كأنىن كنت أؤذن ىف واٍد آخر

 إىلّ  اهداً أال ينظرجحياول  ىت أومل ٌأكمل كلماتى بعد وهللا , كيف له أن يعرب ىل عن إعجابه وهو ال ينظر إىّل ح

 حيفظىن من نفسه اي ساىل ... أتفهمني ؟؟

 

 بدا الضيق على وجه ساىل و أحست أن هند بدأت تتغري و أصبحت معقدة
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 فيها هللا ق و بصدق و ال يريد أن يعصىبينما آالء ترى أن كل ما يفعله سامح ألنه حيبها حب

 لطاملا متنت رجال كهذا و لكن قد فات األوان

 

 افرتقت الفتيات كل منهن إىل منزهلا و ىف الطريق قامت آالء ابإلتصال بوليد

 ـ ملاذا ال تردين على هاتفك كل هذا الوقت ؟

 أجيب ستطع أنا مل ااملسجد و هلذـ ماذا بك اي وليد , لقد اهنيت الصالة و جلست مع الفتيات ىف درس 

 ـ وملاذا مل ختربينىن أبمر هذا الدرس ؟

 ـ كنت ابملسجد و مع هند و ساىل فلم أستطع أن أخربك 

 ـ وهل هذا مربر برأيك ؟

 ـ وليد أان ىف الشارع و ال أستطيع التحدث اآلن

 أغلق من فضلك و سأحدثك عندما أعود إىل املنزل

 

**** 
 

 

 عر بسعادة غريبة بداخلىـ أتعلم اي عمر أش

 ـ هذا أمر جيد و لكن ما السبب ؟

 نذ زمن بعيد ,مث عنه ذى أحبـ أشعر و أن سامح هذا قد جاء ىف وقته املناسب متاماً و كأنه هو طوق النجاة ال

 أمل تشعر و كأننا نعرفه مسبقا و أن هذه ليست املرة األوىل الىت نراه فيها

 ملسجدجر و الصلوات ابالة الفصه ىف ا نراه و لكن مل نكن نعرفه و قد اتفقنا أن نراـ إنه من نفس املنطقة فالبد أنن
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 إذا سرتاه كثريا أبمر هللا

 ويحناء صالة الرتاواجد أث التىلـ إن شاء هللا سأحاول جاهدا أن أتواجد ىف الصلوات ابملسجد ألىن عملى لن يتيح 

 

 إليه من هللا و عليه أن يستثمرهأمحد يشعر ىف قرارة نفسه أن سامح هذا خري أتى 

ياة حثره سيمتد على قريب فأدى الال يعلم أنه سيكون هو نقطة التحول اآلتية و لكن مثارها لن تقتصر أبدا على امل
 أمحد القادمة كلها

***** 

كرت لكنها تذ هند و  هتا هلم ذكر عندما عادت آالء إىل منزهلا و بدلت مالبسها أمسكت مبصحفها لتبدأ ىف اخلطة الىت
 وليد فأجلت قراءهتا و اتصلت به

 حديث بسمة الىت ها و عن فيأخذت تقص له كالم هند عن سامح و كيف أنه حيبها و حيفظها حىت من نفسه و يتق هللا
 ند المس أواصرها و اتفقت معه أن يقوما أيضاً بتنفيذ تلك اخلطة الىت رمسها سامح هل

 ء ابملوافقة او اإلعرتاضبينما مل يبد وليد أية ردة فعل سوا

 

 نقصها أبداكن ال تيها لمرت تلك األايم املعدودات سريعا و هند تسري على اخلطة حبذافريها بل و تزيد عل

 وسامح يتابعها أثناء زايراته

 صدقاءعهم أكما أخذت العالقة بني سامح و وائل و أمحد و عمر تتوطد شيئا فشيئا فأصبحوا مجي

 ندهلو حبه  جولتهر كثريا أو رمبا مل حيبه لشدة ما ابلغت آالء ىف وصف مدى   أما وليد فلم حيب سامح

 فكان يشعر ابلغرية منه فهو ال يستطيع أن ميأل قلب آالء كما فعل هو مع هند

 راتح ابله ريا و ايد كثخالل هذا الشهر قد هدأت املشاكل بني آالء و وليد و خاصة بعد سفر حبيبة هدأ ول

 مرة أخرى عود إىل املنزليح مث تلرتاو اثن طوياًل كما أن آالء ال خترج من منزهلا إال ألداء صالة اكما أهنما ال يتحد
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وسطه أوله رمحة و أ ن رمضانعن أ .....و ىف آخر أايم املغفرة كما يطلق الناس عليها رغم ضعف هذا احلديث املنتشر
 مغفرة و آخره عتق من النار 

 مع سامح لإلعتكاف ىف هذا العامسجل أمحد و عمر و وائل امسائهم 

م العشر تمكن من زايرهتنه لن يها أو ىف هذا اليوم ذهب سامح لزايرة هند ىف منزهلا بعد صالة الرتاويح مباشرة ليخرب 
 أايم املقبلة و مل يطيل اجللوس فاستودعها هللا مث رحل سريعا

 

ما  م سواي قد يصلحشرة أايدة عملسيما أن بقائهم أحلت آالء كثريا على وليد أن يذهب إىل االعتكاف مع اصدقائه ال
 أفسده وليد قبل رمضان

 و لكن مل تتحسن األمور كثريا فكل منهم وجد طريقه و ضالته 

 و صار سامح هو صديق أمحد الذى يعتربه مبثابة األخ األكرب

 

**** 
 و ىف ليلة العيد ...

ا فهى لعيد ىف ساحاهتالصالة  لكربىو قد جتهزت امليادين ا بدت الشوارع خمتلفة متاما , تعلن عن انتهاء شهر الصيام
 سنة عن النىب صلوات هللا و سالمه عليه أن تقام صالة العيد ىف اخلالء

 

ددة البالوانت متع زينات وة ابلبدأ الشباب ىف جتهيز منصة اخلطيب الذى سيخطب فور انتهاء الصالة و جهزوا الساح
 الةاألطفال ابهلدااي الىت مت توزيعها عليهم ىف الصاأللوان و ازدانت األرض بفرحة 

مون ذى يبذله املنظجلهد الكم ا  هذه هى املرة األوىل الىت يشارك فيها أمحد بتنظيم صالة العيد مع الشباب و رأى
 إلدخال الفرحة على قلوب إخواهنم املسلمني

ور جيب أن يؤديه و جيب أن يشكر هللا على نعمه شعر ألول مرة و أنه خليفة هللا ىف أرضه و أنه مل خيلق عبثا و له د
 الكثرية و أن يؤدى حقه عليه
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 فاللى األطااي عو ىف تلك األثناء أيضا كانت هند إىل جوار بسمة ىف أرض صالة العيد لتوزيع اهلد

 عيد ىف السلمنينعم اتفقن على توزيع هدااي بسيطة لألطفال إلدخال السرور و البهجة على قلوب امل

 ت آالء ىف تلك اللحظات الرائعة بينما غابت ساىل لسفرها مع االعائلة.....شارك

 ديةهقدم له تندما عكانت آالء تقفز فرحا ىف كل مرة ترى الفرحة ىف عيىن طفل و االبتسامة على وجهه 

له امل أبكمكفى العاخلها تقة بد..فهذه املرة األوىل الىت تشارك فيها بعمل كهذا و أحست ىف تلك اللحظات أبن طا
 ليصبح سعيدا

 وقفت تنظر إىل عبث أالطفال و هلوهم ابهلدااي و فرحتهم هبا

 و أخذت تفكر ىف أن والبد أن يكون هلا دور ىف إسعاد اآلخرين حوهلا 

 البد وأن هناك ما هو أكثر قيمة من احملاداثت اهلاتفية مع وليد ابلساعات

 حياهتا جيب أن تكون ذات قيمة أكثر من ذلك

 بينما هى كذلك قاطعت هند هذا الصمتو 

 ـ آالااااااااء ... مل توقفِت هكذا ؟ ما األمر

 ـ ال شئ اي هند ....

 داءانظرى إىل فرحة هؤالء الصغار ابهلدااي و فرحة أمهاهتم لرؤية فلذات أكبادهم سع

 انظرى إىل الفرحة و البهجة الىت انتشرت ىف الساحة بتلك األشياء البسيطة

 

 هند إببتسامة كبرية :أشرق وجه 

 ربة ر بتجنعم فأان مل أكن أختيل أبدا هذه الفرحة و مل أكن ألقدر على ختيلها فأان مل أم

 مثيلة ملا حنن فيه من قبل
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 وهبمن ندخله على قلأنا قبل أنفس كيف ىل أن أفرح و أهلو و هؤالء مل يفرحوا بعد , وهللا إننا أدخلنا السرور على

 !! نا منهاأنفس ل هذا العمر ؟ كيف مل نشعر بتلك األحاسيس من قبل و حرمناولكن حقا كيف كنا طوا

 رىرة أخـ وهللا مل تكتمل فرحىت يوم قط مثل فرحىت اليوم, علينا أال نضيع تلك الفرصة م

 ـ إن شاء هللا , أتعلمني ...

 أشعر و كأننا بدأان نتعرف على أنفسنا

 أننا كنا اتئهني من قبل و قد وجدان الطريق أخريا 

 ـ إذا هيا بنا لنكمل ولنتحدث فيما بعد

 مجيع الوجوه سمت على ارتأكملت كل منهما توزيع اهلدااي ىف جو ساده الفرح و احلب و البهجة و البسمة الىت

 

عدًا ما جيب أن يكون ماء كل إلهن لليلو بعد انتهاء الصالة عاد كل منهم إىل منزله بعد عمل طويل وشاق جدا طوا ل ا
 و جاهزاً ىف العيد

 

 هاتفها  ىل رننيمعت إو ما أن ألقت جبسدها على فراشها و خرجت منها آااااااه تدل على إرهاق شديد است

 هلاتفاتباطأت ىف الرد لتأكدها أن املتصل هو وليد و لكن هذا الرقم مل يكن مسجال على 

 ـ سالم عليكم

 الم و رمحة هللا ـ وعليكم الس

 ـ كيف حالك اي آالء ؟؟

 ـ ممممم أان آسفة مل أتعرف على الصوت , من معى ؟

 ـ إحم , أان أمحد اي آالء 

 ا ( صوهتـ أمحد   !!  ) اتسعت ابتسامتها وهتلل وجهها حىت أهنا مل تستطع أن ختفى ذلك ىف
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 كيف حالك , كل عام وأنت خبري

 ـ وأنِت خبري حال إن شاء هللا ,

 رأيتك اليوم توزعني اهلدااي على األطفال ىف الصالة فوددت أن أسالك عن هديىت 

 أليس ىل واحدة ؟

 ....بدا صوته مرحا كثريا على خالف املرة املاضية الىت حدثها فيها

 ) مل تستطع استيعاب ما حيدث , ال ميكنها أن تصدق من حيدثها 

 بوعيه (أمحد !!! و حيدثها هاتفيا أيضا ؟ البد أنه ليس 

 ـ اسعدتىن وهللا بتلك املكاملة , كيف حالك و ماذا تفعل اآلن ؟

 ىت األخريةى مكاملىن علـ وهللا خبري احلمد هلل فقد اتصلت فقط كى اهنئك ابلعيد و اطلب منِك أن تساحمي

يله ق و مل أختإلطالادث على ما ح أعلم أنىن كنت فظًا لبعض الشئ و لكن وهللا كانت الدنيا قد ضاقت ىب و مل أتوقع
 أن حيدث يوما ىف حياتى 

 ـ ال عليك اي أمحد و عليك أن تصرف نفسك عن حبيبة 

 وهللا أان متأكدة انك مل تعلم قط بصلة قرابتها بوليد 

 ابهلل عليك تعذر إنفعاله و غريته فهى مبقام أخته 

 قسما أان ال أبرر ما فعله إطالقا فهو خمطئ إىل حد كبري و لكن اعذره  

  هوة عميقة منى بنا ىفن يهو أأيضا صار صعب املراس و دائما متوتر كما أن الشك الدائم الذى يعانيه يكاد  فهو
 املشاكل

 ـ أان لن أدافع عن نفسى فاهلل وحده يعلم نيىت و ما يكمن بداخلى 

 اء هللاأما عنِك فال تفعلى غري الصواب اي آالء و سيقف هللا إىل جانبك ىف كل مرة إن ش

 نسيت .... كل عام و أنِت خبريآااه 
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 ـ و أنت خبري إن شاء هللا

 ـ أأتمرين أبى شئ؟

 ـ ال شكرا جزياًل و حقا أسعدتىن احملادثة كثريا 

 ـ سالم عليكم

 ـ وعليكم السالم

 

ن ما  ؤثر يؤكد هلا أمبه ألى و تنتأشعرت و كأهنا حتلم و أن عليها أن تفيق من هذا احللم , تريد أن يوقظها أى شخص 
 كانت فيه ... حقيقة

 نظرت إىل اهلاتف مرة أخرى و هى تبتسم و الفرحة متأل أركاهنا

 

**** 
 

 ...... اتصل سامح على هاتف والدة هند فردت عليه والدهتا 

 ـ سالم عليكم

 ـ وعليكم السالم و رمحة هللا و بركاته 

 ـ كيف حال حضرتك ؟ كل عام و أنتم مجيعا خبري

 ـ وأنت خبري اي بىن

 كيف حال هند ؟ـ و  

 ـ هى أيضا خبري احلمد هلل و جتلس إىل جوارى 

 ـ هل ىل أن أحدثها
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 ـ ابلطبع تفضل هى معك

 أعطتها والدهتا اهلاتف فامحر وجهها بشدة و ارتبكت فلم تعتد أن حيدثها هاتفيا

 ـ سالم عليكم

 ـ وعليكم السالم , كيف حالك اي هند؟

 ـ خبري حال .و ماذا عنك ؟

 هلل على ما يرام , كل عام و أنِت خبريـ أان احلمد 

 ـ و أنت خبري إن شاء هللا

 ـ أريدك أن تبقى إىل جوار والدتك طوال حمادثتنا 

 ـ حسناً 

 ـ لقد رأيت عمى صباحاً ىف صالة العيد و استأذنته أن أزوركم مساًء , ما رأيك ؟

 هل لديِك أى شئ ىف املساء ؟

 ـ ابلطبع ال , أقصد تؤانسنا ىف أى وقت 

 ـ و ما رأيك أبن نستبدل تلك الزايرة أبن خنرج ؟

 ـ خروج , و هل ميكننا اخلروج؟

 ـ نعم ابلطبع نستطيع

 ـ ابلتأكيد أوافق , و لكن هل سيوافق اباب ؟

 ـ لقد وافق ابلفعل و قد رتبت معه كل شئ

 ـ إذا فأان ابلطبع أوافق

 نتظاردة فأان ال أحب اإلـ حسنا , سأمر عليكى ىف متام السابعة و أرجو أن تكوىن مستع

 ـ سوف أكون على أمت اإلستعداد إن شاء هللا
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 ـ اتفقنا ... سالم عليكم

 ـ وعليكم السالم

 هتان تصرفايضا مأخذت هند تقفز ىف اهلواء كاألطفال و تصرخ ووالدهتا تنظر إليها بفرحة و تعجب أ

علم كيف تعلقت هى ال تر به فمبفردها و أخذت تفكفأحست ابحلرج من نظرات والدهتا و ذهبت إىل غرفتها كى تكون 
 ل فقطم قالئو أاي به إىل هذا احلد بل كيف أحبته بتلك السرعة على الرغم من أهنا خطبت له منذ شهر

 

 و لكنها سرعان ما انتبهت و أحست أهنا مت إيقاظها من حلم مجيل

 بعدفكيف هلا أن خترج معه و هو ليس من حمارمها و مل تصبح زوجته 

 طهم فقأمل يعلمها أنه رجل أجنىب عنها و ال حيق له سوى الزايرة أمام أهلها و ىف وجود

  فيه غضب هللايى شئ أخذت تفكر و تفكر و تفكر مث قررت أن حتفظه هى أيضا من نفسها و أهنا لن تفعل أ

 وعندما أيتى ىف املساء ستقرتح عليه أن جيلسوا ابملنزل و يؤجلوا فكرة اخلروج 

 رحلةلك املاول أن تذكره أن خروجهما معا ليس من ضوابط اخلطبة أو األمور املباحة ىف تو حت

***** 

 غرفته  ل إىل......أهنى وليد اإلفطار مع عائلته و قد هنأ اجلميع ابلعيد و استأذهنم أن يدخ

عهم طعام ليتناولوا مجي خوهتاإ يها واتصل آبالء كى يهنئها ابلعيد فاستأذنته أن ينتظرها قلياًل ألهنا جتلس مع والد
 ه   اإلفطار, و بعد أن انتهت دخلت إىل غرفتها و أغلقت ابب الغرفة مث جلست تفكر في

 

بدًا مل ا له , لكنها أدق قلبهلذى يملَ تفكر فيه .. ال تعلم كل ما تعلمه أن هذا هو حب املراهقة و الشخص األول ا
 تصارح أى شخص هبذا

 ثة الىت فاجئتها و أسعدهتا كثريا ظلت تفكر ىف تلك احملاد
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ا تشعر أنه ن وليد إال أهنسزال ىف يه ال كم ُتكن له من الود املمزوج ابإلحرتام و اإلعجاب, ترى فيه رجاًل على الرغم أن
 أكرب منهم

 استغرقت ىف هذا التفكري وقت طويل و نسيت أن تتصل بوليد كما وعدته 

 ن مث راحت ىف سبات عميقوبينما هى كذلك أغلقت عينيها فغفت و م

 

 ظل وليد هو اآلخر ينتظرها كثرياً فغلبه النوم و مل حيدثها مرة أخرى 

 

**** 
 و ىف متام السابعة دق جرس الباب ىف منزل هند .....

ئعا ذو ألوان ميصا راتدى قذهبت لتفتحه بنفسها و كانت متأكدة من أن الطارق هو سامح فوجدت أمامها شااب ير 
 ة كما حتب هى دائماهادئة و رقيق

  عامل آخر أهنا ىف عرهتاصفف شعره بطريقه جعلته يبدو أكثر وسامة و انتشر ىف اهلواء رائحة عطره الىت أش

 

 جاهدت نفسها أن تغض بصرها كما قرأت ىف الكتاب األخري و استأذنته أن يدخل

 دخل سامح و هو يبتسم مبكر فبادرته هى ابحلديث 

 شيئا,....ـ سامح أود إخبارك 

 قاطعها سريعاً 

 ـ قبل أن تتحدثى أئذىن ىل أن أقوم مبكاملة هاتفية قصرية

 اغول هبتعجبت من أسلوبه فقد أحرجها و كيف كان سيخرج معها إذا و هو لديه أمور أخرى مش

 أمسك سامح هباتفه و طلب رقما و انتظر الرد
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 ـ سالم عليكم.. ها ما األخبار ؟؟

 صديقى الصدوق جزاك هللا خرياحسنا حسنا  هكذا يفعلها 

 نعم نعم كل شئ على ما يرام احلمد هلل , سأحدثك الحقا

 سالم عليكم

 

 كنها ال تعرفهلصها و خيا ما ظلت تنظر إليه بتعجب و هى ال تدرى ما الذى يفعله و يراودها شعور أبن هناك شيئ

 قام ابلنداء على والدها بصوت مرتفع

 

 ـ عم حممد هل أنتم جاهزون ؟؟

 خروجاد للفخرج والدها و والدهتا و أختها الصغرى و هم ىف قمة أانقتهم و على أمت االستعد

 فأومأت مرمي بضحكة خبيثة 

 متام متام كل شئ جاهز

 

 ....يعا..وقفت و نظرات الصدمة و أثر املفاجأة على وجهها و لسان حاهلا أآتمرمت علىَّ مج

****       
 عة مساءً الساب أمسكت هباتفها فصعقت حني أدركت أن الساعة اآلن......استيقظت آالء من نومها و 

 هل انمت كل هذا الوقت دون أن يوقظها أحد

 خرهتا إىل عامل آمحد أخذدثة أتذكرت وليد .. لقد وعدته أهنا ستحدثه و لكنها غفت و مل تفعل, فتفكريها ىف حما

 ولكن كيف مل يتصل هو طوال ذلك الوقت ؟؟

 مرة أخرى فوجدت مخسة عشر مكاملة فائتهفنظرت إىل هاتفها 
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 اثنتني من هند 

 و ثالث عشر من وليد 

 اياااااااااااااااا هللا 

 البد و أنه إنزعج كثريا اآلن و انشغل ابله بشده

 ئمةها انشعرت و أن جسدها كله يؤملها من أثر هذه الساعات الطويلة و املتواصلة الىت قضت

 تحدث وليدتعود ل ضا مثشط جسدها قليال و تتناول أى طعام يسد جوعها أيفقررت أن تذهب إىل املطبخ كى تن

 خرجت من الغرفة فوجدت فايزة جالسة تشاهد التلفاز فابتسمت هلا 

 

 ـ أخريا استيقظىت .. كأن لك أعواما مل تنامى 

 ـ كيف تركتىن كل هذا الوقت انئمة اي أمى ؟؟

 كنت ىف غيبوبة اي ابنىت ـ و من ذا الذى كان قادرا على إيقاظك و كأنك  

 

 أحست ابخلجل و لكنها أرادت أن تنقذ نفسها

 

 ـ نعم ذهبت ىف غيبوبة نوم و سأذهب اآلن ىف غيبوبة من اجلووووووووووع

 أريد أن أأكل هياااااااااااااا

 أخذت تصرخ هكذا فضحكت أمها 

 

 ـ مهما كربتى ستظلني طفلة لألبد 
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و  أنه كان منتظراكألول و  اجلرس ادت إىل غرفتها سريعا و اتصلت به فأجاب قبل و فور انتهائها من تناول الطعام عا
 ممسكا ابهلاتف 

 ـ السالم عليكم 

 

 ـ وعليكم السالم و رمحة هللا و بركاته, أخريا مسعت صوتك اي آالء

 وهللا لقد يئست أن حيدث هذا اليوم

 ـ حقا آسفة و لكن يبدو أنىن ذهبت ىف غيبوبة كما قالت ماما 

 ـ كفاك هللا االشر كله حبيبىت , أخربيىن كيف حالك ؟؟

 ـ أان خبري احلمد هلل , كل عام و أنت خبري 

 ـ كل عام و أنىت خبري , كل عام و أنىت حبيبىت , كل عام و أنىت معى دائما 

 ـ إن شاء هللا ألن خترج مع أصدقائك؟

 يح ـ ها هى ما لبثت أن حدثتىن و ملت مىن و تريد أن تغلق و تسرت 

 ـ ال أبداً وهللا , أان فقط اسألك

 عموما كما تريد أان ال أقصد أى شئ

 ـ ماذا بِك , ملَ كل هذا االنفعال

 سأذهب ألمتشى قلياًل مع أصدقائى إن شاء هللا , ليست خروجه ابملعىن احلرىف

 ـ مع من ستذهب ؟؟

 ـ وائل و عمر و أمحد 

 اتصل ىب صباحاً ـ آااه ابملناسبة لقد نسيت أن أخربك أن أمحد 

 ـ أمحد!!!ملاذا ؟؟
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 أقصد خريا إن شاء هللا , هل هناك خطب ما ؟

 ـ خري مل حيدث أى شئ فقط إعتذر ىل عن آخر مرة حدثىن فيها و هنئىن ابلعيد

 ـ و هل تذكر أن يعتذر اآلن بعد مرور أكثر من شهر !!

 ـ ال أعلم أان أيضا تعجبت من هذا اإلتصال و لكن خريا احلمد هلل 

 ـ آالء .. هل حتبينىن ؟؟

 ـ ملَ هذا السؤال اآلن ؟ و برأيك 

 لو مل أكن أحبك فلَم أحتدث إليك اآلن !!

 تضييع وقت / فراغ مثالً 

 ـ ال ابلطبع و لكنك مل تقوىل ىل أحبك منذ زمن اي آالء

 ـ أحبك

 ـ من قلبك ؟؟

 ـ بكل أتكيد

 

 كذاهى الحتبه كما ختربه ه أغلقت معه و هى تشعر أهنا ليست صادقة مع نفسها و معه ,

 و إن كانت  حتبه فلماذا تفرح إىل هذا احلد إبتصال أمحد ؟

 ملاذا فقط عند رؤية امسه ىف رسالة عرب الفيس بوك

 تشعر و كأن قلبها يرقص فرحا

**** 
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احنىن  يارة وح هلا السفى و فتاخلل نزلت هند من منزهلا فوجدت سيارة رائعة تقف أمام املنزل فوقف سامح جبانب الباب
 هلا احنناءه خفيفة جذابة للغاية

 ـ تفضلى اي آنسىت

 

ا تبعتها والدهت خللفى واقعد أحست و أن املفاجأه قد شلت تفكريها و لكنها كل ما فعلته أن دخلت و جلست ىف امل
 و مرمي

شعر هلادئة و هند تايد انشعض األبو ىف األمام جلس سامح و والدها إىل جانبه و ما أن انطلقت السيارة قام بتشغيل 
 أهنا كل ذلك حتلم و تريد أن يوقظها أحدهم بسرعة 

 أو رمبا ال يوقظها أحد و يدعها ىف هذا احللم طويالً 

 اهبا ادرة على استيعقن تكون من أ أخذت تراقب الطريق و ترتقب أين سيتوقف و لكن ىف هذه املرة كانت املفاجأة أكرب

 توقف أمام مدينة املالهى ......

زلت و ح هلا الباب فناد ليفتة و عنظرت إىل والدها الذى يبدو و أنه يعرف تلك اخلطة مسبقا مث نزل سامح من السيار 
 نزلوا مجيعا من السيارة

 ظلت واقفة ىف مكاهنا بينما أشار سامح هلم أن يتبعوه فوجدت أهنم أمام املطعم

 ة من معىن ه الكلمحتمل ذا الذى فاجئها بكل ماظلت متشى و قد أمسكت بيد والدهتا و تنتظر ماذا سيفعله ه

 دية كبريةوارها هجإىل  وو فور دخوهلم حملت عينيها إحدى الطاوالت  قد وضع عليها ابقة رائعة من الورود 

 ابتسمت و نظرت إىل سامح الذى أشار إىل نفس الطاولة

 ىف بداية األمر شعرت ابإلرتباك

 مث أدركت أن سامح ابلفعل يشري إىل تلك الطاولة 

 ينيهاوع ىف عالدم نعم يريدهم أن يتوجهوا إليها فهى حمجوزة ألجلهم, نظرت إىل والديها و قد توقفت
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ذت تشم رائحة ا و أخسكت هبال تستطيع أن تنبس ببنت شفاة لشدة فرحتها و توجهت إىل ابقة الورد مباشرة و أم
 لوان ورداي ممتزجا ابألبيض ىف تنسيق غاية ىف اجلمال  ذلك الورد الذى حيمل

 فانتبهت إىل وجود كارت بداخل تلك الباقة فتحته فوجدت أنه مكتوب فيه

 أمتىن أن أكون قد أسعدتك"  "

 وجنتيها مرة علىابحل نظرت إىل األرض خجال و ارتسم على وجهها لوان أزهى من لون هذا الورد ألنه تزين

 عامل آخر صوات أيتى من األسفلمسعت و هى ىف 

 ـ هيااااااااا أريد أن أركب املراااااااجيح ,أسرعوا هياااا

 عبهاو يدانظرت إليها فإذا هبا مرمي تصيح و تدق األرض بقدميها فأمسكها سامح من يدها و ه

 ـ و أان أيضا أريد أن أركب املراجيح....

 يحمث أشار إىل هند....و أنىت ألن تركىب معنا املراج

 نظرت إىل والدها الذى مل يبِد أى اعرتاض فأومأت ابملوافقة ىف خجل

ن مفور انتهائهم  بداً, وأتوقف تو مضت تلك الليلة بني الضحك و املرح و اللعب و ضحكات مرمي املتواصلة الىت مل 
 اللعب جلسوا ليسرتحيوا قليال فبدأ سامح ابلكالم

 بقدٍر بسيط و خصوصا مرمي ابلطبع ـ أمتىن أن أكون قد أسعدتكم اليوم و لوة 

 فهزت رأسها و هى غارقة ىف تناول اآليس كرمي و غري قادرة على الرد

 ألبيضار و تعالت ضحكاهتم على ذلك املشهد و وجهها الذى تلوث مبزيج من اللون البىن و األمح

 فوجه حديثه إىل هند

 ـ وابلطبع يهمىن كثريا أن تكوىن سعيدة ,

 نىن عن أاي مما يدور ببالك أو جيول خبواطرك اآلنال أريدك أن ختربي

 إليك هذه احلقيبة هبا بعض األشياء لِك , هال رأيتيهم و أخربتيىن عن رأيك
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 أمسكت ابحلقيبة و أخرجت أول شئ

 ـ اللللللللللللله مصحف ألوااااااااااااان

 كنت أمتىن أن أقتىن واحدا و كنت أفكر ىف شراؤه

يزة بحث عن نسخة ممتغرق ال اسفقىن و أتيت به, كنت أمتىن أن يكون أول هدية و لكن وهللاـ إذا احلمد هلل الذى و 
 وقتا, لذا الفانوس سبق

 ـ حقا جزاك هللا خريا كثريا

 ـ هال أخرجىت ابقى األشياء؟

 ـ ما هذا نصف قلب !!!

ربينىن ختن أن تقوليه و ا تريديل مك  وـ نعم و النصف اآلخر لدّى , ستكتبني ىف هذا الدفرت الصغري كل ما جيول خباطرك 
 اء هللاإن ش به و ال ميكننا التعبري عنه ىف تلك املرحلة و ىف النهاية سنتبادهلم بعد العقد

 ـ إن شاء هللا

 ادئةهسامة تشعر ابخلجل الشديد و تنظر إىل والدها بني احلني و اآلخر فال جييبها سوى اببت

 كيف له يتحدث هكذا و بكل هذا الثبات أمام والديها 

سيبدهلا هللا فاعى حدود هللا انت سرت إن ك ولكنه كان يريد أن يعلمها أمراً أن احلالل أروع مما قد يتخيله عقل بشر و أهنا
 ىف قلبها حالوة أبقل القليل و جيعله بني عينيها كثريا

 هام والديت أمان يضطر إىل إخفائه و يفعله بكل ثباوأن إذا كان األمر ال خُيجل و ليس حمرما فل

 ـ إذا تبقى شئ أخري

 ـ نعم هناك دفرت آخر و مل هذا الدفرت أيضا؟

 ء هللاـ لتكتىب كل معلومة مفيدة و نصيحة تريدين أن نتشارك فيها و أتخذى األجر إن شا

 و سأقرأ كل ما تكتبني أوالً أبول لنسلك طريقنا إىل اجلنة سوايً 

 شاء هللا.. ـ إن
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 ما هذا تبقى شئ ابألسفل,

 أخرجته فإذا به قلما ورداي و عليه ريشه بنفس اللون مبهجة للغاية

 لب و كأنه ميثلل نصف قلى شكعنظرت إليه إبمتنان و آثرت أن تدخر كل ما تشعر به اآلن لتكتبه ىف دفرتها الذى 
 قلبها الذى يتمىن أن يكتمل بنصفه اآلخر سريعا

 

 نئها ابلعيد يها و هتمئن علالتاىل اتصلت آالء هبند لتعتذر هلا على عدم ردها على اهلاتف و لتطو ىف اليوم 

 ـ سالم عليكم

 ـ وعليكم السالم , كيف حالك اي هنود؟؟

 ـ احلمد هلل و هللا أشعر و كأنىن أسعد إنسانة ابلوجود

 السعادةـ أدام هللا عليِك السعادة و لكن أخربيىن ما السر وراء كل تلك 

 أعتقد أنه شاب امسه مكون أربع حروف أول حرف منه سامح , ألست حمقه ؟

 ضحكت هند بشدة و أخذت تقص عليها كل ما فعله سامح ألجلها

زهة مع ف كانت تلك النأة و كيملفاجو كيف استعار سيارة والده و زينها و استعان بوائل ابن خالتها ليدبر هلا تلك ا
 ابلرغم من ذلك مل يغضب هللا و ظل حيفظها كما وعدها والديها و كيف أسعدها و

 و ابقة الورود و اهلدية الرائعة و األروع منها األفكار الىت حتملها اهلدية

 كل شئ ..كل شئ

 ى تقص عليها ماحقة و هملتالاشعرت آالء ابلسعادة لفرحة هند الىت بدت واضحة جلية ىف نربات صوهتا و أنفاسها 
 نطق امسهفعله أو مبجرد أن ت

 ءسعدا كانت سعيدة جدا لسعادة صديقتها فقد أدركت أن قمة السعادة أن يرى املرء أحبابه

 

 انـ أدامه هللا هكذا اي هند .. لكن اي حبيبىت استعينوا على قضاء حوائجكم ابلكتم
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 جواتتزو  أقصد أاّل تتحدثى عنه كثريا أمام البنات حىت يكرمكم هللا و يتم عليكم نعمته و

 شاء هللا رزقك هللا الزوج الصاحل اي حبيبىت و رزقىن فرحة بك قريباـ إن 

 ـ اي رب إن شاء هللا

 

 أحست آالء و كأهنا ال تستحق تلك الدعوات فمن أين هلا ابلزوج الصاحل و هى كذلك

 أغلقت اهلاتف و أخذت تفكر ىف هذا النوع من احلب,

 فضلأقيت لو قتها املناسب لكان هل تعجلت حقاَ ىف أن تشعر بتلك األحاسيس الىت إذا ب

كنه لاحلديث معه و  بتها ىفدم رغاتصل وليد فأحس أن آالء تشعر ابلضيق و أدرك ذلك جليًا ىف كالمها فبدا يشعر بع
ف ,ابلطبع سيختل كل يوم  تقيهايُكذب نفسه و ُيصرب نفسه أبنه مل يبق سوى أايم قالئل على بداية الدراسة و سيل

 الوضع

**** 
 ول أايم الدراسة ىف هذه السنة خمتلفا عن ذى قبل و كانت أ

اء احلضور و ة و إحصجباريإاجلميع هذه السنة يسلك طريقا خمتلفا, فهم ذاهبون إىل اجلامعة فليست هناك حصص 
 بالدان  اشلة ىفم الفالغياب و كل هذه األشياء اململة الىت لطاملا كرهوها و هى من عبث أنظمة التعلي

 

 اىل سد و ساىل معا و فور وصول هند بدت مالمح الدهشة على وجه آالء و ذهبت آالء و هن

 ئ !!ملفاجاحجاهبا قد تغري فأصبح أطول من ذى قبل , ابلطبع هو أمجل و لكن مل هذا القرار 

 آالء: ما هذا اجلمال اي هنود ؟

 هند: حقاً هل أعجبك ؟

 آالء : نعم وهللا زادك مجاال و روعة و حسناً اي فتاتى 

 ند: وأنت ما رأيك اي ساىل ؟ه
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 يكِ ساىل : ال أعلم و لكن أخَش عليك من أخينا الشيخ الذى بدا أتثريه يظهر جليا عل

 شعرت هند ابلضيق و بدا ذلك على وجهها فردت آالء

 ا تريدينرتداء مإك من ـ كفى عن هذا العبث , إن ما تفعله هو الصواب و هى حرة ىف مالبسها فهى مل متنع

 أهنا دعيها و ش

 مث نظرت إىل هند

 وهللا اي هنود قد زادك حسنا و مجاال ال تعبأى هبذا احلديث

 

ل و األهم هو ى اجلدو ند علذهنب إىل اجلامعة و انصرفت كل منهن لتحصل على جدول حماضراهتا و حرصت آالء و ه
 جدول احلصص العملية و ىف تلك األثناء دق هاتف آالء

 تفعل ؟ و لكن هل ستبدأ يومها ابكراً هكذا ابلكذب؟إنه وليد .. مَل تدِر ماذا 

 قررت أن تفعل شيئا فالبد أن ترد عليه و إال سيظل يكرر إتصاله طوال اليوم

 لفورفاستأذنتهم أهنا ستذهب إىل احلمام و لن تتأخر و عندما غادرهتم اتصلت به على ا

 ـ آلو .. كيف حالك اي وليد

 ـ احلمد هلل ملاذا ال تردين على هاتفك ؟؟ 

 بدا صوته غاضبا 

 التإلتصاـ أان مع هند و أنت تعلم أنىن مع هند .. فلم أستطع أن أرد عليك فلَم كل هذه ا

 ـ و ماذا يعىن مع هند اي آالء؟

 ها ألن أستطيع أن ألقاِك اليوم ...

 أان أريد أن أراكى اليوم و البد البد أن أراكى 

  !!! صعب للغاية اليوم أان مع هننننننننننننننندـ تراىن
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 أال تفهم مع هند اي وليد

 ـ إذا إتركى هند ... تصرىف اي آالء

 ـ سأحاول وهللا و لكن ال تتصل ىب جمدداً فأان سأتصل بك عندما أستطيع

 زفر وليد بضيق شديد

 ـ إن شاء هللا اي آالء ...سالم

 

 نهمأن استدار إذا به يرى أمحد و عمر يقرتابن أغلق هاتفه و هو ىف شدة الغضب و ما 

 فحاول أن يتمالك نفسه و يبدو عاداي و لكنه فشل

 عمر : ماذا بك اي فىت ؟ ملَ كل هذا العبوس ؟؟

 وليد: ال شئ ..هل حصلتم على جدول احملاضرات ؟

 أمحد: سأبدأ دراسة بعد أسبوعني حىت تنتهى األوراق

 عمر:وماذا عنك اي وليد

 اتف و تلك احملادثة أنستك احملاضرات؟؟أم أن اهل

 

 أخذ عمر و أمحد يضحكان و مها ينظران إليه فنظر إليهما بضيق و رد قائال

 ت اليوماضراحمـ ال مل أنَس لكن السبت هو يوم العطلة كل أسبوع و هذا يعىن أنىن ليس لدّى أى 

 أمحد : إذا و ماذا سنفعل اآلن؟

الفول  ه أعظم من يبيع عن أنيتحداث الواقفة خلف الكلية فقد مسعت اثنني من املوظفنيأقرتح أن نذهب إىل تلك العربة 
 ىف املنظقة

 عمر: و منذ اليوم األول فول من على العربة !!!
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 اي ما شاء هللا.... اي ما شاء هللا 

 تعالت الضحكات و انطلقوا إىل خارج أسوار الكلية

  

 و ىف كلية العلوم.......

جل تقبلها فقط أل ل جاهدةحتاو  ة آالء لتلتقيها و بدا الضيق على وجه هند فهى ال حتبها و لكنهاأتت أماىن صديق
 آالء

 آالء: سأذهب مع أماىن لنشرتى بعض األشياء هل أتتني معنا ؟

أبمر م غدا ملنزل و ألتقيك إىل اود أانهند: ال سأذهب ألشرتى األدوات املعملية اخلاصة بنا و إن مل تعودا سريعا  فسأع
 هللا

انصرفت هى و  صطنع مثق املأبدت آالء اإلحلاح على هند و هى متيقنة من أهنا لن أتتى معهم فأظهرت بعض الضي
 أماىن

ن خريا استطاعت أها هى أ , فشعرت آالء للحظات ابإلنتصار الداخلى لنجاح اخلطة املوضوعة الىت اقرتحتها أماىن
 تفلت من هند

 لغايةربته مبا حدث و أهنا ستلتقيه لتحدثه ىف أمر هام لفاتصلت بوليد على الفور و أخ

 

 و بعد ساعة كان وليد يقف أمام ذلك املطعم الذى أخربته عنه آالء 

 ظل ينتظرها حىت أتت 

 و فور وصوهلا تبعها إىل الداخل و ما إن جلسا ابدرت آالء ابحلديث

 

 ـ إىل مىت سيستمر هذا الوضع اي وليد ؟

 تتحدثني ـ أى وضع ال أفهم عما
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 ـ عن وضعنا اي وليد , عن قصتنا الىت بدأت ىف الظالم و ستنتهى ىف الظالم أيضا

 عن حبك ىل الذى يبيح أى شئ وأى حدود , هل تفهمىن ؟

 ـ و ما الذى ميكنىن فعله اآلن اي آالء ,

 ةتدركني كل ظروىف و إمكانياتى .. تعرفني جيدا هذا هو اليوم األول ىل ىف اجلامع

 أنه ليس لدّى عمل فكيف ىل أن أتقدم خلطبتك, ماذا سأقول لوالدك؟تعرفني 

 أخربيىن!!

 

 ـ و ماذا علّى أان أيضا أن أفعل؟

 أن أختبئ من صديقاتى كلما دق اهلاتف كى أحدثك

 و أختبئ ىف املنزل من والدّى حىت أحدثك

 و مل كل هذا العناء اي وليد .. ألجل احلب , هل تذكر سامح!!

 خطيب هند إنه أيضا حيبها و لكن مااذا فعل ألجل هذا احلب...صديقكم و 

 حيفظها من نفسه اي وليد .. حيفظها من نفسه

 ـ و ماذا تريدين اآلن اي آالء ؟؟

 دثن نتحـ قل ىل كيف أتصرف .. كيف أحدثك و أان مع هند طوال اليوم و أنت ال تريد سوى أ

 ـ إبختصار أخربيها مبا حيدث اي آالء 

 أنىن أحبك و أنك حتبينىن أخربيها 

 ـ و هل تظن أن األمر هبذه السهولة

 أذهب إليها و أقول هلا 

 هند .. أان أحب وليد 
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 اي له من أمر بسيط

 ـ نعم إنه بسيط و ىف غاية البساطة أيضا 

 نظرت إليه بضيق شديد و هى ال تدرى ماذا تفعل حيال ذلك األمر 

 ـ سأغادر اي وليد

 ـ أنتظرى سآتى معك

  إتركىن و شأىن أريد أن أكون مبفردىـ ال

ستطيع مصارحة تيضا ال أكنها لغادرت ابلفعل و طوال الطريق و هى تفكر ىف كل كالم وليد .. هى ال حتب الكذب و 
 هند أبمر كهذا

 ب من الطعامل ما حتكهلا   عادت إىل املنزل و هى مضطربة و قلقة و استقبلتها والدهتا حبفاوة كبرية و أعدت

 ت آالء مث ذهبت لتبدل مالبسها و عادت لتقص على والدهتا كل ما جرى خالل ابتسم

 اليوم و كيف كانت الكلية مجيلة حقا ىف يومها األول

 نعم ما زالت ىف مرحلة اإلنبهار بكل ما مير أمام عينيها

 هكذا هى البداايت ىف كل شئ

 يكفى محاسة املرة األوىل و الشوق خلوض التجربة اجلديدة

 

 لراحةاتنال قسطا من  فتها كىىل غر حتدثتا كثريا أثناء تناوهلا الطعام و فور انتهائها استأذنت والدهتا أن تذهب إ

 كالم وليد يرتدد على أذنيها و على مسامعها

 هل حقا األمر بسيط هكذا كما يقول وليد, ولكن كيف !!

 يغضب أن حيفظها و ال نه يريدىت ألح حيدثها هاتفيا كيف هلا أن تذهب إىل هند الىت طاملا حدثتها عن خطيبها الذى ال
 هللا فيها

 ظلت تفكر هكذا حىت قررت أن تنام ألن عليها أن تستقيظ مبكرا 
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**** 
عاانة ديد للغاية و مزحام ش ة وسطوىف الصباح التقت هبند و قد أشرق وجهها إببتسامتها املعتادة و استقلتا احلافل

 ركوبظفرات بعدها ىف النهاية ابل

 حلديثبدأت ا وواها و بعد انتهاء احملاضرة األوىل خرجتا و بدا على آالء التوتر و لكنها استجمعت ق

 

 هـ ايااااااااااااااااااااا هللا أخريا أنتهى و هللا لقد تعبت من االستماع إلي

 ـ ابلفعل حماضرة طويلة و مملة و مرهقة 

عا قبل بدأ اية و نعود سريئعه للغنىن جا.. هيا لنذهب لنتناول أى طعام ألاحلمد هلل أن احملاضرة التالية بعد نصف ساعة 
 احملاضرة

 ـ هيا فأان أريد أن أحتدث معك ىف أمر ما

 ـ خيييييييييييييري , هاِت ما عندك

 ـ ما رأيك ابحلب ؟

 

 ابتسمت هند ابتسامة عريضة مألت وجهها 

رايح قلبك  لك فتهبتفاصي ذلك اإلحساس الذى جيتاح كلاحلب هو أمجل شعور قد مير على اإلنسان حبياته , هو 
 لتعصف بروحك فتحلق للسماء

ه يرتدد على  امسسمع هللاأن يقامسك أحدهم أحالمك و طموحاتك بل يتقاسم دعائك و يرتدد امسه ىف صالتك و ي
 لسانك ىف كل وقت 

 كدخل بدونأن تتمىن أن تكون طريقه املمهد حنو اجلنة فيقف على ابهبا و أيىب أال ي
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 ـ هللا هللا و كأنىن أستمع إىل أسامة منري متحوال إىل طابع ديىن قليال

 شدةبنظرت إليها و هى تضحك و أخجلتها كثريا فوكزهتا هند ىف كتفها و قد أمحر وجهها 

 ـ احلب هو ذلك الشعورالذى يغمرك ابإلكتمال

 هل اسرتحِت اآلن

 و مالك تسألينىن كثريا , أخربينىن هل هناك أمر ما 

 

 ـ ال ليس هناك أية أمور و لكنىن فقط أحتدث معك ألست صديقىت ؟

 ـ آالاااااااااااااااء ما الذى جيرى !!!

 أخربيىن ماذا بِك ؟أنِت لست آالء الىت أعرفها منذ فرتة 

 ـ إبختصار اي هند.. نعم هناك أمر أريد اخبارك به 

 ب .....أان أح

 ـ ماشاء هللا .. ما شاء هللا و من هو سعيد احلظ 

 ـ امسه وليد

 ظلت تنظر إىل هند ىف حلظات ترقب و توجس و تنتظر رد فعلها 

 ـ هللا حقا رائع ,

 وليد و آالء أتعلمني عندما أكرره أشعر ابلتناسق 

 آالء و وليد نغمة موسيقية اي رىب 

 ا داء خبث مصطنع ىف انتظارها أن تكمل حديثهأخذت تضحك و تنظر إىل آالء حماولة إب

 ـ وليد .. زميلنا ىف الدروس العام املاضى

 جتمدت عينا هند و هى تنظر إليها و حاولت جاهدة اإلبتسام
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 ـ خري و لكن أعتقد أنه ال زال صغري على أن أيتى و يتقدم خلطبتك و حيدث والدك

 و مل تستطع أن تواصل حديثها  بدا على وجه آالء اخلجل الشديد و نظرت إىل األرض

 حاولت إلتقاط أنفاسها و ترتيب كلماهتا 

 ـ و من قال أنه سياتى ليتقدم اآلن ؟

 ل نفعاحاولت هند متالك أعصاهبا و أن تكون هادئة بقدر أكرب حىت ال يظهر على وجهها اإل

 ـ ماذا سيفعل اي آالء .. سيظل حيبك إىل األبد ؟!

 مسيا ىف الوقت املناسبـ ابلتأكيد سيأتى ليتقدم ر 

 ـ ممممممم .. و مىت سيحني الوقت املناسب إذا !!!

 ـ ال أدرى اي هند و لكن البد و أنه سيأتى ىف يوم ما 

 رفق الء بنظرت هند ىف الساعة فرأت أن موعد احملاضرة قد حان فابتسمت ووجهت حديثها إىل آ

 حقنواصل حديثنا ىف وقت الـ هيا بنا اآلن فقد حان وقت احملاضرة و لكن البد و أن 

 ـ إن شاء هللا 

 

 ل سوءكليها  شعرت هند ابلضيق الشديد و األمل على صديقتها الوحيدة بل هى أختها الىت ختشى ع

 افظ عليهن حيالفما الذي ميكنها فعله فاحلب هو أمجل شعور ىف الدنيا / هذا الشخص غري مناسب و 

 مل أبداقك األتذوبني بعدهم ىف اخلفاء و من مث ال يفار ال حيبها كما تعتقد فاحلب ليس كلمتني 

لية ألن يت آالء ىف الكينما بقبستعد وبعد انتهاء احملاضرة غادرت هند سريعا ألن سامح سيأتى ىف املساء و عليها أن ت
 وليد سيمر عليها و ابلطبع مل خترب هند بذلك....
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 التة ه الكثري من احللوى و الشيكو و بعد وقت قليل من مغادرة هند أتى وليد و حيمل مع

 ههنا لابتسمت ىف سعادة ابلغة و هى تلتقط األشياء من بني يديه مث أبدت شكرها و امتنا

 

 ـ حقا أشكرك اي وليد

 أان ىف قمة السعادة الىت ال أستطيع أن أصف قدرها اآلن

 ـ هل أنىت سعيدة حقا

 ـ نعم , بل و ىف قمة السعادة وهللا

 

ا و بينما مها ىف كى يطمئن عليه  منزهلا ا إىلثري من األحاديث مث انطلقا ليغادرا الكلية و يقوم وليد إبيصاهلدار بينهما الك
 طريقهما 

 إذا بوالد آالء يستقل نفس احلافلة الىت ركباها ........

 _كتاابتى

 

و بينما مها ىف  كى يطمئن عليها  منزهلا ا إىلدار بينهما الكثري من األحاديث مث انطلقا ليغادرا الكلية و يقوم وليد إبيصاهل
 طريقهما 

 إذا بوالد آالء يستقل نفس احلافلة الىت ركباها ........

 

ا كنه تفسريه أبهنا ال ميما هذرآها جتلس إىل جانب وليد و تتحدث معه , شعر و أن الدم يغلى بعروقه و أن حديثه
 عالقة زمالة عادية

 افة قصريةنزل مبسبل املنزل من تلك احلافلة و استقل أخرى مث نزل قمتالك نفسه و مل يفعل أى شئ سوى أن 

 ليتمشى قليالً و هتدأ أعصابه قبل أن يصعد و يواجهها 



 

  

142 

 

 نقطة حتول  

 

 

ه فايزة مبنادات ما قامت عندو ابلطبع وصلت قبله و بدلت مالبسها و فور وصوله دخل إىل غرفته و مل يربحها إال
 ليتناولوا العشاء

 الطاولة نظر إليها و وجه إليها حديثه مباشرةو بينما هم جالسون على 

 ـ آالء.... هل حتبني هذا الفىت  ؟

 رفعت عينيها و نظرت إليه فكرر سؤاله ....

  ؟ـ إذا كنىت حتبني هذا الفىت , فلماذا مل أيتى ليتقدم رمسياً إن كان ينوى خرياً 

 يها و مل تنطقأل عينهشة متظرت له و الدانتبهت إىل أن ما مسعته ىف املرة األوىل صحيحا ابلفعل , صعقت و ن

 مل تستطع أن تتحدث فقد هربت مجيع الكلمات من على لساهنا 

 ضرب الطاولة بيديه و هو ينظر ىف عينيها مباشرة

 ـ هال أخربتىن إن مل يكن األمر كما أظن .. فهل هذه عالقة زمالة عادية

 

 ملوقف بعداتفسري  ستطيعتا املفاجأة و ال تزال ال حدقت هبا والدهتا بشدة و هى ال تفهم شيئا فقط أربكته

  كذابً زادت نظرات والدها و ازدادت حدهتا و هى ال تستطيع أن تفسر املوقف أو تربره حىت

 ـ اباب أانااااا

 

آالء  صرف آخر معك ايون ىل ت سيكـ إن كان هذا الشاب ينوى خريًا إذًا أعطيه رقم هاتفى و أخربيه أن حيدثىن و إال
 علمت أن هذا األمر تكرر مرة أخرىإن 

عدما با هبا من طاقة مميع كل ع لتجأومأت برأسها ابملوافقة و حاولت متالك نفسها و غادرت سريعا إىل غرفتها ىف صرا 
 أحست أبهنا حىت ال تقوى على الوقوف
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ا ال تنطق أو ماهل  وه صاحل....غلبت الصدمة كل ردود األفعال الىت ميكن أن تتخذها فايزة فأى شاب يتحدث عن
 تدافع عن نفسها 

 ال تتحدث أو تربر أو تنكر أى شئ

صاهبا أتحرك و كـأهنا ات ال يا فبدخلت إليها و حاولت أن تنتزع منها الكلمات و هى ال ترد فثقل املوقف أثقل لساهن
 شلل أو خرس مؤقت.........

 

**** 
 

 شاء هللا قصارى جهدى و سأحاول إنـ  إذا عليك أن تعينىن فاألمر يبدو شاق و لكنىن سأبذل 

 ـ سأعينك و أحبث لك عن حُمفظه جيدة 

 ـ اسأل ىل أختك عسى أن تعرف واحدة 

 فسري أتعلم أعتقد أنىن أعرف واحدة و لكن الشاق ىف األمر هو احلفظ مع التجويد و الت

 و هللا سأحاول و أحتدى نفسى , ادُع ىل فقط

 هللا ىف عونك و إىل جانبك دائماً ـ إن شاء هللا أنىت قادرة و سيكون 

 أذنت العشاء فاستأذن سامح أن يذهب إىل الصالة 

 مور إلجنازهاالكثري من األ ن لديكِ بد أالـ لن أعود جمددأ بعدالصالة ألتركك إىل أعمالك فاليوم هو اثىن أايم الدراسة و 

 

 ـ كما تشاء فقط ال تنساىن من دعائك

 

 ـ ابلطبع إن شاء هللا
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 أى إعرتاض أو موافقة على رحيله فقط ابتسمت له مل تبِد 

 متنت أن يعود و لكن حيائها منعها أن تطلب منه ذلك مرة أخرى

 ةحلتها إىل اجلنر دها ىف ن مرشتعلقها به يزداد يوما فيوما خاصة كلما أعاهنا على طاعة هللا أكثر و أكثر و كا

 

 هذا الذى حيدث معها !! ُصدمت آالء لدرجة أهنا مل تتحمل أايً مما حيدث , فما

 هى غري قادرة على أن تتحمل كل هذا مبفردها أو أن تفكر حىت ....

 فأرسلت إىل وليد رسالة أهنا تود رؤيته مبكراً ىف الكلية 

 التاىل   اليومىفظرها و أرسلت إىل هند رسالة أيضا أهنا ستذهب إىل الكلية مبكراً و مبفردها و لن تنت

 حدث  ربه مباو خت د الساعات حىت حتني الثامنة صباحاً كى تنزل لتلتقى وليدسهرت ليلتها بطوهلا تع

 أغلقت هاتفها و انمت ملدة أقل من ساعتني بعد صراع طويل و تفكري أكثر

لته ينزل ابكراً ه و بسرعة و جعريده فيلىت تااستبدت به احلرية ىف أثناء انتظارها .. ملاذا أغلقت هاتفها و ما األمر اهلام 
 هكذا

 همكان فور أن الحت من بعيد اقرتب ليقتطع جزءا من الطريق فأشرت إليه أن يتوقف و يبقى

 ذهبت إليه ووجهت إليه سؤاال مفاجئاً قبل أن يتحداث ىف أى شئ

 

 ـ هل تستطيع أن تتقدم رمسياً ؟

 ـ ماذا؟ أتقدم رمسياً ؟ أمل ننااقش هذا األمر منذ أقل من يومني !!!

  لكرب اباب أنىن مل أكن أعرف أن من أحبه ليس رجاًل .. شكرا جزيالً ـ حسنا , إذا سأخ

 عليك أن تبتعد عىن و ال تريىن وجهك اثنية بعد اليوم

 ـ والدك !!!!



 

  

145 

 

 نقطة حتول  

 

 وما دخل والدك ابملوضوع ؟؟

 وما السبب وراء غلق هاتفك طيلة الليلة املاضية !!

 أخربيىن ما الذى حدث ؟

 بنته جتلس إىلابيتفاجأ فلة لسيارة اباب ابألمس فاضطر آسفا أن يستقل حا ـ ال شئ سوى أنه من حظى السئ تعطلت
 جوار فىت .. اعتقد أن هذا الذى حدث

 هو مل يتحدث معى و مل يقل سوى كلمتني اثنتني على العشاء........

 إن كان رجل ويريد أن يتقدم رمسيا فاعطه رقمى و ليتصل ىب  

 ـ نعم و مباذا أجبتيه ؟؟

 ط ؟ و مباذا ميكنىن أن أجيب ؟ـ مل أجبه ق

 أان مل أستطع أن أنطق .. توقفت الكلمات مجيعها

 ـ هل آذاِك .. هل ضربك ؟

 ماذا فعل معك ؟؟

 ـ مل يفعل أى شئ , قال ما قال و دخل إىل غرفته 

 متنيت لو يضربىن أو يصرخ بوجهى أو حىت يقتلىن و ال أرى تلك النظرات بعينيه

 ـ إذا و ماذا سنفعل ؟؟

 تسألىن أان ماذا سنفعل ؟ـ 

 لته مقاب ال أدرى سوى أن هناك أمر واحد عليك فعله اآلن ... تتصل أبىب و ختربه أنك تريد

 ـ تعلمني أنىن ال أستطيع أن أفعل ذلك حاليا على األقل 

 ـ إذا فليس أمامك سوى أن تبتعد عن طريقى متاما و تنساىن إىل األبد 

 رجللألسف لطاملا اعتقدت أنىن أحب 
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 وة ده بقانتفضت من مكاهنا و مهت ابملغادرة فحاول وليد اإلمساك بيدها ليجلسها فأبعدت ي

 

 ـ وليد اتركىن و ابتعد عىن ..

 ال أريد رؤيتك مرة أخرى , دعىن و شأىن 

 

 تركته و هى تبكى و تشعر خبيبة األمل و األمل يبدد أواصرها 

ا ماها فوجدت أهنهبا قد أودت رتب , التفتت حوهلا  لتستكشف أيننظرت إىل ساعتها فرأت أن موعد احملاضرة قد اق
 أمام مسجد الكلية 

 ء بدموعها و مله الوضو ت ميامل تدِر ما الذى تفعله سوى أن قدميها دفعتها للدخول فتوضأت و هى تبكى و اختلط
 تتوقف دموعها أثناء الصالة 

 قادمة صلت ركعتني مث جلست تفكر ماذا سيحدث هلا ىف األايم ال

 دأخذت تدعو هللا أن يدبر هلا أمورها فسمعت رنني هاتفها , نظرت إليه فإذا هى هن

 أخربهتا أن أتتى إليها ىف املسجد فالتقتها هناك 

 فور وصوهلا مل تستطع أن تتحدث من هول احلالة الىت رأت أختها هبا 

  احتضنتها بقوة وراعيها حت ذجوارها و فت كل ما فعلته أهنا وضعت كفيها على وجهها و اقرتبت منها مث جلست إىل

 

 ـ حبيبىت ماذا بِك ؟ اخربيىن 

 هل والديكى خبري ؟ إخوتك خبري ... هل أصاب أحدكم مكروه 

 ـ ال اجلميع خبري 

 عال صوت حنيبها و دموعها ال تتوقف 

 ـ إذا ما الذى حدث !!
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 اهدئى ابهلل عليكى و اخربيىن 

 ـ وليد اي هند .... 

 وليد ؟ هل أصابه مكروه ـ ماذا به 

 ـ ال مل يصبه أى شئ 

 اباب رآان معا ابألمس عندما كنا عائدين للمنزل 

 تعاال صوت حنيبها أكثر فأكثر و حتولت كل تعبريات هند إىل الذهول التام 

 ـ هااااااااااه , ماذا !!!

 و ماذا حدث / هل ضربك ؟ هل آذاكى ؟؟

 ـ ال لألسف مل يفعل , مل يفعل أى شئ 

 اتفيا هأىب  فقط أخربىن أن أقول لوليد إن كان ينوى خريا فعليه أن أيتى إىل منزلنا أو حيدث

 

 تغريت كل مالمح هند و هتللت أساريرها و نظرت إليها بود 

 ـ احلمد هلل حبيبىت , إذا أراد هللا أن يتم عليكى نعمته ابحلالل 

 فما املشكلة؟,,

 يع أن حيدث والدى أو يتقدم رمسيا ـ املشكلة أن وليد أخربىن أنه لن يستط

 لن يستطيع ,,,

 ال أدِر ماذا أفعل ايااااااااااااااااا رب 

 ـ نعمممممممممممممم 

 ية ماذا يقصد إبنه ال يستطيع ؟ / و إن كان ال يستطيع فلماذا اقرتب منك منذ البدا

 ملاذا فعل هذا ؟؟
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 صغريا وهللا أان كان رأىي صائبا و مل أظلمه إنه ما زال طفال 

 احلمد هلل الذى أنقذك منه و كفاِك شره من البداية 

 ـ وماذا سأفعل مع أىب ؟؟

 لقد تعامل معى بطريقة مل أتوقعها قط 

 من أين له بكل هذا اهلدوء و التفاهم .. ال أدرى وهللا ,, حقا فاجئىن 

 ـ أبوكى حيبك و لن يؤذيكى أبدا و ال يهمه سوى سعادتك و احملافظة على ابنته 

 كل ما عليكى اآلن أن تذهىب و تصارحيه مبا حدث 

 ـ ومباذا أصارحه ؟ أنىن خنت األمانة 

 هالىت رابانقية أن فتاته الصغرية بدأت تكرب و تتلوث من عفن هذه احلياة فهى مل تعد الربيئة ال

 ـ هوىن عليكى اي حبيبىت 

 هاال ميكن تدارك ات الىتلتجاوز من األخطاء و اامحدى هللا أنه أنقذك و أنت ال زلت على الرب و مل تقعى ىف حبر 

 

 ـ احلمد هلل .. احلمد هلل 

 اعتقد أنىن لست قادرة على حضور أايً من احملاضرات اليوم سأعود إىل املنزل 

 أريد أن أانم قلياًل فأان مل أمن طيلة الليلة املاضية 

لى ما سيكون كل شئ ع اء هللاإن ش وـ حسناً , اذهىب و انمى قلياًل و صلى ركعىت قضاء حاجة أن يدبر هللا لك أمورك 
 يرام 

 ـ إن شاء هللا أمتىن ذلك فأان ليس ىل سواك اي هللا 

 ـ آالء , ال تنسى أن حتدثيىن فور وصولك إىل املنزل 

 أريد أن اطمئن عليكى
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 ـ إن شاء هللا 

 ية هللا حبيبىت ـ ىف رعا

 عادت إىل املنزل و هى حتاول أن تتخفى من أنظار اجلميع ,

 ألمل اللوم و وج ابفهى ال تستطيع أن تتحمل نظرات والدهتا فدخلت إليها و ىف عينيها حديث طويل ممز 

 ـ مالذى حدث ابلضبط أريد أن أفهم اآلن

 على ما اعتقد أنِك حبالة أفضل 

 ـ مل حيدث أى شئ اي ماما

 كيف مل حيدث شئ ؟ هل سيحّدث والدك هاتفياً أم سيلتقيه ؟ـ  

 ـ لن يفعل هذا أو ذاك 

 ـ ماذا تقصدين؟

 ـ أقصد ما مسعىت اي أمى , لن حيّدث أىب و لن يلتقيه أيضاً 

ل  تستطع أن تفعملليها و نظر إو شرعت ىف البكاء و ألقت بنفسها ىف حضن والدهتا و ظلت تبكى و تبكى ووالدهتا ت
 سوى أن حتتضن فتاهتا الصغرية و تربت على كتفها أى شئ 

 ربةإال أن ىف ن ,شر بعد عتاسع أحست جبرحها و أنه عميق للغاية , على الرغم من أهنا ال زالت مل تكمل عامها ال
 صوهتا من احلزن و العجز ما جيعلها تبدو ىف أيس امرأة من الثمانني 

 

 ة لى ابنته الصغري عه يشفق ضع جعلىف فراشها و فايزة إىل جوارها ىف و ــ عندما عاد صاحل إىل املنزل وجدها انئمة 

 فقد وضعت رأسها على صدر والدهتا و انمت ىف حضنها لعلها تشعر ببعض األمان 

و لو  اه عن اإلنفراججزت شفتعلكن  فِهم من عينىي فايزة خيبة األمل الىت تشعر هبا حيال صغريهتا فحاول اإلبتسام و
 إىل غرفته  ابلقليل فغادر

 استيقظت آالء فلم جتد والدهتا إىل جوارها فأخذت تفكر فيما عليها فعله اآلن
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 آثرت البقاء ىف غرفتها تنتظر دخول والدها ىف أى وقت 

 و ابلفعل بعد وقت قصري طرق صاحل ابب الغرفة و مل ينتظر إذهنا ابلدخول 

رجليها كى  سها بنيضعت رأو انكمشت على نفسها وو فدخل إليها مباشرة و جلس إىل جوارها فاعتدلت ىف جلستها 
 ال تنظر إليه

 فرفع وجهها بيده وحاول أن يرسم على وجهه ابتسامة هادئة

 ـ ااحلمد هلل أنه لن يتصل أو أيتى 

 فصوبت نظرها إليه و هى ال تفهم ما الذى دفعه لقول هذا  

 

ك إليه ىف تلك إحتياج لت عنـ نعم كنت أعلم أنه ال زال طفال صغريًا و أن قلبك تعلق ببعض االهتمام الذى غف
 املرحلة 

 نىن حمق و أو مهما حاولت أن أبعدك عنه ملا استطعت و لكن موقفه هذا أثبت و جهة نظرى عملياً 

 ك معه ئوليته حىت يتحمل مسهو ال زال ال يستحق فتاة مثلك و غري قادر على حتمل مسئولية نفس

 

 ـ اباب أاناااا

 قاطعها صاحل ....

   الرأىوافقىنتـ أنىت ابنىت حبيبىت الىت مهما فعلت لن جتد هلا مكاانً سوى حضىن و أعلم أهنا 

 ولذا سنفعل بعض االشياء ىف األايم القادمة 

 نظرت إليه م منه أن يكمل حديثه ....

صف وعد مغادرتك بن قبل مىبصلني بِك و سًأقلك يوميا إىل الكلية صباحًا و ستت ـ سنقوم بتغيري رقم اهلاتف اخلاص
 ساعة فآتى إليك ألعيدك إىل املنزل 
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 هزت رأسها إشارة إىل املوافقة فاحتضنها و قبلها على جبينها مث انصرف 

 بينما ظلت هى ىف غرفتها و مل تربحها 

ة ىت ال تتلقى أيغلقته حأاتفها تفعل أى شئ سوى التفكري , حىت هأصاهبا امللل من اجللسة على فراشها و أهنا ال 
 اتصاالت

 قامت ىف تلك اللحظة لتفتح حساهبا عرب الفيس بوك فوجدت ساىل متصلة 

 

 ـ ساىل , كيف حالك ؟

 ـ خبري اي آالء احلمد هلل , ماذا عنِك؟

 ـ لست خبري متاماً و لكن ماذا بيدى أن أفعل !!!

 ؟ـ ماذا بِك أخربيىن 

 ـ لسُت على ما يرام أان ال أريد أن أذهب إىل تلك الكلية أبداً 

 حقا أكرهها ...

 ى ....ة أخر ـ وماذا ستفعلني ؟ على قدر ما أعلم أن والدك لن يسمح لِك ابلتحويل إىل أى كلي

 ـ سأحاول أن أقنعه بشىت الطرق فقط أريد أن أأتكد أنىن ميكنىن التحويل أوال

 ـ إىل أى كلية تريدين حتويل أوراقك إذاً 

 ـ كلية التجارة قسم اللغة اإلجنليزية 

  كى فعلها عليـ انتظرى سأضيفك إىل جمموعة ستساعدك ىف فهم تلك األمور اخلاصة ابلتحويل و ماذ

 ـ حسنا , انتظر 

 

 ها و ابلفعل أضافتها ىف جمموعة خاصة ابلتحويل و شكاوى الطالب فطرحت سؤاال عن وضع
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مساعدتى  إبمكان أى شخص زية فهلجنلي" أان طالبة بكلية العلوم و أريد حتويل أوراقى إىل كلية التجارة قسم اللغة اإل
 أو إرشادى فقط من أين أبدأ و ما الذى جيب علّى فعله ؟ "

 

 فوجدت رسالة من أحدهم يدعى خالد ...

 

 ـ سالم عليكم 

 التحويل إىل كلية التجارة  آنسة آالء قد رأيت سؤالك للتو عن كيفية

 مبدئيا أريد أن أعرفك بنفسى 

 أان خالد رشاد معيد بكلية التجارة و ميكنىن مساعدتك ىف كل ما ترغبني 

 إذا أردتى فقط أرسلى إىل رسالة 

 

 ما أن رأت رسالته حىت ردت على الفور 

 ـ أستاذ خالد أشكرك بشدة 

 ق املطلوبة مىن حىت أقوم ابلتحويل هل ميكنك فقط أن حتدثىن عن الكلية و األورا

 جراءاتإابه من شو ما أأخذ حيدثها عن الكلية و أقسامها و عن األوراق الىت ستطلب منها أثناء التحويل 

ه و مل لكنها مل متنع  ترد والله و و ما أن انتهى احلديث عن الكلية سريعا حىت بدأ حيدثها عن نفسه و هى تقرأ رسائ
 ئل تضع حدا لتلك الرسا

 ن اإلجراءات لكثري ماليها و ىف هناية حديثه أخربها أهنا ميكنها أن تلقاه مىت أرادت ليكون معها و يسهل ع

  باحاً ـ أريد أن أذهب غداً و لكن ال أعلم ماذا أفعل فأىب سُيقلىن إىل كلية العلوم ص

 املطلوبة  ـ إذا سآتى إليِك ىف كليتك و نذهب معاً  و نسأل عن كل األوراق و اإلجراءات
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 ـ إذا ألقاك غدا ىف املمر بني مبىن اإلدارة و املبىن املخصص للدروس العملية 

 ـ حسنا , ابملناسبة 

 داً التعرف علّى غ مكىن منىت تتحالصورة الشخصية الىت ترينها على ميني احملادثة هى صورة ىل , انظرى هلا جيداً 

 ـ اتفقنا , أراك غدا 

 أرجو أاّل تتأخر ...

 

 ها أن حتدثهحت لنفسذا مست أن خترج نفسها من حالة احلزن الىت استبد هبا و أاّل تكتئب أبى شكل و هلحاول

ئ سوى أن شنها أى ريد ميال أبس فهو سيساعدها و هل هلا أن ترفض املساعدة من شخص ال يعرفها مسبقا و ال 
 يساعدها 

خرى فوجدته أته مرة و فتح ابمللل اثنية فعادتو بعد أن أغلقت حساهبا و جلست تستمع إىل بعض األغاىن شعرت 
 قد ترك رسالة 

 

 ـ ماذا سرتتدين غداً حىت أتعرف عليكى سريعا 

 

 فردت عليه و مل تكن تعلم أنه ال يزال موجود ..

 ـ سأرتدى فستان وردى و إيشارب أزرق مزركش ببعض الورود 

 ـ حسنا, أمتىن أن أتعرف عليكى سريعاً 

 

 تفاجأت أنه ال يزال متصل فابتسمت و أرسلت رسالة أخرى 

 

 ـ ستعرفىن  ال تقلق ,
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 فأان أقصر فتاة سرتاها غداً ىف املمر )ابتسامة إلكرتونية (

 

 ظال يتبادال الرسائل حىت الثالثة صباحا 

 و هو ال يريد أن يتوقف عن احلديث معها ...

 إىل عامل آخر ا أتخذهعر أهناألوىل الىت حيدث فيها فتاة و يشتبدو شخصية مرحة إىل حد كبري ... إهنا املرة 

 أنه يعرفها منذ زمن بعييييييييد

 هل ميكن حملادثة واحدة مع فتاة أن جتعله يشعر ابضطراب كهذا !!!

 ها ت ىف قمة أانقترق و بداألز  و ىف الصباح استعدت لذلك اللقاء فارتدت فستاهنا الوردى كما أخربته و اإليشارب

ذهب يسيارته قبل أن ليتها بكإىل   خرجت من غرفتها  و ختشى أن تنظر إىل والدها الذى استعد هو اآلخر كى يُقلها مث
 إىل عمله كما اتفقا 

 ـ صباح اخلري اي اباب

 ـ صباح اخلري حبيبىت ..تفضلى تلك العلبة على الطاولة , هى لكِ 

 

ا تغري رقمها كم هاتف كىيد للفوجدت بتلك العلبة خط جد مل ينظر إليها أثناء حديثه فنظرت إىل األرض خجال منه
 اتفقا أيضا 

ت زدحام املواصالإلتتعرض  ن ملصعدت إىل السيارة بعدما قامت بتغيري اخلط و تركت القدمي ىف املنزل و ألهنا اآل
 وصلت إىل الكلية مبكرا

 و قبل أن تغادر السيارة استوقفها صوت والدها

 

 كثرياً   ـ آالء ... أان أثق بكِ 

 فأرجو أاّل ختذلينىن جمدداً ....
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 ال أريد أن أندم أو أشعر أن ثقىت ليست مبحلها .

 

 هزت رأسها داللة على اإلجياب مث غادرت السيارة 

 وقف خالد ينتظرها ابملمر كما اتفقا فتعجبت من أنه وصل مبكرا هكذا

 شدة و قالت كاهتا بلت ضحتكرارا مث تعا و ما أن رأته عمالقاً هكذا أخذت تنظر إليه و حتدق فيه مرارا و 

 

 ـ مرحباً ...أان آالء 

ان يلة و زينه ألو سامة مجه ابتحاولت أن تتمالك نفسها فنظر إىل األسفل فوجد كائن ضئيل ذو وجه مالئكى و اعتلت
 مالبسها الىت تناسبها متاما 

 ـ أهال اي آالء .. كيف حالك ؟

 ن ؟ـ أان خبري , ماذا علينا أن نفعل اآل

 ـ علينا أن نبدأ ابلتحرك اآلن حىت نصل مبكرا و ال نتأخر عن موعد وصول املوظفني

 ـ ال أبس , هيا بنا 

 

 نزالنان أو ييركب خرجا من الكلية و طوال الطريق مل يتوقف احلديث بينهما سوى للحظات قليلة حينما

اإلدارة ىف   ىل مبىنصال إو هكذا حىت و ظل يسخر من صغر حجمها و هى أيضا تسخر من كونه عمالق إىل هذا احلد 
 كلية التجارة

 رة طاملا هو إىلم و ميسا يرامسأل هو عن مجيع األوراق املطلوب و كل ما خيصها و أخربها أن األمور ستكون على 
 جوارها 

ن ستطيع أا حىت يهباخلاص  هلاتفاو بعد أن أنتهيا استأذهنا ىف أنه سيذهب ألن لديه حماضرة هامة و طلب منها رقم 
 يتواصل معها مرة أخرى
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 فلم جتد بد من أن تعطيه إايه فكان هو أول شخص حيصل على رقمها اجلديد

 

غبتها ىف ربت والديها بر نزل أخىل املقررت أن تبتعد عن كل ما يذكرها بوليد أو األمل الذى أحدثه هبا و فور وصوهلا إ
 التحويل من الكلية 

 بعد نقاش مل يدم طويال ىف البداية اعرتضا و بشدة و لكن 

  استهارأى والدها أن يرتكها هذه املرة لتفعل ما حيلو هبا خاصة إذا كان األمر خيص در 

 فهو تعلم الدرس جيب عليه أال يضغط عليها مرة أخرى 

 

 اتصلت هبند فلم ترد ىف البداية و أعطت اهلاتف إىل والدها 

 ـ كيف حالك اي عم حممد أان آالء صديقة هند 

 ال اي صغريتى كيف حالك , مبارك الكلية ـ أه

 ـ ابرك هللا فيك اي عمى .. هل ىل أن أحدث هند

 ـ تفضلى إهنا معك

 ـ آالاااااااااااء أيتها ال.... ماذا أقول لك ؟

 ملاذا هاتفك مغلقاً كل هذا و مل أتتى إىل الكلية صباح اليوم أيضا

  املضايقات ـ اهلاتف مغلق ألن أىب أتى ىل برقم جديد حىت جينبىن

 ـ حسنا , هذا أفضل 

 ملاذا مل حتضرى اليوم إذا 

 ـ أريد أن أخربك أبمر ما و ال تنفعلى أرجوكى 

 ـ ماذااااااااااااا هاِت ما عندك 
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 ـ قررت أن أحول أوراقى إىل كلية التجارة , ما رأيك ؟

 ـ هل أنت مقتنعة بقرارك هذا ؟

 ـ نعم مقتنعة للغاية هذه رغبىت , ال أريد أن أبقى بكلية العلوم تلك 

 قك حبيبىت ن و يوفيث كاحـ ال أستطيع أن أقول سوى أنىن أمتىن لك كل خري و أدعو هللا أن ييسر لك اخلري 

 

 و ىف تلك األثناء حاول وليد جاهداً أن يتصل آبالء أبية طريقة 

 هيهات  يريد إصالح ما أفسده و لكن هيهات

 دافهناك أمور أو دعنا نقول فرص أتتى للمرء مرة واحدة و إن ضاعت ال تعود إليه أب

 اسة اصة أثناء الدر ى ذلك خده علفهو عاد إىل العمل مع والده ىف الورشة و لكن هذه املرة إبرادته فلم يرغمه وال

 أراد أن يثبت لنفسه و هلا أنه رجل قادر على حتقيق وعده هلا 

 

 دتهلىت أراقسم اايم قليلة أهنت كل اإلجراءات و أصبحت طالبة مسجلة بكلية التجارة ىف الوخالل أ

وشك على اجيستري الىت أالة امله برسووجود خالد إىل جوارها ييسر هلا الكثري من األمور ابلفعل على الرغم من انشغال
 مناقشتها ىف القريب العاجل

 ى تواجده ىف حياهتا ظل يتقرب إليها شيئا فشيئا حىت اعتادت عل

ا األمر هاتفيا ألن هذ ن حتدثهأن من نعم أدمنته .. أدمنت حديثهما يوميا عرب الفيس بوك و أخربته أيضا أهنا لن تتمك
 يزعجها كثريا

 

ها و لىت تصنعها بينحلدود ااتلك  وافقها ىف البداية ألنه يعرف طريقه إىل قلبها جيدا , كيف سيجعلها تتنصل من كل
 بينه 
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ت وليد به على لذى وضعاحلظر او بعد شهر من تعارفهما و الذى يوافق أيضا شهر من افرتاقها هى و وليد قد ألغت 
 الفيس بوك 

 فوصلت إليها رسالة ىف نفس اليوم .......

 

 ـ آالاااء أتوسل إليكى 

 لقد تغريت وهللا وصرت الرجل الذى تتمنني .. صرت رجال حبق

 طبتكقدم خلو أكسب من عمل يدى و أريد أن أحدث والدك و آتى ألت وهللا أان أعمل اآلن و أكد

 أرجوكى أن تردى علّى ...حدثيىن ابهلل عليكى 

 ا و طوهت ياهتاحقرأت رسالته و تظاهرت أن األمر ال يعنيها من األساس فقد انتهت تلك الصفحة من 

 جلهمتها ألىت قدالتنازالت النعم إنه ىف املوقف األول الذى تطلب منه أن يثبت هلا أنه يستحق كل 

 قط أنه يستحق أن تبذل قصارى جهدها حىت حتبه و ُتصرب نفسها حىت يصري إىل جوارها ف

  صاعني ....إنه الشعور ابألمل الذى جيعلك تثأر لقلبك و كربايئك و تتمىن أن ترد الصاع

 إنه جفاءالقلب الذى يعقب تلك التجربة ...

 جتربة اخلذالن و العجز

 

 إليه اجتهاحأال تعريه أى اهتمام فهو من تركها ىف البداية و مل يكن إىل جوارها وقت  فقررت

 نعم !! هو من خذهلا أواًل.........

 و ىف أثناء استغراقها ىف التفكري فاجئتها تلك الرسالة...

 ـ هل تقبلني االزواج مىن ؟

 نظرت إىل الشاشة و حدقت هبا و أعادت النظر هبا مرات و مرات 
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 الذى يطلب يدها للزواج ؟... من

 ال زال ال يعرف عنها الكثري

 مسبقا صيلهاو على الرغم من أنه دائماً ما يسبق أفكارها و يعرب عما تريد و كأنه يعرف تفا 

 لكلب كذطإال أنه ال زال مل يتعرف على جوانب كثرية من شخصيتها تدفعه إىل أن يطلب منها 

أهنا عليها  جل غريب عنها ويزال ر  هو الأهنا ىف صراع ما بني أهنا ال تثق به هكذا ف دائما ما تشعر أثناء حديثها معه و
 أن تثق به فهو يقرأها و كأنه يفتح مذكراهتا و يعيد قراءهتا هلا

 مل ترد على سؤاله فكرره مرة أخرى......

 ـ آالء .. أعلم أنك هنا و أنك رأيىت رسالىت

 نيةهل تقبلني ابلزواج مىن ؟ أكررها لك اث

 

 و ىف تلك املرة و دون تفكري مسبق ....

 ـ نعم , أقبل

 ـ إذا اخربى والدك أنىن أريد أن آتى ألتقدم رمسيا خلطبتك 

 

  *************** 

 ..... استيقظت مبكرا فلديها الكثري من األعمال لتنهيها اليوم 

 فاليوم يومها ..... هى العروووس

ها مبكرا إهناء كل أمور  ملنزل وزيني اأهنا ستأتى إليها هى و ساىل ليساعدوها ىف تاتصلت هبا هند مبكرأ أيضا لتخربها 
 حىت تكون مطمئنة

عن  عد تلك اخلواطرليد فتبو تذكر تحتاول أن تكون هادئة إىل حد كبري و ترغم نفسها على إظهار ذلك , و ال تلبث أن 
 رأسها
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 ا ام و مل خيربها أنه حيبهفهى اآلن ترتبط هبذا اإلنسان الذى أظهر هلا حب و اهتم

 هافقد دخل بيتهم من الباب و طلبها رمسياً للزواج , و ذلك يعىن أنه يقدرها و حيب

 

 اليوم ملئ ابألعمال فهى للحظة األخرية مل تتسلم الفستان بعد ,,,

 ذهبت الستالمه و أهنت جتهيز نفسها ىف اللحظات األخرية

 اخلهلى مالمح خالد و أحس ابلسعادة تسرى بدو ىف تلك األثناء بدت الفرحة و البهجة ع

 تلك الفتاة الربيئة النقية الىت تشع هبجة و أمال ستصبح خطيبته و من مث زوجته

 ستكون له وحده ... ملكه ..ملكه هو فقط

 

ذت تردد اىل فأخسشجيع تأهنت وضع بعض اللمسات الرقيقة على وجهها من مساحيق التجميل بني إعرتاض هند و 
... 

 بسيط اي هند وهللا لن أابلغ ...شئ بسيط فقطشئ 

م يسرتها ذلك نقها فلعظهرت أارتدت حجاهبا الذى كان ساترا لشعرها فقط ابلكاد و قد أظهرت منه خصلة ملونة و 
 احلجاب

 جاحلر  وكل ما أرادته هند هو أن تراها سعيدة فحاولت نصحها خبفة حىت ال تشعرها ابلضيق 

 فة ع ينظر إليها و تعالت الزغاريد و لكن نظرته هلا خمتل.....خرجت العروس و اجلمي

  حياتهىفراها أخذ يتأمل قسمات وجهها و ينظر إليها إبعجاب شديد و كأهنا املرة األوىل الىت ي

 مجيلة ..هادئة ..رقيقة و زينها حيائها بشدة

 يع احلاضرينأعني مج ة ىففرحجلست إىل جواره و امتألت األجواء ابلزغاريد و تعالت أصوات األغاىن و بدت ال

 حىت حانت اللحظة املوعودة الىت ترقبتها مجيع الفتيات

 دخلت والدهتا و هى حتمل علبة مجيلة قد زينتها هند بشكل رائع مسبقا و بداخل هذه العلبة خامتى الزواج



 

  

161 

 

 نقطة حتول  

 

إايه و  ا خامته فألبستهأعطاه مثيمىن أمسك بيدها فإذا هبا ابردة فنظر إليها نظرة حانية و ألبسها خامتها ىف يدها ال
 تعالت الزغاريد و عال صوت التصفيق

 ىف تلك اللحظات أتملتهم هند بود شديد و أحبت سامح أكثر أيضا 

 ه هكذاى بيدهنعم .. ليست األمور بتلك السهولة , ليس إبمكان أى شاب أن ميسك بيدها أو متسك 

 نعم حيفظها و خياف عليها .. حيفظها من نفسه

 احلب الذى ظلت عمرها أبكمله تتمناههذا هو 

 ىتحليها إو ىف نفس اللحظة استعادت آالء مشهد قصري من خطبة هند و كيف كان سامح ال ينظر 

 و لكنها عادت إىل عاملها سريعا فهى اآلن جتلس إىل جوار خالد

 خطيبها الذى حيبها

 اً ف أهل خالد أيضد انصرافة بعمن ابب الغر  و بعد انصراف املدعويني جلس خالد و معه آالء و جلس والدها ابلقرب

 ـ مربوك اي عروسة

 ـ ابرك هللا فيك

 ـ هل تشعرين مبا أشعر به اآلن ؟

 نظرت إليه خبجل : و مبا تشعر اآلن ؟

 ـ أشعر أنىن أسعد إنسان ىف الكون .. و كأن حلم مجيل قد حتقق

 كيف شئتو كأن الدنيا قد مدت إىّل يديها ألغرتف من السعادة ما شئت و  

 ـ إحم , أدام هللا سعادتك

 ـ و ماذا عنِك ؟ هل تصدقني أن اليوم هو خطبتنا...

 ال أعرف كيف حدثت كل تلك األمور هبذه السرعة

 ـ نعم أصدق
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 ضحكت برقة و أردفت ..

طيىب خفأنت يفما شئنا كردان و  تما أاحلمد هلل اي خالد , فأان ال أريد أن أختبئ من أهلى فاآلن أستطيع حمادثتك و ق
 رمسياً 

 راستمر حديثهما ملدة ساعة مث استأذن ىف اإلنصراف ألن الوقت أتخر و قبل أن يغاد

 ـ أسألقاكى غدا ىف الكلية اي عروسة ؟

 ـ إن شاء هللا

 ـ ال تتأخرى فسأنتظرك

 ـ حسنا لن أأتخر إن شاء هللا

 

 كاملة  ا غريحست أن فرحتهغادر خالد منزهلا و دخلت إىل غرفتها و أغلقت الباب وجلست تفكر فأ

يس مبكانه لو أن هناك شئ  ا تشعرال أهنإعلى الرغم من أهنا تشعر حقاً ابلفرحة و يعجبها كثريا ما يفعله خالد ألجلها , 
 الصحيح

 و أن فرحتها مل تكن كفرحة هند يوم خطبتها

 بدلت مالبسها و قبل أن تنام أتتها رسالة على اهلاتف ففتحتها....

 

 " تصبحني على خري اي أمجل عروسة ىف الدنيا "  

 ابتسمت لرسالة خالد تلك و تركت اهلاتف لتسرتيح قليال فعليها أن تستيقظ مبكرا

 

 ظل ينتظرها ىف كافيرتاي الكلية و قد أحضر هلا طعاما ليتناوال اإلفطار معا

القادمة  تخيل فقط حياتهو هو ي رديةألحالم الو أقبلت و هى مشرقة الوجه فأخذته ابتسامتها الرقيقة إىل عامل آخر من ا
 مع ذلك املالك الرقيق
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 بتسم ا و الوحت إليه بيديها و قدد تسمرت عيناه و غرق ىف أحالمه و عامله اخلاص فانتبه هل

 ـ صباح الورد اي عروسة

 فضحكت ىف خجل 

 ـ صباح النور اي عريس

 راق و الساندوتشات أيضاابتسم و أشار بيده إىل طاولة قد وضع عليها بعض األو 

 ـ هيا تناوىل طعامك كى نبدأ مذاكرة اآلن 

 ـ اآلن !!!! ... ال ننتظر قليال

 ظلت تنظر إليه نظرات استعطاف مصطنعة

 قليال .. قليال فأان ال زلت عروسة 

 ضحك بشدة و اصطنع اجلدية 

 ـ و هل ألنك عروسة لن تذاكرى...

 ط واحدحسنا موافق أن نؤجل املذاكرة و لكن بشر 

 ـ شرط !!!

 فضلتل هذا الشرف , يك لتنو عم علعلى الرغم من أنىن العروسة و من املتوقع أنك ستنفذ ىل مجيع رغباتى و لكن سأُن

 ـ وهللا !!!!! ستنعمني علّى هااا ,,

 د ؟ذا احلإذا أخربيىن عندما أمسكت يدك ابألمس كانت ابردة جدا , ملاذا كانت ابردة إىل ه

 الفور و امحر وجهها بشدة تغري لوهنا على 

 ـ أان كانت يداى ابردة , ال هذا مل حيدث

 ـ مممممممممم , امحر وجهك...

 إذا أان حمق , هيا اعرتىف و أخربيىن ما السبب ؟
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 ـ ألنىن عروسة , كل العرائس يكن كذلك

 ـ و ما أدراكى ؟ هل كنىت عروسة مسبقاً 

 ـ هل أخربك أمرا

 , هيا بنا نذاكر حاالااااااااااااااا أان أريد أن أذهب اآلن ألذاكر

 ـ ال لن نذاكر ستتناولني طعامك أوال

 انوهلا ساندوتشا و هو يضحك عليها بشدة و على طفولتها و خجلها أمامه

 و ما أن أهنيا فطورمها بدأ ىف شرح مادة احملاسبة 

 استمرا هكذا ملدة ساعتني

 ريبغشوق  مث توقف عن الشرح و رفع عينيه إليها و قد ملعتا بشدة و نظراته إليها تعرب عن 

 ـ آالء

 ـ نعم

 ـ أحبك

 ـ نعممممممممم         ) تسارعت دقات قلبها و مل تستطع أن تنظر إليه (

 ـ أحبك

 أحبك

 انتبهت له و هو ينظر إليها تلك النظرة فلم تنطق ومل تتحرك شفتاها  , فقط

 سكت بقلمها و أبدت إهنماكا ىف األوراقأم

 ـ سأهنى هذه املسألة و صححها ىل 
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رهتا أن راهبا و عدم قدمن اضط ا رآهابلطبع التمس لرد فعلها الغريب هذا العذر فلم حياول أن يضغط عليها .. يكفيه م
 تنظر إىل عينيه

 نظرت إىل ساعتها فرأت أن موعد احملاضرة اقرتب

 أتخرننهض اآلن فقد حان وقت حماضرة دكتور سالم و ال أريد أن أ ـ خالد جيب علينا أن

 ـ إذا امجعى أوراقك و أشيائك و هيا بنا

أخربه  اتصل بوالدها وفاضرة ت احملابلفعل ذهبا إىل املدرج و وقف معها حىت دخلت احملاضرة و ظل ينتظرها إىل أن أهن
 يبِد والدها اعرتاضأبنه سيعيدها إىل املنزل إن مل يكن لديه مانع , فلم 

 و فور أن تركها و غادر بدأت تلتقط أنفاسها هبدوء...

 ما هذا الذى جيرى !!

 نعم هى سعيدة لدرجة مل تتوقعها قط

 شعرت و أن الدنيا قد مجعت هلا و أن كل سعادة ابلكون ال تضاهى 

 أخربها أبنه حيبها .. أخربها أنه يريد أن تكون زوجته فتقدم هلا رمسيا

 و أخربها بكل هذا ابلرغم من أنه ال يعرف عنها الكثري 

 سالةدخلت إىل غرفتها و هى تقفز و تقفز مث أخرجت هاتفها من حقيبتها و أرسلت إليه ر 

 " ال حرمىن هللا وجودك حبياتى "

 

أاخبار ح آخر اك لتتصفيس بو تناولت طعام الغداء و جلست على جهاز احلاسوب اخلاص هبا و فتحت حساهبا عرب الف
 و الرسائل اخلاصة هبا 

 فإذا به يرسل إليها رسالة

 غمرهتا رعشة و إحساس غريب إختلج بداخلها

 نظرت إىل الرسالة و مل تدِر ماذا تفعل فهو مل حيدثها منذ زمن ..
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 انقطعت أخباره منذ فرتة فهى مل تعد تعرف عنه الكثري بعد ...

 ـ كيف حالك اي آالء 

 عنك و ما السر وراء هذا اإلختفاء الطويل  ـ خبري احلمد هلل , ماذا

 اانً نوم أحيقت للـ مل اختِف وهللا و لكن كل ما ىف األمر أنىن أعمل مع الدراسة و هللا ال أجد و 

 ـ كان هللا ىف عونك 

 ـ آالء .. اعذريىن أعلم أن كالمى هذا متأخر 

 واهللا وهللا الظروف صعبة للغاية و مل أستطع أن أحدثك

 اي أمحد و هللا أان أقدر كل ظروفك ـ ال عليك

عب أايم متر م صعبة , بل أصفعل أايا ابلـ ال أعلم أنه كان من الواجب علّى أن جتدينىن إىل جوارك ىف تلك األايم و لكنه
 علّى حبياتى منذ وفاة والدى

 اءصدقاأل ري منـ خري وهللا األمر ال يستحق كل هذا , فاملوضوع كان عائليا و أان مل أخرب الكث

 ـ ابلطبع هو أمر قد انتهى و عليكى فقط أن تدعى له ابلرمحة

 ـ أدعو له ابلرمحة !!!

 ـ أااه نسيت أن أقول ىف بداية حديثى البقاء هلل

 د غداأن حيص يريد وهللا مجيعنا عائدون إىل نفس املصري ىف النهاية و على كل منا أن يقدم اآلن ما

 ا ؟ من الذى وافته املنية ؟ـ هللا أبقى و أدوم و لكن ىف من أيض

 أمحد آسفة عما تتحدث ؟ أان حقا ال أفهم

 ـ ال تفهمني ماذا ؟

 حبيبك مات اي آالء , هل أثرت الصدمة على عقلك

 ـ حبيىب , من تقصد ؟
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 كنت أظن أنك تعتذر ألنك مل تبارك ىل على اخلطبة 

 و لكنىن وجدتك تكتب البقاء هلل !!!

 ـ خطبة !!!! أى خطبة !!

 ـ حفل خطبىت كان أول أمس اي أمحد و ظننت أنك علمت فحدثتىن كى تبارك 

 ـ ماذااااا؟ أول أمس !!! وماذا عن وليد ؟

 كيف ذلك ؟؟ كييييييييييف .. كيييييف !!  اخربيىن كيف اي آالء

 ـ ماذا بك متت خطبىت ما الغريب ىف األمر و من الذى توىف...

 بيىب ؟انتبهت أنك تقول حبيىب ,فمن تقصد حب

 ـ وليد , وليد ماااات اي آالء

 صعدت روحه إىل ابرئها أول أمس , أول أمس هاااااا

 و كأن روحه قد أبت أن تفارق جسده إال بعدما صرتى لغريه

 ليته كان يعلم 

 آخر ما نطقه كان آالء ... آخر من وصاىن هبا آالء

 آخر شخص يرغب ىف رؤيته آالااااء      آالء.. آالء .. آالء

 آالء حتتفل و تضع خامت اخلطبةو 

 اياااااااااااااااهللا 

 كيف هى تلك احلياة

 ياتهحبخر نفس ها آلكيف ميكن للمرء منا أن يعشق إحداهن إىل هذا احلد !! إىل احلد الذى جيعله يذكر 

 و كيف هلا أن تنسى كل الوعود الىت بينهما و كل أحاديث احلب و العشق !!!

 ها ابلعريس و العقار و األشياء الىت تشرتى و تباع ؟؟كيف هلا أن ترى أن مستقبل
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 كيف لك هذا !!

 لقد رأيتك غري كل النساء ... حسبتك نوع خمتلف عنهن

 .لنقى الذى ....ملالك ايتك امل أختيل أو يدور بباىل يوما أن آالء من املمكن أن ختون فأان دائما و أبدا رأ

 به أمحدأغلقت شاشة احلاسوب و مل تكمل قراءة ما كت

لوم تال تستطيع أن  ونفسها  ها عنمل تتمكن من قراءة املزيد من اللوم و اإلهتامات الىت ال تقوى على ردها أو دفع
 نفسها ألهنا مل يكن بيدها أى شئ لتفعله

 

 هو من خذهلا .. هو من تركها .. هو من أحبها و مل يِف بوعوده

 كل شئ أيضا ىف حلظةهو الذى أعطاها كل شئ تتمناه ىف حلظة مث سلبها  

 تركها .. تركها وحدها و قد إزداد جرحها الغائر بفراقه 

 فراق جناة كسرها مسبقا و فراقه قد أكمل على ما تبقى لديها من القوة لتعيش ..

 طاملا تظاهرت ابلقوة و أنه أصبح ال ميثل هلا أى شئ و أهنا مل تتأمل 

 و لكن...

 كم أنت لعني أيها الفراق...

 كل أحبابنا ... ملَ يذهبون بال عودة  ملَ يرحل

 ملَ كل شخص نتمىن أن نكمل معه حياتنا يرحل و يرتك لنا ذكرايت تظل ابقية 

 تبدد كل فرحة بداخلنا ... ملاذا ؟ ملاذا ؟

 

 ظلت تبكى و تبكى و ال أحد يشعر جبرحها .. وليد مات ىف اليوم الذى خطبت فيه

 ية .. هل كانت حادثةكيف مات و ما السبب ؟ هل هى موتة طبيع



 

  

169 

 

 نقطة حتول  

 

 ال تعلم فقط كل ما تعلمه أنه اآلن فارق احلياة 

 ا بداخلهاشخص مب رب أىأخذت تدعو له و ال يقطع هذا الدعاء سوى بكائها و حنيبها و هى ال تستطيع أن خت

 البكاءن أثر متذكرت اهنا قد أخربت هند مسبقا أبمرها فاتصلت هبا و هى تستطيع التنفس ابلكاد 

 ـ نـ نـ نـ نـ د , هند      ) أخذت تشهق و نفسها يعلو و يعلو (ـ هنـ ن

 ـ ماذا بكى اي آالء ... اهدئى ابهلل عليكى 

 اهدئى فقط و أخربيىن ما الذى حدث؟

 ـ آاااااااااه ال أستطيع اإلحتمال اي هند , قلىب يكاد ينفطر أملا

 ـ هدئى من روعك قليال و أخربيىن ما الذى حدث هبدوء ابهلل عليكى 

 وهللا كاد عقلى ينفجر .. اهدئى ارجوكى

 ـ وليييييييييييييييد اي هند , وليد .. آااه اي وليد

 ـ أال يريد ان يرتكك و شأنك ؟ ماذا يريد منِك..

 آالء ال أريد أن أت.....

 ـ لقد غادر اجلميع و رحل

 وليد ماااااااااات 

 مات اي هند ماااااااااااااااات

 ـ الحول والقوة إال ابهلل ...إان هلل و إان إليه راجعون

 البقاء هلل اي آالء وهللا كلنا راحلون و ال يبقى إال وجه هللا

 ـ و ىف يوم اخلميس . يوم خطبىت 

 كان يكفن ويدفن و أان أفرح و أرقص ألنىن عروس

 هحبيبىت , هذا هو عمره الذى مل يكن ليخطئه أبدا فهذا هو قدر ـ هدئى من روعك اي 
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و ال  ملوت أيتى بغتةعظ أن او نت ليس للموت سنن فاملوت ال يعرف كبري أو صغري إنه األجل ... علينا حنن أن نعترب
 أيتى لكبار السن فقط 

 إنه أيتى ألصدقائنا وأحبابنا فيأخذ زهرة شباهبم

 هنم ميتون "تذكرى دائما " إنك ميت و إ

 علينا دائما أن نتذكر و عن عمره فيما أفناه و عن شبابه فيما أباله

 أن نعترب و نذكره ابخلري و ندعو هللا أن يرمحه و يغفر له ذنوبه

ا على ما حماسبتها كثري  نفسك و  لومىفادع هللا له اي آالء أن يغفر كل ذنب اقرتفه بسببك أو عاونتيه فيه و ال تسرىف 
 عى ابلتوبة قبل أن يفوت األوان مضى و أسر 

 اتههل تعتقدين أنه إن كان يعلم أن النهاية قريبة إىل هذا احلد كانت هذه لتكون حي

 رمحه هللا و غفر له تقصريه و غفر لنا و رزقنا حسن اخلامتة

 ـ ال اي هند إنه كان ....

 ـ اصمىت اي آالء و ال تكملى .. ال تزيديه ذنوب

 و احذرى أن تتذكرى أى شئ خيصه حىت بينك و بني نفسك غفر هللا ذنوبه و سرته

  فيه هللالقد متت خطبتك لرجل آخر ... إحفظيه هو أيضا ألنك أبمر هللا ستضحني زوجته فاتقِ 

 

 ـ حاوىل أن تفهميىن اي هند , فأان ال استطيع أال أأتمل أو أشعر بذلك 

 ىل فبيننا الكثري و الكثري من األمور الىت ال تنسى ... كيف

 ـ عليكى أن تنسى كل شئ اي آالء ... أن تنسى كل شئ و ال تتذكرينه أبدا

 ادالرش كلما تذكرتيه استغفرى هللا و ادعى هللا أن يعنيك و خيفف عنك و يرشدك إىل سبيل

 ـ إن شاء هللا اي هند سأغلق اآلن 

 ـ احفظى هللا ىف نفسك و ىف خطيبك اي آالء
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 ىف حفظ هللا اي حبيبىت...

 ملا من أما هب اهلاتف و وضعت يدها على صدرها و هى تشعر أن قلبها يكاد أن يفارقها لشدة أغلقت

 ثواهمقامت فتوضأت و وقفت تصلى و تدعو هللا أن يغفر هلا و له و يرمحه و جيعل اجلنة 

 

 استمرت ىف انقطاعها ىف غرفتها ملدة أسبوع ال خترج و ال تتحدث مع أى شخص

 استمرت هكذا .. 

 ب إىل اجلامعة و ال ترد على هاتفها إال ىف أقل احلدودال تذه

 ن يعرف السبب وأفحاول  لكليةاحىت خالد مل يلحظ غياهبا إلنشغاله برسالة املاجيستري , الحظ فقط انقطاعها عن 
 هى دائما تتهرب من أن تصارحه

مل  كذا دواليك حىتكرا و هظ مبيقفأحياان ختربه أن احملاضرات ليست هامة و أخرى أهنا متعبة و ال تستطيع أن تست
 من سؤاله

 

ت أن تذهب مث قرر  صحفهاو ىف أحد األايم استيقظت مع آذان الفجر فنهضت و أدت صالهتا و جلست لتقرأ من م
 إىل اجلامعة ىف هذا اليوم فقد انقطعت كثريا

 تناولت فطورها و ارتدت مالبسها مث ذهبت

تشرتى فنجان ل خرجت مثملدرج حقيبة يدها على مقعد منزٍو ىف جانب او عندما دخلت إىل املدرج وضعت أوراقها و 
 القهوة الذى اعتادت أن تتناوله صباحا

 كد هلا أنه هوما بداخلها يؤ  كن شيئا و لالو ىف طريقها إىل الكافيرتاي حملته من بعيد , مل تكن متأكدة إن كان هذا هو أم 

 كما أنه يقف مع وائل و سامح خطيب هند

 ممنهم و أشارت إليه أال ينصرف أو يتحرك من مكانه ألهنا تريده ىف أمر هااقرتبت 

  جتده...ملن عادت ما إ أشارت إليه بتوسل أن ينتظرها مث أسرعت إىل املدرج و أخذت أوراقها و حقيبتها و
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 امهريد ىف أمر ا تربته أهنما أخأحست خبيبة األمل فهى مل تتوقع أبدا أن يفعل هذا هبا و أن يغادر و يرتكها بعد

 ار ينم عن وجودنه البخاعد متسمرت ىف مكاهنا و جتمعت الدموع ىف عينيها فوجدته آتيا من بعيد حيمل كواب يتص
 مشروب ساخن

 فظلت واقفة كما هى و مل تتحرك

ذى نفس املكان ال وقف ىف عيد وفهى ال تريد أن تضع نفسها ىف هذا املوقف احلرج مرة أخرى فلمحته يلوح هلا من ب
 رأته فيه قبل أن تنصرف

 ابلكافيرتاي ن جيلساهو أ ذهبت إىل حيث يقف و استأذنته أن جيلسا أبى مكان ألهنا ال تستطيع الوقف فاقرتح

قد  ا ينم على أهنا عادهتلى غريعبداخله صراع بني أنه ال يريد أن جيلس معها و أن لوهنا الشاحب و صوهتا الضعيف 
 تكون مريضة 

 لس طلبت القهوة مث جلست أمامه مرتبكة فآثر هو أن يبدأ احلديثوأهنى ذلك أبن ج

 ـ ما الذى أتى بِك إىل هنا ىف هذا الوقت الباكر ؟

 يسمعه ابلكاد الذى نظرت إليه و ابتسمت ابتسامة حزينة و حاولت احلديث بصوهتا املتهدج  اخلفيض ذاك

 أبدأ احلديث قبل أن لزاما هو شرطى الذى ستقبلهـ عليك أن تسمعىن حىت أهنى حديثى كله و ال تقاطعىن و هذا 

 بدا على وجهه قبول حديثها فاستمرت

 سىع عن نفأداف ـ لقد حتدثت كثريا عندما أخربتىن بوفاة وليد و ظلمتىن و مل تدع ىل أى فرصة كى

 ما ال تعلمه أنىن قد تركت وليد منذ أكثر من شهر و نصف

 ا ابخلطبة من خالدقصت عليه كل ما حدث معها حىت أهنت قصته

 ال أريد أن أطيل عليك أكثر من ذلك و ال أعلم ظروف وليد و حياته ىف تلك الفرتة

 و لكن يبدو أنه مل يقَو على فعل أى شئ أفضل مما حدث

 لغة االجنليزيةقسم ال كن ىفلأما عن الذى أتى ىب إىل هنا ىف هذا الوقت هو أنىن زميلتك اآلن بنفس الكلية و 

 صيلها ابلطبعمن تفا ه أاي هو الذى ساعدىن بنقل أوراقى و جتاوز تلك احملنة الىت مل أقص عليو خالد خطيىب
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 د رشاددعى خاليكلية أما هو فيساعدىن اآلن و يشرح ىل ما أريد إن تعثرت ىف دراسىت فهو معيد هنا ابل

 البد و أنك تعرفت عليه 

 حديثها صمتت لربهة و هو ال زال ينظر إليها و ينتظرها أن تكمل

 فالتقطت أنفاسها و أمسكت عرباهتا و مل تسمح هلم ابلنزول

و تشرتى اي ل أشياء تباع أفرط ألجمل أ ولقد اهتمتىن الكثري من اإلهتامات و مل أرد على واحدة منها لكنىن مل أخن وليد 
 أمحد

 و عموما إن رآىن العامل أبسره شخص سئ فيهمىن كثريا رأيك ىب و أال تراىن كذلك

 اهنيت حديثى إن كنت تريد أن تتحدث و أشكرك على إنصاتك ىل كل هذا لقد

 

 ـ آالء .. أان آسف

 حقا آسف

 

 ـ ال أريد أسف وهللا فكل ما حدث هو اخلري ابلتأكيد , احلمد هلل

 ألمور سات افقط تعلم أال تتعجل احلكم على أى إنسان قبل أن تعرف كل شئ , قبل أن تعرف مالب

 حقك أن تعرف عن أى شخص كل شئ..ولتعلم أنه ليس من 

 وابلتاىل ليس لك أن تصدر أحكاما قاطعة على البشر 

 ـ حسنا , أنىت حمقة

 أعلم أنىن كنت خمطئا إىل حد كبري و أرجو أن تساحميىن

 أخربيىن إذا كيف حالك بكلية التجارة ؟

 ـ احلمد هلل خبري وليد يساعدىن كثريا آسفة .. أقصد خالد
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 ـ ال عليك , أخربتيىن أن خالد خطيبك معيد هنا ابلكلية 

 أتقصدين هذا الشاب الضخم ذو البشرة السمراء 

 ـ نعم إنه هو لكن وهللا له قلب طيب بشدة

 ؟تخارةـ أان ال أعرفه جيدا و لكن إن شاء هللا يكون رجل يستحقك , هل أديىت صالة اإلس

 ـ نعم قمت أبدائها

 تشعر ابلراحة جتاهه ملاذا يبدو عليك أنك ال

 ـ ال وهللا أان ال أقصد أى شئ ..

  إن كان هذا هو اختيارك فأان أدعو هللا أن يرزقك خريه و يكفيكى شرهـ اللهم آمني

 ـ انظر لقد جاء على أثر ذكره إنه هناك   

 أشارت إليه فنهض أمحد و هم ابإلنصراف

 ـ إذا سأغادر أان اآلن و أتركك مع خطيبك

 يقىفسك و ساحميىن وهللا مل أكن أعرف تفاصيل كثرية و مهما كان فهو صدفقط اعتىن بن

 ـ ال عليك وهللا ليس هناك أى شئ , انتظر حىت أعرفك على خالد

 

 لى وجههراء علوحت إىل خالد بيدها فتوجه حنومها و رمق أمحد بنظرة متعالية و رسم ابتسامة صف

 ـ هذا زميلى أمحد اي خالد

 لثانوى و زميلى أيضا هنا ابلكليةهو زميلى منذ أايم ا

 ضحك خالد ضحكة متكلفة غري مكتملة و مد يده ليسلم عليه قائال

 ـ دكتور خالد رشاد .. معيدك هنا ابلكلية مبا أنك ال تزال طالب

 ـ تشرفنا اي دكتور .. سأنصرف اي آالء 
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 ال تنسى أن تفعلى ما أخربتك به 

 بضيق مث انصرف (سعدت كثريا مبقابلتك    ) نظر إىل خالد 

 

 ليهاعسحب خالد املقعد اجملاور هلا بقوة و جلس فور مغادرة أمحد و حتدث بنربة غريبة 

 ـ من هذا احلشرة الذى كنىت جتلسني معه ؟

 ـ حشرة !!! ال أمسح لك أن تتحدث عنه هبذه الطريقة أبدا

 إنه أمحد زميلى بل لك أن تقل صديقى و أخى أيضاً 

 هللا و ماذا أيضا؟ـ أخوكى !!! ما شاء 

 ـ خالد ماذا بك ؟ ملاذا تتحدث معى هكذا 

  كل شئساوون ىفشر متبمث تعال هنا .. ملَ أشعر دائما بنربة التعاىل تلك ىف حديثك عن الناس فجميعنا 

 ـ ال لسنا متساوون فأان دكتور و هو طالب

 ـ نعم و لكنه مل يتحدث معك ألنك دكتور خالد

 ... ال أعلم مل تنظر للناس هكذا !! هو حيدثك ألنك خطيب آالء

 أان مثل أمحد ال أزيد عنه شئ فهل ترى أنىن أيضا حشرة !!

 ـ  إذا مسحىت ال تقارىن نفسك أبى شخص مرة أخرى

 ـ ال أقارن نفسى...

 أان ىف نفس ظروفه ابلضبط

 ندرس ىف نفس الكلية و نسكن ىف نفس الشارع .. إذا ما اإلختالف ؟

 ـ آالء ..

 ناقشة ىف ذلك األمرأهنى امل
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 ماذا ستفعلني اآلن ؟

 ـ سأعود إىل املنزل ...

 دـ و حماضراتك هل أتيىت إىل الكلية حىت ال حتضرى حماضرات و جتلسى مع أستاذ أمح

 ـ ليس لك شأن فيما أفعل اي خالد

 ـ إذا هيا , سأقِلك إىل املنزل فالسيارة معى

 ال حشرات !!ـ ال سأغادر مبفردى و أدعك مع العامل النظيف ب

 

 داخلهابت تردد ذا صو رحلت غاضبة و مل تتمكن من إيقاف عقلها عن التفكري ىف كلماته و فجأة قاطع كل ه

 هل أديىت صالة االستخارة ؟؟ تكرر هذا السؤال

 سأهلا أمحد و سألتها هند إايه أيضا ً 

 نعم أدهتا و مل تشعر ابلراحة التامة الىت كانت تنشدها

 هبا رغبتها ىف اهلروب من جتربتها الفاشلة إىل هذا !!هل تسرعت و أودت 

 صراع و تصادم بداخلها حاولت إيقافه حىت وجدت نفسها أمام منزهلا ...

 صعدت الدرج ىف تباطؤ مث دخلت إىل غرفتها مباشرة

 مل تتحدث , مل ترى أى شخص حىت أهنا مل تلِق السالم , ألقت أبغراضها على 

 كما هى  فراشها و انمت إىل جوارهم

 مالذها و مفرها الدائم ... " النوم "

 

 عنها حلديثمرت األايم متتابعة ىف عالقة متوترة مل يربطها به ىف خالهلا سوى املذاكرة و ا
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 يث بينها و بنيقف احلدن يتو ال يعزى صمتها و وحدهتا سوى تلك اللحظات الىت متضيها أمام شاشتها و ال تريد أ
 اتأمحد أبداً و أن يدوم لساع

 اقرتبت االختبارات و ابت خطرها وشيكا و هى ما بني مرحلة اإلكتئاب و املقاومة

ا أن االمور ساندها و خيربهيو الذى هخالد ... كعادهتا متوترة .. قلقة , هكذا جتدها قبل االختبار دائما أما هذه املرة ف
 ستكون حتما خبري

 ايم السابقة ىت نشبت ىف األفجوة اللل القالذها أثناء املذاكرة مما استعادت ثقتها به شيئا فشيئا السيما أنه هو دائما م

العزلة  ر أن يقتحم تلكسها فقر لى نفعأحس خالد ببعدها عنه و انشغاله عنها برسالة املاجيستري و العزلة الىت فرضتها 
 و خيرجها منها شاءت أم أبت و ابلفعل فعل ....

 

أن خترج  فق هوى بداخلهاهذا وا ا ألنا أن خترج معه فوافقت بدون تردد , رمبعرض عليها ىف اليوم األخري من اختباراهت
 من تلك النظرة السوداء للعامل و تتنصل من أى أمل يالحقها

 ارتدت مالبس رقيقة تناسبت معها متاماً مما زادها هباًء و زينها حياؤها...

 ذهبا معا ليتناوال طعام الغداء.....

ذا هول أن ختفى كل ا و حتارتباكهإليها فتنطق عينيه غزال بدون حديث فيزيد من حرجها و اطوال جلستهما و هو ينظر 
 وراء ابتسامتها املصطنعة

 ظل يتأملها طويال و هى أتكل حىت قاطع ذلك الصمت قائال

 ـ أعددت لكى مفاجأة...

 ـ خري إن شاء هللا , كم أحب املفاجأاات

 بداً (رتكها أمل ت بدو لطيفه معه على الرغم من أن آالمها) حاولت أال يبدو على مالحمها الضيق و ت

 ـ معى تذكراتن للسينما , فما رأيك !

 ـ ملَ ال مىت املوعد ؟
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 ـ مل يتبَق سوى نصف ساعة 

 ـ إذا هيا بنا ننهض حىت ال نتأخر

 حظاتخالد بتلك الل ن تشاركررت أحتركا ابلفعل حىت وصال إىل السينما و على أعتاهبا ألقت كل ما هبا من مهوم و ق

 مل تتوقف حلياة واترية و فوليد رحل و هى ليس هلا يد بذلك فقد رحلت جناة من قبل مال الذى حدث , استمرت 

 و ىف أثناء مشاهدهتما للفيلم اقرتب منها ووضع يده على كتفها 

 خفق قلبها بشدة و اثرت نفسها و تعاقبت أنفاسها 

 وألول مرة تشعر هبذا االضطراب الغريب

 مل تدِر ماذا تفعل هل تبعده اآلن عنها و توخبه أم ترتك نفسها ؟

 ما هذا الدفئ الغريب الذى يصدر عنه

 لكنها أيضا ختشى أن يكون دفئ ملئ ابألشواك

 حضن تريد أن هترب منه و ال تستطيع

 فاستسلمت و تركت نفسها حبضنه فضمها إليه بشدة أما عن الظالم فقد سرت الكثري

 ميلؤها العشق و الرغبة...نظراته إليها 

 يعانعم ترى ىف عينيه تلك الرغبة اىل ال ميكنها تفسريها إال كونه يريدها زوجته سر 

 

 و ىف تلك اللحظات نست العامل كله و كل ما سيطر عليها ىف األايم املاضية

 بعذات الحلظا مل تَر سوى سعادهتا و أهنا تريد أن تنهل من هذا الشعور و ختزنه ليكون ذخرا ىف

 ريقوال الطقها طأوصلها إىل منزهلا مباشرة عقب إنتهاء الفيلم لتأخر الوقت و اإلبتسامة مل تفار 

 هل اي ترى ابتسمت هلا احلياة ؟؟

 هل ستعوضها أخريا عن كل ما عانته ىف األايم السابقة 
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**** 
 

 واكبت هذه الفرتة تغريات كثرية ىف شخصية أمحد و حياته ....

 انقطع عن اجلميع , مل يعد حيدثها بل مل يعد حيدث أى فتاة مطلقا 

 فوتههزه موت وليد هزة عنيفة فاق على أثرها متأخرا و لكن األهم أنه قد استفاق من غ

 آن فظ القر ىف ح اقرتب من سامح أكثر و بدأ يلتزم أبداء الصلوات ىف املسجد و خباصة الفجر و بدأ

 لوقتاخلري كى يعينوه و يقوموه و يذهب و جيئ معهم طوال ااختار له صحبة يتوسم فيهم 

 تغري كثريا و أصر أن يتغري أكثر فأكثر فكان دائما ما حيدث نفسه 

 ـ وليد رحل عنا ما بني ليلة و ضحاها فمن منا أيمن ما الذى ميكن أن حيدث

 

 بعد انتهاء صالة املغرب جلس ليقرأ ىف مصحفه كما اعتاد مؤخرا 

 قد أبت أال يسرتحيا من شدة أرهاقهماأما عينيه ف

 غلبه النوم فغفا قليال , رأى صديق طفولته و عمره مبنامه 

 ـ أمحد .. أنت أكثر من أحببت من أصدقائى حبياتى 

 ال لست صديقى فقط بل أنت أخى الذى مل تلده أمى

 اقرتب منه و زادت نظرات الشوق ىف عينيه و أراد أن حيتضنه 

 حل أرجوكـ وليد ال .. آل تر 

 ابق معى و لن أفعل أى شئ يغضبك اثنية .. أعدك
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 اقرتب منه وليد و ربت على كتفه و دان من أذنه هامسا 

 ـ أتذكر آخر كلمة قلتها لك ... هل تذكر وصيىت 

 ـ نعم .. أذكرها جيداً 

 ـ إذاً , احفظها آلخر يوم ىف عمرك ... ال ترتكها اي أمحد

 ال ترتكها

 ذن و هو يرفع آذان العشاء استيقظ على صوت املؤ 

 نظر حوله فلم جيد وليد ... نعم إنه حلم

 قام فتوضأ و أدى صالته و الكلمات ترتدد ىف أذنيه و ال تفارقه

 ـ ال ترتكها اي أمحد

 

 تذكر احلادثة الىت أودت حبياة صديقه

دمة ر الساعات القا أن متهللاىل تذكر شكله ىف غرفة العناية و حديث الطبيب عن أنه ىف حالة خطرة و أن يتضرعوا إ
 على خري

 تذكر أن صديقه أراد أن يفى بوعده و يكون رجال حىت آخر نفس حبياته 

 فذهب ليعمل ابلورشة حىت يتمكن من أن يتقدم هلا

 ر املضاعفةن الكسو معاىن تو كيف انقلبت السيارة و حتطمت مجيع املعدات و هو معها فأصبح كاهلشيم.. عظاما 

 الشرخ ىف عظام اجلمجمة فكان الضربة القامسةأما ذاك 

 سجد و انصرفندوق املها بصأخذ يدعو له ابلرمحة مث مد يده ىف جيبه و أخرج بعض النقود الىت مل يعدها ووضع

 

 مل يتغري أمحد مبفرده 
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 تطورت كل العالقات ىف تلك األثناء.....

 اآلن ها فقد أهنى إىلاعره عناء مشعقد , لقد تعب من إخففأما عن هند فسامح يلح على والدها كثريا أن يوافق على ال
سه هبا و فسه و مُيىن نفنظها من ن حيفدفرتين و بدء ىف الدفرت الثالث و يريد أن يبوح بكل ما خيتلج به صدره و يريد أ

 لةية زائرام وقتحتعة يصرب ألهنا ستغدو يوما ما زوجته و هو ال يريد أن حيرمه هللا لذة حالل دائمة مب

 فمن تعجل شيئا قبل أوانه .. عوقب حبرمانه

 

ما و ا عليه ىف دخوهلق والدهتضيي أما عن خالد فهو يلح على والد آالء أن يوافق على العقد , ال لشئ إال ألنه كره
 خروجهما 

 فذلك احلضن و تلك القبلة الىت خيتطفها من حني آلخر ىف كل خروج صارت ال تكفى

 تصبح كلها لهيريد أن يتزوجها و أن 

 

ه أمحد يعترب نفسملسجد فدون اأما عن أمحد و عمر فصارا صديقني محيمني يتابعان معا هؤالء االطفال الذين يرات
 مسئوال عنهم

 ..اي ..يتابع صالهتم ىف املسجد و خيرج معهم ىف كل مجعة كى يلعبوا الكرة و يتنزهون سو 

 

 رائض هذا الدينقتهم بفن عاللصحيح فيحبوا شعائر دينهم فتكو هدفه الوحيد من كل ذلك أن ينبتهم على اإلسالم ا
 هى احلب و العمل و ليس جمرد التأدية...

 

 و أثناء حديثها معه عال صوهتا و بدا عليها الضيق الشديد فاستوقفته

 ـ خالد كم مرة أخربك هذا 

 أان ال أحب احلديث هكذا ... أان مل أصبح زوجتك بعد
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 تك رمسياً على األقلأتفهم هذا .. أو لست زوج

 

 زفر هو أيضا بضيق

 ـ لست زوجتك رمسياً !!!!

 أنىت حمقة و لكن هذا ال يعىن أن ليس ىل حق فيكى

 ىل حقوق اي آالء و أعلم كيف آخذها جيدا

 ـ لقد مللت أنك ال تلبث أن تذكرىن هبذا األمر

 لقد سئمت كل ما حيدث

 ـ إذا أخربى والدك أن يعجل مبوعد كتب الكتاب

 أنت تعلم أنه غري موافق اآلن و هذا األمر منتهىـ 

 ـ إذا ما الذى ميكنىن فعله , لقد فعلت كل ما بيدى 

 اهدئى و دعينا من احلالل و احلرام اآلن

 ـ كيف ىل أن أدعنا من احلالل و احلرام .. هل جننت ؟

 ـ آالء....

 عىمهذا لن يفلح اهدئى و عودى طفلىت الصغرية املدللة هذا أفضل لكى وهللا فأسلوبك 

 

 أحست أبهنا تنحدر ىف بئر عميق ال تعرف هنايته و إىل أين ستذهب 

 استمرت الصراعات بينهما و كل يوم خالفات ال تنتهى

 و ما زاد الطني وحالً أن خالد الذى تعرفه بدأت تظهر مالحمه و وجهه اآلخر

 و كل يوم سهر مع رفاقه إىل الفجر و اي ليتها سهرات عادية
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 بد و أن ختتلط هبا اخلمر و ضحكات النساء املتعاليةبل ال

 بدأت تتكشف هلا احلقيقة شيئا فشيئا

 جهةحىت جاء اليوم الذى بلغ اإلمشئزاز من تصرفاته هبا احلد و جاوزه و اضطرت للموا

 ـ خالد أال ترى أن ما تفعله هذا ال يصح ؟

 ـ و ما الذى أفعله إن شاء هللا

 جاوز احلد ؟ـ أال ترى أن ما تفعله قد 

 لسةكل ليلة سهر و ليتها سهرات عادية , ال اخلمر شئ أساسى و النساء من مكمالت اجل

 ـ و ما شأنك أنىت بكل هذا ؟

 ا ـ ماذا تعىن مبا شأىن , ألست أنت الرجل الذى سيكون زوجى و أاب ألبنائى يوما م

 أنت من ستعلمهم الدين و القيم و كل مجيل ىف هذه احلياة

 ن أعلمهم سأدعهم لكى كى تعلميهم كل ما تريدينـ ال .. ل

 ـ أالااااااااا تشعر , كيف أنت كذلك أخربىن ؟

 ال أدرى أى نوع من البشر أنت ؟!!

 ـ احفظى أدبك فأان ال أريد أن أتطاول و ترى وجههى اآلخر 

 ـ خالد .. أغلق اآلن

 ـ لن أغلق

 ـ إذا سأغلق أان

 

 كانتعاىل صوت حنيبها فحاولت أن تتماسك بقدر اإلمأغلقت اهلاتف و تعالت صرخاهتا و 

 خرجت إىل والدها و قد تورمت عيناها من البكاء
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 ـ اباب أريد إخبارك أمر ما

 ـ خري اي آالء , ماذا بكى  .. هل كنىت تبكني ؟

 له مجعتها ه قدـ اباب , ابهلل عليك اتصل خبالد و اطلب منه أن أيتى و يستعيد الشبكة وكل هدااي

 الذى حدث اي ابنىت .. ال أفهم ـ ما

 ـ ال شئ فقط ..ال أريده فهذا ليس الشخص املناسب ىل

 ـ ما الذى حدث , هل حدثت بينكما مشاكل

 ـ اباب ابهلل عليك نفذ ىل رغبىت فأان ال أرييييييييده

 املوضوع ثريا ىفكيلح   ـ اي ابنىت راجعى نفسك , الرجل كان يريد حتديد موعد العقد منذ أقل من شهرين و

 ـ احلمد هلل أنك مل توافق اي اباب

 احلمد هلل حقا .. أنقذىن من هذا الرجل فأان ال أريده وهللا ال أريده 

 ظلت تصرخ و تردد تلك الكلمات فتدخلت والدهتا حماولة هتدئتها 

 ـ أخربه أن أيتى اليوم مساًء اي صاحل و حتدث معه أال ترى حالة ابنتك

 ى مل تعد حتتمللبها فهنني قأجه إىل والدها نظرات استعطاف و استجداء أن يستمع إىل احتضنت ابنتها و آالء تو 
 املزيد

 فاجئـ وهللا سأتصل به و لكن ماذا سأقول له , فهى مل ختربىن ما سبب هذا القرار امل

 ـ اباب أرجوووووووك

 ـ اهدئى اي آالء و هللا سأفعل لكى ما تريدين

 

 فور و أخربه بطلب آالءو ابلفعل اتصل به صاحل على ال

 رعدها يدعها تقر رية و برة أخفأخربه خالد أبنه سيأتى إليهم مساًء و طلب منه أن يسمح له أن جيلس مع آالء مل
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ت بدنو دق فشعر يلباب اانتظرت حلول املساء هذا بنفاذ صرب و ظلت تعد تلك الساعات إىل أن مسعت أن جرس 
 خالصها 

 دخل خالد و ارتسمت على وجهه مالمح عابسة فلم يبتسم ألحدهم و دخل مباشرة  إىل 

 حيث أجلسه والدها و مل ينطق

 مهز أمامتاسكت و حاولت اإلحتفاظ هبدوئها قدر اإلمكان حىت تظهر قوية و اثبتة و ال هتت

 لدهاواجه وايلذى د اخرجت و دخلت إىل الغرفة الىت جيلس هبا وتركت ابهبا مفتوحا و جلست على املقع

 و ما أن استقرت مكاهنا بدأ هو احلديث :

 ـ بداية ال ترفعى صوتك حىت ال تندمى كثريا

 أخربيىن إذا !! أنىت ال تريدين أن تكملى حياتك معى .. صحيح ؟

 ـ نعم ال أريد

 ـ هل أنىت متأكدة من هذا القرار

 نظرت إليه اببتسامة ابردة

 ـ متامااااا

 دِع ىل أية خيارات أخرى !!ـ إذا فأنىت مل ت

 ـ ماذا تقصد ؟

 ـ أقصد أنىن سأضطر إلخبار والدك بكل ما حدث

 وهللا ألفضحنك اي آالء

 ـ أفعل ما حيلو لك

 ـ فكرى مليا قبل أن أيتى يوم ال ينفع الندم
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 ـ آسفة .. انتهى احلديث إىل هنا

 مث هنضت و وقفت ِقبل الباب و اندت بصوت مرتفع

 اباب من فضلك تعالَ 

 جاء صاحل ابلفعل و ما إن دخل إىل الغرفة حىت خرجت فور دخوله فنظر إليه ىف حزن

 ـ أخربىن أنت اي بىن ما الذى حدث ؟

 هل حدث بينكما خالف هى ال تريد أن تتحدث

 نظر إليه خالد ىف حنق و قد بدا عليه الغيظ و التوتر أيضا 

 ـ ال أعلم اسأل ابنتك

 كتفيه داللة على خيبة آمالهعقد والدها حاجبيه و هتدل  

 ـ أخربتك للتو , ال تتحدث و ال تريد البتة فتح نقاش حول هذا املوضوع

 أشاح خالد بوجهه مستعدا لإلنصراف

 ـ ىف النهاية هذا قرارها و لن أجربها ابلطبع عن أن تكمل أى شئ

 حاول والدها أن خيفف من حدة املوقف بكلمات أخرية

 هو أفضل منك زوجا البنتنا ـ وهللا اي بىن لن جند من

 ليت هلا أختا وهللا

 مللم خالد هداايه و أشياؤه و انصرف دون أن يزيد حرفا واحدا

 

 تشعر و كأن مها قد ُأزيل من على عاتقها

 ما هذا الكابوس الذى ظلت تعيشه ألايم و أايم

 ظلت تبكى و تبكى و هى ال تدرى إن كانت فعلت الصواب
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 ؟ اء و بيده ضياع مستقبلها برمته و لكن ماذا كانت لتفعلفهو ميكنه إيذاؤها مىت ش

 تستمر معه إىل مىت ؟؟ ليس هو الشخص !!

 نعم ليس هذا الذى متنته أن يكون زوجها و أب ألبنائها

 ليس هو الرجل الذى سيحفظها

 هو كرمي معها و له قلب رقيق و لكن هذا معها هى فقط

 بداً أن توقفهستطيع أال ت وىت تعلم متاماً أهنا حرام بشكل قاطع فهو يفعل الكثري و الكثري من احملرمات ال

, فردت  شعر هباتأهنا كو ىف تلك اللحظات هدأ صوت بكاؤها حني رأت اسم صديقة عمرها على شاشة اهلاتف و  
 على الفور:

 ـ كيف حالك اي أرق أخت ابالدنيا 

 ـ احلمد هلل ايهند , ماذا عنِك ؟

 كى ـاحلمد هلل ,لن أطيل علي

 هل تذكرين اي آالء العام املاضى ىف صالة العيد

 ذاـ ابلطبع أذكر ذلك اليوم جيدا , فقد غمرتىن سعادة مل أشعر هبا اثنية ليومنا ه

 اتذكر كل شئ ... ابتسامة األطفال و فرحتهم

 ـ وهل لكى أن تعيدى الكرة مرة أخرى فتحصلني على نفس الشعور و األجر أيضا 

 ال أو صالة العيد اآلن !!و من أين ىل ابألطف

 تعالت ضحكات هند :

 انفسنال لن أتتى بصالة العيد مرة أخرى و لكن هذه املرة حنن من سنذهب إىل األطفال أب

ب حللوى و األلعاام بعض هلنأخذ سابختصار أان ذاهبة غدا مع فتيات الدار الذى احفظ فيه القرآن إىل دار أيتام و 
 فهل ترغبني أن أتتى معنا
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 أحست آالء أن هللا أراد أن يثبتها و يرسل إليها ما يفرج عنها كربتها 

 فردت على الفور :

 ـ نعم سآتى معكم بكل أتكيد

 ـ  إن شاء هللا اي حبيبىت , هل ىل أن اسألك عن شئ 

 ـ ابلطبع اي هند تفضلى 

 ـ هل كنىت تبكني , يبدو ذلك واضحا على صوتك

 د  ؟هل هناك مثة مشكلة بينك و بني خال

 ـ ال ليس هناك أية مشاكل على اإلطالق و لن يكون هناك جمددا 

 أان و خالد تركنا بعضنا البعض و احلمد هلل

 ـ اي هللا , قدر هللا و ما شاء فعل 

 كإن شاء هللا سريزقك هللا اخلري ىف أمر آخر و يرزقك الزوج الصاحل الذى يقر عين

 مىت حدث هذا اي آالء ؟

 أتى و أخذ كل هداايهـ اليوم منذ قليل 

 لكى ـ لعله خري اي حبيبىت .. إن شاء هللا سيجعل هللا اخلري كله ىف زوجك الذى كتبه

 ـ إن شاء هللا

 مر هللاأبثريا ـ آالء ابهلل عليكى أن هتوىن على نفسك و سوف نقضى غدا يوما مجيال و ستسعدين ك

 ـ إن شاء هللا , أمتىن ذلك من كل قلىب

 حملنة  تلك اىفلكى  أى و أمسكى مبصحفك و حاوىل جاهدة أن حتصلى على رسالة رابنيةـ هيا اهنضى و توض

 ـ إن شاء هللا سأفعل .. ادِع ىل اي هند ابهلل عليكى

 ادِع ىل كثريا 
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 ـ حاضر سأدعو لكى إن شاء هللا و ستكونني على ما يرام أبمرر هللا

 و تذكرى اي صغريتى

 .. اصربى و احتسىبعجبا ألمر املؤمن فإن أمره كله خري 

 ـ حاضر وهللا إن شاء هللا , جزاك هللا خريا

 ـ و إايكى حبيبىت , سالم عليكم

 ـ و عليكم السالم

 

 أغلقت اهلاتف و دون أى تفكري هنضت ابلفعل و توضأت و وقفت تصلى و هى خاشعة

 هلل فقط اخلضوع لذل وابو قلبها يتمزق على ما فاهتا من الوقت و العمر دون أن جتد تلك اللذة , إحساس 

نكسر يتحسس ممس قلب  تالشعور ابلقوة تسرى ىف عروقها حينما تنطق كل كلمة من آايت كتاب هللا احلكيم الىت
 الطريق و يتلمس تلك الرسالة الرابنية حىت استوقفتها تلك اآلايت 

رمحته بل بفضل هللا و نني * قلمؤمل " اي أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء ملا ىف الصدور و هدى و رمحة
 فبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعون " سورة يونس

 أحست و أن هذه اآلايت موجهه هلا هى

 فسها و صدرهان تريح ة الىتفكيف هلا أن تفرح أبى أمر تعَص هللا فيه ... ال بل كيف هى بعيدة عن تلك الرمح

 أحست وأهنا ضائعة و بعيدة متام البعد ..

لكن أين هو  والعشق  حلب وات وليد .. تذكرت أنه كان حيبها و ميضى الساعات حيدثها و يقول أروع كلمات تذكر 
 اآلن ؟؟

 بني يدى هللا

قى هللا ىف  ياهتا ألهنا تتعيدة حبسهند  تذكرت أن أمحد أتثر كثريًا مبوت صديقه و ابتعد عن اجلميع و اقرتب من هللا , و
 كل أفعاهلا 
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 عص هللاىت ال تحابرة ابلرغم أهنا ال تصافحه .. ال حتدثه .. ال خترج معه و لكنها ص سعيدة مع خطيبها

 كيف هلا أن تكون هكذا , ضعيفة إىل هذا احلد

 تستسلم ألى رغبة و ال جتاهد نفسها لتحصل على تلك الراحة الىت وعد هللا هبا

 نعم طريق واحد يناديها .. طريق السعادة

 طريق هللا

 

 تاىل ...و ىف اليوم ال

سره أبل فنست العامل األطفا هو معذهبت مع هند و صديقاهتا إىل دار األيتام و أمضت وقتها كله ما بني اللعب و الل
 مع كل ابتسامة من طفل صغري

 من بعيدا منذ ز اعاهتسحىت حانت ساعة املغادرة .. ال هى ال تريد أن ترحل اآلن فهذه الساعات هى أمجل 

 

 د االتى كان من بينهن اثنتني معها ىف الكلية تعرفت على صديقات هن

 فبدأن تذهنب و تعدن معاً 

 لكلية ىف ا و ىف خالل تلك الفرتة الىت قررت فيها أن تتغري ابتعدت عن كل أصدقائها القدامى

 و اعتادت أن تراتد دار حتفيظ القرآن مع هند و جتلس معهن ىف احللقة االسبوعية

ىت حلى أعلى تقدير ئية و عالنها ابلرغم من كل ما عانته أصرت أيضا أن حتصل على الدرجاتتغريت حياهتا تدرجييا و 
 ال يستطيع خالد أن يثبت أهنا بدونه ال تستطيع النجاح

 

 تدعو هللا دائما أن يقف إىل جوارها و يسرتها و متر كل تلك األايم على خري

 تمىن و أن تنجحا ما تقق هلئلة و هى تدعو هللا أن حيأدت مجيع االختبارات و أجابت بشكل مميز على مجيع االس

 ولكن خالد ابلفعل تدخل
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تى خيربهنا ا الفتيات الاليرسل هل وقتها فكما أقسم هلا أنه سيجعلها تندم على تركها له , فقد حاول مرارا و تكرارا مضاي
 مبا كان يفعله معها و أدق التفاصيل و هى ال تكرتث

 أما هذه املرة 

 لكذد وراء لتأكيىف رسوهبا ىف مادتني له عالقة مباشرة بدكاترة هاتني املادتني فهو اب فقد تسبب

 أما هى فعلى ثقة أن هللا لن خيذهلا أبدا

 

 ااستمرت ىف بكائها و هى تدعو هللا أن يقف إىل جوارها فهى ال تريد سوى رضاه عنه

 ـ اي رب .. اي رب

 جهرىأنت وحدك تعلم ما أان به , و تعلم سرى و 

 و تعلم أنىن ال أريد سوى رضاك عىن و ال أريد سوى طاعتك 

 اصرفه عىن و اصرف عىن سوءه , اي رب اكفىن خريه و شره

 اي رب تبت إليك و أنبت إليك فاحفظ ىل قلىب و اغفر ىل

 اياااااااااا رب

 

 استمرت ىف بكائها و هى على يقني من أن هللا قادر على كل شئ و لن خيذهلا

 أراد أن تستمر هذه احملنة لبعض الشئ فيخترب نقاء قلبها و صدق توبتهالكن هللا 

 فبعد رسوهبا أرسل إليها خالد رسالة عرب الفيس بوك

 ـ أما قلت لكى مسبقا أنِك ستندمني

 اركىل جو وهللا لسوف تندمني و تتمىن أن تعود بِك الدنيا إىل الوراء و لن أكون ساعتها إ
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ث إليه قد و تتحد صافحهتو أحست بضعفها و أن هذا الذى كانت تراه يوما ما و  رأت تلك الرسالة فبكت بشدة
 انقلب عليها فأراها ما مل تكن تتوقع أبداً 

 دخل االختباراتخرى و تأمرة  محدت هللا ألف مرة أن قدر هلا اإلبتعاد عنه و قررت أن متضى ىف طريقها و تذاكر
 الصيفية و على هللا التدابري

 زمهاانية يتدخل خالد و يتسبب ىف رسوهبا ىف هاتني املادتني و ال جتتالكن للمرة الث

 محدت هللا و اسرتجعت و أمل هبا بعض احلزن ملا جيرى هلا

 هل هذا اختبار لقوة إرادهتا و جلدها

 هل اي ترى هى صادقة ال تريد سوى رضا رهبا عنها و فقط

 و النوافل و االستغفارفازدادت تشبثا بعالقتها برهبا و زادت من صالة القيام 

 و افردت لنفسها ورداً من الدعاء أن حيفظها هللا و ينجيها من براثنه

ن عزمها و مل مق مل يقلل هذا م السابالعا و ىف بداية العام التاىل و انتقاهلا للصف الثاىن على الرغم من وجود مادتني من
 يثنيها عما أرادته

 

 ضايقتها و هى ال تتوقف عن الدعاءمر شهر و الثاىن و خالد ال يتوقف عن م

 حىت أراد هللا أن يرحيها من هذا العذاب

 فنجاح خالد ىف املاجيستري بتفوق أهله للسفر ىف بعثه إىل خارج البالد

ه و ل رزق رزقها إايك على  مد هللاولذا انشغل كثريا بتجهيز أوراقه و أحواله وانصرف عن االنشغال هبا و ظلت هى حت
 عنها عن كل سوء صرفه

ب حقة إىل أخوة و ة الصداعالق مرت األايم سريعًا و توثقت عالقة هند و آالء أكثر من ذى قبل مبراحل فقد حتولت
 ىف هللا
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 الختبارات التاىل النتهاء االيوم  م ىفو فور انتهاء العام الدراسى الثاىن هلند ىف كلية العلوم تلك كان سامح ىف منزهل

 ديث مباشرة....دأ ابحللدها بال يستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك و بعدما سلم على وااستمرت اخلطبة عامني و هو 

 

نوره تأى شئ سوى أن  صه اآلن ينقـ عمى أريد أن أحدد موعد الزواج فأان و احلمد هلل انتهيت من جتهيز املنزل و ال
 هند

ب وعد الذى ترغملالك أن حتدد  ,العاجل ـ متام و حنن أيضا اهنينا كل شئ و ليس لدّى أى مانع أن يكون ىف القريب 
 به

 انعيكم مـ إذا أرى أن العقد بعد أسبوعني و الزفاف بعد شهر و نصف من اآلن إن مل يكن لد

 ـ ال ليس هناك أية موانع أبمر هللا , ابرك هللا لكما اي بىن 

 على بركة هللا

ف امح ىف االنصراستأذن سجال فاخقد أمحر وجهها نظر سامح إىل هند و وجهه ممتلئ ابلفرح فرآها تنظر إىل األرض و 
 ألن هذا فقط ما أتى إليه اليوم

 مل يستطع أن يتغلب على فرحته ىف هذا اليوم

 ل إليهن ينز أعاد سريعا و ظل واقفا أمام منزل عمر و تعاال سياحه فنظر إليه عمر فأشار إليه 

 أخربه عن ذاك اخلرب الذى انفرجت له أساريره

 رـ تعلم اي عم

 كنت أمتىن أن يكون أمحد هنا معى وهللا أفتقده كثريا

  

 دفارق هنتا ال ظل سامح جيهز كل أموره و عمر ال يفارقه بينما غاب أمحد لظروف سفره و آالء أيض

 طوال الوقت هى متوترة و ختشى أال تكون األمور على ما يرام

 تابفاليوم هو موعد كتب الكو ىف اليوم احملدد أتى سامح إىل منزهلم و معه املأذون 
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هى هلا اليوم , ف قد قيض كملهأبو بعدما وضعت هند يدها على تلك الورقة لتضع البصمة الزرقاء شعرت و أن العامل 
 أسعد إنسانه هبذا العامل

 رها عنهغض بصللمرة األوىل حتدق مبالحمه و تنظر إليه بقوة بعد فرتة طويلة حتاول جاهدة أن ت

 و ألول مرة جيلس معها مبفرده بدون والدها أو والدهتانظر إليها أيضا 

 ألول مرة يراها و مُيلى عينيه من مالحمها

على  واره و وضع يدهس إىل جى جتلاي هللا مل يرها هبذا اجلمال من قبل , خفق قلبه بشدة من الفرح و دان منها و ه
 يدها فوجدها ابردة إىل الغاية

 نظر إليها و ابتسم مث قال :

 م !!! زوجىت آتية من القطبني ؟؟ـ نع

 نظرت إليه بضيق و قالت :

 ال زلت مل تتزوجها بعد .. ميكنك أن تراجع نفسك 

 ـ أراجع نفسى ؟؟ متزحني بكل أتكيد

 أراجع نفسى ىف ماذا !! لقد هرمنا من أجل تلك اللحظة التارخيية

 فضحكت ضحكة عالية مل تستطع متالكها....

 هللا هللا على الضحكة

  أنىت أمجل من رأيتها تضحك حبياتى , رزقىن هللا مالكاً ميشى على األرضوهللا

 ـ ساااااااااااااااامح .. كفى    ) مل تنظر إليه و خجلها يزداد و يزداد (

 ـ كفى !! كفى ماذا ؟؟

 أنىت اآلن زوجىت اي "عبيطة "

 ـ أبعد يدك عن يدى

 ـ ال لن أبعدها و لن ابتعد عنِك يوما بعد اآلن 
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و  لكن بفضل هللا ويتحقق  أاّل  ىت زوجىت و حبيبىت الىت لطاملا حلمت هبا ... كانت جمرد حلم أخشى ىف كل حلظةأن
 نعمته علّى فقط حتقق ...

 صمت للحظة مث قال ...

 هند

 نظرت إليه مبتسمة...

 ـ نعم 

 ـ حببك

 خفق قلبها بشدة حبا بل عشقا له و ظهر ذلك ىف عينيها و قالت 

 ابلضبطـ أان مثلك 

 ـ ماذا ؟ مثلى ... 

 ما هو الذى مثلى ؟؟

 ـ سااااااااااااااامح .. كف عن هذا األسلوب

 ـ ال لن أكف عن شئ , ماااااااااااااذااا ؟

 ـ أان أيضا أحبك اي سامح هل ارحتت اآلن

 قق يتحالو هللا لطاملا دعوت هللا أن يرزقىن بك زوجاً , أان أيضا كنت أشعر أنه حلم قد 

 هلل فأنىت اآلن زوجىت و حبيبىت و أخىت و ابنىت الصغرية  ـ احلمد

 هند سأنصرف اآلن فأان أريد أن أدخر كل هذا لليوم املوعود

 نظرت إليه اببتسامه حانية و ودعته لينصرف

 

 اة و يدفئه حبهمم قليلوى أايسو مرت األايم سريعاً و مها ميضيان جل وقتهما ىف جتهيز منزهلما الذى مل يتبَق 
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 ىف اليوم املنتظرو 

 بدت كالقمر ىف ليلة اكتماله ...

 هى أمجل مما ختيل بكثري , وقف و نظر إليها

 ـ من هذه ؟؟ أين هند ؟؟ أريد زوجىت 

 ـ سامح .. كف عن هذااااااااااااا

 ـ صراحة , أنت أمجل من أى أمجل أنثى رأيتها حبياتى

 يغدو ىل و من حقى فقطحقا أنىت  مجيلة للغاية , ال أصدق أن كل هذا اجلمال س

 ـ هل أعجبك الفستان ؟

 ـ الفستان فقط ؟؟

 الفستان و صاحبة الفستان و كل خلية و ثنية من ثنااي صاحبة الفستان

 ـ حببك

 ـ نعم , ماذا قلىت للتو ؟

 ـ هيااااااااااااااااا سنتأخر على الناااااااااااااااااااس

 ـ لن نتحرك قبل أن تقوىل ما الذى مسعته للتو ؟

 ـ حببببببببببببببببببببببببببك

 غايرةا ىف اجلهة املت بوجههأشاح وعال صوهتا بنربة جنونية مل يعهدها من قبل فانتبهت إىل ذلك فتضرج و جهها خجال 

 هيا هيا لنذهب إىل الفرح فالناس ستقتلنا لقد انتظروان كثريا

 ـ ههههههههههههه  هيا بنا هنرب و نذهب إىل البيت و نرتكهم 

 سااااااااااااااامح .. هياااااااااااـ 



 

  

197 

 

 نقطة حتول  

 

ها و هى هبذا أن يرا ى شخصضحك بشدة و أمسك بيدها و قد متم على حجاهبا و فستاهنا بنفسه .. نعم ال يريد أ
 اجلمال سواه .....

 

**** 
 د انتهىعسل قمرت أايم العسل سريعا و اضطر سامح أن يعود إىل العمل و لكن هذا ال يعىن أن ال

 رمحة وو حب لتلك املخلوقة الىت جعلها هللا له سكن و خلق من آتلفهما مودة فحبه هلا ه

 أرواح آتالفت و اشتاقت فسكن كل منهما إىل اآلخر

 لغة فاوة ابحبهند  ........و ىف يوم دخل سامح إىل منزله و قد محُِل ابلكثري من األشياء استقبلته

 ا هللا أنس نعم فقد مر اآلن على زواجهما ثالث سنوات و رزقهم

 له من الرباءة و اجلمال ما أيخذ العقل و الوجدان

حىت عادت  ن انتهتما إ وأخذت من يديه كل ما كان حيمله و بدأت تنقل تلك األشياء إىل املطبخ على دفعات 
 وجلست إىل جواره

 و ضعت يدها على كتفه و نظرت إليه و قالت :

 ملَ كل هذه األشياء اي زوجى العزيز ؟؟

 نك قد أهنيت راتب الشهر أبكمله أظن أ

 يقوت رقنظر إليها اببتسامة حانية و دان منها و وضع يده على كتفها أيضا برفق و قال بص

 ـ ال تقلقى مل أهنى راتىب و سأساعدك ىف إعداد كل شئ

 قبلها على جبينها و أخذ ينظر إىل عينيها مرة أخرى

 ـ هند ... أنىت أمجل و أرق من رأت عيناى بصدق

 أود إخبارك أمرا ...
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 رثر فأكثكى أكأنىن أحبك كثريا و أشتاق إليكى كثريا و كل دقيقة أمضيها بعيدا عنكى أشتاق إلي

 وهللا ال احتمل أن تغيىب عن عيناى و لو للحظة

قت من روحى لىت ُخلاقطعة لكم أحببتك و أخفيت كل شئ بداخلى و لكىن اآلن كلما رأيت أنس أشعر و أن تلك ال
 تسري أمامى و روحك

 كم أعشقه ألنه يشبهك

  ظلت تنظر إليه و قد امتألت عينيها بنظرات عاشقه بل هائمة ىف حبور عشقه و قالت

 أنت جنىت على األرض و أنت من إذا نلت رضاه فقد نلت رضا هللا و جنته 

 أنت الرجل الذى متنيته

 احلمد هلل الذى رزقىن إايك و لكن قل ىل .... 

 األشياء .... هذا الطعام كثري جدا و حنن لسنا حباجة إىل كل هذاملَ كل هذه 

 ـ لدينا ضيف غداً إن شاء هللا , أمل أقل أنىن سأساعدك ىف إعداد كل شئ

 ـ ضيف ؟ من سيأتى لزايرتنا غدا

 ) مألت وجهها االبتسامة , لطاملا أحبت عائلته و أحبت تبادل الزايرات معهم (

 داءج لتوه اإلسبوع املاضى و أريد أن أدعوه غدا على الغـ أمحد صديقى عاد من اخلار 

 انئمة دت متأخرا فكنىتقبل و عداء فأعلم أنىن فاجئتك وهللا .. أان حقا آسف و لكنىن رأيته ابألمس و دعوته على الغ
 و مل أرغب ىف إيقاظك فقد أشفقت عليكى

ا من سآخذ إجازة غد وبني به ا ترغمتمكىن من إعداد لذا فكان علّى أن أحضر األشياء الىت قد حتتاجينها اليوم حىت ت
 العمل و أجلس معك ىف مطبخك اجلميل حىت ننهى كل شئ

 ـ الااااااااااااا اذهب إىل عملك اي حبيىب ..

 لسنا ىف محل املزيد من اخلصومات , راتبك لن حيتمل كل هذا

 ـ و لكن ماذا ستفعلني لن تستطيعى إجناز كل ذلك مبفردك !!
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 ليك سأتصل آبالء و أخربها أن أتتى غدا و لن متانع أبمر هللاـ ال ع

 

 أخذت هاتفها و اتصلت هبا ابلفعل

 ـ سالم عليكم 

 ـ و عليكم السالم , أم أنس 

 اي مرحبا .. اي مرحبا

 ـ هههههههههههههه ... نعم أختك أم أنس حباجتك غدا ىف خدمة .. بل موقف إنقاذ 

  جنية أبكمله رشوةو لكى ما تطلبني من ربع جنية إىل

 ـ رشوة ربع جنية 

 ؟األمر  ىن ماايله من مبلغ كبري يغريىن حقا و ال أستطيع مقاومته , معك اي أخىت و لكن أخربي

 لن لى الغداء و أانع غدًا عندان ـ عندى ضيوف غدا .. سامح أتى و ملئ يديه أشياء كثرية و أخربىن أن صديقه مدعوا
 كلها وحدىأستطيع أن أهنى االشياء  

 ستأتني لتساعدينىن ..

 قوىل أنِك موافقة ابهلل عليكى

 ية اجلمعمال ىفـ ابلطبع موافقة و لكن البد ىل من املغادرة قبل العصر ألن لدى الكثري من األع

 ـ موافقة و لِك عندى طبق من االبسبوسة املصنوعة بيدى كرشوة حقيقية 

 ـ موافقة و بشدة 

 املكاملة أخذت كليهما تضحك و اهنيتا
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نهن مدأت  كل واحدة مال و باألع ىف الصباح ذهبت آالء إىل هند و بدأات ىف إعداد الطعام .. كان لديهن الكثري من
 رتنهى الصنف الذى جتيده أكثر و أنس يتقلب بني يدى هذه مرة و مع األخرى حينا آخ

 رهبا و بشدةأخذهتما األعمال و أذن العصر ... نظرت آالء إىل هند و كانت تريد ض

 ـ أرأيىت !!!

 لقد قُلت أنِك سترتكينىن أغادر قبل العصر و ها قد أذن العصر 

 هيا إذا لنذهب كى نصلى و أبدل مالبسى و انصرف

 ـ ألن أتكلى البسبوسة ... مل خترج من الفرن بعد

 ) نظرت إليها ابستعطاف طفوىل (

 لطريقةـ ال لن آكل شيئا .. سأضربك وهللا كفى عن حديثك بتلك ا

 تعلمني أنىن ال أستطع مقاومة البسبوسة ابلذات

 ـ إذا ستتأخرين على اجلمعية اليوم , اعتذرى

 فردىمبعامى تعلمني أن سامح سيتناول الطعام مع صديقه و أنىت أخىت الىت لن ترتكىن أتناول ط

 ظلت تستعطفها حبركات طفولية بريئة

 مباشرة ـ حاضر .. حاضر و لكن سأغادر فور تناول الطعام

 ـ اتفقنا

 

 ف و بينما جتهز آالء و هند الطاولة إذ دخل سامح و صديقه إىل غرفة استقبال الضيو 

 خرى شخص آأر من حملها أمحد من بعيد و لكنه غض بصره سريعاً و لكنه يعرفها جيدا ... يعرفها أكث

 بينما هو و سامح جلوس على املائدة رآها أيضا خترج ابجتاه الباب

 نعم .. أتكد هذه املرة أهنا هى 
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 لفاكهة ايحضر بعد انتهاء الطعام جلس أمحد و سامح يتحدثون حول العمل و السفر مث هنض سامح ل 

 بدأ أمحد ىف التفكري ... هل تزوجت ؟ أم هل هى خمطوبة اآلن

 البد و أهنا قد تغريت كثريا ....

 لقد مر اآلن أربع سنوات و هو ال يعرف عنها أى شئ

 ى سامح ابلفاكهة و احللوى و وضعها أمام أمحد و انوله تفاحة و قال له مازحاً أت

 الكيلو 2.5ـ تفاح .. ها تفح و ليس مصراي من أبو 

 ضحك أمحد بشدة و قال له

 ـ كلفت نفسك الكثري اي سامح وهللا ..جزاك هللا خري اي حبيىب

 أين أنس إذا أريد أن أراه

 لعربيةافرقة املوسيقى نا له بو أتيأن يكون مستيقظا فإن كان انئما لن يستيقظ و ل ـ حاال سآتى به و لكن ادعو هللا

 ضحك أمحد بشدة و قال له 

 من شابه أابه أتذكر ما كنت تفعله بنا ىف االعتكاف 

 حماوالت مستميتة إليقاظك ال تنتهى إال و قد تبلل وجهك ابملاء

 نظر إليه ىف خبث مازحا

 امك حىت نلقى ابملاء على وةجهك و تروى ظمأك أثناء الصيأعتقد أنك كنت تفعل كل ذل

 ـ هههههههههههههه أاه وهللا ذكرايت , سأذهب و إن شاء هللا سيكون مستيقظا 

 ظل أمحد يضحك و لكنه ذهب سريعا إىل حيث يقاوم تفكريه 

 هل من املمكن أن يكون له نصيب فيها ....

 اره ؟هل بعد كل هذا الزمن قد تكون ال زالت ابنتظ

 عاد سامح حامال أنس بني يديه و أعطاه ألمحد برفق
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 نظر إليه بود شديد و ارتسمت على مالحمه عالمات احلب و قال : 

 كملجعله قرة عني  وَخلقه  ا حسنـ ماشاء هللا  ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل , رزقكم هللا بره و حسن ُخلقه كم

 ؤبدياة املجن احلست أيضا قريبا , أمل حين الوقت لتدخل ـ اللهم آمني ... و اي رب نرى أوالدك أن 

 ضحك أمحد و تعالت ضحكاته ....

 و مل أفعل ذلك بنفسى فأنت قلتها للتو بنفسك ... السجن املؤبد

 لن أدخل هذا السجن مطلقا اي صديقى أبمر هللا

 بدت على مالمح سامح اجلدية و قال :

 بك و أبوالدك قريباـ عليك أن تبحث عن عروس , نريد أن نفرح 

 ـ ماذا بك اي سامح ؟ هل لديك عروس ىل ؟؟ يداى االثنتني على كتفك

لكن قل ىل ما  ناسبك وتاج و ـ ههههههههههههه و مل ال , نتحدث مع أم أنس لرتى أحدى فتيات الدار ىف سن الزو 
 هى املواصفات الىت تريدها ىف تلك الفتاة

 سكت أمحد مليا 

 جلنةلكة احلور ىف امريىت و كن حو يدها أن تكون حوريىت ىف الدنيا حىت و إن مل تكن مجيلة لتـ ممممم أريدها .. أر 

 أريدها صاحبة قضية تعلم هدفها ىف احلياة 

 قوية ىف احلق .. ضعيفة ىف حىب

 صاحبة مبدأ ال يثىن عزمها اخلوف أو العجز أو الكسل 

 يقودها إىل اجلنة أيضا أريدها أمرأة أتخذ بيدى إىل اجلنة و أكون فارسها الذى

 ابلنسبة ىل احملدد ألمرابفقط هكذا أريدها , أما عن املظهر فأمتىن أن تكون مجيلة و إن مل تكن فهذا ليس 

 ـ بـأمر هللا ستجدها اي صديقى , رزقك هللا الزوجة الصاحلة
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 جدىل املسإ نزالو بينما مها كذلك أذن املغرب فاستأذنه سامح أن يدخل أنس إىل والدته و يعود لي

 

 لك الدعوةق بعد تألطبا...... و بعدما عاد سامح إىل املنزل ىف املساء أخذ أنس من والدته لتنهى شطف ا

 ى و بينما هى واقفة ىف املطبخ فإذا به يقرتب منها و هو حامال أنس و وضع ذقنه عل

 كتفها  فتالمس وجهيهما و قال هلا 

 علّى ...ـ ابرك هللا ىل فيكى و أدامِك نعمة 

 وهللا ال أستطيع أن أوفيِك حقك و فضلك .. جزاكى هللا عىن خري اجلزاء اي هند

 ابتسمت و أحست بنبضات قلبها تقفز ىف سعادة و استدارت له 

 لباربن اـ و جزاك عىن اخلري كله و ابرك ىل فيك و ابرك لنا ىف أنس اي رب و جعله نعم اال

 ـ آمني اياااا رب , 

 ى ...حقا فقبل أن أنس

 لفعلرجت ابأو خت هل إحدى صديقاتك ىف سن الزواج , مبعىن أهنا اآلن ىف العام النهائى ىف اجلامعة

 ـ نعم هناك الكثريات , خري هل لديك عريس

 ىل اجلنةبيده إ أتخذ وـ نعم أمحد صديقى يريد أن خيطب و يريدها ملتزمة  يقول أنه يريدها صاحبة قضية 

 هللا الزوجة الصاحلة إن شاء هللاـ ما شاء هللا.. رزقه 

 ىت حسنا هل تستطيع أن متر علينا غدا إىل الدار و هو معك , سأخرج و معى آالء صديق

 و يدبر هللا اخلري لكليهما

 ـ حسنا , سأحدثه و أرد عليكى

 

 و ىف اليوم االتاىل 



 

  

204 

 

 نقطة حتول  

 

 اتصل أمحد بسامح بعد انتهاء عمله و أخربه ابألمر 

 ته رج و لكنه وافق , لعل و عسى أن يكون نصيبه قد حان وقىف البداية شعر أمحد ابحل

ن رآها ن الدار و ما إآالء م وهند  و بينما كان سامح واقفا و أمحد إىل جواره ىف االجتاه املقابل من الشارع, خرجت
 أمحد حىت أحس بقلبه ينتفض فرحا

 هل هذا حلم أم أهنا حقيقة ... ال يكاد يصدق ما حيدث

 قبل ديقه منيىن صينظر إليها بعينني واسعتني ظهر عليهما من الفرح ما مل يره ىف ع رآه سامح و هو

 فوكزه ىف كتفه ..

 ـ ما رأيك ؟

 ابتسم أمحد ابتسامة عريضة و قال 

 ـ هل لك أن خترب زوجتك أن تفاحتها سريعا ابألمر 

 يبدو أن الوقت قد حان و عروسى تناديىن 

 مل يستطع سامح متالك نفسه 

 ههههههههههههههههههه , من أول نظرة وقع أخوان ىف احلبـ هههه

 على الفور ت آبالءاتصل ووابلفعل عندما عادت هند إىل املنزل و أخربها سامح مبا حدث أحست بسعادة ابلغة 

 ـ سالم عليكم اي عروس 

 ـ عروس .. خري خري , فأل حسن إبذن هللا

 ة (نعم و أمجل عروس ابلدنيا     ) ظلت هند تضحك بشد

 ـ ماذا جرى لعقلك اي هند , حبيبىت هل أصابك مكروه

 ـ ابختصار و بدون مقدمات , هناك عريس اي آالء

 ـ عريس ... من ؟
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 ممممم أقصد يعىن...

 ـ بدون قصد اي أخىت , امسه أمحد 

 يعمل حماسب ىف شركة كربى و يسافر إىل اخلارج و يعود 

 هذا كل ما ىف األمررآكى و مت القبول فأراد أن يتقدم رمسيا , 

 ـ خري أبمر هللا , ماذا علّى أن أفعل إذا ؟    

 ) أمحر وجهها بشدة و مل تدِر ما الذى عليها قوله اآلن (

يضا ىف رقم ة و استأذنيه أم للرؤيناسبكـ ممممم , كل ما عليكى هو أن ختربى والدك ابألمر و استأذنيه ىف املوعد الذى ي
 أمحد املوعدهاتفه حىت يؤكد عليه أستاذ 

 ـ حسنا , سأخربه أبمر هللا

 ـ قدر هللا لكى كل خري اي حبيبىت

 

**** 
 

 اءأدى صالة العش ف بعدماالنص و ىف اليوم الذى حدده والد آالء ذهب أمحد ىف املوعد احملدد ىف متام السابعة و

ن أستأذنه والدها فر مث االس نعاستقبله والدها حبفاوة شديدة و جلس معه فأخذ أمحد حيدثه عن نفسه و عن عمله و 
 يدخل ليحضر آالء

 و بينما هى جالسة ىف غرفتها ترتقب دخول والدها ىف كل حلظة ...

 دخل إليها 

 ـ هيا اي آالء الرجل ينتظر ابخلارج

استحال لوهنا إىل االمحر الداكن  مث هربت الدماء من وجهها سريعا فأصبح شاحبا و خاليا من أى لون و نظرت إىل 
 ها والد
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 ـ هل ىل أن انتظر قليال

 فنظر إليها والدها حبب وقال هلا مصطنعا الشدة ...

 ـ آالاااااااااااااااء هياا

 

 ملقابلاإلجتاه ىف ا خرجت تعقب والدها و قد تزينت حبيائها و جلست إىل جوار والدها بينما جيلس أمحد

يداها بشدة و  و بردت ياهنارعشة تسرى ىف ك وما إن رفعت عينيها لرتاه فأحست بصدمة شديدة بل فرحة غريبة بل
 اضطربت و ظهر ذلك كله عليها 

 فبدأ أمحد احلديث

 ـ كيف حالك اي أستاذة آالء

 ـ خبري احلمد هلل

 ـ ما أخبار الدراسة

 ـ انتهيت العام املاضى من دراسىت احلمد هلل , وحصلت على شهادة البكالوريوس

عمل هبا الشركة الىت أ امعة ىف اجلجتارة و لكنىن أعمل منذ العام الثاىن ىف ـ حسنا , أان أيضا حاصل على بكالوريوس
ء ت الزدايد أعباشكل مؤقبمالة اآلن و سارفت إىل العديد من البلدان العربية ألن فروع الشركة املختلفة تطلب ع

 العمل فكنت أسافر ألنىن غري متزوج و انتقاىل أيسر

 معا فابتسم أمحد هلاهنض والد آالء كى يرتكهما ليتحداث 

 ـ هل تعلمني أنىن أان العريس

 ابتسمت خجال و قالت :

 ـ ال مل أكن أعلم و ال أخفيك سرا تفاجئت 

 ـ ما الذى تريدين أن تعرفيه عىن اآلن ؟

 أتودين أن تسأىل أم أحتدث أان ؟
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 ـ ميكننك أن تتحدث و سأستمع إليك

أان  وة البكالوريوس لى شهاديضا عنت أذاكر بينما أعمل و حصلت أـ حسنا أان سافرت ىف العام الثاىن من دراسىت , ك
 أعمل فتحسن وضعى كثريا

 تعلمني أن والدى متوىف و أما عن والدتى فقد توفت أيضا 

 أما أان فاحلمد هلل فقد تغريت كثريا عن أمحد الذى كنىت تعرفينه مسبقا ...

 مدهللو حتملت الكثري و لكن احلفتحمل املسئولية فقط هو ما يصنع الرجل , تعبت كثريا 

 و أفكر جداي اآلن ىف أن أتقدم ملعهد إعداد الدعاة 

 أريد أن أكون شااب يقف على ما جيب أن يفعله حبياته و يكون على مراد هللا منه

 مل أمت حفظ القرآن بعد و لكنىن سأحفظه أبمر هللا

 أود إخبارك أمر هام

 طأك ألن هذا هوفىت خبا اعرت املشاركة و سأتقبل أخطائك أاي كانت طاملأحب أن تكون حياتنا أساسها املصارحة و 
 األسلوب األول ىل ىف حل مجيع مشكالتى

كون العواقب إال ست طوة وال يهمىن كل ما حدث ىف حياتك مسبقا أما ما سيأتى فعليكى أن تكوىن معى خطوة خب
 وخيمة

 هذا كل ما أود اخبارك به

 ماته و كأهنا تعيها و حتفظهافنظرت إليه بتقبل و تفهم لكل

 قال هلا :

 ـ و ماذا عن آالء الىت ال أعرفها ؟

 نظرت إليه مث نظرت إىل األرض اثنية ..

 ـ تعلم أنىن خطبت مسبقا و مل يتم األمر و احلمد هلل

 يبا ف تقر أان اآلن أعمل حمفظة قرآن ىف الدار مع هند فقد أمتمت حفظ القرآن منذ عام و نص
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 ردنتظر الاركة و شىف بنك و لكن مل يواتيىن احلظ و لكنىن قد تركت ملفى ىف أكثر من قدمت على عمل 

ال بدأ معك حياة فنىن سأألراحة أقدر صراحتك متاما ىف كل األمور و لكنىن مل أكن ألخربك عن أى شئ مر ابملاضى ص
 شأن لك ابلغبار اآلتى من اخللف 

 أرى كذا صرتهثا أو قيمة هلا و ألمتها فهى مل ختلق عبأان امرأة حتب منزهلا و لكنها ترى ىف عملها 

 أان أقدر كل شئ يفعل ألجلى و لكن حذارى من االستهوان ىب و بقدرى

 أان أريد زوجا أيخذ بيدى إىل اجلنة و يكن معى على الدرب 

 يشجعىن على العمل ىف سبيل هللا

 

 

 بقدرىأان أقدر كل شئ يفعل ألجلى و لكن حذارى من االستهوان ىب و 

 أان أريد زوجا أيخذ بيدى إىل اجلنة و يكن معى على الدرب 

 يشجعىن على العمل ىف سبيل هللا

 شعر أمحد و أهنا تبدلت و أهنا كانت هتيأ لتصبح الفتاة الىت تناسبه

 ندهمويل عطأخذه احلديث معها فلم يشعر ابلوقت .. نظر ىف ساعته فأحس ابحلرج فقد أمضى وقت 

 ادرة و أنه ىف انتظار ردها بعد أن تؤدى صالة االستخارة استأذهنا ىف املغ

 أوصله والدها إىل الباب و أخربه أمحد أنه ينتظر ردهم ,

 فقال له والده خالل أسبوع أبمر هللا

 

ظ كن عليه أن حيفللتها و طا و نزل أمحد من منزهلم و هو يشعر أنه كان ىف اجلنة أو ىف قطعة منها وضعت ىف صورهت
 رياعد أن وجدها أخيديه ب يع منبها و أاّل يغضب هللا و أن يتقيا هللا حىت يكرمهما فهو ال يود أن تضقلبه و قل
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 اره الستخااتصل بسامح و أخربه مبدى الراحة و السرور اللذان يشعر هبما فذكره سامح بصالة 

 ريفيه اخل ىل ماإـ ولكن اي صديقى صالة االستخارة فأنت هبذا توكل هللا ليقف إىل جوارك و يرشدك 

 ـ ابلطبع سأصليها أبمر هللا قبل أن أانم اليوم

 ـ وفقك هللا ملا حيب و يرضى اي صديقى و رزقك اخلري و الزوجة الصاحلة

 

ري و صلى قسم هللا له اخلي أن دعو هللاعاد أمحد إىل منزله فنام قليال مث استيقظ و توضأ و بدأ ىف صالة القيام و ظل ي
 ذهب إىل فراشهصالة االستخارة و 

 و آالء ىف نفس اللحظات تقريبا تؤدى صالة االستخاره بعد أن أهنت صالة القيام

ملراهقة و أمل اهو حب  ن انهعىف اليوم التاىل أحست ابنشراح صدرها و أن هذا هو الرجل الذى خلق ألجلها فضال 
 املاضى الذى طاملا صرفته عن نفسها

 ى وجهها راحة علات الها هند ابحلبور و الرتحاب بعد أن رأت عالمو ما أن ذهبت إىل الدار حىت استقبلت

 لست معهأن ج حاولت هند جس النبض لرتى ما آالت إليه أمورها فأخربهتا آالء أبهنا موافقة منذ

 و لكنها أعلمتها ابملفاجأة

 ـ أتدرين من هو العريس اي هند ؟

 رة اخلجل ارتسمت على وجهها ابتسامة عريضة و تضرجت و جنتاها حبم

 عريسلك الذأومأت هند ابلنفى ألهنا فعال ال تعلم فهى مل تتحدث مع سامح عن أى تفاصيل ختص 

 و لكن عالمات الدهشة مل تغادر و جهها و محلقت عينيها عندما علمت أنه أمحد

 مل تكن تتخيل أن هللا قد يدخر للمرء رزقه و قدره هبذا الشكل العجيب

 ألمحد عن طريق سامح و األدهى أن تتم خطبة آالء

 ايهلا من تقادير !!
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هو فارغ الصرب _ فسبوع بذا األهمرت األايم ثقيلة و كأن كل يوم مبفرده يغدو عام كامل كل و أمحد ينتظر أن مير 
 أطول أسبوع مير 

 عليه حبياته _ و ىف اليوم الذى حدده والد آالء اتصل به و هو قلق للغاية

 ـ السالم عليكم 

 سالم و رمحة هللا و بركاته , كيف حالك اي بىن ـ و عيكم ال

 ـ خبري اي عمى احلمد هلل , كيف حالكم مجيعا

 ـ مجيعنا خبري احلمد هلل

 ـ اتصلت اليوم ألخرب حضرتك أنىن أنتظر ردكم

 نظرصاحل إىل آالء و قال :

 حنن أيضا موافقون اي بىن على بركة هللا

تكم  أن آتى لزاير : هل ىل حلبوركان أمحد يريد أن يصرخ فرحا ىف اهلاتف و لكنه متالك نفسه و قال بصوت ميلؤه ا  
 لنتحدث ىف التفاصيل اي عمى

 ـ نعم بكل سرور اي بىن ... هل اجلمعة املقبلة تناسبك

 ـ نعم تناسبىن جزاك هللا خريا اي عمى , سالم عليكم

 ـ و عليكم السالم اي بىن

 أغلق صاحل اهلاتف و قال هلا :

 ـ مربوك اي آالء ... أقصد مربوك اي عروس

 رابتسمت آالء خبجل و هنضت و ذهبت إىل غرفتها و قد بدأ عقلها ىف التفكري املستم

 نعم هى تعلم أن املاضى ليس من حقه و لكن كيف هلا أن ختفى أمرا كهذا ؟

 ال تستطيع أن تغشه 

 ن يتزوجها سيكتشف األمر نعم ال تستطيع كما أنه ما أ
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 فما العمل إذا

 هل تبتعد عنه .. هل تظل عند ذلك املوقف 

 قطعت غرفتها ذهااب و إاياب عشرات املرات مث قررت أخريا

 

 ن يراهارد عليها فور أيليه أن عية و فتحت حساهبا عرب الفيس بوك و أرسلت إليه رسالة أهنا تود إخباره أبمر هام للغا

 

 اندما وجدها منهشديد ع بضيق ة على هاتفه تنبهه لوجود رسالة عرب الفيس بوك ففتح حسابه و أحسما أن رأى رسال

 فتحها فاستبد به القلق فرد مباشرة 

 ـ سالم عليكم , أان هنا اي آالء خري هل هناك أمر ما؟

  غاية اخلطورةىفمر األ طرة وـ و عليكم السالم آسفة ألىن أعلم أنىن ما كان جيب على أن أفعل هذا و لكنىن مض

 ـ خري إن شاء هللا

 هللاسوى  ـ أود اخبارك أمرا يعد السر الوحيد ىف حياتى و الذى ال يعلمه أى شخص ىف حياتى

 ـ تفضلى اي آالء

 اـ و لكن عليك أن تعدىن أن هذا األمر سيظل سرا و أنك لن خترب به أى شخص ابلدني

 ذ ...ـ أعدك اي آالء و لكن حتدثى فقد بدأ صربى ينف

 ـ أان أخربك اآلن هبذا ألنىن ما جيب على أن أبدأ حياتى على غش و خداع

 هل تذكر خالد ؟

 ـ نعم خطيبك السابق ؟ و ما الذى ذكرك به

 ـ هو مل يكن خطيىب فقط 

 ـ ماذا تقصدين , ال أفهم!!
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 ـ خالد كان زوجى 

 رىن األمما كلفالشخص  حياتى مهتزوجنا قبل أن أتركه بشهرين و لكنىن مل أستطع أن أكمل مع هذا 

 ـ نعم !!!!

 تزوجىت ؟؟ وهل تسمني هذا العبث زواجا 

 ذلك احلقري املنحط !! و لكن تعاىل إىل هنا ؟؟

 أين كان عقلك اي آالء ... أخربيىن كيف تفعلني أمرا كهذا ....

 كيف يصبح ذلك املالك الرقيق بني يدى شيطان كهذا 

 ينك ؟؟ أين كانت أخالقكأين كان عقلك أين ؟ أين كان د

 

 صمتت و هى تنظر إىل كلماته و ال ترد عليه مطلقا فحقه أن يفعل أى شئ

 رداببدم  أما هو فوجهه أمحر غضبا و عقله مستشيط و روحه يشعر و كأن أحدهم أزهقها و قتله

 بابلكاد يتنفس و يضغط على شاشة اهلاتف حىت أحس أهنا ستنكسر بني يديه و عاد يكت

 ا أحببتك و عاهدت هللا أال أخونه فيكى ـ لطامل

 ابتعدت عنكى ألنك آالء الىت ال جيب أن ألوثها ...

و هلمى اكتشف أنه حرتب من ما اقمل أمتىن يوما ىف حياتى شئ أكثر من أن تصريى زوجىت و بعد هذا الصرب كله و حين
 الدمار احملقق

 ال وهللا ال ؟

 كيف ىل أن أثق أبى شخص هبذا العامل بعد اآلن 

 أان آسف اي آالء و لكنىن ال أستطيع أن أكمل حياتى معك
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 إهنارت ىف البكاء لدرجة أهنا ال تستطيع أن تقرأ كلماته فهى ابلكاد تراها 

 فكتبت له و لكنك وعدتىن أنك ستحفظ السر 

 ـ أعدك اي آالء سأنسى كل شئ أخربتىن به للتو

 د أن أتذكر هذا الكابوس مرة أخرىال أري

 ظلت تبكى و تبكى و تدعو هللا أن يسرتها و تستغفر

ندما لن تقول لوالدها عماذا س تدرى و ىف كل يوم تفتح حساهبا لتعيد قراءة كلماته و قد اعتزلت العلم من حوهلا و ال
 أيتى ىف موعده احملدد

 أما هو فقد كانت تلك أقوى امنتحاانته الىت مر هبا

 هذا االختبار مزلزل و شديد ابلفعل و القرار ليس سهال

 هل أخطأ برفضه هلا !!

 أم أنه حمقا و أن ما فعلته ال ميكن أن يغتفر

 عقله ال حيتمل هذا الصراع و قلبه مشتعال ابلنريان الىت ال تنطفأ أبدا

ه ملا و هللا أن يهديى و يدعن يصلأو مر يوم وراء الثاىن و راء الثالث و هو ىف حالة اكتئاب شديد ال يفعل شئ سوى 
 فيه اخلري ألمره

 ـ أمل أقل لك أهنا أمانة اي أمحد

 أحفظ األمانة و ال ترتكها

 استيقظ على صوت وليد و لكن ماذا يفعل

 كان هذا حلم !! نعم حلم و لكن ماذا بيده أن يفعل؟

 اصراع بداخله و بكاؤه ال يتوقف و ال يستطيع أخبار بشر ابألمر كما وعده

 و هى تقضى ليلها و هنارها ىف البكاء و التضرع إىل هللا

 طالت حليتهو انقطع عن عمله و بدأ ينحل و يفقد قوامه الرايضى اجلذاب
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 ال أيكل و ال يشرب ابلكاد يقتات على الفتات

 

 و ىف ليلة اخلميس السابقة للموعد الذى حدده والدها وجدت منه رسالة على الفيس

 هلا فتحتها فإذا به يقول

 ـ أنىت تبىت و تبدلىت شخصية أخرى ...

 أليس هذا صحيحا ؟

 فردت على الفور :

 ـ نعم وهللا تبت إىل هللا و تركت كل أمر ال يرضيه و هللا تغريت كثريا

 ـ هللا يقبل التوبة اي آالء فكيف ىل أان العبد الفققري الضعيف أال أسامح

 ـ ال أفهم ما تقصد !!

حة سنغلق هذ الصف وانتهى  فإنه يصيب و أنه طاملا هذا األمر قد انتهى ابلفعل منذ زمن ـ أقصد أن كل بشر خيطئ و
 من حياتنا إىل األبد و سننسى هذا األمر و كأن شيئا مل يكن

 ـ تعىن أنك ستكمل معى

 ـ نعم و سأحفظ سرك و كأىن مل أعرفه يوما

 لقد انتظرتك طويال و لن أضيعك بعد هذا العمر

 ـ أانااااااا !!

م ىف كلماتى ن أستطيع التحكلفعل لابنىن ألـ أنىت ستكونني حورية دنيىت و جنىت أبمر هللا اي آالء و سأهنى احملادثة اآلن 
 و مشاعرى و أريد أن أحفظك

 سالم عليكم

 

 أغلق حسابه و ظل يبكى و يبكى و هى األخرى ظلت تبكى و هنضت لتصلى ركعىت شكر هلل 
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 يل ...... التفاص لى كللنعاس و هى تنتظر أن أيتى غدا ليتفق مع والدها عمث ذهبت إىل فراشها و غلبها ا

 

 لشديد و الفرحةاالقلق  عليه ......استيقظت فوجدت نفسها على الفراش ابملستشفى و أمحد يقف إىل جوارها و بدا
 العارمة

 

 نظرت إليه و أمسكت بيده ... فابتسم هلا و قال هلا :

 ـ أخريا استيقظىت  

 حنن ؟؟ ما الذى أتى بنا إىل هنا         ـأين 

 أمسك بيدها برفق و قال هلا ..

 ـ لقد عدت إىل املنزل فوجدتك قد فقدتى الوعى و ذهبىت ىف إغمائه 

 أمل أنبهك كثريا أن تعتىن بنفسك و ال تنسى أن تتناوىل طعامك

 ـ وهللا تناولت طعامى , أمل نفطر سواي

 و لذلك كان جيب أن يتم أخذ حملول ىف احلالـ مل أتخذى دوائك ىف ىف موعده 

 فضغطك اخنفض للغاية اي هامن 

 ملغذى ا ذلك السائل اصل إليهها ليفانتبهت إىل تلك األنبوبة املعلقة و قد نزل منها أنبوبة رفيعة اتصلت بعروق يد

 . ـ احلمد هلل  .. قدر هللا وماشاء فعل .. آسفه اي أمحد وهللا لقد اتعبتك كثريا

 ستتعبيىن أكثر فأكثر األايم املقبله ولكنىن سعيد للغايه  ـ و

 ـ سعيد ألىن سأتعبك 

 ـ نعم و بشدة , آالء كيف حالك اآلن ؟

 ـ أان خبري احلمد هلل
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 ـ تستطيعني حتمل الصدماات ؟

 ـ أمحد , ماذا هناك ؟

 نسميها بنفس االسمنا هللا بنتا سإن رزق دار والـ ما اسم البنت الىت كنىت دائما حتبينها و تقولني أهنا أمجل بنتا رأيتها ىف 

 ـ حور و ملاذا ؟

 ـ إذا سنسمى بنتنا أبمر هللا حور و إن كان صبيا فسنسميه يوسف 

 ابتسم هلا و ملعت عيناه فرحا

 ـ بنتا , صبيا ال أفهم ........... نظرت إليه بدهشة 

 أمحد ال تقل هذا أان حامل ؟

 مل احلمد هللـ نعم أخربىن االطبيب أنِك حا

 احلمد هلل

 نظرت إليه حبب شديد 

 ـ وهللا كنت بدأت أفقد األمل , اي رب لك احلمد

 أول شئ سنفعله عندما نعود إىل املنزل أن نصلى ركعىت شكر هلل على نعمته

 ـ ابلطبع سنفعل و هل ىل أن أشكره على كل تلك النعم الىت مّن على هبا

 كفاىن أنك زوجىت و كفى هبا نعمة

 ن إرهاقنيه مكت بيده و قبلتها و احتضنتها بيديها مث أغلقت عينيها مرة أخرى لشدة ما تعاأمس

 وابلفعل أول ما وصال منزهلما دخال و توضأا و قاما أبداء صالة ركعتني شكر هلل

 احتضنها بشدة و قبلها على جبينها

 مث محلها إىل فراشها و مسح على شعرها و نظر إىل عينيها

 تنني بنفسك و سأعتىن بك جيداـ من اآلن ستع
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 من اآلن لن هتملى نفسك و لن ترهقى نفسك أبدا

 ليس لوجود روح مىن و منك بداخلك

 و لكن لشئ آخر

 ألنىن لست أحبك

 بل أان أعشقك ...

 حببك اي أم عياىل ........

 

 

 *** متت حبمد هللا ***

 


