
 رواية أالء غنيم -الذاهبون إىل الشهادة 

  بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .. إىل األحبة

عمر عبد الرمحن ..مهام البلوى ..أبو محزة املهاجر ..أنزور أستمريوف 

 .. خطاب..

أكثرهم بعدا وقربا ىف ذات الوقت ..أعقدهم ..البشر اعجب خلق اهلل "

 " أكثرهم تناقضا..

 

 رى عزة النفس ىل أفتناأ..نعم أنت فاتنة إمنا 

 فسحر الرجولة عندى أنا..إذا كان عندك سحر اجلمال 

وأمام النظرة ..هذه األبيات منتشيا أمام عيىن والده الذاهلتني أمامه " براء "ردد 

 مابك ؟..أبت : املندهشة ضحك وقال



 أغلق والده الكتاب الذى كان أمامه واستدار باملقعد للخلف ليضعه ىف املكتبة

.. 

 : اطفأ مصباح املكتب مث تطلع إليهو 

كل الشعر الذى مسعته منك طيلة حياتى مل خيرج عن ..مل أعتد هذا منك 

 " قم فانس الزوجة والوالد وانس األطفال"نطاق 

إمنا هى فقط ابيات ..ليس األمر هكذا : جلس ابنه على حافة املكتب وقال

 .. ترويح على النفس ال أكثر

يكاد الوجهان يتطابقان متاما إال أن حلية ..لده ووضع وجهه مقابل وجه وا

نفس .. األب أطول من حلية االبن والبياض قد غزاها حىت غالب سوادها

نفس العينني الزرقاوين األشبه بعيىن ذئب أكثر منها عني ..األنف ذى الشمم 

 .. بشر

أشد ..أشد حدة من عني أبيه " براء "عيىن ..فيما عذا اختالف بسيط جدا 

 كثرياحدة  



 .. فال تبقى به ثباتا أو رباطة جأش..عيىن تنفضان من تنظر إليه نفضا 

مصحفه ومفكراته ..ماذا فعلت بأشياء عمك : وضع والده يديه ىف وجهه وقال

 ؟

 .. املفرتض انك تعرف إىل اين ذهبت هبا يا ابت: نظر إليه ىف دهشة 

 لتعرف عن ماذا اسأ..ما عن هذا أسألك : تنهد والده وقال 

 وتعيب على أىن أقول نعم أنت فاتنة إمنا ؟: عدل منظاره الطىب وقال 

 واهلل لقد وقفت مذهوال امام األمر ولوال سؤالك ما عرب الكالم لساىن أصال

 كيف حال سريين ؟: ابتسم والده ىف ود وقال 

لطاملا تكلم الناس ..العجب كيف لرجل مثله :هز براء رأسه ىف عجب وقال 

لطاملا كان ..لطاملا هتف أنصار اجلهاد بأقواله ..املا منعت كتبه لط..عنه وفيه 

 كيف له أن يوصى بأخص ماكان له هلا ؟.. رجال ال يطوف بالدوائر

أى قرابة العشرين ..من ايام اجلامعة كما رويت ىل ..وهو مارآها منذ سنني 

 .. عاما



 .. إمنا ما يغيظىن هى..ليس هذا مايغيظىن 

ومل أعرف ماكانت هى له إال منذ ..ا أغاظتنا لسنني يابىن ولطامل: قال والده 

 .. أيام

وابتسم ..الىت حتتل ركنا صغريا ىف مكتبته " عصام "إىل صورة " حممود "تطلع 

لقد ..مهس للصورة ىف رفق . وقد ادهشه سكون الغرفة بعد أن غادرها براء

 صار مثلك..صار براء مثلك يا عصام 

ال يكون بإمكانك أن تتطلع ,ملئ السمع والبصرال يكون ىف مكان إال كان 

 .. إىل سواه

ينبض بندم أنه مل ميت على زنده كما  .. كان قلبه يفيض بدمع ال خيرج للعيون

 .. كان يتمىن

والسبب ىف هدايته ..ذاك رفيق دربه .. ينبض بذكريات ماكانت لتموت أبدا

 .. وما كان الفراق ليسهل أبدا..



 ىف السنة األخرية ىف اجلامعة..ىف الثالثة والعشرين كانت صورة عصام له وهو 

.. 

كان هو من التقطها بعد نقاش مطول دام بينهما حول حرمة التصوير من 

لرمبا كانت الصورة ..التقطها يا حممود :أهنى النقاش عصام بقوله ..عدمه 

 .. الوحيدة الىت تلتقطها ألحد

ه الكامريا ؟ واهلل ال خيرج مع من شريت هذ: بعد أن التقطها له سأله عصام 

 .. منها صاحبك آية اهلل ذاك

صاحب خربة ىف ..هو مهدى عبد الرضا ..نعم : ابتسم حينها لفراسته وقال 

 .. آالت التصوير يا عصام

وغدا يصبح صاحب خربة ىف أشياء أخرى إذا عاد إىل  : ابتسم عصام وقال 

 .. كربالء

 موضعها وأغلق زجاج املكتبة عليهاوضع الصورة ىف .. هذا إن عاد إىل كربالء

.. 



لقد أصبحنا أصحاب : وفتح التلفاز ليجد مهدى معمما بعممامته السوداء 

 .. جتربة تفجريات كربالء علمتنا هذا..خربة ىف التعامل مع هذا الفكر 

 : تنهد تنهيدة طويلة وتطلع إىل نقوش احلائط البنية امامه

 .. طبت حيا وميتا..بنفسى أنت يا عصام 

ينتظر احملاضرة ومل تكن ..ىف الصباح جلس على مقعده املفضل ىف اجلامعة 

فاجأه .. ال قبله وال بعده..كان يأتى على املوعد متاما ..هذه عادة أبدا لرباء 

 !ماذا حدث للدنيا ؟! براء يأتى باكرا :صوت أمحد من خلفه 

الطاغوت عبد ومع رحيل ..أحببت أن ىىت باكرا ..ال شئ : ابتسم ىف ود وقال 

 الكرمي أريد ان أكون ىف استقبال من خيلفه

 .. تقصد من ستخلفه:قال أمحد 

 ! " فخلف من بعدهم خلف"وامرأة أيضا : ابتسم 

فيما عدا قضية ..ال لقد درست خالد من قبل يقول اهنا رائعة : قال امحد 

 .. االلتزام بالطبع



 من ؟: زم شفتيه ىف تعجب 

 .. ة اهلندسة كما يقول خالدراهب..سريين رياض : قال 

 سريين ؟؟ ال غريها ؟: خلع منظاره ليمسح عنه غبار علق به 

 تعرفها ؟: ابتسم امحد 

 .. رمبا أعرفها..رمبا : قال ىف وجوم 

 .. واحرتم امحد سكوتا مل يعهده بصاحبه

هو الذى أورثه تلك ..هو الذى مساه براء ..كان براء يفكر ىف عمه عصام 

 .. ورفيق دربه..بن عم أبيه  ة احلادةالنظرة الذئبي

يوم دخل اهلندسة منذ عامني وصلته هدية بالربيد مل يكتب عليها عنوان 

ل حيم كان طردا بريديا..أو لعله كتب ولكن حمى ىف طريقها إليه ..للمرسل 

وبطاقة صور خلفها جامع امللك ..ورصاصة من الفضة " معامل على الطريق "

 فيصل باسالم اباد

 عليها خبط ال يشبه غال خطه هوكتب 



 .. عصام.. ابو البراء..لقد كبرت يافتى..على طريق إليك معالمه 

كانت امرأة تتعدى ..أفاق من تفكريه على صوت هادئ ناعم يلقى السالم 

 .. األربعني بثالث او أربع سنوات ال تزيد

بقايا  عينيها دافئتان ال حتمل إال..شعرها بىن قد قصته بشكل يليق بعمرها 

هبا أناقة طبع تليق ..مجيلة مل يفن الزمن مجاهلا ..ترتدى منظارا طبيا ..ألمل 

 .. مبثلها

كان جيلس ىف الصف األمامى ..عندما وقع بصرها عليه ابتسمت ىف ود 

كيف حالك يابراء ؟أوأ برأسه بأدب :فأبعدت مكرب الصوت عنها وقالت 

 .. وقال احلمد هلل

ما تذكرها تلك العينني بعينيه   لشدة..اضرة أشاحت بوجهها عنه طيلة احمل

وتلك النظرة احلادة الىت قدر اهلل هلا أن ترها يوم حتب ..وذاك األنف ..

 .. أحست باألم يتسلل إىل قلبها فشدت على يدها..



لو أىن أختار الدنيا ألجل بشر .. تذكرته وهو يطرق برأسه أمامها ويهزها ببطئ

 ... ال أختارهاولكىن .. ملا اخرتهتا لسواك

وكان هبا مست ودود قد كرب ..بعد ان اهنت احملاضرة حتلق الطالب من حوهلا 

 .. مع السنني

 .. أشارت إىل براء بإصبعها أهنا تريده باخلارج

ذاك البصر اخلفيض .. خريا يادكتورة: وهو يقف امامها ليسأهلا ببصر خفيض 

 .. ذكرها بتلك العينني..

بعدها أطرق ..وكانت خلمس دقائق كاملة ..  مرة واحدةمل يتطلع إليها يوما إال

 ! وماىل إال ان أستعصم: وقال 

 او تستطيعه يا عصام ؟: عندها ابتسمت وقالت 

 .. ألنىن استعصم باهلل..نعم أستطيعه ! هبيىن شيئا من ثقتك : قال 

 .! ال بعينني تصيباىن بالغرق



مثة ..صام تنقص واحدة مفكرات ع: التفتت إىل ابن أخيه الواقف أمامها 

قال ىف .. مل أقرأها مجيعا لكنىن مررت عليها..حلقة مفقودة ىف املنتصف 

 .. أردت قراءهتا فحسب..بالطبع سأعطيهالك ..استبقيت واحدة :خجل 

ىف بساطة أدهشته فتحت حقيبتها واخرجت مفكرة خضراء قدمية من مصحف 

 .خذ هذه واعطىن الىت عندك: أقدم وقالت 

تشبهه كثريا يابىن : قالت ىف ود ..واستأذهنا ليغادر ..تيك هبا غدا آ: قال 

 .. أبلغ سالمى لوالدك...

 أحداد هو ؟؟: السواد الذى ترتديه جعله يفكر 

ليجد وريقة بيضاء كتبت عليها أحلان الشيخ إمام ..فتح املفكرة على املنتصف 

 " اجتمعوا العشاق ىف سجن القلعة"

ال عليك من كالم املغفل ..وخبط أنثوى ناعم ..خر وىف آخرها ىف الوجه اآل

ستعطيىن ديوان إبراهيم عزت كما ..واهلل ماىف الدنيا أنقى نفسا منك ..إبراهيم 

 .. سريين.. وعدت



 ..! عجيبة هذه الدنيا عمه وهى ؟؟: طوال اليوم ىف اجلامعة وهو يفكر 

السيدة : ل ضحك ىف دهشة وقا..فتحت له الباب امه عندما عاد غلى منزله 

 !صفية ؟

 تكرمت علينا وعدت إىل املنزل مىت؟

مل يكن هذا اسبوعا الذى ..ادخل يا امحق : قالت وهى تدفعه للداخل 

 .. تركتمكما فيه

 .. أسبوع ويومني..صححى حسابك ..أم براء : قال 

وأنتما ماشاء اهلل ..أال أذهب إليهما ..شقيقتك وجدتك باإلسكندرية : قالت 

 .. ن تتحمالن املسئوليةشخصان ناضجا

 : ابتسم ىف خبث وجلس مرتبعا على مقعده املفضل

قال فوضى ..لكن الغاىل حممود حياته من غريك فوضى ..أنا أحتمل الغياب 

 .. باإلجنليزية وهو يقلب السني ىف هنايتها ثاء



بالقطع مل تكن على وفاق ..بدون امراة ما " مث "قالت وغدا تصبح حياتك 

 .. مع والدهتا

 " أرى عزة النفس ىل أفتنا: "قال ىف هتكم 

 .. تغديت أنا ووالدك..قم لغدائك ..اهلل املوعد سبحانه : قالت 

 .. أنا صائم: قال 

 .. إفطارك ىف املطبخ..احلمد هلل رزقىن بداوود يصوم الدهر : قالت 

: وقبل أن تسدل غطاء وجهها قال ىف ذهول ..رآها ترتدى حجاهبا 

 ستخرجني ؟؟

 عالم حتسب أىن عدت مبكرة ؟؟" داوود "درس املسجد يا :  قالت

 .. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته..جزاكم اهلل خريا : فتح التلفاز وقال 

رعايتك اوىل ..لو شئت مل أذهب يا بىن : أدهشه التفاهتا إليه حبرص حقيقى 

 .. عندى



معهن ابدا سبحان اهلل ال ميزح ..انا فقط أمازحك ..الالالالالال :قال 

 ... سأوصلك أنا..

كان صوت أبو مازن الذى ترىب ..عندما ركبا السيارة شغل املسجل تلقائيا 

 " ملكنا هذه الدنيا قرونا"عليه 

كل ماحلمت به لولدى من قبل كنته أنت ..تعلم : تطلعت إليه والدته وقالت 

 .. رضى اهلل عنك..

وهى تنزل من السيارة قالت .. مل تكن هذه توصيلة يا أم الرباء: ىف خجل متتم 

مل يغادر إىل .. حسنا ؟أومأ برأسه هلا أن نعم..مر على بعد صالة العشاء :

 .. فتح مفكرة عمه الىت مل تغادر جيبه بعد..منزله ليفطر 

مخلوق من طين ..ضعيف ..بشر عاجز..ما الذى يرتقى ببشر من طين  "

  ليصبح يوما أعظم مخلوقات اهلل عزوجل..

اإلدراك بأن ..ذاك سر اإليمان .. وسماواتها..جبال الدنيا أعظم من 

 .. أرواحنا هى نفحة إلهية



كتاب الخمينى الذى يخص ,"عزام.محاضرات د".. فيغدو الطين نورا

 البد ان أنهى قراءته..مهدى 

حتى ...ما كنت أعرف ماطيب العناق على الهوى .. لسيرين" اليوم عيد "

 !!! ترفق ساعدى فطواك

 ! هلل يامنعمهداك ا

 .. أخذته القراءة حىت استوقفته كلمات قالئل متناثرة

وخبط صغري كأن الكلمات التصدق أن صاحبها أفرج ..كتبت بقلم رصاص 

  فرضيت بأى صورة..عنها وأخرجها من قلبه 

 " أفسر ماذا واهلوى اليفسر..أحبك ال تفسري عندى لصبوتى "

 .. بإذن رىب طيب ال يقبل إال طيباأما قلىب فأعلم أنه .. عقلى ينازعىن فيك

وأنا .. ولكنها راحة دنيا فحسب.. أعلم أنك ال راحة ىل إال على كتفك

 .. أريدها راحة دنيا وآخرة



ال قبلك وال بعدكلكنىن ..تبقني املرأة الوحيدة الىت أردهتا دون كل نساء الدنيا 

 .. أريد اآلخرة أكثر

واهلل ما أفطر أحد ..برأسه إىل الوراء  فأغلق املفكرة وعاد..عندها أذن املغرب 

 .. على مثل ما أفطرت

 .. على سر عصام الشرقاوى

صلى املغرب وهو ىف ..نزل من السيارة وأفطر من برادة املاء الىت جتاور املسجد 

 مهس بكل احلزن الذى ىف قلبه..سجوده 

 .. يارب أرحه ىف اآلخرة..مل يرد راحة الدنيا بغري االخرة ..يارب 

دما خرج من املسجد اشرتى كيسا من احللوى احلامضية الىت يعشقها عن

ستبقى حتب : وهو ميسك احللوى تراءى له وجه أمه وهى تقول ..وزجاجة ماء 

هذه احللوى حىت تاخذك قدماك ذات مرة إىل بيت احللوى لتستعبدك الساحرة 

 .. الشريرة

 ! هاسأستعبدها انا حين: ابتسم وهو يفتح باب السيارة وقال 



حبث ىف درج شرائط ..وأغلق النوافذ ..أغلق على نفسه باب السيارة جيدا 

   شغله..السيارة ليجد شريطا ألىب عابد 

 .. وغرق مع املفكرة من جديد

اجملتمع الذى رضى أن يقاد اآلالف من شبابه ىف ليلة واحدة إىل السجن "

 .. احلرىب وسكت

 .. طلقه عليه سيد رمحه اهللأال يستحق بكل تقدير وصف اجلاهلية الذى ا

 .. بس آه لوكنا زى..آه ياخى وآه ياخى ".. أتسائل فحسب

دسنا شاهنا وأمريكانه ..واملعارضة يد واحدة عندنا ..كنا لوكان اخلميىن عمنا 

 " بنعلنا

بلغت الثانية ".. حنتاجه حقا.. حنتاج رجال بذات التأثري الروحى للخميىن

 ى البندقية ؟؟والعشرين ومل أعرف بعد كيف ه

 " ال متتىن إال وهى على صدرى..يارب 



ذاك الذى اغتيل غدرا ..وهنا تذكر صورة مقتل عمه ىف معقله ىف اجلبال 

ومل يكن مثة أحد ليخفى مشاعره ..والرصاصة بني عينيه والبندقية على صدره ..

 .. الىت اعتادت على احلبس

وحتت الشجرة .. قليالاخلاىل من االضاءة إال ..وىف ذلك الشارع الطويل 

 .. اخلضراء الكبرية

وبلت الدموع مقبض ..وبكى ..كمن مل يعرف بكاء ىف حياته قط ..بكى 

ال متتىن إال وهى على ...وانا ..وأنا يارب ..ومهس ..السيارة الذى استند عليه 

 .. صلى العشاء كمن يصلى للمرة األخرية.. يارب..صدرى

الدموع ..أرق صالة قد يصليها إنسان عادة الصالة الىت تعقب بكاء تكون 

تشعرك أنك مهما بلغت ..إنكسار احملتاج ..تصنع نوع إنكسار ىف النفس 

 .. فأنت ضعيف

 .. فأنت ضعيف..مهما بلغت .. حتتاج ان تتقوى باهلل



ملا دخلت امه السيارة بعد الصالة رأت كيس احللوى قارب على النفاذ 

 .. يه مبتلتانعين..ووجهه منقبض ..وزجاجة املاء ..

 البأس..تأخرت عليك ..فقط ربتت على ذراعه وقالت ..مل تعلق 

 .. وهم باخلروج..ىف الصباح وضع املفكرة على مكتب سريين 

أتيت باملفكرة صحيح ..براء : ابتسمت ملا رأته وقالت ..لكنها دخلت حينها 

 ؟

ة ربانية ال كان ىف حال.وكان الدموع قاربت على التجمع ىف عينيه ..أومأ بنعم 

 شكرا يابىن..شكرا : قالت عندها ..يشبهها شئ 

 : مل يدر مامحله حينها على قول هذا

 أنت فحسب..لكنك كنت الدنيا بالنسبة له ..اعذريىن سيدتى 

 .. وكان هو ىل االثنني معا يا براء: مث قالت ..اطرقت برأسها ىف صمت 

 .. كان دنياى وآخرتى

 .. ال آخرة ىل إال معه..خامت زواج واشارت غلى يدها اخلالية من 



 : هز رأسه بعدم إميان

 وما الذى منعكما عن الدنيا ياسيدتى ؟؟

نعم ..كنا حنب ..الدنيا مل تسعنا معا ..يا براء : ابتسمت ىف أمل وقالت 

 .. لكن كل شئ كان يقول ال..

 .. كانت الدنيا تتناطح حينها..وأنا وأفكارى ..هو وأفكاره 

 .. ردمتالو أ: قاطعها 

ملا كان هلذه العالقة وجود من ..لو أردنا يا براء : قبضت على يدها وقالت 

 .. كانت دقائق مسروقة من السياق األصلى للحياة..األساس 

 أبدا ال تسري كما نريد..الدنيا ال تسري كما نريد 

 .. اعتذرت هى حينها منه مبحاضرة لديها

ممكن "ىف أعماقه صوت يقول ..كتب فاستند إىل السور أمام باب امل..أما هو 

 .. كانت هذه العالقة لتستمر" ..

 .. وجهه ال يتنازل..لكن عمه ال يتنازل 



 .. وما كانت هى أيضا لتتنازل حينها

 .. كان أمحد..رن هاتفه رنينا متقطعا 

 .. ساعة لتأتى..اهلل أكرب يابراء : هتف أمحد أول ما رآه 

أمل أقل لك : قال أمحد ..عد عشر دقائق أعتقد أن اللقاء ب: قال ىف هدوء 

 .. تعال مبكرا لتختار الكلمات الىت سنكتبها

 مىت قلت هذا ؟: رفع حاجبيه وقال 

 .. عندما هاتفتك باألمس: ربت أمحد على كتفه وقال 

وذكرياته ..كان غارقا مع عمه ..عندها أدرك أنه مل يكن ىف الدنيا باألمس 

 .. وحنينه..

مل أكن حبالة ..آسف يا أمحد : ل مرة رمبا ىف حياته وقال قبل رأس أمحد ألو 

 العليك: ربت أمحد على كتفه ..جيدة باألمس 

... 



ووالده ىف مكتبه ..والدته عند جدته لوالده ..عندما عاد إىل منزله كان خاليا 

 .. كانت الساعة تقارب السادسة مساء..اهلندسى 

 .. ه املفضلوبنفسه على كرسي..ألقى بكتبه على األريكة 

 : واستيقظ على رن اجلرس املتصل..وكأنه غفا قليال 

وكان يقول ...كانت عينيه مغمضتني وهو حياول فتحهما عندما فتح الباب 

 ومل اخرتعوا املفاتيح إذن ؟:

 .. لكنىن ال أملك واحدا:انتبه للصوت ذى الرقة واحلسم ىف آن واحد 

 : ىل السهولة قليالأدار وجهه ليبتسم مث قال بوجه جامد مييل إ

 سلوان ؟ أمى ليست هنا

أعود ..وماذا سأفعل حبقائىب هذه : أشارت إىل احلقيبة الكبرية بيدها وقالت 

 إىل اإلسكندرية إذن ؟

 .. تفضلى..ال : قال 



جزاكم ..ال : سأنزل ألخربها أنك جئت ؟ تريدين شيئا أحضره معى؟؟ قالت 

 .. اهلل خريا

أحضر معك حلوى : قالت ..التفت ..راء ب: وهو ينزل السالمل قالت 

 لقد نسيت أن آتى هبا..بالربتقال 

 .. مسعت حوقلته فأغلقت باب البيت

واعتاد أن تأتى ..كانت أمه من أقرب الناس إليها ..ابنة عمته ..كانت سلوان 

 .. قبل خاهلا..بني احلني واآلخر هلا 

الكل يتخيل أهنا حتبه ..إال اهنا أكثر تساهال منه ..شكال وموضوعا ..تشبهه 

 .. واألمر ليس كذلك..أو أنه حيبها ..

 .. ليس كذلك أبدا

ال الشبيه ..وعندها أن احلب ال يأتى إال مع املخالف ..سلوان ترى فيه نفسها 

تستشهد دائما ..تدرس األدب اإلجنليزى ..تصغره بعامني ..وهو كذلك ..



ومع التزامها هذا الذى ..نة تعرف أهنا فات..بالشعر العرىب على خالف دراستها 

 .. إال أهنا التتورع عن استخدام فتنتها إذا أرادت..يقارب براء 

نظرة كسرية تتقن اإلتيان هبا ..كانت تكفى نظرة واحدة فقط من عينها 

 .. لتنال ما تريد..

 .. كان دأهبا مع اجلميع

 .. يهاالكل يظن أن هذه طبيعة ف..وما كان أحد يعرف أهنا تتعمد هذا سواه 

 .. كان دائما يذيل كتابته إذا اهداها شيئا ىف العيد أو غريه

 .. اتقى اهلل ىف نفسك..وقبله ..وبعد كل شئ 

الىت حتتل جدارا كامال ىف غرفته ..عندما تركها ىف البيت سارعت إىل مكتبته 

 .. وأخريا وجدت ما تريد..أدهشها أهنا منظمة على غري املعتاد ..

كتاب من مطبوعات الندوة العاملية للشباب " .. ماضون رغم اجلراح"

 .. اإلسالمى



جلست على كرسى ..ومع هذا فهى تعيد قراءته كل مرة ..حتفظ قصص تقريبا 

مل تفق إال على طرقته على الباب ..واستغرقت ىف القراءة كاملعتاد ..املكتب 

 .. تفضل: عدلت حجاهبا وقالت ..

 .. هذا غرفىت إن نسيت..بالطبع اتفضل : قال 

 .. قلت لك خذى هذا الكتاب وأرحييىن..يا اهلل 

لقد اتت خالىت ..ال متعة ىف قراءته إال هنا :قالت وهى تقوم لتغادر احلجرة 

 .. إذن

 ستكملينه ام أعيده ؟: قال 

 .. سأعود له..ال دعه : قالت 

 .. ابنتها الكربى..كانت تراها بنتها الثانية بعد بثينة ..ضمتها خالتها حبنان 

 .. أعرف هذا..لقد ازعجك براء : قالت ىف ابتسامة 

مل يسب عندما ..لقد اكتسب أدبا غريبا هذه املرة ..الواهلل ياخالة : قالت 

 .. أخربته بأمر احللوى



.. 

 .. كما هى عادته صبيحة اجلمعة..بعد الشروق بقليل كان عائدا من املسجد 

صول إىل رأى أصوب ىف قضية هذه األيام حياول الو ..ترك والده ىف املقرأة 

 .. الذكر اجلماعى وعدمه

كان التلفاز مفتوحا ..وهو يفتح باب البيت تراءى إىل مسعه صوت أغنية ما 

 .. وأحد الكليبات الىت لطاملا وصفت حينها بالتحلل على الشاشة

 .. وسلوان جالسة أمام التلفاز

غلقى التلفاز أ..سلوان : قال هبدوء من يكظم غيظا يوشك على االنفجار 

 .. أو غريى القناة..

 .. غض بصرك: التفتت وقالت 

ال افنت هبذه حىت أغض بصرى ىف األصل : ضحك ضحكة عالية وقال 

 .. أغلقيه لو مسحت..



هناك بعض املعاصى أشد ..انا الأرى هذه احلرمة الرهيبة ىف األمر : قالت 

 .. وأسوأ

هذا أوال ..ال حاجة ىل به ..ح نقاش على الصبا : اغلق التلفاز هو حينها وقال 

 .. ال يليق بك هذا..يا أخت ..ثانيا يا فاضلة ..

 .. أيليق إذن أشعار نزار الىت عندك: قالت 

مرة او ..مث مىت رأيتىن أقرأها ..هذه نقرة وتلك أخرى ..أنت غبية فعال : قال 

 .. بعض حالوة الروح كما تسمني ما تفعلينه اآلن..مرتني ىف العام 

 .. طيب! غبية : قالت 

جلس على كرسيه ..ذكرتىن ما كنت أريد سؤالك عنه ..صحيييييييييييح 

 اين أمى أوال ؟: مقابلها وقال 

 .. مل ترد أن اساعدها..ىف املطبخ : قالت 

 .. ىف مطبخها" مث "بالطبع ال تريد أن حتدث : ابتسم ىف هتكم وقال 

 عن ماذا تريدين السؤال ؟



 .. علمت أنكم نفذمت وصيته الىت اوصى هبا أخريا..عن خاىل عصام : قالت 

 كيف هى ؟

: فأشاح برأسه وقال ..علم أن احلديث ىف األمر سيجلب له املا الحاجة له به 

 .. غريى السرية

 ! ال اعرف امسها حىت..أخربىن عنها ..ألجل خاىل حممود ..براء : قالت 

 .. تدرسىن ىف اجلامعة..امسها سريين : قال 

 " يارب المتتىن إال وهى على صدرى.."فعت الذكرى إىل عقله ووعيه فجأة اند

 : فأخفض رأسه وهو يغالب نفسه

 .. باهلل ال تسأليىن اآلن..رضى اهلل عنك وأنالك كل ماتريدين ..سلوان 

: ألقت له جبهاز التحكم وقالت ..فسكتت ..علمت ان مثة أمرا مرا ىف صدره 

 .. اآلن اظن أن برناجما لعائض القرىن يأتى

 .. وقامت

  



  

كان الوقت قد قارب اخلامسة عصرا عندما كان مهدى يدخل احلرم احلسيىن 

الكل يتسابق كى يقبل يده ..طالبه ىف احلوزة وزوار املسجد ..ىف كربالء 

 .. تواصعه جزء من نفسه ال ينفك عنه..ويسحبها هو بسرعة ..

 .. وسلم على صاحبه..قبل اعتاب الضريح كعادته 

واستند ..جلس أمام الضريح مباشرة وحوله الناس ..يدعو قليال مث جلس  وقف

تنبه إىل صىب صغري شق مجوع الناس ليجلس إىل جواره ىف النهاية ..برأسه إليه 

 ما امسك يابىن ؟؟: شد على يده وابتسم وقال ..

حيادثه هبذه ..املرجع ..قال الصىب ىف ابتسامة من ال يصدق ان هذا الرجل 

 : البساطة

 .. امسى عصام..عصام 

 .. ودعا له..قبل رأسه طوييييييييال 



مل يكن يرى ..يستفتونه ..يسألونه وجييبهم ..عندما جلس الناس يتجدثون إليه 

تعرف يا : ىف الوجوه إال وجها واحد خيلع منظاره الطىب ويقول بابتسامة صادقة 

 .. مهدى

 .. وكثريا جدا..حنن خنتلف كثريا 

 .. دقا أحبكص..لكنىن أحبك 

أسند رأسه إىل الزجاج وراح مع ..ىف طريق عودته كان مرافقه هو الذى يقود به 

 الكلمات

 هاآنا اذبح ابن بنت حممد..كذب السيف حني قال وردد "

أطلت عليه ..عندما عاد إيل بيته يف قرابة العاشرة دخل إيل مكتبته مباشرة 

هز رأسه يف وجوم ..م تدخل هكذا بال سال..هكذا :زينب من الباب وقالت 

 عصام الشرقاوي ؟..عصام علي الدين ..تذكرين عصام : وقال 

 ما الذي ذكرك به ؟..عصام املصري : جلست علي األريكة أمامه 

 .. اشتقت إليه فحسب..اشتقت إليه :أطرق برأسه وقال 



لعل هوايتك : قامت إيل مكتبه اخلاص وقالت وهي خترج علبة خشبية سوداء 

 .. رحيكالقدمية ت

شغل جهاز الفيديو ووضع الشريط الوحيد الذي جياور .. قبلت رأسه وخرجت

 .. الصور القدمية

وألول مرة يف ..كان عصام جالسا علي مكتب غرفته وجبواره حممود وعبداملنعم 

كانت ..حياته مع عصام منذ أن عرفه منذ أربع سنوات يسمعه ينشد بصوته 

 ..األلبابصورته مع صوته وهو ينشد تأخذان ب

كان ..أخي سوف تبكي عليك العيون ..كان يدق بأصابعه علي املكتب 

 .. يتالعب بلحنها قليال ليكون أسرع

اكتفي عندها هبز رأسه يف إغاظة معتادة ..عندما أهناها أحل عليه منعم باإلعادة 

قاطعه مهدي الذي  ..هذا فقهيا من باب مالطفة اإلخوان يامنعم : وقال ..

أمسعين ياظبية البان : و يعطي الكامريا ملنعم ليكمل بدال عنه كان يصور وه

 .. وجدهتا عندك يف أوراق حماضراتك..إذن 



كان حيفظها كاملة    ..عرفت أهنا ال تفوتك :ضحك يف صدق بالغ وقال 

 .. فقاهلا بدون أن ينظر إيل أوراقه حيت

ن لتوقعه تكذبا..ال : قال عصام عندها ..لكن عينيها كذبته : قال حممود 

 .. ال لتبعده..أكثر 

بعض النساء يطيب هلا أن متنع صاحبها ما يريد إذا كان يف املنع زيادة تعلق هبا 

وأنت ماذا : قال حممود .. فهي تعلم أن اإلنسان يف الغالب أسري ما منع..

 تقول ؟

 .. أري عزة النفس يل أفتنا..نعم أنت فاتنة إمنا : قال عصام

هذا كل فلسفته تذهب عند من ..منه ياحممود  دعك: عندها قال مهدي 

 .. علمتها

 ".. واهلل ما أظن أن أحدا سيدرك أمري معها:أشاح عصام برأسه وقال 

 .. أغلق جهاز التلفاز وأخرج الشريط

 .. كان يدرك ما الذي عنته سريين لعصام



يف عصر أحد األيام اخلريفية الباردة كان عصام أشعلها نارا مع أمن اجلامعة 

كانت كل اجلماعات ..الذي تدخل يف مساجد اجلامعة أكثر مما ينبغي 

 .. اإلسالمية قد فوضته باحلديث بامسها يف ذاك اليوم

 .. بعد أن مت له ما أراد مل يقف مع إخوانه كما هي العادة

وهي تبتسم يف حب وهي ..رآه جيلس إيل جوار سريين صامتا ال يتحدث 

 .. ف عن أحدحتادثه ابتسامة من يريد التخفي

الذي تسكن ..أهنا شاطئه ..أدرك أهنا املرفأ له .. يومها أدرك ماهي لعصام

 .. عنده األمواج العتية حلياته

 فصار اإلدراك لديه يقينا..يومها رأي عصام يف صالة املغرب هادئا ساكنا نقيا 

.. 

 استجمع أفكاره وأمسك مساعة اهلاتف بيد ومفكرة قدمية نسبيا بيده األخري

.. 



ضغط األرقام .. بعد دقائق مرت عليه كالدهر كان يدون رقم حممود اجلديد

 .. بثبات بطئ وهو يهمس حبقك يازهراء

 .. وعليكم السالم: فاجأه صوت الشابة احلاسم علي اجلهة األخري 

انت ابنة حممود ؟ هلجته العراقية الصرفة فاجأت سلوان لكنها قالت : قال بود 

 .. أخته أنا ابنة..ال : هبدوء 

 .. نعم: قالت باندهاش ..ابنة عبد املنعم إذن : قال 

 .. سلوان: ما امسك ؟ قالت : قال 

أحادث ..قويل له مهدي املوسوي ..أبلغي الوالد سالمي : قال باشتياق 

 .. خالك أم أنه ليس هنا

 .. دقائق..لكن ابنه براء هنا ..خايل عنده درس يف املسجد اآلن : قالت 

فاجأه دخول ..دها يعكف علي كتاب فقهي يتدارسه يف املسجد كان براء عن

 .. صاحب للوالد علي اهلاتف..براء براء : سلوان 



كان صوته ..ابتسم مهدي عندها يف عزاء ..السالم عليكم : رفع السماعة 

  نفس النقاء ونفس احلدة..نفس صوت عصام 

احلمد هلل : س كيف حالك يابين ؟ رد براء يف توج: رد مهدي السالم وقال 

أخرب الوالد أنين سآيت األسبوع القادم ..ال أطيل عليك يا بين : قال مهدي ..

 .. وبودي لو اجتمعت به هو ومنعم وضياء..إيل مصر 

 من ألخربه ؟..معذرة ياسيدي : قال براء 

 .. مهدي املوسوي..مهدي :قال 

 .. صاحبهم الكربالئي..نعم أنا : قاطعه مهدي ...ال : قال براء 

 .. لكن أنقذته مقاطعة مهدي..الكلب اخلائن : كان براء سيقول 

 وجدته ؟: عندما أهني مهدي احلديث قالت زينب 

 من ؟:قال 

 أمل تكن هتاتفه ؟..صديقك ..عصام : قالت 



أهلا : قالت ..أمل أخربك بقية احلكاية : قال يف ابتسامة أثقلها حزن السنني 

 بقية ؟

تالميذ أبو الرباء املصري ..اجلهاديني العرب ..ا تعرفني من نقاتل هن: قال 

 .. تالميذ كتبه وتسجيالته..

 نعم ؟: اتسعت عيناها يف ذهول 

ماكان له أن يكون ذيال ..كان رأسا يف كل أمر يدخله ..ذاك عصام : قال 

 .. أبدا

 .. أراك مفتون به: قالت 

كذب :ه القائل عصام يوم عرفته أدركت ما الذي عنا..ليست فتنة ..ال : قال 

 .. املوت فاحلسني خملد

كان يشبه حسن الشريازي ..وكتاباته ثورة ..حديثه ثورة ..عصام كان ثائرا 

 .. ال تنطفئ إال باملوت..به تلك الروح اليت ال تنطفئ ..



تعرفني ما أحضرت : أول ما رأي سلوان قال ..كان حممود يدخل بيته عندها 

 .. ذي منعك براء من أخذه من مكتبتهال..كتاب أخبار النساء ذاك ..لك 

نطق براء الذي كان واضحا عليه تركيزة الشديد فيما يقرأ وهو جالس علي  

امنحها ..هي تفعل ما تفعل بالفطرة ..افعلها يا أيب : كرسيه مبنتصف اجمللس 

 .. دليل مستخدم..دليال إرشاديا 

 ما يضريك أنت ؟: قال أبوه 

أراهم يرابطون يف ..األشقاء الثالثة باألسفل يضريين شفقيت علي : قال براء 

 .. اتقي اهلل فيهم إن مل تتقيه يف نفسك يا سلوان..البيت كلما أتت 

 .. واهلل ال أسلم كلما رأيتهم إال كإخويت..سبحان اهلل : امحر وجهها وقالت 

 .. دعتين أخاها أم عمرو ومل أكن أخاها ومل أطعم هلا بلبان: قال براء 

 .. أظنك أثقلت عليها وافرتيت..أستغفر اهلل : قال والده 

 افرتيت عليك ؟: وقال " يراها "أحد نظرته جتاه سلوان وما كان 



 أظن أن خاليت أهنت صالهتا..ال شأن يل بك : قامت إيل غرفة والدته وقالت 

.. 

مل تقل يل أبدا أنك تعرف مهدي ..أنستين ما كنت سأقوله : قال براء 

 ؟مهدي: لده يف حدة لتفت إليه واا.. املوسوي اخلائن

وقال أنه يتمين رؤيتك أنت والعم ..هاتفك وأنت يف املسجد : قال براء 

 أعطيته رقم هاتفك احملمول..سيأيت إيل مصر قريبا ..عبداملنعم والعم ضياء 

 .. يف النهاية مل ختربين أبدا أنك تعرفه..

 ومااحلاجة ؟: التفت إليه والده 

أنين ال أعرف عنكم أشياء كثرية بدعوي عدم احلاجة اكتشفت : قال براء 

 ..هذه لوحدها قاصمة..سريين .مثال عمي عصام ود..

 بعض األوجاع حيسن تركها نائمة فال توقظها..يابراء ..أستغفر اهلل : متتم والده 

.. 

  .. إيل حني..وعندما رأي والده هكذا سكت 



قال لسلوان ؟ أمالك جامعة ..يف الصباح كان يفطر بسرعة لينزل إيل جامعته 

 تذهبني إليها ؟

سأقضيه ..استأذنت من أيب ..لن أذهب للجامعة هذا األسبوع ..ال : قالت 

 .. لديكم هنا

متتعي بآخر أيام ضيافتك : وضع كوب الشاي الذي هم بشربه أمامها وقال 

 .. بعد الثالث ال ضيافة..هنا إذن 

 .. يغار منك فحسبإنه ..ال بأس عليك ياسلواين : قال والده 

 .. اهلل املستعان: ضحك وأخذ كتبه وقال 

أعطاها مفكرة عمه اليت احتفظ هبا ..بعد حماضرة سريين خرج بعدها مباشرة 

 .. سابقا

 .. إن أذنت..يل إليك طلب : قال وهو يطرق برأسه 

 .. كل ما تريد يابين: قالت 

 .. كيف كان لكما ما كان..أنت وعمي : قال 



 أنت اآلن ؟ مشغول:قالت 

 .. بالطبع ال: قال 

فتحت ..بل جلست علي الكرسي املقابل له ..مل جتلس علي كرسي املكتب 

كانت صورة .. نفس املصحف الذي أخرجت منه املفكرة يف ذاك اليوم القريب

 .. قدمية

والواقع أن الناظر ..يف أيام الدراسة ..كانت تصور أحد مدرجات الكلية 

كانا اجتماع ..ن أراد املصور أن يظهر فيها حتديدا للصورة سيعرف مباشرة م

 .. النقائض

شعرها كان ..بدا فاتنا علي وجهها ..كانت سريين ترتدي قميصا أخضر 

 .. أطول قليال

بغري املنظار الطيب وحليته ..كان يشبه براء ..وكانت جتلس إيل جوار عصام 

تعلقة بشئ ينجزه يف كانت عينيه م..مل يكن ينظر إليها مباشرة ..أطول قليال 

 .. كلها يتطلع إليه..أما هي فكانت تتطلع إليه ..ويبتسم ..يده 



التقطها مهدي لنا قبيل اختباراتنا ..مل يعلم أبدا بأمر هذه الصورة :قالت 

 تعرف مهدي ؟..النهائية يف السنة األخرية 

 مهدي املوسوي ؟: قال 

ومع هذا فقد كان .. كان أقرب ألبيك وعبداملنعم من عصام..نعم : قالت 

كانا يضيئان الدنيا ..بإمكانك أن تزيح الشمس من مكاهنا إذا اجتمعا 

 .. خاصة إذا حتدثا عن اخلميين والثورة أو عن احلسني..

بالطبع عصام كان بعيدا عن اإلمامية فكريا حينها وابتعد أكثر بعد ذلك 

 .. جدا..لكنهما كانا يتشاهبان ..

كنت يف السنة ..كان خارجا من مسجد الكلية أول مرة رأيت فيها عصام  

 .. الثانية

 !أول مرة ؟: قاطعها 

 .. كنت حمولة من جامعة أخري:قالت 



ويتطلع إيل ساعته يف ..رأيته خارجا من املسجد يسوي أكمام قميصه األبيض 

أما أنا فكنت أطوي احلجاب الذي أحضره معي ألصلي وأضعه يف ..سرعة 

 .. احلقيبة

قميص أبيض وبنطال أسود ..ألمر أنين كنت أرتدي مثله متاما الغريب يف ا

 .. مث أخفض رأسه وابتعد..نظر إيل يف ذات الوقت الذي نظرت فيه إليه ..

مثة حلظة تعرف أن حياتك قبل هذا الشخص لن تكون حياتك ..تعرف يا براء 

وال عصام أيضا ..ومل أكن منهم أبدا ..ذاك حديث الرومانتيكيني .. بعده 

تعرف شعور الوطن ..شعرت أنين أعرفه ..لكنين شعرت يومها بشئ عجيب ..

 رأيته من بعيد فحسب..شعرت كأن نافذة فتحت أمامي ألري وطين ..يا براء 

.. 

ومسعت صوته من خلفي ..وسرت إيل مدرجي ..جتاهلت ماحدث بالطبع 

بل يتحدث إيل أحد ..ال ينادي ..ال جماهر أو خمافت ..هامسا صارما ..



وجدته يناولين كتابا أسقطه مين يف تلك اللحظة : التفت إليه ..سريين : واره جب

 .. كتابك: قال بنفس صوته ذاك ..الفارقة 

وما انتظر هو ..متتمت ببضع حروف ال معين هلا ..ال أدري هل شكرته أم ال 

 .. تركين ومضي..ليسمع جوابا 

رأيته ..رأيته جمتهدا ..ر كنت أراه بني حني واخ..يف األيام التالية ملا حدث 

وكان جبواره مكان ..يف أحد الصباحات دخلت متأخرة قليال ..حماورا رائعا 

لكن عصام أجلسين جبواره ..عرفت فيما بعد أنه كان مكان والدك ..شاغر 

وسطرنا صحائف ..كان كتابه حيمل توقيعا له حبرب أسود ..ورأيته عن قرب ..

 .. نامن ضياء فما نسي الزمان وما نسي

يشبهك جدا ..وعيناه يف زرقة السماء ..كانت حليته سوداء كسواد الكعبة 

 .. أال خيربونك هبذا..

كان األستاذ الذى يدرسنا شرحه ..قريبا جدا ..ىف ذاك اليوم كان عصام قريبا 

أخذته احلماسة وهو يصف .. كان سئ الشرح..وأومأت برأسها ىف هدوء ..



: عندها قال عصام ىف خفوت ..على يديه  روعة شرحه واألجيال الىت تربت

 .. كنا جنلس أمام الدكتور مباشرة.. أكمل أجمادك أكملها..أستغفر اهلل 

 أسيظل هكذا طويال ؟: فتحت دفرت حماضراتى وكتبت 

 زكاة شرحه واهلل املستعان..نصف ساعة فحسب ..ال : ابتسم وخط بالقلم 

.. 

 : مذ عرفتهعندها سألته ما كنت اريد أن أسأله عليه 

 .. كما أعرفك: أأعرفك من قبل ؟؟أطرق برأسه وهزها قليال مث كتب 

ببساطة شديدة ..ستتعجب يابراء إن أخربتك أنه سكن قلىب منذ اك اليوم 

كان ال يتحدث إال قليال ..جلست غلى جواره بعدها كل األيام تقريبا ..

 .. اقصد يتحدث معى..

لودودة القريبة الىت ال أراه يبتسمها حلد كان يأتى كل صباح فيبتسم ابتسامته ا

 كيف حالك ؟.السالم عليكم : أبدا 



عن القطة الىت خدشت ..عن الزحام املرورى ..وكنت أخربه عن كل شئ 

مل نتحدث أبدا .. تعب كلها احلياة: فكان يبتسم ويقول ..خشب النافذة 

إال بعد شهرين ..ومل اشعر أبدا أن مثة غرابة تغلف تلك العالقة ..عما مجعنا 

 . تقريبا

مل أجلس إىل جواره  ..ومل نتحدث .. وامجا صامتا..رأيته وامجا ذاك الصباح 

 .. لكنىن مل أر أحدا جلس أيضا..كما اعتدت 

ىف صالة الظهر الىت كنت أؤديها ىف اجلامعة لفراغ الوقت حينها مسعت زميلة 

من األخوات إال ايرضيك هذا يا منال ؟ نظن أنه ال خيطب أختا : لنا تقول 

 ! ألنه يرى أن هناك من هى أفضل منها دينا وخلقا مث تأتى هذه لتأخذه منا

ظننت أن األمر سينقلب إىل .. لكن هذه السافرة املتحللة..لريتبط بأى واحدة 

امسعى : حماضرة عن الشرور الذى أحدثته ىف الدنيا إال أن صوت منال أسكتىن 

هناك شئ ما ..أو أنه يقبل خبثا ..ل حراما ال تظىن أن مثله ييفع..يا فاطمة 



ذلك الشئ الطاهر هو الذى مجعهما ..الحتمله أى واحدة منكن ..طاهر هبا 

 .. فهمت..

 .. هذه أمى: تطلع إىل الصورة وقال 

ألجل ذاك املوقف ..لذلك احبها جدا ..أمك ..نعم : ابتسمت وقالت 

 .. فحسب

: قالت : لك سؤاال سيدتى أأسأ: عندها قاطعها .. كانت صادقة ونقية

 .. تفضل

 ملاذا مل تكوىن حمجبة ؟

أو شئ ينبغى ىل االلتزام به ..أبدا مل اشعر أنه شئ مهم ..الرتبية يابراء : قالت 

أنا إىل اآلن الأرى أنه ينقصىن شئ ..حىت عائلىت مل تكن هبا واحدة حمجبة ..

 .. كما أراد ىل اهلل..أنا كما أنا ..

 .... وعمى: قال 

 .. وكأنه يراىن وال يراىن..أبدا يا براء ..مل يطلبه مىن أبدا : الت ق



نعم مل اكن أحتاورمع أى من زمالء دفعتنا خارج الكالم املعروف بسببه 

 .. ومازلت أحفظ له رغبته..

وأنه اليقبل ان يكون مقدما على اهلل سبحانه ..لكنه كان يرى احلجاب دين 

 .. ائعا حقار ..كان رائعا ..وتعاىل ىف طاعته 

 .. يعلمه مبحاضرته اآلن: قاطعه رنني اهلاتف 

اجلامعة ..إن أذنت ىل ..سيدتى : وهو خيرج التفت إليها وعاد ..اعتذر هلا 

 أأستطيع زيارتك ؟..التناسب ما أريد 

 .. بعد العصر..تعال اخلميس : ابتسمت وقالت 

 اخلميس بعد العصر عندى درس فقه أميكن ىف موعد آخر ؟ :

 .. يوم اجلمعة..أنا أستيقظ باكرا ..الصباح إذن ىف 

 .. يوم اجلمعة بإذن اهلل: ابتسم ىف عزم وقال 

ألقى بكتبه كاملعتاد على األريكة أسند : ىف العصر كان لتوه عائد من اجلامعة 

 .. رأسه غلى ظهر املقعد



يريدك أن تذهب له ..الشيخ عبد اجلليل هاتفك منذ قليل ..براء : قالت أمه 

 .. عنده موعد مع الطبيب بعد املغرب..آلن ا

 .. أخذ مصحفه وقام.. اهلل املستعان: هز رأسه كانه يفيقها 

كانت حتمل قرابة اخلمس أكياس بيدها ..عند مدخل البيت قابل سلوان 

قالت أول ما رأته .. من جولة طويلة ىف السوق..للتو قد عادت من السوق ..

 .. ىت أصعدامحل معى هذه األكياس ح..براء :

 سالم..سأتأخر على شيخى ..كيف محلتها ىف السوق إذن : ابتسم وقال 

ابتسم ىف كظم ..عاد .. جارهم يعينها..ورأى عمرو ..ابتعد خطوات قالئل 

مل خياطبها حىت .. سأعينها أنا..التتعب نفسك يا عمرو : غيظ لعمرو وقال 

أما هذا ..يعينك  لو كان غريه لقلت: وضع األكياس على باب البيت وقال 

 وانت تعرفني مل ؟..فال 

: دفعها إىل الداخل وقال ىف نفاذ صرب .. هو الذى عرض أن يعينىن: قالت 

 .. حسنا..ال تدعى براءة ال تناسبك ..سلوان 



يراجع ..كان يذهب إىل الشيخ ثالث مرات ىف األسبوع ..ذهب إىل شيخه 

 .. فيها عشر أجزاء من القرآن

 : الشيخ بعد أن أهنى حفظهأخطأ مرتني فقال 

 مابك ؟..أخطأت ىف حرف ووقف 

 صحيح ؟..مل اراجع جيدا : قال 

 .. نعم: هز رأسه وقال ..لكن يبدوا أن مثة شئ فعلته..ال : قال الشيخ 

أنا أراهن عليك دائما ما ابتعدت عن املعصية : ربت الشيخ على كتفه وقال 

 أتقرتب منها ؟؟..

إنىن أراه شيئا ..لكن النية ليست كذلك ..ه معصية املوقف جمردا قد أعد..ال 

 .. عاديا جدا

إن مثقال الذرة يابراء عند حامل القرآن وطالب العلم كاجلبل : قال الشيخ 

إن قلب العامل ..والجتعل النية الطيبة ميزانا تزن به النص ..ال تتهاون به أبدا ..



أقل ..يسئ إليها اخلدش ..قلبه كفاكهة رطبة طيبة ..ليس كسائر القلوب 

 .. اخلدش يفسدها

 .. افعل إن شاء اهلل: سكت قليال مث قال 

اشرتاها منه ..ىف طريق العودة رأى طفال صغريا يبيع مناديل ىف إشارة املرور 

عندها تذكر احلرف الذى ..بضعف السعر ونوى نية الصدقة عنه وعن سلوان 

 .. صدقت..صدقت ياشيخى : ابتسم وقال ..نسيه وهو عند الشيخ 

كان يرى ..بعد صالة العشاء كان درس األصول األسبوعى الذى يداوم عليه 

ىف العلم الشرعى بابا ارحب له وألفكاره بدال من ان يكون مقيدا بطريقة تفكري 

كل صاحب مدرسة ينتمى ..وكان مشاخيه خمتلفني ..معينة ملشايخ معينني 

صول من اصحاب كان شيخه عبد الرمحن الذى يدرس عنده األ..إليها 

 املدرسة السلفية املستقيمة



قابله أنس على باب املسجد قبل ..تلك الىت تعود أصوهلا ملنتصف البعينيات 

أسبوع  ..زمان عنك يا براء : ابتسم ابتسامة صادقة وهو يقول ..الصالة بقليل 

 .. كامل يارجل

 ! األفعى..تلك الدراسة يا أنس : هز رأسه ىف عدم رضا وقال 

 .. بدأ الكالب حصارها اليوم..حياصرون الفلوجة اآلن : س قال أن

 .. اهلل املستعان...اهلل املستعان : تنهد وقال 

أعرف بعض اإلخوة يوصلون املساعدات إليها : قبض أنس على يده وقال 

قبل أن توصل املال انتظرىن : وقال ..أدخل يده ىف جيبه وخرج بكل مافيه ..

 .. سريغب باألمر أيضاأعتقد أن الوالد ..إىل غد 

 وال تسأل حىت كيف ؟: قبل انس رأسه 

أنت وحدك ..لكن ليس معك ..أنا اسأل ..ليس األمر هكذا ..ال : قال 

تطلع إىل احلائط .. الذى أثق به دونا عن كل الدنيا ىف هذه املور حتديدا



كان قد استشهد منذ قرابة ..صورة الشيخ أمحد ياسني املعلقة امام املسجد ..

 .. وال حتسنب: رأى أنس مايتطلع إليه فقال ..ألسبوعني ا

 .. مل أحسب: أطرق برأسه وقال 

مههم بكلمات بينه وبني نفسه ىف منتصف شرح ..كان الدرس ىف باب القياس 

 .. منت الورقات..الشيخ للمنت 

ال أدرى مل : ابتسم وقال ..أمسعنا إياه ..الشيخ براء له رأى : قال الشيخ 

فمن يقيس كإبليس ..أن إبليس هو أول من قاس ..ة ىف ذهىن جاءت الكلم

 ؟؟

 .. احلكمة ضالة املؤمن يابىن: ضحك الشيخ وقال 

عالقته بأنس ..متشيا طويال ..بعد الدرس بقى مع انس ىف ساحة املسجد 

يكربه بعام ..زميله ىف الكلية ..كان يعرفه من قبل ..التتعدى الستة أشهر 

 .. هما توثقت بعد لقائهما ىف درس الشيخلكن عالقت..دراسى واحد 



والده ىف سجنه مذ كان ىف السنة ..كان أنس من تلك األسر الثابته الصابرة 

فبعض ...لكنها تزوجت ىف النهاية ..صربت والدته أعواما ..األوىل من عمره 

وكل ما يريده ىف ..يقيم مع عمه الذى رباه وكفله ..النفوس ال تتحمل الغربة 

لكن أنس كان له الولد ..مل يرزق عمه بأوالد .. أجر شقيقه املبتلى الدنيا هو

 .. ولزوجته أيضا..الصاحل 

عن أصحاب " عمر عبد الرمحن "كما يقول الشيخ " مشرفا "اختار مستقبال 

ووالده الشهيد الذى دفن ..وعمه ..كما اختاره والده من قبل ..هذا الطريق 

 .. من قبل" احلرىب "ىف رمال 

 .. ال واهلل..يظنون انىن أصبحت هكذا لن عائلىت هكذا : علق أنس  لطاملا

وطويل ..والدرب شاق ..تلك بركة ال يعرفها غال من سار على الدرب 

 .. وممتع أيضا..

عثرت لك على حماضرة راااااااااائعة ألقيت ىف : ىف منتصف مشيهما قال انس 

 .. عصام الشرقاوى..ى ألىب الرباء املصر " ..الثبات .."باكستان منذ سنني 



 ارأيته من قبل يا أنس ؟: أتعرفه ؟ابتسم وقال 

مع أىن اعتقد أن ..ال أحتاج ألن أراه شكال وقد رأيته موضوعا ..ال: قال 

أعلم أنه رجل .. بعض مصطلحاته واختياراته..بعض كتبه قد أسئ تفسريها 

 .. عظيم كما السماء..عظيم 

 .. ذاك عمى.. وال تفضحك جوارحك..أعلم أنك تكتم السر : قال براء 

 عمك ؟؟ باهلل ؟: تطلع إليه انس وقال 

 .. رمحه اهلل رمحة واسعة..وابن خالة امى أيضا ..ابن عم والدى ..نعم 

 أتذكره ؟: سأله أنس 

لقد ..المن قريب وال من بعيد ..مل أره أبدا ..الأذكره ..ال :هز رأسه وقال 

قضى عام منهما ..عدها بعامني بالضبط ب..الال ..خرج بعد اجلامعة مباشرة 

 .. كانت التنظيمات اجلهادية تفور فورانا حينها..ىف املعتقل 

 ومل ترق له حينها ؟: قال أنس 

 .. أبدا مل ترق له..ال: هز رأسه وقال 



 الدماء تشتبه على صاحبها وحتاجه أمام اهلل..كان يريد جهادا حقيقيا 

ىف باكستان على ..استقر هناك ..ا األخرية وكانت احلرب األفغانية ىف سنواهت..

ومل يعد غلى كابول إال بعد ..أكمل دراسته الشرعية هناك أيضا ..احلدود 

 .. وهناك قتل..احلرب األخرية 

 ما الذى ال أعرفه ؟ أتزوج ؟..كل الدنيا تعرف هذا : قال أنس 

 .. مث صمت..وإن كان ..ال اعتقد انه تزوج ..ال: ابتسم وقال 

نظر إليه طويال ..مثله ال يتعلق بالدنيا إال حببل امرأة ..قلها يارجل : أنس قال 

 اتظن هذا ؟: وقال 

امسع : جلس انس على كرسى جياور شجرة ىف ذلك الشارع شبه املظلم وقال 

 : النظرية الظالمية املتعلقة هبذا األمر

صول تالعبت يبدوا أن األ..أمسعىن ياموالنا :ابتسم براء وهو جيلس إىل جواره 

 .. بعقلك



النظرية تقول أنه مامن ..تلك نظرية قدمية ..الال : قطب انس حاجبيه وقال

 .. ولوال هذه املرأة ملا كان باعها..رجل يبيع الدنيا إال وله فيها امرأة 

 كيف ؟: هز براء رأسه 

وهذا التعلق هو ..يكون له تعلق هبا ..من يبيع الدنيا حيتاج إىل أن ميلكها 

 .. جيعل التخلى عنها بيعاالذى 

وكانت ..ومبا ان اهلل سبحانه وتعاىل رغب املؤمنني باحلور العني ..نعم : قال 

كن ىف الغالب هن تعلق اهل ..النساء هن ماحبب إىل رسول اهلل منها 

 .. الشهادة بالدنيا

من يذق حب الرب تبارك وتعاىل ويعرف لذة ان ترتك الدنيا جلله البد ان 

 .. ة حب وتعلق أبسطيكون ذاق لذ

 .. أولئك أصحاب النفوس العلية..عينة بيع كما يقال 

 .. واهلل ال خيرج هذا احلديث إال من جعبة عاشق: ضحك براء عاليا 



وتعلقى ..تستحق ان تكون مقصدى من الدنيا ..المرأة تستحق : قال انس 

 .. هبا

 وكيف تعرف اهنا تستحق ؟: تطلع إليه براء 

يوم نظرت ىف عينها عرفت انىن ..من سود العيون لقيته  السحر: قال انس 

  حيث املرفأ والساحل والسكن واألنس..وصلت 

 .. وتستحق..نقية ..وعرفت أهنا طاهرة كماء املزن 

من كتب ان يلتقيها ىف وادى ..عن آمنة : روت عيناه وشفتاه كل مايقال 

 .. النطرون

كل إميان وصدق الدنيا فيهما ..ال تظهر منها إال عينني ..ىف زيارة ابيها 

كربت .. وكان صغريا..كانت صغرية ..لكنه يعرفها مذ كانت ىف التاسعة ..

 .. وكرب



تأتى هى ووالدهتا لزيارة والدها ..لكن القلوب هلا لقاء ال يعرتف بالسنوات 

كانت عينيها ..إذا ضايقها أحد احلرس أو الزوار ..به وحده ..وتلوذ به هو ..

 .. وهلا هيئة حسن ال خيفيها حجاب..النور جيتذب الفراش على طهرمها ك

ليحد النظر إىل من ضايقها ..انظر إىل هذا ..أنس : كانت تكتفى بأن تقول 

 .. أو خيرسه بكلمة واحدة او كلمتني التزيد

ولقد  ..لكنه يعرف حديث ارواح ..كان احلب بينهما ال يعرف لفظ شفتني 

 .. كفامها

 .. لكنه عهد املؤمنني..كان عهدا غري مكتوب 

 ! أقصد ىف نظرى انا..انا أرى انه مامن امرأة تستحق : قال براء معلقا 

 .. واهلل ليذل كربيائك هذا ذلة تتمىن عندها لو مل ختلق من قبل: رد أنس 

 " عهد املؤمنني"يا ..سنرى : ربت براء على خده وقال 

ان للتو قد عاد من درس يوم اخلميس ك..على غري العادة ..مر األسبوع سريعا 

 .. الفقه بعد املغرب



 .. عدت اخريا من جلسة العلم: قالت سلوان عندما راته 

ألن تعودى إىل منزلك ؟ أمل تشتاقك اإلسكندرية ؟ اال تشتاقني إىل : رد بغيظ 

 .. ابيك وأمك وإخوتك

سيأتى ..منذ دقائق هاتف العم مهدى خاىل ..لكن ..كنت سأغادر : قالت 

 .. وابتسمت ابتسامة املنتصر..وسيأتى والدى للقائه ..غدا  إىل مصر

 .. الكلب اإليراىن..مهدى : قال 

أجيعله هذا كلبا ..من قال هذا ؟؟ الرجل صاحب ايدولوجية وينفذها : قالت 

 ىف نظرك ؟

أن يرضى ان يكون يدا لإليرانيني فيها ..جيعله كلبا خيانته لوحدة بالده : قال 

اعوذ باهلل كأنه املتصرف األوحد إليران ىف ..ن االمريكان وال فارق عندى ع..

 .. بالده



انت تناقش كون ..مث تعال هنا ..التنس أنه يرتبط برباط العقيدة : قالت 

بينما أنت تكرس ..الرجل يأتى منفذا ملشروع غرياىن هو ىف النهاية إسالمى 

 العلمانية بتصرفاتك ؟

 نعمممممم؟: ل وضع كوب املاء الذى يشربه من يده وقا

كم مرة أغلق له املسجد من امن ..شيخك هذا الذى كنت عنده : قالت 

 ؟مرة قبض على طالبه ومل يفتح فما الدولة ؟ كم

أليست هذه ..مث يأتى ىف النهاية ليقول املعامالت اإلسالمية والدولة اإلسالمية 

 .. الدين ىف املسجد وال شأن لنا مبا يدور خارجه..عني العلمنة 

إن دل هذا على شئ فإنه يدل على أن دماغك مازالت حتمل النسخة : ل قا

أتريدين للشيخ الذى جاوز السبعني أن " ..ويندوز إخوان "غري احملدثة من 

سوى أنه ينفى ..خيرج أمام املسجد ليجعجع بشعارات ال طائل منها وال فائدة 

المية الىت الدولة اإلس..مث هناك شئ آخر ,عن نفسه حصر الدين ىف املسجد

إن قامت على أيدى اقرانك من أصحاب ..عندما تقوم ..تتحدثني عنها 



من ستجد لينظم هلا تلك الشرائع ..القرص الصلب ذى النسخة غري احملدثة 

الدرس الذى حيارب وترينه تكريسا للعلمانية هو .. سوى ذلك الشيخ السبعيىن

 .. ونحلم نتخيل به الدنيا كيف تك..حلم نصنعه ىف أذهاننا 

 .. رمبا تصدق ىف قضية احللم هذه: قالت 

أنت آخر من يتحدث عن العلمانية ..مث عامة ..بل أنا صادق فيها : قال 

 وتعرفني ملاذا ؟..

 " واما بنعمة ربك فحدث: "قالت 

ذاك إبليس ترك لك التصرف ىف نظرياته ومنحك حقوق التنقيح ..أوف : قال 

 .. والزيادة

كانت ..ر ىف ذلك املنزل ىف املنطقة األهدأ من بريوت كانت جتاوز الثانبة عش

 تركت كتاهبا الذى تقرأ فيه على الطاولة..غادة ىف املطبخ تعد قدحا من القهوة 

.. 



خرجت ..لكنها أحست هبا ..خفيفة ال تالحظ ..أحست حبركة خفيفة جدا 

ساحمك اهلل مىت : فزعت للحظة مث قالت ..من املطبخ لتجد جواد أمامها 

 ت ؟عد

 .. اآلن: قال وهو يضمها إليه 

 مل تسأىل كاملعتاد أين كنت ؟: جلس على األريكة وهو يقول 

بت اسلى نفسى اآلن أنك ..تعبت من القلق عليك ..تعبت ياجواد : قالت 

 .. ذهبت لتصلى وستعود..رمبا ىف املسجد وستعود 

 هل هم نائمني ؟..العليك : تنهد وقال 

هل ..نعم ناموا : مث قالت ..وحمسن وهادى ..ية تطلعت إىل حجرة كوثر ومس

 احضر لك قهوة ؟؟

 .. وزيدى سكرها لو شئت..باهلل عليك : قال 

 .. وغطامها جيدا..قبل وجنىت كل واحدة ..قام إىل حجرة البنات 



ومل يكن ..لقد أمت الرابعة عشر منذ ايام فحسب ..جلس أمام فراش حمسن 

لقد ..لقد كرب هادى .. ا فعل مع هادىوكذ..قبل رأسه ..حاضرا كاملعتاد 

تطلع إىل جدران الغرفة ..مل ير عائلته منذ شهرين واكثر ..خط شاربه 

 .. كانت صورة جديدة لقادة املقاومة ىف لبنان حتتلها..

ابتسم ..لبيك ياحسني ..اما سرير هادى فقد علته لوحة سوداء كتب عليها 

مل تقل : غادة وهى تضع القهوة  قالت..وأغلق باب احلجرة ..ابتسامة صادقة 

 .. أنك ستأتى عندما هاتفتىن ىف تلك املرة اليتيمة منذ شهر

: مث قال ..ويديها ..قام وقبل رأسها ..وضع قدح القهوة ىف مكانه ومل ميسسه 

ارجتفت يديها وهى متسح ..تعرفني متاعب الطريق جيدا ..غادة ..آسف 

 .. أعرف..أعرف ياجواد :جبينه وتقول 

عن كوثر ابنة العاشرة الىت قررت أن ترتدى ..ست إليه حتكى كل ماحدث جل

 .. ومسية وتعلقها باملدرسة اجلديدة..العباءة الزينبية 



عن اجلمعية ..وعن هادى وميوله الشرعية ..عن حمسن وتدريباته العسكرية 

لكن عينيك هبما شئ : أسندت رأسها إىل كتفه وقالت ..اخلريية الىت ترتأسها 

 .. كأنه حزن فوق حزهنا..جواد يا 

عصام ..لقد ذهبت لزيارة قرب عصام ..أنا الذى جلبته لنفسى : تنهد وقال 

 .. الشرقاوى

 .. نعم عرفته..عصام ؟ : قالت 

على الرغم من ان عالقىت مبن هو ىف مكانه اآلن ليست على مايرام إال أنىن :

وأنا على قربه بكيت ..آه..اه ياغادة ..طلبت منه ان اذهب لقرأ له الفاحتة 

 .. وبكيت ألجله..مل ابك الستشهاد أخى ..

رمبا ..اهلل أعلم أين سيكون ..شاهد قرب ..عرفت انىن أقف على هناية حياتى 

 شاهد قرب يقول ذاك مستقر فالن..أو تل أبيب حىت ..ىف بريوت او كابل 

شراء مع أننا كنا نشرى الوقت ..مرة اردنا أخذ وقت مستقطع ..تعرفني ..



هو أصال عصام حيب باكستان ..دعاىن إىل مطعم باكستاىن ىف بيشاور ..

 .. ليست هذه النقطة..بطريقة خمتلفة 

واملارة ىف كل ..واألضواء الكثرية ..تطلع إىل الشارع املزدحم ..يومها وفجأة 

 .. مكان

وقبض على يدى وقال ..ياذاهبون إىل الشهادة الوداع : مث تطلع إىل وقال 

 كيف تراىن ؟ أتراىن من الذاهبني إليها ؟.. جواد:

سألته مابك ؟ قال أخشى ان أسري كل هذه املسافة وال ..أتراىن أناهلا ؟وبكى 

 .. أصل

مبا ..دعك من كل هذه اجلعجعة اإلعالمية ..وأنا على قربه عرفت أنه وصل 

تعرفني ..ما كان عصام هكذا أبدا ..فيها إعالمنا عن اإلرهاىب أبو الرباء 

 .. ختيلى..كان يشيح برأسه إذا رأى غنما تذبح ..



وجرح ..ومع هذا فقد قاتل .. وال اعتقد أنه ضحى اضحية ىف حياته بنفسه

لكنه امام املصلحة ..نعم ..رمبا هو متشدد ..وبذل دمه ىف سبيل العقيدة ..

 .. ومامنعه ابدا ختالف الفكر أن حيب من خيتلف معه..اليرتدد 

 قى الذى استشهد بدال مىن ىف إسالم اباد ىف ذلك التفجريمراف..تعرفني جعفر 

.. 

ىف املرة األوىل ..اصطحبته معى مرتني فحسب ..كان جعفر يعشق عصام 

أهذا أبو الرباء الذى ..سيد جواد : خرج وهو يهز رأسه ىف تعجب ويقول 

 .. جيلده اإلعالم جلدا ؟مع ان جعفر ال يفصح ابدا عن مشاعره

ضمه طوييييييال ..ضمه عصام إليه على غري عادة ..رة الثانية وحنن نغادر ىف امل

تعرفني .. أو اصغر قليال..لو كان ىل ابن لكان ىف مثل عمرك االن : وقال ..

دعك من ..خاصة اإلسالميني ..الرجال الذين يعيشون على حافة احلياة ...

ق ىف العينني مثة بري..إال ان مثة رابط يربطهم مجيعا ..املذاهب ولو أهنا مهمة 

 .. واحد..



 ! عندها بكى..رمحه اهلل : ربتت على يديه وقالت 

ألن تأتى ..أىب : قال هادى ..ىف الصباح كان جيلس مع أوالده على اإلفطار 

هى حماضرة واحدة سيلقيها ىف التاسعة ..معى حماضرة السيد مهدى املوسوى 

 .. مث سيذهب إىل القاهرة مباشرة

 سيغادر؟: قال حمسن 

أنسيت أنىن كنت له لصيقا طيلة هذا األسبوع ؟ختيل أنه أخربىن : ال هادىق

أنه خترج من كلية اهلندسة ىف القاهرة قبل أن يعود غلى الدراسة احلوزوية ىف  

 .. شخص راااااائع..كربالء مث قم 

ال يعجبك ..طاملا اعجبك يا هادى سآتى معك احملاضرة : ابتسم والده وقال 

 .. احد كل يوم

كم عمر السبيد ؟ : ها اندفعت إىل ذهنه فكرة مفاجئة وسأل هادى عند

 السيد مهدى ؟



يزيد سنة او ينقص عن اخلامسة ..ىف منتصف األربعينيات : قال هادى

 .. واألربعني

 .. أرأيت أقدار اهلل: أدركت غادة ما يفكر به فقالت 

زرعها ىف تربة  على مر التاريخ أثبت اإلمام احلسني عليه السالم أن ثورته الىت"

 أنتم أيها املقاومون مثرهتا..اإلسالم أنبتت أشجارا خصبة 

 " هيهات منا الذلة"أنتم مثرة 

 " فيا سيوف خذيىن"ومثرة 

كذب املوت فاحلسني خملد "عندما أتطلع إليكم أعرف أن قائلها صدق 

 " كلما أخلق الزمان جتدد..

تطلع إىل ابتسامة ..ة هبذه الكلمات أهنى مهدى حماضرته ىف شباب املقاوم

  جزاكم اهلل خريا يا سيدى: وهو يقول " هادى "

أليس كذلك ..ستكون انت مكاىن ياهادى ..يوما ما : ربت على كتفه وقال 

 ؟



يود لو رأى ..ولذلك قال هلادى هذا ..هو يعرف تلك االبتسامة املنبهرة جيدا 

 .. أن يضيع هدفه بني عينيه ال يقبل..جيال يعرف مايريد ويسعى ألجله 

لقد أتى من سفره ..أىب هنا يا سيدى : اطرق هادى برأسه ىف خجل وقال 

 .. سلم جواد على مهدى وقبل رأسه..والتفت لريى والده خلفه مباشرة ..

 : تطلع مهدى لثوان إىل وجه جواد

وجهه ..لقد عرفتك حىت مللتك ..يادنيا غرى غريى : ذلك الوجه الذى يقول 

ورآها .. ضاحكة وباكية.. سافرة ومتسرتة..ا بكل حاالهتا وجه رجل رأى الدني

 .. رأى من يبيعها..وهى على احلافة 

 أهو وحيدك ؟..بارك اهلل لك ىف هادى : فقبض على يد جواد وقال 

 .. يكربه حمسن وتصغره كوثر ومسية..احلمد هلل :قال 

من   وجد تربة..فتش مهدى ىف جيبه كاملعتاد قبل ان يغادر هادى ووالده 

هى تقارب هادى ىف ..وضعتها ابنته زينب ىف جيبه قبل ان يغادر ..كربالء 

 .. ال تصلى إال عليها..تربة من عند اإلمام : العمر وضعها ىف يد هادى وقال 



 .. سأفعل يا سيدى: ابتسم هادى وقال 

بارك اهلل لك ىف أهلك واوالدك يا أبا : تطلع مرة أخرى إىل عيىن جواد وقال 

 .. حمسن

 .. ولكم ياسيدى: قال جواد 

ربت والده على كتفه وقال ..أال ترى كم هو رائع : ىف طريق العودة قال هادى 

 لو قلت ىل ألحضرت لك..ألجل الرتبة أيها االنتهازى : 

 .. من عند األئمة..هذه من كربالء ..الال : قال هادى 

ا ىف مر هب..لقد كان ىف كربالء منذ يومني فحسب .. عندها سكت جواد

تعمد زيارهتا على الرغم من خطورة وضعه األمىن ىف خارج لبنان ..طريق العودة 

 واألوامر املباشرة له بأن حياته هى مهمته الوىل

كان ..كان حيتاج ألن جيدد حزنه على احلسني مثلما جتدد عند قرب عصام 

كلما ثقل عليه ..حزنه احلسيىن إن صحت النسبة هو وقوده الذى حييا به 



 ويصرب..فيثبت ..مل تذكر قمرا هايميا يفنيه السيف هو وسبعني من أهله احل

.. 

مصر أن ال : تطلع إليه والده وقال .. كان براء عندها يرتدى ثيابه ليغادر..

 .. تأتى معنا إىل املطار

ما ..من العراق إىل لبنان مث مصر ..ماشاء اهلل : قال وهو يغلق ازرار كميه 

 .. وشدد على لفظ العراقى..ن أمته أبعد صاحبك العراقى ع

 .. كل هبمه يابراء: قال والده 

 .. أغلقى ىل زرار الكم هذا..امى : إىل امه   حرك يديه ىف ضيق وذهب

 تعال: ابتسمت امه وقالت 

 .. السيد مهدى له رؤية رائعة..اما انا فمتحمسة متاما : قالت سلوان 

 .. أما أنا فال..سيدك أنت : التفت إليها وقال 

 .. تقبل الرجل على ماهو عليه..الجتعل األمر كله سواء : قالت امه 



مىت أنال شهادة اعتمادى كجبهة ..احلمد هلل : أشاح بوجهه إىل النافذة وقال 

 املعارضة املتعفنة الوحيدة ىف هذا املنزل ؟

 .. ىف األيام القليلة القادمة..يعىن : قال والده 

لكن ..ىف األساس أنا كنت رمبا آتى : ه فقال رد والده جعله يبتسم رغما عن

 .. سريين.عندى موعد االن مع د

 .. هلذا لن آتى..ورمبا اصلى اجلمعه جبوار بيتها 

يبدوا األمر ..أسيذهب إليها وحده ..خاىل : قفزت سلوان من مكاهنا وقالت 

 ..أريد أن اذهب إليها..سخيفا وبال معىن 

 .. إليك بكل حلوى الدنيا وال تأتىسآتى : قال براء ىف نصف ابتسامة 

 .. ال تزعجى املرأة: ابتسم والده وقال 

رمبا ذهبت خادمتها لزيارة أهلها ىف إحدى ..رمبا منزهلا فارغ االن ..ال: قالت 

ارأيت يا خاىل .. وستتحرج بالطبع من استقبال براء لوحده..قرى اجليزة 

 .. مهمة إنسانية..



 براء سينتظرك..ارتدى مالبسك : نضدة أمامه وضع خاهلا قدح الشاى على امل

.. 

ال يتعدى العاشرة املسكني ..من براء ؟؟ ابن جرياننا ىف األعلى : قال براء 

 كيف ينتظرها ؟..

 .. حوقل واستغفر وجلس.. أنت..الوالد يعىن براء حممود ..ال: قالت أمه 

 .. بعدها خبمس دقائق كانت سلوان تقف امامهم

منذ مىت ترتدين مخارا هكذا ؟ هل انتصر : ىف دهشة وقال تطلع إليها براء 

 عمى ىف معركة اخلمار أخريا ؟

أنا ..خاصتك هو الذى حيتاج إىل حتديث " الويندوز"رمبا : قالت ىف غيظ 

 .. ارتدى هذا اخلمار منذ عامني

 .. مل االحظ: هز برأسه ىف دهشة وقال 

معذرة يا : قال ..الباب فتحت هى ..وصل إىل بيت سريين ىف متام العاشرة 

 .. لقد أبت ابنة عمىت إال ان تأتى..دكتورة 



 .. تفضلى..ابنة عبد املنعم : تطلعت ىف ود إىل سلوان وقالت 

هذه العينني ..لكنك ال تشبهني والدك كثريا يا سلوان : قالت وهى جتلسهما 

 .. ال تشبه إال عائلة والدتك

 .. شكرا: ابتسمت سلوان ىف خجل أدهش براء 

: التفتت سلوان حينها إىل براء ومهست وهى تشري بيدها ..استأذنتهما لدقائق 

 غري حمجبة ؟؟

 .. أوما براء أن نعم

 جيب أن اعرتف..لكن خاىل عصام كان صاحب ذوق للغاية : مهست 

 .. الحول وال قوة إال باهلل: تنهد 

فظ هبا جاءت عندها سريين بثالثة اكواب عصري وعلبة خشبية تشبه الىت حت

 .. اجملوهرات



بعد هذا اليوم مل نعد  : أعادت شيئا من احلكاية لسريين مث قالت: وجلست

عرفت انه نال لوما من كل قيادات اجلماعة اإلسالمية ىف اجلامعة ..كالسابق 

 .. وماكان عصام مبن يهتم للوم أو غريه..وخارجها 

انا كنت وجه تيار و ..وجه دعوهتا ..لكنه كان وجه اجلماعة ىف اجلامعة كلها 

ولذلك مل يكن لنا أن .. االنفتاح والبعد عن الرجعية كما كان يقال حينها

مل نستطع أن نستمر ..ومل يستمر احلال طويال .. حينها على األقل..جنتمع 

فاجأىن هو ذات صباح بأنه اتى وجلس جبوارى ومل ينطق بكلمة غري السالم ..

نظر إىل بسرعة مث أخفض رأسه  ..ىل بعد انتهاء احملاضرة التفت إ.. عليكم

 مث ماذا ؟:كاملعتاد وقال 

 .. الأدرى:قلت 

مامضى فات :رغم انه ليس مبدأى ىف احلياة إال أنىن أعتمده هذه املرة : قال 

 .. ولك الساعة الىت أنت فيها..واملؤمل غيب 

 وصمتت قليال..أنه قال..عرفت أنه استأذن اجلماعة ىف 



 ؟ ماذا قال: قالت سلوان 

قال ..كانت كلمة احلب الوحيدة الىت مسعتها طيلة دراستنا ىف اجلامعه :قالت 

اقتصرنا بعدها على ! أيعيش امرؤ بال نفس..قلت هلم أنك ىل كنفسى :

ىف السابعة صباحا ..ومل نعد نلتقى إال ىف صبيحة السبت ..صبيحة السبت 

 .. تعرفه يابراء..يسار متاما كان يأتى إىل املدرج الذى ىف الطابق الثاىن على ال

أبدا مل يكن يتكلم كثريا ..كان يأتى ويستمع إىل فحسب .. أومأ براء بنعم

 وأشاحت بوجهها قليال معذرة..وملا أحس أنىن الأحب التحدث كثريا ...معى 

.. 

وعند سورة النور وجدت ..مصحفه الذى ال يقرأ إال به ..أهداىن مصحفه 

 وريقة صغرية كتبها

 قلىب حديث يناقض اآلياتفب..اعذريىن 

 .. والن أصمت أبد الدهر خري ىل من أن جتمعىن بك معصية



وماكان هذا عهدنا ..ىف اليوم التاىل ذهبت إليه .. بك أنت دون الناس

 أعطيته ذات الوريقة وبظهرها..

 .. عهد املؤمنني..ولك عهد أهل النور ان الأنتظر منك حديثا أبدا 

تنبه للمرة " ..عهد املؤمنني "ة أنس منذ أيام عندها ابتسم براء وتذكر كلم

 .. مست املؤمنني.. األوىل أن أهل االلتزام هلم مست عام ىف هذه القضية حتديدا

كنت أشعر أنه ينازع ..كان رمحه اهلل عفيفا تقيا ..أكملت سريين حديثها 

تعرف تلك الصورة الىت ..وكان يرفض التصوير متاما ..نفسه أن الينظر إىل 

كنا على ..الصورة الوحيدة الىت ظفرت هبا من عصام ..تك إياها يابراء أري

لكن ..مل يقل هذا أبدا ..وكنت أعلم أنه لن يبقى ىف مصر ..وشك التخرج 

 اهتماماته كانت تشى بأنه لن يبقى

تريدين صورة لك :أتاىن ىف الصباح وقال ..وفعل مهدى ىب معروفا ال انساه له 

وكان ..طيبة جدا ..القىت مبهدى كانت طيبة ىف األصل ع..مع عصام ؟ 

 .. عصام ال يعاتبىن عليه إن حدثته أوطلبت منه شيئا



 .. أشغليه قليال ومعك لن يلتفت إىل شئ:قال ىل ..أعود للصورة 

 .. شريطا مرئيا..وىف اليوم التاىل اعطاىن الصورة وشئ آخر 

 .. نعم:قالت سريين ..خلاىل عصام :وقفت سلوان وقالت 

أخرجت الشريط من ..بالطبع : قالت ..تأذنني أن نراه ياسيدتى :ل براء قا

أسرياه حقا ؟؟حيا :أغمض براء عينيه لوهلة ..علبته ووضعته ىف جهاز الفيديو 

 .. متحركا..

كان ذات الشريط عند مهدى لعصام ورفاقه وهو ينشد أخى أنت حر وراء 

أن تقرأ .. ال يتحملهشديدا بشكل ..كان الضغط شديدا على براء ..السدود

 .. وأشياؤه..أن ترى صوره ..طيلة حياتك عن شخص ما ولشخص ما 

عندها أدرك براء كم يشبه عمه ..ال يشبه أبدا أن ترى روحه احلية أمامك 

 .. وذاك اإلدراك زاد الضغط عليه كثريا..

 .. وقريبا ألحد..وابنا ألحد ..وحبيبا ألحد ..الذى كان صديقا ألحد ..هذا 



بل ..وصوته ..هذا الرجل أورثه عينيه .. الذى كان ملئ السمع والبصر هذا

هذا الرجل باع الدنيا وطلقها من ..بدون أن يراه ! واستشهاداته الشعرية حىت 

 .. هذا الرجل شهيد..وظل ىف عدة طالقها حىت أشهر قليلة ..سنني 

 وانا ؟: قالت سلوان..حتامل على نفسه واعتذر بالصالة وأنه سيتأخر عليها 

 .. وأنت ؟؟ تعاىل صلى اجلمعه ألن اليوم امامنا طويييل:قال 

 تاذنني أن أناديك خالة ؟..تعرفني ياخالة : قالت سلوان 

عمى مهدى سيأتى عند خاىل اليوم :قالت سلوان ..بالطبع : أومأت سريين 

ء أخترب والدك انىن رمبا آتى ىف املسا..براء ..حقا :وىف اهتمام حقيقى قالت ..

وحتامل على نفسه لينزل صامتا بال كلمة .. إن شاء اهلل:هز براء رأسه وقال ..

  واحدة

خرج من املسجد وهو اليتذكر أن سلوان ..وكذا صلى اجلمعة بال كلمة واحدة 

وبكى ..وىف السيارة الىت اوقفها ىف شارع جانىب أغلق على نفسه الباب ..معه 

 .. وتنازعه..وجتذبه ..عر أن الدنيا تلهيه بكى لنه يش.. كاملعتاد بل رمبا أكثر..



بكى ألنه شعر بالراحة ىف حياة .. وأنه اليشعر بأن إقبال الدنيا عليه سئ

والحيادثها ..هو اليتخيل أن يتعلق قلبه بامرأة والينظر إليها ..الراحة فيها 

 .. اليتخيل أن باستطاعته أن يفعل هذا.. وجيتنب كل طريق للقياها..

هو يصلى من الليل ..حيتاج إىل أنس باهلل ال يشبه ماهو عليه  أدرك أن هذا

 لكنه يشعر ان كل هذا لن يكفيه ليمتنع إن أراد..كثري الذكر ..كثري الصيام ..

أحس أن اهلل عزوجل مل يبتليه مبثل أمر عمه ..وبكى أكثر عند هذه النقطة ..

 .. تالءوشعر أن به هوانا ألنه اليصرب على هكذا اب..ألنه لن يصرب 

تعزى ..تكتم ماهبا حىت تصل إىل السيارة ..خرجت سلوان حينها من املسجد 

حديث .. نفسها أهنا ستصل قبل براء الذى بالتاكيد سيجد أحدا يعرفه هنا

 " بقلىب حديث يناقض اآليات.."سريين عن سورة النور 

يكثر براء من تذكريها ..الغربة عن اآليات ..حرك ىف نفسها شجن الغربة 

 ..التفكر أصال..بالتقوى وهى الهتتم 



ومعاذ اهلل هنا ليست معاذ اهلل عن " معاذ اهلل "رأت عصام رجال يقول 

  بل عن كل صغرية تناىف أهل النور..ال " ..الكربى "

دقيقة واحدة .. كان براء نسى باهبا هى مفتوحا فدخلت..وصلت إىل السيارة 

 عة انتبه إىل دقتها على النافذةبعد قرابة الثلث سا..تركته يبكى ..وخرجت 

وزجاجىت ..الىت كانت عشقا هلما " حلوى الربتقال "دخلت ووضعت بينهما ..

 وسكت..سلوان : قبيل البيت بدقائق قليلة قال ..ومل تتكلم معه إطالقا ..ماء 

وأمام املنزل وجدت سيارة والدها وسيارة خاهلا فقالت ..مل أسألك : قالت 

أشار بكفيه خاليىت ..ارت إىل عينيه الىت يفضحها البكاء وأش..أستصعد اآلن :

 ماذا أفعل ؟:الوفاض وقال 

كبحر مرت عليه ..هادئا ..مل تره هكذا أبدا ..للحظة أدهشتها سكينته 

 .. كأنه مل يعرف موجا قط..العاصفة وتركته 



بالتأكيد اىب أحضر ..كلها معى قبل أن نصعد :أشارت بكيس احللوى وقالت 

جلس إىل ..ال :قال .. ها أبناؤها..أبناؤها تعرفهم طبعا ..نة وأبناؤها معه بثي

 .. جوارالسيارة ليأكلها

ذاك هدوء يهددها هى ..وللحظة أخرى مل تشأ سلوان أن تعود إىل مقعدها 

ال يشبه أبدا ..أو ناقد متكرب ..أن تراه طيلة الوقت متكدرا مغيظا غري راض ..

لكنه كقرب أشجار ال ..هو ىف تكدره قريب .. كمالك هادئ..أن تراه هكذا 

ىف تلك ..لكنه هكذا .. صغرت أو كربت..مثة مسافة فاصلة ..تشتبه أصوهلا 

 قريب كقرب الشغاف من القلب..مهتز غري ثابت ..قلب ضعيف ..احلالة 

 .. ليس هو..ال : هزت رأسها ىف صالبة وقالت ىف نفسها ..

 مابك ؟:قال ىف هدوء 

 .. رت قليال من ذكرياهتمتكد..الشئ :قالت 



منذ أيام قليلة جدا مسعت نفس الكلمة الىت قالتها ..تعرفني ..ال أدرى : قال 

 وتقريبا عن نفس املوقف..عهد املؤمنني ..سريين .د

 أنت ؟:تطلعت إليه ىف دهشة 

كان ..صديق ىل امسه أنس ..لست أنا ..الال: قال ىف ود مل تره عليه أبدا 

تعرفني أولئك البشر املتناغمني  لىت عاهدته ىف وادى النطرونحيدثىن عن املؤمنة ا

 .. هكذا أنس..مع كل شئ 

قال الكلمة بال قصد ..شئ كالنفس ..احلب بالنسبة له جزء من دورة احلياة 

فأدار رأسه لريجع تلك الدمعة إىل مكاهنا ىف قلبه وال خترج من ..وبال موعد 

 .. عينيه

 وامسها آمنة ؟: قالت سلوان 

 كيف ؟؟..نعم :لتفت ىف دهشة وقال ا

مل يقل لك صديقك ملاذا ال يلتقيها إال ىف وادى ..نعم ..كيف أعرفها :قالت 

 النطرون ؟



 .. من املدرسة الثانوية..تلك رفيقة درىب منذ مخسة أعوام تقريبا 

 .. لكن بوصف أنس ال تشبهك إطالقا: قال 

 .. رمبا حنن وجهان لنفس العملة..وما أدراك :قالت 

 .. رمبا: قال 

 .. عن لقاء الغرباء..مل تقل ىل رأيك بالقصة : قالت 

لكنه عقيدتى ىف ..رمبا لن تسمعى مىن هذا الكالم إطالقا بعد اليوم : قال 

ىف الغالب تكون جتربة أوىل غري ..مثة أرواح تعرف قرينها إذا رأته .. األمر

رمبا ..امل الذر من قبل رمبا التقت ىف ع..مشوشة بأى مشاعر عابرة أو سابقة 

 هلذا مل ترينها جيدا..مل تدرسك سريين من قبل ..تتشابه تلك األرواح 

 قسوة الدماء ورقة العطر..امتزاج الدم بالعطر ..سريين حتمل روح جماهد ..

ملاذا :أمل تسأىل نفسك وحنن معها ..ولإلثنني هالة أثريية من الضوء والرائحة ..

ملاذا مازال للذكرى كل هذا الشجن ؟قرار أن ..وج ملاذا مل تتز ..بقيت هكذا 

شئت أم ..أن تقاتل من أجل هذا احلب قرار جهاد ..حتب شخصا خمتلفا 



ما اهلوى ..والفارق بينه وبني اهلوى أن هذا احلب على غري هوى ..أبيت 

رجال ..وبالتعددية املطلقة ايضا أن حتب..المرأة تؤمن باحلرية املطلقة نوعا ما 

الحظى أهنا قالت عن مهدى أن عمى عصام مل يكن جيادهلا عليه  ..يقيدها 

 .. رجال خيتلف عن كل األطروحات الىت عرفتها ىف حياهتا..كثريا 

 .. لكنه سليم ىف النهاية..مثة عوج ىف منطقك : قالت 

 وماهو ؟: قال 

 .. أنت تطبق املنطق على احلب وهو خارج القوانني:قالت 

من قال أن املنطق والقوانني تنطبق ..ا تفكري أعوج وهذ: أدهشها عندما قال 

على العقل فحسب ؟أو خترج من العقل فحسب ؟للقلوب يا فاضلة دستور 

 ! والعقل خاضع هلما..ومنطق ال يدرس ..غري مكتوب 

 .. أنس وآمنة..فلك قانون خمتلف ..ال ليس أنت ..أنت مثال : بدليل 

ىمنة سيبقى لديك شئ واحد ناقص املنطق القلىب يقول إذا وضعت أنس أمام 

أما وقد وجد الشغف فاملر منطقى جدا عقليا ..شغف ..ألجل هذه العالقة 



وافهمى معىن ..فالقانون القلىب يقول بعدم احلب ىف حالة التناقض .. وقليا

 .. فاختالف اخللق أو التفكري مثال ليس تناقضا عند قانون القلب..التناقض 

عندما يشهد نفس الثوابت ..موا لدى املرء طيلة حياته إمنا مثة ثوابت قلبية تن

 ينتهى األمر..لدى قلب آخر يعرفه 

 على رأيك ياموالنا ؟؟ماتفسريه..والشغف :قالت 

لكن .. ال قانون حيكمه..ذاك كالتفكري الال واعى لدى القلب : ابتسم وقال 

ا دق عندم.. أنس وآمنة..ثوابت قلب وتشابه روح وشغف ..تذكرى املعادلة 

كل : احتضنه خالد طويال وقال ..زوج أخته بثينة ..جرس الباب فتح خالد 

 .. سلم عليه وعلى سلوان! يارجل...هذه صالة مجعة 

أخرجت سلوان من ..خاىل أين احللوى :تقافز عصام وليلى أبناء بثينة أمامه 

 .. هاهى: حقيبتها كيس حلوى وقالت 

 خالد أين اىب ؟؟:قال براء 

 .. الوالدة بالداخل هى وبثينة..هو وعمى عبد املنعم  مل يأت بعد



 ! شهر كامل والأراك: سلم على شقيقتة الىت قالت 

ما :ترك سلوان مع والدته وشقيقته مث عاد خلالد ..ومل اراك انت ايضا : قال 

 رأيك ؟رأيىي مباذا ؟

أتقول ىل ياخالد أنك مل تسأل مشاخيك هناك عن حكم السالم على 

 أستغفر اهلل...............ال

رغم أنىن أمحل ..ومازال ..كان ىف قلىب شئ ..بصراحة سألت : قال خالد

املشكلة عندى ..املشكلة عندى ليست ىف تشيع الرجل كأصل ..فتوى باجلواز 

 دنيا!! برملان ..ىف هذه املدينة املذبوحة هناك ىف بالده الىت ميثلها وىف برملاهنا 

.. 

اهل اإلخوان ىف األمر وغسلنا يدنا منهم عمك عبد املنعم وتعرف تس

 .. اهلل أكرب! لكن والدك ..وضحك..

والود القدمي ..والوالد ال يرااه إال صديقه القدمي ..حنن نراه مأجورا : قال براء 

 .. ال ولو تعرف الكارثة..



 .. كانت له عالقة قرييييييييبة وعجيبة بأبو الرباء.. أمسعىن أمسعىن:أوما خالد 

 .. تتخيل..أقسم باهلل :تنهد براء ..ال..أوف ..أوف ..أوف 

 رمبا كان خمتلفا حينها..اليس كذلك ..السنني تغري ..حلظة حلظة : قال خالد 

.. 

 .. كان والده وعمه وأخريا مهدى: قاطعهم جرس الباب فقام براء ليفتح

عمامته ..حليته سوداء فيها بياض يعد على األصابع ..ىف طول والده تقريبا 

سلم خالد ... يرتدى منظارا طبيا على عينني كعيىن صقر..سوداء وكذا عباءته 

 .. أما براء فقد فقد ابتسامته متاما وهو يصافحه..ىف أدب معتاد 

جلسا على عجل هو وخالد خلمس دقائق فحسب واعتذرا بعدها بانشغال 

 .. مهم وعاجل

ابتسامة راضية ..مستحيلة ..رأيت ابتسامة والدك :عندما خرجا قال خالد 

 .. أكثر من راضيية..وعينيه ..

 .. تصم اآلذان..عبد املنعم "بايمهندس "وضحكة ال:قال براء 



واندمج ..ذهبا جللسة مع أصدقاء خالد القدامى عندما كان يدرس ىف القاهرة 

 .. وعاد البتسامته..سريعا 

له  قال خالد انه سيذهب هو وبثينة لزيارة صديق..عاد بعد صالة العشاء 

كانت سلوان ووالده .. جلسة موفقة مع اهل القبلة: وتركه يصعد وحده قائال 

كان احلديث يبدوا ماتعا لكنه اعتذر بدراسته وأغلق على نفسه ..ومهدى 

وبدا كأنه ..وأمسك كتابا جديدا ليقرأه ..راجع حماضراته قليال ..باب الغرفة 

 .. يريد أن ميضى اليومني بأقل اخلسائر

كان قد ..وىف صالة الفجر أدهشه أن مهدى يصلى جبوار والده  ىف املسجد

كما ختيل براء " تربة "مل يسجد على ..ختلى عن العمامة وظل جبلباب اسود 

بعد الصالة سارع ..كان قد طوى منديال ورقيا ىف موضع جبهته فحسب ..

عمك يريد اجللوس معك ..براء .. باخلروج إال أن والده قبض على يديه

 .. ول إىل هذه الدرجةامشغ..



مث خرجوا من ..وانتظر حىت اهنى ورده وأهنى والده وصديقه وردمها ..جلس 

لو تتخيل ياحممود كم حلمت هبذا ..يا اهلل : قال مهدى عندها ..املسجد 

 .. الصباح

 حقا ؟:ضغط براء على نفسه ليقول 

يال جادلىن طوييييي..امسه مرتضى ..أنت تشبه ولدى : ابتسم مهدى وقال 

 .. عندما نويت زيارة والدك

والعداء التارخيى والطبقى والفكرى والعقائدى أيضا كما يقول مرتضى 

 أنك تشبهه ؟..صحيح ما أقول ..

مل اخربه اننا يوما ما مل نكن نفكر هكذا :عندها قال مهدى .. سكت براء

كان احللم اإلسالمى صافيا إىل درجة أننا مل نتنبه أن للنهر رافدين ..

مشاخيك وسادات ولدى هم أنفسهم الذين اهتزت قلوهبم يوم قامت الثورة ..

هم أنفسهم ..كلنا ظننا أن الراية اإلسالمية قريبة ..كلنا حلمنا ..اخلمينية 

 .. رايات املهدى" السىن "الذين رأوا ىف اجلهاد األفغاىن وبني هاللني 



ال يعلق وصعد إىل تركهما حممود ملا راى براء .. وتتغري..لكن األيام تبدل 

جلسا على السور القصري احمليط ..وبقيا مها فحسب أمام املسجد ..البيت 

 .. وتغريت أنت ايضا: قال براء .. باملسجد

والدك يقول أنك تقول عىن شيئا ميت بالصلة إىل الوفاء : عندها قال مهدى 

 .. لكنك التعرف شيئا يابىن..الوفاء إليران ..

 .. عصام وحممود ملا طرفت لذاك قدر ثانية لوال أنك ابن..وواهلل 

طالب وصلت عالقته بوالده ..طالبا ىف كلية اهلندسة ..كنت هنا ..يوما ما 

مع انىن استفتيت ..حد اخلطر عندما أراد دراسة مدنية العالقة هلا بالعمائم 

 .. وانفقت والدتى حفظها اهلل من حر ماهلا ألدرس هنا..يومها اخلميىن ذاته 

كلهم معممني ..وإخوتى ..وأخواىل ..وعمى ..واىب ..ى مرجعا كان جد

ال أدرى ..وكنت معهم ك..كلهم بلغوا درجة االجتهاد وملا يبلغوا الثالثني ..

 .. كنت معهم عندها كيزيد ينكث بقضيب ثنايا اإلمام أبا عبد اهلل..



وعندما عدت إىل كربالء كان اجلو معتما بشكل الأختيله ..وما كنت أهتم 

لقد وصلت يابىن .. كانت األخبار قد انقطعت عىن قبل خترجى بستة اشهر..

 .. وقتل عمى..قتلهما نظام البعث ..ىف اربعني أخواى 

وترك والدى الذى كان مرضه على وشك ..قتل ستة من عائلىت ىف يوم واحد 

ماكان ىل غري عمامة اخى املرتضى لرتديها ..ماذا تظنىن أفعل ..أن ينتهى به 

 .. وتربة عمى جمتىب ألسجد عليها..اءة باقر أللبسها وعب..

 .. ثقيال جدا يابىن..كان املرياث ثقييييييييييييال 

 .. وال ألومك:قال براء ىف خفوت 

وكان على ان امحل مرياث العائلة الىت تتبعها جل عائالت  : تنهد مهدى وقال 

 .. والثورة..مرياث األمل ..كربالء 

نلت درجة االجتهاد ..ودرست من جديد ..جديد ذهبت إىل مشهد وقم من 

األمر ليس هكذا ..ال ..أنت تظنىن عميال إليران ..ىف مثانية اعوام فحسب 

 .. أنت التستطيع ان جتعل ميزان إيران واحدا لكل الدول..



وأنا أثق ..كأردىن يستفىت رجال األزهر ألنه يثق هبم ..إيران بالنسبة ىل مرجعية 

 .. هبم

 والفلوجة احملاصرة ياسيدى ؟؟ أال هتم مرجعيتك ؟ :قال براء 

التوازن الذى اتعبىن ..ذاك مثلث التوازن يابراء :تنهد مهدى طويال وقال 

إيران هتتمم بالعراق لن فيه مقدسات كالنجف وكربالء وسرداب سامرا ..

 ببساطة ألهنا الحاج للها هبا..لكنها الهتتم بالفلوجة ذات األغلبية السنية ..

.. 

وااألمر الثالث هو .. وىف نفس الوقت تريد االستمرار كفاعل ىف قرارات العراق

االحتالل األمريكى الذى أثبت أن بعض ساستنا لديهم قدرة على التحالف 

والثورة الىت اريد نقل جتربتها ..وانا بني ضمريى .. مع الشيطان بذاته ألجل

  واالحتالل..

ن أشعتها قد ضايقت براء فقال وبدا كأ..كانت الشمس قد أشرقت متاما 

 .. البد ان امى أعدت اإلفطار اآلن:



أما والده فقد كان يتحدث مع مهدى ..طوال اإلفطار كان براء صامتا متاما 

" عمليا "مع أنه ..أدهشه أن مهدى مازال يتذكر ..على تركيب هندسى ما 

 .. توقف عن املهنة منذ سنني

 صحيحتقول كيف أتذكر ؟ : فاجأه قول مهدى 

 .. نعم: ابتسم براء وقال 

 أعادىن إىل االهتمام من جديد..ولدى يدرس اهلندسة ىف طهران : رد مهدى 

.. 

 وعائلتك ؟ أمل تعرتض على دراسته ؟: قال حممود 

على شفاه اهلل ..لكن ياحممود من بقى منها ..اعرتضت : أومأ برأسه وقال 

لقد خرجت :كان يقول ىل   تذكر حمسن الذى..وحمسن رزقه اهلل مبا يشغله ..

واهلل املستعان ..حمسن أبناءه األربعة ابتاله اهلل فيهم .. عن منهج آل البيت

ورغم مرضه هذا مل ..مث قال وجدى مريض .. وصمت قليال..وجدى ..

تعرف مرتضى ..الدنيا تتغري يا حممود ..لكن من يعرتض ..يسكت بالطبع 



أشبه بوعاظ ..ملدنيني كما أمسيهم على تشدده هذا اليستمع إال إىل الوعاظ ا

 .. الربوتستانت ىف الغرب

 وما املشكلة ؟؟: ضحك براء وقال 

الفكرة ىف أن التغيري ال مفر ..ليست مشكلة إطالقا : هز مهدى برأسه وقال 

 .. منه

وملاذا مل ير العامل هذا التغيري ىف عاشوراء ؟ مشهد الدماء : ابتسم براء وقال 

 " ومل تفته إبتسامة والده غري الراضية.." عصور التاريخ هلا والتطبري أعادنا إىل

 أغسل يدى أوال مث أخربك ملاذا: قام مهدى وقال 

جلس براء على مقعده املفضل مواجها لوالده ومهدى اللذين جلسا متجاورين 

كانت الزجاجة ..أمسك مهدى بزجاجة املاء الىت أمامه وقبض على فوهتها ..

أمحد النفيس "مارأيك لو قلت لك سيحكمكم :  مث قال اعتدل قليال..فارغة 

 .. تعرفه بالطبع..مثال "

 .. ال أوافق..الطبعا :قال براء 



وقف براء على ..اقرتب مىن قليال يابراء ..وكذلك كان صدام لنا : قال مهدى 

 .. بعد سنتيمرتات منه

ادخل وم: ضحك براء وقال ..درست الفيزياء بالطبع :ابتسم ىف وجهه وقال 

 الفيزياء باألمر ؟

 .. فابتعد تلقائيا..قرب مهدى الزجاجة من وجه براء ورفع إصبعه عن فوهتها 

 أليس كذلك ؟..الضغط يولد قوة عند اخلروج ..هذا : قال مهدى 

قد ترى ىف مراسم عاشوراء نوعا من تعذيب النفس وحتميل اخلطايا للذات 

سرا أنىن أراها دخلت إلينا عن  الأخفيك..وهذه اخلطايا ال خيرجها إال الدم 

 .. اإلحساس باإلمث الداخلى..طريق النصرانية 

لكن ماحدث بعد سقوط نظام صدام هو ماحدث للهواء بعد ضغطه كثريا 

رغم ..سنمكث طويييال حىت نتخلص من عقدة األقليات الىت الزمتنا لسنني ..

ىف ..ه ىف مكان ما عقدة أن..لكن عقدة االضطهاد ..أننا ىف العراق لسنا أقلية 



هناك من يريد سوءا ..هناك من يرتبص باحلسني لكربالء جديدة ..زمان ما 

 باملوالني

 وأنت ياسيدى ؟ أين عقلك ؟: قال براء 

 .. لواله ملا جلست معك هنا االن: ابتسم مهدى طوييييال وقال 

سريين كانت ستأتى .د..باملناسبة يا أبت : عندها تذكر براء شيئا فقال 

ونظر إىل مهدى وقال ..لكنها اعتذرت وقالت أن موعدها اليوم ..ألمس با

 .. قالت أن هلا ودا قدميا معك:

ال ..ذاك ود من باب ود آل البيت عند النواصب : ابتسم مهدى وقال 

 .. يودوهنم إال لقرهبم من رسول اهلل

 .. تذكرك باخلري ياسيدى..ال : ضحك براء وقال 

األمس عندما غادر عمك عبد املنعم ؟؟ لعله كان مل تكن هنا ب: قال مهدى 

 .. خريا ذاك الذى كنت مشغوال به



ألقل من ثانية شعر بشئ شبيه بنقرة ىف قلبه لكن أطفأها بابتسامته وهو يقول 

 .. كان خريا..كان خريا : 

أدر حمرك السيارة قبل أن تذهب :قال والده ..سأذهب إىل اجلامعة اآلن 

 .. سنطوف القاهرة القدمية كما مضى..النزول  ألنىن وعمك على وشك..

البأس أن أصحبكما ىف هذه ..حماضرتى ىف العاشرة ..تعرف : عندها قال براء 

 مل اذهب إىل هناك منذ مىت ؟..اجلولة 

 منذ مىت يا أىب ؟

منذ ..منذ أن نزعك عرق جدك الصوىف رمحه اهلل وتصوفت قليال : قال والده 

 أتذكر ؟؟..مخس سنوات 

سأنزل ريثما تستعدان ..تذكرت ..رحم اهلل اجلميع : ك براء وقال ضح

 .. للخروج



كان قد وضعه فيه ..وجد كيس احللوى ىف مكانه بني الكرسيني ..فتح السيارة 

وجد شريطا جديدا كان للتو قد أحضره له أحد ..ابتسم وفقط ..باألمس 

 .. زمالئه منذ أيام

 : زت قلبه يوم مسعها للمرة األوىلوانتظر وهو يستمع إىل األبيات الىت ه

 إن قـلـت هــذا منـهجي قالــوا تشـــدد مـــا تـزن

 مـــن لــي بعبـــاٍد لــهم فـــي الليل أصـوات تأن

 وأنيســـهم مـحــرابـهـم قلـبــاً  شكــا نفسـاً  حتن

 فالـحــق لـم يتــرك لـَي خــاًل يقــامسنـي الشجن

 .. والده النافذة عليهأوقف الشريط عندما دق ..

 سأهلما أين العزم اوال؟؟

 .. ومن هناك نذهب للحسني..اذهب لألزهر :قال والده 



ومل ..على رأيك بأن احلسني مل يدفن إال ىف كربالء : أطرق قليال فقال والده 

 هذا ما تفكر به..تدفن ال رأسه وال غريها هناك فأنت لن تعني على املعصية 

.. 

أنا كذلك أرى أنه مل ..وليس قربه ..سميه مشهد احلسني حنن ن: قال مهدى 

 .. يدفن أى من أجزاءه هناك

وترك والده وصاحبه جيلسان حتت سارية من ..ىف األزهر صلى ركعتني منفردا 

 .. السوارى املطلة على صحن املسجد

هو مل جيد مشكلة مع اإلختالف من قبل ..أخذ يتطلع إلىهما من بعيد 

مل يناقشه والده كثريا .. عندما قرر ترك اإلخوان منذ عامني حىت..هكذا ترىب ..

هو والده الذى علمه ..وعندما أحجم عن الرتك مل يناقشه والده أيضا .

علمه أن اهلل سبحانه وتعاىل مجع أقوال الكفار وأهل اإلميان ىف  ..االختالف 

 نعم أقام احلجة على الكفار ىف أقواهلم لكنه جل وعال مل..كتابه 



لكنه ..وأنه سبحانه لو شاء جلعل الناس أمة واحدة ..بل ذكرها ..مسها يط

 .. جعلهم خمتلفني

ويفهم أن ..الىت يعتقدها أصوب ..هو تعلم أن يعتنق العقيدة األصوب 

 وكذلك عقائدهم..ولذلك تتغري أفكارهم ..لآلخرين عقل آخر ال يشبه عقله 

.. 

نكر أن للرجل حجة فيما هو ال ي..لكنه يعيب على مهدى ما رآه عمالة 

هو أخربه أن لديه ولدى أهله ىف العراق هاجس أن حيكمهم من ليس ..يفعله 

 .. من خيالفهم عقيدة فيتعبهم..منهم فيفنيهم 

بت أخشى أن أقرأ كاملاضى ..أتعلم شيئا : كان مهدى حينها قول حملمود 

 .. جتربة الثورة الىت أحببت ان أنقلها تنذرىن باخلطر اآلن..

جيب أن يضم  ..لس احلفاظ على الثورة ال جيب أن يكون فقهاء فحسب جم

 .. كل صاحب رؤية إسالمة ىف جماله



  ال أخفيك أنىن وجهت مرتضى من حيث ال يدرى إىل أن يبتعد عن الدراسة

مازالو ىف ..الدنيا تتغري واإلخوة ىف قم على ماهم عليه منذ عرفتهم ..احلوزوية

الدولة لن تبقى كماهى لعشرين عاما ..القدمية  مصطلحات روح اهلل اخلميىن

 !بال تغيري..

 وماذا ستفعل ؟؟: قال حممود 

ماقلته لرباء عن إيران هذا ..صدقا ال أدرى ! ..الأدرى : هز رأسه وقال 

  الصباح ال شبه أبدا ما يتكون ىف نفسى منذ فرتة

 .. سابقلكن لس كال..نعم مازالت ..مل تعد إيران مرجعية ىل كما السابق 

ثارات الفرس القدمية مازالت حية ىف النفوس ..أتعلم ..بت أخشاهم ياحممود 

 .. خاصة من أصوهلم فارسية..ىف بعض نفوس املراجع ..

 .. لكن أمك إيرانية يا مهدى: قال حممود 



الظل الصغري الذى ال يرى ىف تعامالتى ..لكنىن نصف عرىب : هز رأسه وقال 

أن .. لكنه يؤثر..ظل ال يرى ..ىف كربالء أو ىف قم سواء ..مع املراجع هناك 

 .. الذين قتلوا األئمة..هم بنو العباس ..العرب هم بنو أمية 

 .. رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عرىب..لس إىل هذه الدرجة : قال حممود 

أعتقد أن هذا هو السد األخري الحرتامهم ..صلى اهلل عليه وآله : قال مهدى 

ستبدى لك ..سرتى ياحممود ..نت تظن انىن خمطئ ىف اعتقادى أ..العروبة 

 .. األيام

 سأذهب بكم إىل احلسني قبل أن اغادر أم ماذا ؟؟: عندها جاء براء وقال 

 .. هيا: قال والده ىف ود 

وعند املشهد رأى ..دخل احلسني خافضا رأسه حىت ال ترى ابتسامته كاملعتاد 

هذا قرب اإلمام احلسن :واجهة املشهد  مهدى يلمس بيديه النقش الفضى على

ابتسم ابتسامة ..رآه يتلمسها والدمع ينحدر من عينيه ..ابن سيد الوصيني 

ذاك سر بينه وبن احلسني فال : املتعجب وتطلع إىل والده فهمس والده إليه



الوقت ..مل يعد مثة نقاش :قال وهو يتطلع إىل ساعته ..تفسده بنقاشك 

: ربت على كتف مهدى وقال ..وداعا ..عوبة بالغة يكفى مسافة الذهاب بص

 .. جدد حزنك ياسيدى

 !وخرج ضاحكا

 

 هل اذن الظهر ؟؟..محزة 

التفت محزة ذى الوجه األشقر واملالمح الىت المتت للعروبة بصلة إىل صاحبه 

 .. ليس بعد..ال: وقال 

 أتعلم أين اجد السيد سياف ؟؟..على : قبل أن يغادر صاحبه قال 

 .. ىف مكانه املعتاد..جتده على رأس اجلبل : احبه قال ص

قالت بفارسية ..زهرة اجلبل كما ييسميها ..قبل أن يغادر جاءت الصغرية 

 أن ستذهب ؟؟..أخى ..أخى : منغمة بلكنة ال ترى 

 إىل اعلى اجلبل ؟ ماذا كنت تريدين ؟: ابتسم ىف رقة وقال 



أمل ..انتظرى قليال ..راه سأنزل أل: قال ..به عطل ما ..احلاسب : قالت 

 .. لقد بلغت الثانية عشر..ختربىن أنك ستضعى غطاء للرأس 

 . لن أفعل بعد..ال : هزت رأسها ىف إغاظة وقالت 

 .. هيا: استغفر وقال 

 ! نسيت كلمة املرور ؟؟ يا اهلل: قال وهو يقف مشدوها امام الشاشة 

 " وما أنسانه إال الشيطان"ماذا أفعل ؟ : قالت 

يتحمل اخطاء ليست له ..مسكني ذلك الشيطان : ل وهو جلس إىل املقعد قا

 انتظرى سأجرب قليال..

serena 79  غري صاحل..الال .. 

serenaaaaaaaaaaa غري صاحل ايضا 

seren esam .. 

تضعني كلمة املرور بامسك ..وهذا غباء أيضا : ملا رأى الشاشة تفتح قال 

 حقا بارك اهلل فيك..الصريح 



 وما املشكلة ؟؟:  قالت

 .. سكت قليال...رتىب ىل ملفات الكتب القدمية و..ال مشكلة : قال 

ال : قالت وقد بدأت بالبكاء ..ال تعبثى بأشياء والدك :قال ..وماذا : قالت 

 .. أىب  أريد..

وهذا ..هذا طريق اهلل ..زهرتى ..سريينا ..سريين :جلس أمامها ىف رقة وقال 

 .. ذى رباك والدك عليهسبيل اهلل ال..سبيله 

 أهل البيعة..طريق أهل النور ..

 ! أريد أن أذهب جلدى ىف قندهار: قالت وهى متسح عينيها بكمها 

األوضاع األمنية من هنا لقندهار ال تتحمل ..قلت لك ىف الشهر القادم : قال 

لشدة ..تشبه والدها .. ملا رآها صمتت ابتسم وهو يتأملها..أن اخاطر بك 

وضحكته ..ونظرته ..لكنها ورثت أنفه ..مل ترث لون عينيه .. ماتشبهه

ساذهب :ربت على كتفها وقال .. أستاذ األساتذة..تشبه أستاذه ..وشعره ..

  اذهىب هلا..تريدين شيئا عندك زوج أبو معاذ ..إىل حاجة ىل 



أحس :كان سياف صامتا وهو يتطلع إىل اهلوة الىت تنتهى ىف الوادى أمامه 

 .. محزة:م من خلفه فقال بصوت القد

قوات التحالف تظن أننا سكتنا ..مىت ننفذ اهلجمة القادمة : قال محزة 

 .. وتتباهى باألمن الذى تعيش فيه..

 وضعت خطة جديدة للهجوم ؟؟: التفت إليه سياف وقال 

هناك رتل من الدبابات مير كل اثنن من : أشار إىل نقطة أمامه ىف الوادى وقال 

" األلغام " وأنا أفكر ىف حل ..ت الصواريخ الىت لدينا التكفى وقاذفا..هنا 

 .. اجتماع األرض بالسماء..وقاذفات الصواريخ من هنا ..األلغام من هناك ..

 .. لقد علمك أستاذك جيدا: قال سياف 

 .. أستاذى..استاذى يا ابو أسامة : ابتسم وقال 

نستان حبثا عن قصة صحفى يدخل أفغا..وكأنه تذكر نفسه منذ مخسة اعوام 

ىف ..يشبه املاء الفوار ....خيالف الربود اإلجنليزى الشهري ..ومغامر ..جمنون ..

 .. الواحدة والعشرين



 سوى اإلنسان..ال يؤمن بشئ .وال اليهودية دين والده ..ال يؤمن باملسيحية 

.. 

فقط ألن صليبا أهدته إياه امه وقع منه بالقرب من مركز ..يتذكر اختطافه 

 ! وياحلظه..رطة طالبان ش

ويتذكر أنه  ..يتذكر خالفاته الشرسة مع احلراس عندما جاهر معهم بإحلاده 

كان على حافة املوت أكثر من مرة كلما لوى أحد احلراس بندقيته جتاهه 

 .. واألسري ال يقتل..هذا أسري : فيقبض اآلخر على يديه ليقول ..

 .. يتقنها.. كان يعرف الفارسية الىت يتحدث هبا احلراس

إن أبو ..ويتذكر بكل حب ذاك اليوم الذى قال فيه أحد احلارسني للآلخر 

ويتذكر .. رمبا يصلحه قليال..مارأيك لو جعلناه حيادثه ..الرباء ىف زيارة للموقع 

 .. ولباسه األفغاىن األسود..للوهلة األوىل وجه عصام بعمامته السوداء 

ذات يوم قال له .. وعن عمله..لته وعن عائ..يتذكر كيف سأله عن بالده 

ومل اكن أعرف ..هذا محزة ..هذا اسد ..يوم رأيتك قلت ىف نفسى : عصام 



روبرت -يتذكر محزة كيف صار ..إال نظرة التحفز ىف عينيك ..عنك أى شئ 

 .. محزة -

ذلك اليقني الذى كان بني عيىن عصام هو ..كيف أقنعه عصام باإلسالم 

 .. اب اهللبالطبع بعد كت..السبب 

يتذكر يوم .. ورقة عصام..وثبات عصام ..وعقيدة عصام ..يتذكر فكرة عصام 

عندما ..يعلمه ..يباركه ..كأنه يوصيه ..تلك الضمة الىت ضمها له ..اسلم 

أنا على العهد يا أخى :وصل إىل هذه النقطة قال هبمس وهو ينفثها مع الريح 

 .. على العهد..

ين سيارهتا على مدخل الشارع الذى يقع به بيت ىف الثامنة مساء اوقفت سري 

الذى تسكنه والدة ..وىف أوله من الناحية األخرى بيت عائلة عصام ..حممود 

 .. هاتفت براء منذ ساعة وقالت اهنا قادمة.. حممود اآلن فحسب

ال تطأ ترابا وطئه هو بقدمه إال ..مل تشأ أن تدخل بسيارهتا إىل الداخل 

 .. ال تدخل بسيارهتا اجلامعهحىت اآلن ..بقدمها 



قالت ..يوم علمت من منال أنه سيسافر ..تذكرت ذلك اليوم الشاتى البعيد 

ولن يعود ..لكنها علمت أنه سيسافر سفرا أخريا ..منال أنه سيسافر إىل جدة 

أنا باألسفل ..عصام : تتذكر يوم هاتفته من احملل املقابل ملنزهلم وقالت ..

 .. انتظرك..

كانت ترتدى لباسا يشابه لون مايرتديه هو ..ويعيد نفسه ..ن يدور كأن الزم

 .. متاما

 .. ستغادر:قالت ..ابتسم عندما رآها مث اخفض بصره كاملعتاد 

إجازة العمل األوىل بعد ستة ..سأعود بعد ستة اشهر ..نعم : قال وهو يتنهد 

 .. اشهر

 .. أنا أعلم أنك لن تعود..لن تعود ..عصام : قالت 

كل شئ خينقىن ..اجلو خينقىن ..ال أستطيع البقاء هنا : ق برأسه وهو يقول اطر 

 .. العمل اإلسالمى أحب من هنا كثريا..

 كيف أبقى هنا ؟؟..ورايتنا مطلعها من هناك ..وأفغانستان حترتق 



 .. خملفا..أترضينها ىل ؟؟ أن أكون مستبدال .. سأكون من املخلفني

 .. أنت تذهب إليهن إذن: قالت 

 .. تغارين..ملن ؟؟ للحور العني ؟ تفكرين هكذا : ضحك ىف أمل وقال 

ودونا عن الدنيا كلها وصف احلور من ..أنسيت أنك أمسعتىن وحدى : قالت 

 .. نونية ابن القيم..تذكرت ..   نونية..نونية 

وتبقى امراة واحدة ىف نفسه ..وقد يعزف الرجل عن نساء الدنيا واآلخرة : قال 

 .. تقض حاجة مل..

 .. ىب مايكفى..باهلل عليك ال تزدها على : قالت 

الأدخل اجلنة إال وأنت أول ..وقسما برىب جل جالله ..واهلل ..سريين : قال 

 .. أن نلت الشهادة االن أو بعد عشرين عاما..من اشفع هلم 

 .. قبل ان اطأ اجلنة بقدمى..أنت أوال ..ذاك عهد ال أخلفه 

 .. أتأذن ىل: قالت 

 .. مباذا: ل قا



 .. ال أقبله إال به..بشئ ال أبرم عهدك إال به : قالت 

وأحست به جيفل ..ألول مرة ىف حياهتا ..بضت على يديه : هز رأسه ىف حرية

وقفت على أطراف أصابعها وقبلت جبينه ..ويستكني ..للحظة واحدة 

 .. مث أطرقت.صارت يديه كاجلمرة بني يديها ..

 مث ماذا ؟: قال 

 .. أنت قلتها ذات مرة حملمود ومل يدر خبلدك أنىن مسعتك:قالت 

 .. تالصق أكباد هبن جراح..فقلت معاذ اهلل أن يذهب التقى 

معاذا اهلل أن يذهب التقى :وأنا واهلل أقوهلا ..وذاك جرح أربع سنوات ياعصام 

 .. ذاك

 .. سأشتاقك: مهس 

كانت تدرى أهنا زادت ..تلك الدقائق الىت أوقفت هبا عجلة احلياة للحظات 

 .. وزادت وجعها أثقاال..وجعه أثقاال 

 .. ذاك أن بعض الوصل أمر من سنني من الفراق



ومل تره ..ال تعرف أنه مل يتوقف أبدا وال مرة ىف حياته بعدها عن صيام الثالثاء 

 .. ذاك اليوم اللهم اغفر ىل وهلا:يقول كلما أفطر 

لقد : ابتسم وقال ..عندما دقت جرس الباب فتح هلا براء ىف نفس اللحظة 

  عرفت املنزل وحدك ؟؟

 .. أعرفه منذ سنني: قالت 

: قالت ..كانت والدتى تريد أن تراك لكن لديها موعد اآلن ..تفضلى : قال 

 .. وما يدريك..رمبا أراها 

غطاء ..ت تضع غطاء رأس على شعرها ما أدهشه ىف سريين هذه املرة أهنا كان

 .. وهى التفعلها أبدا..لكنه غطاء ىف النهاية ..خفيفا 

ومن ..رجل دين..لقد صار مهدى معمما :  ملا رأت الدهشة ىف عينيه قالت

 ؟أليس كذلك..ين احرتامى لرجاله احرتامى للد

 .. تفضلى.. رمبا : ابتسم وقال 



صرت أطمئن عليك ..كيف حالك : قال والده .. سلمت على والده ومهدى

لقد مضى : قال مهدى .. احلمد هلل..خبري : أومأت برأسها وقالت ..من براء 

 .. مل يتغري شئ..وأراك كما أنت ..كثري من الوقت 

 .. كما تغرينا مجيعا..بل تغريت يامهدى : قالت وهى جتلس 

 .. كان النقاش ال خيرج عن حالة العراق واهلندسة فحسب

ال يدرى كيف تسلل له هذا اإلحساس بأن مثة حلقة ..فكان صامتا أما براء 

بل تناقله أصحابه كسر ال يتحدث ..مثة هامش مل يكتب ..مفقودة ىف النص 

 .. به

لكن مهدى كان أكثر حتفظا ىف ..منفتح ىف حدود ..والده يتحدث بطبعه 

ح كان يضحك وميز ..مع أن حتفظه هذا مل يره مع سلوان باألمس ..احلديث 

 .. ال ليس كما يتحدث اآلن..

 وما يدريك..رمبا أراها : تذكر كلمتها وهى تقول ..وسريين تغادر جاءت أمه 

.. 



أوقفه على الباب ..مل يدخل ..جلست مع والدته بينما عاد إىل والده ومهدى 

 .. شئ ما

 .. فعلها ولدك ىب: كان مهدى ينقر بيديه على الطاولة وهو يقول 

لكنها جاءت ..فرحت عندما اعتذرت باألمس عن اجملئ :  ابتسم حممود وقال

 .. أفكر بك وحدك..طوال اجللسة وأنا أفكر بك ..

مابقى إال كأثر اجلرح بعد ..ال واهلل ..ال تظن أن ىب وجعا : قال مهدى 

ما ضايقىن ..وال يصنع أى شئ ..وال يؤمل ..ال يوجع ..أثر فحسب ..الشفاء 

وواهلل ..حىت ىف نفسى ..ن أحفظ لعصام حرمته ىف األمر أنىن أقسمت يوما أ

 .. حفظتها

 .. أحسست أن األمر خيدش حرمته ىف نفسى..ال ..أن ألتقيها بعد موته 

 .. تذكر عصام: وأطرق برأسه وهو يقول 

ومهدى جالس إىل جوار أحد املباىن وهو ينجز شيئا ..كان اجلو عصرا يومها 

 .. بقلمه



وال يضايقىن األمر بقدر ..وأفهم ..أنا أعلم : جلس عصام جبواره وهو يقول 

 .. ما يضايقىن ضيقك

 .. وتنكر طبعك الذى طبعت عليه..وتنكر الدماء ىف عروقك : قال مهدى 

وأنت تعىن ..لكنه أنت ..لوكان غريك لتغري األمر ..مهدى : هز رأسه وقال 

" حصورا سيدا و "رأيته ..ذلك الفىت الذى مع خالىف معه مل أره ىف ريبة أبدا 

لكن للود ..وهب أيضا أن الدم يغلى ىف عروقى ..وهب أنىن أغار منك ..

قبض ..حرمة جتعل رسول اهلل يشفع ألصحابه .. حرمة ال تدنس يا مهدى

 .. إنه أنت: على يديه وهو يقول 

وأغلق الباب مبفتاح وألقى املفتاح ..أقسم مهدى أن حيفظها لعصام ..يومها 

 .. حيث النسيان

كل مفردات النساء ..وصارت له كل شئ ..ه وأم بنيه بعد هذا أحب زوج

 .. أثر فحسب..بقايا جرح قدمي : وبقى األمر كما قاله حملمود ..



يارب أرض نفوسا : مل يدر بنفسه إال وهو يقول ..اكتمل النص عند براء متاما 

 .. وأرض نفوسا مل ختفر عهدا..خافتك 

كان ..طائر ة مهدى بعد العصر ..ىف الصباح كان يفطر مع والده ومهدى 

: قال مهدى ..تذكر أن هناك بلدة تذبح ..الفلوجة ياسيدى : براء يقول 

 ... وصمت..لكن ..ياولدى أنا ال أنسى 

ضمه مهدى إليه ..قبل أن يغادر إىل اجلامعه سلم على مهدى وهو يودعه 

 .. مازال بك بعض اجلفاء ياولدى: وقال 

قال ..املصحف اخللفى نقشت كف محراء  ىف جلد..وضع مصحفا ىف يده 

هذه الكف يرمز ..ذاك مصحفى الذى رافقىن طيلة هذه الرحلة : مهدى بود 

قطعت وهو يدافع عنه ..صاحبها لكف العباس أخو احلسني عليه السالم 

 .. وأنا أقرأ أمتىن على اهلل أن أكون من املدافعني عن احلق كما كان العبباس..

وضع املصحف ىف جيبه .. جزاكم اهلل خريا: قال  جاهد ليخفى ضحكته مث

 .. وغادر



ابتسم ومل ! ظننت أنك اختفيت من الدنيا: ىف اجلامعه قابل أمحد الذى قال 

 .. يعلق

فاجأ الشيخ بشرحه لنظرية ..ىف درس األصول كاملعتاد ..ىف املساء قابل أنس 

أين : ل الشيخ قا..ذاك أهنم ينكرونه ىف أظهر أقواهلم ..الشيعة ىف القياس 

  ذهبت ىف عطلة األسبوع يا براء ؟

 .. مل أخرج من القاهرة..ال يا شيخى أبدا : ابتسم براء وقال 

: إذن جاء مشايخ النجف األشرف إىل هنا ؟ ابتسم براء وقال : قال الشيخ 

 .. رمبا

وأدهشه ..كان مهدى قد شرحها له على عجالة ىف الصباح بعد صالة الفجر 

 .... ىف دقائق انه استوعبها

 قل ىل من هو اآلن..صاحب والدك : بعد الدرس قال أنس له ومها خيرجان 

.. 



رائع : ابتسم انس وقال ..مهدى املوسوى : ىف هدوء غمس بشئ من الشرود 

 ! والدك ال يعرف إال الرؤوس..

تفاصيله بشرية بشكل ..مفزع يا أنس ..الرجل إنساىن بشكل مفزع : قال براء 

رجل يصرب .. تلك التفاصيل الشيطانية الىت نتخيلها إذا رأيناهال ..غريب 

 .. وحيب ويتذكر ويود وخيشى ويتقى ويفكر

ال أذكر جيدا ..آخر مرة  قاله ىل والدى عندما زرته ..تعرف شيئا : قال أنس 

 .. ما الذى جعله يقول ىل هذا

بل البعثة كان يقول أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان صديقا ألىب بكر ق

مل يكن فيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نبيا ..سنوات طويلة ..بسنوات 

 .. ومل يكن أىب بكر هو الصديق صاحب رسول اهلل..

وأول ما أساء ىف فعله بعض أهل الصحوة ..تلك هى البشرية املغروسة فينا 

طلوبان نعم الوالء والرباء م..اإلسالمية أهنم لغوا عامل البشرية من األمر 



إما معسكر العداء أو معسكر ..لكنهم لونوا العامل بلونني أساسيني ..

 .. األصدقاء

فذاك  ..وليكن حكم اللحية مثال ..وهب أننا اختلفنا ىف حكم شرعى واحد 

 .. كاف لينقلك من معسكر إىل معسكر

التاريخ اإلسالمى فيه حاطب الذى ..مع أن التاريخ اإلسالمى ليس هكذا 

 .. ذا كأحكام شرعية..فيه اختالفهم ىف الفاحتة ..القراءات السبعة فيه ..خان 

فيه ..فيه عمر وغريته ..فيه الزبري وشدته ...فيه أبا حمجن الثقفى ومخره 

صحيح ..الصفات اإلنسانية الىت يقدرها جمتمعها ويتعامل معها بناء على ذلك 

: هو كافر حينها فيه قول رسول اهلل عن اىب العاص بن الربيع زوج ابنته و ..

  حدثىن فصدقىن

 تعىن أهنم الغوا إنسانية املخالف ؟؟: قال براء 

مفهوم النص أن فالن ..لكنه مفهوم النص ..ليس بشكل صريح : رد أنس 

خري ..فهو إذن ال يستحق أن نقدر مافيه من خري ..أو خمالف ..هذا كافر 



تلك الفرتة الىت  وهذا ما أدرى إىل..ألن به من صفات البشر ..ألنه إنسان 

قطعنا كمجتمع اآلن شوطا كبريا ..نعم .. حصر فيها الدين على فالن وفالن

 ؟املدة لكن أما كان لنا أن نقصر..ىف ترسيخ اإلسالم اجملتمعى 

 .. كلها أقدار اهلل..ال عليك : ابتسم براء وقال 

قال ىل وهو ينهى ..تعرف عمار بالطبع ..باألمس جاءىن عمار : قال أنس 

سريين ىف احملاضرة وغريها . د أنا اراك حتادث : حلديث وكأهنا نصيحة مشفق ا

 .. وهذا يرمحك اهلل رمبا يكون من مودة أهل الباطل وهذا أعيذك عنه 

 !! أهل الباطل..سريين : ضحك براء بشدة عندها وقال 

أنا الوحيد تقريبا من ضمن جمموعتنا ىف الفرقة الذى ال ..املسكينة : قال أنس 

هبا إميان ال تتخيله ..امرأة مؤمنة إىل ابعد حد ..جيد حرجا ىف احلديث معها 

 .. تذكر براء موقفها مع والدته باألمس.. وفراسة ال ختطئ..وفطنة ..يابراء 

 .. ألىب الرباء..تلك كانت الدنيا : ابتسم وقال 



ال : قال براء ..تستحق ويستحقها ..ال أتعجب أبدا : ضحك أنس وقال 

 .. ر ان يوجه ىل هتمة أهل الباطل بالطبعاحد جي

ما أريد أن اجعل الدنيا ..قليال قليال ..اخفض جناحك للناس : قال أنس 

أن دفاعى عن من خيالفىن ال يعىن بالطبع أن أكون معه على نفس ..تفهمه 

 ! اترضى زوجة غري حمجبة: األخ عمار يقول ىل ..املنهج 

معىن انىن أتعامل مع من هو على معصية أنىن ليس ..وأنا واهلل ال أقبلها أبدا 

 .. يبدوا أنىن أحارب طواحني اهلواء..أوف ..اقبلها 

وإذا ..أخشى أن نظل هكذا حىت ينكسر السد ..اخشى شيئا واهلل : قال براء 

ومن تراه اليوم ..بل سيغرقنا الطوفان ..انكسر السد لن يعرب املاء كاملعتاد 

ال تستطيع ..ستجده غدا ال صورة له ..واحد جيادلك أليام على حكم شرعى 

سيصبح األمر مائعا بال طعم وال ..أن متسك بيدك على مظهر التزام واحد منه 

 .. رائحة



أقل من عدد أصابعى هذا وسرتى ما ..سنوات قالئل فحسب : قال انس 

موقع باإلجنليزية تعجبىن مقاالت ..مثة موقع أريدك ان تراه ..املهم ..قلت 

 .. وحتمل حسا قريبا من النفس..ممتعه ..صاحبه 

 استمتع بالكتابة: كتب له املوقع سريعا على ورقة وقال .. امسه اجلبال هتمس

.. 

 .. مىت ستذهب لوالدك ؟؟ رمبا آتى معك: قال براء 

حسنا ..لقد ارتقيت مرتقى صعبا يارويعى الغنم ..وادى النطرون : قال انس 

 ..سأذهب بعد أيام..

أسود خبطوط ..كان بسيط التصميم ..تح املوقع على عجالة ىف املساء ف

 .. خضراء

 .. منذ ساعة تقريبا..كان املقال األخري للتو قد نزل 

يف الستينات وأعلن أن لديه ( مارتن لوثر كينج ) عندما قام امريكي اسود "

حلما باحلياة الكرمية بدون عنصرية واضطهاد , صفق له العلمانيون والعامل كله 



هذا انسان وكل انسان له حق احلياة بدون إذالل وإهانة للكرامة .. الوا وق

 .. االنسانية

لكن عندما أكون مسلما وأعلن أن لدي حلما بأن أصحو يوما وأجد املسجد 

األقصى بأيدي املسلمني يسمى هذا احللم ختلفا ويقال عين إين أرهايب وأين 

 .. متخلف وجاهل وأوصف بكل األوصاف البشعة

أن املسلمني ليسوا بشرا وليسوا من جنس االنسان بل هم إما شياطني أو وك

بل حىت احليوانات جتد من يدافع عنها يف .. حيوانات ال حق هلم باألحالم 

 . هذا العامل

) أي حقد ميأل أجواف هؤالء الناس , لدرجة أن حقدهم جيعلهم حيولون 

القوات ) عريض فتنشر بعض صحفهم باخلط ال.. إىل أخبار ( األماين 

وهم يعلمون جيدا أن ( .. األمريكية تطارد طالبان وبن الدن يف أفغانستان 

االمريكان أجنب من القيام هبذه املهمة وأهنم وكلوا هبا أتباعهم من منافقني 

 ".. هذا طبعا لو كان أولئك االتباع حيملون تلك الشجاعة. وغريهم 



 .. لتوه قد ترجل من السيارة..ل عند ما حل الصباح كان محزة حينها ىف اجلب

 .. سلم على احلراس

 : ربت على كتفه وقال..ابن أىب حممد ..رأى محزة ابن العاشرة أمامه 

ابتسم محزة ورفع رأسه ..أعد على تلك األبيات الىت قلتها املرة املاضية ..محزة 

 : وهو يقول

 كابول ترفع رأسها رغم اخلصاصة واخلطر

  وتنصر من حضركابول يبسم ثغرها تؤى 

 الشيخ يونس قد أوى ليثا يهاب إذا زأر

  وأخو البطولة واإلباء أمرينا املال عمر

قبل رأس أبا اسامة ..قبل رأسه كما اعتاد ..قبل رأس محزة ودخل إىل أىب حممد 

كلهم جتاوزوا األربعني ..كان اجمللس به قرابة العشرة رجال ..وجلس ..أيضا 

 .. لعربمن األفغان واجملاهدين ا..

 .. هذا ثأرك اآلن..وجدنا من قتل أبا الرباء : قال أبا حممد 



نظر نظرة سريعة إىل أىب اسامة الذى هز رأسه ..عفا اهلل عنه : هز رأسه وقال 

 .. بالنفى

خيانته ..مثة أشياء اخرى يقتل عليها ..افعلوا به ماتشاون ..الأقتله : قال 

لن يفعلها ..كما قلت منذ قليل   :قال أبو حممد مبتسما ..للمسلمني مثال 

 .. محزة

 .. استأذن خبلو معسكره من القادة إال قليال وخرج

عامني  منذ ..كان شاهدا على اخلالف العاصف بني عصام وبني الرجلني 

يومها قال له ..كان عصام يريد الذهاب إىل قندهار الىت كانت حترتق حينها ..

كتاباتك ودراساتك جتد ..ا تتصور أغلى مم..دمك غال يا عصام : أبو حممد 

 .. ليست كمثلنا..طريقا ىف العامل 

ىف أرض هبا حرب ..أريد الشهادة ..وخالصى أنا ؟؟ أنا أريده : قال عصام 

عصام : قال أبو أسامة .. ال بقذيفة تاتى من السماء مل أجتهز هلا..حقيقية 

 ... لك أجر الشهداء يا أخى..ال جتعل األمر هكذا ..



أترضى ..ال نامت أعني اجلبناء ..هه : صام بقلم كان ىف يده وقال ألقى ع

إن ..والدماء الىت نزفت من قبل ..بأجورهم أنت ؟؟ أنا أريد اجرى وأجورهم 

 .. ستخنقىن إن ارتضيت هناية غري هنايتها..كنت تذكرها مازالت حتيط بعنقى 

ا أبا حممد اتركه ي..قال عمر الذى كان دائم الصمت ال يتحدث إال قليال 

 .. عصام لن يقعد هذه املرة..

  ملن ترتكها ؟؟..وابنتك : قال أبو أسامة 

لن ..ابنىت أتركها لرىب ..رأيتك أكرب من هذا ذات مرة : ابتسم عصام وقال 

 .. الشيطان يع الكالم على لسانك..بصدق أنا أتعجب ..خيذلىن فيها 

حنن نتغري ...جعلك تفكر أردت فقط ان ا..ال واهلل ما قصدت هذا ...ال: رد 

حتمل روحا صادقة تصل ولو مل ..لكن كتبك حتمل نورا بداخلها ..يا عصام 

 .. تسود حرفا واحدا

 .. وذهب إىل قندهار بالفعل.. يعدكم ومينيكم: ابتسم وقال 



توقفت أفكاره عندما رأى سريين جتلس على أحد الصخور وهى تبكى 

 ؟ماذا حدث: لى ركبتيه وهو يقول جلس امامها ع..

 .. قال ىل أنىن غبية.. ذاك األمحق الصغري ..مروان : قالت 

ابتسم ىف ..أنت أذكى فتاة على وجه األرض ..ال جيرؤ ...ال: ضحك وقال 

صمت وهو يفكر أن من املفارقة العجيبة ىف الدنيا أن تكون ابنة عصام هكذا 

قبل رأسها ..جترحها النسمة كما يقال ..رقيقة كطيف ..هشة كأرق زجاج ..

الطريق ..أريدك جاهزة بعد ساعة ..سنذهب إىل جدك ..هيا قومى : وقال 

 .. طويل ومتعب

 

: التفتت إىل آمنة وقالت ..ردى على إذا مسحت ..سلوااااااااااان ...سلوان 

 .. نعم

سأذهب أنا ..ما رأيك لو أتيت معى ..سأذهب إىل اىب بعد أيام: قالت آمنة 

 .. ال اريد الذهاب إليه..اللهم ال ..وادى النطرون : التفتت وقالت ..وامى 



 ومل ؟؟: قالت آمنة 

 .. ال احب تلك الذكريات..يذكرىن بعمى أمحد رمحه اهلل : تنهدت وقالت 

من ..عاما  ال سبعة عشر ..عمك أمحد قضى هناك عشرة اعوام : قالت آمنة 

 .. أنا أم أنت..الذى حيمل ذكريات أسوأ 

ىف املائة  09سأستأذن أىب وإن كان الرفض سيكون ب ابتسمت سلوان وقالت

 !مابك ؟..هيا ابتسمى ..لدينا عشرة كاملة : ابتسمت آمنة وقالت ..

أن اجرب نفسى ىف ..أريد أن أتغري قليال ..أفكر ىف نفسى ..الأدرى : قالت 

أخريا ..القرآن ..أذهب للمسجد ..مل يعد ملا أفعله معىن ..مسار جديد 

وجدت نفسى هكذا ..ال اجد دافعا يا آمنة ..هذا ال شئ غري ..األسرة 

هل احبه أم ال؟ هل أتقرب إىل ..مل افكر يوما مل أفعل هذا ..تربيت هكذا ..

 .. اهلل أصال به أم ال

هل ..هل انا على طريق اهلل أم ال ..كل شئ يغدوا بالنسبة ىل ضبابيا ..تعبت 

 .. الىت ىف يومني فحسبتدهورت ح..صرت ال أدرى ..هذا هو الطريق أم ال



هلذا إذن رأيتك مع األخت عائشة ..احلمد هلل ..احلمد هلل : قالت آمنة 

 ستصبحني سلفية ؟؟..

 .. رمبا: ابتسمت وقالت 

ال قرار يتخذ فنمشى ..عقيدة ..تلك عقيدة يامحقاء : ضحكت آمنة وقالت 

أعلم رمبا  اهلل..وأنت ..أنا أحيا لفكرة ..تلك فكرة حنيا ألجلها ..طبقا له 

حنن جمموع أفكار اجملتمع اإلسالمى ..مازلت حتيني لفكرة أخرى أم ال

 .. بصراحة استغربك..

 .. مللت من نفسى..ومل ال؟؟ مل الأختذ قرارا مبنهج امشى عليه : قالت 

 .. حرت فيك..سلوان : مسحت وجهها من حتت النقاب وقالت 

وجدت حلوى ..منديال  ىف طريق عودهتا إىل املنزل فتحت حقيبتها لتخرج

افعلى ..حبلم لو عاد اإلسالم حيكم من تاىن : ملفوفة بورقة كتب عليها 

 .. آمنة..دولة مسلمة ..لكن اجعلى هذا ضابطها ..ماتشاءين بأفكارك 



لعلك ال تودين : قال ..أخربته بأمر آمنة ..بعد الفجر جلست مع والدها 

 .. الذهاب حقا

لكنك ترين اليقني ىف وجوه البشر هناك : وقال  ابتسم..كرهته يا أىب : قالت 

 .. لعلك جتدين اليقني..اذهىب ..أراك تتخبطني بني األفكار هذه األيام ..

ىف صباح اليوم الذى اعتتزمت فيه الذهاب مع آمنة كانت ترتب كتبها على 

 .. الطاولة

ة ترنيمة احلب األوىل ىف تاريخ الصحوة اإلسالمي" رسالة إىل شهيد "وجدت 

فكرت عندها كم جلدران السجن من ذكريات لقلوب البشر ..أمينة وكمال ..

 .. لنبضها ودفئها..ورمبا افرتقت ..للقلوب الىت أحبت ..

 .. رمبا يأتى اليقني..رمبا ..رددت بينها وبني نفسها 

أال تفكر أبدا ماذا سيفعل والدك إذا خرج : ىف الطريق كان براء يقول ألنس 

 ؟؟



ورسالة ..له مراجعات وأحباث كتبها ..سيفعل اشياء كثرية  :ابتسم وقال 

سينشر هذه األحباث ..والدى ال يقف أبدا ..ال ..الدكتوراه ىف الشريعه 

لن ميوت ىف ..والدى يعرف انه سيخرج ..لو تعرف يابراء ..سيعود للدعوة ..

وحيا رمبا اخللوة أورثته صفاء ر .. يعرف ماذا يريد..السجن كما قال له احلراس 

 .. رمبا..ال مثيل له وال نظري 

أولئك الذين مل يطمسهم ما حدث ىف ..أحب أن أرى هؤالء : قال براء 

 .. بقيت احالمه حقا مشروعا..سبتمرب 

 .. األحالم املشروعه..قرأت مقال الرجل إذن : قال انس 

لغته عذبة ...امسه محزة ..نعم : قال أنس ..امسه محزة ؟ تقريبا : قال براء 

 .. تراكيبه كاهنا تعرف العربية..كانه يعرف العربية ..بسيطة ..

 .. كلما ذكرت اسم محزة تذكرت الصغري:قال براء 

كابول ترفع : ضحك انس وهو يقلد الطفل ىف براءته وصموده ىف ذات الوقت 

 .. رأسها رغم اخلصاصة واخلطر



هل يسلم بن  ىف جملس العلماء الذى اجتمع ليناقش..أفكر فيما فعلته طالبان 

 .. لن متيز احدا..حرب ..وهو يعرف مثن عدم التسليم جيدا ..الدن أم ال

أعادت ذكريات ذى قار وأيام العرب ..طالبان علمتنا شرف العرب القدماء 

 .. لكن بلغة فارسية هذه املرة..

تذكرت العراق ..كلما تذكرت حرب أفغانستان ..التذكرىن : تنهد براء وقال 

لشرف ! كأهنم تنكروا للخليل بن امحد ..وإخوهتا ..بناؤها وقد سلمها أ..

 .. شرف اللغة..دعك من الدين ..اللغة 

ىف ..ىف اإلميان ..ىف العقيدة ..ىف القلب يا براء ..الشرف هنا : قال انس 

 .. فال لغة له..أما هذا العهر ..الثبات 

لو أردت ان ..ما حيدث  بأنىن مكبل متاما إذا تذكرت ..احس بالعجز : تنهد 

وإن .. تعمل ىف اجملتمع املدىن فحسب ستطرق قلبك طرقا دماؤنا الىت تسيل

رمبا الفكرة غري ..أنا اضعف من أن أكسرها ..فدوهنا سدود ..أردت األخرى 

تعلم ولو ان األمر بعيد ..فهناك من يؤدى فرض الكفاية عىن ..مطروحة اصال 



مل يرتاجع إن كان ..قلىب نقرا عىن ال ميسىن إال أن مراجعات اجلهاد نقرت 

 .. يؤمن بفكرته وهو ىف كال احلالتني سيدفع الثمن ال حمالة

اجلماعة يا براء تدفع مثنا باهظا ..التعلم شيئا إذن عن األمر : تامله أنس وقال 

 ..  باهظا ال تتخيله..

من كان يصدق أن فالن وفالن ممن شهدت هلم األمة باخلري : عمىت تقول ىل 

وال تعلم عمىت أنىن كنت ..رجعوا عن ما أرادوا ..وكنا صاروا هكذا  وكانوا

 .. اكتب احلواشى لعمى وهو يراجع مع من راجع ماكتب

 أنت ؟: تطلع إليه براء 

وما كلها حقا بطبيعة احلال ..ليست كل املراجعات باطال : اعتدل انس وقال 

ومل ..فعلنا بأنفسنا ماذا ..لكن أفكار استحالل الدم حتتاج وقوفا مع النفس ..

أىب لن خيرج من السجن ..سالت كل هذه الدماء ؟؟ حتتاج تفكريا يابراء 

 .. ليس هذا ما حيركىن..على فرض ..



ماحيركىن هو أن التسال دماء جديدة باسم املصحف ونسبتها لكتاب اهلل 

ليقل عمار ..فهمتىن ؟ ليقولوا ماشاؤوا ..أو فيه وهن ..سندها منقطع ..مرسلة 

وليقل من قال أننا كتبناها لألمن ..ولتقل عمىت أنىن خمذول ..ىن متهاون أن

  ومداهنة للطاغوت

ولن يقف احد معى ألحاسب يوم ..ديىن الذى القى اهلل به ..لكنه ديىن 

 .. احلساب

ملا طال صمت براء قال .. مارأيك..اقرأها واخربىن ..سأرسلها لك عندما نعود 

  : أنس

 .. وإنىن أحب كرهى هلا..واشتهى وصلها ..ا أكرهه: هل قرات هذه 

 .. وزورها إن زورت قوهلا..أحب هذا اللؤم ىف عينها 

إذا زاد ..موضعه هنا ..ال : قال أنس ..ال موضع له هنا ! نزار : ابتسم وقال 

أنت الذى قلت تريد زيارة اىب وانت الذى اوصلت احلديث هلذه النقطة ..الغم 



احلمد هلل إن ..ولكن ها أنا ..الدنيا مرار حنظلها لقد سقتىن ..فهون عليك ..

 .. أصابتىن الضراء احلمد هلل وإن أصابتىن السراء احلمد هلل

 .. عهد املؤمنني..كانك ستعيد العهد اليوم ..مبناسبة السراء : قال براء 

 .. ال اظن..ال : ابتسم وهو يطرق برأسه 

: ضحك وقال ..لعزاء كانك تعزى نفسك لتسر إذا فقد سبب ا: قال براء 

 .. تعليل نفس فحسب

: فقبض على يديه وقال ..ىف الزيارة وعندما رأى تغري وجه أنس عرف أنه رآها 

 .. نذهب لوالدك اوال

عيناه مل ..حليته سوداء متاما ال خيالطها شيب ..كان والد انس عجيبا حبق 

: وهو يقول سلم على براء بود بالغ ..به شبه كبري بأنس ..تنكسر ومل تنطفئ 

 ... مل أر أنس يشغل باله بأحد من قبل مثلك

ىف ..سيخسف به األرض ..هو به غرور والعياذ باهلل ..قليال قليال : قال أنس 

 .. فال تزده يا أىب..اخلري طبعا 



نفس ..مهىت مهة امللوك ونفسى : لقد قال الشافعى ..دعك منه : قال والده 

 .. حر ترى املذلة كفرا

لنه يربز .. زمن األرانب جيعل الذئاب نوعا نادرا ومكروها لكن العيش ىف

 .. ضعف األرانب

مىت اكتب عقد التبىن يا ..احلمد هلل الذى بنعمته تتم الصاحلات : قال أنس 

 ! هذا زمن الحيكم بشرع اهلل..اىب 

 .. أنت النص وكل ما سواك هامش: قال والده 

نال ثواب تصبري ..د نال ما أراد فق..جلس معه قليال وارتاى ان يرتكه مع أنس 

وقف بعيد ا وترمن بينه وبني .. ونال النظر ىف وجوه الصاحلني..اجملاهد وتثبيته 

  إن بعد العسر يسرا..ياجنود اهلل صربا : نفسه ىف مهس 

 .. رب سجن قاد نصرا...ال تظنوا السجن قهرا 

طيبة اتت بك أى ريح ...ماشاء اهلل : وراى سلوان أمامه مباشرة وهى تقول 

 هنا ؟



خجلت من نفسى : قالت ..نفس الريح الىت اتت بك هنا : ضحك وقال 

 .. وانا تشغلىن تلك التوافه..إوالدها ينسج الصرب نسجا ..خجلت جدا ..

بالنقص الىت مترين هبا االن  رمبا هذه حلظات قليلة من االعرتاف : قال 

 .. حلظات تارخيية..

مبا هذا افضل ممن يظن نفسه رب السيف ر ..أنا أعرتف ..تعرف : قالت 

 .. والقلم واملسطرة أيضا

ظننت أننا ..أعطىن هدنة قليال ..كما تشائني :أدار وجهه مث التفت وقال 

لعلك حتاسب نفسك وأنا ..حسنا : قالت ..يوم كربالء ..هتادننا يوم اجلمعه 

 .. الأدرى

صحيح ..حلمد هلل خبري ا: كيف حال العائلة ؟ قالت ..رائع : ابتسم وقال 

تعرف بثينة ..اسأل ىل خالد زوج بثينة عن دروس النساء وعن املشايخ..نسيت 

 .. وال ترحب بالفكرة اساسا..ال صلة هلا كبرية باألمر 

 ستغريين املنهج ؟؟: قال ىف دهشة 



 .. وأسري عليه ومل ال؟ ومل الأقرر قرارا : قالت 

 ماذا ؟؟: ها ىف دهشة وقالت هزت رأس..الثياب الطويلة ال تناسبك : قال 

وهذا ..تلك عقيدة ..إهنا ليست موضة ثياب تقررين تغيريها يا فاضلة : قال 

ليست صرعة ..فهمتيىن بالطبع ..ال طريقة حياة كامليكروبيوتيك ..منهج 

 .. وتفكريك هبذا الشكل جيعلها هكذا..حقائب أو احذية 

 .. إذن ماذا أفعل: قالت 

عودى ..رة الوحيدة الىت أقررت فيها باجلهل وعدم املعرفة إكراما لنها امل: قال 

املنطلق ..اقراى املعامل ..وكتب احلديث ..اقرأى الظالل ..من جديد للمنابع 

 .. سيصبح األمر اوضح بكثري..تدارسيها ..

 .. من هذه ؟؟ الىت وقفت معها: عندما غادر هو وانس قال أنس 

 .. جاءت مع صاحبتك..ابنة عمىت : قال 



مل ار ىف حياتى اثنني يتشاهبان إىل هذا ..أأقول لك شيئا وال تغضب : قال 

مثة ..ال هالة الىت حتيط هبما ..ماذا اقول ... لكن ال ..ليس الشكل ..احلد 

 .. شبه روح..شبه غريب بينكما 

الذى اصر على وصفه ..لن أفهم تلميحك السخيف : ابتسم براء وقال 

ال ..ومتوازيان أيضا ..أننا متشاهبان نعم ..ألمر بسيط جدا ..بالسخف 

 .. وال ننكسر..نتقاطع ابدا 

دروس املنطق الرياضى هذه ال تفعل شيئا : ألقى أنس باجلريدة من يده وقال 

 .. على األقل بالنسبة ىل..

 ... هذا رأيىي,,سخفه كما تفعل ..ارفضه كما فعلت ..اقبله ..أنا قلت رايا 

 " أهنى غربىت اليوم...يافرحىت مبنيىت "

 " وحممد والصحبة...ولقائنا مبليكنا "

أظن كل الناس ىف غربة إال أنت : كان أنس يرتمن هبا ىف الطريق فقال له براء 

: رد أنس .. كان يبتسم وهو يقوهلا..تفاجئىن مبعرفتك بطرق الدنيا اخللفية ..



أحتس ..قل ىل أنت أوال ..تلك كلمة هتون جنب ما أالقى يا براء ...غربة 

 بالغربة ؟

كانت مدرسىت إسالمية حىت السادس االبتدائى ..ىف الغالب ال : ابتسم وقال 

كان الوسط ملتزما ..مث الست سنوات الىت قضيتها ىف مكة  حىت اجلامعة ..

 .. وصمت..لكن ..

وعندما تعاظمت هيبة اإلسالم والدعوة ىف قلبك ..ىف حلظة ما : قال أنس 

 .. اغرتبت

كانت فرتة قصرية تلك الىت شعرت أن الدنيا تضيق ..يس هكذا ل: تنهد وقال 

ومل ..عندها عقدت العزم أن أجعلها هى الغريبة ..ختنقىن ..ال أريدها ..ىب 

 ..افكر إىل اآلن هل جنحت ام ال

حنن لدينا ىف اجلماعة أدبيات ..أما أنا فقد اغرتبت كثيييييريا جدا : قال أنس 

حفظه اهلل كان حريصا جدا أن جيعلىن أرى  لكن عمى..تربية وأشياء كهذه 

خاصة من هلم ماض ..ال منطقنا فحسب ..الدنيا من منظور االخرين 



ملا قررت ان ألتزم ..ومن هنا جاءت الغربة .. " مشرف"ومستقبل وتاريخ 

وأنا الغربة متزقىن ..منذ أربع سنوات تقريبا ..مبنظورى الشخصى لإلسالم 

 .. وواهلل ما قلتها ألحد أبدا.إحساس البعيد الغريب مر ..

عندها لن أكون ..كلما ضاقت عليا الدنية تعزيت بيوم سألقى فيه األحبة 

 .. " أنس"سأمحل من امسى نصيبا لنفسى للمرة األوىل ..سأكون أنا ..غريبا 

 ... ىف الدنيا قبل اآلخرة..ستلقاه  : ربت براء على كتفه وقال

 .. كوقد لقيته مع: قبل أنس رأسه وقال 

 ... كانت الفرتة الىت تلت هذا العام أقسى من الفرتات السابقة على براء

وبدا ان احلركة اإلسالمية تدخل منحىن جديدا وعرا ..استشهد الرنتيسى 

 .. عالقته بأنس صارت أقرب كثريا جدا..



انتقال أعمال .. كانت األجواء ىف العامل اإلسالمى تشهد حتوالت عجيبة

مشكلة القاعدة أهنا حركة تعمل بنظام الفرانشايز ..ل العربية القاعدة غلى الدو 

 .. فهى ليست حركة مؤسسية كما قد يتخيل البعض..لألسف 

يكفى ..بل هى فكرة تنتقل فحسب ..ليست كتنظيم اإلخوان املسلمني مثال 

أن يتجمع أربعة أو مخسة من الشباب الذين حيملون ىف عروقهم مها إسالميا 

" رابيد شري "واملراجع العظام " جوجل "وباإلستعانة بالشيخ ..حارا حقيقيا 

 .. وينتهى األمر" ميجا آبلود "و

يلزم إلنشاء التنظيم زجاجىت مولوتوف تلفى على دبابة للجيش أو الشرطة 

وصفحة واحدة من تنظريات الشيخ أىب القعقاع اجلنوىب أو الشماىل حسب ..

وكامريا جوال ..وتر واتصال انرتنت وجهاز كمبي..املنطقة الىت ينتمى إليها 

 .. ويماغ أكيد..بالطبع لتصوير البيان األول 



املشكلة الىت ال يفهمها الكثريون وال يوجد هلا حىت اآلن تنظري حقيقى صادق 

ومن عقل يفهم أن ..من قلب حمب للجهاد ال من قلب يكرهه ..وخملص 

 .. ب إعالم الطواغيتهؤالء عقالء وليسو خونة أو مغرر هبم كما تروج اكاذي

حنن فعلنا كذا لسبب كذا ..ملاذا ال تعلن القاعدة خطة سريها واضحة جليه 

ويتمىن الكثريون عليهم أن ال ..حنن تبنينا أولئك الشباب لألسباب االتية ..

 ... يتدخل ابن تيمية للحديث وحيدا هذه املرة

 !!  أحد يعلمال.. ملاذا ال تدفع القاعدة اخلبث عن نفسها وأصلها الطاهر

قررت احلركة طبع رسائل عصام ونشرها ..تدهور الوضع ىف أفغانستان أكثر 

 .. وقد كان...بشكل أكرب من السابق 

انتقل على ..أكثر مما سبق بكثري ..حالة العراق بدا أهنا تتوغل ىف أهنار الدم 

 ومل يبد عليه أنه وجد استقرارا..إثرها مهدى إىل مشهد حيث عائلة والدته 

 .. نفسيا هناك بأى شكل



هاتفه ذات مساء ..خترج أنس قبله بعام .. كانت السنة األخرية له ىف اجلامعه

 .. على غري العادة

مثة شئ فاتىن ..معذرة : ضحك براء وهو يقول ..سأعقد قراىن هذا األسبوع 

 مىت خطبت ياسيدى ؟؟..هنا 

من خالىت وهى  قال أن البيت خال إال...مل يرض أىب باخلطبة : قال أنس 

ضحك بشدة هذه .. وبصراحة راقت ىل مربراته...وسيكون األمر صعبا ووو ..

لكن أال تفكر ىف املسافة الىت ...والبعض يأتيه املاء باردا مربدا : املرة وقال 

انتظرت ..أيها األمحق : قال انس .. ثالث ساعات..ستقطعها لتجد املاء 

 .. تساعا 3أال أنتظر ..تسع سنوات تقريبا 

ستعتكف ىف ...وقبل رمضان بأسبوع واحد : ضحك مرة أخرى وقال 

 اإلسكندرية هذا العام ؟

 .. املهم أن أنتهى من هذا االنتظار املثقل: كشر أنس عندها وهو يقول 



 .. مابك ؟ تبدو سعيدا للغاية: عندما انتهى من احملادثة سأله والده 

سيعقد يوم اخلميس بإذن ..أنس : وضع اهلاتف وجلس على كرسيه وهو يقول 

 .. اهلل

  انس من ؟؟: قالت والدته 

ظروف عائلة العروس متشابكة ..أنس مل خيطب أصال ..معك حق : قال 

  وهلذا سيعقد مباشرة أيضا..قليال كظروف عائلته 

على األقل يعرفها ..لكن أال ترى يا أيها السعيد خطأ األمر : قالت والدته 

 .. يتهااملالمح األساسية لشخص..

مذ كان ىف ..أنس يريدها منذ تسع سنوات تقريبا ...امى : ضحك وقال 

مل نر للمتحابني مثل : أكمل والده ضاحكا ..وىف هذه احلالة ..الرابعة عشر 

 .. الزواج



لتقرر أن تعقد ..ىف حياتك " مث "بامرأة حتدث ..العقىب لك : قالت والدته 

 .. مباشرة بال انتظار

 .. الشرط أن أحدث انا هذه الفوضى اوال:  ابتسم ىف ود وقال

الحظ نربة الصوت اهلادئة النقية ..حممود : قالت والدته وهى تلتفت ألبيه 

 .. لكنه يتحدث هبدوء..صحيح انه مل يتخلص من غروره بعد ..

لن ..اخنفض صوتى ..عال صوتى ..اهلل املستعان يا أمى : أشاح بوجهه وقال 

 .. ام الىت ترضينها على بثينة دائمااصل ابدا حلالة الرضا الت

واالبنة سر ..االبن سر أبيه ..قلت لك من البداية : فتح والده ذراعه له وقال 

 .. أبيها

 لديك اعرتاض يا حممود ؟؟..واألم سر األب واالبن معا : قالت والدته 

 .. منال تاج رأسى..معاذ اهلل : قال 

 .. ضربة موفقة..أىب :  قام براء من مقعده وهو على باب غرفته قال



 .. فتح هاتفه

 .. كيف حالك أستاذتى..السالم عليكم .. كتب رسالة سريعة

 .. أحببت أن اهنئك أوال قبل كل أحد

 .. على طاعة وبر وإحسان..شهر مبارك 

 .. كانت سريين..انتظر لدقائق ورن هاتفه 

اثنني من  كان يفطر معها أول ..اخذت عالقته هبا منحى آخر منذ مدة طويلة 

 .. يراها أهل ود عمه..كل شهر 

 .. أما سريين فقد رأت فيه ولدا مل ترزق به

تظنني أن جلامعه سيستقر أمرها : ىف املرة املاضية كان يقول هلا على عجالة 

 مناهج من عصر الفحم تقريبا..مناهج توقفت عن العمل ..هبذا الوضع املنكر 

.. 



ؤمن به بغض النظر عما قد يراه أنا أ..سأقول لك شيئا : ضحكت وقالت 

تتخيل أننا إىل اآلن مازلنا نعمل ..أحد من كون األمر تطرفا ىف نظرية املؤامرة 

 .. بنظرية إطارات دنلوب

 .. كيف: هز رأسه ىف تساؤل 

عصام رمحه اهلل أهداىن إياها منذ ..مثة حماضرة قدمية ال أذكر امسها ..قالت 

 .. رتيبك الزمىن للوقتعصر البخار تقريبا بناء على ت...

كان احملاضر يتحدث على الطريقة الىت وضعت هبا األسس الىت حتكم عملية 

أن جتعل العقول كلها إطارات فكرية ..إىل اآلن يا براء ..التعليم إىل اآلن 

 .. دنلوب آفة التعليم اإلجنليزية األوىل ىف مصر..بشكل واحد 

وال ..ال إىل دين وال إىل أخالق ..طريقة أننا نصنع جيال ال ينتمى إىل شئ 

 .. حىت إىل هنضة حقيقية



ىف الوقت الذى كان العلم التجريىب  جيتاح العامل كان الشباب يغرقون بكم 

هز الثوابت ونزع القيم ..النقاشات الفكرية احللزونية الىت ال تؤدى إىل شئ 

قة الحظ ان هذه الكلمة أني..إرث حضارى ..إتالف املبدأ وجعله عادة ..

 .. جدا

عندما تسمع احدا يتحدث عنها تشعر مبدى التحضر وو ..إرث حضارى 

تعبث مبصطلحاتك ..لكن ىف الواقع هى تصنع بك شيئا من الداخل ..

باىل ..قدمي ..إن هذا األمر مهما كان شريفا ونبيال هو إرث ..الداخلية املعرفية 

أ يستحق أن وليس ألنه مبد..لو حافظت عليه سأحافظ عليه ألنه إرث ..

 .. أفكر به وأعتنقه أيضا

لن جتد منهجا جتريبيا حقيقيا مادام العاملون .. ابتعدت بك عن النقطة الرئيسية

عليه وعلى سياسة التعليم ككل من إطارات دنلوب أو إطارات إطارات 

 .. أبدا مل أفكر هكذا: قال مبهوتا .. نقطة ىف آخر السطر...دنلوب



تذكر ..لكن ال تنكرها ..مرة تعوقك متاما عن العمل التدع نظرية املؤا: قالت 

 هذه هى السنة اإلهلية ىف األمر" وميكرون وميكر اهلل " قول اهلل تبارك وتعاىل 

 .. قراءة التاريخ تفيد: عدلت حجاهبا مث قالت ..

كنت تتحدث ..لعله ىف موازينك : قالت له يومها ..حتجبت منذ أشهر قليلة 

وعن أمهية العبودية كمحرك أول لتغيري ..رنا السابقة عن بقائنا أسرى ألفكا

 .. وكانت هذه النتيجة فحسب..وجدتىن أفكر فيما قلت ..قناعاتنا وأفكارنا 

 .. لعله يرتاح اآلن أكثر: تنهدت 

ىف الصباح كان خالد يقول ..يوم عقد أنس كان قد امضى الليلة ىف بيت بثينة 

: قال .. سبه على خري بالفعلحن..لكن أنس صاحبك هذا على خري : له 

 لكن مل ؟؟..أعلم هذا 

تذكرين يا ..احتلت عليه أيام العقد ..الشيخ عمران عبد الكرمي : قال خالد 

يأتى إىل العقد ليدعوىل ورفض بأن بقلبه ..احتلت عليه كى ياتى فقط ..بثينة 

 .. أحزان ال تنطفئ



 .. وهو الذى سيعقد لصاحبك كما تقول

لعلها بداية أفراح ال ..ابنة ابنته ..إهنا حفيدته الىت ستتزوج : ء قال براء ىف هدو 

دمعت .. مبتالة إىل أقصى ما نتخيل..أنت تعلم أهنم أسرة مبتالة ..تنقطع 

 .. يارب أفراحا التنقطع هلم وللمسلمني: عينا خالد وقال 

يوم اهنى ال..يافرحىت مبنيىت : قبيل العقد بقليل كان أنس مييل إىل أذنه وهو يرتمن 

 .. غربىت

هذا كالم تردده يوم ..قبحك اهلل ..أبدا مل أقلها ىف حياتى ألحد : قال براء 

 بني املنية واملىن نتقلب..كل يغىن على لياله : ابتسم أنس وقال ..عرسك 

كان يراه من بعيد يتقبل هتاىن من ..بعد العقد قبل رأس أنس ووقف بعيدا ..

خرج من املسجد ودار حوله من اخللف .. أحد  وبعينيه ملعة ال خيطئها..حوله 

 .. مل يكن مثة أحد هناك..

 .. جلس على الرصيف املرتفع قليال على غري العادة عن األرض



 بارك اهلل لك..قد صار عهد املؤمنني خمتوما بالعروة الوثقى السماوية : أرسل له

.. 

نة تغمره بشكل طوى ذراعيه وسكي..برد بداية اخلريف ..كان اجلوباردا قليال 

يعرف االن أن هناك قلب واحد على األقل يضطرب خفقانه فرحا ..ال يصدق 

 .. وهذا يكفيه ليسكن..قلب أنس وآمنة ..قلبان على األقل للدقة ..

توقعت أن ..تعرفني : وبدون أن يلتفت قال ..أحس بأحد جيلس إىل جواره 

 .. خترجني باكرا من العرس أيضا

غري هذا فأنا ..كاف متاما بالنسبة ىل ..اها سعيدة هكذا املهم أنىن أر : قالت 

شربت من زجاجة .. للنساء ونظراهتن..مل أبقى ..ال أحتمل البقاء ىف الزحام 

 .. حلوى: مدت يدها املفتوحة إليه باحللوى وهى تقول ..املاء بيده 

 مازلت ترتدين النقاب على شرطك ؟؟..سلوان : قال ىف غيظ 

 .. والبقية جياوزون اخلمسني االن..ة ؟؟ أنت تعرفىن وما املشكل: قالت 



 .. رؤية البصرية بالطبع...حنن ىف الشارع إن عدمت الرؤية : قال 

 هل ستغادر اليوم ؟؟..ال أحد هنا : قالت 

 .. وخاىل بالطبع..أبلغ خالىت سالمى إذن : قالت ..نعم سأغادر اليوم : قال 

يبدو أن الزهامير مل ..جيد ..ريا تذكرت خالك أخ..نعم احلمد هلل : قال 

ماذا : تناول احللوى منها وهو يقول ..يزحف على بقايا معلوماتك إىل اآلن 

 تصنعني هذه األيام ؟؟

ىل ..أوشكت على أخذ اإلجازة من الشيخ : قالت .. صمتت قليال للحظات

إن كنت تسأل عن اجلامعة ..ىف املسجد ..درس  جتويد ثابت هنا أيضا 

 .. أتعزى بأنىن سأنعتق منها العام القادم.. بأس هبا ال..فجيدة 

 ما الكتاب الذى أهنيته هذا الصباح ؟؟..ال عليك : ابتسم ىف صدق وقال 

ال ..ستخربىن ىف كرب بأنك اهنيت اليوم قراءة الكامل ىف التاريخ ..نعم : قالت 

 .. " حب وكربياء" أما أنا فأهنيت ..بأس 



 .. ال أتذكر جيدا..منذ ..هتا تعرفني مىت قرأ: ضحك وقال 

 الزهامير يزحف ؟؟..ماذا اآلن : قالت 

مع عدم حىب هلذا النوع من القراءة إال أن أسلوب ..أعوام  4منذ ..الال : قال 

ففى الوقت الذى كانت احلرب فيه تدق طبوهلا ..جني أوسنت مدهش 

بني برك  عامل يعيش..كانت جني اوسنت ترسم العامل اخلاص بطبقتها حينها ..

عامل ..معذرة ..والفتيات الرقيقات ال غبيات ..املاء والغابات ورحالت الصيد 

 .. خمتلف

 .. رغم أهنا األشهر..لكنها ليست أفضل ما كتبت ..الرواية مجيلة بالفعل 

من املفرتض أنىن من يلقى عليك هذه ..دعىن أصارحك بشئ ما : قالت 

 هذا يثبت عدم جدوى دراسىت من جديد..احملاضرة املتعلقة باألدب اإلجنليزى 

.. 



وقد أمر ..سأعود ألهنئ أنس : مث تطلع إىل ساعته وقال ..ضحك ومل يعلق 

 .. بالكاد سأصل العشاء..على عمىت قبل أن أغادر 

 .. أراك إذن: قالت 

 ... هنيئا للعاشقني وصاال: ىف طريق عودته أخرج هاتفه وكتب مالحظة تقومي 

أمى جتلس كسدنة : آمنة جتلس جبوار سلوان وتقول ىف صباح السبت كانت 

رمبا : ضحكت وقالت أليس هذا من حترمي ما أحل اهلل ؟؟..املعبد والعياذ باهلل 

  ! اصربى فالطواغيت إىل زوال..

وهى الوحيدة الىت تتحمل ...ختشى عليكما ..ما هذه احلماقة الىت أنت فيها 

 .. مسئوليتك اآلن

 ما الذى حدث ؟؟..على غري عادة  لكنك عاقلة: قالت آمنة 

 .. أنا فقط متعبة قليال..ال شئ : ابتسمت 



ملاذا خرجت يوم العقد من املسجد ..انتظرى انتظرى قليال : قالت آمنة 

 .. تقريبا نصف ساعة..

تركتك تسلمني على الناس وتتلقني التهاىن ..اهلل املستعان : ضحكت وقالت 

مل تكن لتصبح مشكلة لو مل يقل أنس : ما املشكلة ؟؟ قالت آمنة ..منهم 

 .. نفس الشئ عن صاحبه

ال تقوىل أنك تظنني ىب ..ال : ضحكت هذه املرة ضحكا متواصال وهى تقول 

ال ميكنىن أن أحب بني !!  براء ..على اإلطالق ..ال إطالقا ..ما ظننت 

شخصا يشبهىن إىل احلد الذى أتنبأ معه ماذا .. ال...هاللني ذلك احلب ال

ذاك اخلط املوازى ىل ...براء يا آمنة هو نظريى .. يفعل ألنىن سأفعل مثلهس

 .. لكن ال نلتقى وال نتقاطع..نتشابه ..

فعال أنت وهو كائنات ال تستحق ..حساباتك فاشلة : ابتسمت آمنة 

 .. االهتمام

 ... ودخل رمضان



 ... ىف أول لياىل الشهر كان جواد ىف بيته للمرة األوىل من سنني

: لت غادة وهى تصنع طعام السحور وهو جالس أمامها على طاولة املطبخ قا

 .. أتعلم أن هذه ليلة رمضان األوىل الىت متضيها معنا منذ سبع سنني

 ... ظننته دهرا بأكمله..سبعة فقط ياغادة : ابتسم وقال 

 .. وبسرعة دق رقما معينا..تذكر شيئا فقام مسرعا وذهب إىل حجرته 

: سلم عليه مث قال ..ومني معه ممن يعمل حتت امرته مباشرة كان أحد املقا

مثة أمر ..باهلل عليك تنهى ىل أمر أبو عمر هذا بسرعة ..رمضان كرمي يا فؤاد 

صورة واضحة لوجهه ..إن استطعت أريد صورة الرجل ..أريد التأكد منه 

 عاد..وعده الرجل خريا .. فال تتعجل..أمامك إىل آخر الشهر ..فهمتىن ..

 أوقظ لك األبناء أم أنتظر بعد ؟؟: إىل املطبخ وقال 



كانت ...بعد صالة الفجر  جلس إىل حاسبه .. أيقظهم: ابتسمت وقالت 

فاجأه ألن بريده اخلاص ال ..رسالة جديدة قد وصلت إليه من بريد مؤمن 

 . يعرفه إال قلة على األصابع

 مبارك عليك الشهر..كيف حالك يا أبا حمسن ؟ لعلك خبري .. السالم عليكم

.. 

إيران مث مصر كما قلت ..كنت أريد منك اإلسراع بأمر إخراج سريين من هنا 

  لقد أقنعتها أخريا باألمر..ىل ىف املرة السابقة 

هاتف من بقى من أهلها ىف مصر الذين تعرفهم كما أخربىن والدها من قبل 

 .. وانظر األمر..

 .. محزة روبنسون.. أعانك اهلل ورعاك



ما الذى جيعل محزة يقول أن سريين اقتنعت باألمر على الرغم ..رق يفكر أط

هو عندما رأها ىف آخر مرة له منذ ..من أنه نفسه هو الذى مل يكن مقتنعا 

 .. وبالتاىل مل يبق هلا أحد ىف أفغانستان..جدها توىف ..أشهر رأى أهنا غريبة 

 ا أكثر غربة ؟؟إىل أرض ستكون هب..ما الذى جيعله يريد هلا أن تعود 

نوع العمليات ..العمليات اجلديدة ىف الشيشان ..أخذ يفكر ى سرعه 

وطالب .عصام أو طالبه ..العسكرية الىت يتقنها جيدا ينتمى إىل رجل واحد 

محزة ىف أفغانستان ..محزة وجنيب ومحدى ..عصام مل يبق منهم إال ثالثة 

ومحدى ىف  ..األفغانية اإليرانية جنيب عاد العام املاضى إىل قريته على احلدود ..

 .. كرماخاى فىداغستان مع اجملموعة الىت خرجت إليها

 .. ومل ينم منذ اليومني..نقر نقرة سريعة على فيديو قد رآه منذ يومني فحسب 

مثة رجل يأتى ىف الثانية األخرية ..الفيديو جملاهدى األنصار ىف الشيشان 

لكنه يعرف ..ال .. كعيىن ذئب.. عينيه زرقاوتني..لثانية واحدة فحسب ..



الشاهد الوحيد على مقتل عصام كان محزة ..تفاصيل مقتل عصام جيدا 

 وسياف ؟ هل دفنه سياف ومحزة فحسب ؟ كيف ؟..

: أتعرف من دفن عصام الشرقاوى ؟؟ قال أمحد ..أمحد .. رفع هاتفه الثابت

قمة جبل هناك  ودفنوه ىف أعلى..ثالثة فحسب ممن كانوا معه ..نعم يا سيدى 

 .. ملاذا تسأل يا سيدى..قيل يومها أهنا وصيته ..

 .. ال شئ..ال: قال 

أهداه عصام هذا اخلامت ..فتح درج مكتبه وتطلع إىل خامت أزرق يرقد فيه 

فما خاب ..لو كان كما أفكر : ابتسم وقال ..عليه نقش بالفارسيه اهلل ثقىت ..

 .. تفكريى بك يوما يا عصام

كان براء جيلس مستندا إىل جدار اجلامعه يتطلع إىل أمحد وهو يقول ىف اجلامعه  

 .. كلنا..يقول بأننا سنرسب ..عبد الكرمي ال يراعى حرمة الشهر : 

 سأراك اليوم ىف الرتاويح ؟؟..شنشنة نعرفها من أخزم ..دعك منه : قال براء 



ان  وعدتك أنىن سأصلى معكم األسبوع الثاىن من رمض: ابتسم أمحد وقال 

ولكن باهلل عليك تتذكر أن هناك سورة ىف القرآن ..بالطبع سآتى ..كما قلت 

رمضان شهر .. هذه كلمة عبد الرمحن الفرفور ..ال  :.. امسها قل هو اهلل أحد

 .. قل ىل من يضمن أن نبقى لنشهده العام املقبل..واحد يا أمحد 

كان أنس خيربه ..بعد الرتاويح كان يقف مع أنس على عجالة قبل أن يغادر 

فجأة قال براء وهو يتطلع إىل ماوراء ..بشئ ما عن دروس املساجد القريبة 

وىف ثوان أدرك أنس ما كان يتأفف ..اهلل املستعان ..أوف : أنس الواقف أمامه 

سلم عليهما وقال ..صديق أنس وزميل براء ..كان عمر .. منه وتعجب أيضا

قلت ىل أنك ..املهندس عبد املنعم ..ما ذا عن أمر هاتف زوج عمتك : لرباء 

 .. ستأتى ىل به اليوم ألنك الحتفظه

بعدها سلم عليهما ..أماله الرقم ..هذا هو ..بالطبع : ابتسم ىف بساطة وقال 

 .. عمر وغادر

 .. ينقص رقما ىف النهاية..لقد أمليته الرقم ناقصا : أول ماغادر قال أنس 



وهل هذا سلوك : قال أنس ..األمر  اتركه يكتشف: ابتسم براء ىف خبث وقال 

 ملاذا يريد الرقم منك ؟؟...املسلم ؟؟ حلظة واحدة 

ويبدوا أن الريح الطيبة ألقت ..حسنا ..ياسيدى كان ىف عقدك : قال براء 

مل جيد إال أنا ليطلب مىن رقم اهلاتف ..وملا عرف من هى ..بسلوان ىف طريقه 

وبصراحة أنا ال ..الذى أتى منه على اعتبار أنىن سأحاسب على أنىن طريقه 

قلت أوفر عليها الزمن واملدة ..سلوان لن ترضى به .. أريد أن أكون طريقه

وىف النهاية لو كان ..أرأيت كم أنظر إىل املصاحل واملقاصد الشرعية ..والنقاش 

 كان الرقم خاطئا أم صحيحا..نصيبها املقدر هلا من عند رب العاملني سيكون 

.. 

 .. نت كاذبأ: قال أنس 

 وملاذا ؟؟: ابتسم ىف دهشة 

املهجورة ..املظلمة ..ىف تلك الطبقات العميقة ..أنت تعرف ملاذا : قال أنس 

 .. والىت أكره التقيب فيها تعرف متاما ملاذا أنت كاذب..من عقلك 



ال ..دعها مساوية جترى على قدر ..ستظل تقول وتنقب وتفلسف : رد براء 

 .. صتفسدهنا برأى منك منقو 

 ... فوضت أمرى هلل فيك: ابتسم أنس 

: كان يقرا بقية ورده على عجالة قبل أن يذهب إىل اجلامعه عندما قالت أمه 

تعال باكرا حىت حتضر ىل ماتبقى من الورقة الىت اعطيتها لك باألمس ..براء 

 .. ورقة املشرتيات..

أم ان ..ء حسنا يا أمى ولكنك قلت أنك لن حتتاجني ماتبقى من أشيا: قال 

 هذا القول منسوخ ؟؟

بعدما منت كدجاجة يتيمة بعد الرتاويح ..نسخ مبكاملة عمتك باألمس : قالت 

 اقتنعت بالنسخ ؟؟..ها ..عمتك وزوجها وأبنائها ..سيأتون اليوم ..

لكن السوق يا أمى ىف رمضان ..سأحاول ..حسنا ..طيب : أومأ برأسه 

 .. كل إال ىف رمضانكأن الناس ال تأ..يتعب سليم األعصاب 



 سأزاحم الناس أنا إذن ؟؟: تطلعت إليه 

 .. كما تشائني..الو اهلل : قال 

ما رأيك لو ..يا حبيىب املعتكف : قبل املغرب بدقائق قليلة هاتفه والده وقال 

أم أنك ستفطر ىف املسجد  ..صلة رحم ياموالنا ..جئت لرتى أهلك بالبيت 

 كأمس ؟؟

 .. وآتيكثوان ..ال يا أىب : قال 

قالت ..ىف العاشرة من عمرها ..أخت سلوان الصغرية ..فتحت له الباب مسية 

ومدت نصف ساعة  ! حنن هنا منذ نصف ساعة ..أخريا جئت : عندما رأته 

 .. كأهنا أتت منذ دهر كامل

والطريق ..كنت آتى من املسجد أمام البيت ..معذرة : قال 

 .. ا كما تعرفنيطويييييييييييييييييييييييييل ومزدحم جد

 هل ستفطر ؟؟: عندما أذن املغرب وجد التمرة أمامه وسلوان تقول 



 .. أبدا..وأعطيك ثواىب : قال 

كأن نصفه مل ..من يسمعك يقول سآخذ ثواب أىب مسلم اخلوالىن : قالت 

 .. يذهب ىف لعن اجلامعه واألمن

 طبعه وكل يرى الناس بعني..تلك عادة تركتها منذ رمضان املاضى : قال 

 .. بإذن اهلل..أقل ما سيأتيك هو ثواب أىب مسلم ..عامة هاتى التمرة ..

 .. أعلم هذا: ابتسمت وقالت 

 .. ألول مرة يندهش مما قالته..كانت ردة فعلها خمتلفة 

كان يرتدى ساعته بعد ..قبل العشاء بقليل كان على وشك النزول للصالة 

 ماذا حدث ؟؟..ليوم تنزل متأخرا ا: الوضوء عندما قال والده 

لذلك لن أجد ..الشيخ أنس حفظه اهلل هو من سيصلى اليوم ..ال شئ : قال 

 .. ومجهوره" آية الكرسى "الشيخ ..الزحام املعتاد 

 بعيد املسجد الذى ستصلى فيه عن هنا ؟؟: قال عمه 



 .. أنا أصلى فيه ألجل أنس..عشر دقائق فحسب ..ال: قال 

لن أذهب إليها : سريين ؟؟ قال . ىت ستذهب إىل دم: ىف الرتاويح سأله أنس 

  يوم اخلميس بإذن اهلل..ستذهب معى بالطبع ..سنفطر ىف احلسني بإذن اهلل ..

 .. وتضحك كاملعتاد..ستذهب إىل احلسني : قال أنس 

هذا لو دخلت ..عاهدت نفسى أن ال أدخل إىل الضريح أبدا ...الواهلل : قال 

تذكر ماحدث عندما ذهب هو وأنس إىل ..اضية يكفى ماحدث ىل املرة امل..

فضحك أنس بشكل الفت ..أخربه مبا كان من مهدى وماحدث ..احلسني 

:" حوائجها "فماكان من امرأة عجوز كانت جالسة تطلب ..وكذا فعل هو ..

من الحيرتم : إال أن ضربته هو وأنس بشئ من حصري كان معها وهى تقول 

 .. أهل البيت ال يأتى إليه

ال أريد أن أكون الغائب : عد الرتاويح غادر على عجل وهو يقول ألنس ب

 .. أريد أن أكون احلاضر احلاضر..احلاضر 



 .. أعاهنم اهلل حقا..تقصد املغرور احلاضر : قال أنس 

 .. تأخرت عليهم ىف اإلفطار..أىب سيغضب مىن حقا هذه املرة ..ال: قال 

: رآنه ومدرسته عندما قال عمه كان يداعب عمار توأم مسية ويسأله عن ق

  أستاذكم..ما أخبار عبد الكرمي ..صحيح يا براء 

عامة نفكر ..كلنا سنرسب ..أقسم بعزة رمضان أننا سنرسب : ضحك وقال 

حيكون عنه عندنا : قال عمه .. لو اعتربنا هذا ميينا..ىف دفع الكفارة بدال عنه 

 .. ختيل..ىف الكلية 

هم جيعلون لوعوده هذه  أمهيية .. األصفر لقد أمر أمر بن أىب: قال 

 كوعود الشيطان يعدهم ومينيهم..هو يعدنا منذ دخلت الكلية ..باهتمامهم

براء براء : كان حيادث عمه ووالده عندما قال خالد ابن السادسة عشر ..

 .. راحل والشوق يهمى قبال..تذكر األنشودة الىت أمسعتىن إياها املرة املاضية ..



والدجى يرقب خطوى ...راحل والشوق يهمى قبال : ت منخفض ترمن بصو 

 واجال

  وأنا اجلرح الذى ما اندمال...فأنا النور الذى يغرقه 

كعصام رمحة اهلل ..ال نسمعك إال ىف املناسبات ...ارفع صوتك : قال والده 

 .. عليه

 .. وهذه األنشودة كأهنا لعصام رمحه اهلل أيضا: ابتسم وقال 

  مضرم اخلطو على درب العال...طامح  وأنا كل مجوح

  صاغها الفجر وغناها األىل...مل تزل ملئ فمى أنشودة 

تعلقت ..تركت سلوان الربنامج الذى كانت تشاهده ووقفت على باب الغرفة 

لكنها كانت أول مرة يرتك ..مل تكن أول مرة ينظر إليها ...عيناه هبا لثوان 

 .. ركانت ثوان كأهنا ده..لنفسه جلامها 



مثة شئ ما نكسر ىف املتوازيات  ..مل يكن ينظر إليها هكذا أبدا ..جف ريقها 

 أخفض عينيه وأكمل.. عندما أدرك هو هذه احلقيقة أوال مل يستطع أن يكمل

.. 

  وانتضوا ىف كل ساح أمال...فانتشوا ىف كل أرض عبقا 

  مؤمنا مستمسكا مستبسال.. ومنا اجليل على آثارهم 

 !مر ىف أفيائهم ما اكتحال ؟؟...ن حائر وأضاؤا أى جف

  ما اقتبسنا من سناهم شعال..هكذا كانوا  فال كنا إذا 

  كم متىن اجملد أن نرحتال...رحلة للمجد شقوا درهبا 

  وأنا اجلرح الذى ما اندمال...فأنا النور الذى يغرقه 

ما الذى حدث ؟؟ ..عندما أكملها أمسك بإهبامه وهو يضغط على مفاصله 

 ! ال

 .. كان والده يسأهلا عن شئ ما عندما جلست أمامه مباشرة



فرمقته ىف زجر ..ورأت هى ابتسامته تلك ..فابتسم ..رآها تتالعب بأصابعها  

 دقائق وأعود..نسيت شيئا مهما عندى ىف اجلامعه يا عماه : قام وهو يقول ..

 .. ومل يعد..

بال ..وهكذا ! براء ؟..ال ..مل تستطع الرتكيز ..بعد صالة الفجر جلست لتقرأ 

 .. أى مقدمات

حىت بقوانينه ..رأى األمر مربرا متاما ..أما هو فقد كان أكثر حسما ىف اإلدراك 

كان جيمعه هبا تشاهبا ..مل يعد للحسابات الرياضية مرة أخرى ..الشخصية 

 .. وأما الشغف فهذا ما حدث باألمس..وقربا ..قلبيا وروحيا 

 فلعله كان حاصال وجلام قلبه العقلى مل يسلم أبدا كون األمر تأخر قليال

 .. وأخريا سلم باألمس..

: وعندما خرج بعد والده وعمه من املسجد ىف الصالة ابتسم ىف نفسه وقال 

 ! وداوىن بالىت كانت هى الداء



ماذا به ..وجهك : ىف صالة الرتاويح قال أنس .. مل حيادثها أبدا طوال اليوم

 ؟؟

  مابه ؟: قال 

 .. ال يعرف لك صدقا..ال أدرى ..فيه : قال 

وعندما غادرت عمته والعائلة بعد ..ال يعرف ىل ..صدقت : ابتسم وقال 

 ومل خيصها حبديث كما كانت العادة من قبل..الرتاويح سلم عليهم بشكل عام 

أقدار اهلل جعلته على ..بعدما عادت بيومني أدركت أن األمر مربرا بالفعل ..

اشتد ىف العزم بعدها  .. أو جعلت إدراكه على غري موعد..سب غري موعد فح

 .. كعادته ىف كل رمضان

خرج من املسجد ليال ..ىف العشر األواخر اعتكف مع أنس ىف نفس املسجد 

تعرف ماهو : كان أنس يقول له ..للربع ساعة الىت اشرتطها ىف أول اعتكافه 

 .. لقراءة اجلريدة خيرج كل صباح..قراءة اجلريدة .. شرط العم صالح 



 .. تلك اخلمس دقائق قبل السحور..ليس كشرطك يا أنيس : ابتسم وقال 

يارجل تلك من املباح ..بدأ مسلسل أحقاد خفية ..استغفر اهلل : قال انس 

 .. الذى نتقوى به على الطاعة

 .. أكرمك اهلل مبباحاتك..طيب : ابتسم براء وقال 

 ك ؟؟ماب..براء : التفت اليه أنس وقال 

 .. الأدرى: قال أنس .. قصصت شعرى ..ماىب : ضحك وقال 

 .. سأدخل إىل املسجد..انتهى الوقت : التفت إىل ساعته وقال 

بعدما خرج من صالة ...وهو يعزم ىف نفسه ما سيفعله ..وطلع فجر يوم العيد 

 .. هاتف امسا معينا..الفجر ترك والده يهنئ الناس بالعيد وأمسك هباتفه 

وسكت ..كل عام وأنت خبري ,,سلوان : أجابت على اهلاتف قال  وعندما

  أحبك: قليال مث قال 



 صوته من أحبك وكلمة.. مفاجئة وهتنئته صوته وكان.. العيد صبيحة كانت 

 .. ما شئ هبا الدنيا كل عن دونا

 ؟؟ ماذا مث : سلوان قالت.. وعشقا.. صدقا تقطر

 الىت الوحيدة كاملرأة بك أؤمن أنا.. بك.. ينقطع ال ممتد صادق إميان : قال

 .. ىب هذا فعل تستطيع

 ؟؟ وملاذا : حمب بسمة ىف قال.. كفى.. براء : قاطعته

 أذهب أن أريد.. أعود عندما أكمل.. اآلن للصالة سأذهب ألنىن : قالت

 بأنك أتعلم : قالت مث قليال صمتت.. خشوع من بقية وىب العيد لصالة

 .. الدقيقة هبذه الشهر هذا ىف فعلته ما كل أفسدت

 .. شيئا قلت كأنك : قال

 للصالة تذهىب أن قبل واحدة حلظة.. مسعت وقد : قال.. قلت لقد : قالت

 عن فتاها تراود العزيز امرأة" يوسف لسورة عرضه وىف وجل عز اهلل كتاب ىف..



 النساء منطق اآلية تنكر ومل " مبني ضالل ىف لنراها وإنا حبا شغفها قد نفسه

 احملب مايفعله كل جزئى بشكل تربر احلب حالة بان اإلقرار مبثابة اهناك..

 على الحكم.. ففحسب بأكملها الصورة على حكم فهذا املبني الضالل أما..

 فقط يكتفى كان أنه أتظنني.. اهلل رسول له تشفع الذى مغيث مث.. األفعال

 .. بيدها رمبا بل.. ثوهبا بطرف.. خبمارها تعلق رمبا أنه تظنني أال.. بتتبعها

 ؟؟ يابراء النصوص أعناق ىل تعلمت أين : قالت

 .. اهلاتف عندها أغلقت.. عينيك ىف : قال

 .. ما شئ به.. هذا على أقسم وأنا.. وجهك : أنس قال العيد صالة بعد

 ؟؟ ماذا مثل : وقال ابتسم

 .. ما وله.. ما خضوع به وجهك .. أدرى ال واهلل... مثل : أنس قال

 .. أمامك متاحة اخليارات كل..مثال ما حب أو : قال

 ! إمنا فاتنة أنت نعم ؟؟ تذهب أين نفسك وعزة : أنس قال



 .. أقنت ىل وعزهتا.. نفسى هى تكون عندها.. تذهب ال : قال

 أراك فأنا الصورة ىف ضعىن ؟؟ ياكيوبيد احلالة هذه مىت منذ : وقال أنس كرب

 صبيحة احلال هبذه ستكون أنك ابدا عليك يبد ومل الشهر بداية منذ يوميا

 .. العيد

 ؟؟ الوقت قيمة وما : وقال ابتسم

 هذا بك فعلت ملن أرسل أن ذكرىن : وقال متواصال ضحكا أنس ضحك

 ابق.. أنس : وقال وجهه ىف يده وضع.. كالنساء ال امرأة صدقا.. ورد إكليل

 .. بعيدا

 ؟؟ وتغار : أنس قال

 .. واملكان زمانك ومن ومنك.. ومىن عيىن من عليك أغار : قال

 .. كفاىن ما القيامة يوم إىل.. عيوىن ىف خبئتك اىن ولو  



 يا ها.. خبري وأنتم عام كل : يقول وهو أنس وكتف كتفه على يده والده وضع

 ؟؟ اآلن ستذهب أين أنس

 .. طويل الطريق.. ألىب سأذهب : أنس قال

 إن : له وقل.. سالمى والدك أبلغ.. اهلل أعانك : وقال كتفه على حممود ربت

 .. جنبيهم بني الىت نفوسهم من إليهم أقرب أنتم تعرفوهنم ال إخوانا لكم

 .. اهلل بإذن.. ياسيدى اهلل بإذن : وقال خجل ىف أنس اومأ

 سأعرفها واهلل.. مىن والدك أنقذك : أذنه ىف أنس قال والده مع يغادر وبراء

 .. تعرفها : وقال ابتسم..

 وأصدقاء.. اقارهبم مع ملكان مكان من ميضى وهو والده مع كله اليوم حتمل

 أال.. براء : دهشة ىف والده قال لوالده صديق بيت من خرجوا عندما.. والده

 بيت تدخل أن حيلم كان من.. تتذمر ومل اليوم لسانك عف اهلل أن تالحظ

 .. كاملعتاد خلقك يضيق وال على عمك



 .. يتغري ال من تغري.. أىب يا الدنيا : قال

 أنس كان... نيلية رحلة ىف اجلامعه ىف رفاقهم وبعض أنس مع خرج املساء ىف

  العيد يوم زيارة.. لوالده زيارته من عاد قد للتو

 ؟؟ الرياضى واملنطق باحلساب كفرت مىت منذ : وقال أنس عليه مال

 ىب دماعا.. به كفرى اآلن أعلم لكنىن.. مىت أدرى ال.. الأدرى : وقال ابتسم

 .. إميان من ذرة

 لست... فىت كنت.. حدث الذى ما.. أتعجب أنا بصدق : أنس قال

 .. امرأة ترضيه ال الذى املغرور ذلك أيام إىل كنت لكنك.. عاديا بالطبع

 عقال.. رأيتها.. الكلمات تطاوعىن لن وصفتها لو عجيبة حلظة ىف : قال

 أنس يا حسبك.. انتك.. اليوصف حد إىل فاتنة كانت.. وأنثى.. وروحا..

 .. احلال هذا مثل ىف يفيد ال التنظري..

 .. براء يا عاشق أنت : وقال ضحكة نصف أنس ضحك



 ربانية منحة بل.. داء ليس ىل لكنه.. الكرام أفئدة داء : وقال برأسه أومأ

 أنس ضحك.. الكرام أفئدة دواء قل شئت إن.. مساوى سر.. إهلية نفحة...

  حال إىل حال من اهلل يبدل.. وانتباهتها عني طرفة مابني : وقال

 قلت كما غدا وعمتك لشقيقتك ستذهب كنت فإن.. خطرة هذه حالتك

 .. فستفسدها رمضان ىف حسنات من لك كان إن.. تراها أن أنصحك فال

 .. الوصل جواز احملبني روضة ىف نقل القيم ابن أن تعلم أال : قال

 مع اجلدل.. أجادلك فلن املرحلة هلذه وصلت طاملا.. نعم نعم : أنس قال

 .. اهلل سبحان !؟؟ يابراء النصوص أعناق تلوى ! حرام مثلك

 نفسا اهلل يكلف وال.. كبدى فالق كأنه.. ماىب تعلم ال : طويال وتنهد قال

 ... وسعها إال

 تقول كما : عجيب جبلد أمامه الواقف الفىت إىل يتطلع وهو جواد قال

 ! حيا الماز .. اريد من هو فالرجل..



 يطلقون األنصار جيش ىف هم.. حيا مازال.. ياسيدى نعم : وقال فؤاد اومأ

 أكثر دارج مهاجر اسم لكن.. املهاجر عمر أبو.. فحسب " مهاجر" عليه

 : مقاطعا جواد قال.. مالحمه.. ياسيدى قلت كما األربعينيات منتصف ىف..

 ؟؟ إذن ذهب كيف.. أعرفها.. أعرفها

 والعمليات األسلحه تنسيق يتابع تركته الذى.. غانستانأف ىف رجلنا : قال

 اللذان مها القيادة من فقط اثنني أن واخربىن األمر تابع.. سجاد.. العسكرية

 عليه الرصاص أطلق الذى الرجل على قبضوا عندما وهلذا.. ميت مل انه يعرفان

 لكن فعلبال قتل الرجل.. إليه الناس أقرب أنه مع.. محزة يوسف أبو يقتله مل

 .. األعداء ومساعدة اخليانة بتهمة

 ال.. يعرفه ال رجال نقل أنه أخربىن.. الباكستاىن أكرب على سجاد بعد أرسلت

 أوصله.. فتحها عندما رأى كما وكتب أوراق به وحقيبة كالشن سوى حيمل

 هناك واستقبله.. بالتحديد داغستان.. السوفييتيه اجلمهوريات حدود إىل

 .. نعم : جواد أومأ.. سيدى يا بالطبع تعرفه.. ناملؤم عبد محدى



 .. الباقى عرفت انىن أعتقد.. يافؤاد كفى : فقال باإلكمال هم

 به صلتهم على القادة استمر ملا بالفعل ميتا عصام كان لو.. سرعه ىف فكر

 صاحب كان فعصام.. بينهما ربطت الىت نوعها من الفريدة العسكرية والعالقة

 ونقل العسكرى باملدد يتعلق فيما خاصة.. األوتار مجيع على اللعب فكرة

 .. القادة بقية على واضحا الرضا يكن ومل.. اخلربات

 سأذهب..أكرب وعلى سجاد هاتف.. فؤاد : فقال منطقيا األمر له بدا

 .. مباشرة العيد بعد لباكستان

 فابتسم.. ثقىت اهلل : الفص حتت الفارسى النقش وتألق.. بيديه اخلامت إىل تطلع

 .. ثقتك كان لطاملا : وقال

 خطب به وجهه كان.. الباب على ولده هادى استقبله منزله إىل عاد عندما

 ؟؟ هادى شيخ يا العيد يوم مايضايقك : وقال كتفه على ربت.. ما

 .. العراقى الربملان من استقال لقد.. مهدى السيد : هادى قال



 عام منذ مشهد ىف هو.. هكذا تابعهامل يستطيع لن هو رمبا : وقال إليه تتطلع

 .. مقصرا نفسه جيد ورمبا.. تقريبا

 عدم... اجلدوى بعدم اإلستقاله وعلل استقال لقد.. أىب يا ال : هادى قال

 عند جواد سكت.. اخلارجية والتدخالت اإلحتالل ظل ىف مايفعله جدوى

 ... إذن الرجل مترد لقد : فكر.. طويال الكلمة هذه

 لعل.. يدريك وما.. اخلاصة حساباته له منا كل : وقال دىها خد على ربت

 .. وللعراق له أفضل هذا

 ضحك... فيه عضوا هو يكون ال برملان بأخبار إذن أهتم لن : هادى قال

 .. تشاء كما : وقال جواد

 وريقة.. مكتبه درج من قدميا ورقا أخرج.. املكتب باب نفسه على أغلق

 مرة العنوان هذا استخدم.. هاتف ورقم وانعن هبا.. التعبري صح إن واحدة

 أن لقائهما هامش على عصام منه طلب عندما.. تقريبا أعوام أربعة منذ واحدة



 العنوان ذاك إىل " املعامل" كتاب مع إياها أعطاه الىت الفضية الرصاصة يوصل

 .." معامله إليك طريق على" عليها كتب ورقة يومها أعطاه..

 صوت يشبه.. وهادئا عميقا اآلتى الصوت كان.. بطء ىف اهلاتف أزرار ضغط

 .. قليال عصام

  أخطئ مل إن حممود املهندس ؟ حالك كيف.. عليكم السالم : هدوء ىف قال

 .. نعم : حممود رد

 من : قال مث طويال صمت............. عند من أنا.. تعرفىن لن أنت : قال

 .. مهاجر عند

 حماضرة يكتب وعصام.. جدا الباردة شتويةال األيام أحد ذكرى حممود استعاد

 : بإمضاء احملاضرة وختم غدا سيلقيها سريعة

 ... مهاجر

 .. اهلل رمحه : حممود قال



 .. بالضبط بعدأسبوعني.. ياسيدى لقائك أريد : قال

 ؟؟ أين : حممود رد

 ىف لفتاة.. بيتك ىف خالية غرفة جهز.. عليك أثقل مل وإن.. بيتك ىف : قال

 .. سريين امسها.. عشر الرابعة

 .. أنتظرك : قال لكنه مباشرة الدهشة من حممود يفق مل

 النقطة هذه عند بكى.. بكى.. عصام بنت.. ابنته أهى.. يفكر برأسه أطرق

 أهنا ويعرف.. وجهها.. يدها يتلمس أن فيكفيه.. فعال ابنته كانت لو متىن..

 .. روحه شقيق ابنة

 ؟؟ مابه وجهك.. ودحمم : قالت الىت منال عليه دخلت

 .. فحسب تعبت .. تعبت : وقال كتفها على رأسه أسند



 ذاهبا كان الذى أنس مع ليذهب ثيابه يرتدى براء كان الباكر الصباح ىف

 لو.. سلوان إىل اشتقت.. أتعرف : والدته قالت.. زوجته إىل احلال بطبيعة

 .. معنا العيد بقية لتقضى.. معك هاهتا  والدها وافق

 .. أمى يا أفعل : بقلبه النار اضطرام خيفى ووه قال

 مبزاحك عليها تثقل ال.. وبنيها هى بالطبع معك ستأتى بثينة : والده قال

 .. أىب يا حسنا : قال..

 ؟؟ سلوان ماهبا : قال.. وسلوان : والده قال

 الىت هذه رمحتك من شيئا امنحها.. مرة ككل تزعجها ال جاءت إن : قال

 .. حسنا : لقا.. اليوم أراها

 أن العادة.. األخضر اجلبل ذلك ىف العادة غري على ساطعة الشمس كانت

 هذا ىف واضحة جلية كانت لكنها.. الظهور عن الشمس حتجب األغصان

 .. اليوم



 منظاره التقط.. القدمي الفراش جبوار القدمي املكتب على بيده املاء كوب وضع

 : وكتب الطىب

 .. عاجزة.. ضعيفة.. ذليلة وهى يأتى كان إن لألمة العيد ما

 ؟؟ فقط االسم بلفظ إال شئ ىف األمة معىن من ليست.. بكماء

 اإلسالمية الدولة بداية ىف شرع ألنه ذاك.. الطريق على ضوء كهذه ألمة العيد

 .. يرى أن وللمتأمل.. املدينة ىف

 ىف ددةمه قدمية ثارات به وبلد.. واخلمسني الثالثة ىف رجل.. اجملردة املاديات

 بيده وعدو.. فقراء غرباء.. وأمواهلم ديارهم تركوا.. وغرباء.. بالظهور حلظة أى

 ؟؟ العيد يشرع مث.. مرتبص عدو.. والسلطة املال

 ظل ىف الصفاء من حلظة يعرف مل اجملاهدين من من.. الفطرة دين ألنه.. نعم

 .. الضروس احلرب

 .. رأسه فوق هتدر الطائراتو  والسكينة النوم من حلظة عليه متر مل منهم من



 .. خلالقها الروح تذهب أن قبل أخيه ابتسامة يلمح مل منهم من

 نستمر لكى.. صفاء ونظرة.. سكينة وحلظة.. شهيد بسمة.. لألمة العيد

 .. ونبقى.. وجناهد..

 .. مهاجر

 ؟؟ الباب على تقف مابك.. ادخل : وقال إليه قام. محدى الباب عليه طرق

 الباب أطرق.. أضايقك ال فقلت مشغوال رأيتك : وقال هبرأس محدى أطرق

 .. أفضل اوال

 يا ابنتك أحضرت كنت لو : محدى قال.. بأس ال : وقال كتفه على ربت

 فقدوا والبعض : مقاطعا قال.. أهليهم معهم هنا اجملاهدين بعض.. سيدى

 .. كهنا أفضل ستكون.. مصر إىل لتعود أمورها هلا رتبت ابنىت.. أيضا اهليهم

 .. اجلهاد أرض عن بالبعد : محدى قال



 على ليسوا هناك أهلنا أن أتظن.. أنت كما مازلت.. رائع : وقال ابتسم

 .. جهاد

 اجلماعات يقيمون وهم.. حلظة كل ىف رقاهبم على املسلط األمن سيف

 اجملاهد صورة الناس ىف ويعيدون.. كثريا اهلل ويذكرون.. اجملاهدين ويدعمون

 ؟؟ جماهدين ليسوا أولئك أن ظنأت.. العابد

 وأرواحهم.. صربهم يبذلون هناك لكنهم... دمائنا.. هنا دمائنا نبذل حنن

 سجون ىف تفىن وأعمارهم.. وأمواهلم.. ونياهتم.. اهلل سبيل ىف  وعذاهبم..

 قذائف من قذيفة أم.. طاغوت سجن ىف عاما عشرون : ىل قل.. الطواغيت

 ؟؟ راألم ينتهى وسريعا تأتى الروس

 أن يدريىن ما.. ابنىت.. أولئك بدعاء.. أولئك بصرب إال.. هنا إىل وصلنا وما

 وجهاد.. هنا جهاد.. وذاك هذا تعرف أن أريدها.. صغرية مازالت.. هلا أحيا

 ؟ فهمتىن.. هناك

 .. فهمت : وقال محدى ابتسم



 وتبتسم كبرية صخرة على جتلس  وهى لسريين محزة له أرسلها صورة إىل اطلع

 ظهر ىف.. بالغني وحب اشتياق ىف الصورة قبل... املميزة الرقيقة ابتسامتها له

 ؟؟ ىب مارأيك.. كامال القرآن حفظت لقد.. أىب : هى كتبت الصورة

 .. سريين

 املصرى..إبراهيم توىف حىت بذهنه الزواج خاطر كان وما.. أبدا سيتزوج ماكان

 القالئل من وكان.. يبةالكت ونفس املكان نفس ىف معه كان الذى الوحيد

 معه صربت.. جماهد زوجة حبق أمساء كانت.. بزوجاهتم وأتوا تزوجوا اللذين

 غريبة أرض ىف بقيت.. إبراهيم توىف وعندما.. وبذلت.. وعانت.. وحتملت..

 .. البقاء تستطيع هى وال العودة تستطيع الهى..

 لو تتحملها أن ئلةالعا ابنة الناعمة تلك تكن مل الطبع ىف حدة هبم واألفغان

 مراجعة أمت بعدما موسى شيخه له قال.. للزواج طلبوها ممن أفغانيا تزوجت

  ؟؟ تتزوج ال ملاذا.. عصام : عليه املتون أحد

 ؟؟ اهلل رسول سنة عن ترغب : الشيخ قال.. الأريد : قال



 .. أخونه أن أكره وأنا.. عهد مىن هلا.. امرأة بقلىب لكن.. هذا ليس : قال

 سلوت لو.. غفلت لو.. نسيت لو ختونه.. ختونه أنك قال ومن : الشيخ قال

 التعرفها ارض ىف غريبة.. يابىن .. والسنني األيام طبع هذا ان مع.. عنها

 .. كحالك.. تألفهم مل واناس..

 .. سلوانا جتد لعلك يدريك وما.. تزوج

 أذنت إن : له قالت مباشرة عقدها بعد.. ووافقت.. خطبها مث.. أوال استخار

 .. تسمعه أن أريدك حديث.. ىل

 اجلامعه ىف معك كان.. عليه اهلل رمحة.. إبراهيم : قالت.. تفضلى : قال

 .. نعم : قال.. أعىن من تعرف أنت.. تلك.. تلك عن أخربىن ولطاملا..

 لكنها.. تتزوج أن لك يكن مل كما إبراهيم بعد ألتزوج اكن مل وأنا : قالت

 بالذنب تشعر ال : قوله أردت ما.. اخلري وإىل اخلري على بناتقل الىت اهلل أقدار

 .. ايضا ارض.. أنت وبقىت رضيت أنا.. عينيك ىف أنظرها رأيتىن إن



 .. بصدق..إبراهيم حتب كانت.. حتبه تكن مل تزوجته يوم أهنا يعرف كان

 ويقول عندها يبتسم كان.. بإبراهيم فنادته  األوىل أيامهما ىف أخطأت ولطاملا

 .. اهلل بإذن امسى سأغري :

 هذا يدرك وكان.. إبراهيم أحبت مما بكثري أكثر رمبا.. أحبته الوقت مع لكنها

 كانت الىت الصغرية املفكرات رسائل.. كالسابق سريين إىل يكتب عاد فما

 رفيقا أو له صديقا يؤذى أن من متنعه طبع رقة به كان ..أمساء وتقرأها تراها

  بزوج مابالك..

 .. ماشئت مسها : هلا قال الدنيا إىل سريين جاءت نأ يوم

 .. سريين : وقالت وهن ىف ابتسمت

 .. إذن تسميها ال.. ال: قال

 نقية امرأة اسم على أمسيها.. أمسيها أن أريد الىت أنا.. سريين بل : قالت

  إليها يسكن مثلك رجال جعلت.. مجيلة.. رائقة..



 رضيت انا.. البداية من لك قلت.. التغضب : فقالت بوجهه اشاح

 ما هلا وكان.. االسم هذا الحتب أنك ىل التقل : وقالت وجهه تلمست..

 سريين رضاع تكمل أن منعها جسدى وضعف وهن هبا كان.. أرادت

 .. موسى شيخه ابنة فأرضعتها

 سرت.. األفغان ولنب دمك.. األفغان لبان ابنتك رضعت لقد : يومها له قالت

 .. علينا اهلل

 كل تقول الىت الغبيات النسوة كأولئك سأكون.. عصام عصام : يوما سألته

 ؟؟ أحتبىن: ملحوظ غباء ىف وتنفتحان تنغلقان وعينيها لزوجها منهن واحدة

 .. اإلجابة أتتك وقد : وقال رأسها قبل

 لكنه.. نعم حيبها.. مايعنيه فهمت أهنا علم.. كاملة وصلت لقد : قالت

 دائما الرجل قلب وىف.. بعض دون بعضها تطبقا فاحلب.. أكثر حيرتمها

 ساعته تلمس.. منطقه من مافهمته هذا.. جديدة  ألخرى أرحب مكان

 اهلل رمحك : وقال الساعة تلمس..  باكستاىن حمل من له أحضرهتا لقد..



 معاقل أحد على قصف ىف.. أعوام ثالثة منذ توفيت.. اهلل رمحك.. ياحبيبة

 أحس وفاهتا يوم.. بأيام بعده وتوفيت القصف راحجب تأثرت.. اجلبال ىف احلركة

 الدنيا كانت ولو.. بعيدة أرض ىف بعيدا غريبا عاد.. جديد من أمه فقد أنه

 امرأة كانت سكنه لكن.. سكينته.. الدنيا من أنسه كانت.. حوله كلها

 .. أخرى

 .. " تقض مل حوائج: القائل قول فيها يتمثل امرأة

 .. وجال خطوى يرمق والدجى.. قبال يهمى والشوق راحل

 خالد: وقالت سلوان دخلت عندما جهازه على األنشودة يسمع خالد كان

  األنشودة هذه الصباح على.. توجعىن رأسى..

 .. " أبوعلى" أناشيد حتنب أقصد.. حتبينه ظننتك : خالد قال

 خالد قال.. الصباح ىف ليس لكن.. أناشيده أحب نعم : وقالت رأسها هزت

 .. إذن اصمىت.. حتبينه أنت.. سلوان :



 ؟؟ أحب من.. حلظة حلظة : قالت

 ؟؟ مابك.. النشيد : وقال ضحك

 خذوىن يقول أن املريب يكاد : تقول وهى غرفتها إىل عادت عندما ابتسمت

.. 

 اتفقنا كما خنرج ألن.. سلوان : عجل ىف قالت.. بثينة كانت.. اهلاتف رن

 .. تتأخرى ال دقائق مخسة.. البيت باب عند أنتظرك. هيا..

 سأخرج كنت بثينة..ال : قالت.. متكدر وجهك ؟؟ مابك : والدهتا قالت

 اذهب ان تريدين ال.. ها.. معى مسية سآخذ وكنت.. وأوالدها أنا معها

 ؟؟ صحيح

 .. تذهىب أن أريدك أنا ؟؟ وملاذا : دهشة ىف والدهتا قالت

 .. إذن مالبسها ترتدى لسمية قوىل.. حسنا: قالت



 دعائها ان ظنت.. الباب هو اليفتح أن سرها ىف تدعو وهى الباب رقتط

 منذ تنتظرك.. تفضلى : وقال ابتسم : الباب خالد فتح عندما استجيب

 تقول وهى مسية ضمته.. األريكة على برأسه مطرقا جالسا براء رأت.. الصباح

 ؟؟ عيديىت أين :

 .. عيديتك هاهى : وقال قبلها

 .. هيا.. براء : بثينة قالت

 .. خالد مع سأبقى : قال

 معك أخرج أن أريد انا.. اليوم عماته إىل سيذهب خالد ؟؟ نعم : قالت

 .. هيا.. ليلى.. عصام.. حسنا: قال..

 أنس صدق مدى أدرك.. إليها يتطلع وال مكان ىف تكون أن يستطيع ال هو

 ينسري  قالتها الىت عصام كلمة تذكر .. هكذا وانت التذهب : قال عندما

 " اآليات يناقض حديث بقلىب"



 .., األمر أستطيع ال..   قلبه على يده وضع

 وقامت.. بأبنائى مسية فعلت ما ألرى سأذهبب :بثينة قالت األلعاب مدينة ىف

 .. بينهما املنتصف من

 .. حرمة وحليتك لنقاىب اجعل.. الشارع ىف حنن.. براء : قالت عندها

 لن أنىن نفسى مع لتوى العهد برمتأ قد كنت.. أمرك فظيع : وقال ضحك

 .. األمر أفسدت من أنت لكنك.. شفة عمة ابنة أو ببنت أنطق

 ؟؟ الصالة بعد فعلت ماذا

 املساء ىف..تقريبا العصر البيت إىل وعدت صديقاتى زرت.. الشئ : قالت

 .. وإخوتى أنا خرجت

 .. صعبا األمر يصبح.. فطنتك ختونك عندما : قال

 .. دينك ختون أن أخشى الىت أنا.. ختىن مل فطنىت : قالت

 .. اإلباحه األشياء ىف واألصل... دونه فاملمات احلرام أما : قال



 .. اصمت.. براء : قالت

 .. قلىب حديث.. احلديث لكل وستنصتني : قال

 اهلل سبحان : رأهتما عندما بثينة قالت.. وسكتت وصمت.. سأحاول : قالت

 ليلة رفعت لقد : قال.. كاملعتاد.. تتناحرانال أراكما حياتى ىف مرة أول..

 .. هبدوء مير العيد أترك أن ورأيت.. باملشاحنة القدر

 اخللقى اإللتزام.. قبل من لك قلت.. فيك اهلل بارك : وقالت بثينة ابتسمت

 تأمريىن آخر شئ.. بثينة .أ يا حسنا : وقال ضحك.. شئ أى من كثريا أهم

 ؟ به

 بعيدا ظل.. اليوم بقية اللقاء جتنب ىف جنح.. هكذا ابق فقط.. شئ ال : قالت

 تدير كانت فقد أماهى.. يانفس عهدتك ماهكذا : ويقول تنازعه نفسه..

 اخلشية.. وسريين عصام بشدة وعيها ىف كرب.. جهة ىف رأته ما كل وجهها

 الوصل يكون أن.. هنا تكن مل إن للتقوى معىن أى.. واملراقبة.. واخلوف..



 ىف.. آتيها ال اهلل حمارم هذه .. وختشى العطش شدة ىف البارد كاملاء لديك

 ... جبوارها بثينة وجلست القاهرة إىل الذهاب طريق ىف مقابلها جلس املغرب

 .. نؤمن واجعلنا اقرأه.. الرابطة ورد.. براء : بثينة قالت

 بل.. اللحظة تلك ىف... عندها املرأة إىل الرجل نظرة تكن مل.. إليها تطلع

 هذه أن تعلم إنك اللهم : هدوء ىف قال.. قرينها تعرف روح نظرة نتكا

 نصرة على وتعاهدت دعوتك على وتوحدت طاعتك على اجتمعت القلوب

 ال الذى بنورك واملئها سبلها واهدها ودها وأدم رابطتها اللهم فوثق شريعتك

 عمون املوىل نعم إنك سبيلك ىف الشهادة على وأمتها مبعرفتك وأحيها خيبو

 .. تعبت.. يارب : قال نفسه وىف.. النصري

 فكر.. له بالنسبة األقل على.. الصعوبة هبذه.. هكذا األمر أن يتخيل يكن مل

 وهذا.. وسعها إال نفسا اهلل يكلف ال.. األمر سلمت لو املشكلة وما. قليال

 .. ليس



 عندما تبخرت.. إذن اجلهاد أطروحات كل أين.. وسعك بل : ضمريه قاطعه

 ؟؟ مرة ألول السالح كمس

 املؤمنة الذكريات كل به جتمعها أن عليها يعز.. تفكر كانت فقد هى أما

 األفكار.. والسرية.. األنبياء قصص ىف تسابقهما.. صغار ومها القرآن..

 ال.. رهبما ترضى ال كلمة أو خائنة نظرة جتمعهما مث. للنهضة العظيمة

 الصباح ىف باألمس ماحدث.. هذا حيدث لن.. نفسها ىف األمر حسمت..

 ؟؟عندما إذن الغليان فلم الغطاء كشف وقد أما.. املكتوم القدر انفراجة كان

 النظرة.. والده عني ىف النظرة تلك رأى بالغة بصعوبة مبتسما والده على دخل

 لثوان.. سلوان إىل نظر مث إليه نظر.. إليه تنظر من أسرار تعرى الىت الكاشفة

 .. بالعيد يهنئها وهو.. ليهإ وضمها ابتسم مث..

 إال خيرج ومل.. برتتيبها وبدأ املكتبة من الكتب كل وأخرج غرفته إىل دخل

 .. الفجر لصالة

 .. أريدك.. انتظر.. براء : قائال خيرج وهو بيده والده أمسك الصالة بعد



 ؟؟ مابك : والده قال.. كاملعتاد القصري املسجد سور على جلسا

 ؟؟ مابك.. براء : دهوال قاطعه..ال : قال

 .. يدها}أ.. ماىب هذا... أىب يا أحبها : قال

 هيا.. عليك قلىب يتعب كالما التزد.. أردته الذى هذا.. حسبك : والده قال

 بالضبط التاسعه ىف أريدك لكن.. شئت إن منه اهرب أو.. البيت إىل اذهب..

 .. اإلسكندريه إىل سنذهب..

 .. حقا : وقال ابتسم

 إن شرعا أأمث أنا.. اجلبال يثقل هم بعينيك.. وأسكت هكذا أأراك : والده قال

 .. هكذا تركتك

 ؟؟ وامى : قال



 بأى مابداخلها عن التفصح هى.. باألمس أنام تدعىن مل الىت هى أمك : قال

 على.. براء أدرك : باألمس ىل قالت لكنها.. والعينيها وجهها ال.. شكل

 .. قريب وقت إىل جدا يعياطب كنت : أتعجب لكنىن.. الغرق وشك

 رضى : وقال كتفه على والده ربت.. قريبة مدة منذ إال األمر أدرك مل : قال

 .. وأرضاك عنك اهلل

 باألمر سلوان الخترب : والده له قال املساء ىف ووالده هو منتصرا عاد عندما

 .. غدا خيربها اوالدها..

 !؟؟ كيف : وقال ابتسم

 به أصدقائه بقية وتالعب املتواصل  أنس هتكم ظل وىف.. متاما بأسبوع بعدها

  العقد كان حجاب وراء من باللعب واهتامه

 هكذا سريعا العقد على عمك وافق كيف السؤال إمنا : بيوم قبلها له أنس قال

 ؟؟



 سؤال هناك أصال.. بالباقى سلوان وتكفلت.. عليه وعمىت أىب حرضت : قال

 الصف ىف وهى ارتدته الذى العيد ستانف لون أعرف كنت لو اخلطبة ماقيمة :

 .. بالبشر هزء حمض هذا.. اإلبتدائى الثالث

 األهم لكن.. يومها جدا قريبة وكانت.. الدنيا ىف امرأة كامجل.. مجيلة كانت

 بالسماء موصول متني غليظ ميثاق جيمعهما.. زوجه كانت أهنا نظره ىف

 .. املباركة عدب قالتها كلمة أول كانت.. " اهلل بكلمة" موصول..

 .. قطعته الذى العيد حديث أكمل.. براء

 

 .. مهدى..مهدى

 .. شيئا تريدين : وقال فاطمة إىل التفت

 .. فيه تقرأ ومازلت الكتاب غالف إىل وصلت لقد.. قالت

 .. املساء ىف أعود رمبا.. احلرم إىل سأخرج.. قليال مللت رمبا.. البأس : قال



 احد إىل مستندا وجلس.. كاملعتاد الضريح عتبة قبل.. الرضا اإلمام حرم دخل

 الذى الكتاب سينشر .. سيفعله ما عواقب ىف يفكر أخذ.. املسجد أعمدة

 .. السفينة تغرق ال حىت.. سنني منذ مبسودته حيتفظ

 .. وإلزامها الشورى عن.. تبقى لكى حتتاجه الذى ما.. الفقيه والية نظرية عن

 واضع إىل.. السالم عليه احلسني اإلمام ىسيد: إىل سنني منذ الكتاب أهدى

  العظيم اإلسالمية الثورة بناء ىف األوىل اللبنة

 الثوار وناصر الثارات فجر.. الشريف فرجه تعاىل اهلل عجل احلجة اإلمام وإىل

.. 

 يؤمن الىت أفكاره لكل وصادقة حقيقية مراجعة كانت.. السفينة تغرق ال حىت

 هذا أن يعلم كان.. عليه مأسوف غري تركه ما ومنها أبقاه ما منها.. هبا

 تستحق هذه مبادئه ان ىف فكر.. فحسب املنصف إال أحدا يرضى لن الكتاب

 آلل نسبته من الفائدة ما.. قبل من مثنها السابقون دفع كما.. مثنها يدفع أن

 أنه فكر.. ! اهلل يا.. مقتول أو مسموم إما.. طريقهم على يكن مل إن البيت



 ما.. جانبا وجله ليرتك يكفى مبا ومؤمنا عاقال يكون أن جيب مرحلة إىل وصل

 .. سيحدث الذى

 يموع من أعراسا تظل كلماتنا إن" الظالل لصاحب : يقول وهو عصام تذكر

 بني وعاشت احلياة فيها دبت اجلها من متنا إذا حىت.. فيها روح ال هامدة..

 .. يابريطان ىف له صديق وهاتف احلرم من خرج" األحياء

 .. الكتاب سأنشر.. أمحد.. متاما مقتضبة كلمات إال يقل مل

 السجون ىف به يزج ال حبيث العلمية املكانة من كان.. تقعد ومل الدنيا وقامت

 .. احلاالت هذه مثل ىف كاملعتاد

 مثال باخليانة يتهم ال حبيث الناس بني اجملتمعية الفكرية املكانة من وكان

 .. التهمة الناس ويصدق

 .. كاذب إعالم من صورهتم هتتز ال حبيث العمق ذاك  لعائلته كان



 اخلرافات ال.. حيركه عقله.. لك أقل أمل : لرباء اإلفطار على يومها حممود قال

 .. القدمية

 يعرف بارع عقل.. يوصف ال عقل صاحب أنه أشهد أنا.. نعم : براء أومأ

 .. يبدع كيف.. يتحرك كيف

 .. مضى وقت اى من عليه أخشى أنا .. ليهع اهلل سرت : حممود قال

 ؟؟ ملاذا : وقال براء ابتسم

 ميوت لكنه.. الوضع مع يتعايش قد.. يرتاجع ال مهدى أن تعرفه ماال : قال

 .. عينيه بني يقني أجل من.. هبا يؤمن فكرة أجل من

 ؟؟ مشهد من يهاتفك أمل.. أىب : قال

 ؟؟ تريده.. املفكرة ىف هاتفه جتد.. نعم : والده قال

 .. نعم : قال



 : وقال ود ىف ابتسم.. براء اتصال متاما مهدى فاجأ.. وهاتفه الضحى صلى

 ؟ خريا ؟؟ يابىن حالك كيف

 لتحيا روحا حتتاج الشمع كلمات : لك أقول فقط أنا.. هلل احلمد : قال

 .. احلق على سيدى يا اثبت..

 ؟؟ حقا احلق جيعل الذى ما لكن.. يابىن شكرا : مهدى قال

 وكأىن " حقا مؤمنا أصبحت" قال الذى الصحاىب كلمة.. إمياننا : براء قال

 على حناسب حنن.. حقا احلق جعل الذى هو يقينه.. بارزا رىب عرش أرى

 ؟ كذلك أليس.. نياتنا

 .. فالزم عرفت : مهدى قال

 الذى ما ؟؟ هكذا مبتسم أنت مل : سأله.. مرتضى ابنه عليه دخل املكامله بعد

 ؟؟ اجلليل لسيدل حدث

 .. يشبهك.. صادقا فىت عرفت : قال



 ؟؟ أنا.. يشبهىن : وقال مرتضى ابتسم

 .. معى ستاتى.. احلوزة إىل سأذهب.. هيا.. يقينك يشبه : قال

 .. وآتيك سأهنيه رسم لدى .. سأتبعك : مرتضى قال

 اكثري  اختالفا هبا جيد ومل .. السيارة حرك.. الرمحن باسم مسى.. السيارة ركب

 عصام وتذكر ابتسم.. " لتحيا روحا حتتاج الشمع عرائس" براء كلمة تذكر..

 .. وأنا أنتم : معجبا يقرأ وهو

 امللتقى الصليب فوق أو السيف حد حتت موتى ويوم.. الرجال تاريخ والسيف

.. 

 .. ملتقى الذليلة املدن ىف الظلم عسف حتت يوم كل.. ال

 .. الضياع زمن ىف النحر فجر آذان والرصاص.. آت فالصبح

 ! وداع ال الشهادة إىل ذاهبون يا



 هبا له تالعب من مثة أن جدا واضحا كان.. السيارة فرامل على السيطرة فقد

 .. قدمية سيارة أهنا خاصة..

 جسده من خترج روحه.. اآلن جيرح هو.. بسرعه عقله ىف الشهادة استجمع

 الرؤية كذا.. فشيئا شيئا يغيب عقله.. أجزاءه غالب من تسيل الدماء..

 فاطمة.. مرتضى.. جمتىب.. باقر.. والده.. ذهنه ىف أحبائه صور جتمعت..

 سريين.. منعم.. حممود.. عصام .. سلمان.. سجاد.. خدجية.. زينب..

 .. ستحيا.. كلماته ستحيا.. براء..

 ؟؟ مابك سأله.. متكدرا عمه دخل عندما.. املساء ىف سلوان عند براء كان

 .. الصباح ىف اليوم مات.. مات لقد.. مهدى : يذهب يكاد صوت ىف قال

 ؟ الصباح ىف هاتفته لقد ؟؟ كيف : براء قال

 ....... الأدرى : وقال ذهول ىف كفيه منعم قلب

 .. البأس : وقالت يده على ربتت.. قليال خنرج : لسلوان وقال وقف



 هىو  بكفه أمسكت.. يبكى وهو إال يشعر مل.. بكى البحر شاطئ وعلى

 ؟؟ مابك.. براء تقول

 نفث لقد.. عمى قال كما طبيعيا احلادث أن أظن وال.. مات لقد : قال

 روحى.. ما يوما سأذهب : يقول وهو عيناه دمعت.. مات.. بكلماته الروح

 ملبدأ خترج أن أريدها.. فراشى على خترج أن أريدها ال.. ما يوما ستخرج

 كل ذهبت كما تذهب أن أريدها.. أعتقده حلق.. خالدة لرسالة.. لقضية..

 ستفعل : وقالت حانية أم حرص كأنه حرص ىف ضمته.. قبل من أرواحهم

 ياااارب : قال.. السبل تتبع أظنك وال الطريق على أنت.. ما يوما ستفعل..

.. 

 حممود وعد كما العيد من أسبوعني بعد.. القاهرة ىف جواد كان بيومني بعدها

 والدها رتب لقد.. ومشقتها الرحلة من بهورةم كانت.. سريين معه وكانت..

 كل.. هبا كانت الىت املدرسة أوراق.. باكستان من هلا سفر جواز.. شئ كل

 .. شئ



 .. أىب سرتى هل : له قالت تقريبا أسبوع منذ محزة تودع وهى

 .. نعم : قال

 ؟؟ حسنا.. تتمىن الىت جماهدتك سأكون له وقل.. إذن عيناه ىل قبل : قالت

 .. حسنا : زةمح قال

 .. منزلك باب على.. القاهرة ىف حنن : وقال حممود هاتف

 .. اآلن سيصعد الرجل.. أخربك : والده رد . . أىب يا من : براء قال

 عصام وجه كله وجهها لكن.. سوداوين عينني ذى.. صغري قمر بصحبته كان

 .. سوداء وعباءة أسود مخارا ترتدى..

 .. والده إىل تطلع مث.. معها األربعيىن الرجل إىل مث.. دهشة ىف براء إليها تطلع

 .. عصام ابنة.. عمك ابنة : والده قال

 .. املعامل وأهداك.. كرب الذى الفىت إذا انت : وقال إليه األربعيىن الرجل ضمه

 .. هنا إىل أوصلها الذى هو.. عمران السيد : والده قال



 ؟؟ تتحدثني أال : يقول وهو هبا مبهورا براء وقف

 سريين.. سريين أنا.. أحتدث.. نعم : فارسية بلكنة منغمة عربية بلغة قالت

 منبهرا ظل فقد براء أما.. أيضا جدا وكثريا.. طويال والدته ضمتها.. عصام

 هنا سريينا وترتك.. بدقائق ىل أتسمح.. دكتور يا معذرة : جواد قال.. فقط..

 .. خالتها مع..

 اختار.. عامني منذ قيل كما ميت مل.. منه الرسالة هذه : حسم ىف جواد قال

 ..... آخر بلد ىف أخرى رحلة

 .. طويلة رحلىت لكن.. بقيت لو بودى

 أنتم النور أهل بل : وقال كتفه على الرجل ربت.. ياسيدى أنرتنا : براء قال

 .. أخرى مرة سريينا أرى هل..



 ومازالت رعش الرابعة ىف صارت.. الصغريتني بكتفيها أمسك.. سريين جاءت

 أبيك وعد على حافظى.. الصغرية جماهدتى : حبب قال .. هى كما صغرية

 .. حسنا..

 عمل أرجى.. دنياه ىف له عمل أرجى فعل أنه أحس حممود بيت من ينزل وهو

 .. القتال ساحات عن بعيدا

 متاما األمىن بوضعه خاطر.. فعلها له ينبغى ال خماطرة بنفسه إيصاهلا ىف كان

.. 

 ال.. املقاومة ىف األول املصلحة رجل بأنه عنه عهد ملا خمالفة إيصاهلا ىف وكان

 الوحيد الرجل.. عصام ابنة لكنها.. املقابل ىف أشياء وسيأخذ إال شيئا يفعل

  الذى الوحيد الرجل.. بعينه يرى.. يشبهه.. فيه روحه يرى أنه أحس الذى

 عينيه بني.. ريب وال شك بال.. متاما واضحة الطريق هناية يرى أنه أحس

 .. ختيب ال وفراسة.. ختطئ ال بصرية

 ؟؟ أقرأها هل.. أىب : براء قال



 األيام هذه.. تقرأها أن بعد حترقها أن التنس : وقال يده ىف والده وضعها

 .. بيتك الفجر زوار يدخل مىت التعرف

 .. قال السالم بعد.. واضحا.. سريعا اخلط كان

 طريق لكنه.. إخوانه امرؤ يشتاق ما كأشد اشتقتك.. أخى يا حالك كيف

 .. سنني من اخرتناه الذى اهلل

 بإذن األعلى الفردوس ىف.. العرش حتت.. هناك إال التنتهى الىت الغربة طريق

 .. اهلل

 أعلم أنا.. وبثينة كرباء هبا واهتم عليها حافظ.. روحى مثرة.. يأخى ابنىت هذه

 عزمه من تزيد.. الصالة دلقاص كالنية لكنها.. هبذا يوصى ال مثلك أن

 .. فحسب

 ستحفظها هى.. تربيتها ىف سريين أشرك - اخلاصة رغبىت وهذه - شئت ولو

 ياحممود هبا طيبة صلة على تكن مل أنك أعلم.. قبل من حفظتىن كما.. جيدا



 عليها يبدوا قد مما وأدين وأعقل.. أحد كل يدرك قد مما أنقى واهلل لكنها.

 فال ذلك عكس ىف املصلحة أن ارتأيت لو.. مثلها غريت السنني أن أظن وال..

 .. تشاء كما.. بأس

 ودعائك.. قراءتك ذكرت.. ذكرتك إال أرضا وطئت وال منزال نزلت ما.. أتعلم

 .. ودمعك.. وحزنك..

 .. وحاله باله وأصلح أمره يسر.. يارب : وقلت السماء إىل رأسى ورفعت

 .. حمدود فالوقت عجل على أكتبه لكنىن.. احلديث قصر عن أعتذر

 قدر على املعونة لكن.. وعر اوله ىف الطريق.. لرباء وقل.. بنيك سالمى أبلغ

  كثريا ليسرتيح قليال تعب من والعاقل.. املؤونة

 .. ليلها يضئ نور.. ألمتك وأبقاك... طاعته على عمرك ىف اهلل بارك

 .. عصام



 متاما اآلن يراك لوكان ماك يتحدث إنه : وقال والده إىل دهشة ىف براء التفت

.. 

 .. هيا أحرقها.. براء يا اهلل بنور يرى املؤمن : وقال حزن ىف والده ابتسم

 تعلمني هل.. أستاذتى : تردد ىف قال.. سريين مع كان التاىل اليوم صباح ىف

 ؟؟ تزوج عصام عمى ان

 كنت لو.. ىل أحضرهتا الىت مفكراته ىف هذا رأيت.. نعم : وقالت ابتسمت

 .. سيتن

 حسنا؟؟ : قال

 فحسب عاما عشر أربعة منذ ؟؟ عصام تزوج مىت.. يابراء اجلس : قالت

 للبقاء مدة أقصى أن اعتدت وقد.. افرتاقنا من سنوات عشر قرابة بعد أى..

 كان يابىن وعهدنا.. مربرا كان زواجه مث.. سنوات مخس أو أربع الذكرى على



 نظره ىف خائنة ألصبح اكن مل تزوجت كنت لو أنا.. متلك عهد ال حب عهد

 .. منه يقني على أنا ما وهذا.. ابدا

 فحسب نظرى ىف الرجل هو كان.. غريه رجال أإر مل ألنىن أتزوج مل لكنىن

 .. السبب هو هذا..

 يستطيعه ال عهد.. أخرى مرة يلتقيا لن أهنما يقني على اثنني عهد عهدنا كان

 .. فهمتىن.. أحد كل

 .. افهمك : قال

  ؟؟ تزوج أنه أعلمك الذى ما : قالت

 ؟؟ هنا إىل جاءت : قالت.. ابنته : قال

 .. سريين امسها.. نعم : قال

 .. ابنته أرى أن أريد.. معك سآتى : هبجة ىف قالت



 الرقة بالغة.. الناعمة.. الصغرية الفتاة فتلك.. سريين على شديدا املوقف كان

 نساء كل عن دونا زوجته تكان أخرى عني بل.. عصام عيىن حتمل ال الىت..

 منه قطعة هى بل.. مثال كرباء ليست .. هو دمائه من الفتاة تلك.. الدنيا

 ال.. اهلل كتاب أقرأها.. كتفيه على ورفعها.. يديه على محلها.. روحه من..

 .. ريب بال.. ابنته.. علمها.. عبها

 ؟؟ خالة يا أتعرفيىن : الصغرية سريين قالت

 .. بكثري أكثر.. تتخيلني مما أكثر : حب ىف سريين قالت

.. 

 .. عليه يرقد الذى السرير إىل رأسه جواد أسند

 أفغانستان ىف القادمة األيام ىف سيحدث ما معرفة من مكنته الرحلة تلك

 املسؤولية بعدم هناك القيادة من تأكيدا وأخذ.. اجلديدة العمليات أسلوب..



 غادة صوت وجاء.. هاتفه كأمس.. املقاومة عمل مع تتعارض عملية أى عن

 : إليه حبيبا قريبا

 ! عجيب.. هتاتفىن أنت : قالت

 السيد جنازة حضرت أنىن هلادى قوىل هنم.. اهلل بإذن سآتى غدا : وقال ابتسم

 كربالء ىف يدفن لن ال.. هناك الفاحتة له وقرأت.. أيام قبل مشهد ىف مهدى

 .. بالفعل دفن وقد.. هبا ميوت الىت األرض ىف يدفن بأن أوصى..

 .. فحسب نفسك لنا احفظ : قالت

 .. نفسى سأحفظ حسنا ؟؟ سيحدث الذى ما : وقال ضحك

 له عادة كانت.. األمر وتوابع بعصام يتعلق ما كل مسح وبسرعة حاسبه فتح

 .. لديه ينتهى أمر كل مسح

 .. حلمزة أخرية رسالة أرسل

 ؟؟ يؤتى أين فمن.. ثقته اهلل كان من.. لعصام قل



 .. حقا عجيبا أمرا كان الليلة تلك ىف حدثما

 لصوت اشتقت.. املرة هذه عنك بدال أنا سأخرج.. حلمدى يقول عصام كان

 .. الرصاص

 شعره وهذب.. املرآه أمام وقف.. ركعتني صلى.. بالغة ثقة ىف ثيابه ارتدى

 كل انتهت لقد.. يعود لن بأنه شئ يشبهه ال يقني تكون قلبه وىف.. وحليته

 : األخري كتابه وأهنى.. ابنته على اطمئن.. دنياه

 على.. منه متأكد لكنه.. اليقني ذلك أتاه اين من اليعرف هو.. مهاجر أوراق

 .. به يقني

 .. العشاء ليصلى قريب جامع غلى الذهاب واعتزم فراشه على من جواد قام

 طريق ىف.. مشهد ىف وهى أيام منذ سريين تذكر.. وابتسم املرآة أمام وقف

 تنظر وانت خاصة.. اىب تشبه أنك أتعلم : تقول وهى مهدى جنازة من لعودةا

 .. مشفقا الناس إىل ينظر أىب أن أشعر.. الناس إىل



 يذوقوا ال أن من عليهم يشفق : الناس إىل النظرة هذه ينظر ملاذا يعرف هو

 مهس من.. اهلل معية ىف واحدة حلظة من.. الرصاص عزف مع األنس حلظة

 " ترضى حىت اليوم دمانا من خذ اللهم " يقول قلب

 تتطابق تكاد حىت.. كثريا عصام وبني بينه تتشابه واالستشهاد اجلهاد أدبيات

 .. رصاصات سبع..

 نال.. مساءا 6:45 ىف.. تقريبا الدقائق ذات ىف منهما كل صدر ىف استقرت

 ونال.. للصوت كامت مسدس من.. البناية مدخل سلم على الرصاصات  جواد

 .. حتديدا له تربص روسى قناص بندقية من أيضا رصاصات سبع صامع

 هلا منهما أى ينتمى ال بلد ىف مطعم  مائدة على غريبني جلس.. أعوام منذ

 .. العقيدة وىف.. األرض ىف غريبني..

 كل أسري أن أخشى.. وداع ال الشهادة إىل ذاهبون يا : يقول أحدمها وكان

 .. أصل وال املسافة هذه



 تتمىن الىت جماهدتك ستكون : وقال روحها ذهبت الىت عصام عيىن زةمح قبل

 .. أخى يا

 كتفه على محدى ربت.. أوصى كما اجلبل قمة ىف عصام ييدفن وهو جتلد

 .. أخى يا اصرب : وقال

 .. وسأصرب.. عمرى نور دفنت لقد : وقال إليه محزة التفت

 شاشة إىل نظره ويقلب األخبار ىف  جواد جنازة يرى وهو صمت ىف براء بكى

 : وقال ألبيه التفت.... املهاجر عمر أبو.. عصام نعى محلت الىت الكمبيوتر

 ؟؟ هذا هو هذا أن تعرف أكنت

 ..ال : قال

 ىف كتبه الذى عصام كتاب خامتة بأهنا املوقع ىف املنشورة الكلمات أخريا قرأ

 .. هناك الشم اجلبال أعلى



 ترتفع او أمنلة قدر ترتقى لن أرواح.. أرواح سوى اهلل دنيا ىف حنن من.. حنن"

 خلقتها أصل هو وجودها مقتضى.. وجودها مبقتضى تعمل ما مبقدار إال

  ..أرواحنا لصاحب نكون أن وجودنا فمقتضى ..اهلل روح من نفحة ..حنن..

 ينتهى اهلل بغري وجد كل ..زائل اهلل غري ىف أمل كل ..لغريه ال ..له نكون أن

  ..منقطع السماء غري ىف أصله حبل كل..

 اجلنة ىف ينتهى ال عهد كل ..خائنة كلمة أوال رهبا التعرف  حب كلمة كل

  ..فاسد عهد

 أين إىل الطريق على األوىل اخلطوة خطت منذ تعرف أرواح ..هلل أرواح ..حنن

  ..تنتهى

  ..الدنيا ىف األصدق احلب كلمة إىل ..األعظم احلب دليل إىل

  "الشهادة إىل

 ؟؟ سأصل هل.. أىب : أبيه إىل براء فتالت



 ...ستصل الطريق على مادمت  :وقال حب ىف والده ابتسم

  آالء غنيم
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