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أتى،  قد  أنه  قلوبنا  وجه  في  ُيشهر  هو  له؛  توقعات  ال  الحب 
منا  يخرج  ذلك  من  الرغم  وعلى  أحد،  من  موافقة  دون  ويدخل 
دون أن يأخذ إذًنا من تلك القلوب التي جعلته يتربع على عرشها، 
ته قلوبنا أن يبقى، لذا وجب علينا أال نحب  يتركنا حتى وإن ترجَّ
إال في طاعة اهلل، علينا أن نبتعد عن كل حبٍّ ال يضع اهلل نصب 

عينيه كْي ال نتوجع كثيًرا.
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إهداء 
�سنة اهلل  اإال على  اأري��دك  ا عني، ال  بعيًدا جدًّ يزال  الذي ال  الحب  اإلى 

وطاعته.

اأنف�سهم، �سوموا عن ذلك  بالذنب تجاه  الذين ي�سعرون  اإلى كل هوؤالء 
الذنب، والجئوا اإلى اهلل هو ُمَخل�سكم االأول.

واأخيًرا اأُهدى روايتي لكل من �سدق ُحبه فوجد غدًرا ووجًعا.

ق�سًما بدونك يا اأبي اأنت واأمي واأختي الوحيدة اإ�سراء ومن قبلهم اهلل ما 
كنت االآن الأبت�سم..

 ولهذا اأهدي روايتي اإليكم.



نصف عشق كنصف إيمان.. كالهما باطل.
الحب هو أن تكون أقرب لحبيبك بعد اهلل من حبل الوريد.

الذي يعلق في عقل اإلنسان شيئان؛ الوجع وكرم إنسان إلنسان.

 



9

ال تع�ش ن�سف حياة، وال تُمت ن�سف موت. 

ال تختر ن�سف حل، وال تقف في ن�سف الحقيقة.

ال تحلم ن�سف حلم، وال تتعلق بن�سف اأمل.

اإذا �سمّت.. فا�سمت حتى النهاية.

واإذا تكلمت.. فتكلم حتى النهاية.

ال ت�سمت كي تتكلم.

وال تتكلم كي ت�سمت.

اإذا ر�سيت.. فعّبر عن ر�ساك، وال ت�سطنع ن�سف ر�سا.

واإذا رف�ست.. فعبر عن رف�سك، الأن ن�سف الرف�ش قبول.

لتها..  الن�سف هو حياة لم تع�سها.. وهو كلمة لم تقلها، وهو ابت�سامة اأجَّ
وهو حّب لم ت�سل اإليه.. وهو �سداقه لم تعرفها.

اإليك.. وهو ما يجعل  اأقرب النا�ش  والن�سف هو ما يجعلك غريًبا عن 
اأقرب النا�ش اإليك غرباء عنك.
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الن�سف هو اأن ت�سل واأال ت�سل.

اأن تعمل واأال تعمل.

اأن تغيب واأن تح�سر.

الن�سف هو اأنت عندما ال تكون اأنت الأنك لم تعرف من اأنت.

الن�سف هو اأال تعرف من اأنت ومن تحب لي�ش ن�سفك االآخر.. هو اأنت 
في مكان اآخر في نف�ش الوقت.

ن�سف �سربة لن تروي ظماأك.. ون�سف وجبة لن ت�سبع جوعك.. ون�سف 
طريق لن يو�سلك اإلى اأي مكان.. ون�سف فكرة لن تعطي لك نتيجة.

الن�سف هو لحظة عجزك واأنت ل�ست بعاجز.. الأنك ل�ست ن�سف اإن�سان.

اأنت اإن�س����������������ان

وجدت كي تعي�ش الحياة.. ولي�ش كي تعي�ش ن�سف حياة.

هي كلمات "جبران خليل جبران"، التي كلما قراأْتها "عهد" بكت، ربما 
الأن "جبران" ُيعبر عن اإيمانها بال�سيء الذي لطالما خافت اأن تعبر عنه 
باأ�سلوبها، فهي الفتاة الموؤمنة باأن ن�سف ع�سق كن�سف اإيمان كالهما 
باطل، هي التي ال توؤمن باالأن�ساف لكنها ومع ذلك تعي�ش ن�سف ُحب مع 
"عادل"، واأبًدا لم تبح له اأنها تريد من الحب اأكمله، وهو اأبًدا لم يحاول 
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من تلقاء نف�سه اأن ي�سعر بخيبة ما في نف�ش حبيبته "عهد"، فكيف هو 
وقلب من  يدور في وجدان وعقل  ما  الحبيب كل  ُيدرك  الذي ال  الحب 

اأحب، الحب هو اأن تكون اأقرب لحبيبك بعد اهلل من حبل الوريد.

"عهد"  تلك  والع�سرين من عمرها،  ال�سبع  يا اهلل على ذات  فال�سكينة 
بالعينين  تتمتع  التي  البي�ساء،  الب�سرة  ذوات  الفتيات  اإل��ى  المنتمية 
والمتجه  جبينها،  على  ين�سدل  وال��ذي  اأ�سوده،  ال�سعر  ومن  البنيتين، 
واأثيرة  الباكية،  على  اإلهي  يا  والرحمة  ظهرها،  ن�سف  نحو  بان�سيابية 
ا هي المف�سلة وال�سديقة من دون اأي  والدها الم�سري الجن�سية، فحقًّ
لعل  ا�سمها  اختار  الذي  والدها  والدها،  لدى  االأر���ش  تلك  على  ب�سري 
اختار  الأجله،  اإكمال عمره  ي�ستطيع  في حياته عهًدا جديًدا  يجعل  اهلل 
اأن  اإال  بالم�سيحية  تدين  والدتها  اأن  فبرغم  دينها،  وحتى  اأ�سدقاءها 

اأبيها. عن  االإ�سالم  "عهد" ورثت 

دمعة  فهربت  "عادل"،  مع  حياتها  تتاأمل  غرفتها  في  "عهد"  جل�ست 
من عينيها لعدم اإح�سا�سها باالأمان العاطفي، لم تكن تعرف اأنها تبكي 
باإيمان  اإال  يتحقق  لن  العاطفي  االأم��ان  اأن  تتعلم  ولم  بالكلية،  حياتها 

اأقوى؛ هو الخوف والحب الكبير هلل عز وجل اإال متاأخًرا. 

 اأحبت هي من قلبها ذلك ال�ساب الثالثيني العمر، طويل البنية ذا النظر 
المتو�سط، الذي عالجه بارتدائه نظارة طبية، هاجر "عادل" من م�سر 



اإلى فرن�سا مع والدته الفرن�سية بعد وفاة والده الم�سري الجن�سية، ولم 
يرث عن م�سر �سوى ا�سم والده الم�سري وديانته االإ�سالمية، ولو كان 
يفطن، لكان حمد اهلل كثيًرا على نعمة االإ�سالم فكفى بها نعمة. هكذا 
الم�سري من جهة  االأ�سل  في  "عادل" و"عهد" ي�ستركان  القدر  جعل 
اأما  م�سرية،  "عهد"  فوالدة  والدتيهما؛  جن�سية  في  ويختلفان  االأب، 

فرن�سية. "عادل" فوالدته 

والدة "عادل" انتقلت من الالدينية اإلى الدين االإ�سالمي بف�سل زوجها 
ب�"خديجة"  �ُسميت  والتي  اهلل  قبله  ومن  الحريري"،  "م�سعد  ال�سيد 
الجديد لقرب  ا�سمها  "لورا"، اختارت  انتقالها لالإ�سالم بداًل من  بعد 
ال�سيدة "خديجة" زوجة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم اإلى قلبها، بعد 
اأن تعرفت عليها من خالل زوجها، والتي قال عنها الر�سول �سلى اهلل 
مقهى  الحريري" في  "م�سعد  قابلها  حبها"،  ُرزقت  "اإني  و�سلم:  عليه 
بكتاب،  مم�سكة  العين  دامعة  تجل�ش  كانت  كعادتها  باري�ش،  العا�سمة 
من  يحيطها  بمن  �سعور  اأدنى  دون  ال�سباحية  ال�سادة  قهوتها  ترت�سف 
الب�سر، �سارحة في ملكوٍت �سنعته من خيالها بعيًدا عن كل من يحيطها 
في العالم، وبعد اأن انتهت من احت�ساء قهوتها جاءها النادل كي يح�سل 
ثمن القهوة، لكنها وبعد اأن هرب ما بها من دماء اأعلنت له اأنها قد ن�سيت 
نقودها في المنزل، اإال اأنه رفع من �سوته ولم يقتنع بحديثها، ووعدها 
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الجلو�ش في  واأنها اعتادت  التالي،  اليوم  بالمال في  له  �ستاأتي  باأنها  له 
ذلك المقهى كل �سباح، وعليه اأن ي�ساأل �ساحب المقهى اأو النادل الذي 
كان يعمل باالأم�ش القريب، لكنه ومع كل ذلك لم يلتم�ش اأي �سدق في 
حديثها، واأخبرها باأن �ساحب المقهى لم ياأِت بعد، واأن النادل القديم 
ذهب دون رجعة، واأنه يعمل حديًثا في ذلك المقهى، وال يريد اأن يطرد 

ب�سببها على حد قوله. 

ل�"لورا" فر�سة  النادل  اأن ترك  وبعد  لكنه  "م�سعد" اإليها،  يتحدث  لم 
قهوته  وثمن  قهوتها  ثمن  له  "م�سعد" ودفع  ناداه  المال،  في  للت�سرف 
عندما  "لورا"  فعل  ي��رى  حتى  يتمهل  ول��م  تناولها،  التي  الم�سبوطة 
يخبرها النادل بما حدث، فهو يفعل ذلك الأجل اهلل، وال يرغب اإال في 
اإخراج اإن�سان من ورطة ال اأكثر وال اأقل، فما اأجمل من اأن تفعل الخير 

الأجل اهلل؛ ال لمدح اأو ل�سهرة اأو لغير ذلك من االأمور الزائلة.

"م�سعد" المقهى، ذهب النادل بحذائه االأر�سي االأبي�ش  بعد اأن غادر 
اأكثر مما كان عليه واأخبرها بما حدث،  ذي الخطين االأزرقين وبخفة 
جدوى،  دون  "م�سعد" لكن  يجل�ش  كان  اأي��ن  تتذكر  "لورا" اأن  حاولت 
حادثت النادل كثيًرا بعد اأن المته على عدم اإخبارها قبل اأن يوافق على 
عن  �سيء  اأي  تعرف  علها  لها،  بالن�سبة  مجهول  رجل  من  النقود  اأخذ 
اأنه يعمل  اأكد لها  اأو مقدار تردده على المقهى، لكن النادل  "م�سعد"، 



منذ يومين فقط، وال يعرف عن "م�سعد" �سيًئا غير ا�سمه، واأنه قد عرف 
اال�سم دون ق�سد، وهو ي�سكره عن دفعه المال بالنيابة عنها، واأعلن لها 

ا ال يعرف هل �سيرجع "م�سعد" مرة اأخرى اأم ال؟! بتاأكيد اأنه حقًّ

اللهفة واالنتظار.. كالهما ُمميت؛ وها هي "لورا" تنتظر "م�سعد" كل 
اأم  يوم بال فائدة، وهي نف�سها ال تعرف هل تنتظره كي ترد له نقوده، 
اأي  ودون  اأي معرفة  دون  �ساعدها  الذي  ال�سخ�ش  لتتعرف على  تريده 

حديث بينهما؟!

بعدما �ساعدها كانت تردد دائًما في نف�سها عنه دائًما: "اأن قدرها في 
اأن تعرفه"، فقدت االأمل فيه بعدما انتظرته �ستة اأ�سهر كاملة، لدرجة 
اأنها غالطت نف�سها، وحاولت اأن تقنع نف�سها باأن "م�سعد" كان مح�ش 
كي  المقهى  اإلى  فقط  به  ال�سدفة جاءت  واأن  اأق��ل،  وال  اأكثر  ال  �سدفة 

ُينقذها ال ليكون ف�ساًل في حياتها.

 وها هو دي�سمبر ياأتي عليها وهي ال جلي�ش لها في ال�سباح �سوى القهوة 
والكتاب، غير اأن النادل الجديد اأ�سبح قديًما ويعرفها عن يقين، وفي 
المقهى  مغادرة  انتوت  وحين  دي�سمبر،  من  ع�سر  الخام�ش  االأحد  يوم 
لترجع اإلى �سقتها في الدور الرابع، لُتكمل يومها ووحدتها اأمام �سا�سة 
التليفزيون، فهي تمار�ش وحدتها في يوم العطلة مبكًرا على عك�ش اأيام 
العمل تاأتيها الوحدة في ال�ساعة الخام�سة م�ساًء، بعد عودتها من عملها 
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كمدر�سة للريا�سيات في اإحدى المدار�ش التي تْبعد عن منزلها �ساعة 
كاملة. 

"م�سعد" اآن�ستي  "هو  وقال:  تذهب  اأن  قبل  عليها  ومال  النادل  باغتها 
الذي انتظرتيه طوياًل"، وكاأن القدر قد حفر ا�سم "م�سعد" في عقلها، 
رغم اأملها ال�سعيف في مالقاته، فلم تكن في حاجة اأبًدا الأن يذكرها 
النادل به اأو ي�سرد ق�سته على م�سامعها مثلما فعل، وهي الفتاة الموؤمنة 

باأن الذي يعلق في عقل االإن�سان �سيئان؛ الوجع وكرم اإن�سان الإن�سان. 

اإلى  �ساأتحدث  ال�سهور  تلك  كل  "اأبعد  وقالت:  منده�سة،  فمها  فتحت 
تعرف  اأن  لو  تتمنى  اإليه،  اأكثر  جذبتها  العربية  هيئته  "م�سعد"؟!"، 
اإلى  ال�سواد، �سعره يميل  باأبي�ش وال قاتم  بالكلية؛ هو لي�ش  عنه ق�سته 
الخ�سونة والبنية قلياًل، وقامته عالية، �سعرت فيها بالكرامة، تنباأت اأنه 
عربي االأ�سل، لكن لماذا جاء اإلى باري�ش ولَم كرمه معها؟ "هل الكرم 

من الكرامة؟"، ت�ساءلت "لورا" باهتمام في نف�سها. 

�سديقها  مع  والمطعم  المقهى  ح�ساب  تتنا�سف  اأن  اعتادت  التي  هي 
الفرن�سي القديم "جون"، والذي رحل مع �سديقته الجديدة للم�سالح 
الم�ستركة بين عائلته وعائلتها دون اأي رحمة بها، ودون اأن ي�سعر تجاهها 

باأي ذنب اأو خجل لتجاهله وْعده لها باأن يظل معها ما دام حيًّا.

�سارت على َمَهٍل باتجاه "م�سعد" بف�ستانها االأزرق الق�سير الذي يغطي 
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فخذيها بالكاد، والمغلق من جهة الرقبة باإحكام وبحذائها االأبي�ش الذي 
يبلغ ارتفاعه �ستة �سنتيمترات، جل�ست اأمامه دون اأية كلمة وو�سعت اأمامه 
الكتاب الذي كان بحوزتها في ذلك اليوم، ثم ثبتت عينيها الزرقاوين 
اأن جذبت  اإال  منها  كان  فما  اأي حديث،  منه  تجد  فلم  فعله،  ردة  على 
نحوها الكتاب مرة اأخرى، واأخرجت من حقيبتها ال�سغيرة قلًما اأزرق 

اللون وكتبت في �سفحة االإهداء وبالفرن�سية:

لهما"  دين  ال  والحب  "االإن�سانية 

واأغلقت الكتاب وزحزحته نحو "م�سعد" مرة اأخرى. 

حادثها وهو مرتبك بالعربية قائاًل:

- اأعتقد اأن هذا الكتاب غاٍل جًدا بالن�سبة لقلبِك فلَم فرطتِّ فيه الأجل 
�سخ�ش لم يفعل اأي �سيء.

ابت�سمت "لورا" ابت�سامة �سغيرة، وباغتته بالفرن�سية مخبرة اإياه اأنها لم 
تفهم �سيًئا من لغته، والتي تعتقد اأنها العربية، حيث اإنها قد زارت م�سر 
من قبل مع والدها الذي توفي منذ عام، والذي كان يعمل كعالم لالآثار، 
وقد �سمعت تلك اللهجة والنبرة هناك، وحين �ساألت عن ا�سم لغة اأهل 

م�سر اأجابوها باأنها العربية. 

مرة  واأو�سح  كثيًرا،  واعتذر  العربية،  اللغة  هي  لغته  اإن  القول  �سدقها 
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اأخرى وبالفرن�سية ما قاله لها بالعربية واكتفت اأن ترد عليه بابت�سامة 
وقول ب�سيط:

- نحن نادًرا ما نقابل االإن�سانية، هذا كل ما في االأمر. 

�ساد ال�سمت بينهما، و�سردت "لورا" فيما قاله النادل لها من قبل عن 
�سوارع  �سارع جانبي من  في  ليلة ممطرة  �ساهده ذات  "م�سعد"، حين 
ُترى  يا  من  الجوع،  عليها  يبدو  بائ�سة  قطة  مع  يقت�سم طعامه  باري�ش، 
ذلك ال�سخ�ش الذي ال ي�سيع فر�سة كي يفعل �سيًئا من اأجل اأحدهم؟ 
حتى واإن كان حيواًنا ال ينطق بالوجع، هذا هو ما تحاول "لورا" معرفته 

عن "م�سعد" الجال�ش اأمامها يت�سفح ب�سغف الكتاب الذي اأهدته اإليه.

ل�"لورا" في ورقة خ�سراء  "م�سعد" المقهى وقف وكتب  يغادر  اأن  قبل 
على  غادرها  ثم  دين"،  الحب  فكل  محبة،  "اهلل  جيبه:  من  اأخرجها 
التي  العربية  اللغة  اأن يعطيها فر�سة الأن ت�ستفهم منه عن  الفور، دون 
كتب بها، اأو تف�سير بالفرن�سية لما كتبه، فو�سع "م�سعد" بهذا الت�سرف 

اأخرى.  مرة  انتظاره  خانة  "لورا" في 

التعامل  تكره  التي  الفتاة  وهي  بغمو�سه؟  اأُيغريها  ال�سبر؟  اأُيعلمها 
كرامة  ال  ذلٌّ  الغمو�ش  باأن  ت�سعر  التي  اأنواعه، هي  ب�ستى  الغمو�ش  مع 
فيه، فكيف توافق االآن على التعامل مع "م�سعد"؟! اأت�سمع �سوت عقلها 
وتطرده من تفكيرها، االأغرب اأن �سيًئا ما في نف�سها، يريد لقاءه مرة 



اأخرى، بل مرات عديدة.

"عادل" اأثناء  والدة  "عهد" قراءته من مذكرات  ا�ستطاعت  ما   هذا 
زيارتها لها في يوم مر�ش "عادل" بالحمى.

"كل الحب دين".. هو ما علق في قلب "عهد"، حاولت كثيًرا اأن تف�سر 
"لورا"،  االأمر مع  التحدث في  لكنها ف�سلت، رغبت في  الجملة  مفهوم 
الدواء،  له  تجلب  حتى  "عادل"،  بجوار  الجلو�ش  في  ا�ستاأذنتها  والتي 
لكنها تراجعت، فكيف �ستبوح لها اأنها فتحت مذكراتها المو�سوعة على 
ل�"عادل" دون ق�سد؟ وكيف �ستقنعها اأنها تخيلت  المن�سدة المجاورة 
ومطبوع  المقوى  الورق  الأن غالفه من  رواية  االأرجح  على  اأو  كتاب  اأنه 
عليه وبخط بارز وبالفرن�سية "ع�سق"، واأنها اأبًدا لم تتخيل اأنها مذكرات 

�سخ�سية. 

و�سعت  وبارتباك  ال��ب��اب،  يفتح  "لورا"  مفتاح  �سوت  "عهد"  باغت 
"عهد"  �سحبت  الغرفة  "لورا"  دخلت  وعندما  مكانها  في  المذكرات 

ت في القيام وهي تقول: حقيبتها وهمَّ

- في القريب �ساأعود الأطمئن على "عادل". 

عن  تبحث  م��رة  ك��ل  وف��ي  كثيًرا  "عهد"  زارت���ه  ال�ساب،  �ُسفي  بعدما 
المذكرات دون جدوى، وتحاول ال�سوؤال عن "لورا"، لكن "عادل" ما كان 
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منه اإال مراوغتها، وفي يوم ومن كثرة اإلحاح الفتاة على "عادل" لمعرفة 
اأين والدته، وبعد اأن نهرها اأخبرها باأن "لورا" في دار للم�سنين، رغبت 
"عهد" في معرفة لَم اأر�سلها اإلى دار الم�سنين؟ اأم اأنها ذهبت عن رغبة 
منها، اإال اأن ال�ساب ما كان منه اإال اأن اأق�سم عليها اإن حاولت معرفة اأي 

ت اأكثر ف�سيكون فراقهما.  �سيء اأو األحَّ

الم�ستقبلي؟  اأال ت�سمع حديث من تعتبره رجلها وزوجها  لعا�سقة  وكيف 
هي التي توافق على الذهاب اإلى منزله رغًما عنها كي ال تخ�سره، وعن 
�سيٍق في نف�سها تذهب كي ال يفارقها، في كل مرة ت�سعر باألم في نف�سها 
اأِمن دينها؛ هي فتاة  اأين ياأتيها االألم،  اإليه، لكن ال ت�سعر من  لذهابها 
الم�سيحية من  تتعلم  اأن  ولم تحاول  ا�سمه،  االإ�سالم غير  تاأخذ من  لم 
والدتها، لربما من �سميرها، هي على االأرجح ال تعلم ما الذي يوؤلمها 
نف�ش  كل  في  تكمن  التي  االإ�سالم  فطرة  هي  وربما  االأم��ر،  هذا  ب�ساأن 

ب�سرية. 

�سد  كانت  واإن  حتى  تحب،  من  مخالفة  تريد  ال  اأنها  به  تقتنع  ما  كل 
اأن  عندها  وال��م��وت  ال��ف��راق،  وت��خ��اف  الع�سق،  تقد�ش  ه��ي  رغباتها، 
"عادل" اإلى مجرد ذكرى،  يتحول  اأن  ُترعبها فكرة  "عادل"،  يفارقها 
اأال يحق لها الحديث اإليه كثيًرا، اأال تهاتفه في اأي وقت واإن كانت الثانية 
�سباًحا، ُتخيفها فكرة اأن تتحول اإلى فتاة وحيدة ال اأحد يهتم بها، وال 
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اأحد ُيباغتها بكلمات الحب، وتكره كل الكره اأن تتخيل نف�سها دون زوج 
واأبناء، واأن تظل وحيدة دون اأ�سرة طوال العمر، فيكفيها اأنها ُحرمت من 
اأعمامها واأخوالها وال تعرف عنهم �سيًئا، ال تتخيل حياتها دون "عادل"، 
واإن كان هو الطرف االأقوى في العالقة، اأحياًنا تبغ�ش �سعفها اأمامه، 
وتلعن الحب الذي يهدر من كرامتها، لكنها وبمجرد اأن يهاتفها اأو ير�سل 
من  بطفلها  فقط  وتحلم  ذلك،  كل  تن�سى  الحب  كلمات  من  ا  بع�سً لها 

قريًبا.  تتزوجه  اأن  تتمنى  "عادل" الذي 

ذات مرة قال لها والدها اإنه ال يجوز لم�سلمة اإال اأن تتزوج من م�سلم، 
حتى  م�سلم،  الأنه  فقط  ل�"عادل"  متحملة  اأنها  كثيًرا  نف�سها  في  ياأتي 
واإن كان باال�سم، حيث اإن الديانة واحدة وال�سلوكيات ال تمت لالإ�سالم 

ب�سلة. 

"ي�سري  والدها  ناداها  فرا�سها،  على  "عهد" واتكائها  �سرود  ظل  في 
واحدة  بكلمة  "عهد"  تنُب�ش  اأن  وقبل  َعَجل،  على  اإليه  ذهبت  وهبة" 
اأعطاها "ي�سري" األبوم �سور لها وهي �سغيرة، جل�ست تتفح�سها كثيًرا 

ثم اأ�سارت اإلى �سورتين منهما وقالت بعربيتها الركيكة:

- هاتان ال�سورتان ال تمتان لفرن�سا ب�سلة، اأعتقد اأنهما لمكان ما في 
م�سر؟

- نعم هما في جنوب م�سر بمنطقة ت�سمى �سوهاج.
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اأجابها "ي�سري" وهو  يهم بالقيام، فاأم�سكت "عهد" بيد والدها محاولة 
اإياه بنظراتها، ثم ت�ساءلت عن م�سر  اأخرى، م�ستعطفة  اإجال�سه مرة 
وعن اأهلها هناك، ولَم اأخبارهم منقطعة عنهم؟ ثم اأخبرته باأنها تتوق 

الأن تتعرف على عائلتها، وعلى المكان الذي ن�ساأ فيه اأبواها. 

اأدمعت ثم قالت:

- اأرجوك اأرغب في معرفة ال�سر الذي تخفيه ووالدتي عني. 

م�سح "ي�سري" على �سعر ابنته الوحيدة، ثم قال وهو ي�سير بعيًدا عنها 
وعلى �سرعة:

- ال �سيء ي�ستحق اأن تفكري فيه �سوى م�ستقبلك، هذا كل �سيء. 

- ال م�ستقبل دون ما�ٍش.

 رفعت "عهد" من �سوتها كي ي�سمعها "ي�سري" الذي قد خرج بالفعل 
من �سقته في الدور الرابع، فارتع�ش ج�سد الفتاة، وبكت بكاًء �سديًدا، 
ماأكوالت  من  ت�سنعه  ما  تاركة  المطبخ  من  والدتها  اإثرها  على  جاءت 

لغدائهم. 

ترجتها "عهد" اأن تجيبها عن �سوؤالها:

- لَم محرٌم عليهم م�سر ومن في م�سر؟
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لكن النتيجة ال فائدة منها، فكل اإجابات والدتها:

- ال �سيء.

ويبقى االأمل الوحيد لمعرفة فجر �سر اأ�سرتها في القدر.

*****
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"كل الحب دين"

ا اأ�سود، و�سنعت من �سعرها كرة كبيرة في منت�سف  ارتدت "عهد" زيًّ
راأ�سها، وخرجت من منزلها وا�ستقلت "تاك�سي"، ثم ارتجلت منه ناظرة 

اإلى اإحدى البنايات القديمة في اأطراف المدينة. 

النظر  ت�ستمر في  "�سارة" اأن  القديمة  المدر�سية  تمهلها �سديقتها  لم 
اإلى البناية، وباغتتها ب�سوتها الرفيع:

- معقول "عهد"!

عليها،  وم�سلمة  مبت�سمة  �سديقتها  من  "عهد"  اقتربت  ذلك  ظل  في 
في  الوقت  لبع�ش  "عهد"  مع  الجلو�ش  على  ال�سديقة  اإ�سرار  واأم��ام 
اأحد المقاهي، لم تتمكن "عهد" اإال اأن ت�ست�سلم ل�"�سارة" ذات االأ�سل 
ال�سعودي والخ�سوع لرغباتها، وقبل اأن تذهب نظرت على البناية نظرة 

اأخرى بائ�سة على "عهد" بالرجوع اإليها مرة اأخرى. 

�سعيدة،  ذكريات  من  بها  وما  الطفولة،  اأي��ام  ال�سديقتان  ا�سترجعت 
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اأن االأقدار فرقتهما وجمعت بينهما بعدما فقدتا االأمل في لقاء  وكيف 
بع�سهما البع�ش. 

ا من القهوة، ووجهت ل�"عهد" �سوؤااًل عن طبيعة  ارت�سفت "�سارة" بع�سً
حينها  ال��دم،  باأمرا�ش  طبيبة  تعمل  باأنها  "عهد"  فاأجابتها  عملها، 
ا�سماأزت "�سارة" من �سغف "عهد" باأمرا�ش الدم، وا�سفة اإياها باأنها 
تحب الموت على الحياة، واأن عليها اأن تترك العمل مع من كان الموت 
ت�ستطع  لم  اأنها  "�سارة" لدرجة  تفكير  "عهد" من  انده�ست  قدرهم. 
نحو  اإي��اه  موجهة  حديثها  "�سارة" اأكملت  اأن  حين  في  مبا�سرة،  الرد 
"عهد" اأنها تعمل في مجال البور�سة، وعلى حد  عملها، و�سردت على 

تعبيرها قالت: "البور�سة لالأذكياء فقط". 

لغة "�سارة" غريبة اأثارت في نف�ش "عهد" الخوف وقالت لها:

- البور�سة ت�سيب من يعملون بها باأمرا�ش ال�سغط. 

- ال�سغط ي�سيب فقط اأ�سحاب ال�سمائر.

�سوى  "عهد"  تمتلك  لم  المبا�سر،  بردها  "عهد"  "�سارة"  �سعقت 
ال�سمت بعدما قالت:

- فل�سفة غريبة!

مهاتفة  لكن  القديمة،  البناية  اإل��ى  الذهاب  منتوية  حقيبتها  �سحبت 
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اأن  الفور  "عادل" لها لم تدعها تفعل ما ت�ساء، فقط طلب منها وعلى 
لن  هي  اإًذا  باري�ش،  العا�سمة  و�سط  في  مقهى  عند  �ساعة  بعد  تقابله 
والوقت  المكان  "عادل" في  اإلى  الو�سول  الوقت الأي �سيء �سوى  تملك 
تتاأمل  وجل�ست  المقهى،  اإل��ى  هته  ووجَّ تاك�سي  فا�ستقلت  المحددين، 
باأن  يوؤمن  ب�سري  هناك  يكون  اأن  اأُيعقل  ذه��ول،  في  "�سارة"  حديث 
يوؤمنون  بالبور�سة  يعملون  من  اأُكلُّ  الحية؟!  ال�سمائر  الأ�سحاب  الغباء 
بذلك؟ اأعادل هو االآخر يوؤمن بما قالته "�سارة" بحكم عمله هو االآخر 

ا هي ال تدري!  بالبور�سة؟ حقًّ

قالت  بما  اإيمانه  م��دى  عن  حبيبها  �سوؤال  في  حقها  "عهد"  مار�ست 
"�سارة"، فما كان منه اإال ع�سبية �سديدة معلًنا لها اأنه على الرغم من 
عدم قبوله ما قالته "�سارة"، اإال اأنه ال يرى باأ�ًسا فيما توؤمن به "�سارة" 

ما دام �سيو�سلها اإلى النجاح. 

تترجاه  وهي  "عهد"  ت�ساءلت  تنجح؟  كي  �سمير  بال  تكون  اأن  اأُيمكن 
م�ستاٌء  اأنه  لها  واأعلن  وجهها،  في  �سرخ  لكنه  ال،  لها  يقول  باأن  بعينها 
من عدم ثقتها فيمن �سيكون زوجها، اعتذرت وهي دامعة العين وقلبها 

ي�سدق ما قاله، وعقلها ياأبى اأن يقبل ما قاله.

- ما االأمر المهم الذي ا�ستدعيتني الأجله؟ 

ت�ساءلت "عهد" وهي تكتم وجعها بداخلها، وببرود وكاأن االأمر ال يعنيه 
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اأخبرها "عادل" باأن م�سرفة من م�سرفات دار الم�سنين هاتفته، معلنة 
له اأن والدته ال�سيدة "خديجة" ترغب في روؤية �سديقته "عهد".

انده�ست "عهد" مما قاله "عادل"، وحاورت نف�سها كثيًرا عن ال�سبب 
باإعطائها  تفكيرها  قطع  ال�ساب  لكن  اأجله،  من  ال�سيدة  تريدها  الذي 
بطاقة مكتوًبا فيها عنوان الدار والموعد المحدد هو التا�سعة م�ساء يوم 
ا اأنه لن يذهب معها، واأن والدته ا�سترطت اأن تذهب  غٍد، وباغتها اأي�سً
"كل الحب  "عهد" "عادل" وهي تردد:  "عهد" اإليها منفردة، غادرت 

دين". 

*****
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"ال شيء يقربنا من اهلل أقوى من عظة الموت"

الموت المفاجئ الأحب النا�ش اإليك هو فقط ما يجعلك تفكر األف مرة 
في تغيير نمط حياتك؛ فالموت عظة، اإما اإلى القرب من اهلل ومعرفة 
اأن الموت حق، واإما اإلى االكتئاب الحاد والياأ�ش من كل �سيء وهذا ما 

ال ُتحمد عقباه.

االأم��ر؟  ما  غريبة،  حركة  �سوى  تجد  لم  منزلها  "عهد"  رجعت  حين 
ت�ساءلت وقلبها مرتع�ش! 

غرفة والدتها يخرج منها الطبيب، ووالدها يهم بالنزول م�سرًعا، وفي 
"كري�ستينا"  "عهد"،  والدة  �سوت  لكن  �سرائها  في  يرغب  رو�ستة  يده 

ا�ستوقفه وهي تقول:

- "ي�سري" ال داعي ل�سيء! اأود اأن اأبوح لك ب�سيء قبل اأن اأذهب. 

"كري�ستينا" المتعب  من  ال�سادرة  الكلمات  تلك  "عهد" من  ارتجفت 
ا الغرفة، فاأ�سارت اإليهما  �سوتها، اأم�سك "ي�سري" بيد ابنته ودخال �سويًّ
"كري�ستينا" بالجلو�ش بجوارها على طرف الفرا�ش، فا�ستجابا لها في 



�سمت، حاول "ي�سري" اأن يذهب لجلب الدواء، لكن زوجته اأم�سكت بيده 
وبنبرة نهاية قالت له:

- ال وقت، ا�سمعني دون اأن تقاطعني. 

وجنتيها،  على  الدموع  وانهمرت  نف�سها،  "عهد"  حينها  تتمالك  لم 
فم�سحت  منها،  �ستهرب  ك��اأن��ه��ا  "كري�ستينا"  بيد  ب��ق��وة  واأم�����س��ك��ت 
المجهدة، ثم تحدثت ب�سوت واهن،  "عهد" بيدها  "كري�ستينا" دموع 

واأكدت عليهما للمرة الثانية عدم مقاطعتها. 

- االآن �ساأرحل مودعة كل �سيء هنا وهناك، �ساأغادر فرن�سا كما غادرت 
"ي�سري" �ساأتركك وال �سيء بعد  يا  اليوم  م�سر رغًما عني منذ زمن، 
�سيء  كل  على  �سامحني  اأرج��وك،  �سامحني  اأهلك،  عن  �سيبعدك  االآن 

تعرفه اأو �ستعرفه، اأو حتى لن يجعلك القدر تعرفه. 

حاولت "كري�ستينا" اأن تقول �سامحني مرة اأخرى، لكنها اأبًدا لم تقو، 
فقال لها "ي�سري" والدموع تفي�ش منه: 

- رجاء انطقي ال�سهادة قولي: "ال اإله اإال اهلل محمد ر�سول اهلل". 

اأن  ومنذ  معه،  كانت  الذي  الوقت  اأنها طوال  اإياه  ابت�سمت هي مخبرة 
في  االإ�سالم  وقابع  ال�سهادة  ت��ردد  قلبها  في  م�سلمة  م�سر  في  عرفته 
لها  حدث  مما  بالخوف  مري�سة  كانت  ولالأ�سف  لكنها  جوارحها،  كل 
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يوًما  ترغب  ولم  اإ�سالم،  من  نف�سها  في  بما  الأحد  تُبح  فلم  في م�سر، 
ثم  اإ�سالمها،  بعدها  لتعلن من  بل  ل�"ي�سري" فقط،  لحبها  الزواج  في 

اأق�سمت ل�"ي�سري" اأن الخوف قتلها قبل اأن تعلن اإ�سالمها. 

- ماذا حدث لِك بم�سر اأق�سمت عليِك بحبك اأن تخبريني؟

 تحدثت "عهد" برجاء اإلى والدتها.. لكن "ي�سري" اأوقف "عهد" عن 
ال�سوؤال ونظر اإلى زوجته فنظرت "كري�ستينا" اإليهما وقالت:

- اأ�سهد اأن ال اإله اإال اهلل.. واأ�سهد اأن محمًدا ر�سول اهلل. 

"عهد" عن الوعي، رحلت االأم  "كري�ستينا" عن الحياة، وغابت  غابت 
و�ستظل طوال العمر في قلب زوجها وابنتها. 

�سواًء  ربه  �سيالقي  كلٌّ  �سيبقى،  اأح��د  ال  االأب��دي��ة؛  الحقيقة  هو  الموت 
اأم اآجاًل، كتب الموت على بني الب�سر، ومعه ُكتب الفراق، فقد  عاجاًل 
ْوَن اأُُجوَرُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة  َما ُتَوفَّ قال اهلل تعالى: "ُكلُّ َنْف�ٍش َذاِئَقُة اْلَمْوِت َواإِنَّ
ْنَيا اإِالَّ َمَتاُع  َة َفَقْد َفاَز َوَما اْلَحَياُة الدُّ اِر َواأُْدِخَل اْلَجنَّ َفَمْن ُزْحِزَح َعِن النَّ

اْلُغُروِر".

اأفاقت "عهد" من غيبتها ورددت:

- اأود الحقيقة، اأخبروني الحقيقة. 

*****
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إلى  يدعو  اإلسللالم  العكس  على  الفشل؛  معناه  ليس  "الدين 
النجاح"

ق�سم  االآداب  كلية   )5( م��درج  من�سة  وعلى  االإ�سكندرية،  جامعة  في 
الفل�سفة، وقف الدكتور "عمار" يلقي محا�سرته عن الفل�سفة االإ�سالمية، 
وجميع الطلبة والطالبات منتبهون ل�سرحه الذي تنجذب له القلوب قبل 
الفل�سفة  لهم  ويربط  المعلومة  لهم  ويب�سط  المنهج  ُيحببهم  العقول، 

بالواقع ربًطا �سل�ًسا. 

اإلى  المائلة  الب�سرة  ذو  القامة  طويل  عمره،  من  الثالثين  "عمار" ذو 
دعوة  قلبه  من  يدعو  اأن  قبل  محا�سرته  من  يوًما  يخرج  لم  البيا�ش 
يوًما  ينهر  "عمار" لم  اآمين..  مرات  ثالث  يردد  ثم  لطالبه،  �سادقة 
طالًبا على �سوؤاله �سواء في �سيء يخ�ش المنهج اأو حتى خارج المنهج، 
فاإذا كانت لديه اإجابة يجيب عن ال�سائل واإذا لم تكن االإجابة حا�سرة 

يقول جملته المعهودة:

- �ساأ�ساعدك بالبحث عن االإجابة.
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ثم ياأتي في المحا�سرة المقبلة ليجيب عن الت�ساوؤل ب�سكل ب�سيط. 

القلق والحزن والحب واللهفة.. كل هوؤالء يظهرون على ال�سخ�ش ب�سكل 
"عمار" مما  على  القلق  المنق�سية ظهر  االأي��ام  وفي  اأ�سابوه،  اإن  جيد 
يجعله على ما ال يرام، فقد اأخبره زميله "يا�سر" باأنه قد �سمع "رحمة"، 
اإلى  تذهب  ب��اأن  "ميدن"  �سديقتها  تن�سح  الرابعة،  بالفرقة  الطالبة 
"عمار"، وتخبره باأنها ُتحبه واأنه ال و�سيلة اإال البوح، فذلك هو الف�سل 
الدرا�سي الثاني وبقي على نهايته اأقل من �سهر، واأن "ميدن" �سترحل 
�سنوات  االأرب��ع  ط��وال  الطالبات  ببيت  ت�سكن  كانت  فقد  القاهرة،  من 
المنق�سية، وحتًما �سترجع اإلى الغربية محل اإقامتها االأ�سلي مع اأهلها 

هناك. 

ما ُيزعج "عمار" اأنه ال ي�سعر تجاه "ميدن" اأو غيرها بحب؛ هّن طالبات 
عنده، ويعتبرهن مثل اأخواته ال اأكثر وال اأقل، ما يوتره اأكثر اأنه لن يتحمل 
�سدمتها حين تبوح له فيرف�ش عر�سها، قد يتحمل الرجل رف�ش فتاة 
رف�ش  يتحملن  لن  اأغلبهن  نظره  وجهة  من  الفتيات  لكن  منه،  للزواج 
ال  �سيفعل؟  "عمار" ماذا  فيه  يفكر  ما  الحل؟ هذا  ما  اإًذن  لهن.  رجل 

يدري حتى االآن؟! 

في االإ�سكندرية وفي المقابل من �ساطئ جليم توجد عمارة ذات خم�سة 
الدور  من  بداية  الثالثة،  االأخ��وة  من  اأخ  ي�سكن  طابق  كل  في  طوابق؛ 
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ا�ستقبال  م�سيفة  اإلى  له  حوَّ فقد  االأول  الدور  اأما  الرابع،  وحتى  الثاني 
كبيرة طبًقا لو�سية اأبيهم رحمه اهلل، اأما عن الدور الخام�ش فال �ساكن 

له ومغلق با�ستمرار. 

�سعد "عمار" الدرج، ولم ي�ستخدم الم�سعد ودخل ال�سقة التي بالدور 
الثاني �سارًدا ال همَّ له اإال حل الم�سكلة التي وقع فيها دون ق�سد وال نية. 
هل اأخطاأ حين تعامل باللين مع طالبه؟، هو لم يكن يريد اإال اأن يخرج 
من نمطية التعليم المتواجدة حالًيا على ال�ساحة، ولم يكن يرغب �سوى 

في جعل كل طالب يقف على حلمه وينجح! 

االإ�سالم يريدنا اأن ننجح ونتقدم ال اأن نبقى في ذيل المجتمعات االأخرى، 
النجاح،  اإلى  يدعو  االإ�سالم  العك�ش  على  الف�سل،  معناه  لي�ش  فالدين 
اإن اهلل يحب  و�سلم  ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  قول  والدليل على ذلك 
اإذا عمل اأحدكم عماًل اأن يتقنه، وما النجاح من وجهة نظر "عمار" اإال 

اإتقان العمل �سواء الدنيوي اأو عمل االآخرة. 

من  المتبقية  الفترة  اإج��ازة  ياأخذ  اأن  قرر  "عمار" وفكر،  فكر  اأن  بعد 
العام الدرا�سي حتى ترجع الطالبة اإلى محافظتها، وال يت�سبب لها في 

اأي نوٍع من الوجع. 

*****
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"ال حياء... إذن كل شيء مباح"

الوقت، ف�سمع �سوت  لبع�ش  ا�ستراح في غرفته  اأن  بعد  "عمار"،  خرج 
اأخته تبكي فدخل عليها بعد اأن طرق باب غرفتها و�ساألها بكل ما اأوتي 
عن  يمل  ال  وهو  اأكثر  تبكي  هي  اأخ��ذت  دموعها،  �سبب  عن  حنان  من 
�سوؤالها ومن تهدئتها، هو يوؤمن اأن االأخ من واجباته اأن يكون �سنًدا الأخته 

وعوًنا لها بعد اهلل عز وجل. 

اأخيًرا تحدثت "رقية" الأخيها، والبكاء مح�سور في حلقها:

ال  "�سهد" ما  "اإبراهيم"،  عمنا  ابنة  من  "عمار" وج��دت  يا  اليوم   -
ير�ساه اهلل، االأوجع اأن الخطاأ تمار�سه مع "خالد" ابن عمنا "�سالح"، 
هي  وت�سحك  بيدها  هو  يم�سك  كافيه؛  على  يجل�سان  اليوم  وجدتهما 
ب�سوت ال حياء فيه، اأعلم اأنه ابن عمنا لكن هي تحل له، فكيف يغ�سب 
اأين  اأال يغير عليها؟  اهلل معها؟ وكيف ال يحافظ عليها وهي من دمه؟ 

نخوة الرجال يا اأخي؟ 

�سمعته غ�سًبا عني يقول لها اإنه يحبها، لكن عليهما اأن يعي�سا حياتهما 
ِعقت مما �سمعته، اأيريد هو  مًعا قبل اأن يتحمال م�سوؤولية اأ�سرة واأوالد، �سُ



اأن يتمتع معها بالخروج كل يوم دون زواج؟ ما اأوجعني اأكثر اأن "�سهد" 
اأيَّدته في قراره، واأخبرته باأنها لي�ست مع اال�ستعجال في اأمر زواجهما، 
اأن  دون  المنزل  نحو  متجهة  م�سرعة  خرجت  حتى  ذلك  �سمعت  اإن  ما 
"عمار" كان الزواج قيًدا؟ وهل الحب يا اأخي اأال  يرياني. منذ متى يا 
يحافظ الرجل على من �ستكون زوجته، هل ال�سعادة اأ�سبحت في غ�سب 

اهلل؟! 

- الزواج اأ�سبح قيًدا يا "رقية" منذ اأن غفلنا نهجنا االإ�سالمي، ون�سينا 
مع  �سيرته  قراءة  وعلينا  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قدوتنا  اأن 
زوجاته، هكذا اأ�سبحنا على غير وعي، واأ�سبحنا ننعت الزواج بالقيد، 
"رقية" دعيني اأقل لِك حين يختفي الحياء ي�سبح كل �سيء مباًحا، هكذا 
الحال اأ�سبح مع "خالد" و"�سهد"، لكني اأعدك اأن اأن�سح "خالد" لعله 
يفيق، وان�سحي اأنِت بدورك "�سهد"، لعلها ترجع لعقلها، لكن ن�سيحتي 

اإليِك ان�سحيها بالح�سن واللين. 

*****
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"ولنا في القبور حياة"..
"ثمة أناس ال تكشف معادنهم إال عند الشدائد"

 لم تكن تتوقع "عهد" من "عادل" غياًبا كهذا خا�سة في ظرفها ذلك، 
اأزمة  الخروج من  ي�ساركها  واأن  الحزن،  عليها من  يحافظ  اأن  لو  ت  ودَّ
وفاة والدتها، لكن منذ علم "عادل" اأن "عهد" لم تذهب لزيارة والدته 
مهاتفته،  ُتجب  لم  وحين  ال�سبب،  لمعرفة  هاتفها  اأن  ومنذ  "لورا"، 
اأِللرجال  حينها،  من  هو  يظهر  لم  بظرفها  ن�سية  ر�سالة  له  واأر�سلت 
قدرة على كل ذلك الجفاء اأم غير المحبين منهم فقط؟ ما الت�سرف 
المثالي؟ اأيلّح "عادل" في االت�سال واالطمئنان على "عهد"؟ اأم يتركها 
اأنها  تعرفه  ما  كل  تدري  ال  ا  حقًّ هي  والفراق؟  الحزن  يوؤن�سها  وحدها 
قبعت في مغارة الفقد وعدم المعرفة؛ عدم معرفتها ال�سر الذي ماتت 

والدتها وهي تخفيه عنها. 

االآن يا "عادل".. بعد اأن باغتَّ "عهد" بغيابك اأنت االآخر، لم يعد لديها 
اإال البناية القديمة التي ولدت فيها، وعا�ست بها ذكريات طفولتها التي 
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"عادل" "عهد" فتحت منزلها  يا  اليوم  اأي وجع.  تفكير في  كانت بال 
القديم لتاأخذ منه ق�سًطا من الهدوء والراحة اللتين لم تجدهما في اأي 

مكان اآخر وال حتى معك. 

اإلى  تنظر  لم  مهل،  على  باالأتربة  المليء  ال�سلم  درج  "عهد"  �سعدت 
الباب الخ�سبي الذي يوؤدي اإلى �سرداب المنزل، وقفت اأمام باب ال�سقة، 
كثرة  ومع  لكنه  الباب،  في  واأولجته  المفتاح،  مخرجة  حقيبتها  فتحت 
عدم الفتح لفترة كبيرة لم ُيفتح معها، لم تياأ�ش هي ونزلت اإلى ال�سارع 
مرة اأخرى على اأمل اأن ت�ستدّل على عامل ي�ساعدها، وعندما لم تجد 
�سعدت مرة اأخرى، وحاولت اأن تفتح الباب وفي المحاولة الثالثة نجحت 

في ذلك. 

المنزل،  ذلك  في  اإقامتها  تتذكر  بتمعُّن  تنظر حولها  َمَهٍل  على  دخلت 
واأول  تعٍب،  بعد  اأ�ساءته  النور،  مفتاح  اإلى  ت�سل  كي  الجدران  تلم�ست 
لها  ا�سترتها  قد  بي�ساء  على عرو�سة  وقع  االإ�ساءة  بعد  نظرها  وقع  ما 
عنها  الغبار  ونف�ست  اإليها  نزلت  الخام�ش،  ميالدها  عيد  في  والدتها 
ب�سوت  قالت  ثم  فيها،  والدتها  رائحة  ت�سم  كاأنها  اأنفها،  من  وقربتها 

م�سموع كاأنها تتحدث اإلى اأحدهم: "ولنا في القبور حياة". 

*****
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"اهلل خلق األهل ليكونوا سنًدا وعوًنا"

ا �سيجّن،  يومان لم ترجع فيهما "عهد" اإلى �سقتها، و"ي�سري وهبة" حقًّ
اأهو ال�سبب في مغادرتها وذلك ب�سبب عدم بوحه  اأين ابنته الوحيدة؟ 
"كري�ستينا" هو  اأم حزنها على  �سنوات؟  يكنه في �سدره منذ  لها عما 

ال�سبب؟!

االآن  فهي  "عهد"،  يجد  اأن  �سوى  �سيء  في  يرغب  يعد  لم  "ي�سري"، 
يفقد  اأن  يريد  ال  الحبيبة،  وزوجته  وبلده  اأهله  فقد  هو  حياته،  محور 
لها  يعترف  اأن  ه��ذا  ثمن  ك��ان  واإن  حتى  يريدها  االأخ���رى،  هي  ابنته 
يجب  �سيًئا،  ابنته  عن  ُيخفي  اأن  المفيد  من  يعد  لم  عنها،  ُيخفيه  بما 
اأن تعرف اأهلها، فموت "كري�ستينا" جعله يفكر األف مرة؛ ماذا لو مات 
هو االآخر، ماذا عن �سندها؟، اأحياًنا يجيب نف�سه باأن �سندها هو اهلل، 

وحيًنا اآخر يقول: "اإن اهلل خلق االأهل ليكونوا �سنًدا وعوًنا". 

الجيران،  وعند  اأ�سدقائها،  كل  عند  عنها  بحث  "عهد"؟  يا  اأن��ِت  اأين 
اإال  يمتلك  لم  المنق�سيين،  اليومين  في  اإليه  تذهب  لم  العمل  وحتى 



الدعاء وال�سرطة، وقبل اأن يذهب اإلى ال�سرطة قال:

- اللهم ارجع لي ابنتي. 

لم يكن "ي�سري" ي�سلي كثيًرا، هو لجاأ اإلى اهلل حينما اأ�سبح في ماأزق 
نف�ًسا طوياًل، والم  اأخذ  االأريكة، ثم  "ي�سري" على  ارتمى  ال مفر منه، 
لم  ال�سراء؟  في  ربه  واأين  الِمَحن؟  في  فقط  اهلل  اأيتذكر  كثيًرا،  نف�سه 
يكن اأبوه هكذا اأبًدا، والده كان يحمد ربه في ال�سراء وال�سراء وعلى كل 
حال، تذكر حين توفي اهلل عمته المقربة لوالده؛ كيف �سلى والده هلل، 
وكيف دعاه اأن يخفف عنه، وكيف اأن والده �سلى �سكًرا هلل حين ك�سب 
في البور�سة مكا�سب هائلة، اأين هو من والده؟ لربما هو غ�سب والده 
واإخوته عليه؟ ولربما هو غ�سب اأ�سرة "كري�ستينا" منه؟ على اأية حال هو 
االآن ال يدري اأين يقف في حياته بال�سبط؟، وقف ثم ذرف دمعة وقال 

في نف�سه: "اللهم األهمني اأين "عهد"، اللهم اأرجعها لي برحمتك". 

اأخذ "ي�سري" مفاتيح �سقته منتوًيا الذهاب اإلى ق�سم ال�سرطة، كي يبلغ 
ي�ستوقف  اأن  وقبل  العمارة،  بوابة  من  خرج  ابنته،  اختفاء  حادثة  عن 
�سيارة كي تنقله اإلى ق�سم ال�سرطة، انثنى كي يربط رباط حذائه، حين 
فعل ذلك ا�سترجع �سريط ذكرياته مع "عهد"، حين كانت طفلة، وكيف 
هي  حاولت  لها  ربطه  وكلما  حذائها،  برباط  دائًما  العبث  تحب  كانت 
و�سط  �سقة  في  للعي�ش  انتقلوا  حينما  عنها  العادة  تلك  انقطعت  فكه، 
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المدينة، بداًل من منزلهم القديم المتهالك في اأق�سى المدينة.

ث نف�سه؛ اأيمكن اأن تكون  بعد اأن اقترب "ي�سري" من ق�سم ال�سرطة حدَّ
اإلى البناية القديمة؟ ال يدري هو كيف غفل عن ذلك؟  "عهد" ذهبت 
طلب من ال�سائق الذهاب به اإلى اأق�سى المدينة بداًل من ق�سم ال�سرطة، 

تذمر ال�سائق فوعده "ي�سري" باأن يعطيه حقه ويزيد.

هبط "ي�سري" من ال�سيارة، دخل م�سرًعا، لكنه بعد اأن نظر عند قدميه 
محق؛  هو  اإذن  المتكومة،  االأتربة  على  اأق��دام  اآث��ار  �سرعته،  من  اأبطاأ 
"عهد" هنا �سعد ال�سلم جرًيا لكن بعد اأن فت�ش في كل ركن في ال�سقة، 
ا والم�سباح ما زال  لم يجد اإال خيبة اأمل كبيرة، اآثار "عهد" موجودة حقًّ

ا ال يدري.  ُم�ساًء لكن اأين هي؟ هو حقًّ

المفتوح  ال�سرداب  باب  فا�ستوقفه  اأخ��رى،  مرة  ال��درج  لهبوط  اأ�سرع 
يميًنا  نظر  "عهد" بال�سرداب،  وج��ود  اأم��ل  على  فدخله  فتحة،  ن�سف 

وي�ساًرا منادًيا:

- "عهد"!! اأاأنِت هنا؟

لم تاأتِه اإجابة، كل ما وجده �سندوًقا خ�سبيًّا ملقى على االأر�ش، انثنى 
رافًعا ال�سندوق اإليه، غريبة! ذلك ال�سندوق تاه من حوزته منذ �سنين 
تدري  ال  باأنها  اأخبرته  "كري�ستينا"  زوجته  عليه  �ساأل  وحين  طويلة، 
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"عهد" يبدو  اأنه وجد به خاتم  اأظهره االآن؟! االأغرب  مكانه، ما الذي 
اأ�سبح  ال�سندوق،  بالقرب من هذا  كانت  اإ�سبعها حين  �سقط من  اأنه 
خاتم االبنة دلياًل قوًيا على اأنها كانت موجودة بهذه البناية، اأين ذهبت 
اأخرى على مقهى  ا ال يدري، �سُيَجن، انتظر ن�سف �ساعة  هي؟ هو حقًّ
بالقرب من البناية، لكن ال اأمل، لم تُعد "عهد"، كرر "ي�سري" االت�سال 
االت�سال  خاطره  على  جاء  اأخيًرا  مغلًقا،  كعادته  وجده  هاتفها،  على 
بالم�ست�سفى الذي تعمل به، رد عليه اال�ستقبال بعد معاناٍة معلًنا له اأن 

الدكتورة "عهد" لم تذهب للم�ست�سفى منذ يومين.

- اأين اأنِت يا "عهد"؟

 قالها "ي�سري وهبة" وهو يهم للقيام من المقهى ذاهًبا اإلى ال�سرطة. 

*****
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"من ال يعرف اهلل ال يعرف الحب"

"�سالح" والد  عمه  فيه  يقطن  الذي  الثالث  ال��دور  "عمار" اإلى  توجه 
اأن  "قدرية" زوجة عمه، وبعد  له  الباب ففتحت  "خالد"، طرق جر�ش 
اأن �ساألته عما  "خالد" فاأدخلته لغرفته بعد  "عمار" �ساألها عن  حيَّاها 

يريد اأن يحت�سيه. 

حين دخل "عمار" لم يعباأ له "خالد"، وظل جال�ًسا اأمام جهاز الكمبيوتر 
المحمول الخا�ش به ممعنًا النظر اإليه، فتوجه نحوه "عمار" و�سافحه 

وقال وهو يبت�سم: 

االآن، هي  من  �ساعة  اأمامك  الجمعة،  اإلى �سالة  اليوم  لت�سطحبني   -
واأنا  �ساأنتظرك  مانع،  ل��ديَّ  يكون  لن  واأن��ا  حالك،  فيها  لتجهز  كافية 

اأحت�سي كوب البرتقال المثلج هذا.

قال كلماته االأخيرة وهو يداعب "خالد" بنظراته. 

- قلت لك األف مرة ال اأحب اأن يجبرني اأحٌد على �سيء، عليك اأن تتركني 
و�ساأني، ال وقت لدي. 
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وقت،  ال  حتًما  "خالد" لل�سالة؟  يا  وقت  لديك  األي�ش  لديك!  وقت  "ال 
فلي�ش في الوقت بركة وال في الحياة �سعادة دون �سالة"، قال "عمار" 

تلك الكلمات في نف�سه حزًنا على ابن عمه.

لم يترك "عمار" نف�سه الأفكاره واأفاق نف�سه وباغت "خالد" بقوله:

حبتك لل�سالة، ومن بعدها لم�ساهدة  - لم اأكن اأُجبرك، لكني وددت �سُ
مباراة االأهلي والزمالك، فلدي تذكرتان، اإذن ال باأ�ش! اعتذر الإزعاجك، 

�ساأ�سطحب اأختي "رقية" فهي منذ ليلة اأم�ش تلح علّي لتذهب معي. 

"عمار"  فنظر  "خالد"،  فا�ستوقفه  اأدار ظهره،  ثم  الكلمات،  تلك  قال 
بن�سف عين اإلى اأعلى كاأنه كان على يقين من اأن "خالد" �سي�ستوقفه. 

- اأعطني تذكرتي، ولنتقابل هناك.

قال "خالد" بُخبث. 

اإن  عليك  اأتح�سل  لن  اأنني  علم  على  اأنا  مًعا،  ونذهب  مًعا،  ُن�سلي   -
ذهبت اأنت وحدك، وذهبت اأنا وحدي. 

تنف�ش "خالد" بنفاد �سبٍر ثم هبَّ واقًفا من اأمام الكمبيوتر، وقال:

- اإذن فلتنتظرني هنا لبع�ش الوقت لن اأتاأخر عليك اأيها... 

وقبل اأن ُيكمل كلمته نظر اإليه "عمار" من مركز القوة، فاأدار "خالد" 
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الغرفة، كي يجهز لل�سالة، ومن بعدها  اإليه وخرج م�سرًعا من  ظهره 
ح�سور المباراة التي لطالما بحث عن تذكرة دخول لها، ولم يجد! 

"رقية" اإلى  "عمار" �سعدت  "رقية" مع  وباتفاق  االآخ��ر  الطرف  على 
"�سهد" ابنة عمهما "اإبراهيم"، ودخلت الفتاة ال�سقة بعد اأن ا�ستقبلتها 
لكن  "�سهد"،  مع  حديث  "رقية" فتح  حاولت  فاتًرا،  "�سهد" ا�ستقبااًل 

لالأ�سف دون جدوى، فهي ال تقابل "رقية" اإال بالردود الباردة.

فجاأة رن هاتف "�سهد"، فقامت للرد دون ا�ستئذان ُم�سبق من �سيفتها، 
واإذا به "خالد" يخبرها باأنه �سيذهب لل�سالة مع "عمار" في م�سجد 
عمر بن الخطاب، والواقع في اأول ال�سارع الذي تقبع فيه بنايتهم على 
قبل  روؤيتها  ي�ستطيع  لن  واأنه  المباراة،  لم�ساهدة  يذهبا  باأن  منه  وعد 
المباراة،  تلك  مًعا  اأن يذهبا  المفتر�ش  "�سهد" فمن  الم�ساء، تذمرت 
"خالد" اأن يخرجا مبا�سرة  تواعدت مع  للدخول  تذاكر  لم يجدا  ولما 
الو�سع،  تغير  االآن  البيت،  في  المباراة  م�ساهدة  ينتهي هو من  اأن  بعد 
اإذن هو ال يريدها معه، و�سي�سحب "عمار"؛ ذلك الفتى الذي ال تحبه 
اأبًدا، اعتذر "خالد" مرة اأخرى، واأعلن لها اأن التذاكر ل�"عمار"، وهو 
من يمتلكها، ومن غير الُمجدي اأن اأطلب منه التذكرتين على اأال يذهب 

هو وتذهبي اأنِت معي. 

"رقية" اأنها مرهقة  "�سهد" من ال�سرفة، وبكل �سخافة اأخبرت  دخلت 
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ا وترغب في النوم، احمرَّ وجه "رقية" خجاًل وقالت لها: جدًّ

- ال باأ�ش! على اأية حال موعد ال�سالة قد حان، ولدي رغبة في �سماع 
خطبة ال�سيخ من الم�سجد، حيث اإنني ال اأ�ستطيع ال�سماع من المنزل، 

ا. فال�سوت ال ي�سل اإال منخف�سً

- اأّي م�سجد؟ 

- م�سجد عمر بن الخطاب.

ثم اأكملت "رقية" اأماًل في نجاح مهمتها:

- ما راأيك اأن تاأتي معي؟ 

نذهب  اأن  على  بقولها  "رقية"  ف�سجعتها  تجب،  ولم  "�سهد"  �سمتت 
للغداء في المكان الذي تف�سلينه.

- �ساأذهب معِك لل�سالة فقط، انتظريني.

عن  اأجابت  ثم  ده�سة،  في  "رقية"  ت�ساءلت  بها؟  ماذا  فقط  لل�سالة 
نف�سها:

- اهلل يهدي من ي�ساء لعلها البداية. 

ترتدي  الوقت  ذل��ك  اأك��ل  االأم��ر؟  ما  �ساعة،  لن�سف  "رقية"  انتظرت 
فيه "�سهد" اإ�سدال ال�سالة، وبعد ما يقرب من خم�ش واأربعين دقيقة 



45

ظهرت "�سهد" فوقفت اأمامها "رقية" مذهولة. 

- �سوف نذهب لل�سالة اأواًل ولي�ش للغداء.

قالت "رقية" محاولة لفت انتباه "�سهد" لكمية الم�ساحيق الكثيرة التي 
اأفقدتها براءة مالمحها. 

- اأعلم!

قالت "�سهد" بتذمر. 

فنظرت اإليها "رقية" مرة اأخرى:

- لكن! 

- لكن ماذا؟ ولماذا تنظرين اإلّي هكذا؟ اأيبدو مظهري غير الئق؟

ب�سكل  تظهر  اأن  مثل  حياتها  في  تكره  ال  فهي  بف�سوٍل،  "�سهد"  قالت 
�سيئ، هي دائًما ُمهتمة بمظهرها.

فكرت "رقية" لبع�ش الوقت كيف ُتو�سح ل�"�سهد" االأمر دون اأن تجعلها 
ُتغير راأيها في الذهاب معها لل�سالة؟ فقالت: 

براءة  بكثير؛  اأف�سل  ال�سابق  في  وجهِك  "�سهد"،  يا  القول  اأ�سدقِك   -
االأطفال فيه، اأيمكنِك تخفيف تلك الم�ساحيق قلياًل.

مندياًل  واأخ��ذت  مكتبها،  على  المو�سوعة  المراآة  "�سهد" اإلى  هرولت 
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ورقيًّا، وبداأت في م�سح الم�ساحيق رويًدا رويًدا، ثم ت�ست�سير ابنة عمها، 
اإلى اأن جعلتها "رقية" تم�سح اأغلب الم�ساحيق ب�سيء من الذكاء.

"رقية"  ودخلت  ال��رج��ال،  ب��اب  من  الم�سجد  و"خالد"  "عمار"  دخ��ل 
الم�سجد،  تحية  ركعتين  "عمار"  �سلى  االأخ��رى،  الجهة  من  و"�سهد" 
يفعل  الم�سجد  يدخل  اأن كل من  اأُحرج من  "خالد" عندما  به  واقتدى 
اأدنى  دون  مثلها  "�سهد"  وفعلت  ركعتين  �سلت  "رقية"  وكذلك  ذلك، 

مناق�سة. 

ر�سول اهلل �سلى اهلل  وبداأ خطبته بحديث  المنبر  الخطيب على  �سعد 
عليه و�سلم ما راأيت للمتحابين مثل النكاح، فالتفت كل من في المجل�ش، 
واأن�ستوا جيًدا، لكن "خالد" و"�سهد" جل�سا بن�سف ذهن؛ كلٌّ يفكر في 

االآخر، واأكمل الخطيب بقوله:

ال��زواج، ومفهوم الحب في الحديث ال يعني به ما  النكاح هنا يعني   -
ولكن رجل  يومنا هذا،  والفتيات في  الفتيان  بين  يحدث من تجاوزات 
ُقذف في قلبه حب امراأة فاتقى اهلل تعالى وغ�ش طرفه، حتى اإذا وجد 
�سبياًل اإلى الزواج منها تزوجها، واإال فاإنه ي�سرف قلبه عنها، لئال ي�ستغل 
بما ال فائدة من ورائه في�سيع حدود اهلل وواجباته، اأما النوع الثاني من 
ن الحب من قلبه، مع عدم قدرته على عفاف نف�سه  الحب فهو رجل تمكَّ
الع�سق �سور ومحا�سن. وهذا  اإلى ع�سق، وغالب ذلك  حتى انقلب هذا 
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واأكثر من يقيم عالقات من  اللون من الحب ُمحرم، وعواقبه وخيمة، 
حب اأو نحوه قبل ال�سروع في الزواج اإذا ظفر بمحبوبه وتزوجه، ي�سيبه 
لع على عيوٍب  الفتور وتحدث نفرة في العالقة بينهما، الأن كاًل منهما يطَّ
حال  ما  اإذن  الخطيب  اأكمل  ثم  قبل،  من  يعلمها  يكن  لم  �ساحبه  من 
المتحابين القادرين على الزواج وال يتزوجوا، الحب عفة وطهارة وتاُجه 

الزواج.

فاأجل�ستها  الم�سجد،  باب  من  "�سهد" للخروج  وهبَّت  الخطبة،  انتهت 
"رقية" لختم ال�سالة، تذمرت "�سهد" وعندما ا�ستف�سرت "رقية" عن 

�سر انزعاجها قالت بتلقائية:

- �سنتاأخر! 

فجل�ست  القليلة،  الدقائق  بع�ش  اإال  ياأخذا  لن  "رقية" اأنهما  فاأخبرتها 
"�سهد"  ووقفت  دقيقتين،  �سوى  تمر  لم  منها،  رغبة  غير  "�سهد" على 
ل�"رقية" كطفلة �سغيرة ترغب في ترك المكان، فما كان من "رقية" اإال 

الخ�سوع ل�"�سهد"، والخروج ب�سرعة كبيرة من الم�سجد. 

- ما راأيك بخطبة االإمام؟

قالت "رقية" ب�سغف.

- لم اأ�سمع منها �سيًئا.



انده�ست "رقية" من رد ابنة عمها عليها، وعر�ست عليها اأن ت�سرح لها 
الخطبة مرة اأخرى في الم�ساء، لكن "�سهد" لم تجب، وكاأنها لم ت�سمع 
�سيًئا فجاأة �سدر منها �سوت عاٍل منادًيا على "خالد" الذي نزلت من 
التفت  اأن  "خالد" بعد  لندائها  فا�ستجاب  ال�سالة،  اأجل  من  ال  اأجله، 

قائاًل: "عمار" اإليها 

- اخف�سي �سوتك �سناأتي. 

عندما اقترب "عمار" و"خالد" من الفتاتين، اأعرب "عمار" عن �سيقه 
ال�سديد ب�سبب ارتفاع �سوت "�سهد" غير المبرر، لكن هيهات للفتاة اأن 
ت�ستجيب، هي فقط اأخبرته باأنها تريد اأن تذهب معهما، �سمت "عمار" 
تذكرتين  �سوى  يمتلك  ال  ا  حقًّ الأنه  طلبها،  ورف�ش  عميًقا  نف�ًسا  واأخ��ذ 
للدخول، كيف �سيدخل اأربعة اأ�سخا�ش بتذكرتين، ثم اأعرب عن �سيقه 

قائاًل:

- دعينا نذهب، ال وقت. 

االآن هو اليوم الثالث بعد تلك االأحداث، "�سهد" ما زالت معت�سمة عن 
خائًنا  اعتبرته  "خالد" الذي  مهاتفة  على  ترد  ال  الجميع،  مع  الكالم 
ل مباراة كرة قدم عليها، ولم ت�ستقبل "عمار"  لميثاق الحب، ما دام ف�سّ
حاولت  وحينما  نائمة،  زالت  ما  باأنها  والدتها  واأخبرتهما  "�سهد"  اأو 
كان  عما  الحديث  ثم  للغداء،  الذهاب  "�سهد" اإلى  "رقية" ا�ستدراج 
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يقوله االإمام قالت لها با�ستياء:

- دعيني و�ساأني! 

انتهاء  بعد  "خالد"،  م��ع  ال�سيء  نف�ش  فعل  "عمار"  ح��اول  وعندما 
ل�"�سهد" التي ال تجيب  المباراة، كان �سارد الذهن وم�سغواًل بمهاتفته 
هاتفه بعد االت�سال العا�سر له، واأخيًرا في م�ساء اليوم الثالث اأجابت 

اأكبر: "�سهد" "خالد" بعناد 

- ماذا تريد؟ 

- ال �سيء �سواِك.

اأجاب هو. 

*****
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"الحقيقة ُتؤلم، لكنها حتًما ُتريح"

"ي�سري  ال�سرطة  هاتفت  اأخيًرا  "عهد"،  غياب  على  الثالث  اليوم  هو 
وهبة" مخبرة اإياه باأنهم وجدوا ابنته جال�سة عند فرع بنك م�سر في 
ا وهي االآن  باري�ش تنتحب وجًعا، وما ان اقتربوا منها حتى �سقطت اأر�سً
اأغلق  اأن  بعد  �سيارته  "ي�سري" نحو  العا�سمة، هرول  و�سط  بم�ست�سفى 
على  االطمئنان  في  يرغب  �سديدة  ب�سرعة  قاد  المتحدث،  مع  هاتفه 
اأخيًرا  ابنته،  غرفة  عن  اال�ستقبال  موظفة  �ساأل  اأخيًرا،  و�سل  ابنته، 

ا�ستطاع الو�سول. 

- ما االأمر؟!

 �ساأل "ي�سري" بقلق �سديد.

- ال �سيء! هبوٌط ال اأكثر، �ستفيق بعد �ساعتين على االأقل.

اأجابه الطبيب بابت�سامة كي ُيطمئن "ي�سري". 

واأخيًرا  بقليل،  ال�ساعتين  يزيد على  ما  اال�ستقبال  "ي�سري" في  انتظر 
ابنته وجهها مطفّي  اإليها في ذهول؛  ل�"عهد"، نظر  الممر�سة  اأدخلته 
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ت�ساءل  االأمر  ما  "كري�ستينا"،  فقد  يوم  عن  �سوًءا  ازدادت  فيه،  نور  ال 
حزن؟!  "ي�سري" في 

انثنى على ابنته مخلخاًل اأ�سابعه في �سعرها، مترجًيا اإياها اأن تخبره 
حقيقة االأمر، لكن كل اإجابات "عهد" على والدها:

- ال �سيء. 

لن  در�ًسا  والدها  الفتاة  ولقنت  الحقيقة،  غياب  األ��م  "ي�سري"  تجرع 
ين�ساه، حين خرجت "عهد" من الم�ست�سفى، باغتت "ي�سري" برغبتها 

في الذهاب اإلى بيتهم القديم.

- لَم؟ 

ت�ساءل "ي�سري"، و�سمتت "عهد"، فاأكمل "ي�سري" قائاًل:

- دعيها لوقت اآخر حين ت�ستردين �سحتك.

- االآن من ف�سلك!

�سيارته  وق��اد  ابنته،  لرغبة  "ي�سري"  ر�سخ  واأخ��ي��ًرا  "عهد"،  اأجابت 
متوجًها نحو البناية، و�سال ب�سالم، وهبطا من ال�سيارة، فدخلت "عهد" 
بوابة البناية، ومنها مبا�سرة نحو ال�سرداب، وقفت تجول بب�سرها في 

كل االأنحاء، ثم قالت ب�سوت كله األم:



- لطالما رغبت في معرفة اأهلي بم�سر، وعن �سر عدم ات�سالنا بهم اأو 
ات�سالهم بنا، ولطالما راوغتني اأنت ولم تجْب علّي مهما �ساألت، فاليوم 

حان موعد اإخباري. 

اأن  اإلى والدها مرة اأخرى، بعد  "عهد" ال�سعداء، ثم تحدثت  تنف�ست 
الدنيا بها يوم وفاة  باأنه حين �ساقت  اأخبرته  ته بعدم مقاطعتها،  ترجَّ
بين  ترتاح  كي  البناية،  تلك  اإلى  الذهاب  �سوى  تجد  "كري�ستينا" لم 
اإال قلًقا، فحين نزلت  ذكرياتها لبع�ش الوقت، لكن المجيء لم يزدها 
ولما  خ�سبيًّا،  �سندوًقا  وجدت  طفولتها  ذكريات  في  لتغو�ش  ال�سرداب 
"عهد" حينها بطاقتها  فتحته وجدت بطاقة ائتمانية با�سمها، تذكرت 
المفقودة، والتي �ساعت منها اأيام امتحانات نهاية العام، والتي اأبلغت 
والدتها البنك ب�سياعها، وقالوا لها اإما �ساحب البطاقة، اأو اأن �ساحب 
االأم  �سغطت  وفعاًل  بطاقته،  اأم��ر  في  ر�سمي  بتوكيل  يوكلك  البطاقة 
على "عهد" بعمل توكيل لها، وبعد ما يقرب من ال�سبعة اأيام ا�ستردت 
االأمر،  وانتهى  هناك  المودعة  فرنك  األفي  "كري�ستينا" ل�"عهد" مبلغ 
ا اأن تجد "عهد" البطاقة االئتمانية بعد كل هذا، وفي  فمن الحيرة حقًّ
هذا المكان، ومرفق معه خطاب بخط يد والدتها تقول فيه" اإن ر�سيد 
المليون فرنك  المليون ون�سف  يقرب من  البطاقة ما  تلك  "عهد" في 

فرن�سي. 
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حين �سمع "ي�سري" حديث ابنته، لم ينتظر حتى تكمله وقطعه قائاًل:

- اأين هو الخطاب؟ ومن اأين ذلك المال؟ لم تكن "كري�ستينا" تملك كل 
هذا المال، اإذن من اأين؟ 

حينها اأجابت "عهد" على "ي�سري" بكلمة واحدة فقط:

- من م�سر. 

فها "ي�سري" ليعرف اأين الخطاب، اأو ما تبقى من اأخبار فيه، لكن  عنَّ
"عهد" تم�سكت بحقها في معرفة ال�سر وراء عدم ات�سالهم باأهلها منذ 

مولدها.

- تعبُت من عدم المعرفة اأرجوك اأخبرني!

قالت "عهد" في رجاٍء.

- اأعدك �ساأخبرِك بكل �سيء، علّي اأن اأعلم ما اأمر المال! 

فاأكملت "عهد" واأخبرته باأن الخطاب لم يكن به من االأخبار �سوى اأن 
هذا المال حق "ي�سري" في ميراثه من والده، واأن اأخاه االأكبر بعد اأن 
توفي والده لم ي�ستطع اأن يترك والده ُيعاَقب من اهلل بحرمان ابن من 
اأبنائه من الميراث، فاأر�سل له ميراثه من المال على بطاقته االئتمانية 
القديمة التي اأخذها "ي�سري" معه لي�سرف منها في رحلته مع "لورا"، 
نهائيًّا  "ي�سري"  اأهملها  وحينما  �ساقة،  �ستكون  اأنها  جيًدا  يعلم  والتي 
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"طه" وا�ستلمته  اأخيه  "كري�ستينا"، وحينما جاء خطاب  بها  احتفظت 
ل�"م�سعد" بل بداأت ت�سحب المال من البطاقة  "كري�ستينا"، لم ت�سلمه 
الجميع  اعتقد  التي  "عهد"  بطاقة  في  وت�سعه  الفر�سة  �سنحت  كلما 

اأنها ُفقدت.

كما ذكرت "كري�ستينا" اأن ل�"ي�سري" مااًل اآخر في هيئة اأر�ش في م�سر 
يجب اأن يذهب اإليه، وفي االأخير اأق�سمت "كري�ستينا" على "ي�سري" اأن 
له، وخوًفا من  ال�سديد  اإال لحبها  اأخفت عنه ذلك  واأنها ما  ُي�سامحها، 
فقده لالأبد، واأنها لم تتخيل اأن اأخو "ي�سري" االأكبر يعرف عنوانهما في 

فرن�سا، فتخيلت اأن "ي�سري" يرا�سله كي يرجع لهم ويهجرها. 

ذرفت "عهد" دمعة وقالت بنفاد �سبر:

- قد اأكملت عهدي االآن بالبوح لك عن كل ما يحمله الخطاب من اأخبار، 
واالآن اأكمل اأنت عهدك باإخباري ما اأمر م�سر بالكلية! 

حينها اأخبرها "ي�سري" باأن تتركه لنهاية اليوم ليفيق ثم يبوح لها بكل 
�سيء، وعن �سر هروبهما من م�سر، لكن قبل اأن يترك "ي�سري" "عهد" 
اأق�سم لها باأنه لم يرا�سل اأخاه االأكبر ليترك والدتها كما اعتقدت، بل 
اأكثر وال  اأعمامها هناك ال  "عهد" على  اأن تتعرف  الأنه كان يرغب في 
اأقل، وحينما تخيل "ي�سري" اأن اأخاه لم يرد على خطاباته، لم يحاول 
"طه"  اأن  االآن  يعرف  اأن  الوجع  كل  الوجع  لكن  اأخ��رى،  مرة  مرا�سلته 
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اأجابه؛ بل واأر�سل له ميراثه. 

- هروب! 

رددت "عهد" الكلمة في ذهول وقالت وهي تبكي.

- لَم كل هذا؟ ولَم هربتما من م�سر؟ قل لي اأرجوك ما االأمر؟ ولماذا 
حرمك والدك من الميراث؟ 

*****
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"أنت ال تستحّق الحزن؛ فقط ُكن مع ربك"

اأتذكرون "لورا" والدة "عادل" الفرن�سية، التي اأ�سلمت على يد زوجها 
وفاة  اأي��ام  بها  "عهد"  لقاء  موعد  كان  والتي  الحريري"،  "م�سعد 

"كري�ستينا"؟ 

"عهد"، وتذكرت ما كانت تحويه مذكراتها التي قراأت  اليوم تذكرتها 
على  ات�سلت  اإليها  ال��ذه��اب  تقرر  اأن  وقبل  لكنها  قبل،  م��ن  بع�سها 
"عادل"، الذي قام بدوره باإر�سال ر�سالة اإليها يذكر فيها اأنه في العمل، 
وال يمكنه الرد في الوقت الحالي، اإذن "عادل" م�سغول، ووالد "عهد" 
يعتزل "عهد"، ويفكر بهدوء في الخطاب الذي تركته "كري�ستينا" قبل 
ت�ستقل  اأن  قررت  ورغم مر�سها  لكنها  ا مري�سة،  و"عهد" اأي�سً موتها، 

�سيارة وتذهب اإلى "لورا" حتى دون موعد �سابق على اأمل مقابلتها. 

"عهد"، حقيقة ال تعرف لَم توجهت اإلى "لورا" في هذا التوقيت، على 
"عادل" من  لها  نها  دوَّ قد  التي  الم�سنين  دار  اأم��ام  االآن  هي  حال  كل 
باأنها  الم�سوؤولة  الموظفة  واأخبرت  اإلى اال�ستقبال،  الفتاة  قبل، توجهت 
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د عليها اأن تلك ال�سيدة  تريد زيارة ال�سيدة "لورا"، اإال اأن اال�ستقبال اأكَّ
بالذات ال ت�ستقبل اأحًدا دون موعد �سابق. 

- لتخبريها واإن رف�ست، فلتطلبي منها تحديد موعد ينا�سبها لمقابلتي 
على اأن تقدمي لها عذري عن عدم المجيء في الموعد ال�سابق، لظروف 

خارجة عن اإرادتي، فقد فقدت والدتي ولالأبد.

هكذا قالت "عهد"، فنظرت موظفة اال�ستقبال ل�"عهد" نظرة ُموا�ساة، 
وتوجهت اإلى الهاتف واأخيًرا اأجابتها وهي ت�سير اإلى الم�سعد: 

- تف�سلي! ال�سيدة "لورا" في انتظارك.

- اأنِت فتاة ال ت�ستحق الحزن، لكنها لم تعرف طريقها بعد.

قبل اأي �سالم، وقبل اأن تجل�ش "عهد" باغتتها "لورا" بتلك الكلمات، ثم 
اأكملت قائلة:

ال�سم�ش،  وا�سًحا و�سوح  اأنِك اطلعِت على مذكراتي، كان هذا  اأعلم   -
ا ال يزعجني ذلك، لكنني اأعلم جيًدا اأنه يزعجك، لرغبتك في  واإنه حقًّ

معرفة ما هو مكتوب بتلك المذكرات.

على  المو�سوعة  المذكرات  اإلى  بعينها  ت�سير  وهي  ذلك  "لورا"  قالت 
ا، لكن  المن�سدة، ف�سعرت "عهد" للحظة باأن "لورا" امراأة قا�سية جدًّ
االأخيرة لم تمهل "عهد" الإح�سا�سها كثيًرا، فعلى الفور ذهبت واحت�سنت 



الفتاة واأجل�ستها اإلى جوارها، وقالت:

- لو لم اأكن اأحبِك، واأثق بِك كثيًرا ما كنت الأ�ستقبلِك اليوم. 

والذي  "لورا"،  قرار  اإلى  بهدوء  وا�ستمعت  "عهد"،  رهبة  زالت  اأخيًرا 
واأن  المذكرات،  تحويه  ما  بع�ش  للفتاة  �ستروي  "لورا"  اأن  على  ن�ّش 
ا لن ت�ستطيع البوح به، وال حتى ل�"عادل" ابنها  ا جدًّ هناك جزًءا خا�سًّ

اأو.. لكنها لم تكمل ما اأرادت قوله! 

ثم انتقلت لجزئية اأخرى، وقالت ل�"عهد":

اأنِت  االأ�سياء، فكما عرفِت  بع�ش  تعرفي  اأن  اأرغب في  �سيء  - قبل كل 
جزًءا من مذكراتي عن غير ق�سٍد فقد ا�ستنتجُت اأنا جزًءا من حياتك 
كنت  المنزل  "عادل" من  ُيهاتفك  كان  فحين  الق�سد،  نف�ش  غير  عن 
اأ�سمع اأ�سياء رغًما عني، واالآن اأجيبيني ب�سدق عن اأ�سئلتي والتي �ستبدو 

من وجهة نظرِك تافهة، لكنها ومن وجهة نظري تعد االأمل. 

- اأاأنِت من م�سر من محافظة �سوهاج؟

- نعم. 

- ترغبين بالنزول اإلى م�سر لمعرفة اأهلك هناك؟

- بالتاأكيد. 

- ح�سنا ا�ستمعي اإلى ق�ستي جيًدا، األديك الوقت الكافي لال�ستماع اإلّي.
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- بكل تاأكيد. 

- واالآن اذكري لي عند اأي جزئية توقفتي في قراءة المذكرات؟

ت�ساءلت "لورا" وهي ناظرة بتمعن ل�"عهد" التي اأجابت بدورها قائلة:

- حين ذهب "م�سعد"، وترك عقلِك م�سغواًل بجملته "كل الحب دين".

نظارتها،  و�سع  من  وعدلت  جل�ستها،  من  وعدلت  "لورا"،  تنحنحت 
وفتحت مذاكراتها وبداأت تقراأ على م�سمع "عهد" بقية حكايتها:

ا كل الحب دين، فبعد اأن ذهب "م�سعد" من المقهى ترك "لورا"،  - اآه حقًّ
وقد اأعياها التفكير من جملته ومن رجل معجون بماٍء من غمو�ش، في 
رجل ترك لقاءه بها للقدر، على حد تعبيره ولل�سدفة والحظ، على حد 
قولها. متى �سيحن الحظ على "لورا" وت�سادف "م�سعد" مرة اأخرى؟ 
بثالثة  المقهى  ب�"م�سعد" في  لقاءها  فبعد  كثيًرا،  ال�سدفة  تنتظر  لم 
المدر�سة  تقابل بدورها  والتي  للكتب،  اأيام، وجدته يدخل مكتبة عامة 
التي تعمل فيها، ولح�سن حظها فاإن موعد خروجها قد اقترب، وبداأت 
هي تعد الن�سف �ساعة المتبقية على اأحر من الجمر، ترقب باب المكتبة 

من النافذة خ�سية اأن يخرج "م�سعد" دون اأن تلتفت اإليه. 

الذي  الرجل  عن  فيها  ركن  كل  في  تفت�ش  وهي  المكتبة،  دخلت  اأخيًرا 
يجل�ش  المكتبة  اأركان  اأحد  في  وجدته  اأن  اإلى  اإليه،  بالحديث  اأغرمت 
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وُيدقق النظر في الكتاب الذي اأمامه، والذي علمت بعد ذلك اأنه كتاب 
م�سر  من  ج��اء  وال��ذي  ب��ه،  الخا�سة  الماج�ستير  ر�سالة  في  ي�ساعده 
ليح�سل عليها من جامعة باري�ش كمنحة من جامعته االأ�سلية، لتفوقه 
في مجال الفيزياء، وال يخفى عليكم اأنها من اأف�سل الجامعات الموجودة 

في فرن�سا. 

"لورا"  اأن  درجة  الكتاب  في  النظر  تدقيق  في  ا  "م�سعد" جدًّ منهمٌك 
حين باغتته بالجلو�ش اأمامه، ولم يلتفت اإليها، وهي لم تحاول اأن تلفت 
نظره اإال حينما انتهى، وقام لُيرجع الكتاب اإلى مكانه ا�ستعداًدا لمغادرة 
المكان، وعن لهفة لمعرفة مفهوم "كل الحب دين" كان اأول ا�ستف�سارات 
"لورا"، بعدما خرجت معه من المكتبة، قا�سدين الجلو�ش اإلى مقهاهما 

المعتاد والذي التقيا عليه اأول مرة. 

منه  يتطلب  ي�سرحها  كي  الجملة  تلك  اإن  لها:  وقال  "م�سعد"،  ابت�سم 
بع�ش ال�سهور، و�ساألها هل لديِك القدرة على ذلك؟ وبكل حما�سة وافقت 
"لورا" واأبدت ا�ستعداًدا كاماًل لل�سبر على ال�سرح، ا�سترط "م�سعد" اأن 
ت�ستمع اإليه بكل جوارحها حين يتحدث اإليها، واأن تنفذ ما �سُيوكلها به 

من اأعمال ت�ساعدها على الفهم. 

- اأَواجب مدر�سي هو؟ بالتاأكيد �ساأكون تلميذة نجيبة.

- اأنت مني، ابت�سم "م�سعد" وهو يجيب. 
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لم تطق "لورا" �سبًرا اأكثر، وقالت اأعطني جزًءا من المفهوم االآن، فما 
اأن�ستي  "لورا" اإال اال�ستجابة، وقال لها  اإلحاح  "م�سعد" اأمام  كان من 
ثم قال:  نف�ًسا عميًقا،  واأخذ  االآية  بالفرن�سية  �ساأقول وترجم  لما  جيًدا 
َلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم  ْزَواجًا ِلَت�ْسُكُنوا اإِ ْنُف�ِسُكْم اأَ "َوِمْن اآََياِتِه اأَْن َخَلَق َلُكْم ِمْن اأَ

ًة َوَرْحَمًة"، ثم ردد في نف�سه وبالعربية "�سدق اهلل العظيم".  َمَودَّ

- لم اأتخل�ش من فهم "كل الحب دين"، كي تدخلني في جملة �سعبة 
الفهم كهذه، ثم اأنا اأقول لك حب، تقول لي اأنت وّد ورحمة! 

فابت�سم  الأ�سفل،  فمهما  وتقو�ش  حاجبيها  ت�سم  وهي  "لورا"  قالت   -
اتفقا.  كما  للنهاية  له  ت�ستمع  كي  بيدها  لها  واأ�سار  "م�سعد"، 

اأواًل المودة.. عبارة عن محبة، ولكن مقرونة بعمل يدل على تلك المحبة، 
اأي اأن المودة درجة اأعلى من المحبة، فيمكنني اأن اأحبك لكني ال اأفعل 
األم ال حد  اإلى  عماًل يدل على هذا الحب، فالحب دون مودة قد يوؤدي 
له، فيمكن الإن�سان اأن يحبك، لكن ال يهتم بك فينقلب الحب اإلى وجع. 

ثانيًا الرحمة.. قد يحدث الخالف بينكما، رغم اإظهار كل منكما لالآخر 
الحب، وقد تنعدم وقتها كل الم�ساعر، فم�ساعر الغ�سب تكون م�سيطرة 
في هذا الوقت، وهنا تاأتي الرحمة ك�سفة اأخالقية ال تنتفي في االإن�سان 

رغم كل الغ�سب. 
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- من اأين لك بتلك الجملة الجميلة المعاني؟

ت�ساءلت "لورا" بده�سة. 

ا�سمه  اهلل  عند  من  كتاب  في  اهلل  اآي��ات  من  اآي��ة  بل  جملة،  لي�ست   -
"القراآن".

 اأجاب "م�سعد" وهو م�سرور، الأن الحديث جذب انتباه "لورا". 

لم يطل "م�سعد" على "لورا" في تلك المرة اإلى اأن تعلقت هي بالدين 
الب�سر. ويوًما باغتته بطلب  لو يدركها  الذي له في الحب معاٍن جميلة 
الزواج منه، ولالأ�سف قال لها اإنه ال يجوز لم�سلم اأن يتزوج من ُم�سركة، 
االأغرب اأنها لم تتردد بل فاجاأته بت�ساوؤلها وكيف لي اأن اأدخل االإ�سالم؟ 
فقال قولي بقلبك ول�سانِك: اأ�سهد اأن ال اله اإال واأ�سهد اأن محمدا ر�سول 
وحين  "لورا"،  فا�ستجابت  الفرو�ش،  باقي  �ساأعلمِك  بعد  وفيما  اهلل. 

قالت ال�سهادة من قلبها �سعرت براحة نف�سية ال حد لها. 

ا! اأعتقد لي�ش �سرًطا اأن تكوني م�سلمة لتتزوجي بم�سلم؟  - غريبة جدًّ

ت�ساءلت "عهد"، التي ت�ستمع لل�سيدة "لورا" في ده�سة، والتي قد جاء 
في نف�سها والدتها التي اأ�سلمت من والدها وهي م�سيحية. 

نظرت "لورا" من وراء عد�سات نظارتها اإلى "عهد"، وقالت وهي ترفع 
حاجبيها:
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- فعاًل يمكنها اأن تكون كتابية، اأي م�سيحية اأو يهودية، هذا ما تعلمته 
فيما بعد على يد زوجي "م�سعد". 

ابت�سمت "عهد" وقالت:

- فهمت عفًوا لمقاطعتِك اأرغب في معرفة ما دار بينكما فيما بعد!

- دعيني اأُكمل قراءة المذاكرات على م�سامعِك، ال تتعجلي االأمر بنيَّتي.

في  "لورا"  ت�ستند  لم  المبت�سمة،  "عهد"  اإل��ى  "لورا"  تنظر  اأن  ودون 
طريق بحثها عن االإ�سالم على "م�سعد" فقط بل كثيًرا ما كانت تدخل 
اأحبته كثيًرا، هي االآن مخطوبة  على االإنترنت وتبحث عن دينها الذي 
ل�"م�سعد"، وعدها هو اأن يعقد قرانها حين يرجع بها اإلى بلده �سوهاج، 
وهي محافظة من محافظات م�سر كي يكون و�سط اأهله، وليلة �سفرهما 
اإلى م�سر كانت ليلة اللهفة واالأمل، وتغير حياة "لورا" بالكلية، لطالما 
انتظرت هي موعد ذهابها اإلى م�سر مع رجلها الحقيقي، وعقد قرانها 
اأ�سرة مع رجلها الذي  ن  اأهلها لتكوِّ اأهله الذين تعتبرهم بالطبع  و�سط 

بعثه اهلل لها ليكون �سبًبا في هدايتها ووقوفها على الطريق ال�سحيح. 

هاتفها "م�سعد" ليلتها مدة ال تزيد على الدقيقتين، تارًكا اإياها لتنام، 
وت�ستعد لل�سفر باكًرا، اأغلقت "لورا" الهاتف، وعلى نغماٍت من اأمٍل وحب 
ا على باب �سقتها، فقامت من  في اهلل نامت اإلى اأن �سمعت طرًقا م�ستمرًّ
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الطارق.  من  ت�ساأل  اأن  دون  وفتحت  الباب،  نحو  ُم�سرعة  فرا�سها  على 
اأتدرون من كان؟ 

هو "جون" �سديقها القديم، الذي كان قد هجرها منذ زمن. 

- ماذا تريد؟ 

قالت "لورا" برع�سة قوية في نف�سها. 

قيمة  وعلمت  �سديقتي  هجرتني  االآن،  معِك  الحب  اأمار�ش  اأن  اأريد   -
ُحبِك لي �سامحيني اأرجوِك.

- انتهى اأمرنا! اأرجوك ال تقترب مني. 

لم ي�ستمع "جون" اإلى تو�سالت "لورا" واأخذها غ�سًبا بعد كل محاوالتها 
�سعور  اأدنى  دون  انتهى منها، وخرج مخموًرا  الإبعاده عنها،  الم�ستميتة 
لو لم  اأيامها المقبلة،  بالذنب، تركها لوجعها وتفكيرها فيما تفعل في 
تعرف االإ�سالم لكان االأمر بالن�سبة لها �سهاًل، لو لم تكن تعرف "م�سعد" 

ما كان لوجعها االآن مكاًنا. 

كلمة "جون": "اأريد اأن اأمار�ش الحب معِك" ما زالت عالقة في عقلها، 
اأيها االأحمق الحب اأجمل واأقوى من اأن يخت�سر في الجن�ش، هو مودة 
ورحمة كما قال ديني الذي ال تعرف اأنت عنه �سيًئا، "دبر لي اأمري يا 
على  تقبع  االآن  وهي  "م�سعد" ل�"لورا"،  علمه  الذي  الدعاء  هو  اهلل"، 
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�سجادة ال�سالة وتبكي وتدعو اهلل اأن يخل�سها من ذلك الوجع، الذي 
جاء على غفلة منها، بعد اأن هربت دمعة من عيني "لورا" ا�ستقرت على 
�ست بقوة  د، فنظرت اإليها بعد اأن تنفَّ اإكمال حديثها اإلى "عهد" دون تردُّ

ا من الماء، �ساأكمل لِك القراءة االآن. و�سربت بع�سً

"لورا" القراءة بكل ما امتلكت من �سجاعة،  "عهد" فاأكملت  ابت�سمت 
و�سلَّت  ال�سهر،  في  وا�ستمرت  واح��دة  دفعة  الوجع  كل  "لورا"  اجتاح 
هاتفها  ثم  عيناها،  تورمت  حتى  ال�سجود  في  طوياًل  وبكت  الفجر، 
حقيبتها  �سحبت  فقط  حينها،  تفكر  لم  الباكر،  ال�سباح  "م�سعد" في 
خيبة  وتجر  قدميها،  تجر  ال��درج  نحو  واتجهت  �سقتها،  غلق  واأحكمت 
َحَدِثها االأخير مع رجل - ال عفوا مع َذكر - ال يهمه �سوى التخل�ش من 

�سهوته ال اأكثر وال اأقل. 

- ماذا بِك عزيزتي يبدو عليِك االإرهاق؟!

 قال "م�سعد"، وهو ينظر اإلى "لورا" المتورمة.

- ال �سيء �سدقني! لم اأنم ليلة اأم�ش فتجربتي الجديدة تجعل اأي اإن�سان 
متوتًرا، هذا �سيء طبيعي.

حاول "م�سعد" اأن ٌيكذب اإح�سا�سه في اأن �سيًئا على غير ما ُيرام حدث 
على  النوم  في  غابت  تركها  ذلك  ورغ��م  ي�ستطع  لم  لكنه  "لورا"،  مع 
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متن الطائرة المتجهة اإلى القاهرة، واأم�سك هو بكتاب "اأوراق الورد" 
لم�سطفى �سادق الرافعي وغرق بين �سطوره واأحا�سي�سه. 

لم تتخيل "لورا" اأن ي�ستقبلها اأهل "م�سعد" بكل تلك الحفاوة والترحيب، 
الجميع ي�سعى الأن يقدم ل�"لورا" كل م�ستلزماتها حتى قبل اأن تطلبها، 
حين �ساألت "لورا" والدة "م�سعد" عن �سر اهتمامهم الكبير بها اأجابتها 
باأن المراأة التي تترك بلدها االأم الأجل االإ�سالم قبل كل �سيء هي امراأة 

ت�ستحق كل الحب واالهتمام. 

*****
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"بعُض الصراحة وجٌع، وبعضها طوُق راحٍة وحرّية"

عن  ُتخفينها  زل��ِت  ما  التي  ورطتك  في  "لورا"  يا  �ستفعلين  م��اذا  اآه! 
"م�سعد"، الذي �سي�سبح زوجك عّما قريب؟ هذا هو ال�سوؤال الذي كلما 
دته في نف�سها؛ اأُت�سارح "م�سعد"؟ وماذا بعد  اآََوْت "لورا" اإلى غرفتها ردَّ
اأن تعترف له، هي علمت منه من قبل اأن الزنى لي�ش باالأمر الهين لقوله 
ُه َكاَن َفاِح�َسًة َو�َساَء �َسِبيال". على الرغم من  َنا اإِنَّ تعالى: "َواَل َتْقَرُبوا الزِّ
َبة، كان ما حدث لها  ذلك، "لورا" مقتنعة باأنها لي�ست بزانية هي ُمغت�سَ
غ�سًبا عنها، فهل اإذا باحت ل�"م�سعد" بكل �سيء يتركها، وهي المراأة 
التي ما عادت ت�ستطيع العي�ش دون االإ�سالم وال دونه، هو يعرف جيًدا 
اأنها فقدت غ�ساء بكارتها قبل اأن تعرفه، وقبل اأن تعرف االإ�سالم لكن 
هل اأن تخفي عليه ما حدث اأخيًرا االأ�سوب اأم اأن تكون �سادقة رغم كل 

�سيء هو االأ�سوب؟

بع�ش ال�سراحة وجٌع، وبع�سها طوُق راحة وحرية، و"لورا" اختارت اأال 
تبوح ل�"م�سعد" بما حدث، وا�ستقر راأيها باالأخير على اأن تن�سى كل ما 
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حدث، واأن تبداأ حياة جديدة مع دينها واأ�سرتها الم�سلمة، حياة لي�ش بها 
اهلل.  وجود  من  تيقن  عدم  "جون" وال 

انق�سى االآن ما يقرب من ثالثة اأ�سهر تعودت خاللها "لورا" على وطنها 
واحد من  اأ�سبوع  بعد  قرانهما  "م�سعد" الذي عقد  الجديد، وخطيبها 
حين  اأ�سهر  ثمانية  بعد  زفافهما  حفل  يقام  اأن  على  لم�سر،  عودتهما 
ي�سل االأخ االأكبر ل�"م�سعد" من االأردن؛ فهو ذهب كمهند�ش مع ال�سركة 
التي يعمل بها الإكمال عمل مهم هناك، ومن غير الممكن من وجهة نظر 
الوحيد  اأخيه  ح�سور  دون  زفافه  حفل  ُيقام  اأن  "م�سعد" ووالدته  والد 

اهلل".  "عبد 

ن�سفه  وجاء  ن�سفه،  من  اأكثر  وانق�سى  الف�سيل،  ال�سيام  �سهر  دخل 
والدة  اإلى  اأر�سل عمه  فقد  "م�سعد"،  اأ�سرة  على  الوفير  بالخير  الثاني 
"م�سعد" ووالده زيارة لل�سعودية ليعتمرا ثم ليقيما �سعائر الحج بعدها 
بب�سعة اأ�سهر، وعن "لورا" �ستظل اأمانة في حوزة "م�سعد" وخالته التي 

وافقت على العي�ش معهما، وحتى ترجع اأختها وزوجها من الحج. 

"لورا" تمتلك في اأح�سائها طفاًل..  لكم اأن تتخيلوا ما حدث فيما بعد 
"لورا" اكت�سفت اأنها حامل"، ففي يوم وبعد خروج "م�سعد" اإلى عمله، 
وخروج الخالة اإلى الت�سوق، �سعرت "لورا" ب�سيء غريب في نف�سها اأال 
يمكنها اأن تكون حاماًل من يوم حادثة "جون"؟، هي يوم الحادثة، وبعد 
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"جون"، ا�سترت �سرائط لمعرفة وجود حمل من عدمه، لكنها  مغادرة 
بعد اأن رجعت طردت فكرة التجربة من راأ�سها، واألقت بال�سرائط في 
وجل�ست  "م�سعد"،  مع  م�سر  اإلى  لل�سفر  م�سبًقا  اأعدتها  التي  حقيبتها 

ت�سلي اإلى اهلل وتدعوه.

اإلى بطنها ولم تجده بكبير،  ال�سرائط فنظرت  اليوم تذكرت تلك  هي 
ولكنها قررت اأن ت�ستخدم واحًدا من تلك ال�سرائط، لكم اأن تت�سوروا 
مدى فاجعة امراأة تركت وطنها الأجل دينها ورجلها الذي اأ�سار لها على 
طريق اهلل ال�سحيح، وهي ترث من فرن�سا طفاًل لمغت�سب غادر ال دين 
له �سوى �سهوته وم�سلحته، لكم اأن تبكوا على فاجعة امراأة وجدت �سريط 

الحمل يوؤكد حملها، بو�سح مع ظهور ال�سرطة الثانية مع االختبار. 

الخالة  حاولت  وكلما  التالي،  اليوم  �سباح  حتى  "لورا"  نامت  يومها 
اإيقاظها للطعام رف�ست متعللة برغبتها في الراحة، حتى جاء "م�سعد" 
منذ  نائمة  "لورا"  ب��اأن  خالته  اأخبرته  ولما  عنها،  و�ساأل  الخارج  من 
وراء  من  اأجابته  حتى  غرفتها  باب  على  يدق  وراح  انده�ش  ال�سباح، 

الباب: 

-هل يمكنني الدخول؟ 

قال "م�سعد"، وهو مهموم ب�ساأن الفتاة. 

- هل هناك �سيء؟ اأرغب في النوم. 
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- الخالة اأخبرتني باأنِك نائمة منذ ال�سباح، ما االأمر يا "لورا"؟ 

- اأ�سعر ببع�ش االإرهاق، اأرجوك دعني للنوم، ربما في ال�سباح اأتح�سن. 

- وعن ال�سالة عزيزتي هل اأديتيها اليوم؟ 

- لم يتبق لي �سوى �سالة الع�ساء، وحينما يرفع االأذان �ساأقوم فوًرا لها.

- اإًذا ماذا عن الطعام؟ 

- لي�ش لدى �سهية، اأرجوك دعني االآن. 

"م�سعد" غادر باب الغرفة زادت من بكائها،  "لورا" باأن  حين �سعرت 
"اللهم  ال�سيء  بع�ش  م�سموع  ب�سوت  دعاءها  رددت  االأذان  ُرفع  وحين 

دبر لي". 

من  خرجت  اأنها  تذكرها  بمجرد  "لورا"  منه  تخرج  الوجع  ذل��ك  كل 
ولكل  يهون،  �سيء  كل  الحق،  االإ�سالم  دين  وعرفت  النور،  اإلى  الظالم 
نف�سها  ق��رارة  في  و"لورا" ت�سعر  لها،  نهاية  ال  م�سكلة  فال  حل،  �سيء 
اأنها مجرد �سحية ل�سهوات "جون"، هي لن ت�سمح لنف�سها اأن تعود اإلى 
فرن�سا وتترك "م�سعد"، قررت باالأخير اأن تعترف ل�"م�سعد" بكل �سيء 

وليكن ما يكون. 

ا�ستيقظت "لورا" ل�سالة الفجر، وقابلت "م�سعد" في الردهة الموؤدية 
اإلى غرفة المعي�سة، باغتها هو بقوله "لعلِك بخير اليوم عزيزتي"، لم 
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تدر "لورا" باأي قول ُتجيب فقط قالت: "الحمد هلل"، وكاأن كل الحديث 
الذي جهزته لتبوح به ل�"م�سعد" ذهب اإلى غير رجعة عن ذهنها. 

لَم لْم تعترفي له بكل �سيء؟ قالت  اأيتها الحمقاء؟ غبية  اأقطع ل�سانك 
بادرها  للتحدث  ت�سجعت  وحينما  نف�سها  في  الكلمات  تلك  "لورا" 
"م�سعد" بالذهاب نحو باب البيت قائاًل: "�ساأذهب ل�سالة الفجر في 

الم�سجد، لن اأن�سى الدعاء بالخير لِك يا زوجتي". 

تريد  ال  هي  وج��ع،  بكل  "لورا"  قلب  على  الكلمة  وقعت  "زوجتي"، 
هل  يعلم؟  حينما  "م�سعد"  فعل  رد  عن  م��اذا  الكلمة،  تلك  تخ�سر  اأن 
في  زالت  ما  اأنها  �سيعتقد  "لورا" حيثما جاءت؟ هل  وترجع  �سيطلقها 

غيبتها، واأن اإ�سالمها لم يردها عن فعل الحرام؟

من  يرجع  اأن  "م�سعد" بعد  اإلى  تتحدث  "لورا" اأن  قررت  االأخير  في 
نحوها  تقدم  "لورا"  نادته  وحين  �سالته  من  رج��ع  وحينما  �سالته، 

لها:  يقول  وهو  "م�سعد" وابت�سم 

- ماذا عزيزتي هل انتويِت اأن تبوحي لي بما ُيعكر �سفوك؟ 

اأُحبك، واأحببتك من  اأن  اأحببت االإ�سالم قبل  اإني  اأقول لك  اأن  اأريد   -
حبك لدينك وتطبيقك لالإن�سانية الموجودة به، ثم تلعثمت في حديثها، 
فقال هو اأكملي عزيزتي ماذا حدث؟ هل �سايقِك اأحد هنا؟ هل الخالة 

اأزعجتِك في �سيء؟ ال تخفي علّي اخرجي كل ما في قلبك. 
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في  بما  البوح  على  واأقبلت  ذهنها،  في  "لورا" الحديث  جمعت  وحين 
ا جاء لهما من غرفة  داخلها �سمعت هي و"م�سعد" �سوت بكاء حاد جدًّ

الخالة، فجرى "م�سعد" نحو غرفة خالته، ومن بعده "لورا". 

لم يتمهل "م�سعد" كثيًرا حينما وجد خالته تتلوى وجعا وهاتف االإ�سعاف 
وانتقلت الخالة اإلى الم�ست�سفى ب�سحبة "م�سعد"، الذي اأمر "لورا" اأال 
تفتح الأحد الباب مهما كانت االأ�سباب واأنه �سُيهاتفها حين يطمئن على 
الخالة، وترك "م�سعد" "لورا"، واأغلقت هي باب المنزل بالمفاتيح من 
الداخل كما ن�سحها "م�سعد"، اإلى اأن رجع لها "م�سعد" دون الخالة، 
تظل  باأن  االأطباء  واأمرهما  الكلى،  في  وجع  بنوبة  تمر  باأنها  واأخبرها 
في الم�ست�سفى اإلى اأن ت�ستقر الحالة، واأنه رجع في الم�ساء الأنه ممنوع 

المبيت للمرافقين في الم�ست�سفى على اأن يرجع لها �سباًحا. 

ز "م�سعد" حاله للنزول والذهاب اإلى الخالة، و�سممت  في ال�سباح جهَّ
دخلت  حين  مقاومة.  اأدنى  دون  هو  فوافق  معه  تذهب  اأن  "لورا" على 
"لورا" الم�ست�سفى تعثرت في اأخذ نف�سها، والحظ "م�سعد" ذلك لكنها 
عليها  و�سلمت  للخالة  دخلت  الزيارة  موعد  جاء  وحين  عليه،  اأخفت 
وبعد  قريًبا،  لهم  وترجع  ت�سفى  اأن  اهلل  لها  �ستدعو  باأنها  واأخبرتها 
انتهاء موعد الزيارة خرجت "لورا" و"م�سعد" من الم�ست�سفى، وما ان 
خرجا حتى بداأت "لورا" تاأخذ نف�سها ب�سعوبة بالغة، فقرر "م�سعد" اأن 



73

ياأخذها للطبيب فانزعجت هي وقالت له:

- ال داعي لكل ذلك، فقط اأدخلني ال�سيارة و�ساأكون بخير.

- اأين هو الخير؟! اأنِت مري�سة يجب اأن تدخلي الم�ست�سفى. 

الم�ست�سفيات،  دخ��ول  من  اأن��زع��ج  اأن��ا  "م�سعد"!  يا  مري�سة  ل�ست   -
وي�سيبني �سيق بالنف�ش حين اأدخلها هذا كل ما في االأمر.

التي  ا من الع�سائر  "لورا"، وا�سترى لها بع�سً "م�سعد" لكلمات  خ�سع 
احت�ست منها واحًدا واأ�سبحت على ما ُيرام، فانطلق هو بال�سيارة متجًها 
نحو المنزل، وحينما و�سال، اأق�سم "م�سعد" على "لورا" باأال تذهب اإلى 
الم�ست�سفى مرة اأخرى، واأنه �سيطمئنها على الخالة، و�سيجعلها تتحدث 
ا ال يطيق اأن يرى وجًعا في "لورا". فابت�سمت  اإليها في الهاتف، فهو حقًّ
ي هل �ساأبوح لك  هي ودخلت غرفتها وهي تدمع وتقول: "وماذا عن �سرِّ

به يا "م�سعد"؟

هو القدر ال ُيريد ل�"لورا" اأن تبوح ب�سرها في ذلك الوقت، ولهذا قررت 
وليكن ما  اإليه،  "م�سعد" بنف�سه ما و�سلت  يكت�سف  اإال عندما  تبوح  اأال 

يكون.

وبعد عدة اأيام رجعت الخالة اإلى المنزل مبت�سمة حامدة ربها ب�سحة 
جيدة وكاأن �سيًئا لم يحدث.



"من أحبَّ بصدٍق لن يتخلى عن محبوبته مهما حدث"

ل�"لورا" التي فقدت �سهيتها لكل معاني  كل يوم هو وجع كبير بالن�سبة 
بالكبير، بل هي  لي�ش  اأن بطنها  اأنها حامل، ورغم  الحياة، منذ علمت 
�سخ�سًيا لم تعرف اأنها حامل من التغيرات الج�سدية بل من اختبارات 
ا واأحياًنا تقبع  الحمل، كما تعلمون اأ�سبحت ترتدي كل ما هو وا�سع جدًّ

بثياب ال�سالة طوال اليوم. 

ذات يوٍم وجدت "لورا" "م�سعد" على غير ما يرام، جل�ست اإلى جواره 
اأنِت  بِك  ماذا  ب�سوؤال  �سوؤالها  برد  باغتها  لكنه  به  عما  ب�سوؤال  وباغتته 
"لورا"  تنف�ست  حينها  ُي��رام؟  ما  غير  على  واأن��ِت  اأي��ام  منذ  عزيزتي؟ 
ا من األم في �سدرها لت�ستن�سق األًما اآخر ال ت�ستطيع  وكاأنها تخرج بع�سً

البوح به. 

�سدري  في  بما  ُبحُت  اإن  هل  بربِّك  لي  قل  "م�سعد"؟  يا  اأجيُبك  بماذا 
"م�سعد"  وجد  وحينما  الداخلي،  "لورا"  حديث  هذا  اأم��ري؟  �ستتقبل 
االأخيرة  الفترة  يلقبها ب"خديجة" في  اأن  اعتاد  والتي  "لورا"،  �سرود 
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نادها كي تنتبه له وقال:

-"خديجة"! ماذا في �سدرك، هل مللت م�سر هل ا�ستقِت لفرن�سا؟ 

اأنا  "م�سعد"،  يا  اأنت مخطئ  ديني؟  وبه  رجلي،  به  لوطن  اأمّل  كيف   -
ا.  بخير جدًّ

اإلى  بِك  ي�سعر  لم  الذي  قلبي  فليذهب  بِك خاطًئا  اإح�سا�سي  كان  اإن   -
اإن  اأكون مبالًغا  اأ�سعر باألمك، بفرحك، بل لن  "خديجة" اأنا  الجحيم، 

قلت اأنا اأ�سعر بَنَف�ش زوجتي قبل اأن ت�سعر هي بنف�سها. 

باأن  تخبرهما  كي  عليهما  ودخلت  حديثهما  اإكمال  الخالة  تمهلهما  لم 
موعد وجبة الغداء قد حان، فجريا وراء خالتهما، وقبل اأن يجل�سا على 
مائدة الطعام، َهَم�َش "م�سعد" في اأذن "لورا" قائاًل: "من اأحبَّ ب�سدق 
"لورا" تخفي  باأن  ي�سعر  وكاأنه  حدث"،  مهما  محبوبته  عن  يتخلى  لن 
يكون حبه  المحب حينما  اإح�سا�ش  هو  يتركها،  اأن  من  عنه خوًفا  اأمًرا 

�سادًقا. 

بعد ذلك اليوم حاولت "لورا" كثيًرا اأن تجد حاًل الإجها�ش نف�سها لكن 
لم تجد في كل مرة اأمامها �سوى الف�سل في فعل ما تريد، وفي ال�سهر 
الخام�ش من حمل "لورا" الذي ال اأحد يعرف عنه �سيًئا اأواًل ل�سغر حجم 
اتفق  ال�سهر  هذا  في  حال  كل  على  الف�سفا�ش،  للب�سها  وثانًيا  بطنها، 
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"م�سعد" مع "لورا" على اأن يقراأ عليها كل يوم وْرًدا من القراآن كي تتقن 
قراءته، فهي ما زالت تتلعثم في بع�ش االآيات حين تتلوها، هو يتلو وهي 
ت�ستمع وتبكي، وكاأن القراآن به �سحر رباني على قلوب ال�سامعين ُيريح 

النف�ش وُيبكي العين فيرتاح القلب. 

"لبيك اللهم لبيك"، هو ل�سان حال الم�سلمين في توقيت دخول "لورا" 
"م�سعد" التليفزيون،  فتح  يوم عرفة  ال�ساد�ش من حملها، في  �سهرها 
وجل�ش ي�ساهد جموع الحجاج وقلبه معهم، ول�سانه يتمتم "لبيك اللهم 
"م�سعد" �سالته  اأدى  اأن  بعد  ملبًيا"،  الزحام  بين  اأكن  لم  واإن  لبيك، 
في الم�سجد جل�ش على مائدة االإفطار مع "لورا" وخالته التي لم يكن 
لها �سهية؛ فوجهها باهٌت منك�سر يك�سوه الحزن الكبير، نظر "م�سعد" 
اإلى الخالة في حزن، وهو يتذكر اأوالدها الذين هاجروا منذ زمن، ولم 
اأنها  ي�ساألوا عليها من حينها، امتالأ الدمع في مقلتيه وهو يتذكر كيف 
ترف�ش العي�ش معهم ب�سفة دائمة، خوًفا من اأن يرجع اأحد من اأبنائها 

وال يجدها فيذهب مرة اأخرى بال رجعة. 

هت الخالة ولفت ذراعها حول موطن وجعها المعتاد، فنظر "م�سعد"  تاأوَّ
اإليها بخوف، وهبت "لورا" من مكانها لت�سعف الخالة، وا�ستعد "م�سعد" 
العالج  تكرار  واأ�سرت على  لكنها رف�ست  الم�ست�سفى  اإلى  ياأخذها  الأن 
الذي قد كان كتبه الطبيب في المرة ال�سابقة، خ�سع "م�سعد" لخالته 
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"لورا"  و�ساعدتها  لها،  واأع��ط��اه  العالج  وجلب  غرفتها،  نحو  واأ���س��رع 
لدخول غرفتها، ونامت بفعل االأدوية في �سكون تام. 

اأخذت  اأن  اإلى  �سمت  في  مًعا  "م�سعد" وجل�سا  "لورا" متبعة  خرجت 
اللهفة "م�سعد"، ونطق اأخيًرا:

اأنا زوجك، رجلك، اهلل جعلني  بك؟  ماذا  اأرجوك  "لورا" اأخبريني   -
�سكًنا لك واأماًنا فلَم ال ترمي بوجعك على كتفي فاأحمله عنِك قلياًل. 

بما  اأخبرك  اأن  قبل  فعلك  رد  بربك  لي  "م�سعد" قل  يا  اأجيبك  بماذا 
فّي، وبما اأنه لن اأ�ستطيع اأن اأعرف رد فعلك قبل اإخبارك، فلن اأبوح يا 
"م�سعد"، دعها هلل وبعد �سرود وا�سح من "لورا" وبدهاء حزين قالت:

- غا�سبة منك.

- لَم عزيزتي؟ اأخبريني.

واأخذت  �سيامه،  وف�سل  عرفة،  يوم  ف�سل  معي عن  تتحدث  لم  اأنت   -
اأجره وحدك من اهلل، قبل ذلك اأخبرتني باأن من اأحب ب�سدق ياأخذ بيد 
حبيبه للجنة، وها اأنت تاأخذ بيد نف�سك فقط اإليها، اإذن اأين كالمك من 

فعلك يا "م�سعد"؟! 

هي  ابت�سمت  وف�سله  عرفة  يوم  يخ�ش  ما  كل  "م�سعد"  �سرح  اأن  بعد 
كي  بغبي  ل�ست  بِك،  عما  تبوحي  اأن  منِك  �ساأنتظر  بقوله  هو  فباغتها 



اأ�سدق اأن هذا �سبب حزنك، ثم اإن ذلك الحزن لم يكن وليد اليوم بل 
هو بعد اأن �سافر والداي اإلى الحج. 

- هل يمكنك اأن تدعو لي كثيًرا؟ رغم ما قاله "م�سعد"، اأجابت "لورا" 
بذلك الت�ساوؤل؟! 

قّبلها "م�سعد" على جبينها وقال اأعدك يا "خديجتي". 

مر يوم العيد بفرحة كبيرة هاتف "م�سعد" و"لورا" والديه، وعّبرا له عن 
مدى �سعادة قلبيهما بعرفات، وكيف اأن عينيهما فا�ستا بالدمع حينما 

راأيا الكعبة، هو الحب االإلهي الذي وجد بالفطرة في روح االإن�سان.

بعد اأن ذبحوا االأ�سحية وتناولوا وجبة الغداء، بداأ اأبناء وبنات عمومة 
ال  وابت�سامتهم  جديدة،  مالب�سهم  �سعيد،  الجميع  "م�سعد" بزيارتهم، 
اليوم مطلًقا.. فهناك حدثان  "لورا" ذلك  تن�سى  لن  تفارق وجوههم، 

عالقان في ذاكرتها، االأول حين ناداها "م�سعد" بحزم وقال:

- "خديجة"!

ثم نظر اإليها والغيرة تخرج من عينيه، وقال من ف�سلك لحظة. 

وعلى مهل قامت "لورا"، وهي ت�ستاأذن بابت�سامة من "عالء" الذي كان 
"م�سعد" الذي كان يقف، ونيران الحب  يحادثها ب�سغف، وذهبت نحو 

واللهفة والغيرة تقتله. 
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- نعم "م�سعد" هل هناك �سيء؟!

وبنظرة رجل يغير على زوجته قال "م�سعد":

- باأي حق تمار�سين ال�سحك مع "عالء"، وكاأنه اأخ لك اأو زوج ال قدر 
اهلل وكاأن زوجك الحقيقي دفن تحت التراب. 

وبده�سة وب�سحكة مكر قالت "لورا": 

- اأتلك هي الغيرة! لكن ممن تغير من ابن عمك عجيب؟

اأن��ِت زوجتي حبيبتي، هل  واأب��ي،  اأم��ي  ابن  اأخ��ي  عليِك من  اأغير  بل   -
تفهمين معنى الحب الحق؟ 

اإذن لو  اأتغير من مجرد �سحكة مع ابن عمك واأنت جال�ش معي، ماذا 
عرفت بما فعل بي "جون"، واأن في اأح�سائي طفاًل منه، النجدة يا اهلل! 

ال اأ�ستطيع الت�سرف. 

نظرت "لورا" ل�"م�سعد" نظرة ود وقالت:

- �سدقني ال حبيب لي غيرك، ولن يكون، فعفًوا اإن وجعتك دون ق�سد. 

وحين رجعت "لورا" اإلى غرفة ال�سيوف اأخذت مجل�سها بجوار "م�سعد"، 
بكل ما امتلكت من �سوق وحب له. 

الحدث الثاني: اإنه بعد تناول العائلة وجبة الع�ساء �سمعوا �سوت �سريخ 
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بالخارج: 

- ما االأمر لعله خير!

 ردد "م�سعد" في توتر. 

م�سلمة  اأ�سرة  بين  �سديد  ع��راك  اإن��ه  ح��دث،  م��اذا  ليروا  الجميع  خرج 
واأخرى م�سيحية، اأحد اأفراد االأ�سرة الم�سيحية يتوعد االأ�سرة الم�سلمة 
ابنهم من  واأن زواج  اأبنائهم،  اأحد  ابنته ف�سيقتل  له  يعيدوا  لم  اإذا  اأنه 
ابنته باطل، ويجيبه الرجل الم�سلم بالق�سم اأنه ال يعرف عن ابنته �سيًئا، 
واأنه رف�ش رغبة ابنه في الزواج منها، ثم يرجع ويق�سم باأن ابنته على 

دينها الم�سيحي واأنها لم تغيره بعد. 

- "م�سعد"، ما االأمر؟ األم تقل لي اإن الم�سلم يجوز له اأن يتزوج كتابية؟ 

على  المعتر�ش  اإن  اإذ  مختلف،  هنا  االأم��ر  لكن  "خديجة"!  يا  نعم   -
الزواج االأ�سرة الم�سيحية ولي�ست الم�سلمة، ثم تنف�ش بقوة وقال لها ما 

الذي اأتى بِك اإلى هنا؟ ادخلي كي ال ي�سيبك اأذى. 

على  ينق�ش  الم�سيحي  الرجل  وجدوا  حتى  "م�سعد" جملته  يكمل  ولم 
ومن  النا�ش  فتدخل  ابنته،  له  يعد  لم  اإن  بقتلها  ويهدده  الم�سلم  زوجة 
اأمروا اإخوتهم وزوجاتهم بالدخول  اأن  "م�سعد" واأوالد عمه بعد  بينهم 

اإلى البيت. 
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وقلقها  ُحبها  وكان  "لورا" اأكثر،  توترت  بالخارج،  العراك  ا�ستد  حين 
راأته  وحينما  لتترقبه  النافذة  تخرج من  الأن  ا  قويًّ "م�سعد" دافًعا  على 
من  واأعلت  عليه  خافت  قوته،  بكل  الرجل  يد  من  المراأة  اإنقاذ  يحاول 

�سوتها قائلة:

-  "م�سعد" اأرجوك تعال هنا. 

لم ي�سمعها "م�سعد"، ولكن اأح�ست بها الخالة فاأدخلتها على �سيٍق من 
"لورا". 

االأحداث التالية كانت �سريعة جًدا، قيل اإن ال�ساب الم�سلم الذي تزوج 
�سمعنا  يوم  م�ساء  وفي  القاهرة،  اإلى  معها  الم�سيحية هرب  الفتاة  من 
وذهب  ابنتهم،  عن  للبحث  ذهبوا  الم�سيحية  االأ�سرة  رجال  اأن  ا  اأي�سً
لم  اأنهم  المهم  ال�ساب،  ابنهم  ليحموا  الم�سلمة  االأ�سرة  رجال  خلفهم 
يجدوا ال�ساب وال�سابة، وفي غ�سون عدة اأيام �سمعنا اأن االأ�سرة الم�سلمة 
رجال و�سيدات انتقلوا للعي�ش باالإ�سكندرية واال�ستقرار التام بها ونقلوا 
كل اأعمالهم الخا�سة وتجارتهم اإلى المدينة ال�ساحلية خوًفا من اإيذاء 

اأحد لبناتهم. 

لالأمر،  ت�ست�سلم  "كري�ستينا" اأن  الم�سيحية  الفتاة  الأ�سرة  هيهات  لكن 
اإلى  خلفهم  ورحلوا  الم�سلمة  االأ���س��رة  مكان  عرفوا  �سهور  ع��دة  فبعد 
اأ���س��رة  ك��ل  اأن  االآن، غير  اإل���ى  م���اذا ح��دث  ن��ع��رف  وال  االإ���س��ك��ن��دري��ة، 
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"كري�ستينا" وهي تعد العدة يومًيا ليوقعوا اإحدى فتيات االأ�سرة الم�سلمة 
ابنتهم كما  له ويحرقوا قلوبهم على  في حب �ساب م�سيحي ليزوجوها 

حرقوا قلوبهم على "كري�ستينا" من قبل. 

هنا قاطعت "عهد" "لورا" مت�سائلة والدمع ي�سيل من عينيها:

- اأرجوك قبل اأن تكملي القراءة قولي لي ا�سم ال�ساب الم�سلم. 

- ال اأتذكر وال اأعرف كيف لم اأدون ا�سمه في المذكرات، ثم نظرت اإلى 
المذكرات  فلنكمل قراءة  وقالت،  البكاء  العينين من  "عهد" المتورمة 
يوم اآخر، هنا قاطعتها "عهد" ب�سرعة: "اأرجوك لن اأبرح هذا المكان 

اإال حينما تنتهي من القراءة". 

نظرت "لورا" من تحت عد�سات نظارتها وقالت:

- ال باأ�ش ا�ستمعي اإلى ما تبقى من وجعي. 

الخالة  ا�ستغاثت  واح���د،  بيوم  الحج  م��ن  "م�سعد"  وال��د  رج��وع  قبل 
ب�"م�سعد"، حيث اإن اآالمها تطورت جًدا، ولم تفعل االأدوية �سيًئا، وكان 
يجب نقلها اإلى الم�ست�سفى، وبالفعل جهز "م�سعد" ال�سيارة، و�ساعدته 
"لورا" في نقل الخالة اإلى ال�سيارة وهمت "لورا" بفتح باب ال�سيارة من 
بالدخول  واأمرها  "م�سعد" نهرها  لكن  معهما،  لتذهب  االأخرى  الجهة 

اإلى المنزل واإغالقه باإحكام اإلى اأن ياأتي. 
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من  خوًفا  الم�ست�سفى  اإلى  معه  "لورا"  اأخذ  على  يوافق  لم  "م�سعد" 
اأخ��رى،  نظر  وجهة  له  القدر  ولكن  ال�سابقة،  كالمرة  منه  تمر�ش  اأن 
فحينما حل بداية الليل هاتف "م�سعد" "لورا" واأخبرها باأنه �سيتاأخر 
عليها  واأن  المنزل،  خ��ارج  المبيت  االأم��ر  �سي�ستدعي  وربما  خالته  مع 
احتاجت  واإن  المنزل جميعها،  اأبواب  تغلق  واأن  والحذر،  الحيطة  اأخذ 
اإلى �سيء فعليها االت�سال به، واإن كان �سيء ال يمكن االنتظار عليها اأن 
تهاتف جارتهم ال�سيدة "روايح"، فهو يثق بها جًدا، وفعلت "لورا" كما 

ن�سحها "م�سعد". 

ومرت �ساعة بعد انتهاء المكالمة، وفجاأة اأ�ساب "لورا" األم �سديد هل 
ال�ساد�ش؟  ال�سهر  ت�سمع عنها هي في  التي  الو�سع  اآالم  االآالم  تلك هي 

اأ�ستكون واحدة ممن يلدون في ذلك ال�سهر.

فرا�سها،  على  وا�سترخت  دخلت  منه،  ت�سرخ  االألم  تطيق  ال  "لورا" 
�سيًئا  تعرف  ال  وهي  كيف  م�ست�سفى؟  اإلى  اأتذهب  تفعل  اأن  عليها  ماذا 

في �سوهاج، ولربما انك�سف اأمرها واأ�سبحت ف�سيحة علنية. 

كاأنه  "لورا"  ووجه  االأل��م  ا�ستد  حالها،  ل�سان  هو  لي"  دبر  رب  "يا 
�ساعتين  لمدة  اأمرها  "لورا" على  �سدة عرقه، ظلت  من  بماء  مغ�سول 
بين الموت والحياة، اأخيًرا قررت اأن ترتدي مالب�سها، واأن تذهب اإلى 

يكون.  ما  وليكن  الم�ست�سفى  "م�سعد" في 
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نحو خزانة مالب�سها،  فرا�سها متجهة  االألم، وهبطت من على  قاومت 
اأن  وقبل  لكنها  مالب�سها  ا�ستبدال  في  وب��داأت  �سوداء،  عباءة  واأخ��ذت 
ا كل ما تفعله اأنها تاأخذ نف�سها  ترتدي العباءة ا�ستد االألم و�سقطت اأر�سً
بقوة اإلى اأن �سعرت ب�سيء حي يخرج منها هو راأ�ش الطفل، اأخيًرا خرج 
�سيء، ماذا يجب  لها في  بريئة ال ذنب  الطفلة، طفلة  بل  الطفل منها 
االأم  با�سرت  األم  وبكل  الحراك،  ت�ستطيع  ال  هي حتى  تفعل؟  اأن  عليها 
ترتديها  لم  جديدة  عباءة  في  الطفلة  لفت  واأخيًرا  طفلتها،  مع  عملها 
هي من قبل، اإًذا وماذا بعد؟! �سيرجع "م�سعد" على االأكثر في ال�سباح، 

وبعده والداه ولربما قبله. 

جاء في نف�ش "لورا" اأن ت�ستعين بالجارة "روايح" في اأزمتها، لكن من 
"لورا" اأن  قررت  اأخيًرا  ب�سرها،  الجارة  بوح  عدم  ت�سمن  اأن  لها  اأين 
على  خوًفا  فرن�سا  اإلى  ترجع  واأن  ال�سفارة،  اإلى  وتذهب  الطفلة  تاأخذ 
�سيء،  في  لها  ذنب  ال  التي  ابنتها  على  وخوًفا  ال�سدمة،  "م�سعد" من 
ولكن هل �ستترك زوجها ورجلها وحبيبها ومر�سدها اإلى االإ�سالم، هي 
تفتح  رباها من جديد جعلها  يده، هو  اإال على  االأكبر  الحب  تعرف  لم 
"لورا" على جمال المحبة  عينيها على حياة طاهرة، لواله لما تعرفت 
هلل، ولواله لظلت تعاني الق�سوة والحياة الرتيبة التي ال طعم لها وال لون. 

"م�سعد" اأن ت�سدمه بوجود طفلة من رجل، بل من  ولكن هل ي�ستحق 
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بين  "لورا" تحت�سن طفلتها  ال�سوداء خرجت  وبالعباءة  �سابق؟  ع�سيق 
ذراعيها تنتوي الذهاب اإلى القاهرة، ومنها اإلى ال�سفارة ون�سيت تماًما 

اأنها متزوجة، واأن على زوجها الموافقة على �سفرها. 

الليل،  بعد منت�سف  الواحدة  قاربت على  ال�ساعة  الطريق،  اأحد في  ال 
تم�سي "لورا" وقلبها يكاد يخرج من بين عظام �سدرها لخوفها ال�سديد، 
ذا  رجاًل  راأت  بعيد  من  قدماها،  تنزلق  اأن  كادت  ال�سديدة  ول�سرعتها 
مبنى  وراء  الفتاة ج�سدها  اأخفت  �سوداء،  عباءة  ويرتدي  بي�ساء  لحية 
"لورا"  اأخرجت  الرجل  مر  وحينما  الرئي�سي،  ال�سارع  من  قريب  كبير 
جزًءا من ج�سدها لتكت�سف الطريق اأتدرون من راأت؟ اإنه "م�سعد" ماذا 
�ستفعل؟ "يا اإلهي دبر لي" هو حال قلبها، اأخيًرا و�سعت "لورا" طفلتها 
اأن  بعد  ي�ستخدم  �سيء  الأي  تعرف  ال  الذي  المبنى  بجوار  االأر���ش  على 
تلك  الطفلة  اأورث  وكاأن اهلل  المميز بحفر عليه،  الطفلة  يد  قبلت كف 

العالمة من اأمها ف�"لورا" تمتلك نف�ش العالمة في كفها االأيمن. 

"م�سعد" قائاًل من هناك: فما  نادى  "لورا" حين  نف�ش  ينكتم  اأن  كاد 
كان منها في ذلك الحين اإال اأن تخرج ج�سدها من وراء المبنى مودعة 
"م�سعد" الطفلة  اأن يرى  "لورا" خوًفا  الطفلة في حفظ اهلل، خرجت 
"لورا"  الحياة،  من  تحرم  اأن  لها  ذنب  ال  �سغيرة  اإن�سانة  حياة  فينهي 
الكرام،  مرور  يمر  لن  االأمر  واأن  "م�سعد"،  يع�سقها  كيف  تعرف جيًدا 
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المنزل في  "م�سعد" عليها لخروجها من  تتخذ من بط�ش  اأن  فف�سلت 
ذلك الوقت بداًل من اأن يبط�ش بابنتها، فتركتها وراء المبنى ال راٍع لها 

�سوى اهلل. 

واأم�سك ذراعيها بقوة وقال  الوجه،  "لورا" الباهتة  "م�سعد" اإلى  نظر 
وال�سرر يتطاير من عينيه غيرة على فتاته:

- لماذا اأنِت بالخارج؟ انطقي. 

- اترك ذراعي �سينك�سر في يدك، اأرجوك اتركني. 

- فلينك�سر! انطقي! ال�ساعة قاربت على الواحدة ون�سف م�ساء، ماذا 
جاء بِك اإلى هنا. 

- ال �سيء كنت.. اأق�سد..! 

- تق�سدين ماذا؟ قلت لِك تحدثي.

على  قلقت  لقد  الم�ست�سفى،  في  اإليك  الذهاب  اأنتوي  كنت  �سيء  ال   -
الخالة كثيًرا، ومن غير الالئق اأن اأتركها وحدها كل ذلك الوقت. 

- ال اأريد �سماع حماقات، لقد قلت لِك اأغلقي اأبواب المنزل وال تخرجي 
مهما حدث. 

- اآ�سفة. 
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- بل حمقاء ول�سِت اآ�سفة! هيا �سيري ولنا كالم اآخر في المنزل. 

يقتلها،  اأن  كاد  "م�سعد" ال��ذي  اإل��ى  ثم  المبنى،  "لورا" اإل��ى  نظرت   -
وذهبت معه دون كلمة والدموع تنهمر على وجنتيها تاركة ابنتها لترعاها 

ال�سماء. 

*****



"في مبارياتها ضد الحزن خسرت هي بجدارة"

تركت "لورا" جزًءا منها للغيب، ورجعت مع "م�سعد" اإلى المنزل، لم 
ال�سعادة، هي حاولت  نوع من  الأي  تنتمي  الوقت  "لورا" منذ ذلك  تعد 
"لورا"  اأن تهزم الحزن، ولكن في مباراتها �سد ذلك الموجع خ�سرت 

بجدارة. 

حاول  وحين  قابلتها،  اأريكة  اأول  على  �سقطت  المنزل  دخلت  حينما 
"م�سعد" التحدث معها بق�سوة في اأمر خروجها انهارت من البكاء فهداأ 
هو من روعها، موؤكًدا لها اأن �سراخه بوجهها هو خوف وحب لها ال اأكثر 

وال اأقل. 

الع�سق،  "م�سعد" حد  تحب  اأنها  لتثبت  "لورا" اأيمانها  اأغلظت  يومها 
واأنها لم تكن يومها �ستتنازل عن �سيء الأجل رجل مثلما تنازلت الأجله، 
واأن بع�ش الحياة وجٌع، ويبدو اأنه �سيء حتمّي اأن يعي�ش االإن�سان نوًعا من 

الوجع. 

باتت "لورا" ليلتها والدموع حار�سها االأول بعد اهلل، في ال�سباح انتبهت 
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"م�سعد" الذي وقف  اإلى  بين ركبتيها  "لورا" التي كانت تخفي وجهها 
ثم  للخالة  �سيذهب  باأنه  يخبرها  كي  بهدوء  يناديها  غرفتها  باب  على 
اإليهم  ا�ستاق  الذي  والديه  ال�ستقبال  للمطار  يذهبا  كي  اإليها  �سيرجع 

كثيًرا. 

باب  وفتحت  بطنها  تح�س�ست  اأن  بعد  فرا�سها  على  من  "لورا"  هبت 
غرفتها بلهفة خوًفا من اأن يذهب "م�سعد". 

- �ساأذهب معك، )قالت "لورا"(.

- اإلى اأين، )قال "م�سعد" وهو يتمالك اأع�سابه(.

فال  اأفعل  لم  واإن  الم�ست�سفى،  دخولي  اأتحمل  اأن  اأعدك  خالتك  اإلى   -
ت�سحبني اإلى المطار. ولم تمهل "لورا" "م�سعد" للموافقة اأو الرف�ش، 
تجل�ش  حينما  تحبط  باأنها  واأخبرته  رج��اء  في  "م�سعد"  اإل��ى  ونظرت 
وحدها فيكفيها الوحدة التي عا�ستها في فرن�سا، ثم قالت: "لن اأتاأخر 

في ارتداء مالب�سي". 

ارت��دت  فحين  القلب،  على  ينزل  ال��ذي  ال�سكين  هو  الحنان  يكون  قد 
و�سع  ويحاول  باالإفطار،  ي�ستقبلها  "م�سعد"  وجدت  مالب�سها  "لورا" 

اللقيمات في فمها حينها ت�ساءلت في وهٍن: 

- من اأين لك كل ذلك الحنان؟
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- من ُمعلمي االأول، اأ�سبحِت اأنِت االآن تعرفينه عن قرب.

- ر�سول اهلل؛ فال اأجمل من رجل عامل زوجته بمثل ما عامل ر�سول اهلل 
زوجاته. 

- تتعلمين ب�سرعة يا "لورا". 

- بل معلمي ي�ستطيع اإفهامي ب�سهولة. 

بالبكاء،  اأجه�ست  ثم  باهتة،  "لورا" بابت�سامة  "م�سعد"، فردت  ابت�سم 
ا وحين ا�ستقال ال�سيارة وحاول  وحين حاول معرفة ال�سبب راوغته اأي�سً
"م�سعد" الذهاب من الجهة االأخرى للمبنى الذي تركت "لورا" طفلتها 
بجواره اأجبرته على تغيير الم�سار، وحين و�سال للمبنى بحلقت "لورا" 
في المكان الذي و�سعت فيه الطفلة، فلم تجدها فارتكنت اإلى الكر�سي 

واأغم�ست عينيها، وقالت في نف�سها: "اللهم عو�سني واأثلج قلبي". 
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"الحب فعل غدر  إن حرصت على الحفاظ عليه أكثر من الالزم"
"اللهم لك الحمد على نعمة اإلسالم، اللهم لك ألف شكر أن 

اإلسالم ديننا" 
"اللهم اجعله صاحبي ومؤنسي في الجنة، كما جعلته سندي في 

الدنيا"
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اأتذكرون الرجل ذا اللحية البي�ساء والعباءة ال�سوداء الذي قابل "لورا" 
ال�سيدة  مع  يقف  االآن  هو  عنه  نف�سها  واأخفت  بطفلتها،  اأثناء خروجها 
"روايح" جارة "م�سعد"، يم�سك لفافة في يده ينبعث منها �سوت بكاء، 
و"روايح" ت�ساأله ما اأمر �سوت ال�سغير الذي ي�سرخ بيده ومن اأين له 
به، ف�سرد الرجل اأمر الطفلة التي بين يديه، وكيف اأنه وجد تلك اللفافة 
تتلحف ال�سماء لياًل وتبكي هلل، لعل اأحًدا ينقذها من العراء، وجدها هو 

حين رجع للكني�سة لتذكره الأمر ما يخ�ش الخدمة هناك. 

مبنى  هو  ج��واره  "لورا" اإلى  تركت  الذي  المبنى  اأن  تدركون  االآن  اإًذا 
�سترث  الطفلة  اأن  االآن  تعرفون  الأنكم  �ستتوجعون جًدا  ولهذا  الكني�سة، 
وقال  تربيتها،  على  نف�سه  فر�ش  ال��ذي  الرجل  ذل��ك  من  الم�سيحية 
ل�"روايح" اإن اهلل اأر�سل له تلك الطفلة ليعو�سه عن ابنته التي تزوجت 
الحق من وجهة  الم�سيحية  �سيربيها على دين  واأنه  وهربت مع م�سلم، 
اأن ي�سافر بها  اإ�سكات الطفلة كي ي�ستطيع  نظره، واأنه يرغب فقط في 

اإلى االإ�سكندرية. 

الرجل كان يتحدث مع "روايح" بكل فرحة، ويخ�سى على الطفلة كاأنها 
نازلة من ال�سماء، و"روايح" ت�ستمع اإليه بكل ما امتلكت من غيرة على 
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ت��ردد في قلبها:  وب��داأت  الطفلة وج��رت  ت�ستطيع الأخ��ذت  لو  االإ���س��الم، 
"اللهم لك الحمد على نعمة االإ�سالم، اللهم لك األف �سكر اأن االإ�سالم 

ديننا". 

جدوى  دون  اإ�سكاتها  وحاولت  يديه  بين  من  الطفلة  اأخذت  "روايح"، 
وقالت بع�سبية: 

- الطفلة جائعة ويجب اأن تاأخذ اللبن االآن. 

- اإًذا علّي الذهاب اإلى ال�سيدلية لجلب اللبن المخ�س�ش للطفلة، قال 
الرجل الملتحي بلهفة وكاأن الطفلة اأ�سبحت منه، وحين رجع "م�سعد" 
في  انت�سر  قد  الخبر  ك��ان  مالب�سهما  لي�ستبدال  المنزل  اإل��ى  و"لورا" 
حدث،  ما  وت�سرد  تبكي  جل�ست  التي  "روايح"،  بف�سل  وذلك  المنطقة 
وكيف اأن الرجل الكنائ�سي اأخذ الطفلة وفر بعد اأن هاتف زوجته، وكاأنها 
اأخبرته في الهاتف باأن يغير كل اأقواله ل�"روايح" واأن يقول لها اإنه كان 
ليباركها من  االأكبر، وجاء  ابنه  ابنة  الطفلة هي  تلك  واأن  يمزح معها، 

الكني�سة. 

اأال  البلد  اأه��ل  من  وخ��اف  الطفلة،  وجد  باأنه  الموقف  ف�سر  من  هناك 
يخرجوه بها، وهناك من قال اإنها حفيدته بالفعل الأن زوجة ابنه كانت 
القيل  بين  الحقيقة  و�ساعت  االإ�سكندرية  اإلى  يذهبوا  اأن  قبل  حاماًل 

والقال.
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وحينما علمت "لورا" باالأمر جل�ست تبكي بكاء ال حد له، هي اأ�ساعت 
ابنتها عن عمد، اأ�سلمت هي و�سلمت ابنتها لدين اآخر، لعله الحب فعل 
اأكثر من الالزم، ف�"لورا" خ�سيت  اإن حر�ست على الحفاظ عليه  غدر 
ا مر�سيًّا فاأهلكتها بحبها  على طفلتها من "م�سعد"، واأحبت طفلتها حبًّ

ال�سديد لها. 

حين دخال البيت، حاول "م�سعد" تهدئة "لورا" التي ف�سرت �سبب بكائها 
على اأنها تذكرت نف�سها حين كانت على غير االإ�سالم، وكيف اأن روحها 
لم تتطهر �سوى باالإ�سالم، وفي نف�سها اأكملت حديثها الئمة على نف�سها 

اأن تركت ابنتها لدين اآخر و�سعتها في بئر من عدم ال�سالم الروحي. 

االأب��وي��ن،  وج��ه  تفارق  ال  الب�سمة  وال��دي��ه،  و"لورا"  "م�سعد"  ا�ستقبل 
خال  اأخيًرا  نف�سها،  على  المنطوية  ل�"لورا"  النظر  يختل�ش  و"م�سعد" 
البيت من االأهل والجيران، وكل من جاء لي�سلم على الحجاج اإال من اأهل 
البيت والخالة التي رجعت من الم�ست�سفى موؤخًرا مع "م�سعد" و"لورا"، 
قبل اأن يذهبا لي�ستقبال االأبوين من المطار، ا�ستاأذن االأبوان "م�سعد" 
وحاولت  لت�ستريح،  غرفتها  الخالة  ودخلت  ال�سفر،  عناء  من  ليرتاحا 
"م�سعد"، لكن  اإلى غرفتها ب�سرعة كي ال تقبع الأ�سئلة  "لورا" الذهاب 
االأخير ا�ستوقفها، ونظر لعينيها الحزينين بكل ما امتلك من قلق وقال:

- اإن اهلل عز وجل هو من يوؤتمن على االأ�سرار، القادر على حل م�سكلتِك 
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بالدعاء، ال عليِك غير الثقة باهلل وال�سجود على �سجادة ال�سالة بقلب 
مطمئن واثق في اإجابة الدعاء من رب العالمين، وبالدعاء يتغير القدر 
ال�سعادة في لحظة  اإلى  الحزن  يتغير قدرِك من  فلربما  "خديجة"،  يا 
لي�ش  عاجاًل  وجعك  من  يخرجِك  لعله  اهلل  ادع��ي  فن�سيحتي  واح��دة، 

باآجل. 

وحينما انتَوْت "لورا" الرد على "م�سعد" اأ�سرع باإ�سارة بيده نحو فمها 
لت�سكت، ويكمل هو حديثه اأواًل ثم قال:

- �سيء اآخر في نف�سي اأرغب في البوح لِك، وهو اأن اهلل عز وجل لربما 
يخلق �سيًئا ليجعله �سبًبا في �سند اإن�سان، واأنا بربي وبربك لطالما تمنيت 
اأن يجعلني اهلل �سنًدا وعوًنا و�سًرا لِك، اح�سبيها جيًدا يا "خديجة" ال 
اأجمل من اأن يكون الزوج والزوجة �سًرا لبع�سهما البع�ش، واأنِت تخفين 
اإال برغبة منِك، واإن لم ترغبي فادعي  اأريد معرفته  علّي �سيًئا ما، وال 

اهلل اأن يبدل حزنِك اإلى �سعادة، فال�سند االأكبر للمرء هو اهلل.

اإال  يلقبها  لم  "م�سعد" الذي  اإح�سا�ش  و�سط  "لورا" دمعها  تمتلك  لم 
"خديجة" -  ال�سيدة  في  ُحًبا  ا�سمها  وغّيرت  اأ�سلمت  بعدما  بخديجته 
فيها  اهلل  يراعي  الكلمة،  بمعنى  رجاًل  اأهداها  اهلل   - عنها  اهلل  ر�سي 
ويجعلها ملكة فوق عر�سها ال يهينها بالقول، واإن ق�سي عليها بالكلمات 
فهو خوف عليها وحب لها، ماذا تريدين يا "لورا" اأكثر من ذلك؟ تتمنى 



هي لو اأن ما اأخرجته من اأح�سائها كان وهًما اأو كابو�ًسا ُمخيًفا واأفاقت 
"جون" يوًما"،  األتِق  لم  لو  اهلل  يا  "اآه  �سدرها:  في  وتقول  تتنهد  منه، 

وبماذا اأجيبك يا "م�سعد" االآن؟! 

اأخيًرا نطقت "لورا" ل�"م�سعد"، وهي تنظر اإلى االأر�ش وقالت: "واهلل 
اإني ال�ستودعت اهلل من اأجلك اأغلى ما اأملك فهل تعاهدني اأن تحافظ 

علّي مهما حدث؟ 

اأن  وبالع�سق  باهلل  اأع��دك  لكني  هلل،  اأودعتيه  ماذا  اأعي  ال  اأني  رغم   -
اأحافظ عليِك كزوجتي وابنتي وحبيبتي.

احمرَّ وجه "لورا" خجاًل ودخلت غرفتها في هدوء. 

بن�سيحة  تعمل  ال�سالة  �سجادة  على  جل�ست  غرفتها  دخلت  حينما 
"م�سعد"، وتبكي وتدعو اهلل بدعائها المف�سل "اللهم دبر لي، اللهم ال 
فاأعني  العون  واأنت وحدك  ب�سر،  كل  قبل  االأن�ش  فاأنت  تتركني وحدي، 

على ما اأنا فيه من وجع".

اقترب،  قد  زفافهما  وحفل  �سيء  بكل  ل�"م�سعد"  "لورا"  تبوح  كيف 
يهجرها  اأن  تتحمل  "لورا" لن  الترتيبات معلنة،  وكل  ال�سهر  نهاية  اإنه 
"م�سعد"، اأو اأن تخرج هي من حياته، لقد اأدمنته، اأ�سبح جزًءا منها ال 
يكتمل يومها اإال به، كلما حاولت اأن تبوح له ترتعب من فكرة بعده عنها، 
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البلد  الأهل  حديث  ال  المنق�سية  الفترة  طوال  م�سارحته  عن  فتتراجع 
اأنها ابنة ولده، وكلما  غير الطفلة التي اأخذها الكنائ�سي، والتي يدعي 

�سمعت "لورا" �سيًئا في هذا االأمر ازدادت توتًرا واألًما.

نعمة  على  هلل  الحمد  "م�سعد"  يقول  اأن  معنى  فهمت  االآن  "لورا"، 
طفلتي  اجعل  اهلل  "يا  ب�سدق  فهمته  اإذا  نعمة  فاالإ�سالم  االإ���س��الم، 

م�سلمة"، هو الدعاء الذي تردده "لورا" في قلبها. 

�سراحة القول والدة "م�سعد" لم تتخل عن "لورا" يوما، وكل ما تحتاجه 
"لورا"  غرفة  دخلت  يوما  لكنها  لها،  جلبته  قد  العرو�سة  ل��وازم  من 
وفتحت معها حديًثا لم تتخيل يوًما اأن تتحدث فيه، بعد اأن اأخبرتها اأنها 
مثل ابنتها واأن كل �سيء �ستحكيه لها �ستتفهمه، �ساألت والدة "م�سعد" 
"لورا" عرفت من  اأجيب؟  بماذا  يا اهلل!  "لورا" "هل هي عذراء؟" اآه 
خالل معي�ستها و�سط تلك االأ�سرة اأن هذا ال�سيء مهم جًدا، لم تتمالك 
"لم  حلقها:  في  تنح�سر  والكلمات  واأجابتها  البكاء،  في  "لورا" نف�سها 
ا،  عاديًّ اأمًرا  لي  بالن�سبة  كان  وكل ذلك  قبل،  االإ�سالم من  اأعرف  اأكن 
لكني بعد اأن تذوقت حالوة االإ�سالم يحرم ج�سدي اإال على زوجي، لن 
اأ�ستطيع الكذب هذا اأمري"، االأغرب اأن والدة "م�سعد" تفهمت االأمر، 
"م�سعد" اأراد  لها:  وقالت  دمعها  من  وم�سحت  "لورا"،  وطيبت خاطر 
اأنه يريد معرفة  اأن ي�ساألِك فيه، كل ما في االأمر  معرفة هذا وا�ستحى 
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ال�سيء كي ال ُي�سدم حين ت�سبحين محللة له". 

في  يرغب  من  هو  "م�سعد"  اأن  عرفت  حينما  كثيًرا  "لورا"  انزعجت 
هو  ليتركها،  االأم��ر  هذا  عن  وي�ساأل  يفعل  اأن��ه  وتوهمت  االأم��ر،  معرفة 
يعرف م�سبًقا هذا االأمر فلماذا ي�ساأل مجدًدا وترجت والدته اأن تفهمه 
االأمر، واأنها لم تكن تعرف �سيًئا عن ذلك كله، فهداأتها االأم واأخبرتها 
كل ما في االأمر هو اأن يعرف فقط "م�سعد" كي ال ُي�سدم ال اأكثر وال اأقل، 
ومبارك عليك االإ�سالم وزفافك على ابني يا "خديجة"، عليِك االآن اأن 
تغ�سلي دمعك وت�ستعدي ليوم زفافِك بعد يوم غٍد، ثم قبلتها على جبينها 

وخرجت".

فرحت  واالأحباب،  االأهل  كل  و"لورا"  "م�سعد"  زفاف  حفل  "�سهد" 
ال�سماء  اأب��واب  باأن  "م�سعد"  و�سعر  قبل،  من  تفرح  لم  كما  "لورا" 
من  �سخ�ش  تحرير  ف��ي  �سبًبا  يجعله  اأن  اهلل  دع��ا  حينما  ل��ه  فتحت 

الظالم اإلى النور. 

ا ونحن معه نن�سى كل ما لدينا في الحياة من األٍم،  اأحياًنا نقابل �سخ�سً
فقط نع�سق كوننا معه واإلى جواره وال �سيء يهم بعد ذلك، هو اإح�سا�ش 
مع  اأنها  �سوى  �سيًئا  تتذكر  ال  هي  زفافهما،  يوم  ب�"م�سعد"  "لورا" 
"م�سعد"، مع رجل رزقها اهلل به، ف�"م�سعد" بالن�سبة ل�"لورا" رزٌق وقدر 

جميل تتمنى لو اأنها عا�سته منذ اأول يوم لها على هذه االأر�ش.
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مرت اأربعة اأ�سهر على ذلك اليوم، تتذكر "لورا" طفلتها من حين اإلى 
اآخر وتدعو اهلل اأن يهدئ من روع بعدها عنها، واأن يخفف عنها �سعورها 

بالذنب، فهي الم�سوؤول االأول عن ذهاب الطفلة بكل وجع. 

اليوم "م�سعد" ي�سفع "لورا" بالحب من جديد، ُيخبرها باأنه لم يكن 
يرغب في طفل من ذي قبل، واأن حا�سة االأبوة لديه لم تتحرك اإال عندما 
التقى بها، يتمنى لو اأن يكون في اأح�سائها جزٌء منه، واأن يخرج للحياة 

�سيء م�سترك منها ومنه.

- اأرغب في طفل منِك يا "خديجة"، )قال "م�سعد" ب�سغف(.

اآه يا "م�سعد" بربك ال تزيدني وجًعا ولنترك هذا االأمر هلل.

اأعرب "م�سعد" عن رغبته بالذهاب للطبيب هو ي�ستاق حًقا لطفل من 
اأول ما  "لورا" عن �سيق حينما قبعت الإ�سراف الطبيبة  "لورا" وافقت 

نطقت به الطبيبة ل�"لورا" وزوجها "مبروك حمل في ال�سهر الثالث".

بكل مرة ال ت�سعر "لورا" بحملها اإال �سدفة، رغم ذلك بادلت "م�سعد" 
�سغًفا من اأجل طفله االأول، لو اأن هذا طفل "لورا" االأول لما كانت االأر�ش 
ت�سع فرحتها لكن وجعها على طفلتها االأولى ما زال اأثره قوًيا في قلبها. 

جاء الطفل اإلى الحياة ولم يتنازل "م�سعد" عن ت�سميته ب�"عادل" ليكون 
قلبه عاداًل ال يظلم اأحًدا وال يظلم نف�سه، "م�سعد" يوؤمن باأن المرء ياأخذ 



من ا�سمه بع�ش ال�سفات، ورغم عدم اإيمان "لورا" بذلك اإال اأنها وافقت 
با�سم "عادل" واآمنت "لورا" باأن اهلل عو�سها ب�"عادل" عن طفلتها التي 

ذهبت وال تدري عنها �سيًئا.

كل يوم تحاول "لورا" التكفير عن ذنب الطفلة االأولى فيوًما تقوم الليل 
وتدعو اهلل اأن يغفر لها ما تقدم من ذنبها وما تاأخر واآخر ت�سوم لتطهر 

قلبها وروحها من كل دن�ش. 

ل�"لورا" اإنه يع�سق  االأول ال حد لها دوًما يقول  "م�سعد" بطفله  �سعادة 
هذا الطفل الأنه ال�سيء الم�سترك بينهما الذي خلقه اهلل لي�سهد على ما 
بينهما من حب في اهلل فما اأجمل اأن يرزق اهلل المتحابين طفاًل، يقراأ 

يوم. كل  الجديدة  بالمالب�ش  ويدهلل  الطفل  اأذن  في  "م�سعد" القراآن 

قلبها  ف��رح  اهلل  دع��ت  وكلما  ي��وم،  بعد  يوًما  ب��االأم��ان  ت�سعر  "لورا" 
�سمن  من  اأن��ه  تعرفوا  اأن  في  اأرغ��ب  لكن  قلياًل،  الطفلة  اأم��ر  وتنا�ست 
�ساأن  له  يوم  كل  حزن،  وال  تدوم  �سعادة  ال  اأنه  للحياة  العامة  القواعد 
وكل اإن�سان له من ال�سعادة ق�سط ومن الوجع اآخر، وكل ما على االإن�سان 

اأن ير�سى بق�ساء اهلل اأينما كان.

لم تتخيل "لورا" اأن يغيب "م�سعد" عن الحياة بعد ميالد "عادل" ب�سهر 
واحد، كل �سيء كان مطمئًنا للغاية وال�سعادة ال تخلو من المنزل، لكن 
الموت جاء ليقول كلمته اختار "م�سعد" وجاءه في هيئة حادث �سباحي 
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ي�سعف  لم  "م�سعد" بربه،  لقاء  في  �سبًبا  كانت  كبيرة  نقل  �سيارة  من 
"م�سعد" ال طبيب وال الم�ست�سفى التي �سارعوا في نقله اإليها، الأن اهلل 

�ساء، وعندما ي�ساء رب العالمين فاإنه يقول لل�سيء كن فيكون.

لن تن�سى اأبًدا "لورا" ما حدث قبل خروج "م�سعد" من المنزل ليلقى 
قدره، نادى عليها ب�سغف لم تره في عينيه من قبل وقال:

-  �ساأذهب اإلى عملي اأريدك اأن تحفظي اهلل في "عادل" وفي نف�سِك 
يا حبيبتي. 

- لم هذا الحديث يا "م�سعد" اأفعلت �سيًئا �سايقك؟ 

- اأنِت قدر جميل، يتمنى اأي رجل اأن تكوني قدره يا "خديجة".

- لن اأكون قدر لغيرك يا "م�سعد" وعدني اأال يكون لك قدر في امراأة 
غيري حتى بعد مماتي.

- اأنا اأدعو اهلل اأن تكوني اأنِت موؤن�ستي في الجنة، فكيف لي بغيرك في 
الدنيا، ثم من قال اإني �ساأموت بعدك، اأنا ال اأتحمل ذلك ثم تابع هذا 

القول ب�سحكة موجوعة جًدا كاأنه ي�سعر باأن اأجله قد حان. 

لها  قال  ما  "عادل" واآخ��ر  قّبل  ثم  جبينها  "م�سعد" "لورا" على  قّبل 
ا�ستودعِك وابني اهلل.

 "لورا"، لم ت�سدق يومها ما حدث واإلى االآن تعتبر "م�سعد" في �سفر 
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بعيد و�سيرجع لها، األم يكن هو يدعو اهلل دائًما اأن تكون "لورا" �ساحبته 
في الجنة، هو رجل ونادًرا ما نلتقي بالرجال في زماننا، واإلى االآن تدعو 
"لورا" بدعاء "م�سعد": "اللهم اجعله �ساحبي وموؤن�سي في الجنة كما 

جعلته �سندي في الدنيا". 

الم�ست�سفى بع�ش  العالج في  ب�"لورا" اأيام، وقبعت تحت  االكتئاب حل 
االأيام، خرجت "لورا" من كبوتها بف�سل تذكرها ل�"م�سعد" وهو يقول 
اأكثر  اهلل  وتدعو  ت�سلي  اأ�سبحت  كبير،  لفرح  الوجع  يغير  الدعاء  لها 

ليغفر ل�"م�سعد" ويثلج قلبها اإلى اأن تلقاه في الفردو�ش االأعلى.

عا�ست "لورا" و�سط اأهل "م�سعد" من بعده حقيقة هم اأ�سرة تتمنى اأي 
امراأة اأن تعي�ش و�سطهم، لكن االأوجع على قلب "لورا" من وفاة "م�سعد" 
اأن  "م�سعد" تخيال  "م�سعد" من كثرة ُحبهما البن  اأن والدة ووالد  هو 
كان،  ما  فما خافا منه هو  اأخرى  اإلى بالدها مرة  به  "لورا" �ست�سافر 
"م�سعد" مهما كانت  ف�"لورا" رف�ست بقوة عر�سهما بالزواج من اأخو 
وجهة نظرهم، هي لن تجعل اأي رجل يلم�ش ج�سدها من بعد "م�سعد"، 
ل�سيء  ل�"عادل" فقط ال  تعي�ش  اأن  كفى ما لم�سه من قبله، هي ترغب 

اآخر. 

هي ت�سعر بما في جوف والدة "م�سعد" من األم على فقد ولدها الحنون 
وتعرف جيدا اأن تخاف كل الخوف اأن تفقد "عادل" ال�سيء الذي اعتبره 
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"م�سعد" الثاني، لكن "لورا" لن تتحمل اأن تعي�ش تحت �سقف واحد مع 
اأي رجل اآخر غير "م�سعد"، ليتها ت�سعر ب�"لورا" قبل اأن تميتها وجًعا بما 
تطلبه منها، عليها اأن تعي جيًدا.. اأخو "م�سعد" "لورا" ال تعتبره اإال اأًخا 

جيًدا، لكن زوًجا، هذا من رابع الم�ستحيالت.

فر�سة  ت�ستغل  جعلها  "لورا"  على  ال�سديد  "م�سعد"  اأه��ل  اإلحاح  لكن 
زيارتهم لخالة "م�سعد"، التي تعي�ش وحدها في اأن تاأخذ "عادل" وجواز 
اأخ��رى، خوًفا من عقد  مرة  فرن�سا  اإلى  وتفر  لل�سفارة  وتذهب  �سفرها 
قرانها على اأخو "م�سعد"، الذي قرروا اأن يكون موعده بعد خم�ش لياٍل 

من االآن. 

وعلى  ت�سيره  هي  وها  قبل  من  ابنتها  فيه  حملت  الذي  الطريق  �سارت 
يدها "عادل" هروًبا، لكن هذه المرة ترغب في اأال ي�ستوقفها اأحد ولن 
ي�ستطيع اأحد اأن ياأخذ ولدها منها.. تمنت لو اأن يقابلها "م�سعد" كما 
قابلها المرة ال�سابقة، واأن ي�سفعها قلما الأنها خرجت دون اأن تخبره باأن 
ما يميتها هو خوفه عليه، لكن هذا لن يحدث الأن ق�ساء اهلل قد نفذ، 
القطار  اإلى محطة  �سيارة  ا�ستقلت  اأن  اإلى  "لورا" كثيًرا حولها  تلفتت 
"م�سعد"  اأهل  رجع  حين  القاهرة،  نحو  متجه  قطار  اأول  في  وحجزت 
بحثوا عنها واأ�سبحت االأم تنادي عليها كالمجنونة وتقول: "لقد اأخذت 

ولدي وفرت هاربة". 
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لها:  وقالت  "م�سعد"،  وال��دة  بكاء  �سوت  "روايح" على  الجارة  جاءت 
اإنها راأت "لورا" متجهة نحو ال�سارع الرئي�سي وا�ستقلت �سيارة وطلبت 
من ال�سائق التوجه اإلى محطة القطار، نادت والدة "م�سعد" على اأخيه 
ووالده واأخبرتهما بما قالته "روايح"، فهروال نحو محطة القطار، لكن 

بعدما فات االأوان وتحرك القطار ولم يلتقيا بها. 

خديها  ت�سرب  "م�سعد"  وال��دة  وجل�ست  حنين،  بخفي  الرجالن  رجع 
الذهاب  عليهم  باأن  واأخبرهم  الطبيب،  لها  وجلبا  عليها  اأغ�سي  حتى 
للم�ست�سفى، فهناك ا�ستباه بذبحة �سدرية، اأمر معالجة والدة "م�سعد" 
لم  الحين  ذلك  واإلى  ق�سطرة،  عملية  لها  اأج��روا  فقد  اأ�سابيع  ا�ستغرق 

يتحرك زوجها اأو ابنها من جوارها. 

اأخيًرا جاء لهم �سديق "م�سعد" القديم والذي يعمل ب�سركة في القاهرة 
وحينما علم بما فعلت "لورا"، وبما حدث لوالدة �سديقه انزعج واأخبرهم 
باأنه ا�ستبه عليه اأنه وجد �سبيهة ب�"لورا" تتجه نحو �سفارة فرن�سا ما اأن 
�سمعت والدة "م�سعد" بهذا الحديث حتى �ساحت في وجه الجلو�ش باأن 
عليهم الذهاب اإلى ال�سفارة واالإتيان ب�"لورا" وبولدها ال�سغير، وبالفعل 
"لورا" قد غادرت  باأن  ال�سفارة  اأخبرتهم  اأرادت لكن هيهات  فعلوا ما 

اإلى فرن�سا بالفعل، فرجعوا بخيبة االأمل ثانية اإلى �سوهاج.

�سافرت "لورا" مع "عادل"، وتركت طفلتها االأولى ولم ترجع اإلى م�سر 
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"عادل"  على  لتطمئنهم  "م�سعد"  باأهل  ات�سلت  لكنها  اأخ��رى،  م��رة 
وعليها، ولتبرر لهم اأن ما فعلته ُحًبا ل�"م�سعد"  - رحمه اهلل - ال اأكثر 
وال اأقل، واأنهم اأهلها و�سيظلون اأهلها، لكن فكرة اأن تكون لغير "م�سعد" 
والذي  ب�"م�سعد"،  المتعلق  الموجوع  بقلبها  تليق  اأخاه ال  واإن كان  حتى 

�سيظل عالًقا به اإلى يوم الدين.

ما اإن �سمعت والدة "م�سعد" اأن التي على الهاتف "لورا" حتى هرولت 
باأنها  الوجود  �سعر  وحينما  "لورا"،  لترجع  وت�سرخ  تبكي  الهاتف  نحو 
�ستمر�ش من انفعالها اأخذوا الهاتف منها وتحدث والد "م�سعد" واأخوه 
اإلى "لورا"، حاوال اأن ي�ست�سمحا "لورا" على اأن تعود لهم، وحين قاربت 
اأخو  من  بالزواج  اإقناعها  بمحاولتها  ذلك  قابال  االقتناع  "لورا" على 

االإطالق.  على  منه  اأن�سب  تجد  لن  الأنها  "م�سعد"، 

حدثها "عبد اهلل" اأخو "م�سعد" وقال:

ا واأًبا ل�"عادل" واأن اأكون لِك مثل  -واهلل لن اأكون لِك اإال زوًجا مخل�سً
ما تمنيِت واأكثر.

وجهتها  وغّيرت  كثيًرا  بكت  اأن  بعد  الهاتف  واأغلقت  "لورا"  �سمتت 
واأن  قدرها  ه��ذا  ب��اأن  واآمنت  فرن�سا،  في  منها  برغبة  البقاء  وق��ررت 
رحلتها مع "م�سعد" كانت الأن اهلل اأراد اأن يدخلها دينه الحق ودين اهلل 
واحد �سواء في م�سر اأو في فرن�سا، واأنها �ستظل تدر�ش العقائد الدينية 
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من خالل الكتب، ومن خالل �سبكة االإنترنت بل اإنها في الفترة االأخيرة 
فاأ�سبحت  للدرا�سة،  اإلى فرن�سا  الم�سلمات جئن  الفتيات  بع�ش  وجدت 
اأخًتا لهن تتعلم منهن ويتعلمن منها، اإال اأن رحلت ومرت االأيام اإلى اأن 
نف�سه  فظلم  ع��اداًل  قلبه  يكن  لم  وجع  وبكل  لكنه  "عادل" �ساًبا  اأ�سبح 
"لورا"  اإنه اأحياًنا ما يتطاول على  بعدم �سماع اأي من تعاليم دينه، بل 
بالقول حينما تدعوه لل�سالة اأو لل�سوم وال تدري حًقا ماذا تفعل معه، 
لي�ش بيدها  االأولى قوًيا لكن  اأ�سبح تذكرها لطفلتها  ومن �سدة حزنها 
�سيء وحتى اإن ذهبت لم�سر ماذا �ستفعل، واأين �ستبحث عنها، واقتنعت 
باأنه ال ملجاأ لوجعها اإال اهلل، ولهذا ال تترك "لورا" القراآن من يدها وال 

�سجادة ال�سالة من غرفتها.

من فترة الأخرى تت�سل "لورا" باأهل "م�سعد" لتبرهم، لكنهم اأ�سبحوا 
اأن علمت  اإلى  يعاملونها بجفاء �سديد فاأ�سبحت تتحرج من االت�سال، 
يوًما اأن والدة "م�سعد" قد توفيت واتهموها باأنها هي ال�سبب في موت 
"عادل"،  ولدها  "لورا" وعائلة  بين  االت�سال  انقطع  ومن حينها  االأم، 
اأي  االآن عنها  تعرف  التي ال  ابنتها  اإال من  بالكلية،  وبين م�سر  وبينها 

�سيء، وتتمنى لو اأن تلتقي بها يوًما. 
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"الوجع يأتي دفعة واحدة"

حينما رحلت "لورا" من م�سر اإلى فرن�سا حاولت اأن تجعل من "عادل"، 
"م�سعد" جديًدا لكنها وبكل محاوالتها ف�سلت في ذلك ف�"عادل" اأ�سبح 
�ساًبا هوائًيا ال يعي من االإ�سالم �سوى ا�سمه، وال يهمه �سيء في حياته 
"لورا" تدخل في حالة من الوجع  المالية، وهذا ما جعل  �سوى �سهوته 
"لورا" مبت�سمة،  نظرت  ثم  واح��دة،  دفعة  ياأتي  الوجع  فحًقا  النف�سي، 
وقالت: "تلك كانت جزًءا من مذكراتي والتي حاولِت اال�سطالع عليها 
من قبل وحينما الحظت �سغفك ولهفتك على "عادل" يوم مر�سه قررت 
اأن اأبوح لِك بما حاولِت معرفته، فتلك اأقل هدية لفتاة تع�سق ولدي كل 

ذلك الع�سق. 

ج�سدها،  على  الغطاء  �سدت  "عهد" فقط  ت��ودع  "لورا" اأن  تتمهل  لم 
وقالت ل�"عهد": "ت�سبحين على قرب من اهلل". 

التي  تلك  ام��راأة  اأي  مقلتيها  في  والدموع  الغرفة  "عهد" من  خرجت 
تحملت كل ذلك ثم خطر ببالها والدتها "كري�ستينا" اأيمكن اأن تكون هي 



108

المراأة التي هربت مع من تحب، رغم اختالف الديانة، �سارت "عهد" 
ب�سرعة �سديدة لمعرفة من تلك المراأة. 

ا�ستقلت �سيارة، ثم ارتجلت واأ�سرعت نحو �سقتها فتحت والدموع تكاد 
تقتلها، ودخلت على والدها ودون اأي �سالم قالت: "هربت والدتي معك 
من م�سر لخوفها من اأهلها، الأن ديانتكما لم تكن واحدة، قل لي اإن هذا 

�سحيح، واأن هذا هو ال�سبب في رعبكما من الرجوع اإلى م�سر؟". 

باأي  لها  يبح  لم  هو  "عهد"،  ابنته  حديث  وهبة" من  "ي�سري  انده�ش 
�سيء عن م�سر اأو عن �سبب عدم ات�سالهما باأهلهما هناك منذ زمن 

فمن اأين ل�"عهد" هذا الحديث؟ 

اأم�سك "ي�سري" بذراع "عهد" وت�ساءل: 

- من اأين لِك هذا الحديث؟ 

- ال يهم، قالت "عهد" بنوع من التذمر. 

- نعم هذا ما حدث، لكن اأخبريني من اأين عرفِت بهذا؟ 

األقت "عهد" بج�سدها على االأريكة، وبعد اأن زفرت نف�ًسا مقروًنا بكلمة 
اأعماقها نظرت في عيني والدها و�سردت له كل حديث  اآه خارجة من 
"م�سعد"  "م�سعد" وحادثة هروب جارة  "لورا" بخ�سو�ش زواجها من 

الم�سيحية مع حبيبها الم�سلم. 
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فا�ستنتجت اأن الجارة هي والدتي "كري�ستينا" اأمي.

اإفهامها االأمر بهدوء  "ي�سري" على االأريكة بجوار ابنته وحاول  ا�ستند 
وقال:

اأريد منها  اأكن  لم  الحب،  والدتك كل  اأحببت  اأنني  االأمر  - كل ما في 
اأو اأن تترك اأهلها، كان يكفيني منها اأن تظل بجواري  اأن تغير ديانتها 
طوال عمري، يوًما ما ذهبت اإلى اأهلها رغًما عن اأهلي لطلب يدها فلم 

يقابلوني اإال بالطرد!

حينما اعتر�ست "كري�ستينا" على موقف اأهلها لم يعاقبوها اإال بال�سرب 
االإهانة  حافة  على  من  هاربة  خرجت  ما  ي��وم  وف��ي  والنبذ،  والحب�ش 
والذل، لن اأن�سى يومها حين طرقت باب منزلي وخرجت لها واأ�سرعت 
االآن كيف هربت معها  اإلى  اأعرف  نتجه ال  قبلة  اأي  اإلى  معها ال نعرف 
دون اأن اأودع اأحًدا من اأهلي اأو اأقول لهم �سيًئا لن تتخيلي يا "عهد" اأني 
ارتديت مالب�سي على �سرعة، وخرجت ال يهمني �سيء غير اأن اأكون مع 
من  �سوته  �سمعنا  حين  القطار،  محطة  نحو  وجهنا  اهلل  "كري�ستينا"، 
على بعد، لحقنا به في اآخر ثانية، ولم نعرف اأنه متجه اإلى االإ�سكندرية 
األقت  وحين  بداخله.  الجال�سين  من  اأح��ًدا  و�ساألنا  ركبناه  حينما  اإال 
"كري�ستينا" بج�سدها ال�سئيل على اأحد الكرا�سي �سردت لي كيف اأنها 
�ساعت  قد  كانت  قديمة  مفاتيح  ن�سخة  وجدت  حين  المنزل  من  فرت 
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منهم منذ �سهور، ووجدتها "كري�ستينا" في غرفتها لعله اهلل هو الذي 
ينقذنا حين نفقد االأمل في كل �سيء. 

مكثنا في االإ�سكندرية لبع�ش االأيام عند اأحد اأ�سدقائي القدامى، الذي 
يدر�ش هناك اإال اأنه في يوم جاء ووجهه عليه حزن العالم كله بما فيه 
اإال  اإلى االإ�سكندرية ولن يتركوا مكاًنا فيها  اأن العائلتين و�سلوا  اأخبرنا 
غير  الهجرة  مراكب  اأحد  اإلى  للو�سول  و�ساعدنا  فيه،  عنا  و�سيبحثون 
ا اأخبرنا باأن تكاليف المركب مجانية لنا، وذلك حينما  ال�سرعية، واأي�سً
علم �ساحبها باأن "كري�ستينا" ف�سلت الزواج من م�سلم ويبدو اأن الدين 
حركه اإلى هذا العمل جل�سنا في مركب الموت، و�ساء اهلل اأن ن�سل اإلى 

فرن�سا بعد رحلة عناء وعوم بالقرب من �سواطئها.

وعانينا من العمل والجهد اإلى اأن وجدنا عماًل عند �سيدة م�سنة ال اأحد 
اأي �سيء لجلب  للعمل في  اأنا  اأخرج  اأن  "كري�ستينا" على  لها، خدمتها 
الطعام لثالثتنا، مقابل اأن تكتب لنا المنزل القديم ليكون ملًكا لنا بعد 
موتها، وهذا فعاًل ما تم اإلى اأن رزقنا اهلل بِك وبالخير معِك واأ�سبحنا 
"كري�ستينا" ُحبها لالإ�سالم في قلبها ولم  من اأغنياء المدينة، وكتمت 
تبح به اإال وهي على فرا�ش الموت، كما تعلمين لعله الخوف يميتنا األف 
مرة، وربما يق�سي على كل مباهج الحياة، وظللنا خائفين من االت�سال 

باأحد في م�سر كي ال نفترق.
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المال  اأمر  "كري�ستينا" تخفي علينا  اأن  اأن علمِت  "عهد" بعد  يا  واالآن 
اأن  بعد  المقبل  االأ�سبوع  لربما  اإلى م�سر  �سننزل  الذي جاء من م�سر 

نجد تذكرتين على رحالت الذهاب اإلى م�سر.

اإًذا لهذا حرمِت والدك من الميراث؟ قالت "عهد" وهي تبكي.

نعم الأنه لم يكن يوافق على ذهابي لطلب يد م�سيحية واأق�سم من يومها 
اأنه لن يعطيني اأي �سيء من ماله. قال "ي�سري" وهو يقول بحزن: رحمة 

اهلل عليه. 

- اإًذا �سنذهب اإلى م�سر الأجل االأر�ش؟

- بل الأن التي كنت خائًفا على فقدها فقدتها، و�ساأموت اأنا يا "عهد" 
ولن يتبقى لِك في الدنيا بعد اهلل غير اأعمامك.

*****



"إنه لشيء موجع أن تترك اهلل لشخص يدعي أنه ُيحبك"
"أن تكون صديقها، زوجها، أنيسها.. يا له من شيء رائع!"

اأتذكرون "عمار" واأخته "رقية"؟ 

اليوم يقف "عمار" ليبارك اأخته على خطوبتها، كانت ثقة "رقية" في 
اأن اهلل �سير�سل لها رجاًل يتقي اهلل في قلبها ال حد لها، فبعد اأن تركت 
خطيبها االأول والذي عنفها الرتدائها مالب�ش وا�سعة وحجاًبا كبيًرا ال 
يتنا�سبان مع �سنها، بل ويعطيانها �سًنا اأكبر من �سنها الحقيقي، ورغم 
خاطًبا  تجد  لن  لعلها  خطوبتها  ف�سخ  من  اأخفنها  �سديقاتها  جميع  اأن 
م�سارف  على  فتاة  هي  ذل��ك  غير  الخاطب،  لهذا  المادي  بالم�ستوى 
ف�ستجد  المال  تجد  لم  اإن  باأنها  جميًعا  اأجابتهم  عمرها  من  الثالثين 
الذي  الرجل  تجد  لم  واإن  امراأة تخاف اهلل في مالب�سها،  يقدر  رجاًل 
يعينها على طاعة اهلل فكيفيها اأن تبت�سم لعل اهلل يحدث بعد ذلك اأمًرا. 

والتي �ستكون  توؤمن على نف�سها مع رجل ال يغار على خطيبته،  هي لم 
تفكيره  من  م�ستاءة  اأنها  له  اأك��دت  كثيًرا  "رقية" معه  حاولت  زوجته، 
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واأن التحرر لي�ش بالبعد عن اهلل، بل حقيقة الحرية تتمثل في حب اهلل، 
غير طاعة  في  لروحه  وال طماأنينة  يجد حرية  لن  باأنه  اإقناعه  حاولت 
من  اأكبر  حياة  وتعي�ش  معقدة  فتاة  باأنها  اتهمها  وجع  وبكل  لكنه  اهلل، 

�سنها، بل تعي�ش في زمن م�سى. 

"رقية" باأنها لن تتجاوز في مالب�سها ولن  اأق�سمت  حين اتهمها بذلك 
تبيح نف�سها لكالم خاطب، واأنها لن تكون اإال لزوجها. 

في يوم هاتفها في الحادية ع�سرة م�ساًء فاأجابت بعد تكراره االت�سال 
خوًفا من اأن �سيًئا قد يكون حدث، لكنه لم يحدث اإال اأنه كان يرغب في 
اأن يعاملها كزوجة ولي�ش كخطيبة له ون�سي اأن خطيبته ما زالت اأجنبية 
عنه، قال لها كلمات لربما زوج يخ�سى على حياء زوجته من اأن يقوله 
لها ففا�ش بها الكيل وارتمت في ح�سن اأخيها "عمار" باكية من الوجع 

�ساردة له كل ما حدث.

يومها تركته رغم كل التخوفات، لكن ثقتها في اهلل كانت اأكبر هو حتى 
البعد عن اهلل  اأن يتغير بل يحاول جرها معه لطريق بعيد كل  ال يريد 
فبعدت عنه، رغم اأنه كان في قلبها �سيء له على اأن يعو�سها اهلل بخير 

منه. 

ال اأجمل من اأخ اهتم باأخته، وال اأوجع من اأخ يق�سو على اأخته دون اأدنى 
وجل  عز  اهلل  لكن  لها،  اأخ  ال  فتاة  من  اأوج��ع  ال  وللحق  معروف،  �سبب 
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رزق "رقية" ب�"عمار" االأخ وال�سديق، جعله اهلل �سنًدا لها لتتحمل ف�سخ 
خطوبتها االأولى، رغًما عن اأحاديث النا�ش عن كبر �سنها.

اليوم هو خطبتها على �سديق "عمار"، "يا�سر"، "رقية" لم تلتِق "يا�سر" 
اأخيها  ب�سحبة  تتجول  كانت  حين  وبال�سدفة  فقط  واح��دة  مرة  �سوى 
ل�سراء بع�ش من الورق المقوى وال�سمغ وبع�ش االأ�سياء التي ت�ساعدها 

على ممار�سة هوايتها الخا�سة ب�سنع اأ�سياء من تلك الخامات. 

المهم اأن اللقاء كان في اأحد تلك المحالت، وا�ستوقف "يا�سر" "عمار" 
"عمار" "رقية"  قال  اأن  بعد  "رقية"،  على  التحية  واألقى  عليه  م�سلًما 

اأختي. 

واأنه  "يا�سر"،  نف�ش  في  قبع  العابر  اللقاء  ذلك  "رقية" اأن  تتخيل  لم 
�سيفكر فيها كخطيبة وزوجة خا�سة اأن هذا االأمر مر عليه من الزمن ما 

يقرب من �سبعة اأ�سهر.

انفجرت  "رقية"  عيني  عيناه  والتقت  اأ�سرته  مع  "يا�سر"  دخل  حين 
الدماء في وجه الخطيبة واأنزلت عينيها من عينيه خجاًل وحياًء.

ح�سر الحفل عائلة "يا�سر" و"رقية" واألب�ست اأم العري�ش العرو�ش خاتم 
الزواج، على اأن يتم عقد القران في اأول ال�سهر المقبل. 

بادل "يا�سر" "رقية" كلمات من وعود، ووعدها اأن تكون �سديقته قبل 
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اأن تكون زوجته، واأن ي�سونها واأن يتقى اهلل فيها، واأنه �سيدعو اهلل كثيًرا 
اأن يجعله �سنًدا لها وعوًنا. 

امتالأت عيني "رقية" بالدموع فانتف�ش قلب "يا�سر" وت�ساءل:

- ما الذي حدث يا "رقية" لَم تلك الدموع االآن؟ 

- ال �سيء �سدقني، كل ما في االأمر اأني فتاة ال تثق في الكلمات كثيًرا، 
كل ما اأرغب فيه ح�سن الت�سرفات فلتعاهدني اأن تتقي اهلل في قلبي؟ 

قالت "رقية" ب�سغف.

- اأعاهد اهلل قبل اأن اأعاهدك، اأجاب "يا�سر" بقلبه قبل ل�سانه. 

"رقية"  اإل��ى  ينظران  "�سهد"  مع  "خالد"  وقف  المنزل  من  ركن  في 
اقتربت منه  بل  تمانع  لم  "�سهد" وهي  "خالد" بيد  اأم�سك  وعري�سها، 

اأكثر وكاد اأن يتال�سق ج�سداهما ببع�سهما البع�ش وقالت له:

- اأحن اإلى اأن اأكون زوجتك. 

راوغها هو بكلمات من تاأجيل لالأمر فاأ�سابها ع�سبية ال حد لها وتركت 
اأم�سك  لكنه  المعازيم  منت�سف  اإلى  الو�سول  محاولة  ابتعدت  ثم  يده 

يدها بقوة ونظر في عينيها بثبات وقال:

- حين اأتحدث اإليِك ال تتركيني هكذا.



اأطلب  فرًحا حين  �ستطير  اأنك  تخيلت  �سيء  في  اأتحدث مجدًدا  لن   -
منك اأن تتقدم لخطبتي. 

- لم اأقل �سيًئا غير اأننا نتاأنى في تلك الخطوة، واأننا نعي�ش حياتنا لفترة 
وهذا كان راأيك. 

- اكتفيت من الحياة دون ارتباط ر�سمي بك، واأريد اأن نكون مًعا وال �سيء 
يمنع ذلك، المال متوافر، ال�سكن موجود، اأوالد عم واالأهل �سيفرحون 

بذلك، اإًذا كفى حجًجا. 

لم يرد "خالد" على "�سهد"، فحاولت اإفالت يدها من قب�سته لكنه �سد 
على ذراعها واأخبرها باأنه �سيفاتح والده في االأمر ليفاتح والدها واأنه 
لن يغفر لها فعلتها بال�سك فيه وعليها اأن تقوم بم�سالحته، وحين انتهى 
من جملته حاول االقتراب من فمها ليقبلها لكنها ا�ستدارت عنه تخوًفا 

من النا�ش فتركها "خالد" ون�سيا اأن رب النا�ش اأولى بالخوف منه! 

انتهى اليوم على خير من كل �سيء اإال من عالقة "�سهد" ب�"خالد". 

والب�سمة  الحفل  انتهاء  بعد  والدتهما  "عمار" و"رقية" مع  والد  جل�ش 
"طه"، فابت�سمت له زوجته وعّبرت عن فرحتها برزق  ال�سيد  ال تفارق 
ابنتها في رجل تو�سمت فيه الخير وعن فرحتها لفرح وجهها الذي لم تر 

الفرحة في قلبه من زمن. 
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قّبل "طه" راأ�ش زوجته "غالية" وتنهد قائاًل: اآه يا اأم "عمار" لو يكمل 
اهلل علّي نعمته واأ�سل اإلى اأخي الغائب منذ �سنوات فقلبي ا�ستاق له يا 

غاليتي. 

- �سيرد اهلل الغائب قريًبا فقط ادُع اهلل وثق به، قالت "غالية". 

- كان االأقرب لقلبي رغم فعلته و�سيظل، ثم اأتبع "طه" كلماته بدعاء 
�سالًما". الأهله  غائب  كل  ورد  غائبي  اإلّي  رد  "اللهم 

االإره��اق  كثرة  من  النوم  في  االثنان  وغاب  دعائه  على  زوجته  فاأمنت 
طوال اليوم. 

*****
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بناء  في  أمامهما  اهلل  يكون  أن  على  اتفقا  اثنين  من  أجمل  "ما 
أسرتهما الجديدة"
"اللهم ُحًبا صادًقا"

لم تتخيل "رقية" اأن اأول ر�سالة من "يا�سر" لها على هاتفها اأن تكون 
فجًرا ارتع�ش قلبها خوًفا هل �سيتجاوز معها كخطيبها ال�سابق اللهم اأتم 
"رقية" قبل  قالته  ما  فيه هذا  ت�سدمني  "يا�سر" وال  علّي ح�سن خلق 
امتالأت عيناها  الر�سالة حتى  فتحت  ان  وما  "يا�سر"،  ر�سالة  تفتح  اأن 
ما  اأقل،  وال  اأكثر  ال  الفجر  ل�سالة  للقيام  يدعوها  فخطيبها  بالدموع، 
اأ�سرتهما  بناء  في  اأمامهما  اهلل  يكون  اأن  على  اتفقا  اثنين  من  اأجمل 

الجديدة.

ب�"يا�سر" على  زواجها  لها  يكمل  اأن  اهلل  وتدعو  "رقية" ت�سلي  قامت 
خير، واأن يكون لها نعم الزوج وال�سند والعون، واأن تكون له نعم الزوجة 

والوني�سة وال�سكن. 

دخل "عمار" بعد اأن جاء من الم�سجد على اأخته "رقية" بعدما ا�ستاأذنها 
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في الدخول داعبها حينما راأى منها فرحة لم يرها فيها من قبل:

- يبدو اأن القلب قد اأحب يا "رقية". 

اأن  اإلى  بجوارها  القابعة  بالو�سادة  اأخوها  ورمت  "رقية"،  وجه  احمر 
ترجاها اأن تتوقف عن ال�سرب، واأنه يمزح وال عيب اأن يميل قلبها لرجل 
يتقي اهلل فيها، واأنه لوال معرفته بخلق "يا�سر" ما كان ليوافق به الأخته 

الوحيدة. 

اأخته �سعرت  "رقية" لكن  اأن يغادر غرفة  "عمار" قلياًل وحاول  �سمت 
باأن �سيًئا في نف�سه قد غّير من لون وجهه فا�ستوقفته و�ساألته عما حدث 
فاأجابها بال �سيء فاأق�سمت عليه اأن يفتح قلبه لها، فجل�ش على فرا�ش 

وقال: ال�سعداء  "رقية" وتنف�ش 

- اأتذكرين "ميدن" تلك الفتاة التي قد تحدثت اإليِك عنها قبل ذلك، 
والتي قد اأخذت اإجازة حتى تنتهي هي من امتحاناتها وترجع اإلى بلدها 

وال تتعر�ش لمفاتحتي في اأمر ُحبها لي.

- نعم اأتذكرها واالمتحانات انتهت والحمد هلل، قالت "رقية".

المقبل  للعام  المواد  "رقية" واأجلت  يا  االمتحانات  تدخل  لم  الفتاة   -
من اأجلي.

- ال حول وال قوة اإال باهلل اإًذا ال مفر من المواجهة ارف�ش ما توجهه لك 



من حديث وتعامل معها ب�سفة ر�سمية يا "عمار".

- اأعدك �ساأفعل لكن....! 

- لكن ماذا يا "عمار"؟ قالت "رقية" بتخوف.

في �سالتي  اأدع��و  يوم  كل  لي  وني�سة  بال  "رقية" �ساأظل  يا  متى  اإلى   -
بالحب ال�سادق وال اأجده متى �ساأجد فتاة ملتزمة اأحبها وتحبني، نبني 
اأ�سرة اإ�سالمية رائعة من �ستتقبل فكري اأغلب الفتيات االآن ال هم لهن 
"رقية" ثم داعبها  �سوى المو�سة واالإنترنت، متى �ساأجد فتاة مثلك يا 

بقوله يا لحظ "يا�سر" اأني اأح�سده على نعمتك. 

االآن،  اإلى  التقائه بحبه  لعدم  اأخيها  بوجع  "رقية" و�سعرت  ابت�سمت   -
يا  لك  �سادًقا  حًبا  اللهم  وقالت:  راأ�سه  على  وم�سحت  اإليه  فنظرت 

"عمار". 

- ما اأجمله من دعاء لن اأدعو اهلل اإال به ولن اأمل لعله يرزقني بالحب 
ال�سادق الذي يجعلني اأبني اأ�سرة اإ�سالمية بعون اهلل.

- داعبته "رقية"، وقالت: "وادخلوا البيوت من اأبوابها "، ثم �سحكت 
ت�ستفز اأخاها. 

خارج  الحب  في  اأفاتحها  واأن  فتاة،  بقلب  �ساأتالعب  اأن��ي  تعتقدين   -
اأنا ذلك  وان قبلت  اإن قبلت هي ذلك فلن يكون حًبا �سادًقا،  منزلها، 
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اأخ�سى اأن يحرمني اهلل من الحب ال�سادق الأجل تالعبي بقلب فتاة. 

"اللهم  اأنع�ش قلبه  اأخته وقلبه يردد الدعاء الذي  "عمار" غرفة  غادر 
ُحًبا �سادًقا".

*****
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 "اإلهمال هو أول عالمات الفراق"

لم تكن تتخيل "عهد" اأن يهملها "عادل" طوال تلك الفترة اإن لم تت�سل 
هي ال يهاتفها هو، لم يقف بجوارها في اأزمة وفاة والدتها وحجته اأنه 
يريد اأن تبقى "عهد" وحدها حتى تخرج من اأزمتها �سالمة وال يزعجها، 
في  اأح��ب  بجوار من  يقف  الحق هو من  فالرجل  ذن��ب،  اأقبح من  عذر 
كل اأحوالها ال�سراء وال�سراء، الوجع والفرح، القلق والحيرة، االختيار 
في كل �سيء ال يتخلى عنها، لكن لمن ُيقال هذا الحديث العادل، الذي 

و�سفته والدته باأنه �سهواني تجاه المال فقط.

المهم اأن "عهد" قبل اأن ت�سافر اإلى م�سر بيوم، وبعد اأن اأخبرها والدها 
مغلًقا فقررت  كان  "عادل" لكن هاتفه  �سفرها حاولت مهاتفة  بموعد 
اأن تذهب اإليه في �سقته لتخبره باالأمر، واأنها اأخيًرا �ستعرف اأهلها في 

م�سر كما كانت تحلم دوًما.

طرقت "عهد" باب �سقة "عادل" لكن ال اإجابة منه فاأخذتها قدمها اإلى 
دار الم�سنين التي تقطن فيها والدته فلعله هناك، واإن لم يكن فت�سلم 
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على "لورا" وتخبرها باأنها �ست�سافر اإلى م�سر.

عليها  ف�سلمت  فيها  "عادل"  تجد  ول��م  "لورا"  غرفة  "عهد"  دخلت 
واأخبرتها باأمر �سفرها، وما اإن �سمعت "لورا" بكلمة م�سر حتى انهارت 

من البكاء في ذكرى ابنتها المفقودة هناك. 

لم تعلق "عهد" على بكاء "لورا" اإذا اإنها لي�ش بيدها اأن تعيد لها ابنتها 
ف�"عهد" غريبة عن م�سر وعمن بها، واإلى االآن بداخلها رهبة فكيف 
بلد خرجت منه  ال�سنوات؟، كيف �ستتعامل مع  اأهلها بعد تلك  �ستلتقي 
"لورا"  تما�سكت  اأخيًرا  ال�سرعية؟،  غير  الهجرة  مراكب  على  جنيًنا 
التي  الندبة  "عهد" على  "عهد" بين كفيها فوقعت عين  وو�سعت كف 
تمتلكها "لورا" فنظرت "لورا" اإلى "عهد"، ثم اإلى الندبة ومن الندبة 

اإلى الفتاة مجدًدا وقالت:

ذكراها".  من  اأنا  ورثته  وما  عني  ابنتي  ورثته  ما  "هي 

لم  باأنه  االأخيرة  فاأجابت  "عادل"  عن  "لورا"  "عهد"  �ساألت  اأخيًرا 
يزرها منذ ما يقرب من ال�سهر ون�سف ال�سهر، ا�ستاءت "عهد" ل�سماع 
ذلك اإًذا اأين هو؟ اإهمال ل�"لورا" ول�"عهد"، االإهمال في نظر "عهد" 
يا  تهتم  بمن  اإًذا  اآخر،  ب�سخ�ش  بداية لالهتمام  بل  الفراق،  بداية  هو 
"عادل" االآن؟ بامراأة غير "عهد" التي اعتبرتك رجلها واعتبرت الحياة 
وحين  البداية  في  يهتمون  الذين  الرجال  لهوؤالء  ف�سحًقا  عدًما،  دونك 
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يمتلكون قلب المراأة ال يقابلون ذلك �سوى باالإهمال والهجر.

ودعت "عهد" "لورا"، واأثناء مغادرتها دار الم�سنين رن هاتفها واإذا به 
العا�سقة:  بلهفة  "عادل" اأجابته 

- اأين اأنت؟ ات�سل بك منذ ال�سباح وال تجيبني؟

اأجاب "عادل" ب�سوت مجهد: ال �سيء اأنا في ال�سقة منذ ال�سباح.

كذبته "عهد" فاأعلى "عادل" من �سوته ف�سمتت هي رغًما عنها، فما 
اأ�سعب اأن يكذب االإن�سان نف�سه رغم يقينه باأنه على حق، وكل هذا الأجل 
من يحب، واالأ�سعب من ذلك اأن من يحبه ال ي�سعر بالذنب تجاهه بل 

يتمادى في اإعطائه جرعات من األم. 

ورغم  �سقته  في  معه  ت�سهر  الأن  فدعاها  �سفرها  "عهد" باأمر  اأخبرته 
عدم ُحب "عهد" لذلك ذهبت خوًفا من اأن تفقد حبيبها لالأبد هي لم 
اأن  حاول  اإليه  و�سلت  فحينما  عليها  يحافظ  لم  هو  لذلك  نف�سها،  ُتغِل 
بعدم  واتهمها  بكلمات  هو  وهاجمها  هي  فتذمرت  الحب  معها  يمار�ش 
على  قّبلته  ثم  لرف�سها  مبرًرا  المر�ش  من  "عهد"  فاتخذت  له  حبها 

جبينه مودعة اإياه على اأن تهاتفه حينما ت�سل اإلى م�سر مبا�سرة.

"عهد" بجوار والدها  اإلى القاهرة جل�ست  على متن الطائرة المتجهة 
في توتر لكن قلق "ي�سري وهبة" كان اأكبر بكثير من قلق ابنته، لربما 
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المواجهة.. كيف �سيواجه اإخوته بعد كل تلك ال�سنوات، هل �سيتقبلونه 
اأم ال؟ هو يدرك جيًدا اأن اأخاه االأكبر يكن له كل حب ولن يخذله اأبًدا 
"كري�ستينا" -  وا�ستلمته  اأر�سله  الذي  والخطاب  اإليه،  االأكبر  كان  فقد 
رحمها اهلل - اأكبر دليل على ذلك، "ي�سري" حاول كثيًرا اأن يهاتف رقم 
ا اآخر اأجابه وقال: اإن الرقم خاطئ،  "طه" االأر�سي القديم، لكن �سخ�سً
هو لن ين�سى رقم منزل عائلته اأبًدا لكن لربما تغير واأخذه �سخ�ش اآخر، 
كل هذا في علم اهلل. لكن هل �سيجد "ي�سري" اأخاه "طه" حيا يرزق اأم 
اأن اهلل عز وجل اأمر بقب�ش روحه ليكون في عالم اآخر، ذلك هو ال�سوؤال 

الذي كان يميت "ي�سري" كلما �ساأله لنف�سه؟! 

�سرد "ي�سري" باأ�سئلته وتخوفاته، وطال غياب "عهد" في اأحالمها بروؤية 
الجال�سين  وال�ساب  ال�سابة  منظر  "عهد" على  اأفاقت  اأن  اإلى  اأقاربها 
بجوارهما على الطرف االآخر من الطائرة، يبدو على ال�سابة المر�ش، 
عرقها  يجفف  ال�ساب  الفتاة،  لتلك  والحب  اللطف  ال�ساب  على  ويبدو 
ين�سيها  اأن  يحاول  اأنه  ذلك  من  حميمة  االأكثر  بل  وجهها،  في  ويبت�سم 
اإما مداعًبا  اأذنها  في  يهم�ش  ثم  بيدها  يم�سك  كان  فقد  المر�ش  ذلك 
اإياها، واإما ذاكًرا اهلل بقوله: "اهلل رحيم كريم يحبك و�سي�سفيِك فقط 
هو يختبر �سبرِك فكوني �سابرة"، فتهداأ الفتاة وتبت�سم بوجهها حامدة 

ربها اأنه رزقها بمثل ذلك الزوج. 
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لم تتمالك "عهد" نف�سها حين وقعت عيناها على عين الفتاة فابت�سمت 
لها، ثم مدت يدها اإليها فمدت الفتاة يدها اإلى "عهد" بكل ود. 

ما  اأول  هي  لذا  ال��دم،  باأمرا�ش  طبيبة  "عهد" تعمل  اأن  تعلمون  كلكم 
�سغطت  ال�سرطان،  مر�ش  تواجه  اأنها  ا�ست�سعرت  الفتاة  اإل��ى  نظرت 
ما  بكل  الحياة  تواجه  الأن  دفعة  تعطيها  كاأنها  الفتاة  يد  "عهد" على 
بالفرن�سية  وقالت  ل�"عهد" ب�سجاعة  الفتاة  فابت�سمت  تحتويه من وجع 
غير المتقنة: "اأجد القوة في �سعفي، فالمر�ش يجعلني هزيلة ج�سدًيا 
لكنه يمنحني القوة الجبارة حين اأرى كل ذلك الخوف والحب والدعاء 
لي من زوجي"، ثم نظرت الفتاة اإلى زوجها الجال�ش بجوارها وابت�سمت 
له ورجعت ثانية بنظرها اإلى "عهد"، التي كانت ت�سغي للحديث جيًدا 
دوًما  اهلل  ر�سيت،  وقد  مر�سي،  عني  ليخفف  به  رزقني  "اهلل  وقالت: 
بقدر  المر�ش  يهمني  ال  فاأنا  يتحمله،  اأن  ي�ستطيع  ما  لالإن�سان  يختار 
فقد  مع  ال�سحة  اأو  الحب  مع  المر�ش  بين  خيرني  اهلل  كان  لو  الحب 
الحب الخترت ما اختاره اهلل لي كنت �ساأختار المر�ش مع الحب الكبير، 
ي�ستطيع  اأحد  وال  قلبه  من  ينزعني  اأن  ي�ستطيع  �سيء  ال  اأنه  اأثق  الذي 
فينا،  الحب  هذا  خلق  من  هو  حبنا  يحفظ  فالذي  قلبي،  من  اإخراجه 
وال قدرة الأحد عليه هو اهلل الرحيم، حقيقة اهلل اختار لي ما اأ�ستطيع 
اأن يكون فيها �سخ�ش  اأن تكمل حياتها دون  اأنا فتاة ال ت�ستطيع  تحمله 
اأنازل ال�سرطان بكل �سجاعة،  اأن  اأ�ستطيع  يخاف علّي من نف�سي، لكن 
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الحب هو �سالحي الذي رزقني اهلل به وال اأخجل اأن اأقول باأعلى �سوتي 
اإني اأحبه كثيًرا".

اأمام  اأن يجعل من فتاته جباًل ال يهتز  اأيوجد رجل في العالم ي�ستطيع 
من  �ست�سفى  اأنها  على  واالإيمان،  الثقة  تلك  بكل  مليئة  روح  ال�سرطان 
الج�سدي  الوجع  كل  تتحمل  اأن  زوجها،  مع  رائعة  حياة  لتكمل  مر�سها 
وتبت�سم بكل نف�ش را�سية، كل هذا الأن لها من الحب ن�سيًبا، حًبا طاهًرا 

قائًما على �سنة اهلل ور�سوله ما اأجمله من ع�سق! 

بعد حديث طويل مع "عهد" والفتاة تعارفا على ا�سمي بع�سهما البع�ش، 
اأخيًرا اأخبرت الفتاة "عهد" باأن ا�سمها "�سابرين" اأكان يعلم من لقبها 
بهذا اال�سم اأنه �سيكون لها من ال�سبر ن�سيب، هو اهلل قدر ا�سمها، الأنه 

كان يعلم تمام المعرفة ما �ستمر به في حياتها.

"�سابرين" اأخبرت "عهد" بعنوانها ووعدتها "عهد" باأن تزورها اأثناء 
زيارتها لم�سر.

*****
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"ال شيء ُيوجع أكثر من الوحدة"

اأخيًرا و�سلت الطائرة اإلى مطار القاهرة قلب "ي�سري" يكاد اأن يتوقف 
االأمر  في  الموؤلم  م�سر؟  في  هو  ال�سنوات  تلك  كل  اأبعد  الرهبة،  من 
اأنه عاد دون "كري�ستينا"، هي لي�ست معه بج�سدها لكنها معه بروحها 

وكلماتها وذكراها وابنتها الوحيدة وهذا هو عزاوؤه.

لم يوافق "ي�سري" "عهد" على اأن ي�ستريحا في فندق على اأن يحجزا 
بلهفة  "ي�سري"  وذه��ب  ال�سباح،  ف��ي  �سوهاج  اإل��ى  المتجه  القطار 
بلده  اإل��ى  متجه  قطار  اأول  في  تذكرتين  اأول  لحجز  ابنته  م�سطحًبا 

االأ�سلي. 

اأثناء جلو�سهما في القطار تذكر رحلته مع وني�سته "كري�ستينا"، وكيف 
"ي�سري" اأن يعي�ش  كانت رحلتهما ال�ساقة �سوًيا. الحب من وجهة نظر 
مع محبوبته على الوجع قبل الفرح، اأن يكبرا في ال�سن مًعا واأن يتذكرا 
عليهما  المنق�سية  ال�سنين  كل  في  و�سعادة  معاناة  من  لهما  حدث  ما 
لكنه وللوجع غادرت "كري�ستينا" حياته قبله، ف�ساقت عليه االأر�ش بما 
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رحبت.

و�سال اإلى �سوهاج، "ي�سري" تدمع عيناه دون اأن ي�سعر وي�ستند بيده على 
كتف ابنته ول�سان قلبه ينطق ب�"يا رب اجمعني باأهلي من جديد و�سهل 

علّي لقائي بهم على خير، وُرد علّي غائبي".

بيت مهجور هو ما وجده "ي�سري" من حال منزل عائلته القديم، هرول 
مقترًبا من البيت وجرت "عهد" وراء والدها ال تفهم لماذا هو يهرول 
قد  �سيء  كل  اأح��د،  به  يوجد  ال  المنزل  "ي�سري" باب  تح�س�ش  هكذا؟ 
ي�سعر  لم  ذهبوا،  اأين  يعلم  ال  اأهله  واالآن  "كري�ستينا" رحلت،  غ��ادره، 
"ي�سري" بوحدة اأكثر من ذلك اليوم موؤلم ذلك ال�سعور، �سرخ "ي�سري" 
باأعلى �سوته: "اأهلي اأين ذهبتم؟"، ولم يجد من مجيب، كل الجيران 
قد تغيروا، االأحفاد حلوا محل االآباء وال�سغار كبروا حتى لو عا�سروا 
"ي�سري" و"كري�ستينا"، فعقلهم لم يتذكر ما حدث فقد كانوا  اأحداث 

�سغاًرا حتى اأ�سدقاوؤه ال ي�ستطيع اأن يتو�سل اإليهم. 

ياأ�ش "ي�سري" من البحث عن اأحد يعرفه اأو يعرف اأين ذهبوا، لم يجد 
مر�ش  اأ�سابها  قد  لكن  "روايح"،  الجارة  غير  القدامى  الجيران  من 

الن�سيان بحكم تقدمها في ال�سن. 

�سنوات طويلة تريد "عهد" اأن تزور م�سر كي يكون لها اأهل، اأبعد اأن 
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يتحقق حلمها في النزول اإلى م�سر يتحطم على محطة الفقد! هي لم 
تياأ�ش اإلى االآن في اأن تجد اأهلها لكنها وعلى الرغم من ذلك تعبت من 

البحث دون جدوى. 

اأن  ح��اول  الوقت،  "روايح" لبع�ش  منزل  في  يجل�ش  "ي�سري" اأن  قرر 
يذكرها بنف�سه دون اأية نتيجة، وحينما نطق ا�سمها الأول مرة كي تنتبه 
مر  قد  اال�سم  "عهد" هذا  هي  انتبهت  من  لكن  تتنبه  لم  العجوز  اإليه 
عقلها  ع�سرت  قبل؟،  من  اأمامها  قاله  ومن  اأي��ن  لكن  قبل  من  عليها 
"لورا"،  من  �سمعته  قد  "روايح"  ا�سم  اأن  متذكرة  انفعلت  ثم  للتذكر 
"عهد" االأحداث بع�سها ببع�ش  حينما كانت تحكي لها ق�ستها ربطت 
اإلى  انتقلوا  والم�سيحية،  الم�سلمة  العائلتين  اإن  "لورا":  لها  قالت  فقد 

االإ�سكندرية حينما علموا اأن "ي�سري" و"كري�ستينا" ذهبا اإلى هناك.

باالإ�سكندرية،  اأعمامي  "االإ�سكندرية"، �سنجد  "عهد" و�سرخت  وقفت 
"عهد" تذكرها  ل��ه  فف�سرت  ع��رف��ِت؟  اأي��ن  م��ن  "ي�سري" واق��ًف��ا  ه��ب 

لالأحداث التي �سردتها لها "لورا". 

بعدما حكت "عهد" لوالدها اأ�سارت "روايح" لهما بيدها وقالت كلمات 
منها "ي�سري تزوج "كري�ستينا"، االإ�سكندرية، قتل". 

كلمات غير مرتبة لكنها اأكدت لهما اأنهما على الطريق ال�سحيح.
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خرج "ي�سري" و"عهد" وانطلقا نحو الطريق الرئي�سي فتقابل "ي�سري" 
مع �سديق قديم له في الطريق ف�سافح كل منهما االآخر بحرارة و�ساأله 
عنوانهم  له  وكتب  االإ�سكندرية،  في  اأنهم  له  فاأكد  اأهله  "ي�سري" عن 
على  وعزمه  العنوان  ذلك  في  يوم  ذات  اأحدهم  راأى  اإنه  هناك، حيث 
ول�"عهد"  ل�"ي�سري"  يي�سر  اهلل  لعله  منزلهم،  في  ال�ساي  من  ك��وب 
لقاءهما بمن غابا عنهم منذ �سنوات. اأثناء حديث "ي�سري" مع �سديقه 
انتبهت "عهد" للمبنى الذي يعلوه ال�سليب اأذلك هو المبنى الذي تركت 
فيه "لورا" طفلتها الر�سيعة؟ يبدو اأنه هو، تنهدت "عهد" وانتبهت اإلى 

والدها الذي حاول اأن يعرفها على �سديقه القديم. 

انطلق "ي�سري" و"عهد" قا�سدين االإ�سكندرية.. وقد دعا "ي�سري" باأن 
يجمعه اهلل باأهله قريًبا ولي�ش ببعيد. 

*****
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"أن يراعي الخاطب اهلل في خطيبته يا لها من رجولة!"
يظهر  والرجل  تتزوجه،  كي  للرجل  الحب  تظهر  غالًبا  "المرأة 

للمرأة الحب كي يشبع رغباته فيها، وهذا ما ال يرضاه اهلل".

"يا�سر" يراعي اهلل فيها ال  اأنها ت�سعر باأن  "رقية" الكبرى  من �سعادة 
يهاتفها لياًل مهما حدث، احتراًما هلل واحتراًما لها والأ�سرتها، في اآخر 
زيارة لها قدم لها القراآن الكريم مكتوًبا بخط يده، و�سعه لها في ُعلبة 

هدايا رقيقة واأق�سم عليها باأال تفتح الهدية اإال حينما يغادر منزلها. 

يومها جل�ش الجميع �سوًيا واتبع "عمار" طريقته الخا�سة في المرح مع 
اأخته وخطيبها واأ�سار "عمار" اإلى العلبة المو�سوعة بجوار اأخته، وحاول 

التقاطها وهو يقول: "اأهي لي؟". 

لم تدعه "رقية" اأن ياأخذ العلبة بل التقطتها هي في مرح ب�سرعة �سديدة 
رافعة اأحد حاجبيها وبتمرد ممزوج بالدعابة قالت:

- بل هي لي. 

- "يا�سر" لم يعد يهتم ب�سديقه الوحيد منذ اأن عرفك، قالها "عمار" 
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وهو ي�سحك ب�سدة.

"يا�سر": �ستكون هي رفيقتي في الدنيا  "رقية" بعدما قال  احمر وجه 
ووني�ستي في الجنة، فكيف ال اأهتم بها. 

بنف�ش  "عمار"  اأج��اب  لكما..  الجحيم  وح��دي  �ستتركونني  هل  وعني 
المرح، ثم دعا لهما بالخير كله.

اأنني �ساأموت قبلما التقي  "عمار": يبدو  ثم �سحك الجميع بعدما قال 
بها. 

عمهما  ابنة  "�سهد"  بوا�سطة  الباب  ُط��رق  �سوًيا  ال�سباب  ُم��زاح  اأثناء 
لتخبر عمها باأن يفتح هاتفه فوالده يت�سل به منذ وقت لي�ش بالب�سيط 

والهاتف غير متاح.

"رقية" و"عمار" و"يا�سر"  اإلى  ونظرت  بذلك  "�سهد" عمها  اأخبرت 
واألقت عليهم تحية باردة ثم خرجت م�سرعة، ورف�ست الجلو�ش معهم 

لبع�ش الوقت، رغم محاولة "رقية" كثيًرا معها. 

ما اإن �سعدت "�سهد" اإلى �سقتها حتى هاتفت "خالد":

- اأين اأنت؟ قالت "�سهد" بانفعال. 

- اأجل�ش على االإنترنت اأتحدث مع �سديقي.
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- ذلك ال�ساب الذي يعي�ش بفرن�سا، قالت "�سهد" بملل. 

- نعم هو اأتمنى اأن يزور م�سر قريًبا الأراه عن قرب فاتجاهاته تعجبني 
كثيًرا. 

تع�سبت "�سهد" جًدا لعدم رغبتها في التحدث عن �سديق "خالد" هي 
تريد اأن تفتح معه اأمر زواجهما، يبدو اأنها غارت من "رقية" حين راأت 

خطيبها يجل�ش بود اإلى جوارها. 

�سيء  "خالد" عن  �ساألها  وكلما  "�سهد" ب��اردة  ردود  بدت  الهاتف  في 
اأجابته بالحد االأدنى من الكلمات.

انزعج "خالد" من طريقة "�سهد" و�ساألها بنوع من الخناق "ما االأمر؟".

- ال �سيء، اأجابت "�سهد" بنف�ش البرود. 

بداخلِك  عما  لي  تف�سحي  كي  لِك  اأتذلل  هكذا  اليوم  طوال  �سنظل   -
وتنكري اأنِت اأن هناك �سيًئا وبالنهاية �ستخبرينني بما في نف�سِك حينما 
اأتوقف اأنا عن محايلتك الأن اأعرف، اأال يمكننا اأال نلف في تلك الدائرة 

وتخبريني مبا�سرة؟ 

-متى �ستخبر عمي ليخبر اأبي باأمر خطبتنا؟ قالت "�سهد" مبا�سرة.

اأنِت  "خالد" با�ستياء واأجابها: ال اأعرف ما الذي جد في اأمرنا  تنف�ش 
كنِت  ودوم��ا  الخطبة  تلك  في  نت�سرع  ب��اأال  االقتناع  تمام  مقتنعة  كنِت 
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تقولين اإن المراأة غالًبا تظهر الحب للرجل كي تتزوجه والرجل يظهر 
للمراأة الحب كي ي�سبع رغباته فيها، حينها فقط اتفقنا على اأال نت�سرع 

في االأمر كي ال نكون مثااًل للنموذجين ال�سابقين اإذا ماذا حل االآن؟ 

- انتهينا من تلك الفترة وتاأكدنا من م�ساعرنا اإًذا لَم نتاأخر اأكثر، قالت 
"�سهد".

اأن  اأنا، علينا  واأين  اأنِت من ينهي ويبداأ كل �سيء من وجهة نظرك،   -
نتفق، اأجاب "خالد".

- اإًذا اأنت تتهرب من االأمر وتراوغني، ال عليك فاأنا اأحلك من عقدي 
لك. قالت "�سهد".

"خالد"،  وجه  في  الهاتف  واأغلقت  الكلمات  "�سهد" تلك  قالت  حينما 
ا واأق�سم باأال يجيبها مهما حدث.  الذي األقى بهاتفه اأر�سً

�ساعتين  �ساعة،  يفعل  لم  لكنه  يهاتفها  اأن  "خالد"  "�سهد"  انتظرت 
"�سهد" ذلك  دون جدوى، انتظرت للم�ساء لكنه لم يجبها، لم تتحمل 
الع�سيان القلبي من "خالد" وان�ساعت وراء لهفة قلبها وهاتفته، لكن 
االأمر ازداد �سوًءا حينما لم يجبها، هاتفته ما يزيد على الع�سر مرات، 
وفي كل مرة اإما اأن يغلق عليها الهاتف واإما اأن ينتهي عدد الرنات دون 

اإجابة. 



136

اأ�ساب "�سهد" وجع كبير في قلبها، هي ال تدري ماذا تفعل اأتهاتفه ثانية 
اأم تذهب اإليه بحكم اأنه ابن عمها ومتاح لها اأن تدخل عند عمها في اأي 

وقت ت�ساء. 

نامت "�سهد" ليلتها باكية ال تدري ماذا تفعل اأ�ساع منها حبها وخالدها 
اأم اأن االأمر �سينتهي بمجرد اأن يمر الوقت؟ هي ال تدري اأن العا�سق الحق 
ال ي�ستطيع اأن يبكي حبيبته عمًدا واإن حدث ال يتركها تنام موجوعة اأبًدا 
الأنه منها وهي منه، علينا اأن نعي جيًدا اأن الحب يولد ال�سعادة من رحم 
الحزن ال العك�ش، علينا اأن نعي اأن االإن�سان حينما يحب يرغب اأن يتزوج 
محبوبته اليوم قبل الغد، اأحياًنا تحكمه الظروف المادية فيكتم ع�سقه 
متوافر،  المال  "خالد"؟  يمنع  الذي  ما  لكن  اأم��ره،  اهلل  يي�سر  اأن  اإلى 

الحب على حد قوله موجود، اإًذا ماذا يريد؟ 

جاء ال�سباح وعين "�سهد" متورمة من البكاء وقلبها معجون بماء اللهفة 
والخوف من الفراق، لم تتناول فطورها، ولم تلحظ والدتها ما بها من 
األم، ما اأ�سعب ذلك حقيقة حينما تهمل االأم اأوالدها ت�سود الدنيا باأكملها 
في اأعينهم، ذهبت "�سهد" اإلى "خالد" دون اأدنى تفكير ا�ستقبلها عمها 
الذي كان ُيجهز نف�سه للنزول اإلى �سركته هو واإخوته جل�ست "�سهد" ربع 
�ساعة ولم يخرج "خالد" تحدثت اإليها والدته، لكنها لم تكن بالتركيز 
وخرج  ل�"�سهد"،  بم�سروب  "خالد" لتاأتي  والدة  قامت  اأخيًرا  الكافي، 
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الذهاب  فحاول  "�سهد"،  فوجد  للنزول  ا�ستعداًدا  غرفته  "خالد" من 
نحو الباب مبا�سرة لكنها قامت مفزوعة وا�ستوقفته.

وبعين دامعة اأخبرته باأنها لن ت�ستطيع العي�ش دونه، وبقوة الرجال حين 
ي�سعرون باأنهم امتلكوا المراأة واأنها لهم في الوقت الذي يريدونه، اأعلن 
لها اأنه ال يريد اأن يتحدث في االأمر في هذا التوقيت، ترجته باأن ي�ستمع 
الهاتف، اعتذرت  اإهانة غلقها في وجهه  لها  يغفر  اأنه لن  فاأعلمها  لها 
على  �سفعها  بالكلمات،  جلدها  عن  يتوقف  لم  االعتذار  بعد  لكن  له، 
وجهها بعدم قبوله اأ�سفها قال لها تغلقين الهاتف في وجهي االآن وماذا 
�ستفعلين اإن تزوجنا؟ الم�سكلة اأن "�سهد" تركت كل الكلمات قبل كلمة 
تزوجنا ووقعت كلمة زواج على قلبها لترطب حرقة قلبها فاأم�سكت بيده 
اأن يحدث منها  له وحده دون  �ستكون  اأنها  ثانية، وطماأنته  وا�ستعطفته 
خطاأ يزعجه منها، واأن ما �سدر منها ما هو اإال خوف من فقده ال اأكثر 

وال اأقل. 

وكادت  خوًفا،  "�سهد"  فانزعجت  لالأمر  تاأجيل  من  بكلمات  راوغها 
"خالد" الذي طماأنها قلياًل، حين طلب  ا لوال اأن لحق بها  ت�سقط اأر�سً
منها اأن تخرج معه ليجل�سا في مكان هادئ ويتحدثا في االأمر، نظرت 
"�سهد" اإلى مالب�سها التي ال ت�سلح للخروج، وقبل اأن تنطق هي بكلمة 
مالب�سها  ت�ستبدل  حتى  ال�سيارة  في  �سينتظرها  "خالد" باأنه  اأخبرها 
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فطارت "�سهد" ال تفقه �سيًئا غير اأن االأمر بداأ يتح�سن مع حبيبها. 

وذهبا  "خالد"،  �سيارة  وا�ستقلت  مالب�سها  "�سهد"  ا�ستبدلت  ب�سرعة 
النا�ش، الأن �سعرها غاٍل  اإال عدد ب�سيط من  اإلى مقهى ال يدخله  �سوًيا 
جًدا جل�سا اإلى جوار بع�سهما البع�ش وبغدر من كلمات هداأ "خالد" من 
روع "�سهد" ال الأنه �سيخطبها اأو �سيفي بوعده بل ليقتن�ش منها قبلة من 
بين �سفتيها، اأمن قال ذلك اهلل؟ بل حا�سا هلل، ففي الحديث عن معقل 
بن ي�سار اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال: "الأن يطعن في راأ�ش 
اأحدكم بمخيط من حديد خير له من اأن يم�ش امراأة ال تحل له".. رواه 
اأن  ا فالحب هو  اأي�سً اأقول لكم ال  اإًذا هو الحب؟  الطبراني والبيهقي.. 
تحب اهلل فوق كل حب، وكل حب في طاعة اهلل هو حب مكتمل، وكل حب 
في غير طاعة اهلل هو �سبه حب، بل لن اأكون مبالغة اإن قلت اإنه ال يمت 
للحب ب�سلة، الحب اأن ترى اهلل في محبوبتك واأن ت�سونها بعقد قرانها 

اأو ت�سبر لعل اهلل يحدث بعد ذلك اأمًرا. 

له  اأباحت  اأق��ل،  وال  اأكثر  ال  ل�"خالد" �سهوة  "�سهد" بالن�سبة  هي  اإًذا 
نف�سها فا�سترخ�سها، دينها غالها، وهي اأهانت نف�سها، فال�سفقة عليها 

وعلى الن�ساء مثلها. 

انتهى منها "خالد" على وعد باأن يخطبها، ورجعا البيت معا دون اأدنى 
اإح�سا�ش بالذنب قلوب غير لوامة ما اأتع�سها. 
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في كل يوم بعد ذلك اليوم "خالد" يميت "�سهد" ولًعا به، فيوًما يجيب 
مهاتفتها ويوم اآخر يدعي اأنه م�سغول، وثالث ال يرد من االأ�سا�ش ي�ستنزف 
طاقتها القلبية في االأيام االأخيرة انطفت "�سهد" وذبلت كوردة لي�ش لها 

حظ على ب�ستانها. 

اليوم قلقت عليها "رقية" حين زارتها، حاولت "رقية" اأن تعرف ماذا 
ب�"�سهد" لت�ساعدها لكن االأخيرة رف�ست ب�سدة اأن تبوح. 

تركتها "رقية" بعدما اأخبرتها باأنها �ستجدها في اأي وقت اإن احتاجت 
ف�سفعتها "�سهد" بكلمات عن اأنها مدعية، واأنها ُتكن لها ال�سماتة الأنها 
ت�سرد  ولم  �سقتها  تبكي نحو  "رقية" وجرت  مخطوبة وهي ال، �سدمت 
الأحد من اأفراد اأ�سرتها ما حدث كي ال يغ�سب اأحد من "�سهد" لربما 
داعي  وال  بينهما،  االأم��ر  وينتهي  يوًما  ل�"رقية"  و�ستعتذر  غا�سبة  هي 

لتدخل االأهل كي ال يت�سع االأمر. 

اأخيًرا زارت "�سهد" �سديقتها "منى" جل�ست "�سهد" مع "منى" بغير 
مزاج ولما اأ�سرت "منى" على معرفة االأمر �سردت "�سهد" كل ما حدث 
عادي  االأم��ر  ك��اأن  ع��اٍل  "منى" ب�سوت  "خالد" ف�سحكت  وبين  بينها 
جًدا، ولما نفرت "�سهد" من ذلك اأخبرتها "منى" باأال تغ�سب، فاالأمر 
ب�سيط جًدا وفي غ�سون �سهر بالكثير �ستكون دبلة "خالد" في اإ�سبعها، 
انده�ست "�سهد" من حديث �سديقتها لكن "منى" هداأت "�سهد" كي 
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ت�ستطيع اأن تخبرها ماذا تفعل وجعلتها تجيب عن اأ�سئلتها اأواًل:

- "خالد" يجيبك اأحياًنا واأحياًنا اأخرى ال؟ �ساألت "منى" بهدوء. 

- نعم، اأجابت "�سهد". 

اأو  اأنه م�سغول جًدا  اآخر يدعي  الليل ويوًما  يوًما يتحدث معِك طوال   -
يفتقد للنوم؟ 

- نعم هذا يحدث. 

- يوًما يحدثِك كاأنك اأغلى ما عنده، وفي االآخر ت�سعرين منه اأنِك ل�ست 
في قائمة اهتماماته. 

- يحدث هذا، لكن ما اأهمية تلك االأ�سئلة؟ 

- �ساأقول لِك مهاًل، اأواًل االأمر يحتاج اإلى مثابرة كي ترجعي "خالد" لِك 
كال�سابق بل هو من �سيتمنى اأن يخطبِك اليوم قبل الغد.

اأن تفعل، وهل ما  اأن تعرف ماذا عليها  "�سهد" "منى" في  ا�ستعجلت 
�ستقوله فعاًل �سياأتي بنتيجة معه اأم ال؟ 

اأغلب الفتيات ونجحت  "منى" باأن الطريقة مجربة من قبل  فاأجابتها 
معهن فقط، نريد اأن نتاأكد هل دخل حياة "خالد" فتاة اأخرى؟ انزعجت 
"�سهد" من هذا ال�سوؤال لكن "منى" اأجابتها باأن االأمر �سيكون �سعًبا اإن 
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دخلت حياته فتاة اأخرى، اأما اإن لم يدخل فاالأمر ب�سيط فقط �سنبدل 
االأمر؟ 

اأكدت "�سهد" ل�"منى" اأنها ال تفهم، فاأطالت "منى" ال�سرح قائلة: 

اجعليه  ب��ه،  تت�سلي  اأن  واإي����اِك  ه��و  يهاتفك  حتى  تنظري  اأن  عليِك 
اأول مرة  اإلى االآن به، حين يهاتفِك هو  اأنِت ولَم لم تت�سلي  اأين  ي�ساأل 
اأنِك م�سغولة في اأمر ما، وتكون الحجة  اخت�سري معه الحديث بحجة 
قوية وحقيقية حتى ال ي�سعر اأنِك تكذبي واأخبريه باأنِك �ستهاتفينه بعدما 
تنتهي وان�سي االأمر تماًما كاأنِك لم توعديه باالت�سال بعد يوم، اثنين، 
ثالثة، اإما �سيقابلِك �سدفة على درج ال�سلم اأو �سياأتي لزيارة والدِك اأو 
حتى �سيهاتفك، تحدثي اإليه ب�سفة عابرة وال تو�سحي له اأ�سباب عدم 
االت�سال وان ا�ستف�سر هو عن عدم ات�سالك ادعي الن�سيان ال اأكثر وال 
اأقل، بعد ذلك �سيكون عليه هو االت�سال وعليك اأنِت اإ�سعال اللهفة يوًما 
واإطفاء ال�سوق مرة اأخرى يوًما م�سغولة يوًما يجد هاتفك مغلًقا ويوًما 
يجدِك انتظار معي مثاًل اأو حتى مع خدمة عمالء ال�سركة اأ�سعريه اأنه 
اأن بحياتك من  اأن يتخيل  اأ�سبح لديِك اهتمامات حتى ي�سل االأمر به 
يوًما  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على  ابتهجي  منه،  اأكثر  بِك  يهتم 
وال  افرحي،  ابت�سمي،  اخرجي،  يهمك،  يعد  لم  االأمر  اأن  يح�ش  اجعليه 
تمثلي هذا بل افعليه من قلبِك، زوري ابنة عمك حتى ت�سل اإليه االأخبار 
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اأنِك �ست�سهرين عند عمك واأوالده افعلي عك�ش ما هو متوقع له بالن�سبة 
اأاأنتي  اأن��ِت  تريدين  م��اذا  ي��دري  وال  االأم��ر  عليه  يختلط  لِك عنده حتى 
تحبينه اأم ترف�سين هذا الحب؟، اإذا تبدلت االأدوار بداًل من اأن يميتك 
لِك  اأقوله  ما  اأتقنِت  اإن  الغيرة عليكِ،  نيران  فيه  اأنِت  اأ�سعلي  �سوًقا  هو 

�سيخطبك في اأقل من �سهر. 

- لن اأ�ستطيع اأن اأفعل هذا �سيتركني اأنا متاأكدة، قالت "�سهد". 

- لن يحدث هذا و�سعفِك هذا هو ما �سيجعله يتركِك، الرجال ال يرغبون 
غير في الممنوع، ن�سيت اأن اأخبرِك ب�سيء اإياك اأن تجعليه يلم�ش يدك اأو 

ُيقبلك اإن تقابلتما في مكان ما ف�سيذهب �سوقه مع الريح.

بكت "�سهد" خوًفا من اأن تف�سل فيما قالته "منى" لها فاأخبرتها "منى" 
اأكثر،  تخ�سر  لن  لها  قالته  ما  اأن تجرب  المانع  فما  االآن  باأنها خا�سرة 
"منى"  "�سهد" بكلمات  اقتنعت  "خالد"،  تك�سب خطبة  اأن  يمكنها  بل 

االأخيرة وقررت اأن تخو�ش التجربة. 

ا�ستعانت "�سهد" بكالم "منى" وو�سعته ن�سب قلبها، ففي ثاني يوم من 
زيارة "منى" لها ارتدت "�سهد" اأف�سل ما عندها من مالب�ش ور�سمت 
على وجهها �سعادة م�سطنعة اإلى حد ما، فهي لم ت�ستطع اأن تفرح من 

قلبها الأنها غير متاأكدة من اأن حديث "منى" لها �سياأتي بنتيجة. 

وجهت "�سهد" قبلتها اإلى �سركة والدها واأعمامها �ستعر�ش عليهم اأن 
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تكون  الأن  اإال  "�سهد" ذلك  فعلت  وما  بالملل،  ت�سعر  الأنها  معهم  تعمل 
ن�سب عين "خالد"، الذي قررت اأن تتجاهله كي ياأتي اإليها على طبق 

من لهفة و�سوق. 

ت�سلحت "�سهد" بكلمات "منى" وغادرت المنزل بكل حما�سة كي تعود 
بوجهها  تجد  لم  "�سهد" ال�سركة  و�سلت  حين  زوًج��ا،  لها  اأرادت  بمن 
�سوى "خالد" الذي �سعر في البداية اأنها جاءت من اأجله لكنها حطمت 
ثم  ببرود  ال�سباح  تحية  عليه  واألقت  بوجهه،  �سحكت  حينما  تفكيره 
عادتها،  غير  على  �سيء  عن  تخبره  اأن  دون  هدوء  في  طريقها  اأكملت 
حينها ُجن جنون "خالد" لماذا تت�سرف "�سهد" هكذا، وهي التي كانت 
اأن ي�ستوقفها  "خالد" اإال  اإليه، لم يملك  اأي فر�سة الأن تتحدث  تتلهف 
لي�ساألها عن قبلتها، فابت�سمت واأجابت بعبثية اإلى مكتب عمك، وحينما 
اأنها  وادعت  �ساعتها،  "�سهد" اإلى  نظرت  عليها  "خالد" اأ�سئلته  اأطال 
�ستتحدث اإليه حين تنتهي من مهمتها، لم يملك "خالد" اأمام النا�ش اإال 

اأن يترك "�سهد" لتذهب حيثما �ساءت.

نادًرا ما تذهب  "�سهد" حين وجدها تدخل مكتبه، هي  والد  ا�ستغرب 
اأنها ترغب  "�سهد" ما تريد من  اأو�سحت له  اإلى ال�سركة فماذا حدث 
في اأن تعمل معه في ال�سركة، ا�ستعجب ال�سيد "اإبراهيم" من طلب ابنته 
معه  تعمل  واأن  الم�سوؤولية،  تتحمل  اأن  منها  طلب  لطالما  التي  المدللة 
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وهي ترف�ش هذا، واالآن تطلب منه العمل ما االأمر؟ هو نف�سه ال يدري 
لم يملك "اإبراهيم"، اإال اأن ي�ساأل "�سهد" لماذا غيرت راأيها، واأجابت 
اأكن  لم  ال�سابق  في  ن�سجت  الأنني  "فقط  وقالت:  قوية،  "�سهد" بكلمة 
في مثل تلك الم�سوؤولية". ربت والد "�سهد" على كتفها واأجل رده على 
"�سهد" بر�سا وخرجت من  المنزل، فوافقت  اإلى  االأمر لحين رجوعه 
مكتب والدها ب�سعادة. حين خرجت "�سهد" وجدت "خالد" في مرمى 
في  لنف�سها  �سورة  لتاأخذ  فوقفت  فيه  النار  ت�سعل  اأن  وق��ررت  ب�سرها 
الهاتف  في  التحدث  هي  ت�سنعت  حينها  عليها  اأقبل  راآه��ا  ولما  بهجة 
وقالت: "�ساأر�سلها لك عبر الما�سنجر"، ا�ست�ساط "خالد" غيًظا، الغبي 
اعتقد اأنها اأخذت ال�سورة الأجل �سخ�ش ما واأنها �ستر�سلها اإليه �ساألها 

والنار تهب من عينيه:

- اإلى من �ستتحدثين؟ 

اأغلقت "�سهد" الهاتف وو�سعته في حقيبتها قبل اأن ياأخذه بالقوة من 
يدها ثم اأجابته بهدوء تام: "اإلى "منى" �سديقتي". 

- كنِت تتحدثين اإلى رجل، قلِت �ساأر�سلها لك ولي�ش لِك؟ قال "خالد" 
بنف�ش الغيظ. 

- ما االأمر؟ لم يحدث �سيء لهذا كله ثم نظرت اإلى �ساعتها ثانية.

ما منع "خالد" من االنفعال الزائد على "�سهد" هو اأن اأحد الموظفين 
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جاء اإليه ي�ستدعيه اإلى الهاتف ب�سرعة، الأن اأحد العمالء المهمين في 
هاتف  ليجيب  يذهب  اأن  اإال  "خالد" حينها  يملك  لم  يتحدث،  فرن�سا 
"خالد"  يا  اأمر منك  اأي  "�سهد" باأن تنتظره، لكن  اأمر  ال�سركة بعدما 
لها فقط  تتذلل لك كي ت�سمح  ال�سابق كانت  "�سهد" لك، في  �ستجيبه 
اأن تجيب اأوامرك، واالآن هي و�سعتك ن�سب خطتها لكي تكون لها، واأن 

تبدل االأدوار كما قالت لها "منى".

"منى" باأن  "�سهد" ب�"منى" و�سردت لها ما حدث فن�سحتها  ات�سلت 
ت�سرب بكالمه عر�ش الحائط، واأن تخرج من ال�سركة دون اأن تنتظره 
واأال تذهب اإلى المنزل بل �ستذهب اإليها على اأن تعود في توقيته هو اأو 

على االأقل قبله بقليل وفعلت "�سهد" كما قالت لها "منى". 

جال "خالد" بب�سره في ال�سركة فلم يجد "�سهد" فهاتفها فوجد هاتفها 
قيد االنتظار لم يحدث اأبًدا اأن هاتف "خالد" "�سهد" ووجدها تتحدث 
في الهاتف لكل تلك الفترة ف�"�سهد" اأطالت التحدث مع "منى" حينما 
وجدت "خالد" يت�سل بها حين اأغلقت "�سهد" الهاتف مع "منى" ات�سل 
ولتذهب  ثانية،  اإليها  يتحدث  اأال  قرر  حينها  تجبه،  فلم  "خالد" ثانية 

االآن.  من  خارجه  "�سهد" اإلى 

فاأم�سكت  حدث  ما  لها  و�سردت  �سديقتها  منزل  اإل��ى  "�سهد"  و�سلت 
"�سهد" لماذا  ت�ساءلت  الهاتف، وحين  "�سهد" واأغلقت  "منى" بهاتف 
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فعلت ذلك قالت "منى" بنوع من الن�سر الأنه �سيت�سل ثانية ون�سحتها 
باأن تجيبه حتى يعتقد  "خالد" ثانية  للمنزل ويت�سل  باأنها حين ت�سل 
ويوم  له  هو  فيوم  المقبلة  االأي��ام  في  معه  كثيرة  اأحداًثا  وتكرر  له  اأنها 

ت�سعره باأنه لي�ش �سوى ابن عم لها.

"خالد"،  ال�سلم  درج  على  �سادفها  المنزل  اإل��ى  "�سهد"  ع��ادت  حين 
اأغلقت  ولماذا  اليوم  اأين كانت طوال  ليعرف  بقوة  بيدها  اأم�سك  الذي 
هاتفها ومع من كانت تتحدث؟ وكل ما كان يهم "�سهد" هو اأن تخل�ش 
"�سهد" ب�سيء  لم تجب  بينهما  الم�سادة  نهاية  ذراعها من قب�سته في 
�سوى اأنها كانت مع "منى" ال اأكثر وال اأقل، المهم اتفقا على اأن يهاتفها 
قائلة:  بلهفة  "�سهد" عليه  اأجابت  حينما  قلياًل  هو  وهداأ  "خالد" لياًل 

"�ساأنتظرك". 

عن�سر  على  تحافظ  "�سهد" اأن  وعلى  االآن،  متبادلة  االأدوار  اأ�سبحت 
اأن  عليها  ه��ذا  على  تحافظ  كي  باأنها  "منى"  ن�سحتها  وال��ذي  القوة 
تتو�سط لهفتها يوًما معه بكل جوارح ويوم ت�سعره باأنه ال �سيء من قلبها. 

*****
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"هي فتاة ال تصلح للحب الذي ال اهتمام فيه"
من  البيوت  ويدخلون  النساء  قلوب  في  اهلل  يتقون  رجال  "هناك 

أبوابها، ومحظوظة تلك التي تقابل رجاًل منهم"

ال  الذي  للحب  ت�سلح  ال  التجاهل،  تكره  االهتمام،  كل  تريد  "�سهد" 
هو،  فيتلهفها  "خالد"  تتجاهل  كي  كثيًرا  نف�سها  ترهق  فيه،  اهتمام 
تجاهلته  كلما  نف�سها  وجدت  يقبلها،  اأن  اأو  يدها  يلم�ش  تتركه  تعد  لم 
اأقبل هو عليها، اأكل الرجال هكذا؟ يغريهم من المراأة ُبعدها عنهم، في 
االأيام المنق�سية وجدت "�سهد" كل االهتمام وكل التقرب من "خالد"، 
الأنها ا�ستطاعت اأن تم�سك بال�سعلة جيًدا اأن تتحكم بنف�سها كي ال يتحكم 

هو بها اأن توجعه باللهفة قبل اأن يميت هو قلبها �سغًفا. 

الوجع اأن "�سهد" حّرمت ج�سدها على "خالد" لي�ش من اأجل اهلل، بل 
من اأجل اأن يكون لها في كل وقت ون�سيت اأن حب اهلل اأقوى، واأن اهلل هو 
من بيده القلوب ليتها حرمت نف�سها عليه لطاعة اهلل لكان هو ملكا لها 
الرجال الأجل  "�سهد" يتجاهلن  الفتيات مثلما  اأغلب  لكن  العمر  طوال 



148

االإبقاء عليهم ال اأكثر وال اأقل. 

العمل  ف��ي  "�سهد"  رغبة  اأم��ر  ف��ي  والدتها  م��ع  "�سهد"  وال��د  تناق�ش 
لي�ش  فهي  "�سهد" مالها  تعرف  كي  بالفكرة  الوالدة  ورحبت  بال�سركة 
لديها اأخوة من الذكور تمتلك اأختين تواأم في المرحلة االإعدادية وعليها 
حًقا اأن تعرف كل كبيرة و�سغيرة في مالها ومال اأختيها، اقتنع ال�سيد 
"اإبراهيم" براأي زوجته وا�ستدعى "�سهد" واأخبرها بموافقته على اأمر 
عملها معهم، لكن "�سهد" �سدمته بتراجعها عن الفكرة اإلى اأن تنتهي 
البداية لكنه تفهم  "اإبراهيم" في  ال�سيد  بالكلية، فتذمر  من درا�ستها 
راأيها اأخيًرا ور�سخ لرغبتها، هي كانت ترغب بالعمل بال�سركة كي تكون 
بها  "خالد" �سغوًفا  واأ�سبح  يطل  لم  االأم��ر  لكن  "خالد"،  عين  ن�سب 
وت�ستطيع اأن تم�سك بزمام االأمر من داخل بيتها، فلماذا ترهق نف�سها 

بالعمل؟ 

واإلى "منى" ذهبت "�سهد" لت�سرد لها االأحداث كلها، في النهاية �سعرت 
بهذه  ياأتون  نظرها  وجهة  من  الرجال  اأغلب  االنت�سار،  "منى" بن�سوة 
يقعون  لكنهم  الن�ساء في ذلك  يعرفون مكيدة  اأنهم  االأغرب  الطريقة، 
تهتم  وال  تبتعد  ام��راأة  يرون  فحينما  التجاهل،  �سباك  في  حماقة  بكل 
يحدث لهم هياج قلبي ال ي�ستطيعون ال�سيطرة عليه، اإال حينما يتاأكدون 
اأن المراأة اأ�سبحت ملكهم، �ستاأتي لهم في اأي وقت يريدونه، حتى واإن 
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تجاهلوها هم، لكن هناك رجااًل يتقون اهلل في قلوب الن�ساء ويدخلون 
البيوت من اأبوابها، ومحظوظة تلك التي تقابل رجاًل منهم. 

اأثناء عودة "�سهد" اإلى منزلها قابلها ابن عمها "عمار" فاأوقف �سيارته 
المنزل  اإلى  متجهة  اأنها  منها  عرف  وحينما  ناداها  باأن  نظرها  ولفت 
اأدخلها ال�سيارة فطريقهما واحد، وكانت تلك الق�سة التي ق�سمت ظهر 
البعير، فقد راآهما "خالد" عند باب العمارة الخا�ش بهم فنظر اإليهما 
با�ستياء، وحينما التفتت اإليه "�سهد" ت�سنعت ال�سحك مع "عمار" حتى 
ي�ست�سيط "خالد" غيًظا، وبالفعل كان تاأثير ال�سحك عالًيا على "خالد" 
الذي نهر "�سهد" بعدما ارتجلت من �سيارة "عمار"، وحينما ا�ستد االأمر 
ومار�ست "�سهد" حقها في العند وعدم �سماع كالم "خالد" الذي وبخها 
واأمرها بال�سعود اإلى �سقتها، تدخل "عمار" الذي ن�سحهما باال�ستعاذة 
باهلل من ال�سيطان الرجيم، فلم يتقبل "خالد" حديث "عمار"، ظًنا منه 
اأن "عمار" �سياأخذ منه "�سهد" اأو �سيرتبط بها، فاأم�سك "خالد" بيد 
"�سهد" غ�سًبا عنها واأدخلها للم�سعد و�سغط على زر ال�سعود وعنفها 

كثيًرا بالكلمات: 

- في اأي مكان كنِت مع "عمار"؟ �ساأل "خالد" وال�سرر يخرج من عينيه.

- لم اأكن مع "عمار" راآني �سدفة واأنا بطريقي اإلى البيت فاأوقف �سيارته 
واأخذني في طريقه، اأجابت "�سهد" ببرود.
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مار�ش "خالد" غ�سبه على "�سهد"، التي تظاهرت بكل برود فانهار هو 
�ساعات  اأخذ  الم�سعد  وكاأن  خلفه  اختباأت  اأن  لوال  ي�سفعها،  اأن  وكاد 
ولي�ش دقائق لت�سل "�سهد" اإلى �سقتها واأخرجت المفاتيح من حقيبتها 
واأدخلها "خالد" ال�سقة ثم نزل مجدًدا اإلى "عمار"، الذي وقف منده�ًسا 

مما يحدث.

اإلى �سقته  "عمار"، الذي كان يركن �سيارته لي�سعد  "خالد" اإلى  نظر 
وداهمه بلكمة في �سدره فا�ستعاذ "عمار" من ال�سيطان الرجيم واأعلى 
"خالد" من �سوته، وقال ل�"عمار" "�سهد" لي و�ستكون زوجتي ال �ساأن 

لك بها. 

اأجاب  الع�سبية،  تلك  فلَم كل  لكما  واأف��رح  اأختي  "�سهد" في منزلة   -
"عمار" بابت�سامة.

غادر "خالد" "عمار"، وهو ي�سير اإليه بيده ويتوعده بال�سوء اإن اقترب 
ثانية من "�سهد".

اأهذا حب اأم خوف من �سياع امراأة منه اأم غرور من "خالد" ل�سعوره 
نل�سق  اأن  حًقا  الحمق  من  عليه؟  غيره  تف�سل  اأ�سبحت  "�سهد"  ب��اأن 
واأطهر من  واأرقى  اأعظم  ال�سفيهة.. الحب  الت�سرفات  بالحب كل تلك 

كل ذلك لو يعلمون. 
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فاتح "خالد" والده "�سالح" في اأمر الزواج من "�سهد" فلم يمانع والده 
االأخوان  الم�ساء حتى جل�ش  اإن جاء  وما  بالفكرة،  والدته  ورحبت  اأبًدا 
"خالد" ولم  "�سهد" من  "�سالح" و"اإبراهيم" يتحدثان في اأمر زواج 
ابن  "اإبراهيم" اأف�سل من  ال�سعوبة فلن يجد  نوع من  اأي  باالأمر  يكن 
اأخيه كي يزوجه من ابنته فمن وجهة نظره لن يحافظ على مال بناته 
من بعده هو اإال رجل من �سلب تلك العائلة، بعدما خرج "�سالح" عر�ش 
"اإبراهيم" االأمر على زوجته وابنته فرحبا بالفكرة وبداأت المحاورات 
اأخوهم  مع  العائلة  قررت  واأخيًرا  الخطوبة؟  حفلة  �ستكون  واأي��ن  متى 

االأكبر "طه" اأن تكون الحفلة عائلية بمنزلهم يوم الخمي�ش المقبل. 

*****

اأخيًرا و�سلت "عهد" مع والدها اإلى االإ�سكندرية حينما و�سال ا�ستقال 
�سيارة اإلى العنوان الذي دلهما عليه �سديق "ي�سري" القديم، اأو�سلهما 
يتاأمل  "ي�سري"  فوقف  بالتحديد  المراد  المكان  اإل��ى  ال�سيارة  �سائق 
اأبالفعل  المكان؟  ذلك  في  عائلته  تقطن  اأحقيقي  المذكورة  العمارة 
الحنان  و�سي�ستمد  الثالثة  اإخوته  ليحت�سن  "ي�سري"  اإليهم  �سيدخل 
كيف  اإخوته؟  مالمح  اأتغيرت  عهده؟  ك�سابق  "طه"  االأكبر  اأخ��وه  من 
واأكثر جالت  االأ�سئلة  تلك  كل  وابنته،  هو  �سي�ستقبلونه  وكيف  اأ�سبحوا، 
ابنته  ا�ستفاقته  اأن  اإلى  واح��دة  دقيقة  من  اأقل  "ي�سري" في  راأ���ش  في 
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بتوتر  "ي�سري"  ف�ساأله  العقار  حار�ش  فاأوقفهم  بالدخول  وا�ستعجلته 
اأغلظ  "�سالح" بعدما  "اإبراهيم"،  "طه"،  "وهبة"؛  اأوالد  اأيقطن هنا 
له  وقال  بوجهه  النظر  "ي�سري"  دقق  يريدون  عما  باالأ�سئلة  الحار�ش 
عليه  تعرف  حينما  الرجل  انده�ش  "�سيد"؟  العم  "�سكري" ابن  اأاأن��ت 
باالأمل  �سعر  حينما  "ي�سري" اأ�سئلته  فاأكمل  عليه  يجب  "ي�سري" ولم 
باأن رائحة عائلته موجودة في هذا المكان، وقال اأين العم "�سيد" االآن 
وقال  عليه،  "ي�سري" بالرحمة  فاأمن   - اهلل  يرحمه   - �سكري  فاأجاب 
ل�"�سكري": اأيمكننا الدخول االآن لكن "�سكري" �سمم على معرفة من 
هم فعرفه "ي�سري" عليهم فا�ستقبل "�سكري" "ي�سري" وابنته بحرارة 
كبيرة وحاول الدخول ليخبر اإخوته لكن "ي�سري" ا�ستوقفه وعّبر له عن 
الدور  عن  "ي�سري"  ا�ستف�سر  يبلغهم،  اأن  دون  اإليهم  بالدخول  رغبته 
الذي ي�سكن به اأخوه االأكبر فاأجاب االأول فانطلق "ي�سري" و"عهد" اإلى 

الم�سعد بلهفة ال مثيل لها. 

بيد تملوؤها الحنين اإلى عائلته رن "ي�سري" جر�ش �سقة "طه" فتح الباب 
ومن  ال�سيب،  انتابه  الذي  الرجل  ذلك  "عمار" من  يعرف  "عمار" ال 
الفتاة المتحررة من مالب�سها التي تقف اإلى جواره غ�ش "عمار" نظره 

عن "عهد" وابت�سم للرجل وقال:

- تف�سلوا. 
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- "طه" موجود، قال "ي�سري" بخوف اأال يجد اأخاه بالمنزل. 

-نعم تف�سل حتى اأخبره لكن اأقول من ينتظره، قال "عمار" بعفوية: 

- قل له اأخوك وابنته.. بحما�سة قال "ي�سري". 

فاأجابه  له من؟  اأقول  من،  ثانية:  "عمار" ل�"ي�سري" وا�ستف�سر  التفت 
"ي�سري" بنف�ش االإجابة لم يكمل "عمار" اأ�سئلته حتى خرج "طه" على 
�سوت "ي�سري"، ووقف اأمام اأخيه مذهواًل ال يدري ماذا يفعل اأحًقا اأخوه 
الأخيه  ال�سوت  اأهذا  ال�سنوات؟  تلك  كل  بعد  اإلى م�سر  "ي�سري" رجع 
فعاًل اأم اأنه يتوهم االأمر؟، بكى "ي�سري" و"طه" مًعا قبل اأن يقتربا من 
اأنا؟"،  اأفي حلم  "ي�سري" اأخي  "طه" اأخيًرا  بع�سهما البع�ش ثم نطق 
الذي  هلل  "الحمد  يقول:  وه��و  واحت�سنه  "طه"  من  "ي�سري"  اقترب 

جمعني بك ثانية قبل اأن التقي به". 

ا�ستقبااًل  زوجها  اأخو  وا�ستقبلت  ال�سوت  على  "عمار"  وال��دة  خرجت 
حاًرا اأهاًل اأهاًل بالرجل الذي اأعز االإ�سالم بواحدة -  كيف عرفِت يا اأم 

"ي�سري".  ت�ساءل  "كري�ستينا" اأ�سلمت؟  "عمار" اأن 

على  و�سلمت  ال�سقة  داخ��ل  اإل��ى  الجميع  واأدخلت  "عمار"  اأم  ابت�سمت 
لهما  و"رقية" خرجت  "عمار" عليها  وعّرفت  عليها  وتعرفت  "عهد"، 
"عمار" و"رقية" لم يعرفا �سيًئا عن  اأينعم  و�سلمت على عمها وابنته، 
اإال عندما  اأال ي�سرد �سيًئا لهما  "طه" قرر  اأو عن ابنته، لكن  هذا العم 
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اأخويه  ي�ستدعي  "عمار" اأن  اأمر  وبالفعل  واأبنائهم،  اإخوته  بكل  يجتمع 
لهم  ينطق  اأن  دون  حااًل  �سقته  اإلى  "اإبراهيم" و"�سالح" واأبناءهما 

بكلمة واحدة عن و�سول عمه "ي�سري" اإلى م�سر. 

- اأنا ال اأفهم �سيًئا، قال "عمار" موجًها حديثه الأبيه. 

لكن عمه "ي�سري" ربت على كتفه وقال له: ورثت االأخالق من اأبيك يا 
اإياه اأن ي�سرع في اأن ي�ستدعي له بقية  "عمار"، ثم اأكمل حديثه راجًيا 
اإخوته على وعد باأنه �سيفهمه كل �سيء عندما يجتمع اأعمامه، ا�ستجاب 

عائلته.  بقية  لي�ستدعي  �سريًعا  وذهب  واأبيه  "عمار" لعمه 

اأثناء ذهاب "عمار" لي�ستدعي اأعمامه، �سمم "ي�سري" على اأن يعرف 
من اأم "عمار" كيف عرفت اأن "كري�ستينا" اأ�سلمت فاأخبره "طه" باأن اأم 
"عمار" الوحيدة التي كانت توؤمن منذ ذهابك مع "كري�ستينا" اأال امراأة 
تبيع اأهلها جميعا ودينها من اأجل رجل، بل يوجد امراأة تبيع العالم كله 

من اأجل دين الخير، وهي ما زالت عند راأيها ويبدو اأن هذا ما حدث. 

وهي  باإ�سالمها  اأخبرتني  وقال  راأ�سه  وهز  ال�سعداء  "ي�سري"  تنف�ش 
"رقية"  "عهد" بكاًء ال حد له، فاأخذت  على فرا�ش الموت، وهنا بكت 
تهدئ من روعها قائلة: "كوني بخير �ستكون والدتِك بالجنة باإذن اهلل 

اطمئني". 
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ف�ساألها  "�سهد"  له  ففتحت  اأواًل  "اإبراهيم"  عمه  �سقة  "عمار"  �سعد 
"عمار" واأخبره باأن والده يحتاجه في اأمر  عن عمه فاأدخلته له، �سلم 
مهم هو واأ�سرته جميًعا فمزح العم "اإبراهيم" وقال حتى ال�سغيرتين، 
المغادرة  "عمار" ظهره لعمه محاواًل  اأعطى  "عمار" اأهمهما،  فاأجاب 
ف�ساأله عمه هل االأمر خير فاأدار "عمار" راأ�سه لعمه مجيًبا "خير جًدا". 

خرج "عمار" من �سقة عمه "اإبراهيم" اإلى عمه "�سالح" ففتح له باب 
ال�سقة "خالد" ابت�سم "عمار"، و�ساأله عن �سحته فقال "خالد" بمزاج 
غير معتدل بخير، فمزح "عمار" و�ستكون بخير اأكثر حينما تعرف من 
يجل�ش مع والدي االآن ويريدكم جميًعا ثم عدل "عمار" عن حديثه حينما 
الموقف عمه  واأنقذه من  اأح��ًدا  يخبر  اأن ال  عليه  ينبه  وهو  والده  تذكر 
الذي ا�ستدعاه اإليه حينما �سمع �سوته فاأخبره "عمار" باأن والده يريده 
�سمع  اإن  ما  "اإبراهيم" القلق  العم  �سقته، طبيعة  واأ�سرته حااًل في  هو 
مالب�سها  ترتدي  باأن  وا�ستعجلها  زوجته  نحو  توجه  بل  ي�ساأل  لم  بذلك 

حتى يتوجهوا في الحال اإلى اأخيه االأكبر. 

ربت "عمار" على كتف "خالد" م�سيًرا اإلى الم�سعد كي ينزل معه ابن 
عمه وكي يوؤكد له اأنها ابنة عمه فقط، واأنه �سيفرح له ول�"�سهد" كما لم 

يفرح اأحد، ا�ستجاب "خالد" "عمار" ونزال �سوًيا. 

لم يمر من الوقت �سوى ع�سر دقائق حتى اجتمعت كل العائلة في �سقة 
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فجميعهم  اآبائهم،  فعل  رد  من  ي�ستعجبون  االأبناء  "طه"،  االأكبر  االأخ 
يعانقون ال�سيف ومن معه واالأغرب اأنهم يلقبونه باالأخ ويلقبونها بابنة 
االأخ، منذ متى ولهم عم ال يعرفون عنه �سيًئا، ومنذ متى لهم ابنة عم 
واأغلب  قلياًل  اإال  العربية  تفقه حتى  اإنها ال  بل  ال تمت لحياتهم ب�سلة، 
تتعثر  دوًما  لكنها  بالعربية  التحدث  تحاول جاهدة  بالفرن�سية  حديثها 

وتقوم باإدخال الفرن�سية في جوف جملتها العربية.

كي  االآب��اء  اأف��واه  يترقبون  االأبناء  وكل  العائلة،  على  قلياًل  الهدوء  خيم 
يبوحوا لهم باأمر هذا العم، لم تتمهل "عهد" حديًثا من اأحد وبداأت هي 
الكالم ناظرة اإلى اأبناء اأعمامها بمكر وقالت: "لطالما تعبت جًدا حتى 
"كري�ستينا"  "ي�سري" واالأم  اأمام  بكيت  ما  وكثيًرا  الحقيقة،  اإلى  اأ�سل 
وغالًبا ما كنت اأنام باكية كي اأعرف �سر عدم وجود عائلة في حياتي، 
بعدما  مازحة  نطقت  ثم  كاملة،  للحقيقة  بتو�سلي  فخورة  االآن  لكنني 
اأن تتعبوا قلياًل كي تعرفوا ما �سر عدم  اأبناء عمها عليكم  اإلى  اأ�سارت 

معرفتكم بعمكم اإلى تلك اللحظة؟!".

�سحك الجميع بعدما اأو�سح "ي�سري" بع�ش الكلمات التي كانت "عهد" 
"عمار"،  هو  ي�سحك  لم  الذي  الوحيد  لكن  بالعربية،  قولها  في  تتعثر 
بعفوية  فاأجابت  والدتها  ا�سم  عن  ثانية  وت�ساءل  "عهد"  اإل��ى  ونظر 
"عمار"  "عهد" قال  تغ�سب  اأن  من  تفكير  اأدنى  "ودون  "كري�ستينا"، 
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"م�سيحية؟"، فالتفت الجميع اإليه ومن بعده اإلى "عهد" التي قالت هل 
لديك م�سكلة في دينها �سواء م�سلمة اأو م�سيحية.

برر "عمار" موقفه واأعلن للجميع اأنه لم يكن يق�سد، كل ما في االأمر اأن 
اال�سم لفت انتباهه، ومن هذا المنطلق اأحب اأن يعرف لم يكن يق�سد 
تهكًما اأو اأن يجرح "عهد" اأو والدتها، فاأوقف "طه" الم�سادة التي كادت 
اأن تقع بين "عهد" و"عمار" في اأول لقاء لهما و�سرد اأحداث والد "عهد" 
و"كري�ستينا"، ثم اأكمل "ي�سري" ق�سة اإ�سالمها في قلبها بدافع الخوف 
مزاجية  حالة  في  جل�ست  التي  ل�"عهد"،  "عمار"  بعدها  من  فاعتذر 
"عهد"  "عمار" الجو ا�ستدعت  الوقت، ولكي تلطف والدة  �سيئة طوال 
و"رقية" و"�سهد" وزوجات االأعمام كي يجهزن الطعام، ليفرحوا جميًعا 
برجوع اأحد اأفراد العائلة اإليهم، لكن "عهد" ت�ساءلت كيف تح�سل على 
اإلى  اأن جاءت  خط لهاتفها فهي ترغب في عمل مكالمة �سرورية منذ 
م�سر فابت�سم عمها "طه" اإليها واأو�سح لها اأن االأمر في غاية ال�سهولة 
و�سيقوم به "عمار" فت�ساءلت حينها هل �ست�سطحبه اأم اأنه ي�ستطيع اأن 
�سيحتاج  االأمر  باأن  واأخبرها  "عمار" اإليها  فنظر  بالمهمة وحده  يقوم 
اأنها ترغب في  ال�سخ�سية في حالة  اأوراق تحقيق  �سيحتاج  الأنه  اإليها، 
اأي  اأرادت  اأن  ت�سطحبه  اأن  يهم  وال  ال�سركة،  با�سمها من  معتمد  خط 

خط غير م�سجل.
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"عمار"،  مع  للذهاب  وا�ستعدت  ال�سغيرة  حقيبتها  "عهد"  التقطت 
لكنه توقف وقال اأين �ستذهبين؟، نظرت اإليه "عهد" في تذمر لن�ستري 
الخط اإن كنت ال ترغب فتوقف عن مراوغتي ثم نظرت اإليه "عهد" بقوة 
وتركته واقًفا وتوجهت نحو الباب، وهي تقول �ساأذهب وحدي، لم اأتعود 
في حياتي اأن اعتمد على اأحد، اأوقف "عهد" عمها "طه" الذي �سغط 
رغبة  ع��دم  على  معها  "عمار"  فذهب  معها  يذهب  اأن  "عمار"  على 
تتحرج  ال  وهي  بها  تخرج  الأن  الموؤهلة  لمالب�سها غير  اأواًل  وذلك  منه، 

من ذلك، لربما ذلك راجع للبيئة الفرن�سية التي تربت وعا�ست فيها.

"عهد" في رحلتهما في  "عمار"، ال يعرف كيف �سيت�سرف مع  ارتبك 
�سراء خط، اأدخلها �سيارته رغم اأن الم�سافة ال تحتاج لركوب ال�سيارة 
لكنه لم ي�ستطع اأن يم�سي معها بزيها هذا، ولما و�سال اإلى فرع ال�سركة 
هبت هي فاتحة باب ال�سيارة للنزول منه فاأعلى هو من �سوته، واأمرها 
باأال تخرج من ال�سيارة فا�ستعجبت "عهد" من ردة فعل ابن عمها! لَم 
كل ذلك ولَم يعاملها بجفاء منذ اأن و�سلت؟ المهم اأنها لم تنفذ اأمره 
بل نزلت من ال�سيارة رغًما عنه ودخلت فرع ال�سركة واأعطاها موظف 
"عمار"  ج��واره��ا  اإل��ى  وجل�ش  فجل�ست  االنتظار  برقم  ورق��ة  ال�سركة 
ي�ست�سيط غيًظا من كل من ينظر اإليها، ويحاول اأن يبعد االأنظار عنها 

باأن ينظر لكل من ينظر اإليها من الرجال اأو حتى الن�ساء. 
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اهلل  ر�سول  فيهم  قال  ممن  عمه  ابنة  يرى  وهو  يبكي  "عمار" اأن  كاد 
رجال  بعد:  اأرهما  لم  النار  اأه��ل  من  "�سنفان  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
معهم �سياط كاأذناب البقر ي�سربون بها النا�ش، ون�ساء كا�سيات عاريات 
مائالت مميالت على روؤو�سهن كاأ�سنمة البخت المائلة، ال يدخلن الجنة 
وال يجدن ريحها، واإن ريحها ليوجد من م�سيرة كذا وكذا".. رواه اأحمد 

وم�سلم في ال�سحيح.

ْظَهاًرا ِلَجَماِلَها،  و) اْلَكا�ِسَيات العاريات ( فَمْعَناُه َتْك�ِسف �َسْيًئا ِمْن َبَدنَها اإِ
َتْحتَها،  َما  ف  َت�سِ ِرَقاًقا  ِثَياًبا  َيْلَب�ْسَن  وقيل:  َع��اِرَي��ات.  َكا�ِسَيات  َفُهنَّ 

َكا�ِسَيات َعاِرَيات ِفي اْلَمْعَنى.

تت�سايق  لم  "عمار" اأنت  يا  بك  ماذا  نف�سه  في  "عمار" يت�ساءل  اأخذ 
بتلك  "�سهد" غير فا�سحة  الأن مالب�ش  ل�"�سهد" لربما  بالن�سبة  هكذا 
هل  له  تقول  وهي  "عهد"  تفكيره  عن  "عمار"  ف�سل  اأخيًرا  الدرجة، 
عليها  المكتوب  ال�سا�سة  "عمار" اإلى  نظر  بالفرن�سية   16 هو   16 رقم 

ا.  16 فقال ل�"عهد" نعم هيَّ

�سلمت "عهد" جواز �سفرها للموظف، ووقعت على عقد الخط وا�ستلمته، 
"عمار" دفع للموظف قبل اأن تدفع  واأخرجت من حقيبتها النقود لكن 
الطاولة  النقود على  له  "عمار" وو�سعت  "عهد" التي رف�ست ت�سرف 

وخرجت تنتظره حتى يفتح لها باب ال�سيارة.
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على  يلومها  اأو  اإليها  يتحدث  ل�"عهد" ولم  ال�سيارة  "عمار" باب  فتح 
ت�سرفها خا�سة اأنها كانت م�سغولة مع هاتفها وتحاول االت�سال ب�سخ�ش 
ما ال يدري "عمار" من هو، �سمعها "عمار" تتحدث في الهاتف بن�سوة 
كبيرة حينما اأجابها من تت�سل به تخبره باأنها و�سلت اإلى م�سر واأنها لم 
ت�ستطع اأن تت�سل به االأيام ال�سابقة، وعندما ا�ستقرت هاتفته مبا�سرة 
الطرف  حاول  حينما  المكالمة،  اآخر  في  انزعجت  باأنها  �سعر  ا،  اأي�سً
االآخر غلق الهاتف ف�"عهد" كان لديها رغبة كبيرة في اال�ستمرار في 

الحديث مع من ات�سلت به ولم تعباأ بوجود "عمار" اإلى جوارها. 

قبل اأن ي�سعد "عمار" اإلى ال�سقة �سادفه "يا�سر" �سديقه وخطيب اأخته 
تلك  اأن  ليتاأكد  ب�سدة  اإليها  "عهد" ونظر  راأى  "يا�سر" حينما  انتف�ش 
"يا�سر" بكلمة لكمه  اأن ينطق  "عمار"، وقبل  ت�سير مع  واأنها  مالب�سها 
"ي�سري"،  "عهد" ابنة عمه  باأن تلك  "عمار" في �سدره بمزح واأخبره 
قهقه "يا�سر" غير متفهم لالأمر وكل ما في ل�سانه قوله ل�"عمار": "ال 
واالأكثر  لك،  جديد  عم  ظهور  كذًبا  تدعي  ال  لكن  نخطئ  كلنا  تخجل 
غرابة اأن له ابنة اآتية من بالد الغرب"، اأق�سم له "عمار" باأنه ي�سدقه 
القول لكن "يا�سر" لم يتفهم �سيًئا وحينها اأ�سر "عمار" على اأن ي�سعد 

بعينيه. الحقيقة  ليرى  ال�سقة  اإلى  "يا�سر" معه 

تنف�ش "عمار" ال�سعداء و�سعد مع "عهد" واأول �سيء فعله حينما دخال 
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ال�سقة اأن رد النقود لوالد "عهد" و�سرد له اأمر تحكم "عهد" على دفع 
اأمر طبيعي  "ي�سري وهبة" اأن هذا  ال�سركة فاأفهم  المال لموظف فرع 
بالن�سبة لها، فن�ساأتها تحتم عليها هذا الت�سرف وما فعلته اأنت معها هو 
�سلوك هي ال تفهم اأنه من الرجولة والذوق، ثم �سكر "ي�سري" "عمار" 

ابن اأخيه متمنًيا له كل الخير. 

يتغير  ولم  االأم��ر  فتفهم  �سيء  "طه" "كل  ال�سيد  "يا�سر" اأفهمه  وعن 
"عمار" لكنه مزح ب�سوت  اأو  "رقية" خطيبته  اأي �سيء من جهته نحو 
منخف�ش في اأذن "عمار" قائاًل: لكن لماذا كنت ت�سير معها في ال�سارع 
بهيئتها تلك واأنت الرجل الذي يريد فتاة تتقي اهلل حتى تتقي اهلل فيه، 
ثم �سحك واأكمل حديثه بقوله المفاهيم تتغير حينما نرى الح�سناوات. 

-�ساأخبر "رقية" بما تقول اإن لم ت�سمت، اأجاب "عمار" مازًحا.

في هذا الوقت ا�ستقبلت اأم "عمار" الجميع لتناول وجبة الع�ساء، وبعد 
على  "خالد"  خطوبة  ب��اأن  "ي�سري"  اأخ��اه  "طه"  اأخبر  الوجبة  تناول 
"�سهد" �ستتم يوم الخمي�ش المقبل، وابت�سم وقال: لعله الخير حين ياأتي 
فياأتي واحًدا تلو االآخر.. بارك الجميع "خالد" و"�سهد" وا�ستد "عمار" 
في المباركة ل�"خالد" ففهم "خالد" اأن "عمار" ال يكن ل�"�سهد" �سوى 

االأخوة ال اأكثر وال اأقل. 

في جل�سة اأخوية قبل يوم الخمي�ش �سلم "طه" "ي�سري" اأوراق االأر�ش 
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اأن�سبته  اأخذ  لكنه  ب�سرع اهلل،  كانت  الق�سمة  باأن  واأخبره  به،  الخا�سة 
باالإ�سكندرية  ال�سركة  تلك  واأن�ساأوا  و"�سالح"  "اإبراهيم"  واأخويه  هو 
وتركوا ل�"ي�سري" ن�سيبه من اأر�سه كما هي فتحولت الأر�ش مباٍن وزاد 
اأخبره  فقد  المال  اأما عن  رزقه،  اأ�سعاف، وهذا  اأ�سعاف  االآن  �سعرها 
باأنه و�سعه في ح�سابه البنكي وقد اأخبره بذلك في خطاب لم يتلق رًدا 
عليه فاعترف "ي�سري" باأمر المال لكنه لم يخبره باأن "كري�ستينا" لم 

تخبره باأمر الخطاب اإال بعد وفاتها كي ال يكنوا لها اإال كل خير.

ال�سنين  تلك  كل  رغ��م  ال��م��ال،  على  االأخ���وة  يتنازع  لم  لماذا  اأت���درون 
المنق�سية واأنتم تعلمون جيًدا اأن اأغلب االأخوة يقطعون �سلتهم ببع�سهم 
لم  الأنهم  اهلل  حفظهم  "ي�سري"  اأخ��وة  لكن  الميراث،  الأج��ل  البع�ش 
ورثه، وطبقوا كالم  "ي�سري" من  اأبيهم بحرمان  وراء حكم  ين�ساعوا 
َكِر ِمْثُل َحظِّ ااْلأُْنَثَيْيِن َفاإِْن  ُ ِفي اأَْواَلِدُكْم ِللذَّ يُكُم اهللَّ اهلل عز وجل ) ُيو�سِ
ُف  �سْ ُكنَّ ِن�َساًء َفْوَق اْثَنَتْيِن َفَلُهنَّ ُثُلَثا َما َتَرَك َواإِْن َكاَنْت َواِحَدًة َفَلَها النِّ
ا َتَرَك اإِْن َكاَن َلُه َوَلٌد َفاإِْن َلْم َيُكْن  ُد�ُش ِممَّ َواِلأََبَوْيِه ِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما ال�سُّ
ُد�ُش ِمْن َبْعِد  ِه ال�سُّ مِّ ِه الثُُّلُث َفاإِْن َكاَن َلُه اإِْخَوٌة َفاِلأُ مِّ َلُه َوَلٌد َوَوِرَثُه اأََبَواُه َفاِلأُ
يُُّهْم اأَْقَرُب َلُكْم َنْفعًا  ْبَناوؤُُكْم اَل َتْدُروَن اأَ َباوؤُُكْم َواأَ ي ِبَها اأَْو َدْيٍن اآَ ٍة ُيو�سِ يَّ َو�سِ

َ َكاَن َعِليمًا َحِكيمًا( �سدق اهلل العظيم.  ِ اإِنَّ اهللَّ ًة ِمَن اهللَّ َفِري�سَ

لبع�سها  �سافية  القلوب  يجعل  وتطبيقه  �سيء  كل  في  يريح  اهلل  �سرع 
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البع�ش، حتى لو ابتعدوا عن بع�سهم البع�ش ل�سنوات ال حد لها، وهذا 
ما فعله "طه" واإخوته، لذا حفظهم اهلل لبع�سهم البع�ش. 

*****
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"العاشق الحق ال يرى في نساء العالم في جمال محبوبته"
"الحب رزق اهلل الذي ال يقدر بثمن"

"ال سعادة دون صالة"

الجميع قرروا اأن ي�ست�سيف ال�سيد "طه" اأخوه "ي�سري" وابنته "عهد" 
منذ  مغلقة  فهي  �سقته  له  يرتبوا  اأن  ي�ستطيعوا  كي  الخمي�ش  يوم  لبعد 
لكن  االقتراح  هذا  على  "ي�سري"  واف��ق  فقد  باأ�ش  وال  طويلة،  �سنوات 
"عهد" تذمرت من هذا الموقف، وكاأن الجميع يعتقدون اأنهما �سيقيمان 
في م�سر طوال حياتهما واالأغرب اأنها حينما �ساألت والدها قال لها وما 
الخطاأ في ذلك فاأجابته الخطاأ عملي وم�ستقبلي في فرن�سا، لم اأعرف 
بلًدا غيرها، وبهدوء اأعلن لها "ي�سري" اأن باإمكانها اأن تنقل عملها اإلى 
م�سر فهي متخ�س�سة في اأمرا�ش الدم، وهذا التخ�س�ش يحتاجونه في 
م�سر، فما ال�سرر في ذلك؟ هنا توجد عائلتنا، ومن بعدي �ستكونين في 

فرن�سا غريبة وحدك دون اأحد، اأما هنا ف�ستجدين من بعد اهلل اأهلك.

"رقية" وا�ستدعتها لغرفتها كي ت�ستريح  التي هداأتها  "عهد"،  تذمرت 
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وتفكر في االأمر بهدوء، فال قرار �سحيًحا ُيتخذ في ظل الع�سبية.

وعلى الكمبيوتر المحمول الخا�ش ب�"عهد" جل�ست تتحدث اإلى "عادل"، 
اأ�سبحت  اأنها  وكيف  واالأر���ش،  المال  اأمر  �سيء عن  بكل  اأخبرته  الذي 
من ذوات الثروات العالية، بل اإنها االآن اأ�سبحت تمتلك اأكثر من اأوالد 
اأعمامها جميًعا، الأن الجميع ي�ساركهم اإخوتهم في المال، اأما هي فال 

ي�ساركها اأحد.

فهداأ  في ذلك  والدها  ورغبة  في م�سر  اإقامتها  ب�ساأن  اأخبرته  واأخيًرا 
"عادل" من قلقها ون�سحها باأال تعقد االأمر، الغريب اأن لهجة "عادل" 
تغيرت مع "عهد" ف�"عادل" الذي كان ال يهتم اأ�سبح مهتًما، "عادل" 
القا�سي اأ�سبح رقيًقا جًدا، هل المال يغير بتلك الدرجة؟ حقيقة "عهد" 
ق�سوته!  اأذاب  المال  ولربما  لها،  يرق  جعله  البعد  هو  لربما  تعرف،  ال 
باالأخير قررت "عهد" اأن تكون مع "عادل"، فهي ال ترى الحياة دونه، 
واإن كان البعد هو �سبب �سغفه بها فليكن، واإن كان المال ال�سبب فالحمد 
هلل اأن جاء المال ليظل "عادل" معها طوال العمر، وال يبعد اأبًدا، وجهة 

نظرها �سطحية لكنها توؤمن بها كل االإيمان. 

اأثناء محادثة "عهد" ل�"عادل" قامت "رقية" وتو�ساأت لت�سلي كعادتها 
ركعتين قبل النوم فلفتت انتباه "عهد"، و�ساألتها: هل هذا وقت �سالة؟ 

ابت�سمت "رقية" وقالت: ال بل ليطمئن قلبي حينما اأ�سلي قبل النوم. 
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- معنى حديثِك اأنك تواظبين على ال�سالة بفرو�سها الخم�سة، �ساألت 
"رقية".

- نعم الحمد هلل، اأجابت "عهد" بروح مطمئنة.

ف�ساألت "عهد" �سوؤااًل اأغرب لَم؟ 

- الأنه ال �سعادة دون �سالة يا "عهد". 

حاولت "رقية" ت�سرح ل�"عهد" المزيد، لكن االأخيرة اأو�سحت لها اأنها 
مرهقة جًدا و�ستنام وعن ال�سالة فلنتحدث في وقت الحق. 

جاء الخمي�ش محماًل بن�سيم حب حقيقي اأم زائف ال اأحد يعلم اإال اهلل 
فهو خلق القلوب ويعلم ما تكنه ال�سدور. ارتدت "�سهد" ف�ستاًنا �سيًقا 
مك�سوف الذراعين ينتهي بوردة كبيرة عند ال�ساق اليمنى، وتنازلت عن 
حجابها هذا اليوم بحجة اأن تلك الليالي تعد على االأ�سابع فال مانع اأبًدا 

اأن تفعل هذا. 

على الطرف االآخر ارتدت "رقية" زًيا وا�سًعا وحجاًبا ي�سترها، وتحملت 
كل كلمات االأقارب الموجهة اإليها مثل اأترتدي فتاة مثل تلك المالب�ش 
في يوم خطوبة ابنة عمها؟، لَم ال تقومي بتق�سير الحجاب حتى تظهر 
من  اأكبر  تبدين  التحميل،  م�ساحيق  من  المزيد  و�سع  عليِك  اأنوثتك، 
�سنك، �سيمل منك "يا�سر" بهذه الطريقة و�سيرى من الفتيات ما يغيرنه 
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بمالب�سهن". 

العا�سق  باأن  وتوؤمن  ب�"يا�سر" جيًدا  تثق  "رقية" بكل هذا هي  تعباأ  لم 
ا تعلم مدى غيرة  الحق ال يرى في ن�ساء العالم في جمال محبوبته.. اأي�سً
"�سهد" واختفت  "رقية" مع  "يا�سر" عليها وحبه ال�سديد لها، خرجت 

ذهبت؟!  اأين  يدري  اأحد  ال  تماًما  الم�سهد  "عهد" عن 

جل�ش "خالد" بجوار "�سهد".. �سابان ال ينق�سهما �سيء �سوى اأن ي�سعا 
اأحد  ال  يتهام�سان  االثنان  جل�ش  ت�سرفاتهما،  في  اأعينهما  ن�سب  اهلل 

يدري في ماذا؟! 

يعقد  اأن  اهلل  يدعو  "رقية"،  جوار  "يا�سر" اإلى  جل�ش  منهما  وبالقرب 
قرانها قريًبا ووعدها باأن يتحدث اإلى والدها قريًبا في االأمر. 

حينما اقترب ومع تطويق "خالد" ليد "�سهد" بدبلته دخلت "عهد" من 
باب ال�سقة الرئي�سي لفت نظر الجميع خا�سة اأ�سدقاء "خالد"، الجميع 
يبحلق فيها وينظر اإلى مالب�سها التي ال ت�ستر منها �سيًئا، تع�سب "عمار" 
وقام متوجًها نحوها وقال بنوع من علو ال�سوت عليِك الجلو�ش ال تقفي 
هكذا، نظرت اإليه "عهد" ببرود ولم تجبه، ولم تجل�ش فاأكمل هو حديثه 

م�ستف�سًرا اأين كنِت كل ذلك الوقت؟! 

- ما �ساأنك؟ اأجابت "عهد" بعناد.
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- لي �ساأن، اأنا ابن عمك ومن حقي اأن اأعرف م�سر لي�ست فرن�سا، عليِك 
اأن ت�ستوعبي ذلك جيًدا، اأجاب "عمار". 

و"عهد"  "عمار"  بين  طبيعية  غير  وحركة  م�سادة  "رقية"  راأت  لما 
"رقية"  اأخ��ذت  وبالفعل  الموقف،  لتنقذ  وقامت  "يا�سر"،  ا�ستاأذنت 
قالت  بعدما  "عهد"  وه��داأت  جوارها  اإلى  واأجل�ستها  بيدها  "عهد" 
ل�"رقية" اأخوِك هذا ال يطاق، اإنه ال ي�سبهك اإنِك ودودة وهو غليظ لم 
يكن هناك مجال للمناق�سة اأكثر مع ال�سجة الحادثة في المكان، خا�سة 

مع تطويق يد "�سهد" من قبل "خالد" بدبلة الخطوبة. 

ليت االأمر توقف على ذلك، في نهاية الحفل وبعد اأن ان�سرف اأ�سدقاء 
"وهبة" فقط  "�سهد"، وحينما لم يتبق غير عائلة  "خالد" و�سديقات 
اآخر  رج��ل  ي�سطحبه  ج��ًدا  م�سن  بي�ساء  لحية  ذو  رج��ل  عليهم  دخ��ل 
"اإبراهيم"،  "طه"،  االأربعة  االأخوة  وقف  �سنوات، حينها  بعدة  ي�سغره 
"�سالح"، "ي�سري"، و�سمت الجميع ال يدرون ماذا حدث ومن هوؤالء؟! 

تقدم الرجل الم�سن نحو "عهد"، ثم ربت على كتفها وهز راأ�سه في ثقة 
وقال مرحًبا بابنتي ارتبكت "عهد" من الرجل ومن حديثه واختفت وراء 

ظهر اأبيها ال تدري من هذا اأ�سكها في محله اأم ماذا؟ 

"ي�سري" ونظر بثبات في عينيه واأخذ  اقترب الرجل الم�سن ثانية من 
نف�ًسا عميًقا ثم اأخبره بما يكنه في �سدره له منذ �سنوات طويلة، منذ اأن 



169

اأخذ ابنته "كري�ستينا" وهرب بها بعيًدا عن البالد، اأخذ الرجل الم�سن 
"ي�سري" اإن  يا  الما�سي  في  للحديث  داعي  "ال  قال:  ثم  عميًقا،  نف�ًسا 
كنت قد و�سلت اإليك منذ زمن لم اأكن الأتردد في قتلك، اأما االآن فعلينا 
اأن ن�سوي االأمر بهدوء قبل اأن اأ�سل اإلى هنا علمت اأن ابنتي "كري�ستينا" 
قد اختارها اهلل واأنك لها منها ابنة تدعى "عهد" اأظن اأنها تلك، واأظن 
اأبيها، وهذا ال يهمني بعد، كل ما  اأنها تدين باالإ�سالم ن�سبة اإلى  ا  اأي�سً
يهمني اأن يكون لي في "عهد" بمثل ما لك، فكما اأنت والدها اأنا جدها 
وكما اأن هوؤالء اأعمامها واأبناء عمومتها فهي لها اأخوال واأبناء اأخوال، 
اإن كان حديثي ال  لي  ابنتك، قل  ابنتنا في  ن�ستم رائحة  اأن  ومن حقنا 
يليق بالموقف الذي نقف ب�سدده االآن فلنتجاوزه ونبحث عن اأمر اآخر 

يتو�سط بيننا؟". 

منذ  به  م��رت  التي  الكئيبة  االأح���داث  كل  ذاك��رت��ه  في  "ي�سري"  ابتلع 
براأ�سه  مرت  "كري�ستينا"  اأح��داث  كل  فرن�سا،  اإل��ى  م�سر  من  هروبه 
كاأنها حدثت منذ ليلة واحدة، اأدمع "ي�سري" حينما تذكر المراأة التي 
كانت تعتبر رئتيه التي يتنف�ش بهما، هو ي�سعر باالختناق دونها الحياة 
اأ�سبحت عديمة الجدوى، وي�سعر باأن دوره �سينتهي حتًما حينما يجعل 
"عهد" ت�ستقر اإلى جوار عائلتها لكنه لم يتخيل يوًما اأن "عهد" �سيكون 
هناك �سراع من جديد عليها بين عائلته الم�سلمة وعائلة "كري�ستينا" 
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واآخر  م�سلم  ن�سف  ن�سفان  "عهد" لها  اأن  تجاهل حقيقة  الم�سيحية، 
م�سيحي. 

لم يجب "ي�سري" وال "عهد" فاتخذ "طه" الموقف بحكمة ودعا الجميع 
الأن يجل�سوا ليتفاهموا في االأمر بهدوء، فكل الواقفين اتخذوا اأماكنهم 

واأ�سار "طه" لل�سيوف بالجلو�ش فجل�سوا حيثما اأ�سار.

"ي�سري" حديثه مع  الحب هو رزق اهلل الذي ال يقدر بثمن، هكذا بداأ 
والد "كري�ستينا" رحمة اهلل عليها، ثم اأق�سم "ي�سري" باأنه لم يكن يريد 
�سيًئا اإال اأن يكون معها في بيت واحد، لم يكن يرغب اأبًدا في اأن تغير 
"كري�ستينا" ديانتها وظل طوال حياته ال يحادثها في االأمر حتى بعدما 

اأ�سبحت زوجته. 

والد "كري�ستينا" ومن معه اأن�ستوا جيًدا لحديث "ي�سري" واأجاب الرجل 
ال�سعور  ابنتي، وهذا  ا وكاأن اهلل عاقبني في  اأحياًنً اأ�سعر  بحنكة قائاًل: 
كفيل جًدا الأن يتغير مجرى حديثي، لن اأنفعل ولن اأ�سرخ بوجهك كل ما 
اأطلبه منك وبكل عقالنية اأن يكون لي ن�سيب في "عهد"، اأن تزورني، 
اأن ي�ستم الرجل الم�سن المقارب على الموت رائحة ابنته في حفيدته 

اأكثير هذا على رجل فقد ابنته وهي على قيد الحياة ترزق؟ 

يكن  لم  "كري�ستينا" العقالني هو  والد  "ي�سري" من حديث  ا�ستعجب 
يغير  الموت  من  القرب  هل  هكذا  الحديث  مجرى  ي�سير  اأن  يتخيل 
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قناعات االإن�سان التي ظل طوال حياته يوؤمن بها، اأم اأن ال�سيب جعل من 
الرجل رجل مكر ال يفهم اأحد ماذا يريد؟! 

اأن  في  قوله  على  الت�سديق  اإال  الرجل  احترام  اأم��ام  اأح��د  يمتلك  لم 
يرى "عهد"، واأن تزوره الفتاة من وقت لالآخر، والجميع �سعر بارتياح 
والد  حديث  على  الموافقة  اإال  يملكا  لم  "ي�سري" و"عمار" لكنهما  اإال 
كل  ال�سر،  على  ينتوي  اأنه  اأظهر  اأو  يخطئ  لم  فالرجل  "كري�ستينا"، 

مطالبه روؤية حفيدته وهو اأمر م�سروع جًدا. 

*****
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"اللهم ارزق الخاطب الذي ال يتجاوز بالقول أو الفعل مع خطيبته 
الجنة"

"إلى زوجي ورجلي الذي رزقني اهلل به أهديك إيماني الشديد 
بحب اهلل ثم حبك"

"اأنا بمثابة زوجك االآن"، تلك هي الجملة التي ان�ساع لها قلب "�سهد" 
ت�ستباح  ي��وم  وك��ل  لياًل،  بال�ساعات  "خالد"  يهاتفها  ي��وم  كل  وط��اع، 
الكلمات اأكثر واأكثر يغازلها بالكلمات وما اأدراكم ما وقع الكلمات على 
قلب الفتاة في اأي زمن وفي اأي ع�سر؟ حينما تحاول "�سهد" اأن ت�سع 
حًدا للعبارات بينها وبين "خالد" فقط يقول لها كلمته ال�سحرية: "اأنِت 
زوجتي االآن" فتفح له االأبواب المغلقة ويباح له كل الكلمات من بعد تلك 

الجملة. 

في اآخر مكالمة بينهما طلب منها اأن يخرجا عازًما اإياها على الع�ساء في 
مطعم فاخر، وافقت دون اأي تردد، ارتدت ثوًبا فاخًرا اأ�سود، هي تعرف 
اأنها تبدو مالئكية في هذا اللون، داهمها بقبلة على يدها ثم ا�ستعدل 
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من و�سعية الكر�سي لتجل�ش الفتاة التي �سعرت باأنها ملكة تناولت معه 
اأال ترف�ش له طلًبا، بعدما احتفل بها احتفااًل يليق  وجبتها عازمة على 
"�سهد" خطة  اتبعت  اأن  "خالد" منذ  جًدا  معها  تغير  لندن،  باأميرات 
اأ�سبح  �سيء  فكل  �سيء  في  ت�ست�سيرها  تعد  لم  االآن  "منى"،  �سديقتها 
يهتم من قبل،  لم  بها كما  يهتم  واأ�سبح  "خالد" خطبها  يمينها،  ملك 

اإذن فلتذهب كل الخطط اإلى الجحيم ما دامت و�سلت اإلى مبتغاها. 

و�سال المنزل في الثانية ع�سرة �سباًحا لم يتحدث معهما اأحد ال االآباء 
وال االأمهات غير اأن "رقية" وهي تقف ت�ستم الهواء في �سرفتها راأتهما 
ماذا عليها اأن تفعل اأت�سيح بها خوًفا عليها اأم تتحين الوقت المنا�سب 
لتن�سحها، كل ن�سائح "رقية" ال�سابقة ذهبت دون اأن تتخذها "�سهد" 
في اعتبارها �ستتهمها باأنها تغير منها، واأنها تكره لها الخير فلماذا ال 

ت�سمت وينتهي االأمر. 

غرفتها  "�سهد" دخلت  اإلى  �سباًحا  تذهب  الأن  رق  "رقية" قلبها  لكن 
اأن  اإلى  البداية  "�سهد" في  معها  تجاوبت  اأحوالها  عن  ت�ساأل  وجل�ست 

قالت لها "رقية":

- في الثانية ع�سرة �سباًحا راأيتِك تدخلين باب العمارة مع "خالد". 

بعزومة  فرحتها  عن  وع��ّب��رت  باالإيجاب  واأج��اب��ت  "�سهد"  -ابت�سمت 
باالأم�ش.  "خالد" لها 
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لم تدِر ماذا تفعل "رقية" اأتكمل حديثها مع ابنة عمها اأم ت�سمت كي ال 
تزيل فرحتها ويتحول وجهها الب�سو�ش اإلى وجه عاب�ش؟ اأخيًرا تحدثت 

"رقية" بهدوء:

- هل لي اأن اأن�سحِك يا "�سهد"؟ 

- ارتبكت "�سهد" حين اأجابت بنعم. 

- �سعي حًدا بينك وبين "خالد" في التعامل فاأنتما ما زلتا مخطوبين، 
تعاملي معه على اأنه خطيب ولي�ش زوًجا اأتفهمي ماذا اأق�سد؟ 

عني  غريًبا  رج��اًل  لي�ش  اإن��ه  ذل��ك،  ت�ستوعبي  اأن  عليِك  خطيبي  اإن��ه   -
�سي�سبح زوجي. قالت "�سهد" بتذمر.

يا  لك  اأق�سم  ي�سبح  "ولما  "�سي�سبح  الحقيقة  اأ�سبِت  اأن��ِت  ح�سًنا   -
"�سهد" اأني اأخ�سى عليِك وما تحدثت اإليِك في االأمر اإال الأجلك، حافظي 
على روحِك وعلى نف�سِك وحينما ت�سبحين زوجته فلتفعلي معه ما �سئِت. 

- تذمرت "�سهد" اأكثر وقالت: اأال تتحدثي اإلى "يا�سر" اأال تخرجي معه. 

اأي  اأو  "عمار" معنا  ويكون  واأخ��رج معه  الجميع  اأمام م�سمع  اأهاتفه   -
�سخ�ش اآخر كاأخته مثاًل و�سنعقد قراننا قريًبا كي ال نقع في اأي محظور 

اأمام اهلل عز وجل. 

- �سيمل منِك قريًبا وينهي خطبته بِك، تلك كانت اإجابة "�سهد" القا�سية 
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على ن�سيحة "رقية" لها التي خرجت من منزل "�سهد" تدعو اهلل اأن 
يحفظها. 

ما يعجب "رقية" ب�"يا�سر" هو اأنه يتقي اهلل فيها، ال يتجاوز معها بالقول 
ل�"يا�سر"  فيحن قلبها لكلماته، ولما راأت "رقية" منها حناًنا الأن تبوح 
اإليه  لتهديها  تكتبها في مذكرة جميلة  اأن  بعواطفها جال في خاطرها 
يوم زفافهما، وبالفعل ا�سترت مذكرة جميلة وكتبت في اأول �سفحاتها 
بحب  ال�سديد  اإيماني  اأهديك  به  اهلل  رزقني  الذي  ورجلي  زوجي  "اإلى 

اهلل ثم حبك". 

ثم طوت ال�سفحة االأولى وكتبت اأول خواطرها ل�"يا�سر" قائلة: )لطالما 
�سادًقا"،  حًبا  "اللهم  وهي  لقلبي  قريبة  بكلمات  ودعوته  هلل  �سجدت 
ولطالما كنت على ثقة من اأن اهلل �سي�ستجيب لدعائي ومن غيره قادر 
على االإجابة، وحين اأوجعني الجميع بكلمات عن اللحاق بقطار الزواج 
باأن  يوًما  اأب��ًدا  اأقتنع  لم  الأن��ي  عابرة  واعتبرتها  لكلماتهم،  األتفت  لم 
األتحق برجل ال يعرف عن اهلل اإال القليل، ا�سمعني قلياًل �سديقي، نعم 
�سديقي قبل اأن تكون زوجي ف�ستكون �سديقي، فلطالما طال عمر الحب 
"يا�سر" اأنا موؤمنة جًدا اأن من يعرف اهلل يعرف الحب،  بال�سداقة يا 
الأن اهلل هو الحب االأكبر هو من يمد المرء بمفهوم الحب الحقيقي فال 
اأدري حقيقة من يدعي اأنه يحب وهو ال يعرف ال�سالة مثاًل من يفتن 
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بال�سوم،  وقلبه  روحه  يطهر  لم  وهو  الحالمة،  بالرومان�سية  حوله  من 
مقتنعة تماًما اأنا يا "عمار" اأن العبادات هي ما تطهر القلب، ومن بعد 
ذلك يكن المرء قادًرا على عطاء الحب ولما راأيت فيك القرب من اهلل 
اأحببتك ومن اأمنياتي اأن اأقيم معك اأ�سرة اإ�سالمية تربي اأبناءها على 
وكتبت  بمزحة  االأول��ى  "رقية" ر�سالتها  وختمت  كل حب  قبل  اهلل  حب 
بالحق قد علمت "عمار" دعاء "اللهم حًبا �سادًقا"، واالآن واأنا اأراقبه 
ال اأتخيل اأنه اأ�سبح موؤمًنا بهذا الدعاء اأكثر مني ويدعو اهلل به في كل 
حين يبدو اأنه متلهف المراأة تعينه على القرب من اهلل وعلى الحب في 

اهلل وحده(. 

هل  بمزاح  ف�ساألها  محمًرا  وجهها  وج��د  "رقية"  على  "عمار"  دخ��ل 
تتحدثين اإلى "يا�سر" اأجابته بالنفي فالتقطت عيناه المذكرات فحاول 
"عمار" بالطرف  فاأم�سك  بطرفها  "رقية" اأم�سكت  لكن  ياأخذها،  اأن 
اأخيها  على  "رقية"  اأق�سمت  اأن  اإلى  بينهما  �سد  هناك  واأ�سبح  االآخ��ر 
اأنه  بثقة  واأخبرها  "عمار" رغًما عنه ورفع حاجبه  باأن يتركها فتركها 

�سيعرف فيما بعد ما بداخل تلك المذكرات. 

جل�ش "عمار" وهو يقول بثقة اأكبر لدي اأخبار تخ�سك. 

- ما االأمر؟ قالت "رقية".

- اأتدعين عدم المعرفة يا "رقية" "يا�سر" جعلك تتغيرين، قال "عمار" 
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بمكر. 

اإخباري  وعليك  ذلك  عن  التوقف  "عليك  وقالت:  "رقية"  �سحكت   -
باالأمر". 

- لو اأن الوقت كان بيدي لَما ُبحت لِك اأبًدا االآن؟ لكن �سديقي "يا�سر" 
اليوم  والدنا  "يا�سر" اأخبر  اأن  االأمر  مًعا وحدنا،  بي كي نخرج  يت�سل 
ثم  االأم��ر  في  معنا  يتناق�ش  اأن  قرر  ووالدنا  قرانك،  عقد  في  برغبته 
يخبره بالموعد، اأترِك االآن مع احمرار وجهك وخجلك الألحق ب�سديقي 

ثم خرج "عمار"، وهو يقول ل�"رقية" مبروك يا "رقية". 

وما  غرفتها،  "عمار" باب  اأغلق  المباركة  "رقية" على  تجيب  اأن  قبل 
اإن فعل ذلك حتى وجد "عهد" في طريقه متوجهة نحو غرفة "رقية" 
ت�سيح  لماذا  ب�سيق  و�ساألته  بوجهه  فوقفت  عنها  "عمار" بوجهه  اأ�ساح 
نظرك عني منذ اأن اأتيت اإلى هنا؟ واأ�سعر في كل مرة تقابلني فيها اأنك 
تقول في نف�سك ليتها تعود من المكان الذي جاءت منه؟ "ولما لم يجبها 
"عمار" وجهت له كلمة "اأحمق" لتعّبر له عن مدى خنقها منه ثم غيرت 
اتجاهها ولم تلتحق بغرفة "رقية"، وتوجهت نحو الباب الرئي�سي لل�سقة 

ال اأحد يعرف اأين قبلتها؟! 

"عمار" اأعاد  و�ساألت  بقوة،  المغلق  الباب  �سوت  "رقية" على  خرجت 
والدك ووالدتك من الخارج؟! 
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- لم يحدث هذا، كانت "عهد" تلك.. قال "عمار". 

- واأين هي؟ قالت "رقية" وهي تلتفت حولها.

لها  القا�سية  معاملته  "رقية" على  فالمته  حدث  "عمار" ما  لها  �سرد 
ون�سحته باأن يغير معاملته لها فكيف يريدها فتاة متدينة وهي لم تع�ش 
في بيئته فلي�سع نف�سه مكانها اأكان �سيكون �سلوكه في فرن�سا مثل �سلوكه 
للم�سيحية،  تنتمي  اأمها  "عهد"،  مكان  اأكثر  نف�سه  فلي�سع  م�سر  في 

والدها كان م�سغواًل بتركه لم�سر بتلك الطريقة. 

ا�سمه،  غير  االإ�سالم  عن  تعرف  وال  م�سلمة،  بطاقتها  في  "عهد" كتب 
دينها  عن  هي  لتتعرف  جهًدا  يبذل  اأن  دون  ويوؤنبها  يلومها  هو  فكيف 
ف�"يا�سر"  "رقية" للنهاية  "عمار" �سماع حديث  من قرب؟ لم ي�ستطع 
يت�سل به ويخبره باأنه ينتظره فما كان من "عمار" اإال اأن يوؤجل النقا�ش 

مع اأخته لوقت الحق. 

"عمار"  فمزح  عليه  تاأخر  الأن��ه  مزًحا  "عمار"  يقتل  اأن  "يا�سر"  كاد 
فابت�سم  يقتلها هي،  اأن  عليه  هو خطيبته،  ال�سبب  "يا�سر" باأن  واأخبر 
"يا�سر" واأخبره باأنه ال ي�ستطيع، فهي حبيبته و�ستكون قريًبا جًدا زوجته 
لكمه "عمار" في �سدره لكمة خفيفة، ماذا تقول اإنها اأختي اأتقول لها 
تلك الكلمات في الهاتف وليتع�سب "عمار" اأكثر اأجابه "يا�سر" بنعم، 
الحب  ما عرف  "يا�سر" ل�"عمار" باأنه  اأق�سم  بالجدية  تحدثا  وحينما 
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احترمها  والتي  الحديث  في  معه  تتجاوز  لم  التي  "رقية"،  يد  على  اإال 
اأنها  اأي رجل  ي�سعر  التي  المراأة  نف�سها، وتعرف ربها،  تغلي  الأنها  اأكثر 
ت�سون ربها ونف�سها ال ي�ستطيع اإال اأن يحترمها، ويحاول بكل ما يملك اأن 

يحفظها، واأختك ممن اتقين اهلل في اأنف�سهن فيا لحظي. 

ب�"عمار" �سيء ما ف�ساأله  "عمار" ل�"يا�سر"، ف�سعر االأخير باأن  ابت�سم 
ت�سونني  ام��راأة  من  ال�سادق  بالحب  اهلل  "عمار" اأدع��و  قال  به  عما 
ما حدث  لكن  الحب،  بكل  لها  واأدع��و  الغيب  بظهر  لي  تدعو  واأحفظها 
اأنني... ثم لم يكمل "عمار" الكلمات، وكاأن حجًرا وقف لي�سد كلماته 

من اأن تخرج. 

ماذا بك يا رجل اأكمل حديثك؟ قال "يا�سر". 

ال �سيء، قال "عمار". 

لم ي�سغط "يا�سر" على �سديقه الإكمال حديثه وطلب من النادل كوبين 
من ال�ساي كي يغير مجرى الحديث، وال يحرج �سديقه اأكثر من الالزم. 

و"يا�سر"  اأمك،  تلده  لم  لك  كاأخ  يكون  �سديًقا  يهبك  اأن  اهلل  من  رزق 
"يا�سر" يوؤمن باأنه من غير  ل�"عمار"، لذا  هو ذاك ال�سخ�ش بالن�سبة 
الواجب اأن ي�سغط على �سديقه لمعرفة �سيء طالما اأنه قرر اأن يحتفظ 

به لنف�سه ليبوح به في الوقت المنا�سب. 
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ظهرها  من  فتاة  االأخير  لمح  "يا�سر" و"عمار" المقهى  مغادرة  اأثناء 
ت�سبه "عهد" ابنة عمه، اأهي اأم ال؟ اأم هي من الذكاء ما يجعلها تدر�ش 
المكان في تلك الفترة الوجيزة لتعرف االأماكن وتخرج بمفردها، هي 
ما اعتادت اإال الخروج مع والدها ،االأغرب اأن الفتاة تجل�ش وا�سعة �ساًقا 
وانتوى  "عمار" �سيارته  اأوقف  حياء،  دون  النرجيلة  وتدخن  اآخر  على 

الدخول اإلى ذلك المقهى ليتاأكد اأهي ابنة عمه اأم فتاة ت�سبهها.

اأوقف "عمار" ال�سيارة فجاأة فا�ستف�سر "يا�سر" وكاد اأن يخرج قلبه من 
�سدره فلي�ش من عادة "عمار" فعل ذلك، اأحدثت كارثة ليفعل ذلك؟، 
لم يجب "عمار" "يا�سر" بل تركه بال�سيارة وهبط منها واتجه ب�سرعة 
اأنها  تاأكد  حينما  عليه  يغ�سى  اأن  وكاد  الداخل  من  المقهى  نحو  كبيرة 
لها  فقال  "عهد" اإليه  تلتفت  فلم  "عهد" احمرت عيناه وذهب نحوها 

يقتلها: اأن  يكاد  "عمار" ب�سوت 

وتجل�سين  الليل  كفتيات  تدخنين  تفعلينه،  الذي  وما  هنا  اأنِت  لماذا   -
بمالب�سهن وال يهمك اأحًدا؟ 

- ال �ساأن لك، قالت "عهد" ببرود. 

و�سحبها  بذراعها  اأم�سك  فقد  ام��راأة  على  "عمار" يده  يمد  مرة  الأول 
منه متوجًها نحو �سيارته، وحينما وجد "يا�سر" هذا الموقف حاول اأن 
يهدئ "عمار" و"عهد"، لكنه ف�سل في محاوالته، وحينما و�سل "عمار" 
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اأن  "يا�سر" على  ان�سحب  "عهد" بالقوة  وركبت  ال�سيارة  و"عهد" اإلى 
يت�سل ب�"عمار" بوقت الحق. 

ووبخته  بها،  فعله  ما  على  "عمار"  والم��ت  �سوتها  من  "عهد"  اأعلت 
"عهد" بقدر  كلمات  يهمه  لم  �سرقي متعفن..  الأنه  تخلفه  بكلمات عن 
اأنظار النا�ش التي كادت اأن تخطفها، ما يهمه  ما همه اأن يبعدها عن 
هو اأن يبعدها عن �سلوك فتيات ال يلقن باالإ�سالم وال بمجتمعنا الديني، 
فقط اأجابها بعدة كلمات اأ�سكتها "اأخ�سى اأن يراِك اهلل بتلك ال�سورة". 

�سمتت "عهد" ال الأنها ر�سيت عن "عمار"، بل لتفكر بكلماته ماذا يعني 
اأبعيدة هي عن دينها لهذا الحد؟ كادت اأن تقتلها الكلمات لكنها قاومت 

دموعها كي ال تظهر �سعفها ل�"عمار".

حادة،  "عمار" نظرة  "عهد" اإل��ى  نظرت  بنايتهما  اإل��ى  و�سال  حينما 
فابتلع  "اأحمق"،  له:  وقالت  بقوة  ال�سيارة  باب  خلفها  اأغلقت  وبعدما 
"عمار" الكلمة ثم ا�ستعجب من نف�سه لماذا يت�سرف معها بتلك الطريقة 
الحادة، هو الذي كان ين�سح "رقية" باأن تن�سح "�سهد" باللين! ما تلك 

الق�سوة التي ظهرت عليه فجاأة تجاه "عهد"؟ هو نف�سه ال يدري. 

*****
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"قالت له الحب رزق، ومن ال يتمسك بالحب ال يستحقه"
"لم تكن تراه إال مستقبلها، ولم يكن يراها إال ماضيه"

عقد قران "رقية" على "يا�سر" م�ساء اليوم، اأتدرون من اأكثر فرحة؟ 
هي والدة "رقية"، االأم التي رزقها اهلل بطفلين بعد تعب ودعاء طويل 
فقررت اأن تربيهما على طاعة اهلل، وهي االآن تحمد ربها على �سلوكهما، 
االآن ابنتها عرو�ش �سيعقد قرانها م�ساء اليوم، وما الذي �ستفرح له اأكثر 

من ذلك؟! 

حينما �ساألت ابنتها "رقية" عن راأيها في اأمر عقد القران اأجابتها الفتاة 
"يا�سر"  مع  تتعامل  اأن  وت�ستطيع  تطيع اهلل،  الأن  اإال  تريد هذا  ال  باأنها 
بحرية اأكثر.. االأجمل اأن "رقية" قالت لوالدتها حديث ر�سول اهلل �سلى 
ياأتي  اأن  الموؤمن يغار، وغيرة اهلل  واإن  "اإن اهلل يغار،  اهلل عليه و�سلم: 
اأنها ال تريد اأن يغير اهلل عليها،  الموؤمن ما حرم عليه". وو�سحت لها 

ولذا تف�سل اأمر عقد القران. 

معها  و"خالد"  مباالتها  وال  ال�سيق  بزيها  "�سهد"  بهيئته،  ح�سر  كٌل 
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يلت�سق بها كاأنه زوجها و"عهد" بفرن�سيتها وحريتها المطلقة، اأما عن 
"عمار" فظهر بكامل اأناقته وفرحته ال تختفي من على وجهه، و"رقية" 
"يا�سر" فجاء  ظهرت بوجه ب�سو�ش يجمله الخجل من الموقف.. وعن 

بقلب يحمد اهلل على نعمة الحب ونعمة "رقية". 

حينما عقد القران كان والد "عمار" قد جهز باالتفاق مع طباخ ماهر 
لمح  "عمار"  اأم  المنزل  �سيدة  دعتهم  وحينما  للطعام،  �سهية  �سفرة 
ل�"يا�سر"  االأ�سغر  "�سليم" االأخ  مع  تقهقه  تقف  "عمار" "عهد" وهي 
فرمقها بعينيه فتجاهلته فذهب اإليهما بحجة الدعوة اإلى الطعام وبداأ 

بهدوء: "عمار" حديثه 

- هيا، الجميع ذهبوا لتناول الطعام. 

لياًل، قال  نتناول تلك االأطعمة  االأمر، نحن كاأطباء ال  - ال داعي لهذا 
معي  تتفق  اأال  "عهد" وقال:  اإلى  نظره  وجه  ثم  كبير  "�سليم" بمزاح 

الدكتورة "عهد"؟

لم يمهل "عمار" "عهد" الأن تجيب ووجه نظره اإليها وقال: هيا عمك 
ي�ساأل عنك. 

لم يمتلك االثنان �سوى التوجه مع "عمار" نحو مائدة الطعام، وجل�ست 
"عمار" فّوت  لكن  اإلى جوارها  يجل�ش  "�سليم" اأن  "عهد" اأواًل فحاول 
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عليه الفر�سة واأ�سرع من خطوته ولحق بالكر�سي المجاور اإلى "عهد"، 
ثم نظر خلفه اإلى "�سليم" وابت�سم بوجهه وقال له وهو ي�سير اإلى كر�سي 
وتذوق  اجل�ش  رجل  يا  "هيا  "اإبراهيم"،  عمه  ج��وار  اإل��ى  متبٍق  وحيد 

الطعام ودع الطب قلياًل". 

عنهما  ي�ساأل  "�سهد" و"خالد" "لم  فردان  الطعام  مائدة  عن  اختفى 
الذي  و"يا�سر"،  ل�"رقية"  المعقود  الحفل  في  منهمك  فالجميع  اأحد، 
اأن  "عهد" وبعد  هي  الحظت  التي  الوحيدة  لها،  زوًج��ا  بالفعل  اأ�سبح 
انتهت من تناول وجبتها وقبل اأن ينتهي "عمار" دقت بيدها على كتفه 
ولم تقل �سوى اأريدك، ما االأمر! "عهد" اأبًدا لم تبِد رغبة في الحديث 
�ساألته  االأم��ر  ما  ليرى  وجبته  يكمل  اأن  قبل  الرجل  ق��ام  "عمار"،  مع 
يقول  وهو  الح�سور  "عمار" اإلى  فالتفت  "�سهد"،  هاتف  "عهد" عن 
�ستجدينها هنا اأو هناك بالفعل لم يجدها فنظر اإلى "عهد" ليفهم ما 
االأمر ف�سفعته هي بكلماتها الحادة: "اأريد رقم الهاتف هل �ستعطيه لي 

اأم اأطلبه من غيرك؟". 

بهدوء وبقلب حنون اأخرج "عمار" هاتفه من جيبه واأملى رقم "�سهد" 
ل�"عهد" التي فوًرا ات�سلت بها، ولكنها ال تجيب.. تذمرت "عهد" ف�ساألها 
"خالد"  "�سهد" خرجت مع  "عمار" عن االأمر وقال بنية ح�سنة لربما 
و�ستظهر بعد قليل، وبنظرة حزينة "قد وعدتني اأنها �ستخرج معي اليوم 
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ل�سراء كتاب مهم من مكتبة ال اأ�ستطيع الو�سول اإليها بمفردي، واأكملت 
"�سليم" لن يرف�ش  اإليها مع  اأتوجه  اأن  حديثها لكن ال م�سكلة يمكنني 

اأبًدا.

طبيعة  تفهمي  األ��ن  "عهد"؟  يا  "عمار"  غ�سب  تثيري  اأن  اأتتعمدين 
"عمار" اإلى االآن اأم تدعي ال�سذاجة، تنطقين با�سم "�سليم" بكل �سهولة 
وتتمردين على "عمار" بالبوح له برغبتك في الخروج معه وال يهمك اإن 

كان �سيك�سر راأ�سه اأم راأ�سك، كل ما تريده اأن ت�ستفزينه.

كالذين يعي�سون عمًرا مهدًدا بالقتل عا�ست "عهد" لحظتها مهددة بقتل 
"عمار" لها حتى قال لها: انتظري للغد �ستذهب معِك "رقية" فاأجابته 

بدلع "االآن اأريده االآن".

- قلت لِك في الغد، بع�سبية قال "عمار". 

لم يكمال نقا�سهما حتى �سعرت "عهد" باأن هاتفها ي�ستقبل مكالمة، اإنه 
"عادل" نظرت اإلى �سا�سة هاتفها وطارت فرًحا ثم قالت ل�"عمار" اإًذا 
ال�سقة ف�ساألها  اأخذت هاتفها وتوجهت نحو باب  في الغد ال م�سكلة ثم 

اأين؟  "عمار" اإلى 

- اإلى �سقتي، قالت "عهد" دون اأن تنظر خلفها. 

*****
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"نحن ال نتعلم الحياة من اآلخرين أبًدا، نحن نتعلمها بتجاربنا، 
بوجعنا، وبكسرتنا"

"في البداية اغتصب حياءها وبالنهاية حاول أن يجردها من كل 
شيء"

نحن ال نتعلم الحياة من االآخرين اأبًدا، نحن نتعلمها بتجاربنا، بوجعنا، 
وبك�سرتنا ال ن�ستمع في الغالب لن�سيحة االآخر، ونبكي ندًما على ذلك 

فيما بعد حينما يكتب علينا الوجع �سبب عنادنا وروؤيتنا القا�سرة. 

اأفرغ جوعه فيها وتركها تبكي وحدها على فرا�سها ال تدري ماذا تفعل 
اأحبتي اأنا اأحدثكم عن "�سهد" و"خالد"، اأتتذكرون حينما اختفوا عن 

م�سهد مائدة الطعام اأين كانا؟ �ساأروي لكم.

اأم�سك  الي�سرى،  اإل��ى  اليمنى  اليد  من  خاتمها  "رقية"  بدلت  حينما 
االأمر، وبكلمات من حب جعلها ملك  تقبلت  "�سهد" وهي  "خالد" بيد 
يمينه، فهي لم تعتر�ش على اأن تغ�سب اهلل با�سم الحب وهو لم ير اهلل 

ن�سب عينيه في حديثه معها.
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بكلمات  واأذابها  اأحد  به  ي�سكن  ال  الذي  االأر�سي  الدور  اإلى  ا�سطحبها 
عن عدم فراقها طوال العمر، ا�ستهت "�سهد" المزيد من الكلمات فمالأ 
"خالد" قلبها منه وقد ن�سيا قول ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم "اأال ال 
يخلون رجل بامراأة اإال كان ثالثهما ال�سيطان"، �سدق ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه و�سلم. 

لل�سيطان  يده  ترك  ثم  �سفتيها  يلم�ش  اأن  تمانع  ولم  على جبينها  َقبلها 
لتذهب اأينما �ساءت في ج�سدها، لكن "�سهد" حينما �سعرت باأن االأمر 
االألم  من  و�سرخت  البكاء  من  انهارت  �سرفها  على  نهائًيا  �سيق�سي 
فقدت  طهارتها  ثوب  عنها  يخلع  اأن  حاول  وحينما  والرهبة،  والخوف 
"�سهد" وعيها بعد اأن اأفرغ "خالد" �سهوته وتركها عارية ثم هرب اإلى 

خارج المنزل بالكلية.

لم تتخيل "�سهد" اأن ي�سل بها الحال اإلى اأن ت�سبح ذليلة عارية من كل 
�سيء حتى من الحب الذي لهثت وراءه بكل ما تملك من قلب، �سراخها 
و�سربها لوجهها االآن لم يعد له قيمة وال وزن، ماذا فعل بها؟ هي اإلى 
االآن ال تدرك وحينما الحظت اأنها متجردة من مالب�سها فقهت االأمر، 
زالت  ما  التي  �سقتها  نحو  وتلهث  �سترتها  ترتدي  اأن  اإال  منها  كان  وما 
"رقية"  قران  عقد  في  االأكبر  عمها  عند  القابعين  االأف��راد  من  فارغة 

و"يا�سر". 
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تلحفت "�سهد" فرا�سها وخيبتها الكبيرة واعترفت لنف�سها باأنها ف�سلت 
بالحب وتعثرت به حينما لم تحب اهلل فوق كل حب، خ�سرت هي وقتما 
لم تعباأ بحديث ابنة عمها "رقية" عن الحدود بين الخاطب وخطيبته 
بعدِك  "�سهد"؟ على  يا  تغير منِك  والحقد، على ماذا  بالغيرة  ونعتتها 
عن تعاليم ربِك التي تعتبر طوق نجاة لكل امرئ يتبعها، "�سهد" تبكي 
تنعت  الوقت  ذات  ك�"خالد" في  غادر  ب�سخ�ش  ثقتها  وتوا�سي  طهرها 
نف�سها الأنها لو لم تفتح له باًبا من االأمل فيها ما كان ليقترب منها، لو 
اأنها مار�ست البعد عنه ليحفظها اهلل لحفظها اهلل، لكنها يوم ابتعدت 

عنه كان بغر�ش اأن يقترب هو منها ال لتر�سي ربها. 

اإن كان حًقا حًبا �سادًقا وبا�سمه  لربما با�سم الحب ت�سنع المعجزات 
لكل  �سادًقا  ُحبا  فاللهم  مزيًفا،  كان  اإن  واالآهات  االأوجاع  ت�سنع  ا  اأي�سً

قلب نقي ال يريد اأن ُيوجع اأحًدا اأو يتالعب باأحالم ب�سري. 

دخلت والدة "�سهد" عليها بعدما �سعدت من �سقة عمها لتطمئن عليها، 
اأغلقت الباب من  وحينما وجدت غرفتها مظلمة وهي تفتر�ش فرا�سها 
خلفها وخرجت، من العبث اأن تعتقد االأم اأن ابنتها بخير ما دامت تاأكل 
وت�سرب، من الوجع المخيف اأال ترى االأم ما في قلب ابنتها قبل اأن تنطق 

به. 

ماذا تفعل؟ اأتذهب ل�"رقية"، وت�سرد لها ما حدث وماذا في يد "رقية" 
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اأن تفعله االآن يمكن اأن توؤنبها بالكالم عن عدم �سماعها الن�سيحة اإًذا 
لن تذهب اإليها، هل تحكي لوالدتها �سيكون الموت هو الم�سير الحتمي 
لها، وبعد تفكير موجع وبكاء م�ستمر، قررت "�سهد" اأن تهداأ حتى ياأتي 
موعد فرحها على "خالد"، وماذا اإن تن�سل منها؟ حينها تفكر جديًدا 

في حل جديد. 

*****
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"ال أجمل من شخص هداه اهلل ألن يعّلم آخر تعاليم اإلسالم"

ال يدري "ي�سري" ماذا �سيفعل اليوم هو الموعد المقرر لزيارة "عهد" 
الأ�سرة والدتها الم�سيحية، هل �سيذهب معها؟ هل �سيدلها على الطريق 
ويقف لها بعيًدا حتى تخرج له؟ هل ياأخذ معهما اأحًدا؟ راأ�سه �سينفجر 
"طه"  قلبه  االأقرب من  اأخيه  اإلى  �سينزل  اأنه  قرر  اأخيًرا  التفكير،  من 
ل�"عهد"،  المقررة  الزيارة  ب�ساأن  ال�سديد  واأخبره عن حيرته عن قلقه 
فكر "طه" جلًيا، واأخيًرا نطق بما هداه اهلل اإليه ب�ساأن اأنهم �سيذهبون 
مع "عهد" و�سي�سطحبون "عمار" معهم، وليكن اهلل معهم، لم يمتلك 

اآخر.  �سيء  بيده  فال  اأخيه  راأي  على  الموافقة  "ي�سري" �سوى 

اأخبر "ي�سري" "عهد" باأنهم �سيزورون جدها في تمام الثامنة م�ساًء، 
وعليها اأن تكون جاهزة لذلك من االآن، الأنهم �سي�سافرون اإلى �سوهاج، 
�سوهاج  من  "عهد" انتقل  باأن جد  واأخبره  ذلك  "طه" ل�سماع  �سحك 
بعدنا مبا�سرة ليكون بالقرب منا، وليتعرف على اأخبارك واأخبار ابنته 
اأواًل باأول، ومنذ اأن عرفنا اأنكما �سافرتما اإلى فرن�سا وانقطعت اأخباركما 
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انده�ش  الخا�سة،  بطرقه  عليكما  ال�سوؤال  من  اأب��ًدا  يمل  لم  وهو  عنا 
"لن نحتاج لل�سفر  "طه" على كتفه وقال:  "ي�سري" ل�سماع ذلك فربت 

الم�سافة بيننا ال تتعدى ن�سف ال�ساعة بال�سيارة". 

ات�سل "طه" على "عمار" فوجده بالجامعة، فلم يعطله عن عمله واأخبره 
باأن عليه الح�سور اإلى المنزل قبل الثامنة الأنهم �سيذهبون مع "عهد" 
ليدخل محا�سرته  الهاتف  واأقفل  "عمار" الأبيه،  فا�ستجاب  اإلى جدها 

في �سغف. 

و�سل "عمار" في ال�ساد�سة م�ساًء فجهزت والدته الطعام وات�سل والده 
ب�"ي�سري" اأخيه و"عهد" ليتناوال الطعام معهم ومن بعدها يذهبون اإلى 

جد "عهد". 

مائدة  اإل��ى  فو�سل  وابنته،  عمه  يهبط  اأن  قبل  و�سلى  "عمار"  تو�ساأ 
الطعام بعدهما بدقيقتين، ونظر اإلى "عهد" ثم اإلى عمه م�سلًما عليهما، 

وتناولوا الطعام ثم نادى "عمار" على "عهد" فا�ستجابت له. 

-ما االأمر؟ �ساألته "عهد". 

-هل يمكنني اأن اأطلب منِك �سيًئا؟ بهدوء قال "عمار". 

-ال باأ�ش اأتريد مااًل، قالت "عهد" رافعة حاجبها وهي ت�سحك. 

اأكثر  "عمار" واأخبرها باأنه يريدها اأن ترتدي �سيًئا محت�سًما  -�سحك 
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من ذلك، اأخبرته باأنها مرتاحة بهيئتها تلك، فترجاها اأن تفعل فوافقت 
لذوقه معها ال اأكثر وال اأقل. 

اإلى  "عهد"  وجل�ست  "ي�سري"  عمه  بجوار  الخلف  في  "عمار"  جل�ش 
جوار عمها "طه" بالمقدمة، فتح "عمار" الم�سحف وجل�ش يقراأ ورًدا 
"عهد"  "اللهم ال تبعد  من القراآن في هدوء ثم تمتم بدعاء في �سره: 
يعلمها على قدر ما  اأن  نف�سه  االإ�سالم واحفظها"، ثم قرر بداخل  عن 
ي�ستطيع تعاليم دينها لربما لم تاأِت تلك الفكرة في ذهن "عمار"، اإال 
الأنه يخ�سى على "عهد" من اأن تترك دينها.. غيرته على "عهد" كبيرة 

وغيرته على االإ�سالم اأ�سد. 

"عمار"،  خلفهم  وم��ن  "عهد"  ث��م  "ي�سري"  بعده  وم��ن  "طه"  دخ��ل 
"عهد"  اال�ستقبال، جل�ست  اإلى غرفة  "عهد" واأدخلهم  ا�ستقبلهم جد 
اإلى جوار جدها الذي قد اأعد وليمة طعام من اأجلها، وحينما اأخبرته 
فبحكمة  العبو�ش  الجد  وجه  على  ظهر  بالفعل  طعامها  تناولت  باأنها 
ابت�سم "طه"، وقال للجد �ستتناول طعامها في المرة المقبلة عندك وال 

مانع لدينا من تناول بع�ش ال�ساي. 

دخل اأخو "كري�ستينا" و�سلم على ابنة اأخته طوياًل ووقف اإلى جواره �ساب 
قوي يدعى "جورج" اأخبروها باأنه ابن خالها، مد لها ال�ساب يده فمدت 
يدها  ليف�سل  اإليهما  يذهب  اأن  "عمار" وكاد  قلب  فانتف�ش  اإليه  يدها 
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عن يده.. جل�ست "عهد" مرة اأخرى اإلى جوار جدها واقتن�ش "جورج" 
الكر�سي المجاور لها من الجهة االأخرى، فا�ستاط "عمار" غيًظا وغيرة 
ولربما حًبا، نعم حًبا، هو ال يعرف حقيقة كيف مال قلبه ل�"عهد"، هو 
من اأراد يوًما لقلبه اإال فتاة متدينة تبني معه اأ�سرة اإ�سالمية وتربي معه 
اأم الأن القلب  اأغباء من قلبه هذا؟  التعاليم االإ�سالمية،  اأوالدهما على 
ال �سلطان عليه، اأو لربما �سيجعل اهلل من "عمار" �سنًدا ليعلم "عهد" 

دينها؟

جل�سوا الأكثر من �ساعتين يتحدثون في اأمور �ستى، واالأغرب اأنه ال اأحد 
"ي�سري" على اأي �سيء، بعد ال�ساعتين  "كري�ستينا" اأو اَلَم  تحدث عن 
اأ�سارت بيدها من بعيد  "عهد" واأ�سرتها �سابة من عمرها  دخلت على 
على  ت�سلم  لم  ال�سابة  تلك  اأن  االأغ��رب  خالتها،  باأنها  اأخبرها  اإليها، 
"مريم"  "�ستحبين خالتك  وقال:  الجد  وابت�سم  بعيًدا  "عهد" وجل�ست 

بعدما تتعرفين عليها"، فابت�سمت "عهد" ولم تجب. 

من مظهر "مريم" عرف الجميع اأنها متم�سكة بديانتها الم�سيحية بل 
األقت  بل حينما دخلت  ال�سليب في عنقها،  تعلق  ومت�سددة جًدا، فهي 
عليهم تحيًة لربما هي من عادات الم�سيحية، لم تقل م�ساء الخير، بل 

قالت "ب�سالم قِدْمتم". 

ا�ستغربت "عهد" من تلك الخالة، فلم تكن اأبًدا والدتها "كري�ستينا" في 
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هذا الطبع، لعلها رهبة اللقاء االأول فدعت "عهد" االأمر لوقته. 

بعدما احت�سى "طه" واأخوه وابنه و"عهد" واجب ال�سيافة وجل�سوا لوقت 
لي�ش بالقليل، قام "طه" وعّبر عن رغبتهم بمغادرة المكان على اأن تعود 
طلب  فقط  الم�سن،  الرجل  يعتر�ش  فلم  الآخر  وقت  "عهد" من  اإليهم 
اأحد  الفتاة موافقة من  تنتظر  "عهد" ليتوا�سل معها، ولم  رقم هاتف 
بل م�سكت بهاتف جدها و�سجلت رقمها واأخذت رقمه وحفظته بذاكرة 

هاتفها. 

وكاأن جباًل من على قلب "عمار" قد زال حينما قامت "عهد" من جوار 
وذوقها  اأناقتها  المجل�ش عن  كثيًرا في ذلك  الذي جاملها  ابن خالها، 
هدوًءا  اأكثر  بدوا  وقد  المنزل،  نحو  متوجهين  الجميع  خرج  وثقافتها، 

من ذي قبل. 

جل�ش "عمار" على مكتبه وقد جاء بورق مقوى و"اأظرف اإ�سالمية" في 
منتهى االأناقة، وكتب في الورقة االأولى:

- يمكنني اأن اأعلمِك ال�سعادة فهل تقبلين بي معلًما؟ 

ثم كتب بالورقة الثانية: 

- ال�سعادة الحقيقية في معرفة اهلل. 

وكتب في الثالثة: 
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- وال معرفة هلل دون �سالة. 

وكتب بالرابعة: 

- وال �سالة لمن لم يطهر قلبه هلل.

وكتب بالخام�سة :

- وطهر القلب في الحب الكبير هلل. 

في  لي�سعها  الخم�ش  االأوراق  يطوي  وهو  "عمار"  على  "رقية"  دخلت 
االأظرف، �ساألته عما يفعل فاأجابها بهدوء: �ساأعلم "عهد" تعاليم ديننا، 

اأنا اأخ�سى عليها كثيًرا يا "رقية". 

-اأهو حب يا "عمار"؟ �ساألت "رقية" اأخاها.

اأبوح لها اإال واأنا اأطلب يدها من  - ال اأعرف كيف لكني اأق�سم لك باأال 
والدها، وب�سراحة اأنا لن اأ�ستطيع اأن اأتقدم لخطبتها وهي ال تعرف عن 
الدين �سيًئا لطالما رغبت بفتاة تحب اهلل قبل اأن تحبني يا "رقية"، قال 

"عمار".

اأن  "عمار" ب�ساأن  ت�ساعد  اأن  واأبدت رغبة كبيرة في  "رقية"،  ابت�سمت 
يعلما "عهد" االإ�سالم. 

اأخيها وتركته يكتب في ورقة فارغة على مكتبه  "رقية" غرفة  غادرت 
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"ماذا فعلِت بي يا "عهد"؟ واأنا الرجل الذي ال اأطمح طوال حياتي �سوى 
بامراأة تعرف اهلل قبل اأي �سيء، دعوت اهلل كثيًرا بقلب الهج اأن يرزقني 
بحب �سادق فهل حبِك �سيكون �سادًقا، اأنا اأثق باهلل كثيًرا و�ساأظل اأدعوه 
اليوم  اأجلِك  من  دعائي  اأغير  اأن  يمكنني  بل  �سادًقا"،  حًبا  ب�"اللهم 

ب�"اللهم اجعل حبي ل�"عهد" �سادًقا وارزقني بالزواج منها". 

*****
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"ما يهمها أن تكون معه وأن يكون هو رجلها"
"ما أراد أن يعصي اهلل فيها كي ال يحرمه مالك القلوب منها"

عملها  ترتب  اأن  اأج��ل  من  فرن�سا  اإل��ى  ت�سافر  اأن  "عهد" على  �سممت 
وتنقله اإلى م�سر، واإن لم ت�ستطع ذلك فتظل اإلى جوار عملها ال مجال 
"عهد" لم تفكر في ذلك من اأجل العمل فقط بل من  لها غير ذلك.. 
اأجل "عادل" الذي اأ�سبح لطيًفا وودوًدا اإليها عن ذي قبل، ال يترك يوًما 
"عادل" يوًما  من  اأرادت  ما  وهي  اأحوالها،  على  ويطمئن  ويهاتفها  اإال 
�سوى االهتمام، هل "عهد" مت�سالحة مع نف�سها لهذا الحد؟ هي لربما 
"عادل" ي�سغفها بالحب تلك االأيام ل�سهوته في مالها ال اأكثر  ت�سك اأن 
وال اأقل، لكن كل ذلك ال يهمها، هي ما يهمها اأن تكون معه واأن يكون هو 
رجلها، هي ترغب في اأن تكون اأًما وزوجة لزوج يهتم بها ويحبها ويبقى 
�سندها وما دام "عادل" �سيتودد اإليها وال�سبب في ذلك المال، فهي ال 

تمانع. 

عار�ش "ي�سري" ذهابها اإلى فرن�سا في البداية، لكن "عهد" اأقنعته باأن 
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عملها هو حياتها، وال ا�ستقرار لها في م�سر دون العمل، هي ما اعتادت 
اأن تكون امراأة عاطلة بال هوية وبال هدف، اتفقت مع والدها على اأن 
"ي�سري"  اأن ت�ستقر بم�سر حين تنقل عملها، لكن  تحاول بكل جهدها 
ال يريد اأن يهاجر اإلى فرن�سا ثانية ولو الأيام، يريد اأن يموت بين اأ�سرته 
يكفيه اأنه عا�ش بعيًدا عنهم طوال حياته وعن "كري�ستينا" التي دفنت 

بفرن�سا، هو على يقين باأنه �سيلتقي بها عند خالق الخلق.

�ستذهب  اأي��ام  اأربعة  بعد  فرن�سا  اإلى  تذكرتها  "عهد"  حجزت  بالفعل 
وحدها بال نية للرجوع، قررت اأن تذهب وحين ت�سل �ستخبر "ي�سري" 
االأمر عندما  �ستفاتحه في  "عادل" الذي  الزواج من  باأمر رغبتها في 
من  يمانع  ل��ن  "ي�سري"  ب��اأن  تماًما  مقتنعة  ه��ي  فرن�سا،  اإل��ى  ت�سل 
الأجل حبيبته  كلها  الدنيا  الذي حارب  الرجل  فهو  زواجها ممن تحب، 
مكان  اإلى  بها  لي�سل  البحر  و�سارع  وبلده  اأهله  بل هجر  "كري�ستينا"، 
يعار�ش  اأن  الالئق  غير  من  اإًذا  قلبه،  مع  يتنا�سب  ما  فعل  وقد  اآم��ن، 

حبيبها.  من  "ي�سري" زواجها 

اإلى فرن�سا و�سدم،  العودة  "عهد" لتذكرة  "عمار" بخبر حجز  فوجئ 
اأن  دون  بعيًدا  لم�ستقبلها  تخطط  وهي  جوارها  اإلى  يقف  اأن  قرر  فهو 
تعترف بوجوده اإلى جوارها اأقلبها من حجر؟ األم ت�سعر بما يكنه اإليها 
"عمار" في قلبه؟ اأهو عابر �سبيل اأو غريب قالوا لها اإنه ابن عمها وال 
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ت�سعر باالألفة معه؟

اأيخبرها بحبه لها قبل اأن ت�سافر، هو ما اعتاد اأن يغ�سب اهلل و�سيتركها 
الأجل ر�سا اهلل، ولعل اهلل يحدث بعد ذلك اأمًرا. 

ولم  الباب  واأغلق  واأدخلها  الباب  لها  وفتح  العمارة  قابلها عند م�سعد 
يدخل هو، نظرت اإليه و�ساألته األن ت�سعد؟ بعين دامعة اأجابها باأنه ن�سي 
�سيًئا في ال�سيارة، واأن عليه الرجوع لجلبها ما كان هناك �سيء قد ن�سيه، 
لكنه ال يريد اأن يختلي بها حتى واإن كان االأمر لدقيقتين اأو لثالث على 

االأكثر، ما اأراد اأن يع�سي اهلل فيها كي ال يحرمه مالك القلوب منها. 

بالداخل  "رقية" �ستنتظرها  "عهد" اإلى �سقتها وجدت  حينما �سعدت 
�ستتركهم  الأنها  وجعها  م��دى  عن  "رقية"  فاأخبرتها  اإليها  ابت�سمت 
لفترة  �سيكون  ال�سفر  اأن  ذلك  في  عزاءها  واأن  فرن�سا،  اإلى  و�ست�سافر 

معينة لحينما تنقل عملها اإلى م�سر. 

-قد اأحببتِك كثيًرا يا "رقية" باغتت "عهد" "رقية" بتلك الكلمات التي 
الوجيزة،  الفترة  تلك  في  عمها  ابنة  لها  تقولها  "رقية" اأن  توقعت  ما 
"رقية" "عهد" وهي  احت�سنت  "عهد"،  اإلى  تتقرب  "رقية" اأن  فاأمل 
م�ست�سفى  األ��ف  �ستجد  ال��دم  اأمرا�ش  وطبيبة  كثير،  هنا  العمل  تقول: 
اأختي التي لم تلدها  اأنِك  اأ�سعر  "عهد"؟ واهلل  يا  تقبلها، لماذا ال�سفر 
اأمي، ال تتركينا، اأدمعت "رقية" ولم تهداأ اإال حينما وعدتها "عهد" باأن 
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ترا�سلها في كل يوم. 

اأو حتى  ل�"�سهد" ليجل�سن مًعا  ينزال  "عهد" اأن  "رقية" على  اقترحت 
مثال  وليكن  كرتون،  فيلم  مع  ويتناولنها  ال�سيكوالتة  كعكة  لي�سنعن 
تع�سق  زالت  ما  االأخرى  فهي  "عهد" بالفكرة  الطباخ" فرحت  "الفاأر 

تلك االأفالم فهي ت�سعر بالبراءة وقتها.

في مرح نزلت "عهد" مع "رقية" وطرقا باب �سقة "�سهد" ففتحت لهما 
والدتها و�ساأالها عن "�سهد" فاأخبرتهما باأنها بغرفتها، لم تعد "�سهد" 
تخرج كثيًرا، تخ�سى من اأن يكون في اأح�سائها طفل ال ت�ستطيع اأن تفعل 
كل  وتنهار  فت�سدم  الحمل  اختبار  ب�سريط  تاأتي  اأن  من  تخاف  �سيًئا، 
يوم تجل�ش على �سجادة ال�سالة وتدعو اهلل بقلب باٍك اأن ي�سامح فتاة 
لم تلجاأ اإليه اإال عندما تورطت، ت�ساأل اهلل اأال يكون في اأح�سائها حمل 
يعد  "خالد" لم  يتجاهلها  الحادث  فمنذ  فيه،  تت�سرف  اأن  ت�ستطيع  ال 
يهاتفها، هو اأخذ ما يريد فلماذا يهتم بها في نف�سه ال يريد اأن يتزوج 
من فتاة لم تحافظ على نف�سها فكيف �ستربي له اأوالده؟ رغم اأن عنده 
ن�سف الخطاأ لكنه ال يعترف بذلك، لوال خوفه من اأن تبوح "�سهد" بما 
حدث لوالده لف�سخ خطبته منها اليوم، اآه يا رب نجني مما اأنا فيه هو 

ل�سان قلب "�سهد".

دخلتا اإليها يمرحان معها و"رقية" ت�سدها من على فرا�سها كي يجل�سا 
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في  كان  فقد  الخبر  "�سهد" من  فانزعجت  ت�سافر  اأن  "عهد" قبل  مع 
م�سيبتها  في  حاًل  لها  لتجد  طبيبة  "عهد" ب�سفتها  ت�سارح  اأن  نيتها 
ودون اأي مقدمات بكت "�سهد" فاحت�سنتها "رقية" و�ساألتها عما بها؟ 
ب�"عهد" معنا و�ست�سافر �سريًعا ولربما  "�سهد" لم نتمتع  وبذكاء قالت 
تنقل  حين  "عهد" �سترجع  باأن  "رقية" واأخبرتها  طماأنتها  ترجع،  لن 
عملها اإلى فرع الم�ست�سفى في م�سر فنظرت "�سهد" اإلى "عهد" بحزن 
و�ساألتها �سترجعين؟ لم تمتلك "عهد" في ظل بكاء "�سهد" اإال اأن تقول 

نعم �ساأرجع. 

معهما  وا�ستركت  الفيلم  اإلى  وا�ستمعن  الكعكة  الفتيات  �سنعت  بعدما 
لربما هو  اأح�سائها  في  "�سهد" باألم  �سعرت  "�سهد" بمزاج غير الئق، 
طفل، هي مرتبكة ال تفقه اأن اهلل طماأنها اإلى حد ما باأنها غير حامل 
اأر�سل لها ر�سالة طبيعة تحدث لجميع الفتيات حينما ال يكون في  فقد 
علّي  اأكمل  رب  يا  يقول  وقلبها  طوياًل  "�سهد"  بكت  طفل،  اأح�سائهن 
اأن  اإال  "رقية" و"عهد" لها  اأنا فيه، ورغم تهدئة  واأنقذني مما  نعمتك 
ابنتي عمها تاأكدتا اأن �سيًئا على غير ما يرام و�سًرا ما في نف�ش "�سهد" 

وال تريد اأن تبوح به لهما. 

*****
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"إذا استطعَت أن تحتفظ برباطِة جأشك حينما تتعلق بالحب من 
أجل رضا اهلل فاللهم الجنة لك"

"اللهم إنك أرحم مما أنا استحق فارحمني"

اأن تحتفظ برباطِة جاأ�سك حينما تتعلق بالحب من اأجل  اإذا ا�ستطعَت 
ر�سا اهلل، فاللهم الجنة لك، هذا ما وده "عمار"، وهذا ما قرر اأن يفعله 
بيتها  يحدثها من  اأن  اإما  النتائج،  كانت  "عهد" مهما  اإلى  يتحدث  لن 
واإما فلي�سبر اهلل قلبه، بعدما دخلت "رقية" اإلى �سقتها تلقاها "عمار" 

بلهفة وحدثها قائاًل:

- "رقية" هل يمكنني اأن اأطلب منِك �سيًئا ب�سيًطا، قال "عمار" الأخته 
تلك الكلمات وهو يعت�سر األًما. 

- بقلبي يا "عمار" قل لي ماذا اأفعل. اأجابت "رقية".

- فقط ت�سعين تلك االأظرف الخم�سة في حقيبة مالب�ش "عهد" اأرجوِك.

- اأتلك هي الخم�ش ورقات التي كنت قد انتويت اأن تعطيها لها واحدة 
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تلو االأخرى؟ 

- هي �ست�سافر وقد رقمت االأظرف لربما تلك االأوراق تعيدها اإلينا، قال 
ربه.  في  "عمار" باأمل 

اأراد ولكي تخفف عنه  اأن تفعل ما  اإياه  "رقية" الأخيها واعدة  ابت�سمت 
�سردت له كيف تقربت من "عهد" وطماأنته من رد فعل الفتاة، ف�"عهد" 
تكمل  اأن  وقبل  يهديها،  اأن  اهلل  �ساألت  ثم  تعلقت هي  مثلما  بها  تعلقت 
ب�ساأن  فاأخبرته  االأم��ر؟  ما  ف�ساألها  "عمار"  اإلى  بوجع  نظرت  حديثها 
بكاء "�سهد" فا�ستنتج "عمار" اأن ال�سبب يمكنه اأن يكون في �سجار مع 
�سهوة  بل  �سجاًرا  لي�ش  فاالأمر  قا�سرة،  "عمار" كانت  نظرة  "خالد"، 

اأدت اإلى وجع كبير.

في الم�ساء وبعدما رحلت "رقية" و"عهد" عن "�سهد" هاتفت "�سهد" 
في  التفكير  تجيد  تعد  لم  منها؟ هي  اأيتمل�ش  يجبها  لم  "خالد" لكنه 
تريد؟  ماذا  اإياها  �سائاًل  بخنق  اأجابها  الخام�سة  المحاولة  في  �سيء، 
االأقل  اأو على  زواًج��ا  اأريد  �سيء  فعل  ام��راأة عاجزة عن  بتو�سل  اأجابته 
الوقت  لي�ش  ه��ذا  ب��اأن  اأخبرها  الثلج  ب��الد  من  وب��ب��رود  قراننا،  نعقد 
تك�سر  كلها  القوانين  "خالد"  يا  منا�سب  وقت  لذلك  وهل  المنا�سب، 
لمن  حياة  ال  لكن  واأكثر،  اأكثر  ترجته  بخطئه  كالنا  تجاوزناها  بعدما 
اإن نطقت حرًفا لمخلوق  اإياها  اأغلق هاتفه في وجهها، متوعًدا  تنادي 
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ف�سينكر فعلته لالأبد وربما ترك المنزل باأكمله اإن ا�ستد الح�سار عليه. 

اأن  اأجل  من  المراأة  اإليه  تتذلل  الذي  الرجل  حجري  قلب  من  م�سنوع 
ي�سترها، �سواء كان ال�ستر عاطفًيا اأو �ستًرا ل�سرفها وال يوافق على �سترها 
ماذا �سيفعل اهلل به، فلنترك حكمه ليد اهلل هو قادر على كل �سيء، نحن 
ال نعافي المراأة من الذنب لكن اأن يخطئ االثنان وتتحمل المراأة وحدها 

النتيجة فهذا اأ�سواأ عقاب يمكن اأن يتحمله ب�سري. 

الأجل اهلل يا "خالد" ا�سترني، تلك الر�سالة التي اأر�سلتها "�سهد" اإلى 
ق�سوة.  بكل  بوجهها  الهاتف  اأغلق  بعدما  "خالد"، 

في  تتحدث، جل�ست  "�سهد" "رقية" لم  زارت  التالي  اليوم  �سباح  في 
�سبب وجع  تعرف  "رقية" اأن  بكلمة، حاولت  تنطق  ابنة عمها ال  غرفة 
عادة  من  فلي�ش  "�سهد" بورطة  اأن  العلم  تمام  "رقية" تعلم  "�سهد"، 
لكن  عينيها  تمالأ  الدموع  "رقية"..  زيارة  حتى  اأو  ال�سكوت  "�سهد" 
الكالم ينح�سر في حلقها ال ي�ستطيع اأحد اأن يخرجه احت�سنتها "رقية"، 
واقترحت عليها اأن تقوما �سوًيا وتتو�ساآ لت�سليا ركعتين هلل، واأن تدعوا 

اهلل مًعا ليخفف ما ب�"�سهد" من اأمل. 

- هل �سيقبلني اهلل عنده يا "رقية"، �ساألت "�سهد". 

�سعقت "رقية" من �سوؤال "�سهد" ما الذي فعلته كي ت�ساأل �سوؤااًل كهذا؟ 
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"�سهد"،  تنهار  اأن  االأمر لكنها تراجعت خوًفا من  ت�ساألها ما  اأن  كادت 
وقالت لها ثقي في اهلل فحا�ساه اأن يرد اإن�ساًنا يدعو له ليخفف عنه ما 
اأَ�ْسَرُفوا  ِذيَن  الَّ ِعَباِدَي  َيا  "ُقْل  تذكري قول اهلل عز وجل:  به من وجع، 
ُه  اإِنَّ ُنوَب َجِميًعا  َ َيْغِفُر الذُّ ِ اإِنَّ اهللَّ ْحَمِة اهللَّ َعَلى اأَنُف�ِسِهْم اَل َتْقَنُطوا ِمن رَّ
ِحيُم"..وقول اهلل عز وجل في الحديث القد�سي: "يا ابن  ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ
اآدم اإنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك وال اأبالي يا بن 
اآدم لو بلغت ذنوبك عنان ال�سماء ثم ا�ستغفرتني غفرت لك وال اأبالي"، 
فا�ستب�سري في ربك الخير يا "�سهد"، ما اإن �سمعت "�سهد" ذلك حتى 
بكت بكاًء �سديًدا لم ت�ستطع "رقية" اأن تخرجها منه، بل بكت معها على 

وجعها دون اأن تعرف �سببه. 

�سندت "رقية" "�سهد" واأدخلتها لتتو�ساأ واأتت لها بثوب نظيف لل�سالة، 
ومكثت  �سوًيا  و�سلتا  ل�"�سهد"  فعلت  مثلما  لنف�سها  ل�"رقية"  وفعلت 
"�سهد" تدعو ربها طوياًل: "اللهم اأنقذني مما اأنا فيه، اللهم اأني اأتيتك 
مذنبة لكن لي�ش لي �سواك فال تردني اإال وقد خففت ذنبي واأ�سلحت لي 
ما اأف�سدته اأنا بنف�سي اللهم اإنك اأرحم مما اأنا ا�ستحق فارحمني، اللهم 
اإن كان هذا الدر�ش تلقنه لي غيرة علّي لبعدي عنك فاإنني قد تعلمت 

فاأجرني في م�سيبتي". 

كاأنها  "رقية" بهدوء  فرا�ش  في  نامت  "�سهد" هلل  طوياًل  بكت  بعدما 
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اأنزل �سيكنته عليها بعدما لجاأت له بقلب  لم تنم منذ قرن، وكاأن اهلل 
"�سليم". 

اأنا حمقاء  ل�"رقية" اأي �سيء بل قالت لها  وحينما ا�ستيقظت لم تحِك 
الأنني لم اأ�ستمع لن�سائحك يا "رقية"، غبية اعتقدت اأنِك ال تحبينني، 
"�سهد" وقد قلقت لبع�ش  "رقية" من  اأكثرهم حًبا لي، هداأت  اأنِت  بل 
في  لها  تبوح  اأن  "�سهد" رف�ست  لكن  االأمر  ما  ال�سيء وحاولت معرفة 
الوقت الراهن، على اأن تبوح لها فيما بعد، وباالأخير قالت: "عديني اأال 
"�سهد" ووعدتها بما  "رقية" على كتف  تتركيني مهما حدث"، فربتت 
رغبت لكنها تيقنت اأن هناك �سيًئا خطيًرا تخفيه "�سهد"، وال ت�ستطيع 
النف�سية  لحالتها  اأكثر  "�سهد"  على  ت�سغط  اأن  ملكت  وما  تعرفه  اأن 

ال�سيئة جًدا.

*****
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"أال يمكننا أن نحكم بالموت على قراصنة الحب؟"

و"�سهد"  "رقية"  تترك  وه��ي  حزينة،  هي  لماذا  تعرف  ال  "عهد" 
اأتعلقت بهما لتلك الدرجة، هي حقيقة ال تدري، اليوم �سفرها وهي ما 
كانت ت�سعى اإليه بكل قوة، لم تتخيل اأن ترتبط بابنتي عمها في يومين 
اأو ثالثة على االأكثر بكل تلك الدرجة، تكاد اأن تبكي لتركهما وُيهياأ لها 
اأن تاأخذهما معها، ودعتهما بدموع حارة بعد اأن وعدتهما باأن تتوا�سل 
معهما، هي قلقة ب�ساأن "�سهد"، من الوا�سح جًدا اأنها على غير ما يرام، 
دوًما تقول لها ول�"رقية" ال تتركاني اأرجوكما ال اأحد يعلم باالأمر، وحتى 
و"خالد"  االأمر،  ما  تخمين  ي�ستطيع  "رقية" ال  اأخبرته  "عمار" بعدما 
ال  للمنزل  يعود  وحينما  هو،  اأين  يعرف  اأحد  وال  الم�سهد،  عن  مختٍف 

جلي�ش وال وني�ش له �سوى االإنترنت. 

"عهد" اإلى فرن�سا تذكرت الفتاة التي قابلتها وكانت  في طائرة عودة 
مري�سة بال�سرطان، المت نف�سها كثيًرا اأنها قد ن�سيتها ولم تزرها كما 
وعدتها، اإًذا هي لها وعد في م�سر لم تنجزه بعدما حلمت اأن تزورها 
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حينما  م�سر  اإل��ى  زي��ارة  ترجع  اأن  اأم��ل  على  فهي  و"عادل" مًعا،  هي 
التي  االأماكن  بكل  �ستبهجه  هناك،  اأهلها  على  �ستعّرفه  زوجها  ي�سبح 
الحياة  في  لها  ما  ل�"عادل" هي  "عهد" كثيًرا  ا�ستاقت  بدونه،  زارتها 
اأمل �سواه، ال ترى نف�سها مكتملة بدونه، وال تتخيل نف�سها مع رجل اآخر، 
هي توؤمن بالحب الذي ال فراق فيه، الحب الذي يكبر كل يوم وي�ستد مع 

تقدم العمر. 

ل�"عادل"،  الكبير  ال�سوق  داهمها  الطائرة  في  انتظارها  �ساعات  في 
اإنها  له  قالت  من  هي  لمنزلها،  تذهب  اأن  قبل  اإليه  تذهب  اأن  فقررت 
في  ت�ستقبله  ثم  الليلة  �ستريح  باأنها  اأخبرته  بل  مبا�سرة،  اإليه  �ستذهب 
ال�سباح،  ن�سمات  مع  يظهر  جديد  حب  من  بروح  التالي  اليوم  �سباح 
بعدما و�سلت اإلى مطار ا�ستقلت �سيارة لتو�سلها اإلى منزل حبيبها، وقبل 
فاأخبرته  و�سولها،  �سالمة  على  ليطمئن  والدها  هاتفها  اإليه  ت�سل  اأن 
اأن  ل�"عهد"  يقول  اأن  ل�"ي�سري"  يقولون  حوله  من  �سمعت  بخير  اأنها 
"ي�سري" كثيًرا لكن حبها  اأحبت عائلة  تاأخذ حذرها على نف�سها، هي 

ل�"عادل" اأكبر من اأن تظل بم�سر دونه. 

لروحك الحب االأبدي يا "عادل"، هو حال ل�سان "عهد" وهي ترن جر�ش 
باب "عادل" ال مجيب عليها، طرقت مرة اأخرى، فثالثة، اإلى اأن خرج 
لها "عادل" بهيئة غير مرتبة ابت�سمت له واحت�سنته وهاجمته بكلمات 
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من حب، وقالت لم اأ�ستطع المبيت في فرن�سا وال تراك عيناي، قابلها 
ي�ستطع  لم  تدخل،  كي  ال�سقة  باب  على  من  اأزاحته  بارتباك  بل  ببرود 
بالدخول  لها  �سمح  كيف  �سخ�سًيا  هو  يعرف  وال  تدخل  تركها  منعها، 

قالت له:

- اأتريد اأن تحت�سي القهوة معي، اأ�ستاق الأن اأ�سنعها لك بيدي.

من  كوبين  لت�سنع  مبا�سرة  المطبخ  نحو  توجهت  بل  ليجيب  تمهله  لم 
قهوة الحب، لتحت�سيها مع حبيبها في �سيافة المطر، كانت حالمة بحب 
القهوة  بكاأ�سي  خرجت  حينما  كابو�ش  اإلى  الحلم  وانقلب  له،  مثيل  ال 
ووجدت �سارة �سديقتها المدر�سية تخرج من غرفة نوم "عادل" بثياب 
نوم وتقول دعها تخرج من هنا، من �سمح لها بالدخول؟ األم تعلم بعد 
اأنك حبيبي وحدي األم تكن غادرت فرن�سا، وما الذي اأتى بها من جديد؟

الحب  تمار�ش  اأ�سبحت  القديمة  �سارة �سديقتها  "عهد" اأن  تتخيل  لم 
مع "عادل"، الذي اعتبرته رجلها وبكل هذا العهر تخرج لتلقنها در�ًسا 
لم  الذي  "عادل"،  اإلى  "عهد" طوياًل  نظرت  الحب،  وجع  في  جديًدا 
اأال  واأع��دك  االآن  بقلبي من  تكون  اأال  "اأعاهدك  قالت:  ثم  بكلمة  ينطق 

تجد امراأة تحبك مثلما اأحببتك". 

الخيبة من  اأذي��ال  بل جرت  "عادل"،  "عهد" لت�سمع جواب  تنتظر  لم 
تريحها  ال  كي  وان�سحبت  عليها  تاآمرت  الدموع  وك��اأن  تبِك  لم  ورائها، 
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اأنها لو بكت لهداأت ثورة قلبها لكن دموعها اأبت اأن  قلياًل، هي متيقنة 
تطيعها. 

واأنت ال  اأن يكون لي رجل يهبني ُحبه حتى بعد مماتي،  لطالما تمنيت 
ت�ستطيع اأن تهبني هذا الحب واأنا على قيد الحياة يا "عادل"، جعلتني 
اأ�سهر حزني عليك واألب�ستني ثوب الحداد على موت حبي، هذا حديث 
"عهد" الداخلي حينما عادت اإلى منزلها بو�سط المدينة ف�"عهد" في 

ذلك اليوم تلحفت اأوجاعها كما تلحفت فرا�سها. 

ا من المنوم كي ال تفكر ب�سيء، وعندما باغتها  ابتلعت "عهد" يومها قر�سً
نور ال�سم�ش اأفاقت بوجع كبير في راأ�سها ما الذي حدث؟ توهمت اأنها 
عا�ست كابو�ًسا من خيانة وحينما نظرت في اأرجاء الغرفة وجدت نف�سها 

في فرا�ش فرن�سا، واأن ما حدث ليلة اأم�ش ما هو اإال حقيقة مزعجة. 

اأ�سعلت �سيجارة لتوؤن�سها في غربتها ووجعها االأكبر، لربما غارت على 
نف�سها من اأن تبكي دموًعا، ولربما ال ت�ستطيع اأن تفعل لفرط ما اأرادت 
ن�سيان ما حدث، اأ�سيبت بذاكرة حادة لما حدث، كل االأحداث ن�سب 
نظرات  وكل  ذاكرتها  مائدة  على  المزعجة  �سارة  كلمات  كل  عينيها، 

وجع.  ظهر  عن  تحفظها  "عادل" لها 

التفتت  بدقاته  عاود  وحينما  االأول��ى،  بالمرة  اإليه  تلتف  لم  هاتفها  رن 
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خداًعا  عليها  يمار�ش  اأن  اأيريد  يريد؟  ماذا  "عادل"  اإنه  بياأ�ش،  اإليه 
مرة اأخرى؟ اأم يريد اأن يهديها وجًعا جديًدا؟ حينما تجاهلته اأر�سل لها 
ر�سالة ن�سية لم تقراأها وبخوف من اأن تتاألم مرة ثانية حذفت �سندوق 

الر�سائل باأكمله بما فيه ر�سالة "عادل" دون اأن تقراأ محتواها. 

كانت تعتقد اأنها ت�ستطيع اأن تغفر كل خطيئة ل�"عادل" حتى تبقى اإلى 
جواره، هي التي كانت على �سك اأنه يهبها الحب الأجل المال، ولم يكن 
االن�سحاب منه الأجل  ت�سهر �سالح  والأول مرة  لكنها  ب�سيء  يهمها ذلك 
الخيانة االأنثوية، ذلك الجرح الذي ال يغتفر مهما طال العمر، هي تدرك 
جيًدا كم من الوقت �ستتاألم، لربما العمر كله، لكنها ومع ذلك ف�سلت 

وجع الفراق على البقاء مع رجل ال يدري مفهوم الخيانة. 

مكثت الأكثر من ثالثة اأيام محا�سرة بجدار البيت والوجع، ولم تتجراأ 
اأن تنزل اإلى عملها اأو حتى ترى وجوه النا�ش، معتقدة منها اأنها �سترى 

الن�ساء. كل  وجوه  "�سارة" في  ووجه  الرجال  كل  وجوه  "عادل" في 

في اليوم الرابع تذكرت "لورا" اأتذهب لها اأم تغلق تلك ال�سفحة نهائًيا 
من حياتها، بالنهاية قررت اأال تذهب، بل لتذهب اإلى العمل وتحاول نقله 
اإلى م�سر، لم يعد ما رجعت من اأجله لها، بل اأ�سبح رجل غدر وخيانة، 

وهي ما كرهت في حياتها �سوى الخيانة. 

قدمت طلًبا اإلى مدير الم�ست�سفى، لم يتاأخر في اإجابته، لربما هو القدر 
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بقلب  اهلل  "عمار" اإلى  دعاء  هو  ولربما  م�سر،  اإلى  ترجع  اأن  يريدها 
الهج اأن تعود "عهد" اإليه، وافق المدير فوًرا على طلبها لتنتقل "عهد" 
ذهبت  فقد  �سبًرا  تطق  لم  بم�سر،  الم�ست�سفى  فرع  اإلى  ر�سمًيا  بهذا 
رجعت  يومين،  بعد  طلبها  وج��دت  القاهرة  اإل��ى  ع��ودة  تذكرة  لتحجز 
"رقية" و"�سهد" ابنتي عمها ما كان  تتذكر  فوًرا وجل�ست  اإلى منزلها 
غيرهما اليوم ليخففا عنها ماأ�ساتها، اأم�سكت بهاتفها وكادت اأن تت�سل 
الحزين،   �سوتها  تعرف  اأن  من  تخوفت  حين  تراجعت  ب�"رقية" لكنها 
وبعد اأن و�سعت هاتفها على فرا�سها دق الهاتف وابت�سمت حينما وجدت 
"رقية" تهاتفها، لربما هو تخاطر قلوب اأجابتها بابت�سامة مزيفة واأول 

ما بداأت به "رقية" حديثها:

- هل قدمِت على نقل عملك اإلى هنا؟ 

"�سهد" فعلت وفي قلبها  "عهد": الأجلك والأجل  بابت�سامة بائ�سة قالت 
تقول بل الأجل الغدر بي فعلت، وما كنت �ساأفعل لواله القدر. 

- "عمار" يريد اأن يطمئن عليِك، قالت "رقية".

اأخبريه اأني بخير واإن كانت "�سهد" اإلى جوارِك دعيني اأتحدث اإليها، 
كلها خوف، وككل  وكلماتها  يرام  "�سهد" على غير ما  وكالعادة �سوت 
مرة طلبت من "عهد" اأن تعود، وتلك المرة وعدتها بالعودة لها هي على 

يقين اأنها �ستعود. 
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ما اإن اأغلقن الهاتف حتى جرت "عهد" اإلى حقيبتها لتخرج منها بع�ش 
المرقمة..  الخم�سة  االأظ��رف  على  عثرت  يدها  مدت  حين  االأغرا�ش، 
"رقية" اأن  "عمار" والتي طلب من  لها  التي كتبها  اأتتذكرون االأظرف 
ودت  لها  حد  ال  بكاًء  بكت  حتى  فتحتها  اإن  "عهد" ما  بحقيبة  ت�سعها 
لو اأن اأحًدا يحت�سنها اأو اأن �ساحب تلك الكلمات يكون معها االآن، هي 
اأن الذي يخاف  اأبًدا  اأدركت  "رقية"، وما  اأن التي كتب الر�سائل  �سكت 

عليها هو "عمار". 

بكت الأن فتاة في �سنها ال تعرف اهلل حق معرفته ال توؤدي فرو�سها، وهي 
ابنة االأم التي تركت اأهلها الأجل الحب واالإ�سالم، اأي عبث ذلك الذي 

هي فيه؟ هي محبطة وتود لو اأن حياتها تبداأ من جديد. 

*****
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"هي ال تبكي عليه هي تبكي من أجل نفسها وبعدها عن ربها"
"من الحمق أن نظل على عهدهم وهم نقضوا هذا العهد بكل 

قسوة"
"الوحدة أفضل بكثير من البقاء مع أناس غادرين"

"اللهم هْبنا نسيانهم"
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امراأة حمقاء هي التي ال زالت على حب رجل ال يعترف بحبها له، و"عهد" 
تمثل الحمق على اأ�سده، هي موؤمنة باأن عليها اأن تخرج "عادل" ولالأبد 
ح�ساباتها  اأخرى  ق��رارات  لهم  وال�سوق  واللهفة  التعود  لكن  قلبها،  من 

دوًما مخالفة للعقل. 

يوم واحد متبٍق على الطائرة المتوجهة اإلى القاهرة لت�سل "عهد" اإلى 
مقر اأبيها واأمها االأول، وقد اأخبرت "رقية" "عمار" بذلك فخر �ساجًدا 

هلل ي�سكره على ا�ستجابة دعائه له.

- اأتحبها كل هذا الحب يا "عمار" �ساألته "رقية" وهي تربت على كتفه. 

- ولن اأبوح لها اإال في بيتها. قال "عمار".

قبل اأن ينتهي حديث "عمار" مع اأخته وجد �سوت خناق عند عمه، والد 
"خالد"، ما االأمر؟ �ساألت "رقية" اأجابها "عمار" وهو يهرول نحو باب 

ال�سقة كي ي�سعد ويرى ماذا يحدث عند عمه. 

كل هذا الخناق �سببه اأن "خالد" علم اأن اأر�ش ال�سعيد كلها ملك لعمه 
"ي�سري"، واأنه لي�ش الأحد �سيء فيها االآن �سوى عمه، وهو ال ير�سى اأن 
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ترث فتاة كل تلك االأر�ش وحدها، واأبوه اأخبره باأن هذا �سرع اهلل، ثم 
اإن عمك على قيد الحياة، وهو �ساحب االأر�ش بالكلية، و"ي�سري" كما 
اأن  "خالد" على  اإخوته له حقه لن يغ�سب اهلل في ماله، �سمم  اأعطى 
"ي�سري" �سيكتب االأر�ش كلها ل�"عهد" ولن يتبقى له �سيء، وما اإن قال 
له والده اإن فعل ذلك فح�سابه عند ربه، ثار "خالد" ولم ي�ستطع اأحد 

اإ�سكاته. 

تدخل "طه" والد "عمار" في االأمر، وقال ل�"خالد" من غير الالئق اأن 
نتحدث في اأمر كهذا وعمك على قيد الحياة، لكن "خالد" بالنهاية لم 
ي�سمع الأحد بل كاد اأن يخلع الباب بين يديه حينما اأغلقه خلفه بقوة ولم 

يعرف اأحد اإلى اأين قبلته. 

"عهد"  م��وج��ودة  كانت  القاهرة  نحو  المتوجهة  الطائرة  متن  على 
مثالية  تعي�ش ق�سة حب  "عهد" اأن  القدر  يمهل  لم  لربما  دامع،  بقلب 
فيها،  ُخذلت  التي  تلك  من  اأروع  ق�سة  لها  يخبئ  ولربما  "عادل"،  مع 
الخيانة  بين ق�س�ش  ُتكتب ق�سة حبها من  اأن  "عهد" يوًما  تتخيل  لم 
هي  الغدر،  من  بكثير  لها  اأرح��م  االأحباب  موت  ق�س�ش  لها  بالن�سبة 
موؤمنة باأنه من الحمق اأن نظل على عهدهم وهم نق�سوا هذا العهد بكل 
المعرفة  تمام  تعرف  هي  للعقل..  المغايرة  اأحكامه  للقلب  لكن  ق�سوة، 
اأنها �ستظل تتاألم لفترة، لكن في ذات الوقت لديها اإيمان غريب باأنها 
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التي  فاالأم  "كري�ستينا"،  والدتها  من  القوة  ورثت  هي  لربما  �ست�سفى، 
جينات  اأن  يبدو  والحب  االإ�سالم  الأجل  فرن�سا  اإلى  م�سر  من  هاجرت 

�سجاعتها وقوتها ورثتها ابنتها الوحيدة. 

الحب،  غدر  مار�ش  ل�سخ�ش  م�ستقبلها  زمام  ت�سع  اأال  "عهد" قررت 
ما  ك��ل  ه��ذا  �سريًعا  منه  ال�سفاء  ف��ي  ترغب  نف�سه  ال��وق��ت  ف��ي  لكنها 
حبها  لهفتها  ن�سيان  اإل��ى  الطريق  الن�سيان  اإل��ى  ال�سبيل  فما  يهمها، 
اإليها،  المتاأخرة  ور�سائله  هاتفه  دقة  ن�سيان  معه  واأحالمها  و�سوقها 
والمطر  قهوة  من  كاأ�سين  تحوي  �ستاء  مائدة  على  جلو�سهما  ن�سيان 

يداعب حبهما. 

قوة  بكل  والدها  احت�سنت  االإ�سكندرية  منزل  اإل��ى  و�سلت  م�سقة  بعد 
رغبت  الح�سن،  هذا  من  العالم  حنان  كل  تاأخذ  اأن  لو  ودت  امتلكتها، 
المرات بجوفها  قالتها مئات  لكنها  "اآه"،  له ب�سوت م�سموع:  تقول  اأن 
لم تعتد اأن تتاألم اأمام اأحد وال حتى والدها، ويمكن اأن يكون هذا �سبب 
ت�ستقبل  اأن  ت�ستطع  لم  فرا�سها،  الليلة  تلك  في  تلهفت  االأكبر،  وجعها 
"رقية" وال "�سهد" وال اأي �سخ�ش، رغم اأنهم ظلوا منتظرين لها طوال 
اليوم حينما و�سلت اأر�سلت ل�"رقية" و"�سهد" اأنها لن ت�ستطيع روؤيتهما 
عمها  ابنتا  تمتلك  لم  الباكر،  بال�سباح  عندهما  �ستكون  واأنها  الليلة، 
�سوى احترام رغبتها وحينما بلغت "رقية" "عمار" كاأن النار جرت في 
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لن  لكنه  المنزل  بداخل  موجودة  االآن  وهي  بالثانية،  انتظرها  عروقه 
ي�ستطيع روؤيتها اإال غًدا، قام و�سلى هلل وقال: "اللهم هون على قلبي ما 

اأنا فيه، القلوب بيدك يا اهلل واأنت تعلم اأني ال اأريد اإال حالاًل". 

"رقية" من  "رقية" اأن ت�سلي معها دوًما  "�سهد" من  الأول مرة تطلب 
ظلت  انتهيا  وحين  الفور،  على  "رقية"  ا�ستجابت  ذل��ك  تطلب  كانت 

"رقية" مبا�سرة: و�ساألتها  كعادتها  "�سهد" تبكي 

- اأتبكين "خالد" يا "�سهد" هل اأغ�سبِك ب�سيء؟

تبكي  بل  تبكيه،  ال  اأنها  نف�سها  بداخل  اأق�سمت  بل  "�سهد"،  تجبها  لم 
نف�سها وُبعدها عن ربها طوال الفترة المنق�سية. 

ولما لم تتلق "رقية" رًدا من "�سهد" اقترحت عليها اأن تقول ل�"عمار" 
اإن حدث �سيء بينها وبين "خالد" لي�سلحه، حينها ا�ستد بكاء "�سهد" 
"�سهد"  تهداأ  ولكي  ب�سيء  ل�"عمار"  تنطق  اأال  "رقية"  على  واأق�سمت 
لم  اأنها  اإال  الكبيرة  "رقية"  �سكوك  ورغم  تفعل،  باأال  "رقية"  وعدتها 
اأي �سيء �سوى الدعاء البنة عمها من قلبها، لعل اهلل  اأن تفعل  ت�ستطع 

يخفف ما بها من وجع. 

في ال�سباح كان يجب عليها اأن تذهب لعملها الجديد، اعتذرت بر�سالة 
من "رقية" و"�سهد" على اأن تلقاهما فور رجوعها، وفي الم�سعد قابلت 
"عمار"، الذي اأبدى فرًحا كبيًرا حينما راآها، لم تكن بمزاج جيد، الأن 
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اإنه اعتقد  اإجابات روتينية بحتة، حتى  اإليه اأجابت عليه  تتحدث كثيًرا 
رجل  في  م�سدومة  اأنها  اأب��ًدا  يتخيل  لم  معه،  الحديث  تتقبل  ال  اأنها 

اأوهمها بالحب.

للم�ست�سفى  تذهب  اأن  فعليها  القاهرة  اإلى  فاأخبرته  قبلتها  عن  �ساألها 
لتت�سلم عملها، و�ستبدي لهم رغبة اأنها تريد اأن تعمل بفرع االإ�سكندرية، 
�ساألها من باب الخوف عليها: "هل �ستذهبين وحدك؟"، باغتته باإجابة 
�سادمة: "الوحدة اأف�سل بكثير من البقاء مع اأنا�ش غادرين"، لم ي�ستطع 
بها  هو  اأغدر  جملتها،  وراء  من  الحقيقي  للمعنى  الو�سول  معرفة  اأبًدا 
ا اآخر يزعجها؟ اأم اأن االأمر ال عالقة له  في �سيء؟ اأم اأن هناك �سخ�سً
بحدود تفكيره؟ اأخيًرا اقترح عليها اأن تاأخذ �سيارته، نظرت له وقالت 
بهدوء قا�ٍش: "لم اأتعلم الطريق وربما لن اأتعلمه اأبًدا"، لم تمهله الرد 
عليها بل ا�ستوقفت �سيارة لتنقلها اإلى �سيدي جابر، ومن هناك لتركب 

القطار المتوجه اإلى القاهرة. 

كان عليها اأن تكون اأكثر تما�سًكا اأمام "عمار"، لكنها جعلته ي�سك في اأن 
بها اأمًرا ما، على الرغم من اأنه لم يعرف ما هو، اإال اأنه �سعر بحزنها 

العميق الأول مرة بحياته.

اأجرت "عهد" مهامها العملية وقد نالت ما رغبت به من العمل بم�ست�سفى 
االإ�سكندرية، وفي طريقها للعودة وجدت �سوت فتاة يعلو با�سمها التفتت 
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اإليها فوجدتها "�سابرين"، تلك الفتاة المري�سة بال�سرطان والتي التقت 
بها هي وزوجها في الطائرة المتوجهة اإلى م�سر الأول مرة، احت�سنت 
الفتاة كثيًرا كاأنها تعرفها منذ �سنوات، وعلمت "عهد" منها اأنها تكمل 
عالجها بذلك الم�ست�سفى، باغتتها "عهد" ب�سوؤال عن زوجها فابت�سمت 
"�سابرين" وقالت: "ال زال على عهدي فهو ي�سلي الظهر واأعلم جيًدا 

اأنه �سيدعو لي في �سالته". 

لغرفتها  يذهبا  اأن  "�سابرين"  اقترحت  بينهما  الحديث  طال  حينما 
ليتحدثا بهدوء ووافقت "عهد" بكل نف�ش را�سية �ساألتها "عهد": "من 

اأين لِك كل تلك القوة على الثقة برجل". 

- من اهلل قلت لِك اإن اهلل الذي خلق فينا الحب لن ي�سيعه اأبًدا، الأنه 
حب فيه، اأجابت "�سابرين" بثقة في ربها.

فطلبت  بالقطار،  لتلحق  النهو�ش  وحاولت  ال�سعداء  "عهد"  تنف�ست 
"�سابرين" منها اأن تجل�ش لتتناول الغداء معها، وعلى الرغم من عدم 
�سهية "عهد" للطعام وال للحياة باأكملها وافقت على ذلك، فهي حقيقة 
ت�سعر بطاقة اإيجابية غريبة حينما تجل�ش مع تلك الفتاة، قوة ال توجد 

باأحد وتحمل وثقة نادًرا ما تلقاها. 

التي  الفتاة  "ميدن" تلك  وجد  محا�سراته  "عمار" من  انتهى  حينما 
تحبه واقفة اأمامه، اأخبرته باأنها تريده في اأمر ما فتن�سل منها بحجة 
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كان  الذي  "يا�سر"،  نحو  متوجًها  اأمامها  من  وم�سي  جًدا،  م�سغول  اأنه 
"عمار" ظل  لكن  �سديقه،  من  ال�سديق  ه��داأ  ال�سيارة،  اأم��ام  ينتظره 
اأمامه فحل  التي  بال�سيارة  اأن ي�سطدم  اإنه كاد  رائق حتى  بمزاج غير 
"عمار"، لم  اإلى منزل  �سوًيا  القيادة وذهبا  "يا�سر" مكانه على مقعد 
يتحدثا ذلك اليوم اإال عن "ميدن" وكيف ل�"عمار" اأن يتعامل معها، وقد 
يتحدث في هاتفه  كان  "خالد" جزًءا من حديثهما �سدفة حين  �سمع 
من  "اأحمق!  �سمعه  ما  على  نف�سه  "خالد" بداخل  واأج��اب  ال�سلم  على 

الممكن اأن ياأخذ منها ما يريد دون تعب".

عاودت "عهد" المنزل في الثانية ع�سر �سباًحا، كاد اأن ينفجر "عمار" 
من الغيظ كلما �ساأل عنها، "رقية" اأخبرته باأنها ما زالت بالطريق اأين 
من  يتحرك  لم  التفكير،  من  ينفجر  كاد  راأ�سه  الوقت  ذلك  كل  كانت 
ال�سرفة حتى وجدها قادمة ب�سيارة اأجرة وا�ستوقفتها عند باب العمارة، 
كانت تهاتف والدها وتخبره باأنها �ستبيت تلك الليلة مع "رقية" و"�سهد"، 
ا.  لم يمانع والدها وكادت تبكي هي لكن الدمع ع�ساها هذه المرة اأي�سً

�سعدت وفتحت لها "رقية" وا�ستقبلتها "�سهد"، التي قد اأخبرت والدتها 
بالفعل اأنها �ستق�سي الليلة مع "رقية" و"عهد"، لم يكن ل�"عمار" دور 
غير اأنه ترقب "عهد" حتى دخلت لغرفة "رقية"، وبعد مرور ما يقرب 
فعلته  عما  لي�ساألها  "رقية"  "عمار"  ن��ادى  دقيقة  ع�سرة  الخم�ش  من 
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"عهد" بالعمل فاأراحته بقولها: "�ستعمل بفرع االإ�سكندرية، ثم اأ�سارت 
اإليه باإ�سبعها قائلة: "ال تزعجني ثانية، ال وقت لدي و�سيكون عليك فيما 
بعد دفع المال كي يطمئن قلبك"، �سحك "عمار" مع "رقية" لكن ما 
لبث وتغير وجهه فتنف�ست "رقية"، وقالت: "ماذا حدث ثانية"، باغتها 
ب�سوؤاله اأين كانت قد تاأخرت كثيًرا؟ لم يكن لدى "رقية" اإجابة، ولهذا 
تركت اأخاها وحيًدا يفكر في اأي مكان كانت "عهد" طوال اليوم، لو اأن 
اأحًدا يطمئنه اأن "عهد" ق�ست اليوم مع "�سابرين" المري�سة الطماأن 

قلبه ونام تلك الليلة في هدوء، لكن القدر اأبى اأن يخبره. 

لبنات  "عهد"، و�سردت  لفترة طويلة اختنقت  الفتيات  اأن تحدثت  بعد 
عمها مع حدث لها مع "عادل" فما كان من "�سهد" اإال البكاء ال�سديد 
واحت�سنت "عهد" وقالت لها: "الحمد هلل الذي اأنجاِك منه اأنِت بخير 
"عهد" لم يكن  هو لم يلم�سِك احمدي اهلل كثيًرا وا�سجدي له طوياًل، 
كل هذا في ذهنها، ما كانت تتاألم منه هو الغدر بها، بل لثقتها ب�سخ�ش 
ال يوؤتمن على قلب، حاولت اأن تعرف ما الجرم الذي ارتكبته كي ت�سل 
بحبها اإلى �ساطئ الوجع فاأجابت "رقية" دون تفكير: اإنه حب في غير 
ر�سا اهلل فحرمِك رب القلوب منه، تذكرت "عهد" حينها "لورا" وهي 
تروي لها اأن الحب في اهلل هو اأطهر االأنواع، لكن "عهد" بعيدة جًدا عن 
اهلل حتى ال�سالة ال ت�سليها، هل غا�سب اهلل منها ولهذا عاقبها بالحب 
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اإليه وتتقرب  اأن اهلل يلقنها الدر�ش كي تلجاأ  اأم  لغيره وتعلق قلبها به؟ 
تنقذ  اأن  لو  تود  باهتة  تائهة روحها  اأين هي  تدري حقيقة  منه؟ هي ال 

روحها من كل الماديات، ورغبت لو اأن تعي�ش حًبا روحًيا ال فراق فيه. 

"�سهد"  وجل�ست  تتحدث  يجعلها  اأن  اأحد  ي�ستطع  ولم  "عهد"،  �سمتت 
"رقية"  ج���اءت  حينها  اأزم��ت��ه��ا،  ف��ي  تت�سرف  كيف  ت��ع��رف  ال  كئيبة 
بالم�سحف ال�سريف وجل�ست اإلى جوارها تقراأ ب�سوت م�سموع اآيات من 
"�سهد" وانتف�ست  بكاء  ا�ستد  الزنى  اآية  الحكيم، حينما جاءت  الذكر 
من مكانها وحينما جاءت اآيات رحمة اهلل بكت "عهد" بكاًء �سديًدا هي 
لحظة  في  كله  وجعها  اأخرج  القراآن  وكاأن  تبكي  اأن  اإال  رغبتها  كان  ما 
لكنها حين  القراآن وال قراءته،  "عهد" على �سماع  اعتادت  واحدة، ما 
ا�ستمعت باإن�سات ازداد قلبها �سغًفا بربها وعينيها بكاًء على ما فاتها. 

احت�سنت "رقية" "عهد"، وقالت لها وهي تربت على كتفها: "الوحدة 
اأف�سل بكثير من البقاء مع اأنا�ش غادرين".

وجوده  على  اأحالمي  رتبت  التي  واأن��ا  ن�سيانه  اإل��ى  ال�سبيل  لي  كيف   -
بحياتي؟ قالت "عهد" وهي ما زالت تبكي: 

- "اأحبي اهلل فوق كل حب، فهو القادر على اإنقاذِك من كل حب غادر ال 
هدف منه اإال البعد عن اهلل". بهدوء اأجابتها "رقية".
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جل�ست  االآخ��ر  الطرف  وعلى  باكية،  وه��ي  نامت  بل  "عهد"  تجب  لم 
"�سهد" تبكي لربها وهي تدعوه اأن يهبها نجاة لما هي فيه ويهب "عهد" 

ن�سياًنا لوجعها.

وعلى الرغم من محاوالت "رقية" القا�سية الأن تعرف ما في "�سهد"، 
اإال اأن االأخيرة لم تجبها بل ترجتها اأن تدعو لها ليخفف اهلل ما هي به 

فا�ستجابت "رقية" ل�"�سهد"، على الرغم من قلقها.

*****
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"الصالة والصوم يطهران قلبك من كل وجع"
"ال سعادة دون حب وال حب دون إيمان"

ما عاد "عمار" يتقبل اأمر ذهاب "عهد" المتكرر وحدها عند جدها، 
قبل  يقتله  اأن  اإليه  يخيل  خالها  ابن  ويغير من جورج  عليها  يخ�سى  هو 
اأو�سلها  "عهد" م�سلًما عليها في اآخر مرة ذهبت لجدها  اأن يلم�ش يد 
"عمار" الذي كان ينتظرها في النافذة  اإلى منزلها وراآها  جورج لياًل 
له  يحفظ  اأن  اهلل  "عمار" ودعا  ينم  لم  يومها  و�سولها،  على  ليطمئن 
يومها  ال�سماء  ولعل  دينها  يعلمها  كي  الطريق  له  يمهد  واأن  "عهد"، 
كانت مفتوحة ال�ستجابة الدعاء ففي اليوم التالي، وحين كانت "عهد" 
متوجهة لغرفة "رقية" كعادتها في الفترة االأخيرة وجدت اأجندة ملقى 
يبدو  بها محا�سرات علمية  وبتلقائية فتحتها ووجدت  االأر�ش  بها على 
ل�"عمار" اأغم�ست عينيها لبرهة لتتذكر اأين راأت هذا الخط من  اأنها 
قبل اأخيًرا تذكرته اأنه نف�ش الخط الذي كتب بها الخم�سة اأظرف، التي 
وجدتها في حقيبتها حين كانت بفرن�سا، اإًذا الذي كتب لها هو "عمار" 
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ولي�ش "رقية" كما اعتقدت.

باغتها "عمار" بالوقوف اأمامها فنظرت اإلى عينيه بثقة فقال هو بمزاج 
غير الئق م�سيًرا اإلى االأجندة التي بيد "عهد" "اإنها لي". 

ما  تتذكر  عينيها  "عمار" واأغم�ست  نحو  بنظرها  "عهد" ثابتة  ظلت 
ُكتب بالخم�سة اأظرف كتب فيها:

- يمكنني اأن اأعلمِك ال�سعادة فهل تقبلين بي معلًما؟ 

ثم كتب بالورقة الثانية: 

- ال�سعادة الحقيقية في معرفة اهلل. 

وكتب في الثالثة: 

- وال معرفة هلل دون �سالة. 

وكتب بالرابعة: 

- وال �سالة لمن لم يطهر قلبه هلل.

وكتب بالخام�سة: 

وطهر القلب في الحب الكبير هلل.

وكاأنها حفظت الر�سائل عن ظهر حب حتى ال تن�ساها، اأفاقها "عمار" 
على مناداته لها. 
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- "عهد" "عهد"، قال "عمار".

وكاأنها كانت في عالم اآخر ا�ستفاقت على �سوت "عمار"، وانتبهت له ثم 
قالت "ما االأمر؟". 

- اإن تلك االأجندة لي، قال "عمار".

مدت له يدها بها ثم نظرت في عينيه ب�سجاعة، وقالت: "قبلت بك معلًما 
لي"، ثم تركته ودخلت غرفة "رقية" وافتر�ست �سريرها دون اأن تتحدث 

اإليها حتى �ساألتها "رقية": "ما االأمر يا "عهد"؟ "فاأجابتها بال �سيء. 

ليفهم  "عمار" ثابًتا في مكانه  "رقية" ظل  "عهد" لغرفة  حين دخلت 
الخم�ش  تذكر  اأخيًرا  لي"،  معلًما  بك  "قبلت  "عهد"  كلمات  مق�سود 

ر�سائل وحينها اأق�سعر قلبه فرًحا. 

"عهد"  ت�ستدعي  اأن  "رقية"  من  "عمار"  طلب  اليوم  هذا  م�ساء  في 
حدث  ما  "عمار"  فاأخبرها  االأم��ر  ما  تعرف  حتى  "رقية"  فرف�ست 
فطارت "رقية" ت�ستدعي "عهد" ولما فعلت تذكرت "�سهد" فما المانع 
وجدوها  لكنهم  و"عهد" اإليها  هي  فذهبت  االأخرى  هي  ت�ستدعيها  اأن 

نائمة فتركوها لحين اأن ينتهوا ف�سيرجعون اإليها ثانية. 

جل�ش "عمار" و"عهد" و"رقية" في غرفة ا�ستقبال ال�سيوف وب�سال�سة 
ال�سالة تطهر  اأن  وكيف  فيها،  والخ�سوع  ال�سالة  "عمار" ف�سل  �سرح 
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القلب من كل وجع فباغتته "عهد" ب�سوؤال حتى وجع الحب يا "عمار"؟ 

لم تكن تتخيل اأن "عمار" �سيجيبها ب�"ال �سعادة دون حب وال حب دون 
اإيمان يا عهد". تاأملت "عهد" كلمات "عمار" حتى ا�ستوعبتها بكليتها 

وانتهت الجل�سة االأولى بعد اأن تعلمت "عهد" در�ًسا مهًما جًدا. 

االأغرب اأن بعد كل جل�سة ت�سعر "عهد" براحة لم ت�سعر بها من قبل هل 
هي حالوة االإيمان اأم حالوة القرب من اهلل.

ما الذي كنِت تحبيه في "عادل" يا "عهد"؟ هذا ال�سوؤال الذي ما حير 
"عهد"، بعدما وجدت من "عمار" كل تلك الرجولة، فهو حينما يتحدث 
ال ينطق اإال جمااًل، وحينما ي�سمت ال تجد منه اإال وقاًرا ورجولة، الموجع 
المنق�سية،  الفترة  "عادل" كل تلك  "عهد" لم تر عيوب  اأن  االأمر  في 
ورغم كل ت�سرفاته البغي�سة كانت تق�سم عليه اأال يميتها �سوًقا وبعًدا، 
اأهذا هو عمى الحب كما يقولون؟ هي حقيقة ال تدري كل ما تقتنع به 
االآن هي اأن ت�سكر اهلل على نعمة الطريق ال�سحيح الذي ي�سره اهلل لها. 

اأن تتغير حياتها لهذه الدرجة، واأن ت�سعر تجاه  "عهد" يوًما  لم تتخيل 
عما  ل�"عمار" ب�سيء  تبح  لم  هي  مجدًدا،  حب  بم�ساعر  اآخر  رجل  اأي 
بداخلها من ارتياح له، لكنها متيقنة من اأن "عمار" يكن لها كل الحب، 
فال ام��راأة على كوكب االأر���ش ال تعرف الرجل الذي يحبها من غيره، 
يحبهن  كان  اإن  ما  ليعرفن  الرجل،  لقلب  الدخول  في  فرا�سة  لديهن 



229

الذي  اأن  اأنف�سهن  ويوهمن  اأنف�سهن  يكذبن على  اأم ال؟ ورغم ذلك قد 
اأمامهم يحبهن كي ال يواجهن مرارة الحقيقة. 

"عهد" من عملها بالم�ست�سفى وجدت  في يوم الخمي�ش وحينما عادت 
جواره  اإلى  وجل�ست  له  ابت�سمت  العادة،  عك�ش  على  ينتظرها،  والدها 

و�ساألته "ما االأمر؟".

اأجاب عن �سوؤالها ب�سوؤال اآخر: "ما راأيك ب�"عمار" ابن عمك؟".

لم تتردد "عهد" باالإجابة حينما ردت وقالت "اإنه رجل". 

باغتها والدها باإخبارها باأن عمها طلب منه يدها لتتزوج من "عمار". 

�سمتت "عهد" لبرهة ولم تخجل من حديث والدها ولم تدخل غرفتها 
"دعني  العاطفة  قبل  العقل  بلغة  اأجابته  اإنما  الفتيات  كبقية  مبا�سرة 

اأفكر". 

انده�ش "ي�سري" من اإجابة "عهد"، هو كان يعتقد اأن "عهد" �ستطير 
فرًحا حينما ت�سمع خبًرا كهذا هو يالحظ اأن "عهد" م�سدودة ل�"عمار" 
القترة المنق�سية اأخبرها باأنه ما توقع منها اإجابة كتلك داهمته بردها 
المقنع باأن هذا م�ستقبل وعمر كامل، وعليها اأن ت�ستخير ربها ثم تحدد 
العيوب،  تلك  مع  تتاأقلم  اأن  �ست�ستطيع  وهل  "عمار" وعيوبه،  مميزات 
ولكن  اهلل،  على  �ستتوكل  هي  لها،  بالن�سبة  ال�سهولة  بتلك  لي�ش  االأم��ر 
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قبل ذلك عليها اأن تدر�ش االأمر بالعقل الذي وهبه اهلل لها كي ال تدخل 
"ي�سري"  �سمت  ال��ذي  "عهد"  تفكير  هو  هذا  بالف�سل،  تنتهي  عالقة 

اأمامه موافًقا عليه.

*****
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أنها  لمجرد  لجحيم  امرأة  حياة  يقلب  الذي  ذلك  برجل  "ليس 
وثقت به"

ام��راأة  حياة  قلب  اآخ��ر  وبين  اأحبه  قلب  في  اهلل  اتقى  رجل  بين  �ستان 
"خالد"،  اتبعه  ما  هو  الثاني  والنموذج  به  وثقت  اأنها  لمجرد  لجحيم، 
الذي يهدد كل يوم "�سهد" بعدم الزواج منها اإن لم تفعل ما اأراد هو، 
اليوم فاجاأها برغبته بممار�سة الحب معها ثانية واإال لن يتزوجها ولن 

يعترف اأبدا باأنه من فعل بها فعلته االأولى.

اأتغ�سب اهلل ثانية؟ وهي الفتاة التي ما بقي لها �سوى اهلل ت�سكو له همها 
وتدعوه الأن يخرجها من كربتها، هي التي اأق�سمت على نف�سها اأال تخطاأ 
بحق اهلل ثانية، واأال تخطاأ بحق نف�سها، ماذا عليها اأن تفعل وبماذا عليها 
اأن تجيب عن طلب "خالد"؟ لن يكون لها عين اأن ت�ساأل اهلل المغفرة اإن 
فعلت تلك المع�سية الكبيرة مرة اأخرى، "اللهم دبر لي هو حال ل�سان 

�سهد". 

راوغته "�سهد" على تاأخير الموعد الأن لديها ظروًفا ما، وقبل هو عذرها 
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على غ�سب منه لم يكن يتخيل اأن "�سهد" اأق�سمت بداخلها اأال تفعل ذلك 
حتى لو على موتها. 

و"�سهد" منغم�سة في التفكير وجدت باب منزلها ُيطرق اإذا هي "عهد" 
"�سهد"  اأن تنطق  "�سهد" كادت  فتحت لها الباب وحينما دخلتا غرفة 
تقول  وه��ي  فرحة  "عهد"  وج��دت  لكنها  وجعها،  �سر  هو  ما  ل�"عهد" 
ويحترمني  عّلي  يخاف  ا  �سخ�سً اأج��د  لم  لي  زوًج��ا  ب�"عمار"  �ساأوافق 
مثله، يكفي اأنه رجل يعرف اهلل ومن يعرف اهلل لن يخذل اأبًدا قلب فتاة 
"ليتني عرفت اهلل قبل  "�سهد" بقوة ونف�سها تقول:  اأحبته، احت�سنتها 
اأقع في م�سيبتي تلك ليتني احترمت ذاتي وربي وغليت من نف�سي  اأن 

وا�ستمعت لن�سيحة رقية". 

"عمار"، وقرر  "عهد" على الزواج من  الجميع ب�سعادة تامة، لموافقة 
زواج  حفل  مع  قرانهما  "عمار" و"عهد" وعقد  خطبة  تكون  اأن  االأهل 
"يا�سر" و"رقية" يوم الجمعة على اأن يكون حفل زواج "عمار" و"عهد" 

في وقت الحق تحدده االأ�سرة مًعا. 

ورغم وجع "�سهد" اإال اأنها فرحت ل�"عهد"، كما لم تفرح من قبل، يكفي 
اأنها اأنقذت من ظلمات نف�سها مبكًرا قبل اأن تتوجع مثلها.

لكن على العك�ش ا�ستاط "خالد" غيًظا حينما علم باأمر خطبة "عهد" 
على "عمار" كاد اأن يقتل اأحًدا هو كان يخطط للزواج من "عهد" وترك 
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"�سهد" نهائًيا ال الأنه يحبها بل الأنه يحب اأموالها هو ما اأراد منها �سيًئا 
اإال اأن يمتلكها من اأجل مالها، وما كان هذا �سيتم اإال من خالل الزواج 
منها ماذا عليه اليوم اأن يفعل وهو يرى باأم عينيه موافقة "عهد" على 
الخطبة من "عمار"، هو ما انتبه لفكرة رغبته في الزواج من "عهد" اإال 
متاأخًرا، لذا لم يكن اأخذ االإجراءات المنا�سبة من اأجل ذلك وقد �سبقه 

بعد. ينته  لم  له  بالن�سبة  "خالد" االأمر  "عمار" لكن 

واأه��ل  جدها  لتعزم  تذهب  الأن  "ي�سري"،  والدها  "عهد"  ا�ستاأذنت 
والدتها على حفل خطوبتها، ووافق "ي�سري" دون اأدنى م�سكلة على اأن 

يذهب معها.

في الم�ساء ارتدت "عهد" �سترة وا�سعة وحجاَب راأ�ش الأول مرة ترتديه 
�ساألها "ي�سري" وهو ي�سير اإلى الحجاب: 

- اأاأجبرِك "عمار" على هذا؟ 

- بل اقتنعت به ولن اآخذ من الدين جزًءا واأرمي بعر�ش الحائط جزًءا 
اآخر، واإن كان "عمار" ممن يجبرون المرء على فعل �سيء دون االإقناع 

العقلي ما وافقت به زوجا لي، قالت "عهد" وهي تبت�سم. 

قبل اأن يخرجا دخل "ي�سري" عند اأخيه "طه" ليخبره باأمر ذهابه هو 
و"عهد" اإلى جدها ما اإن وجد العم واأ�سرته من بينهم "عمار" و"رقية" 
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ووالدة "عمار" حتى وقفوا مبت�سمين ل�سترة وحجاب "عهد"، ولم ينطق 
"عهد" على القرب  اأن يثبت  اإال بعد دقائق، داعًيا اهلل  "عمار" ب�سيء 

منه.

ب�ساأن عزومة جد "عهد" اتفق الجميع على اأن يذهب "عمار" مع عمه 
و"عهد" ليعزموا جدها فهذا من الواجب. 

�سيفرح  اأنه  تعلم  باأنها  اأخبرته  بهدوء  "عهد" حديثها مع جدها  بداأت 
مع  خطبتها  هو  �سي�سعدها  وم��ا  ي�سعدها،  �سيء  اأي  ب�ساأن  كثيًرا  لها 
الجد  ا�ستطاع  ما  خطبتها،  لها  ليبارك  الجمعة  يوم  "عمار" وح�سوره 
وقّبلته  له  ابت�سمت  باأن يح�سر خطبتها،  يعدها  واأن  لها،  يبارك  اأن  اإال 
على جبينه و�ساألته عن خالتها "مريم" لتعزمها، وحينما اأجابها باأنها 
يوًما  اإلى جدها  تذهب  لم  فهي  ال�سيء،  بع�ش  ت�سايقت  المنزل  خارج 
وجعلوها تقابل "مريم"، هي ال تعرف ما االأمر ولماذا ال تخرج لتقابلها 
اأبًدا، وحينما ا�ست�سعر الجد غ�سب "عهد" وعدها باأن تذهب معه يوم 
الخمي�ش لتبارك لها خطبتها، فارتاحت "عهد" بع�ش ال�سيء وا�ستاأذنوا 
الجد وخرجوا بهدوء، وحمد اهلل "ي�سري" اأن االأمر مر ب�سالم دون اأي 
اأزمة، وعلى الرغم من ذلك لم يكن "عمار" مرتاًحا اأبًدا وهو نف�سه ال 

يعرف ال�سبب في ذلك. 

بجبروت الق�سوة اأمر جد "عهد" الجميع باأن يبحثوا له عن جورج لياأتوا 
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به فوًرا اإليه فعاًل اأتوا ب�"جورج" بعد ن�سف �ساعة ب�سيق �سديد و�سوت 
به خناق. 

- األم اأقل لك اأن تعلق "عهد" بك وتجعلها تحبك؟ قال الجد. 

- ما االأمر، قال "جورج".

ت�ساأل  اأن  "اأجب عن �سوؤالي دون  - نظر له جده نظرة قا�سية ثم قال: 
�سوؤااًل اآخر". 

- نعم حدث واأنا من يومها واأنا اأحاول في ذلك، قال "جورج". 

يوم  و�سيخطبها  لذلك،  عمها  "عمار" ابن  �سبقك  قد  وفا�سل،  غبي   -
الجمعة المقبل، قال الجد. 

�سيذهبون  اأنهم  من  الجديدة  الجد  اأوام���ر  لي�ستمعوا  الجميع  جل�ش 
ليباركوا "عهد" ويكون "جورج" رقيًقا جًدا معها حتى يفكر الجد ماذا 

�سيفعلون.

*****
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"اللهم ابعد عنا فقد أحبتنا"
"كل الفتيات جميالت في شيء ما، إال أنِت جميلة في كل شيء"

في �سباح يوم الخمي�ش وقبل موعد خطبة "عمار" ب�"عهد" بيوم واحد 
دق هاتف "عهد" واإذا بالمت�سل "�سابرين" المري�سة ال�سرطانية التي 
اأن تنطق بكلمة وجدت  "عهد"، وقبل  "عهد" بالطائرة اأجابتها  قابلت 
لم  اأنها  اإال  تهدئها،  اأن  "عهد"  حاولت  �سديًدا،  بكاًء  "�سابرين"  من 
القاهرة  اإليها  ت�سافر  اأن  الهاتف، فقررت  ت�ستطع فعل ذلك من خالل 

لتعرف ما االأمر. 

ا�ستقلت القطار وتوجهت مبا�سرة نحو "�سابرين"، وما اإن اقتربت منها 
ن�سف  بعد  للعمليات  تدخل  اأنها  اإياها  مخبرة  "�سابرين"،  بكت  حتى 

�ساعة �ساألتها "عهد": هل هي خائفة؟

 ال، بل لم اأدخل من قبل و"مريم" لي�ست معي، قالت "�سابرين".

- من "مريم"؟ �ساألت "عهد".

مدت "�سابرين" ال�سورة التي بين يديها اإلى "عهد"، وقالت �سديقتي 
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تلك التي لم تتاأخر عن زيارتي كل تلك الفترة، وال اأعرف ما الذي حدث 
لم  با�ستمرار،  متاح  لكن هاتفها غير  بها  االت�سال  اأح��اول  يوم  لها كل 
لفت نظرها �سورة  ما  بل كل  "�سابرين"،  "عهد" من حديث  تنده�ش 
ل�"�سابرين"  اأخالتها تعد ال�سديقة الحميمة  "مريم" اإنها هي خالتها 
ا اأنها لم تقابل "مريم" اإال  ما تلك ال�سدفة وما �سغل بال "عهد" اأي�سً
مرة واحدة ومن بعدها لم تلق بها رغم زيارات "عهد" المتكررة لجدها 

ورغم �سوؤال "عهد" المتكرر عليها. 

لم تخبر "عهد" "�سابرين" باأي �سيء، بل هداأت من روعها ووعدتها اأن 
تنتظرها حتى تخرج من غرفة العمليات. 

منذ  "�سابرين" القابعة  �سالمة  اأجل  القراآن من  "عهد" تقراأ  جل�ست 
اأربع �ساعات في غرفة العمليات، وتارة اأخرى تدعو من اأجل "�سابرين".

حقيقة ال اأ�سعب على االإن�سان اأن يفقد اأحبته، خا�سة اإن كانوا اأ�سدقاءه، 
المتباعدين".  �سمل  واجمع  اأبًدا  اأحبتنا  من  تحرمنا  ال  "فاللهم 

خرجت "�سابرين" من غرفة العمليات وطماأن الطبيب "عهد" وطماأن 
زوج "�سابرين"، الذي ما ترك الم�سحف من يده طوال ما كانت زوجته 
"عهد" على  "�سابرين" حتى قبلتها  اأفاقت  اإن  العمليات ما  في غرفة 

جبينها ووعدتها اأن تزورها مرة اأخرى. 

التحقت "عهد" بقطار ال�ساد�سة م�ساًء وو�سلت اإلى منزلها في العا�سرة 
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م�ساًء، وقد ن�سيت هاتفها في المنزل وكاد اأن ينفجر "عمار" من القلق 
"عهد" وفوجئ  به  تعمل  الذي  بالم�ست�سفى  ات�سل  قد  كان  وقد  عليها، 

باأنها قد اأخذت اإجازة لمدة يومين. 

�ساأل  ال��ي��وم  ط��وال  الفقد  بحرقة  العمارة  ب��اب  على  "عمار"  قابلها 
"عهد" اأين كانت؟ ذرفت دمعة من عينيها فما كان منه اإال القلق اأكثر، 
منظر  من  �سدمت  "رقية" التي  وا�ستقبلتهما  �سقتها  اإلى  فا�سطحبها 
واأخفت عنهما  ما حدث،  لهما  �سردت  االأمر؟  ما  "عهد" �ساأالها  بكاء 

اأمر اأن �سديقة "�سابرين" هي "مريم" خالتها. 

التي  فرو�سها  وت�سلي  تتو�ساأ  الأن  "رقية"  دعتها  روعها،  من  ءا  ه��دَّ
�ساعت منها ب�سبب الموا�سالت، ف�سمعت "عهد" ن�سيحة "رقية" التي 

قامت تجهز وجبة طعام ل�"عهد" ابنة عمها. 

في �سباح اليوم التالي كل المنزل كان على اأهبة اال�ستعداد الإقامة حفل 
زفاف "رقية" على "يا�سر"، وعقد قران "عهد" على "عمار"، الجميع 
"خالد"  اإال  عمها،  ابنتي  ب�ساأن  "�سهد" فرحة  حتى  الفرحة  غاية  في 
ببع�ش  "رقية"  تجملت  بعيد..  من  بغيظ  الموقف  يترقب  وقف  ال��ذي 
الم�ساحيق الب�سيطة وارتدت حجاًبا اأبي�ش زاد من جمالها على ف�ستانها 
االأبي�ش المنفو�ش، وارتدت "عهد" ف�ستاًنا وا�سًعا بحجاب جميل زاد من 
اإال  اأن وجهها حزين  "�سهد" مثلهما، ورغم  وفعلت  لنف�سها،  احترامها 
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اأنها ظهرت كالبدر في اأناقتها. 

له  انتبهت  اإن  ما  التي  "�سهد"،  جوار  "يا�سر" اإلى  "�سليم" اأخو  وقف 
حتى ابتعدت عنه فا�ستوقفها هو محاواًل فتح مجرى الحديث معها، لكن 
"�سهد" اأن تتقبل الحديث مع �ساب غريب عن  هيهات لفتاة في و�سع 
نقلت  ثم  باحترام،  بينهما  الحوار  اأغلقت  ال�سهولة،  تلك  بكل  بيتها 
"�سهد"  فعلته  مما  الرغم  وعلى  لكن  عمها،  ابنتي  جوار  اإلى  مو�سعها 
لم يتركها "�سليم"، فقد ذهب وراءها بحجة الوقوف اإلى جوار اأخيه هو 
االآخر فما كان من "�سهد"، اإال اأن تنزل على اأذن "رقية" وتقول لها اإنه 
وتجاهليه  نف�سك  "احفظي  تقول  وهي  "رقية"،  لها  فابت�سمت  يترقبني 
الأجل اهلل والأجل خطيبِك". معذورة يا "رقية" فاأنِت ال تعرفي ما حدث 
بين "�سهد" و"خالد"، في نف�ش الوقت اقتنعت "�سهد" براأي "رقية" اأن 

تحفظ نف�سها هلل ليحفظها اهلل في كل خطواتها. 

"اإن  باأذنها بقوله:  واأثناء هم�سة  "عمار"،  "عهد" على  بعد عقد قران 
كل الفتيات جميالت في �سيء ما اإال اأنِت جميلة في كل �سيء" دخل جد 
"عمار" من جوار  قام  و"مريم" خالتها  "عهد" و"جورج" ابن خالتها 
"عهد" لي�ستقبل اأهل زوجته، واقتربت منهم "عهد" و�سلمت على جدها 
وكاد اأن ي�سلم على "عهد" "جورج"، لكن "عمار" بماء الغيرة على اأهل 
"عهد"  يد  "عهد" وترك  ت�ستقبلها  اأن  "جورج" قبل  يد  ا�ستقبل  بيته 
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تذهب لت�سلم على "مريم" التي احت�سنتها، معتقدة اأنها �ست�ستم رائحة 
والدتها فيها. 

جل�ش اأهل "عهد" وجل�ش الجميع في مجل�ش فرح اإال "�سهد"، التي كادت 
اأن يغ�سى عليها حينما ناداها "خالد" وتذكرت يوم عقد قران "رقية" 
على "يا�سر" وما حدث فيه، اإال اأنها ما كان بيدها �سيء اإال اأن ت�ستجيب 
نداءه فجرت قدميها متجهة نحوه خائفة من اأن يطلب منها ما يغ�سب 

اهلل، لكنها فوجئت منه بحديث اآخر. 

"خالد" بغدر  قال  زواجنا،  باأمر  اأ�سرع  اأن  تريدين  اأنِك  الموؤكد  - من 
وا�سح. 

- نظرت "�سهد" في االأر�ش معلنة بذلك اأن اإجابتها �ستكون حتًما بنعم. 

لي في  ما  وكل  وزوجتي  فاأنِت حبيبتي  ال��زواج من غيرِك  يمكنني  - ال 
الحياة تاأكدي من ذلك، بمكر قال "خالد".

- اأرجوك ال اأريد اأن... وكادت اأن تكمل اأنها ال تريد اأن تفعل �سيًئا مثل 
الذي فعلته من قبل، لكن وقبل اأن تكمل حديثها باغتها هو بقوله اإنه ال 

يريد منها �سيًئا اإال �سيًئا واحًدا لي�ش هو ما في ذهنها. 

"�سهد" برعب ترغب في معرفة ما يدور براأ�سه، �ساألها هل  نظرت له 
تعرف "ميدن" �سديقتها التي كانت معها بالثانوية اأجابت عليه ب�سوؤال: 
ما الذي ذكرك بها االآن؟ لم يعجبه رد "�سهد" ب�سوؤال واأعلى من �سوته 
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اآمًرا اإياها اأن تجيبه فاأخبرته باأنها تتذكرها، لكن قد انقطعت العالقة 
بينهما منذ اأن دخلت "ميدن" كلية وهي كلية اأخرى، اأمرها اأن تعيد تلك 
قلياًل  االأمر �سرد هو  اأن تفهم ما  باأي طريقة، وحينما حاولت  العالقة 
"ميدن" ل�"عمار"،  "يا�سر" و"عمار" عن حب  وا�سترجع ما �سمع من 

وهذا �سيكون �سيفه في هدم عالقته ب�"عهد" التي يريد مالها لنف�سه. 

وبلغة من جفاء وتهديد اأمر "خالد" "�سهد" اأن تنفذ ما قاله لها دون اأن 
ت�ساأل، واإال لن يتزوجها وفي هذا وجع كبير لها، فوافقت هي رغم عدم 

فهمها ل�سيء. 

انفراد،  على  "مريم"  اإل��ى  تتحدث  اأن  "عهد"  وتمنت  الحفل  انتهى 
في  لكن كيف يحدث هذا  ل�"�سابرين"،  زيارتها  منها عدم  تعرف  كي 
اأن تعد نف�سها باأن تذهب لزيارة  "عهد" اإال  ظل الحفلة؟ فما كان من 

ذلك؟!  وراء  ال�سر  ما  لتفهم  البيت  "مريم" في 

"�سهد" يريدان تركها،  "عهد" وال  "رقية" مع زوجها ولم تكن  ذهبت 
باأن  منها  وع��د  على  "رقية"  ودعتا  ال��ف��راق  ووج��ع  الفرح  دم��وع  وبين 
يزوراها وتزورهما دوًما، فتدخل "يا�سر" مداعًبا اإياهما باأنه لن ي�سمح 
بكل  فاأجابها  ت�سجنها؟  "عهد":  فردت  �سي�سجنها،  فهو  بزيارتهما  لها 
حياتهما  في  كله  الخير  لهما  متمنين  الجميع،  فتهامز  قلبي  في  ال��ود 

الزوجية الجديدة. 



242

"أن يدرك الرجل رغبات زوجته قبل أن تنطق بها فهذا رزق من 
اهلل"

اأب��ًدا  تن�ش  ول��م  عملها  اإل��ى  "عهد"  ذهبت  التالي  ال��ي��وم  �سباح  ف��ي 
اأن تذهب  اأن تزورها اليوم قبل الغد، لكنها قررت  "�سابرين"، تود لو 
ل�"مريم" قبل اأن تذهب اإلى "�سابرين" لعلها تاأتي بخبر يقين عن �سر 

هجرانها ل�"�سابرين" ال�سابرة على المر�ش وفقد ال�سديقة. 

انتهت من عملها باإتقان ورجعت منزلها، ا�ستقبلها "عمار" الذي تواجد 
اإلى  اأن تذهب  اأخبرته باأنها تود  اإنذار  اأبيها في �سقتها ودون �سابق  مع 
"رقية"، هل يجوز لنا ذلك؟ �ساألته هي بعظمة  اإلى  جدها ومن بعدها 
اأن نذهب في  ا  اأي�سً "ويمكننا  المحب قائاًل:  واأجابها هو بقلب  الن�ساء 
ولن  العمل  الر�سمية من  اإجازتنا  فغًدا  "�سابرين"،  لنطمئن على  الغد 

نجد فر�سة اأعظم من تلك".

تلك  بكل  زوجته  �ستكون  من  يحتوي  ال��ذي  الرجل  م��اذا  من  م�سنوع 
الب�ساطة اأقول لكم اأنا اإنه م�سنوع من رزق، فهو رزق اهلل لمن تلتقي به 
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لم تدِر "عهد" ماذا تفعل اإال اأن ت�سكره. 

زادها جمااًل،  اأ�سود  لونه  بزي  "عهد" زيها  وا�ستبدلت  وجبتهما  تناوال 
ال�ساي  احت�سيا  اإن  وما  بحفاوة،  الجد  ا�ستقبلهما  جدها  منزل  طرقا 
حتى طلبت من الجد اأن ترى "مريم"، وككل مرة قوبل طلبها باالعتذار 
والحجج على اأن "مريم" غير موجودة في المنزل، تلك المرة قال لها 
�سيء  في  يفدها  لم  �سترجع  متى  �ساألته  ولما  الكني�سة،  اإنها في خدمة 
ب�سيارته  يو�سلهما  "جورج" اأن  الخروج فعر�ش عليهما  اإلى  فا�سطرت 
فاعتذر منه "عمار" لكونهما �سيذهبان اإلى "رقية" اأخته، ولما �سغط 
"عمار" للموافقة، فركب هو  عليه اأن يو�سلهما اإلى حيث اأرادا ا�سطر 

بجواره و"عهد" بالكر�سي الخلفي. 

لم يكن لزاًما عليهما اأن يزورا "رقية" قبل �سفرها، لكن ت�سميم "عهد" 
ما قابله "عمار" اإال بالقبول، وكاأن "عهد" اأرادت اأن ت�سقي البهجة من 
منزل به من الطاقة ما يكفي ل�سنوات من حب �سار االآن حقيقة ال ريب 
فيها.. ا�ستقبلتهما "رقية" ا�ستقبااًل حافاًل، واأخذ الهرج محله، ولحين 
"رقية"  لروؤيتها  الفرحة  غاية  "عهد" في  كانت  �ساعة  الن�سف  انتهاء 
ناداها  وحدها،  تم�سي  "�سهد"  وجدا  المنزل  باتجاه  �سيرهما  واأثناء 
"عهد"  كان من  ما  ا،  اأر�سً �سقطت  منها حتى  اقتربا  اإن  وما  "عمار"، 
هاتفه  من  "عمار"  ات�سل  ل�"�سهد"؟  ح��دث  ال��ذي  ما  ارتعبت  اأن  اإال 
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انتقلت  وبهذا  دقيقة،  ع�سرة  خم�ش  من  اأقل  بعد  اأتت  التي  باالإ�سعاف 
لها. حدث  ما  يدرك  لالآن  اأحد  وال  "�سهد" للم�ست�سفى 

كل االأحداث التي في مخيلة "�سهد" مزعجة، وهذا ما اأ�سابها بالوجع 
انتهت عن  "�سهد" التي ما  الكبير ثم االإغماء، طماأنهما الطبيب على 
اليوم في  اأحداث  وكل  اأح��ًدا،  الم�ست�سفى ال تجيب  البكاء منذ دخولها 
راأ�سها تعرفت على "ميدن" وذهبت اإليها المنزل كما اأمرها "خالد"، 
يد  في  دمية  اأ�سبحت  وكاأنها  ت�سعر  ت��دري،  ال  حقيقة  هي  لماذا  لكن 
"خالد"، وال ت�ستطيع الخروج من �سجنه ب�سبب بعدها االأول عن اهلل، 
االأوجع اأنها ما باحت الأحد عن �سرها، وهذا ما يقتل االإن�سان اأ�سعاف 

ال�سبب االأ�سلي. 

بخير،  "�سهد" �ستكون  ب��اأن  اأخبره  فالطبيب  "عمار" اأح��ًدا،  يقلق  لم 
حينما تنتهي المحاليل التي علقوها لها بالم�ست�سفى، و"عهد" جل�ست 
باأن  وعدتها  االأخيرة  اأن  اإال  ب�"�سهد"،  ما  معرفة  تحاول  جوارها  اإلى 

تخبرها بالوقت المنا�سب.

المنزل،  اإل��ى  "عمار"  مع  الفتاتان  ورجعت  فيه،  ما  بكل  اليوم  انتهى 
واأو�سلت "عهد" "�سهد" اإلى �سقتها على وعد بلقائها غًدا عندما ترجع 

من القاهرة. 

في ال�سباح وفي القطار المتوجه نحو القاهرة جل�ش "عمار" اإلى جوار 
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"�سهد"،  على  الكبير  لقلقها  اأواًل  الئق  غير  بمزاج  كانت  "عهد" التي 
"مريم"، هي ال تدري ماذا �ستفعل مع  ثانًيا لعدم قدرتها على مالقاة 
"�سابرين"، لكن كل ما تدركه اأنها تتمنى لو اأن تدخل قلبها كما اأدخلت 
"مريم"، تتمنى لو تكون �سديقتها واأن ت�سافحها بقلبها كما فعلت مع 

"مريم". 

"عمار"  واأغلق  تفكيرها  من  "عهد"  فا�ستفاقت  القطار  مح�سل  جاء 
الكتاب الذي بين يديه اإلى اأن انتهى المح�سل من عمله فقالت "عهد" 

ل�"عمار":

- اأي�سغلك الكتاب عني؟ بمكر الن�ساء قالت "عهد". 

- تدركين جيًدا اأنه ال �سيء لدي في منزلتك، قال "عمار". 

ولما خجلت "عهد" من اإجابة "عمار" اأخذت الكتاب مت�سفحة اإياه، ثم 
وقعت عيناها على عنوان في الكتاب با�سم "مواقف ال�سيدة "خديجة" 
مع الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم"، وحينها اأق�سعر قلبها متذكرة "لورا" 
وتذكرت  قلبها،  من  اال�سم  هذا  لقرب  "خديجة"،  نف�سها  �سمت  التي 
ابنتها التي تركت اإياها في م�سر، حينها غّير "عمار" مجرى تفكيرها 

باأن اأخرجها من �سرودها الوا�سح عليها بقوله: "تف�سلي ال�ساي". 

حينما و�سال اإلى الم�ست�سفى كانت "�سابرين" خا�سعة لجل�سة عالجية 
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ت�ستغرق ما بين الثالثين دقيقة والخم�ش واأربعين دقيقة، فا�سطرا الأن 
ينتظراها مع زوجها الذي عّرفته "عهد" على "عمار" في اال�ستقبال، 
الحديث  اأخ��ذ  فقد  �سنين،  "�سابرين" من  زوج  "عمار" يعرف  وك��اأن 
مجراه وتالقت االألفة بينهم، بينما هم جال�سون في تلك الو�سعية طلبت 
"�سابرين" فا�ستاأذن زوجها  اأ�سعة كانت موجودة في غرفة  الممر�سة 
ليبحث عنها لكنه تاأخر في البحث فقام "عهد" و"عمار" ليبحثا معه 
واأثناء البحث وجدت "عهد" �سورة "مريم" فنظرت اإليها بتلقائية وما 
لفت نظر "عهد" اإلى ال�سورة يد "مريم" اأمعقول ما راأته اأيدها ت�سبه 
يد "لورا" اأمريم هي ابنة "لورا" اأم اأنه ت�سابه ال اأكثر وال اأقل؟ كادت 
"عهد" اأن يغ�سى عليها ولوال اإدراك "عمار" لها ل�سقطت على االأر�ش.

ما االأمر؟ بقلب ُمحب قلق �ساأل "عمار".

بخير. اأنهت "عهد" الموقف بكلمة وابت�سامة.

انتظرا حتى انتهاء "�سابرين" من الجل�سة العالجية اطماأنا عليها ثم 
ا�ستاأذناها كي يلحقا بالقطار. 

*****
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"ما أصعب أن يعيش المرء عمره مهدًدا بوجع الحب"
"األقبح أن يدعي المرء التدين"

بكل ق�سوة ذهب "خالد" اإلى "�سهد" يعطيها تعليمات جديدة لتنفذها 
دون اأدنى اعترا�ش اأو حتى فهم، حينما حاولت الفهم �سفعها بكلمات 
التهديد عن عدم زواجه منها، بل واالأكثر من ذلك توعدها باأن يتهمها 
في �سخ�ش اآخر راحت تبكي كاأنها لم تبِك من قبل لكنه لم ي�سعر بها 
وكاأن قلبه �سنع من حجر، ما يهمه هو اأن ي�سل لمبتغاه دون حرج من اأن 

تموت "�سهد"، وهي تنفذ تعليماته تحت �سطوة التهديد. 

باح لها عن رغبته باأن تن�سح "ميدن" باأن الطريق اإلى "عمار" اأواًل اأن 
تدعي تدينها هو ما فكر في ذلك اإال حينما وثقت "ميدن" في "�سهد" 
"�سهد" اأال  ل�"عمار" ابن عمها حاولت  اأنها حكت لها عن حبها  درجة 
تنفذ ما قاله "خالد"، لكنها بالنهاية جل�ست مع "ميدن" واأخبرتها بما 
قاله "خالد" وا�ستوعبت "ميدن" الدر�ش جدا، وبالفعل غيرت "ميدن" 
من طريقتها مع "عمار" وغيرت من طريقة مالب�سها وبداأت ت�سع حًدا 
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وما  ادع��اء،  اإال  الزمالء، لكن كل هذا ما كان  وبين كل  بينها  للحديث 
اأقبح اأن يدعي المرء التدين الأجل الحب اأو الأجل اأي �سيء اآخر. 

الحظ "عمار" تغير "ميدن" واأح�ش "يا�سر" بما اأح�سه "عمار" فحمد 
اهلل "عمار" اأن "ميدن" بداأت تبتعد عن طريقه، وبح�سن الظن بداأ في 
معامالتها بطريقة اأف�سل مما كان عليه، ال يدري هو ما تخبئه خطط 

بعد!  فيما  اإال  ذلك  اأدرك  وما  "خالد" له، 

لو  تود  اإال وتزور فيه جدها،  يوًما  االأخرى تترك  "عهد" هي  ما عادت 
"لورا"  بيد  يدها  مقارنة  في  ترغب  يدها،  خا�سة  "مريم"،  ترى  اأن 
"مريم" عن  اإبعادهم  التي تحفظها جيًدا، هي ال تدرك ما ال�سر وراء 
ما  ب�سيء  يتحجج  اأن  على  م��رة  كل  في  الجد  ي�سر  ولماذا  الم�سهد؟ 
بحيث ال ت�ستطيع "عهد" اأن تجل�ش مع "مريم" اأو حتى اأن تراها، كل ما 
تلحظه تلك االأيام هو معاملة "جورج" لها بكل رقة واحترام وهي قابلت 
ذلك باحترامه وزيادة الثقة فيه، قررت اأن ت�ساأله عن "مريم" وحينما 
فعلت لم يجبها ب�سيء مفيد وما زادها اإال حيرة، اأخيًرا قررت "عهد" 
اإنها غا�سبة لكونه  اأن تواجه جدها بما في نف�سها وقالت له ب�سراحة 
يخفي "مريم" عنها ما كان من الجد اإال اأن يجيبها بعين الحكمة وبرر 
ب�"عهد"  "مريم" وال يرغب باختالطها  باأنه ال يحب ت�سرفات  موقفه 
كثيًرا فهو يحب "عهد"، واأنه لم يتخيل يوًما اأن ترجع له ابنته في هيئة 
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حفيدته فكيف له اأن يوؤذيها، ورغم اإجابة الجد اإال اأن "عهد" األحت في 
طلب روؤية "مريم" وحينها هز الجد راأ�سه وقال: "في الوقت المنا�سب 

�سيحدث". 

في الجمعة اجتمع الجميع بمن فيهم "رقية" و"يا�سر" على مائدة طعام 
االأخ االأكبر "طه"، وجاءت "�سهد" متاأخرة عن الم�سهد، وحينما �ساألوها 
"رقية"،  اإلى  ا�ستاقت  كونها  بذكاء  الحديث  مجرى  غّيرت  كانت  اأين 
واأنها �سعيدة بروؤيتها، حينما انتهوا من تناول الطعام لم يمهلها "خالد" 
مع ابنتي عمها بل ناداها فاأجابته م�سطرة، فهي ما كان لديها رفاهية 

االختيار.

- �ساألها ماذا فعلِت؟ 

- ما طلبته مني، قالت "�سهد" بانك�سار القلب. 

- هل اقتنعت "ميدن" بما اأخبرتيها به؟ قال "خالد" بلهفة رجل يريد 
معرفة اأدق التفا�سيل. 

لم تجبه "�سهد" اإال بالحيرة فهي �سخ�سًيا ال تدري هل اقتنعت "ميدن" 
"خالد" منها وتوعدها  اأم �سمعت حديثها و�ستفكر فيه؟ حينها غ�سب 
تعاود  اأن  على  "�سهد"  واف��ق��ت  االنك�سار  وبعين  م��رة  بكل  يفعل  كما 

المحاولة مع "ميدن" للمرة الثانية. 
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لو  لدموعها  �سوى  مكان  ل�سيء  كان  ما  "�سهد" فرا�سها،  التقت  حينما 
ت�سنع جزًرا قلبية تكون بال �سمير وال اإح�سا�ش ال�سترت "�سهد" منها 
جزيرة لتتخل�ش من تاأنيب �سميرها ووجعها الذي اأ�سبح �سيًئا اأولى في 
"خالد" ينفذ رغباته من خاللها  اأن  حياتها، �ستجن هي كلما تذكرت 
ت�سرب  الحزن  اأن  اأكثر  يبكيها  ما  �ساء،  كيفما  يحركها  دميته  وكاأنها 
تفكر  وحزًنا،  وجًعا  امتالأت  وحينها  واأغ�سبته  اهلل  تركت  الأنها  اإليها، 
اأمرها  ل�"ميدن" كما  اليوم؟، هي ذهبت  بعد ذلك  تفعل  "�سهد" ماذا 
بها ج�سدًيا  يرتبط  تجعله  اأن  وهي  �سيء جديد،  "خالد" اأخبرتها عن 
اأن يتزوجها، فمن الم�ستحيل  اأمام حل واحد ال ثاٍن له وهو  باأن ي�سعه 
"�سهد" حديث  ثم تذكرت  يتزوجها،  وال  امراأة  "عمار" مع  اأن يخطئ 
"خالد" باأن تقول ل�"ميدن" باأن هذا مجرد تمثيل فقط �سنوهم "عمار" 
اأنه فعل ذلك، واأنِت لن ُت�سيري في �سيء، الغريب اأن "ميدن" لم تراجع 
"�سهد" فيما قالته على اأنه خطاأ، بل �ساألتها عن الكيفية، عن كيفية فعل 
ذلك دون خ�سائر ودون اأن يلم�سها، هي ترغب اأن تمتلكه وال ترى الحياة 
دون "عمار"، وهذا هو الع�سق المر�سي الذي ال حل فيه �سوى الدعاء هلل 

حتى ينقذ االإن�سان نف�سه منه. 

"ميدن" ت�ساأل عن الكيفية بل اأوهمته اأن  ل�"خالد" اأن  "�سهد" لم تقل 
"�سهد" اأن  "ميدن" ا�سطربت حينما �سمعت الحديث، بالنهاية قررت 
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توافق حتى  "ميدن" ال  اأن  له في كل مرة  �ستقول  "خالد" واأنها  تراوغ 
يمل ويغير اتجاهه عن اإيذاء فتاة اأخرى، و�ستكون "�سهد" هي و�سيلته 
لذلك، وهي الفتاة التي عاهدت اهلل على اأال تكون �سبًبا في غ�سبه فيما 

بعد. 

*****
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"األذكياء هم من يمرون على المشاكل الزوجية كعابر سبيل"
"كالموت ألف مرة هو الشعور بأنك على حافة فراق من أحببت"

"رقية" اأن  فيها  ودت  "يا�سر"،  "رقية" من  زواج  على  كامل  �سهر  مر 
هو  ادعاء  لكن  زوجته،  رغبت  "يا�سر" فيما  ورغب  مثالية  زوجة  تكون 
اإن هناك حياة زوجية دون م�ساكل، لكن يمكن للم�ساكل  من يقول لك 
اأن تكون بهرات حياتنا الذي يعطيها حالوة المذاق فقط اإن رو�سناها 
ل�سيطانها وعاند كل  امتثلنا  اإن  القاتل  ال�سم  تكون هي  ل�سالحنا، وقد 

منا االآخر. 

"رقية"،  خنوع  من  ت�سايق  االأخيرة  الفترة  في  "يا�سر"  اأن  حدث  ما 
تابعة،  ام��راأة  اإال  هي  ما  المتدينة  الم�سلمة  المراأة  اأن  في  وتفكيرها 
واأخيًرا ما �سايقه موقف "رقية" االأخير من اأنها ال ترغب في الذهاب 
اإلى عملها الذي �ستترقى فيه بعد اأقل من اأ�سبوعين، بحجة اأنها تحب 

بقوله: هو  باغتها  غيره،  ل�سيء  تكون  اأن  تريد  "يا�سر" وال 

- ما كان الحب اأبًدا فعل ف�سل. 
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- اأفا�سلة اأنا لم تزوجتني؟ قالت "رقية" بع�سبية. 

- لم اأق�سد هذا، ق�سدت اأنه مادام العمل مباًحا وما دام العمل الذي 
اأن  اأود  ال  اأنا  فيه،  ال�سرر  فما  االإثم  يلحقه  ال  مباًحا  االإن�سان  به  يقوم 
اأفنيِك فّي واأن تكوني مجرد امراأة تابعة، اأودِك ناجحة مع تدينك، قوية 
مع عدم غ�سبك هلل، االإيمان لم يكن اأبًدا معناه ال�سعف هذا ما رغبت 

قوله.

�ساقت ال�سبل لرد "رقية" على "يا�سر" ب�سكل الئق وازداد االأمر �سوًءا، 
حينما حاولت اأن تاأخذ "رقية" حقيبة مالب�سها لتذهب اإلى والدها، لكن 
رجولة "يا�سر" لم تجعله يوافق على ذلك، بل باغتها بتركه هو المنزل 

لحين تهداأ زوجته. 

لن�سر  وتعاون  حاربن  ل�سحابيات  كتب  عن  "يا�سر"  بحث  ذلك  اأثناء 
االإ�سالم، دون تبرج ليعطيه هدية ل�"رقية"، حتى تفهم اأن وجهة نظره 

دون تحيز. 

قوله  اأراد  عما  تتحدث  التي  الكتب  بع�ش  وجد  وحينما  "يا�سر"  لكن 
قلبها  يلم�ش  كي  يده  بخط  االأمثلة  بع�ش  لها  يكتب  اأن  ل  ل�"رقية" ف�سّ

ويعتذر منها على علو �سوته عليها، فبداأ يكتب لها في الورقة االأولى:

خطاأ" اأي  مني  �سدر  اإن  فعذًرا  اهلل،  بعد  لها  قلبي  زوجتي  "اإن 
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وفي الورقة الثانية كتب:

هذه  عمارة"،  "اأم  المازنية  كعب  بنت  ن�سيبة  ال�سحابية  "اأتذكرين 
)الم�سز  العالمية  الباحثة  عنها  قالت  العظيمة  الم�سلمة  ال�سيدة 
ماجنام( اإن "اأم عمارة" كانت من الن�ساء الم�سلمات الالتي قمن في 
الحروب االإ�سالمية بالدور الذي تقوم به منظمات ال�سليب االأحمر في 

العهد الحا�سر.

الر�سول - �سلى اهلل عليه  وبايعت  اأ�سلمت  "رقية" التي  يا  المراأة  تلك 
و�سلم - ليلة العقبة، وخرجت مع الم�سلمين في "اأحد" في الخام�ش من 
االإ�سعاف،  واأدوات  الماء  تحمل  وهي  للهجرة،  الثالثة  ال�سنة  من  �سوال 
عن  الدفاع  في  معهم  وا�ستركت  المحاربين  من  وزوجها  ولداها  وكان 
الر�سول - �سلى اهلل عليه و�سلم - و�سد الكفار عن االقتراب من خيمته، 
فاأقبلت  زيد،  بن  ابنها عبيد  الجرحى حتى جرح  وتداوي  تقاتل  وظلت 
عليه وربطت جرحه ثم قالت: )قم يا بني وناجز القوم( وعندما راأت 
الرجل الذي جرح ابنها اعتر�سته و�سربت �ساقه فبرك على االأر�ش.. 
وهنا قال فيها الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: "ما التفت يميًنا اأو �سمااًل 

اإال واأنا اأراها تقاتل دوني، ومن يطيق ما تطيقين يا ن�سيبة". 

وفي  وقوة،  نجاح  االإ�سالم  للمراأة،  �سعًفا  لي�ش  االإ�سالم  يا حبيبتي  اإًذا 
تلك االأيام نحن نحتاج الأي عقل مفكر ي�سد ديننا اإلى االأمل، فهو لي�ش 
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تتجملين  حين  عليِك  �سالم  واأخيًرا  وال�سعف،  والخجل  الترف  بوقت 
يتمنى  امراأة  اأودِك  نجاحِك  وال  طموحك  تخ�سرين  ال  وحين  بالنجاح، 

الرجال لو يكونون في مثل نجاحها. 

"ميدن"  ظهر  لمح  المنزل  اإلى  العودة  طريق  "يا�سر" في  كان  حينما 
و"�سهد" يم�سيان �سوًيا في طريق جانبي، لكنه لم يتاأكد من اأنهما هما، 

فترك االأمر ولم ي�سغل باله واأ�سرع للو�سول اإلى زوجته. 

راأت  وحينما  "عهد"،  اإل��ى  تتحدث  "رقية"  وجد  "يا�سر"  عاد  حينما 
زوجها اأنهت حديثها وحاولت الهروب منه نحو الغرفة المجاورة فتحمل 
"يا�سر" وذهب اإليها واأعطاها ما في يده من وريقات، لعل "رقية" ت�سعر 
"يا�سر"، ولكنها ورغم ذلك وبعناد الن�ساء لم  اأ�سلوبها مع  بندمها من 
تعتذر له اأول ما دخل عليها بل اأ�سعرته باأنها ما زالت غا�سبة، وحينما 
قراأت وريقاته لم تجب عليه اإال ب�سكل عملي، وقالت له: "�ساأكون قوية 
مع احترامي هلل"، هذا ما يجب اأن يكون، "فقبلها "يا�سر" على جبينها 

وانتهت الزوبعة بهدوء وكاأنها لم تكن. 

*****
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"إن السخاء العاطفي نقمة على الذين يمارسونه قبل الزواج"

بكل  لها  تبوح  اأن  ل��و  ت��ود  "عهد"،  اإل��ى  "�سهد"  ذهبت  مذنب  بقلب 
معا�سيها، اأن تفتح عينيها عن كل ما ُيدبر لها، لكن اأي قوة تلك التي 
اإن فعلت ذلك تفتح النار عليها،  �ستجعلها تفعل ذلك وهي الفتاة التي 
�سامتة  فتاة  اإلى  ل�"عهد" تحولت  "�سهد" البوح  تنتوي  كانت  فبعدما 
وكاأنها ذهبت اإلى "عهد" لتجل�ش دون اأدنى كلمة واحدة، فما كان من 
"عهد" حينها اإال اأن ت�ستدرج "�سهد" في الحديث ف�ساألتها: ما الذي حل 
"�سهد" قلياًل  العاطفي؟ �سمتت  ال�سخاء  "خالد" عداء مع  األدى  بِك؟ 
حينما اأجابتها بلغتها، وقالت لها اإن ال�سخاء العاطفي نقمة على الذين 
"عهد"  اأن  "�سهد" اإال  اإجابة  الرغم من  ال��زواج، وعلى  يمار�سونه قبل 
باغتتها بقولها: "اأنا على عالقة وثيقة جنونية بالحب ولن اأطيق رجاًل 

على عداء مع البوح بالحب". 

تنهدت "�سهد" وقالت: و�سعك غير و�سعي، "عمار" عقد قرانه عليِك 
كلمة  البائ�سة  الخطيبة  طور  في  زلت  فما  عني  اأما  زوجته،  واأ�سبحت 
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"�سهد"  الفهم من  الربكة، فحاولت  "عهد" من  تقتل  اأن  كادت  بائ�سة 
ما  ل�"عهد"  تو�سح  اأن  واأب���ت  الحديث  ف��ي  راوغ���ت  االأخ��ي��رة  اأن  اإال 

بداخلها من وجع. 

لم تنتِه الفتاتان من حديثهما حتى ُطرق الباب و�سمعت الفتاتان �سوت 
االآن  "جورج"  يريد  ماذا  "جورج"،  يا  تف�سل  يقول:  وهو  "ي�سري" 
"ي�سري" "عهد" خرجت  ا�ستدعى  اأن  وبعد  نف�سها،  "عهد" في  قالت 
ل�"جورج" بعد اأن ارتدت حجابها وجل�ست "�سهد" تلوم نف�سها على ما 

فعلته بنف�سها.

اأثناء احت�ساء "جورج" الم�سروب ال�ساخن الذي ُقدم اإليه وبهدوء اأخبر 
روؤيتها.  في  "عهد" يرغب  جد  "ي�سري" اأن 

االآن؟ �ساأل ي�سري. 

بعد اأن اأخبره "جورج" بنعم ما كان ل�"ي�سري"، اإال اأن يوافق، فهو اأبًدا 
لم ين�ش اأن هذا الرجل هو والد زوجته "كري�ستينا"، التي ودعت الدنيا 
كلها الأجله وحينها ا�ستبدلت "عهد" مالب�سها واأم�سكت بهاتفها لتخبر 
توؤخر  اأن  براأ�سها  وجال  "عهد" قلياًل  فارتبكت  يجب  لم  "عمار" لكنه 
وفاة  م�سهد  براأ�سها  دار  اإن  ما  لكنها  "عمار"،  ت�سحب  كي  الموعد 
والدتها، واأنها قد تكون المرة االأخيرة لها في روؤية جدها حتى وافقت 

على الفور الذهاب مع "جورج". 
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له،  المجاور  بالمقعد  للجلو�ش  االأمامي  ال�سيارة  "جورج" باب  لها  فتح 
هو  فانده�ش  وجل�ست،  الخلفي  المقعد  باب  وفتحت  له  ابت�سمت  لكنها 

ودخل اإلى مقعده دون اأن يتحدث. 

اأثناء الطريق فتح "جورج" مو�سوعات كثيرة لكن "عهد" تود لو اأن يفتح 
مو�سوًعا واحًدا فقط وهو "مريم" ترغب اأن تلتقي بها، اأن ترى يدها 
"لورا" بها، على  تفرح قلب  اأن  "لورا"،  ابنة  اأنها  تتيقن  اأن  عن قرب، 
الرغم من وجع "عادل" لها، لكن "جورج" وكاأنه محرم عليه الحديث 
قبلة  غير  الحديث  في  ا�ستدراجه  "عهد"  حاولت  كلما  "مريم"  عن 

الكالم وتحدث في اأمر اآخر. 

حينما و�سال لمنزل جدهما دخال ونظرت "عهد" لجدها بثبات وقالت 
اأخبرها  اإلى جواره وبعد ال�سالم  اأجل�سها  اأنك بخير"،  "الحمد هلل  له: 

باأنه يريدها كي ي�سلم لها ميراث والدتها رحمها اهلل.

ميراث من؟ �ساألت "عهد" وكاأنها لم ت�سمع.

اأجابها الجد بهدوء ميراث والدتِك هذا حقِك، بقلب نقي �سكرت "عهد" 
جدها األف مرة، وبخبث ال اأدري من اأين له به ترجاها اأن تجل�ش معه 
مدة يومين، هو ال يراها كثيًرا ويخاف اأن يحرمه الموت منها فما كان 
من "عهد" اإال اأن توافق وا�ستاأذنته كي تت�سل بوالدها لتخبره، بالفعل 
اأجابها  وحينما  حدث  بما  "عمار" لتخبره  هاتفت  ثم  والدها  اأخبرت 
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ت�سايق جًدا من االأمر واأخيًرا قال لها:

- األم يكفِك ذهابِك وحدك في �سيارة رجل غريب اإلى جدِك ترغبين 
المبيت هناك؟ قال "عمار" ب�سيق �سديد. 

ا�ستقبلت "عهد" غيرة ورجولة "عمار" باعتذار منها له وتحدثت معه 
تتاأخر عن يومين فقط ال  باأنها لن  اأن هداأ فاأخبرته هي  اإلى  بعقالنية 
ي�ستم  والذي  الحياة  عن  ابنته  رحلت  الذي  الم�سن  الرجل  الأجل  غير، 

رائحة المفقودة فيها. 

"عهد" وهي على حالها من قراءة كتاب  نام جد  اأن  الم�ساء وبعد  في 
وجدته في مكتبة جدها يتحدث عن مقارنة االأديان، هي ما تخيلت اأن 
يمتلك جدها كتاًبا كهذا، ولربما كان جدها به من الذكاء ما يجعله اأن 
ي�سطلع على كل فكر مغاير لفكره كي ي�سهر اأ�سلحة المعرفة ويجد اإجابة 

لكل �سوؤال قد ي�ساأله به اأحدهم في مكان ما. 

�سفحات،  ثالث  ق��راءة  "عهد" من  تكمل  اأن  قبل  "جورج" اأت��ى  لكنه 
ابت�سم لها ودون مقدمات حدثها عن جمالها العقلي اأيغريها بالكلمات؟ 
هي ال تدري باغتها عن احترامه المراأة مثلها ترغب في النجاح وت�سلب 

طولها، رغم كل ما مرت به من ظروف. 

لم تدِر "عهد" ماذا تفعل اأت�سده اأم تعتبره حديًثا عابًرا لرجل ال يهمها 
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في �سيء اإال كونه ابن خالها، حين ارتبكت في التفكير اكتفت بابت�سامة 
فما كان منه اإال اأن يجذبها في الحديث بقوله اأترغبين في معرفة المزيد 

عن "مريم"؟ انتبهت له "عهد" بحماقة وقالت اأجل. 

في البداية اأفهمها اأنه لم يكن اأبًدا �سيتحدث اإليها لوال اأنها قريبة من 
قلبه، فخجلت "عهد" ثم غيرت مجرى الحديث وداهمته في الحديث 

عن "مريم". 

باغتها بحديث لم تكن تتخيل يوًما اأن جدها يمكنه اأن يكون بكل تلك 
الق�سوة قال لها اإنها اأوامر جدها في اأال تلتقي "مريم" بم�سلم اأو م�سلمة 
اأو  اأن تخرج عن دينها  اأن تكون على عالقة وثيقة بهم، فهو يخ�سى  اأو 
اأن تتزوج من م�سلم كما فعلت "كري�ستينا". خجل "جورج" حينما ذكر 
والدة "عهد" فاعتذر لها �سريًعا، واأكمل حديثه وقال: اإن جدك ال يتخيل 
اأن تتخلى "مريم" عن دينها هي االأخرى، و�ساأ�سدقِك القول هو لم يفعل 
ذلك اإال في الفترة االأخيرة، فقد تعرفت "مريم" على �سديقة لها تدعى 
"�سابرين" وهي م�سلمة، وكانت قد اأوهمت جدك باأنها م�سيحية كي ال 
يبعدها عنها، وحين عرف جدك باالأمر ما كان منه اإال اأن يمنعها من 
الخروج من البيت اأو التعرف على اأي �سخ�ش جديد، ومن الم�ستحيل اأن 
تلتقي اأنِت بها يا "عهد" الأنك بب�ساطة م�سلمة، وابنة المراأة التي تركت 

جدك منذ �سنوات، وكاد اأن يفقد عقله ب�سببها. 
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على الرغم من ق�ساوة كلمات "جورج" اإال اأن "عهد" تما�سكت واأخذت 
في  يهمها  ما  كل  فهي  كل ذلك،  لتجد مخرًجا من  بعقالنية  المو�سوع 

الوقت الحالي هو اأن تلتقي ب�"مريم" ولو لمرة واحدة. 

هو  هذا  "مريم"؟  لقاء  فر�سة  يمنحها  كي  لجدها  والءه��ا  تثبت  كيف 
ال�سوؤال الذي ما وجدت له "عهد" اإجابة اإلى االآن، لكنها تثق بربها اأنه 

�سيجد لها مخرًجا و�سيجعلها تلتقي ب�"مريم" قريًبا. 

*****
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"على قدر حسن ظنك بهم تأتي أوجاعك"

"خالد"  ا�ستغل  جدها  عند  "عهد"  مكثتهما  اللذين  اليومين  خ��الل 
حينما  به  ياأمرها  ما  راف�سة  تقف  كانت  اأنها  تماًما  يعلم  هو  "�سهد"، 
تجل�ش مع "عهد" لبع�ش الوقت، لكن االآن "عهد" خارج المنزل، وعلى 
"ميدن" باأنها  "�سهد" اأن تبلغ  "خالد" اأال ي�سع الفر�سة، ففر�ش على 
تترك بيت الطلبة مدة يومين تمكث خاللهما في ال�سقة التي كتب لها 
اأن تاأخذ �سوًرا  "عمار"، وكل ما عليها  عنوانها في الورقة و�سياأتي لها 
لها معه في اأو�ساع مخلة لت�سغط عليه في الزواج منها، في البداية اأبت 
"�سهد" اأن تفعل وحينما �سغط عليها "خالد" تو�سال الأن يكتب لها ما 
يريده في خطاب على اأن ت�سلمه لها ولتفعل هي ما ت�ساء، وبالفعل هذا ما 
حدث وانده�ست "�سهد" حينما قراأت "ميدن" الر�سالة ووافقت عليها. 

ال  بكارتها،  غ�ساء  ف�ش  عدم  في  يكمن  ال�سرف  اأن  مقتنعة  "ميدن" 
وافقت  فقد  لذا  ولنف�سه،  هلل  ال�سخ�ش  احترام  في  ال�سرف  باأن  توؤمن 
وكل  لوعيه  فاقًدا  ال�سقة  "عمار" �سيدخل  دام  فما  م�سكلة،  اأدنى  دون 
باأ�ش  يتزوجها فال  بها كي  لتهدده  �ستلتقط معه �سوًرا  اأنها  �ستفعله  ما 
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من ذلك، هي حتى لم ت�ساأل "�سهد" كيف �سي�سل "عمار" اإليها فاقًدا 
الوعي كل ما يهمها اأن ينفذ االأمر فقط. 

وبالفعل في اليوم التالي ترقب "خالد" "عمار" وحينما وجده جل�ش على 
مقهى بالقرب من المنزل هرول اإليه وجل�ش معه وادعى اأنه راآه �سدفة ال 
عن عمد.. المهم اأن "عمار" احت�سى القهوة مع "خالد" وقبل اأن ينتهي 
"م�سوار" مهًما ابت�سم له  "خالد" مدعًيا اأن لديه  منها بقليل ا�ستاأذنه 

يكن.  لم  �سيًئا  "خالد" وكاأن  "عمار" وذهب 

وبح�سن ظن احت�سى "عمار" بقية فنجان القهوة وغادر المقهى قا�سًدا 
منزله، لم يكن يدري اأن هناك من الوجع ما ينتظره فقد كان ينتظره 
ا و�سيفقد  "خالد" الذي يعرف تمام المعرفة اأن "عمار" �سي�سقط اأر�سً
اأحد ب�سيء، وقد  اأن ي�سعر  وعيه الأنه قد و�سع له المخدر بالقهوة دون 
وقع ما خطط له "خالد" وحينما �سقط "عمار" التقطه "خالد" واأدخله 
هو  اإن�ش  "ميدن" �سيطان  بها  تنتظره  التي  ال�سقة  اإلى  وتوجه  �سيارته 

حًقا. 

ودخل "خالد" و"عمار" وخرج "خالد" بعد اأن �ساعد "ميدن" واأدخل 
وفعلت  عنه،  مالب�سه  خلع  في  و�ساعدها  نومها  غرفة  اإل��ى  عمه  اب��ن 
"ميدن" ما قاله لها "خالد" من �سور لها مع "عمار" على هذه الو�سعية 
اإلى اأن اأفاق "عمار"، وقد �سدم مما وجد عليه نف�سه وكاد اأن يموت رعًبا 
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و"ميدن" ت�سرد له بدموع التما�سيح كيف اأنه اأخذ �سرفها. 

متى واأين وكيف؟ "عمار" ال يدري حًقا وال ي�ستطيع اأن يتذكر �سيًئا كل 
ما يقوله "يا رب يا رب"، و"ميدن" كل ما تفعله اأنها تبكي وتحدثه عن 

رغبته في �سترها واأن الذي فعله ال ير�سي اهلل وال ير�سي اأحًدا. 

ارتدى "عمار" مالب�سه وال زال ل�سانه رطب بكلمة يا رب، ويحاول جاهًدا 
اأن يتذكر ما حدث بعدما تركه "خالد"، لكن بال جدوى، غادر "عمار" 
"ميدن" وقبل اأن يغادرها اأق�سمت عليه اأال يتركها لكنه لم ي�ستطع اإال اأن 

يقول لها: "�ساأهداأ فقط واأتحدث اإليِك الحًقا". 

كرجل هربت �سحكته اإلى االأبد هو حال "عمار" لم يدِر ماذا يفعل وال 
حتى ماذا حدث؟ اآخر ما يتذكره جلو�سه مع "خالد"، غير ذلك هو ال 
يدرك اأفقد الذاكرة اأم اأن ع�سيانه هلل جعله مرتبًكا حد عدم التذكر؟ 
ويعلم اهلل ذلك،  ب�"ميدن" كان ي�سدها  اأب��ًدا هو على عالقة  يكن  لم 
التي وجد نف�سه عارًيا من كل  الملعونة  ال�سقة  تلك  واأب��ًدا هو ال يعرف 
التدبير، هو  اأح�سن  ال  فاإني  لي  دبر  يا رب  ماذا حدث،  بداخلها  �سيء 

حال ل�سان "عمار". 

ما  "ميدن"، هو  مع  فعله  بما  "عمار" جزًءا من عالقته مع اهلل  اأفقد 
اأنه فعل ذلك اإن كان فعله، فلم ال يتذكره؟  ي�ساأل نف�سه الأنه ال ي�سدق 
عابر  اأح��دث  ال�سهولة  تلك  بكل  وليمته  اأين�سى  قطة  جلد  نه�ش  كقط 
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اأن  كاد  لعلها،  يدرك  ومن  تلك  مكيدة  اأم  ذاك  ي�سدق  ال  هو  لين�ساه؟ 
يجن "عمار" من التفكير لوال اأنه اأدرك ال�سالة وبكى هلل على �سجادته 

ليخرج من ظلمات قلبه اإلى النور. 

اإن لم  باأنه  "ميدن" على باب الكلية، هددته  التالي انتظرته  اليوم  في 
ي�ستطع  "عهد" لم  زوجته  اإلى  معها  التي  بال�سور  ف�ستذهب  يتزوجها 
الرد عليها من اأين عرفت "ميدن" ا�سم "عهد"، ومن اأين لها كل تلك 
المعلومات هو ال يعلم اأن كل ذلك تخطيط "خالد"، واأن "خالد" يلقن 
"�سهد" ما تقوله ل�"ميدن" واأن ر�سالة "خالد" االأخيرة اأن تهدد "عمار" 
كي يطلق "عهد" حقيقة ال اأدري ما عقوبة من يفرق بين المرء وزوجه؟

يوم  وراء  يوم  انتهى  فما  �سريعة،  ج��اءت  ذلك  تلت  التي  االأح��داث  كل 
واأتت "عهد" اإلى "عمار" ب�سور فا�سحة وبهدوء لم تقل له �سوى: "َواإَِذا 
ُحوُهنَّ ِبَمْعُروٍف  �َساَء َفَبَلْغَن اأََجَلُهنَّ َفاأَْم�ِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف اأَْو �َسرِّ َطلَّْقُتُم النِّ
َراًرا ِلَتْعَتُدوا َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َفَقْد َظَلَم َنْف�َسُه َواَل َتتَِّخُذوا  َواَل ُتْم�ِسُكوُهنَّ �سِ
اأَْنَزَل َعَلْيُكْم ِمَن اْلِكَتاِب  ِ َعَلْيُكْم َوَما  ِ ُهُزًوا َواْذُكُروا ِنْعَمَت اهللَّ اآَياِت اهللَّ

َ ِبُكلِّ �َسْيٍء َعِليٌم".  َ َواْعَلُموا اأَنَّ اهللَّ ُقوا اهللَّ َواْلِحْكَمِة َيِعُظُكْم ِبِه َواتَّ

- طالق؟ �سرخ "عمار" وهو يقول تلك الكلمة.

تنتف�ش  "عهد" وهي  قالت  مثلك،  �سهواني  رجل  مع  اأعي�ش  لن  نعم   -
وتتذكر خيانة "عادل" لها. 
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اأتذكر  اأنا ال  ال�سور  تلك  والذي ترينه في  - لن يحدث، ما فعلت هذا 
اأنه حدث اأق�سم لِك اأن ما اأقوله هو الحقيقة، قال "عمار" ل�"عهد" وهو 

ي�سد على ذراعها. 

اأرفع ق�سية  اأن  "عهد" قلياًل ثم قالت بهدوء طلقني، بداًل من  �سمتت 
خلع، ولن اأذهب الأحد من اأ�سرتك، فتكفى تلك ال�سور لطالقي منك. 

- فراقي منِك بعد الموت �سيكون، و�ساأظل اأدعو اهلل اأن تكوني معي في 
الجنة، قال "عمار" بقلب منك�سر.

ما اإن �سمعت "عهد" تلك الكلمات حتى قالت له فارقني بهدوء بمثل ما 
دخلت قلبي بكل مثالية.

اأكل الرجال خائنون؟ اأجميعهم يغدرون بامراأة لم تر الحياة بدونهم؟ 
اأجميعهم يلهثون وراء المراأة حتى يتاأكدوا اأنهم امتلكوا قلبها ثم يقولون 
لها �سالًما؟ تكاد "عهد" اأن تجن في هذه المرة هي تدرك جيًدا اأنها لن 
تتعافى ب�سهولة، واأنه ال �سيء �سيخرجها مما هي فيه، كادت اأن تنفجر من 
�سدة الوجع وعيناها تعبر من األمها بكل و�سوح، فما اإن زارتها "�سهد" 
حتى عرفت وجعها، بل هي تدرك �سره جيًدا فلم تتحمل اأن تراها على 
تلك الهيئة فتركتها وهبطت نحو �سقتها واأحكمت غلق غرفتها تبكي على 

كل ما حدث، وكل ما حدث لها، وكل ما كانت اأداة فيه لوجع غيرها. 
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"الصديق رزق من اهلل، فمن كان له صديق فليحافظ عليه"
"رغم الحب الكبير قد يحدث الفراق ألن اهلل أراد" 

�سديقه  فا�ستدعى  ذلك  من  اأكثر  وحده  يفكر  اأن  "عمار"  ي�ستطع  لم 
"يا�سر"  المنق�سية ف�سعق  االأحداث  له كل  "يا�سر" و�سرد  اأخته  وزوج 
"عمار" يع�سي اهلل في  اأن  اأبًدا مهما حدث  مما �سمع، هو لن ي�سدق 
امراأة، تلك لي�ست باأخالق "عمار"، حتى واإن قال "عمار" نف�سه له اأنه 
ع�سى اهلل فاإن "يا�سر" لن ي�سدق ذلك، فهذا ال�سديق رزق من اهلل 
ون�سيحتي لكم من كان له �سديق فليحافظ عليه، فمن النادر اأن نلتقي 

ب�سادق �سدوق في هذا الزمن. 

"عهد"  طلب  بخ�سو�ش  وخا�سة  "عمار"،  �سدمة  من  "يا�سر"  ه��داأ 
للفراق وا�سطحب �سديقه للم�سجد ل�سالة المغرب وجل�ش ال�سديقان 
الع�ساء يدعوان اهلل ويفكران في هدوء في مكان  في الم�سجد ل�سالة 

يجلب الراحة والهدوء. 

لم يتو�سال اإلى �سيء، اإال اأن "يا�سر" وهو يهم للمغادرة تذكر "�سهد" 
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و"ميدن" وهما يم�سيان �سوًيا يوم اأن نزل كي تهداأ "رقية" من غ�سبها 
منه فا�ستوقف "عمار" وقال له ما راأيك اأن نقول ل�"�سهد" اأن ت�ستدرج 

الحقيقة؟  منها  "ميدن" لتعرف 

رفع "عمار" حاجبيه وما �ساأن "�سهد" بذلك فاأخبره باأن "�سهد" �سديقة 
ل�"ميدن" واأنه قد �ساهدهما من قبل يم�سيان �سوًيا لكن "عمار" اأجابه 
باأنها عالقة قد تكون عابرة، واأنهما اإن اأر�سال "�سهد" لربما باحت لها 
"رقية" ب�سيء، وحينها لن ت�ستطيع اإ�سكات "�سهد" اأبًدا و�سيتطور االأمر 

فعدل "يا�سر" عن راأيه لحين اأن يفكر في مخرج اآخر. 

حينما عاد "يا�سر" اإلى منزله وجدته "رقية" على غير ما يرام ف�ساألته 
عما به فنفى اأن به �سيًئا واأخبرها اأنه بخير، لم ت�سدقه "رقية"، وظلت 
تحاول اأن تعرف ما به لكنه رف�ش ب�سدة اأن يبوح لها ب�سر �سديقه حتى 

واإن كان �سديقه هو اأخوها.

االأخيرة  اأن  اإال  و"عهد"،  "عمار"  بين  ن�ساأ  الذي  الكبير  الحب  ورغم 
من  "عادل"  ل�سدمة  تتعر�ش  لم  اأنها  لو  لربما  الفراق  على  �سممت 
"عمار" اأو حتى تناق�ست  قبل لما اأخذت االأمر هكذا، ولربما �سامحت 
"عمار"  اأن تفارق  "ي�سري" وطلبت منه  لوالدها  معه في االأمر ذهبت 
بب�ساطة الأنها ال ت�سعر باالأمان معه ورغم محاوالت "ي�سري" مع ابنته، 
يكن  لم  للتفكير،  اأخ��رى  فر�سة  اأخذ  اأو  التاأني  على  توافق  لم  اأنها  اإال 
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طريقة  وب��اأي  ال�ساأن  ذلك  في  الأخيه  �سيقول  م��اذا  يعرف  "ي�سري" 
ا�ستقوى  االأخير  "عمار" في  "عهد" تود ف�سااًل عن  اأن  �سيو�سله خبر 
"ي�سري" وت�سجع واأخبر "طه" باالأمر، "طه" الذي ان�سدم وراح يبحث 
لكنه  في هذا،  "عهد" تفكر  التي جعلت  لالأ�سباب  �سافية  اإجابات  عن 
باالأخير ورغم حيرته لم يجد �سبياًل الإجابة �سافية، اأخبر زوجته واأخبر 
"رقية" واأخبر "عمار" من قبلهم، ونفى "عمار" اأي �سبب يعرفه لطلب 
"عهد" لذلك فماذا �سيقول اأخانها؟ هو نف�سه لم ي�سعر بذلك وكل ما 
حدث كاأنه حلم، وراحت "رقية" تبكي، هي تحب "عهد" وتتمنى لو اأن 
ت�سل  ل�"عهد" لعلها  تذهب  اأن  باالأخير  وقررت  الأخيها،  زوجة  ت�سبح 
ت�ستجيب  ل�"رقية" اأو  ت�ستجيب  ل�"عهد" اأن  لكن هيهات  اإلى حل  معها 
الأحد ورجعت "رقية" اإلى "عمار" الذي انتظرها على اأحر من الجمر 
خائبة بائ�سة واأخبرتهم باأن "عهد" م�سممة على الفراق وحينما �ساألها 

"عمار": 

- اأباحت لِك باأ�سباب.

- لم تخبرني اإال باأنها غير مرتاحة نف�سًيا وهذا يكفي من وجهة نظرها 
لوقف االأمر، قالت "رقية".

اأرغم  منه؟  متاأكدة  كنِت  اإن  فعلت  "عهد" بما  يا  تخبريهم  لم  لماذا 
رغبتِك في فراقي ال ترغبي في جعل �سورتي �سيئة اأمام الجميع؟ حدث 
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الكلمات.  بتلك  "عمار" نف�سه 

وبعد محاوالت مع "عهد"، ورغم محاولة "عمار" معها اأن ت�ستمع اإليه اإال 
اأنها لم ت�سمع الأحد و�سممت على رغبتها التي باتت اأمًرا واقعًيا واتفقوا 
جميًعا على اأنهم يخرجون بالمعروف كما دخلوا، وبالفعل بعد اأقل من 
"عمار" وحينما جهزوا كل  اأتوا بالماأذون لينهي االأمر، لكن  اأ�سبوعين 
�سيء تركهم وغادر المنزل واأخبرهم باأنه ال طاقة لديه لفراق "عهد"، 

واأنه �سيتم�سك بها الآخر يوم بحياته. 

ولما فعل ذلك اأ�سيبت "عهد" ببكاء ه�ستيري جعلها تفقد وعيها وراحوا 
خيانة  وم��ع  ال�سابقة  المرة  في  لعلها  الم�ست�سفى،  نحو  بها  يهرولون 
"عادل" لها كانت اأكثر حرية، وحينما انتوت الرحيل لم ي�ستطع "عادل" 
"عمار" متحكم فيها،  اأن يوقفها عن ذلك، في تلك المرة �سعرت باأن 

واأنها لن ترحل وقتما �ساءت مثل المرة ال�سابقة. 

اإن لم  االأمر �سيمتد طوياًل  واأن  نف�سًيا،  باأنها منهارة  الطبيب  اأخبرهم 
"ي�سري" "طه" اأخاه الأن يبحث  ينتِه �سبب االأزمة، حينها فقط ترجى 
عن "عمار" لينتهي االأمر فهو لن ي�ستطيع اأن يرى "عهد" ت�سيع من بين 

يديه ب�سبب هذه الزيجة.

واأخبرهم  "يا�سر" الجميع  "رقية" ب�"عمار" فلم يجبها فهداأ  ات�سلت 
باأنه �سياأتي به واأن عليهم الهدوء من اأجل "عهد" الماكثة في الفرا�ش، 
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واأخبرهم بما حدث  المتوقع  "يا�سر" "عمار" في المكان  بالفعل وجد 
فانزعج "عمار"، حينما علم باأن "عهد" مر�ست ب�سببه، وقرر اأن ينهي 
االأمر وبالفعل انتهى في �سباح اليوم التالي االأمر بانف�سال "عهد" عن 

الطرفين.  من  كبير  وجع  "عمار" على 

لم يتخيل اأبًدا اأن "عمار" قد انف�سل بكل تلك ال�سرعة عن "عهد"، التي 
اعتبرت جزًءا منه، ما الخطاأ الذي فعله ليخ�سرها؟ معقول الخيانة؟ هو 
ال يزال غير موؤمن باأنه فعل ما ال ير�سي اهلل في امراأة ال تجوز له، وكلما 
تحدث اإلى "ميدن" ت�سمم على اأقوالها ما الحل هو حقيقة ال يدري في 
ظل تهديدات "ميدن" له بال�سور باأنها �ستر�سلها اإلى والده، وكل مرة 
هو يوؤجل لها االأمر، لقد تعب هو و"يا�سر" من التفكير في االأمر، حاول 
اأخيًرا  ج��دوى،  بال  لكن  "ميدن" �سيًئا  من  يعرف  "يا�سر" اأن  بالفعل 
اتفق "يا�سر" مع "عمار" على اأن يهددها باأن يخبرا اأهلها باالأمر كله 
وير�سال لهم هما االآخران ال�سور لعلها ترتدع وتعترف بالحقيقة، وعلى 
الزواج  اأن  اأم  اهلل  �سير�سي  اأهذا  ذكاء  بكل  اأجابتهم  ذلك  من  الرغم 
منها يخفف ذنب المع�سية التي ع�ساها "عمار" لها، هي تعرف جيًدا 

اأن "عمار" يخاف اهلل، واأن اأي كلمة في هذا االأمر ترعبه.

*****
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"الوجع الحقيقي أن تلتقي به دون أن يحق لك السالم عليه"
"المستقبل يملكه هؤالء الذين يحسنون الظن باهلل"

الوجع الحقيقي اأن تلتقي به دون اأن يحق لك ال�سالم عليه، اأو حتى اأن 
تحرم نف�سك على ال�سالم عليه، وهذا ما فعلته "عهد" من يوم رجوعها 
على  اأ�سرت  ولذا  جديد،  من  وجعها  ُفتح  به  التقت  كلما  المنزل،  اإلى 
الرجوع اإلى فرن�سا، واأن تترك كل �سيء في م�سر وحتى "مريم" لها اهلل 
هي لم تعد ترغب في عمل اأي �سيء، حينما اأخبرت والدها برغبتها في 
الرجوع اإلى فرن�سا كاد اأن يموت وجًعا اإلى اأن تو�سال لحل اأن تمكث عند 

جدها لفترة علها تهداأ نف�سًيا قلياًل.

حينما علم "عمار" باأن "عهد" �سترحل اإلى جدها ب�سببه كاد اأن يجن 
واأخبر والده اأنه �سيرحل هو لي�سكن عند "يا�سر" فترة زمنية حتى تهداأ 

تم.  ما  بالفعل  وهذا  "عهد"، 

ا�ستقبل "يا�سر" "عمار" بكل ما امتلك من ترحاب، واأق�سم له باأن اهلل 
�سيحل االأمر قريًبا، فقط عليه اأن يثق باهلل ويدعوه ويفكر في طريقة لما 
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حل به على اأن يفكر معه. 

وبعد فترة من التفكير اقترح "يا�سر" على "عمار" اأن يراقبا "ميدن" 
ليعلما االأ�سخا�ش التي تقف معهم ولها عالقة وثيقة بهم، لعلهم يجدا 
"عمار" على ما قاله �سديقه،  خيًطا لحل تلك الق�سية، وبالفعل وافق 
وبالرغم من مراقبتهما ل�"ميدن" مدة ثالثة اأيام، اإال اأنهما لم يتو�سال 
وال  اأحد  عليهم  زاد  ال  اأنف�سهم  هم  تقابلهم  التي  فاالأ�سخا�ش  ل�سيء، 

نق�ش. 

- اأكل االأحالم هربت مني يا "يا�سر"، اأ�سبح ال م�ستقبل لي قل بربك 
الحقيقة؟ �ساأل "عمار" "يا�سر" بانك�سار قلب.

- الم�ستقبل يملكه هوؤالء الذين يح�سنون الظن باهلل، قال "يا�سر"، وهو 
يربت على كتف �سديقه. 

- اإن ذهبت لخطبة "ميدن" معناها اأني قد اأثبت على نف�سي ول�"عهد" 
اأني اأخطاأت مع تلك الفتاة، واإن لم اأذهب قد اأكون اأغ�سبت اهلل معها 
فيعاقبني اهلل باأكثر مما يجب اأن اأعاقب، لم اأعد اأ�ستطيع التفكير، قال 

"عمار". 

اإليها  يذهب  اأن��ه  غير  تفكيره  في  "يا�سر"  وج��د  ما  قاتل  تفكير  بعد 
اأ�سرتها بال�سور، وليكن ما يكن هناك، لم  اإلى  ليهددها باأنه �سيذهب 

يجبه "عمار" بل دخل غرفته دون اأدنى كلمة. 
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بالن�سبة ل�"عهد" اأ�سبحت اأكثر هدوًءا قررت اأن تنجح في عملها، واأن 
ترجع لفرن�سا عندما يوافق والدها فهي لم يعد لديها القدرة على فقده 
هو االآخر، حتى اإنها لم يعد لديها من االأهمية اأن تلتقي ب�"مريم" من 
عدمه اإال اأن حدث لها ما ال تتوقع، ففي م�ساء يوم الثالثاء دق هاتفها 
يكون  اأن  المفاجاأة  وكانت  اأجابته  م�سجل،  غير  لكنه  م�سري،  برقم 
المهاتف هي "لورا" والدة "عادل" طلبت منها "لورا" اأن تقابلها ومن 
�سدة ال�سدمة اأجابتها "عهد" باأنها لي�ست بفرن�سا فاأكدت عليها "لورا" 
اأن  "عهد" �سوى  على  كان  ما  م�سري،  رقم  من  وتهاتفها  بم�سر  اأنها 
توافق على طلب امراأة م�سنة لم تخطئ فيها من قبل فحددتا الموعد 

في �سباح االأربعاء عند مقهى عمر الخيام بمحطة الرمل. 

"لورا" اأن تجد بجوارها  للقاء  �ستذهب  "عهد" اأنها حينما  ما تخيلت 
ال  ا  اأي�سً االآن  اإلى  هي  اليمنى،  ليده  وفاقًدا  الوجه  منك�سر  "عادل" 
ت�ستطيع تف�سير فزعها عليها حينما نظرت اإلى يده، وقالت بوجع: "ما 
كان  ما  المعرفة  بحكم  اأنها  اأم  عليه  تخ�سى  زالت  اأما  حدث؟"،  الذي 

منها اإال اأن تنزعج وت�ساأل؟

اأخبرتها "لورا" باأنه اأ�سيب في حادثة حينما.... ثم �سكتت قلياًل فاأكمل 
اأن  كادت  امراأة  وعن  عنِك  وتخليت  قيمتك  اأعرف  لم  "عادل" حينما 
تترك حياتها الأجلي من اأجل امراأة باحثة عن �سهوة المال في المقام 
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االأول، وهذا جزاء اهلل لي لعله اأ�سابني كي اأرجع له، واأن اأتوب وليدخلني 
في رحمته الوا�سعة، وبعدها �ساألها اأن ت�سامحه فنظرت "عهد" ل�"لورا" 

مرة اأخرى و�سمت حاجبيها وقالت لم اأفهم ما حدث بالتف�سيل؟ 

الجنونية  ال�سرعة  وب�سبب  ليلي  "�سارة" من مقهى  مع  اأثناء رجوعه   -
اأ�سيبت �سيارته واأ�سيب هو كما ترين، قالت "لورا" بوجع على ابنها. 

لم تنطق "عهد" بكلمة فنظر لها "عادل" وقال: "اآمنت االآن اأن الثراء 
الحقيقي لي�ش بجمع المال بل بنقاء الروح، وعدم قتل الحب باأيدينا". 

�سعرت "عهد" اأن "عادل" ي�سهر في وجهها ذكرياتها معه واأنه ال رغبة 
في  واأ�سهرت  فيه  االأم��ر  "عهد" فقتلت  له  تعود  اأن  اإال  من حديثه هذا 
لما  هي  تعرف  وال  تقابله  اأن  قبل  يدها  بها  طوقت  التي  الدبلة  وجهه 
لب�ستها، وما الداعي لهذا وقالت له: "اأتمنى اأن تلتقي ُبحبك الحقيقي 

مثلما التقيت اأنا بزوجي". 

ورغم انف�سال "عهد" عن "عمار"، اإال اأنها وهي تنطق ل�"عادل" بتلك 
اأن تهرب دمعة من  "عمار"، وكادت  اإال في  الكلمات ما راأت زوًجا لها 
عينيها اإال اأنها تحكمت في نف�سها، واتجهت بالحديث نحو "لورا" التي 

قالت لها "جئت باحثة عن ابنتي".

وُقتل بي االأمل حينما ذهبت اإلى �سوهاج ولم اأجد اأي اأحد يعرف باالأمر، 
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الأخيها  اأعطيها  واأن  بابنتي  األتقي  اأن  واأرغب  "عهد"،  يا  تغير  فالزمن 
قبل اأن اأموت. 

- وحتى اإن وجدتيها كيف �ستثبتين اأنها ابنتك، االأمر �سعب جًدا، بتلك 
الكلمات باغتت "عهد" "لورا". 

- بالتحاليل الجديدة، وحتى اإن احتاج االأمر لرفع ق�سية ف�ساأفعل، قالت 
"لورا" بحما�سة االأم وما اأن نطقت بتلك الكلمات حتى بكت وظلت تقول: 
"اأنا اأم فا�سدة قلبها جاحد تركت ابنتها في الظالم وللكالم اأنا حتى ال 
اأنا  اإن كانت ما زالت على قيد الحياة اأم انتقلت اإلى رحمة اهلل،  اأعلم 

اأبحث عن �سيء يكاد من الم�ستحيل اأن اأ�سل اإليه". 

هداأت "عهد" "لورا" وكادت اأن تقول لها اإن هناك اأماًل الأن تجد ابنتها 
"لورا" اأماًل وال ت�ستطيع  اأن تعطي  لكنها تراجعت عن القول خوًفا من 

اأن تنفذه. 

قريب  بلقاء  وع��د  على  و"عادل"،  "لورا"  مع  الجل�سة  "عهد"  اأنهت 
ف�"لورا" وابنها �سيقيمان في م�سر ثالثة اأ�سهر، في اأثناء عودتها اإلى 
ذي  فرًحا عن  ب�سو�ًسا  وجهه  وكان  عليها  "جورج" �سلم  قابلها  منزلها 
قبل �ساألته عن �سر �سعادته راوغها بكلمات من حب لم ت�سده ككل مرة 
اقتراحه  وافقت على  وت�سلم على جدها،  اأن تذهب معه  فاقترح عليها 
وليلتها لم تنم اأبًدا رغم حنان جدها الوفير عليها، ورغم وعده لها باأن 
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اأنها ورغم قرارها  اإال  نقل ملكية ميراثها قريًبا جًدا،  اإج��راءات  يُكمل 
ال�سابق بعدم البحث عن "مريم" اإال اأن مقابلتها ل�"لورا" اأربكتها فلم 
تعد تعرف ماذا تريد اأن تفعله؟ اأتفاتح جدها في اأمر "مريم" مبا�سرة 
بعدم  االأول  ق��راره��ا  على  تظل  اأم  فيه  ت�سك  هي  �سيء،  بكل  وتخبره 

االكتراث لالأمر، هي حقيقة ال تدري ماذا �ستفعل؟!

*****
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"باغتها بالحب فابتسمت ولم تجبه"
"المشاعر الكبيرة ال أحد يراها"

في �سباح اليوم التالي عر�ش عليها ُحبه بكل ثقة فانده�ست "عهد" مما 
قاله "جورج" اأجورج يحب "عهد" الم�سلمة؟ وما موقف جده من هذا 
الحب الذي ال يقبل اأن تتعرف "مريم" على اأحد من الم�سلمين كي ال 

تفعل ما فعلته "كري�ستينا" اأم اأن االأمر مختلف في حالة "عهد"؟ 

- متى اأحببتني؟ لم اأر ذلك عليك من قبل؟ �ساألت "عهد". 

- الم�ساعر الكبيرة ال اأحد يراها، بذكاء من كلمات اأجاب "جورج".

- اأجدك يعرف بهذا االأمر؟ �سيقتلك اإن علم، �ساألت "عهد" "جورج" 
بكل تلقائية. 

لم يجب "جورج"، بل من اأجاب الجد الذي دخل عليهما فجاأة وقال ما 
اإال الزواج منِك هو  اأراد  "عهد" هو ما  "جورج" لِك يا  العيب في ُحب 
�سي�ستطيع اأن ي�سونك ولن يخذلك كما فعل االآخر، ثم احت�سن "عهد" 
والدتِك  ميراث  نقل  اإج��راءات  اأكمل  الأن  �سرطي  هذا  وب�سراحة  وقال 
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اإليِك. 

اأمي مع  اأتهرب  اأجل المال  اأتزوجه من  اأن  "عهد" اأاأوافق على  �سعقت 
باأي  المال؟  "جورج" الأجل  اأنا  واأتزوج  واالإ�سالم  الحب  "ي�سري" الأجل 
منطقية فكر جدي بهذا الو�سع؟ "عهد" ال تدري بماذا تجيب، لكنها لم 

ت�سلب منهما االأمل نهائًيا واأقنعتهما باأن يعطياها الوقت لتفكر. 

والدها  احت�سنت  منزلها  "عهد"  رجعت  وحينما  االآخ��ر  الطرف  على 
واأخبرته باأنها ما عادت قادرة على مواجهة حياتها، ا�ستغرب "ي�سري" 
من حديث ابنته فهي ما اإن طلبت االنف�سال عن "عمار" فعل ما الذي 

يتعبها االآن؟ 

باغتته بقولها: اإن "خالد" اأ�سهر في وجهها �سالح االعتراف بحبه لها، 
كاد "ي�سري" اأن يجن كيف يحاول اأن يعترف البنته بالحب وهو خاطب 

ابنة عمها "�سهد" لقد جن هذا الولد. 

"عهد" "ي�سري" بهذا  اأده�ست  اأجلي،  "�سهد" من  �سيترك  اإنه  - قال 
القول. 

لم ي�ستطع "ي�سري" الرد، بل كل ما فعله اأنه اأظهر الغ�سب ال�سديد من 
ت�سرف "خالد" لكن "عهد" لم تكتِف بذلك اأخبرته عن "جورج"، واأنه 
عر�ش عليها الزواج، حينها �سرخ "ي�سري" في وجهها معلًنا لها اأنه من 
الرغم  الهراء، وعلى  بداًل من كل هذا  اإلى فرن�سا  الرجوع  لهما  الخير 
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من اأن "عهد" كانت تتمنى الرجوع اإلى فرن�سا، اإال اأنها رف�ست ما قاله 
"ي�سري" اأخبرته باأن ميراث والدتها مرتبط بارتباطها ب�"جورج" وهي 

ال تمانع في هذا.

ما كان ل�"ي�سري" اإال اأن ي�سفع "عهد" الأول مرة في حياته بالقلم على 
وهذا  حديث،  من  لديها  تبقى  ما  ي�سمع  اأن  حتى  ي�ستطع  لم  وجهها، 
اأنها  وللجميع  ل�"ي�سري"  معلنة  الحال  في  جدها  اإلى  تعاود  جعلها  ما 

�سترتبط ب�"جورج" وليكن ما يكون. 

جمع "ي�سري" اإخوته و�سرد لهم ما حدث من قبل "عهد"، وكيف اأنها 
مقتنعة بالزواج من "جورج" معلًنا لهم بذلك اأن والد "كري�ستينا" قد 
"كري�ستينا"  "ي�سري" مع  "عهد" كما فعل  ح�سبها بذكاء، و�سيفعل مع 

ابنته من قبل. 

"طه" "ي�سري" الذي ا�ستاط غيًظا وخوًفا على ابنته، وحين هداأ  هداأ 
"ي�سري" قلياًل ات�سل ب�"عمار" و�سرد له ما حدث وا�ستثار حبه ل�"عهد" 
في اأن ينقذها مما هي فيه ما كاد "عمار" اأن ي�ستمع لحديث عمه حتى 
اأغلق الهاتف وذهب اإلى منزل جد "عهد" دون اأن يعرف ما �سيحدث 

له هناك. 

"عهد" ادعى  �ساأله عن  "جورج" وحينما  له  المنزل، خرج  باب  طرق 
اأنها نائمة، ربط "عمار" على غ�سبه واأخبره باأن والدها يريدها فربت 
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"جورج" على كتف "عمار" وقال له: "�ساأخبرها حينما تفيق من نومها"، 
كاد اأن يقتل "عمار" "جورج" لكنه ا�ستعاذ باهلل من ال�سيطان الرجيم، 

ولعل اهلل يحدث بعد ذلك اأمًرا. 

*****
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"كم يلزمها من األكاذيب كي توهم نفسها بأنها نسيت ُحبه"

اأن تقتل نف�سها، ولكنها تخ�سى عقاب اهلل،  باتت حياتها جحيم تود لو 
واأحياًنا تلوم نف�سها فهي لم تخ�ساه حينما تركت نف�سها ل�"خالد" الذي 
لفرط  البع�ش،  بع�سيهما  ينف�سال عن  اأن  اأم�ش يطلب منها  يوم  اأتاها 
ا حينما اأخبرها برغبته في فراقها  وجعها كادت "�سهد" اأن ت�سقط اأر�سً
هو يدرك جيًدا حجم خ�سارتها لربما حتى اإن ن�سيت حبه لن ت�ستطيع 
الزواج من غيره فهو من اأخذها فكيف له اأن يفكر في ذلك، رغم كل 
اأنه ال ي�ستطيع  اأن يتزوجها، حجته  اأجل  "�سهد" وفعلته من  ما تنازلت 
اأن يوؤمنها على نف�سه وعلى اأوالده فمن اأدراه اأنها لن تفعل المع�سية مع 
ا، لم يقبل ق�سمها اأنها لن تفعل اأبًدا في حياتها �سيء ي�سره،  غيره اأي�سً
و�ستظل خادمة له طوال الوقت فقط ال تريد اإال زواًجا حتى واإن طلقها 
بعد �سهر اأو �سهرين ال يهم، المهم اأن ي�سترها لكنه كاأي غادر لم ي�سف 

قلبها وال وجعها بل تركها ت�سرب نف�سها على �سدة حماقتها. 

ما وجدت "�سهد" اأمامها غير "رقية" فلتقل لها الحقيقة وليحدث ما 
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"خالد"  ا�ستغلها  التي  االأداة  كونها  على  �سميرها  تاأنيب  يكفيها  يحث 
ليف�سل "عهد" عن زوجها "عمار" ثم اإلى متى �ستظل �سامتة وهي ترى 
اإلى  لتنتمي  بعد  فيما  االأمر  تطور  "جورج" ولربما  اإلى  "عهد" تخطب 
ديانة غير ديانتها فلعل اهلل ينقذها مما هي فيه اإن باحت بالحق ولم 

ت�سكت عنه. 

طرقت "�سهد" باب "رقية" وجل�ست تبكي في ح�سنها الأكثر من ن�سف 
�ساعة ال ت�ستطيع اأن تنطق بكلمة واحدة.

- ما االأمر يا "�سهد" باهلل عليِك اأخبريني؟ قالت "رقية".

اأنا مذنبة لكن ال ملجاأ لي بعد اهلل  اأرج��وِك،  اأال تتخلي عني  - عديني 
غيرِك، قالت "�سهد". 

وعدتها "رقية" باأنها لن تتخلى عنها مهما حدث ف�سردت لها "�سهد" 
كل ما حدث، وفي ظل بكاء "رقية" على ابنة عمها لما حدث لها من قبل 
"عمار"، ومن كثرة بكاء  ا من اأجل اأخيها  اأي�سً "خالد" كانت موجوعة 
"�سهد" لم تمتلك "رقية" اإال اأن تهدئ "�سهد" وهي تردد "اللهم اأنقذنا 

مما نحن فيه". 

اأتخيل  لم  اأنا  "عهد" عنه؟  انف�سال  و�سبب  "عمار"،  وجع  �سبب  اأهذا 
اأن  الحقيقي  الوجع  االآن،  الم�سكلة ال تكمن في كل هذا  اأبًدا،  كل ذلك 
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"عهد" �ستقيم حفلة خطوبتها على "جورج" غًدا و�سيتعقد االأمر اأكثر، 
قالت "رقية" وهي تبكي.

ما  لها  وي�سردا  "عهد"  اإل��ى  يذهبا  اأن  على  و"رقية"  "�سهد"  اتفقت 
ب�"�سهد" كما  "خالد" ما فعله  اإن �سرد  الحقيقة، وحتى  لتعرف  حدث 
يهددها فلن يرحمه اأحد، واإن لم يبح بما فعله بها فهو يريد اأن يفارقها 

والم�سيبة واحدة.

"�سهد"  مع  "عهد" ذهبت  زيارة  في  "رقية" زوجها  ا�ستاأذنت  اأن  بعد 
ودخلتا اإلى "عهد"، رغم اأنهما كانتا على غير يقين اأنهما �سي�ستطيعان 
الدخول، اإال اأن الجد وافق على دخولهما، في البداية اأخبرتا جد "عهد" 
عدم  على  عالمة  الجد  فابت�سم  "عهد"،  على  ليطمئنا  جاءتا  اأنهما 
"عهد" التي كانت في انتظارهما  اإلى  اأدخلهما  الت�سديق، ورغم ذلك 
وبعد ال�سالم والتحية بداأت "رقية" الحديث �ساردة كل ما حدث من قبل 
"�سهد" التي ظلت تبكي ب�سكل ه�ستيري على ما فعلت، حتى اإنها قالت 
لهما اإن لم ي�سامحاها �ستقتل نف�سها، فهداأت ابنتا العم "�سهد" ووعداها 

باأن ي�ساعداها في اأمرها، ولن يتركاها اأبًدا مهما كلفهما االأمر.

غادرت "رقية" و"�سهد" "عهد" وقبل اأن يغادراها وعدتهما باأن تلتقي 
بينهن الأحد وال  يبوحا ب�سيء مما حدث  اأال  الغد، على  بهما في �سباح 

حتى "عمار" نف�سه فوافقاها لحين اأن يلتقيا بها في �سباح الغد. 
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الأول مرة منذ اأن فارقت "عهد" "عمار" تنام مبت�سمة لعلها كانت تنتظر 
اأن ما حدث بتدبير  اأن �سرحا لها  الأن يبرر اأحدهما موقفه، واالآن بعد 
من "خالد" ما كان لقلبها اإال اأن يرتاح ولو لبع�ش ال�سيء، فكم كان في 
ال�سابق يلزمها من االأكاذيب كي توهم نف�سها باأنها ن�سيت ُحبه، هي لم 
تحب اأحًدا مثلما اأحبت "عمار"، لم ت�سعر باالأمان مع رجل غيره وخيبتها 
ووجعها كان يكمن في اأنها �سعرت للحظة باأنها اختارت بطريقة خاطئة، 
واليوم ربها ياأتي لها بالحقيقة في اأن "عمار" �سدقها ولم يكذب عليها 

في �سيء، االأجمل اأنه لم ينظر المراأة غيرها كما اعتقدت هي. 

*****
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"اهلل ال يرد أبًدا من قال بقلب اليقين يا رب أنقذني مما أنا فيه"
"سيجعل اهلل لك مخرًجا من كل وجع حل بقلبك فقط ثق بربك"

-هل �سيجعل اهلل لي مخرًجا من ورطتي يا "رقية"؟ �ساألت "�سهد" كمن 
ي�ستند على ق�سة اأمل.

بقلبِك، فقط ثقي بربِك،  لِك مخرًجا من كل وجع حل  - �سيجعل اهلل 
قالت "رقية" بوجع على ابنة عمها وما حل بها.

بخجل  راأ�سها  تطاأطئ  وه��ي  "�سهد"  قالت  اهلل؟  �سي�سامحني  هل   -
العا�سية.

- اهلل اأرحم من اأال ي�سامحِك يا "�سهد" ما دمِت توبتي له توبة ن�سوًحا 
بقلبِك وبكل جوارحِك. اأجابت "رقية".

كابنة  فرا�سها  على  "رقية" تتقلب  وظلت  الليلة،  "�سهد" تلك  تنم  لم 
عمها منتظرين موعد "عهد" في ال�سباح. 

في ال�سباح وحينما التقت الفتيات ما كان من "عهد" اإال اأن توجههما 
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"�سهد"  �ساألتها  لها  حديثة  �سديقة  وتعد  ن�سائية  اأمرا�ش  طبيبة  نحو 
لماذا �ستاأخذينا اإلى هناك؟ لم تجبهما "عهد" اإال باأنها �ستو�سح لهما 
وجهة نظرها في الطريق وبالفعل �سرحت لهما "عهد" وجهة نظرها في 
اأنه يكون قد  "ميدن"، فما المانع  اأخذ  "عمار" باأنه  "خالد" اأوهم  اأن 

فعل هذا مع "�سهد".

�سهقت "�سهد" من االأمل الذي اأعطته لها "عهد" اأيمكن اأن يكون هذا 
ما فعله "خالد" بالفعل؟ "�سهد" لم ت�سعر به، هي فقدت وعيها قبل اأن 
التي  الدماء  تذكرت  حينما  وجهها  انطفاأ  لكن  �سيًئا،  يفعل  باأنه  ت�سعر 

تواجدت على ثيابها حينما اأفاقت.

- دعينا نرى ما االأمر يا "�سهد" لن نخ�سر �سيًئا، قالت "عهد".

عن  �ستك�سف  فهي  رعب  في  ب�"رقية"  "�سهد"  اأم�سكت  و�سلتا  حينما 
باالأمر  �سكت  االآن  وهي  "خالد"،  رهينة  �ستظل  متى  اإلى  لكن  نف�سها، 

فح�سبي اهلل في الرجل الذي يجعل المراأة ت�سل لهذا االأمر. 

ا  اأر�سً ت�سقط  اأن  وك��ادت  "�سهد"  وارتعبت  الك�سف  حجرة  اإل��ى  دخلن 
تهداأ  كي  اأذنها  في  القراآن  اآي��ات  بع�ش  ورددت  "رقية"  بها  واأم�سكت 
حياء  وال  فيه  رحمة  ال  الذي  "�سهد" للك�سف  قبعت  لها  ال حد  وبدموع 
وفي تلك االأثناء وقفت "عهد" مع الطبيبة مم�سكة بيد "�سهد" و"رقية" 
وينقذ  دعاء  لهن  يخيب  اأال  اهلل  تدعو  الك�سف  �سرير  �ستار  وراء  وقفت 
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"�سهد" مما حل بها، وبالفعل لم تنتِه عدة دقائق حتى ابت�سمت الطبيبة 
ل�"عهد" وربتت على كتف "�سهد" وقالت: 

- كل ذلك القلق من اأجل بع�ش االلتهابات التي �ستزول بالعالج؟ 

- ابت�سمت "عهد" وقالت باخت�سار هل....

اأحد  يلم�سها  لم  عمك  ابنة  الطبيبة  وقالت  جملتها  "عهد"  تكمل  لم 
وغ�ساء بكارتها من النوع الذي ال يف�ش ب�سهولة، عانقت "عهد" "�سهد" 
و"رقية" وخرجن الثالث حامدات اهلل على ما من اهلل على "�سهد" به. 

جل�ست الثالث فتيات في منزل "رقية" واأخبرتهما "�سهد" باأنها �ستلقي 
واإن كانت  اأبًدا مع رجل حتى  ولن تع�سي اهلل  بوجهه،  ل�"خالد" دبلته 
له  بع�سياننا  الحب  يذهب هذا  اأن  وقادر اهلل  اأبقى،  تحبه، فحب اهلل 

فلنتق اهلل اأينما كنا. 

بعد قليل ا�ستاأذنت "عهد" من ابنتي عمها، وحينما �ساألتها "رقية" اإلى 
اأين؟ اأفحمتها "عهد" باالإجابة قائلة اأن�سيِت اأن خطبتي م�ساء اليوم؟ 

لم ت�سدق "رقية" وال "�سهد" ما تقوله "عهد"، األم ت�ستوعب ما �سرحته 
"�سهد"، األم تعرف الحقيقة فلَم م�سرة على االرتباط ب�"جورج" اأالأجل 
المال كما قال العم "ي�سري" من الم�ستحيل من وجهة نظر "رقية" وال 

المنطقية.  بتلك  تفكر  اأن  اأو  "عهد" هذا  تفعل  "�سهد" اأن 



289

"رقية" و"�سهد" باب  اأغلقت  المكان حتى  تغادر  "عهد" اأن  كادت  ما 
وموقف  حدث  ما  له  لي�سردا  "عمار"  اإل��ى  الذهاب  قا�سدتين  ال�سقة 
الأحد  يتحدثن  اأال  اتفقن  وقد  الحقيقة..  بعدما عرفت  "عهد" الغريب 
ب�ساأن ما حدث بين "�سهد" و"خالد"، وكيف اأنه اأوهها اأنه اأخذ �سرفها 
فلت�ستر على نف�سها كما �سترها اهلل ولت�ستر عليها "رقية" لي�سترها اهلل 

يوم ال �ساتر غير اهلل.

ما اإن �سلمت "�سهد" ل�"عمار" الخطابات الدالة على اأن "خالد" هو من 
دبر كل �سيء، كاد اأن يفقد �سوابه ولوال فرحته باأنه رجل غير عا�ٍش هلل 
لربما كان فقد وعيه فيها ما يوؤلمه اأكثر هو موقف "عهد" حتى بعدما 
عرفت الحقيقة، اأقلبها ق�سي عليه لتلك الدرجة هل المال اأعماها عن 

دينها وحبها؟ هذا ما يرغب "عمار" في معرفته. 

حمد اهلل "عمار" كثيًرا اأن "�سهد" احتفظت بكل خطاب كتبه "خالد" 
بخط يده لتو�سله اإلى "ميدن"، ولوال هذا ما كان اأبًدا �سيكون ل�"عمار" 

عين ليتحدث في �سيء.

توجه "عمار" اإلى "خالد" بقلب فا�ش به الكيل، وخ�سر حبيبته وزوجته 
اأن  اأ�سعب  فما  اإليه،  النا�ش  اأق��رب  اأن��ه  المفتر�ش  من  �سخ�ش  ب�سبب 
يخونك االأقرب اإليك حينما يكون �سبب وجعك من تعتبره اأًخا لك حينها 

ت�سعر باأن كل الحياة �ساقت بك وهذا ما فعله "خالد" مع "عمار". 
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- اأخطك هذا؟ �ساأل "عمار" "خالد"، وهو يلقي بوجهه �سور الخطابات 
التي كتبها ل�"ميدن". 

لم ي�ستطع اأن يجيب "خالد"، بعدما نظر اإلى الورق فلكمه "عمار" في 
"عمار"  "خالد" يده على  اأوقعه على الكر�سي الذي اأمامه فمد  �سدره 
دون وجه حق، بل وبكبرياء كبير واتهم "خالد" "عمار" باأنه اأراد ميراث 
اأن يفكر هو االآخر  "عهد" وحده، ولهذا خطبها، فما هي الم�سكلة في 

بنف�ش نهجه. 

حينما غ�سب "عمار" وكاد اأن يقتل "خالد" في يده، فلت "خالد" من 
قب�سته بقوله من �ساعدني هو جد "عهد"، ولواله ما فعلت كل ذلك وما 

ا�ستطعت فعله وحدي. 

- جد من؟ �ساأل "عمار" بده�سة.

"عهد" هو من اأر�سل لي وعر�ش علّي االأمر كله، قال  - اأق�سم لك جد 
يخنقه. ال  كي  "عمار" عنه  يد  يبعد  "خالد" وهو  

- ومقابل ماذا فعلت؟ قال "عمار".

لم يجب "خالد" فاأكمل "عمار" حديثه قائاًل من اأجل المال تفعل كل 
عمك  ابنة  ت�سيع  ه��ذا،  حمق  اأي  المال؟  اأج��ل  من  عمك  ابن  في  هذا 
واليوم �ستخطب اإلى رجل م�سيحي من اأجل المال، اأتبيع ربك من اأجل 
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مال �سياأخذه اهلل منك اإن اأراد؟ اأن�سيت اأن اهلل على كل �سيء قدير. 

"عهد" ال  اإلى منزل جد  "عمار" "خالد" طريح االأر���ش، وتوجه  ترك 
يعرف ماذا �سيفعل، لكن يود اأن ينقذ حبيبته مما هي فيه.

لم يهداأ "خالد" بل هاتف "�سهد" التي لم تجب على هاتفها، فتوجه اإلى 
اإليها، وباأي كلمات �سينطقها  المنزل قا�سدها، باأي وجه حق �سيذهب 
اإليها، بائ�ش هو ال يرى اأمامه �سوى ال�سيطان، ال يرى اأن اهلل قادر على 
اأن �سيعاقبه في اأي لحظة، هو ال يعد عدة الجنة بل ما يعده كل الوجع 

لنف�سه. 

حينما التقى "خالد" ب�"�سهد" �سدها بكل ق�سوة من ذراعها اأق�سم لها 
باأنه لن يتزوج منها الأجل ما فعلته من بوحها ل�"عمار" بالحقيقة ابت�سمت 
"�سهد" بهدوء وبقلب الواثقة في اهلل نظرت اإلى اإ�سبعها المطوق بخاتم 
ذراعها  على  من  تراخت  التي  بيده  واأم�سكت  بهدوء  "خالد" و�سحبته 
وو�سعت الخاتم بيده، ونظرت اإلى عينيه بثقة وقالت له: "ال ي�سرفني اأن 

تكون زوًجا لي، واأثق اأن اهلل �سيبدلني بخير منك وقريًبا جًدا".

اأعرفت  الذي حدث  "�سهد"، ما  "خالد" مما �سمعه من  ينهار  اأن  كاد 
مادة  اإال  هي  ما  مالب�سها  في  راأتها  التي  الدماء  اأن  اأعرفت  الحقيقة، 
"خالد" لي�ستخدمها طوال عمرها ويهددها دون  اللون و�سعها  حمراء 
كاد  ذلك؟  حدث  كيف  لكن  بها،  يفعله  ما  ترف�ش  اأن  هي  ت�ستطيع  اأن 
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"خالد" اأن يجن ليعرف حقيقة االأمر لكن اهلل اأراد اأن ي�سعه في الحيرة 
والخوف والذعر مثلما فعل ب�"�سهد" و"عمار" من قبل، واأكثر ما يرعبه 

اأن يعرف والده واأعمامه ما فعله باأوالد عمه فقد تكون نهايته فيها. 

*****
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"الرجال الحقيقيون فقط هم من يؤتمنون على الحب"
"فرجل ال يؤتمن على حق اهلل ال يؤتمن على الحب"

ال اأوجع من ذكر خان الحب وال اأوجع من امراأة وهبت قلبها دون مقابل 
فُغدر بها، وهذا ما فعله "خالد" ب�"�سهد"، والذي لم يكتِف، بل ذهب 
اإلى عمه ينعت ابنته باأنها تركته ورمت خاتم الخطوبة بوجهه، واأحلته 
ليفتعل  ُخلق  "خالد"  وك��اأن  للكبار،  ترجع  اأن  حتى  قبل  �سيء  كل  من 
الم�ساكل ويدن�ش الحب بت�سرفاته كان يتوقع هجوًما من والد "�سهد"، 
وبالفعل هو ما كان �سيحدث لوال تدخل االأخ االأكبر "طه" باإجابته التي 

قتلت االأحمق بقوله: "دعنا ن�سمع منها ما حدث". 

"طه"  وجه عمها  اإن  وما  المنزل  "رقية" و"�سهد" اإلى  وحينها دخلت 
�سوؤااًل عن لماذا لم يعد لديها رغبة في البقاء مع "خالد" اأجابت: الأنه 
فيما  االأحمق  ال�سبب  وهو  "عهد" ل�"عمار"،  ترك  في  االأوح��د  ال�سبب 
"خالد" اأن  "جورج"، حاول  بالزواج من  وقبولها  "عهد" حالًيا  تعانيه 
ينكر فاأ�سهرت "رقية" بوجهه االأوراق المكتوبة بخط يده فاأخذها بالقوة 
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من يدها ومزقها لقطع �سغيرة فنظرت له هي بثقة ال يهم كل ما فعلته 
"�سهد" فاتركها  عن  واأم��ا  "عهد"،  ننقذ  باأن  �سوى  االآن  نفكر  ال  نحن 
و�ساأنها كفاها ما حدث منك، فرد هو بحمق اأكبر لذا اأريد الزواج منها 
فاقتربت "رقية" منه وقالت بحدة وهي ال تريد رجاًل ال يوؤتمن على حق 
اهلل مثلك، فرجل ال يوؤتمن على حق اهلل ال يوؤتمن على الحب اأفهمت؟ اأم 

تريد تو�سيحات اأكثر اأمام الجميع. 

بعدما خرج "خالد" من البيت حاول الجميع الفهم ف�سردت "رقية" لهم 
اأن "خالد" �ساعد جد "عهد" في اأن يف�سل "عمار" عن "عهد"، وهذا 
تبح  اأقل، لم  اأكثر وال  "�سهد" االنف�سال عنه ال  ما حدث، ولذا رغبت 
"رقية" بما اأوهمه "خالد" ل�"�سهد" وكذا ل�"عمار"، واكتفت بما ي�ستر 

ابنة عمها واأخاها. 

ال تعتبر الحياة حياة اإال اإذا �سادفت الحب الحقيقي، و�ستكون الخا�سرة 
اإال  "عمار" فهو رجل ُيحبها ال لهدف  "عهد" اإن انف�سلت عن  االأول��ى 
لكونها الرزق الذي وهبه اهلل لها، هي ال تعرف اأن "عمار" ال يترك ُحبه 
يغادره بكل تلك ال�سهولة، وبالفعل طرق "عمار" منزل جد "عهد"، كاد 
اأن يطرده "جورج" ككل مرة، ولكن تلك المرة اأدخلته "عهد"، وما كان 

من الجميع اإال اال�ستجابة لدخول "عمار". 

- هل يمكنني اأن اأتحدث معِك قلياًل؟ قال "عمار" بهدوء. 
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ا�ستجابت "عهد" له وجل�سا �سوًيا في غرفة ا�ستقبال ال�سيوف ف�ساألها 
"عمار" ب�سيق:

- األم تعرفي الحقيقة فلَم العناد؟.

- اأي حقيقة، قالت "عهد" ببرود.

- اأني لم اأع�سي اهلل في امراأة، واأني لم اأ�سهر الخيانة في وجه ُحبنا 
قال "عمار" بنفاد �سبر. 

- علمت واخترت اأن اأكون ل�"جورج"، بثقة قالت "عهد". 

- ومتى �ستتركين دينك؟ بع�سبية قال "عمار".

- ال يهمك هذا االأمر ب�سيء وقتما اأحببت �ساأفعل، اأجابت "عهد" وهي 
ترى "جورج" واقًفا خلف باب الغرفة. 

حينها لم يتحمل "عمار"، وقف مخبًرا اإياها باأن تتوقف عن الحمق واإال 
البرود �سفعها على وجهها  "عهد" �سوى  يجد من  لم  وحين  �سيقتلها، 
"عمار"  اإن  "جورج" "عمار" حتى  وقاتل  فوًرا  "جورج" والجد  فدخل 
"عهد" وجدها بتخلي�سهما من  "جورج" بيده لوال تدخل  كاد اأن يقتل 
"عهد"  جد  بوجه  وقف  المنزل  من  ط��ردوه  وحين  البع�ش،  بع�سيهما 

واأ�سهر بوجهه كل ما عرفه من "خالد" قائاًل:

- األم تدفع ل�"خالد" المال من اأجل اأن يفرق بيني وبين زوجتي، اأحمق 
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�ساأدعو عليك هلل ليل نهار حتى اأرى بك يوًما ي�سفي غليلي منك.

"عهد"  ا�ستوعبتها  االأخيرة  كلماته  ولكن  "عمار" اأحد،  على  يجب  لم 
جيًدا واأيقنت جيًدا اأن وراء كل ذلك جدها، الذي اأراد اأن ترجع ابنته 

اإليه في هيئة حفيدته وهذا اأمر وا�سح جًدا. 

باأال يغ�سب ف�ساألها  "عهد" على كتفها فابت�سمت له واأخبرته  ربت جد 
اأغيرت راأيها بعد ما قيل اأم اأنها تثق به؟ وبتلقائية ال مثيل لها اأخبرته 
باأنها تثق به ثقة ال حد لها، واأن خطبتها من "جورج" �ستكون م�ساًء كما 

اتفقوا من قبل واأنه ال �سيء تغير. 

راوغته "عهد" هي االأخرى ب�سوؤال: اأتثق بي كما اأثق بك يا جدي؟

بكل تاأكيد اأجابها الجد، وهو ي�سع قبلة على جبينها.

لم يتخيل "عمار" اأن تدافع "عهد" عن "جورج"، وكاأن قلبه قد خانه 
في كل الم�ساعر ال�سابقة، من غير المعقول اأن كل ما �سعره من "عهد" 
كان زائًفا ال اأ�سا�ش له، ومن غير الطبيعي اأن يترك ابنة عمه هكذا في 

ظلمات، واأال يمد لها يد العون.

حينما عاود "عمار" منزله �سرد للجميع كل ما حدث فانزعج "ي�سري" 
من كون "عهد" لم تجب على "عمار" اإجابة قاطعة باأمر تغيير ديانتها، 
اأحببت  وقتما  ب�سيء  االأم��ر  هذا  يهمك  "ال  اإجابتها:  من  يموت  اأن  كاد 
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في  معاداتنا  عدم  في  جدها  نجح  وقد  براأ�سها،  االأم��ر  اإًذا  �ساأفعل"، 
البداية، لكنه فاز بكل ما يريد بالنهاية، فكما ال�سابق مع ابنته �سيفعل 

هو مع حفيدته. 

"خالد"  في الم�ساء والح�سرة تدب في منزل عائلة وهبة دخلت والدة 
ت�سرخ وتم�سك ورقة بيدها وتخبرهم باأن "خالد" لن يعود مرة اأخرى 
على  �ستقتلونني  رجعت  "اإن  فيه:  يقول  خطابا  ترك  واأنه  المنزل،  اإلى 

فعلتي فالأجعل االأيام تقتلني بوحدتي وبوؤ�سي ومع�سيتي". 

"عمار" وكاأن في تلك اللحظة قلوبهم  "رقية" اأو  "�سهد" اأو  لم تلتفت 
تحولت اإلى حجر، لكنهم ما اإن ا�ستد بكاء ال�سيدة حتى قاموا ليخففوا 
ما اأحل بها، فهو ابنها في البداية اأو النهاية مهما فعل من اأخطاء هو 

ابنها لن ت�ستطيع اأن تفقده، وهو على قيد الحياة مهما حدث منه. 

*****
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"المحب الحقيقي ال يطيق صبًرا على البعد"
"من الموجع أن يدهشنا أقرب األقربين بخذالنهم لنا"

هل اأ�سبحنا على �سفا حب حقيقي اأم خذالن ال حد له وال نهاية؟ انتهى 
له  خططت  مما  �سيء  تغير  وم��ا  "جورج"  من  "عهد"  بخطوبة  اليوم 
"عهد" يراود "عمار" اأفكار من اأن "عهد" ما تفعل ذلك اإال الأن تكويه 
بنار الخيانة والغيرة باأن تقول له اإن الخذالن �سواء عن عمد اأو عن غير 
ق�سد ما هو اإال وجع كبير، لكنه وباالأخير يتوقف عن حماقة فكره ويوؤمن 
باأن "عهد" ما فعلت ذلك اإال الأن "جورج" احتواها في فترة خذلها هو 
اأيعاقب  وعيه،  في  وهو  ليفعل  كان  ما  باأنه  نف�سه  على  يق�سم  ثم  فيها، 
االإن�سان على ت�سرفاته وهو غائب عن الوعي؟ من الظلم هذا اأن ُيفعل. 

اأقرب  يده�سنا  اأن  الموجع  فمن  "خالد"،  فعلة  من  ُيجن  اأن  ا  اأي�سً كاد 
يجد  اأن  "عمار"  ود  ذلك  من  الرغم  وعلى  لنا،  بخذالنهم  االأقربين 
"خالد" لي�سفي �سدر والدته، فهو ي�سقى من نف�ش كاأ�ش البعد هي لبعد 
"خالد" عنها و"عمار" لبعد "عهد" عنه، فوالدة "خالد" محبة حقيقية 
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البنها و"عمار" ولد من بئر الحب الحقيقي ل�"عهد"، وكالهما ال يطيق 
كلمات  هو  الدعاء  هذا  وقلبها،  قلبي  اأثلج  فيارب  البعد،  على  �سبًرا 

قلبه.  تغادر  ال  "عمار" التي 

ب�سديقه  ال�سديق  اأح�ش  "يا�سر"  مع  الكلية  من  "عمار"  خ��روج  بعد 
"عهد"  يقابل  ويجعاله  الدين  في  لعالم  يذهبا  ب��اأن  "يا�سر"  فاقترح 
كي ترجع عما هي فيه، وعلى الرغم من اأن "عمار" ا�ستح�سن الفكرة 
واقترح اأن يكون ح�سان �سديقهما هو ال�سيخ المن�سود، اإال اأنه �ساأل عن 

كيفية مقابلته لها وهي ت�سكن عند جدها.

فليقابلها في العمل، قال "يا�سر". 

اأغم�ش "عمار" عينيه وتنف�ش وجًعا ثم قال: ما ال تعرفه اأن "عهد" في 
اإجازة من عملها وهذا ما عرفته موؤخًرا. 

ا�ستاء "يا�سر" و"عمار" من كونهما عاجزين عن فعل �سيء، وزيادة على 
ذلك اأن "عمار" ال يطيق اأن يرى "عهد" في تلك الحالة بعيدة عنه وعن 

ربها من قبله. 

*****
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"قد نثق بشخص ال يستحق فقط ألنه راوغنا بالكلمات"
يحبك  كان  إن  تصرفاتك  ما  ألحد  تبرر  ال  األحيان  بعض  "في 

فسيثق بك"

"مريم" مختفية عن الم�سهد  "جورج" لم تعد  "عهد" من  بعد خطبة 
كما ال�سابق اأ�سبحت كثيرة الجلو�ش مع "عهد"، ولكنها ال تتحدث اإليها 
اأمرها  "عهد" كما  اأ�سئلة  "مريم" عن  اأ�سيق الحدود تجيب  كثيًرا في 
"مريم" في يوم  جدها، لكن الحال تبدل كثيًرا حينما جل�ش الجد مع 

وقال لها:

- اأطلقت لِك الحرية طوال حياتك وحرمتِك منها موؤخًرا وما فعلت ذلك 
"�سابرين"، فمنذ كذبك علّي واإخبارِك لي باأنها  اإال لخوفي عليِك من 
الأنِك  بل  الأنها م�سلمة  لي�ش  االأمر  تبدل  م�سيحية وعرفت غير ذلك قد 
انجرفِت وراء حديثها، وكادت ديانتِك �ستتغير اإلى االإ�سالم، هل حديثي 

به �سيء مخالف؟ قال الجد بهدوء.

- بكلمة واحدة فقط اأجابت "�سابرين" ب� "ال". 
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اأن  عليِك  ال�سابق  كما  حريتِك  واأخ��ذ  تلك  و�سمتِك  من  لتتخل�سي   -
تب�سري "عهد"، بحما�سة قال الجد.

�سمتت "مريم" قلياًل ثم �ساألت:

- ولماذا ال يفعل "جورج" ذلك؟ 

تلك  اأن  لها  ال�سابق ذكرت  في  كوني  بقلبها  ال�سك  اأدخل  اأن  اأريد  ال   -
الخطبة لن توؤثر على دينها و�ستظل هي م�سلمة، قال الجد. 

- بعد تفكير لدقائق اأبدت "مريم" ا�ستعداًدا كبيًرا لذلك فابت�سم الجد 
لها بانت�سار. 

وبموافقة  الخارج  "عهد" اإلى  مع  ل�"مريم" الخروج  اأباح  االأمر  وهذا 
الجد بحجة اأن "مريم" يجب اأن تك�سب ود "عهد" في البداية، في اأول 
يوم تخرج "مريم" مع "عهد" فيه تمكنت "عهد" من ر�سد يد "مريم" 
الرغم من  الوراثية، وعلى  الندبات  "لورا" بنف�ش  يد  جيًدا هي نف�سها 

ذلك لم ت�ستطع "عهد" البوح ب�سيء ل�"مريم" موؤقًتا. 

االآن وبعد الخروج المتكرر اأ�سبحت عالقة "مريم" ب�"عهد" كعالقتها 
بابنتي عمها التي تدهورت موؤخًرا. 

هناك اأ�سياء يجب البوح بها بكل �سراحة دون اأدنى اإخفاء �سيء، وهذا 
ما توؤكده "مريم"، عليها اأن تتخل�ش من مهمتها ولتكن النتائج ما تكن 
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"عهد" وبداأت الحديث مبا�سرة ونظرت  "مريم" مع  ففي يوم جل�ست 
بثقة في عين "عهد" وقالت:

الجد على خروجي معِك، رغم  اأن تعرفي ما �سر موافقة  اأال تريدي   -
تحريمه ذلك علينا من قبل. 

- بلى اأود اأن اأعرف بكل �سراحة، قالت "عهد".

- الأب�سرِك، بهدوء قالت "مريم".

- اأتق�سدين ما فهمته، هل ما تعنيه اأن اأ�سبح م�سيحية؟ قالت "عهد".

واأ�سلمت  الم�سلم  والدِك  التي تزوجت من  ابنته  نعم كي تحلي محل   -
فيما بعد، بنف�ش الهدوء قالت "مريم". 

�سمتت "عهد" دون كلمة واحدة فباغتتها "مريم" بحديث اآخر تماًما 
وعد  على  طفولتها  من  لها  قديمة  ق�سة  لها  ت�سرد  اأن  في  وا�ستاأذنتها 

بعدم اإخبار الجد باأي �سيء فوافقت "عهد" بكل تاأكيد. 

ارت�سفت "مريم" بع�ش القهوة وقالت:

الجد يا "عهد" ال يعرف اأن ذاكرتي الطفولية حديدية جًدا لربما وهبها 
اهلل لي لحكمة هو يدركها في ملكوته االأكبر، بكل تاأكيد اأنِت تعرفين اأن 
اأ�سلنا �سعيد م�سر، وكنت اأزورها مع جدِك دوًما فهو لم يكن يتركني 
من يده وفي اأي مكان يذهبه ي�سطحبني معه، وفي يوم ذهبت معه اإلى 
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ال�سعيد، وكلما قابله اأحد اأخبرني اأنني ابنة ابنه، اأي اأنه جدي اإال اأننا 
ابنه  ابنة  اأنني  اأخبرها  وحينما  "روايح"،  ت�سمى  ام��راأة  قابلنا  يوم  في 
نعتته بالكذب وقالت له اإنها طفلة اأنت وجدتها وال تعرف اأنت عنها �سيًئا 
ويومها نعتها الجد بفقد العقل، وحينما �ساألته عن كوني ابنته ول�ست ابنة 
ابنه لطمني على وجهي دون اأن يذكر لي اأ�سباب، من المفارقات العجيبة 
اأن جدِك �سجلني با�سمه فاأ�سبحت ابنته في كل ال�سجالت، وحدث لدي 
بعدما كبرت �سك في االأمر بين الق�سة القديمة التي ال زالت محفورة 
براأ�سي وكوني اأ�سبحت ابنة ر�سمية لجدك، وما وجدت حاًل غير اأنني 
ل�ست ابنته وال ابنة ابنه، ولطالما حاولت اأن اأتاأكد من �سكي ولم اأجد اإال 
الوجع اأثناء بحثي عن هويتي، اإال اأن وجدت "�سابرين" �سديقتي والتي 

اآن�ستني كل وجعي ب�سيء واحد هو االإ�سالم. 

بتلك  "عهد" "مريم" في حديثها  قاطعت  اأن��ِت؟  اأم�سلمة  االإ�سالم،   -
الكلمات. 

اإ�سالمها قائلة: وكيف  بثقة موؤكدة  "مريم" ل�"عهد" واأكملت  ابت�سمت 
لم�سلمة اأن تب�سر فتاة مثلِك؟ 

- ما الدليل الرباني الذي قالته لِك "�سابرين" لتوؤمني بتلك القوة درجة 
اأنِك ال تخ�سين اأن اأبوح للجد بما ذكرتيه لي؟ قالت "عهد".

- اأنِت لن تبوحي للجد ب�سيء يا "عهد"، فمنذ اأن عرفتِك واأنا متيقنة 
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اأنِك ال تحبي اأذى الأحد، قالت "مريم" بثقة.

"�سابرين"  قالت  ما  واهلل  قائلة:  حديثها  واأكملت  "مريم"،  ابت�سمت 
ثم  َلَحاِفُظوَن"،  َلُه  ا  َواإِنَّ ْكَر  الذِّ ْلَنا  َنزَّ َنْحُن  ا  "اإِنَّ اآية واحدة وهي:  اإال  لي 
�سرحتها لي قائلة، ولقد حفظ اهلل القراآن عن التغيير والتبديل فلحفظ 
من  الحملة  �سدة  مع  ال��ق��رون،  مر  على  ح��رف  منه  يتبدل  لم  له  اهلل 
الكفار على الم�سلمين، وغزو ال�سليبيين والتتار، ومحاوالت اال�ستعمار 
الحديث والم�ست�سرقين، اإال اأن جميع كيدهم ذهب اأدراج الرياح، وهذا 

من المعجزات.

ثم ترجت "مريم" "عهد" اأال تن�ساع وراء جدها في هذا االأمر، فاأكدت 
لها "عهد" اأنها م�سلمة عن يقين والحمد هلل على نعمة االإ�سالم، وكيف 

�ستترك دينها ووالدتها هي المراأة التي تركت الجميع الأجل حب اهلل. 

ب�سر  ل�"مريم"  تبوح  اأن  على  �سبًرا  تطيق  "عهد"  حينها  ع��ادت  ما 
"عهد" الكثير بحديثها  "مريم" على  �سهلت  ل�"جورج" فقد  خطوبتها 
وعلى  ترزق  والدتها  اأن  بخبر  �ست�سدمها  كيف  لكن  معها،  و�سراحتها 
قيد الحياة، ولربما لم تكن "لورا" والدة "مريم"، واأن االأمر ال يخرج 
عن كونه ت�سابًها في االأحداث، وعلى الرغم من ذلك قررت "عهد" اأن 

ُتباغت "مريم" بال�سراحة كما فعلت "مريم" معها من قبل. 

- كوالدتِك اأنِت يا "مريم" فقد مال قلبِك لالإ�سالم دون اأن تعرفيها، 
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بتلك الكلمات بداأت "عهد" حديثها مع "مريم". 

"عهد"،  اأي والدة تتحدث عنها  "مريم" تدري بماذا تجيب،  ما كانت 
ومن اأين عرفتها، اأو لعلها ت�سمر معنى اآخر في جوفها، كادت االأ�سئلة 

تفتك براأ�ش "مريم" لوال قتلها لها بمداهمة "عهد" عما تق�سده. 

لم تعاك�ش "عهد" ما تعرفه وباحت به مبا�سرة و�سردت لها ق�سة "لورا" 
مبا�سرة، وكيف اأنها منذ زمن تركت طفلتها في الخالء م�سطرة لذلك، 
عليهم  اأن  ال�سدق  باب  من  واأخبرتها  "لورا" والدتها،  اأن  ت�سك  واأنها 

. DNA عمل تحاليل

تنهدت "مريم" غير م�سدقة كمية االأحداث اأهي في حلم؟ اأكل توقعاتها 
كانت  لطالما  اآخ��ران؟  واأب  اأم  لها  اأمعقولة  حقيقة؟  ت�سير  القديمة 
بوالدها،  لي�ش  الرجل  هذا  اأن  احتمالها  في  نف�سها  ت�سدق  اأن  تريد  ال 
واأن زوجته التي توفيت منذ زمن لي�ست بوالدتها، وعلى الرغم من اأن 
الدالئل العقلية كانت ت�سير اإلى غير ذلك اإال اأنها توؤمن اأن ق�سوة االأهل 
اأو  �سفقة  دون  الخالء  في  اأطفالهم  تركوا  اأهل  من  اأرح��م  الحقيقيين 

رحمة. 

اأنها  نف�سها  والمت  تهدئها  اأن  "عهد"  وحاولت  طوياًل،  "مريم"  بكت 
باحت لها ب�سيء، وكان رد "مريم" اأ�سرع ترغب في عمل التحاليل اليوم 
قبل الغد، وعلى الرغم من محاولة "عهد" تاأجيل االأمر للغد كي تتمكن 
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"مريم" رف�ست ب�سدة  من االت�سال ب�"لورا" وتمهيد االأمر لها، اإال اأن 
فاأم�سكت "عهد" بهاتفها مت�سلة ب�"لورا"، التي مكثت في فندق بالقرب 
فوافقت  نف�سه  الوقت  في  تقابلها  اأن  منها  وطلبت  "عهد"،  منزل  من 

"لورا" بلهفة. 

*****
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أي  دون  اهلل  في  ُيحبك  بشخص  تلتقي  أن  هو  الحقيقي  "الثراء 
غرض آخر"

"ما أصعب االنتظار خاصة إن تعلق األمر بأحبتنا"

تجاوزت االأمومة بتركها طفلتها وحدها دون اأن تطمئن عليها، وهذا ما 
اأنها م�ستاقة الأن تعرف  له، رغم  "مريم" ويوجعها وجًعا ال حد  يزعج 
والدتها، واأن تاأخذ الحنان باحت�سانها، كم كانت تعاني من اأنها تفتقد 
ثراء الحب الحقيقي الذي ال هدف له وال رجاء من خلفه، هي موؤمنة باأن 
هذا الحب ال يكمن اإال في حب االأم الأبنائها، وكذا االأب الأطفاله، وهي 
لم ت�سعر بذلك في بيت جد "عهد" والتي توؤمن عقلًيا باأنها ال تنتمي اإليه 

من قريب اأو بعيد. 

ما اإن قابلت "لورا" "مريم" حتى احت�سنتها باإح�سا�ش اأم وببكاء لهفة 
هجر وفراق دام �سنوات، وبنظرات طويلة من قبل "لورا" اإلى الندبات 
الموجودة في يدها، وبكلمات من لهفة من قبل "لورا" ل�"مريم" على اأن 
ت�سامحها، لكن كل هذا ما حرك في "مريم" �سيًئا وباغتتهما برغبتها في 
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 DNA الذهاب للم�ست�سفى للتاأكد من االأمر عن طريق عمل تحاليل
لم يكن حقيقًيا  واإن  االأمر حقيقًيا فليحدث اهلل ما هو خير،  فاإن كان 

فكاأن �سيًئا لم يكن. 

والرجاء  والخوف  والقلق  الحيرة  من  نوع  في  الم�ست�سفى  اإلى  توجهن 
من اهلل اأن يهون الموقف عليهن، ما اإن دخلن الم�ست�سفى حتى لمحت 
"عهد" قلقت  االأمر؟  ما  "رقية"،  "يا�سر" زوج  عينيها  "عهد" بطرف 
على "رقية" اأهو معها اأم مع "عمار" اأم اأنه بالم�ست�سفى الأجل والدها 
اأم الأجل �سيء اآخر؟ كادت اأن تنفجر من التفكير لوال اأن نبهتها "مريم" 
الأن دورهن قد حان للدخول للطبيب، دخلت "عهد" مع "مريم" و"لورا" 
اأمر  في  فعلت  مما  دم  �سُ فلعله  والدها  على  الخوف  في  �سارد  وعقلها 
ل�"جورج"، كل االأفكار ال�سيئة جاءت في ذهنها دفعة واحدة،  خطبتها 
ا من هول االأفكار البائ�سة  اأر�سً اأن ت�سقط  وكاأنها تاآمرت عليها، كادت 
التي دخلت قلبها، لكنها ورغم ذلك وقفت �سامدة مع "مريم" و"لورا" 
والرهبة  الخوف  من  نوع  في  التحاليل  نتيجة  تنتظران  جل�ستا  اللتين 

واللهفة. 

بهاتفه  يم�سك  وه��و  الم�ست�سفى  من  ب�سرعة  "يا�سر"  خ��روج  ظل  في 
"مريم"  جوار  من  وقامت  "عهد" �سبًرا  تطق  لم  بربكة  فيه  ويتحدث 
ففوجئ  نحوه  ب�سرعة  �سارت  االأم��ر؟،  ما  "يا�سر" لت�ساأله  نحو  متجهة 
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"يا�سر" بها و�ساألته مبا�سرة ما االأمر؟ فاأجابها باأ�سى مخبًرا اإياها باأن 
معه.  االأ�سرة  وجميع  العمليات  غرفة  في  وهو  االنتحار  "خالد" حاول 

- كيف ولماذا فعل ذلك؟ �ساألت "عهد" بخوف على ابن عمها رغم ما 
فعله بها. 

اأخبرها "يا�سر" باأنه ا�ستاء لما عرفه من اأمر خطبتك على "جورج"، 
اأثار  ما  وهذا  دينك،  عن  اإخراجِك  في  الرئي�سي  ال�سبب  �سيكون  واأن��ه 
اأ�سدقائه، وحينما  اأحد  اإلى مكانه عن طريق  االكتئاب به حتى و�سلنا 
يخبر  وهو  العمليات،  ودخل غرفة  دمه  في  غارًقا  وجدناه  اإليه  تو�سلنا 

الجميع باأن ي�سامحوه، هذا كل ما حدث. 

تنف�ست "عهد" با�ستياء، ونظرت اإلى "يا�سر" مخبرة اإياه باأنها �ستت�سل 
اأهلها  اإلى  ياأخذها  اأن  حاول  وحينما  "خالد"،  حالة  على  لتطمئن  به 
اإلى  المنتظرتين  و"لورا"  "مريم"  اإلى  وذهبت  وتركته  ب�سدة  رف�ست 

نتيجة م�سيرهما. 

حينها هرول "يا�سر" اإلى "عمار" مخبًرا اإياه باأن "عهد" بالم�ست�سفى 
"عمار" و�ساأله  اأجل �سديقتها، لم يتمهل  اإنها موجودة من  واأنها تقول 
اأين هي؟ يرغب اأن يقابلها، اأن يتحدث اإليها بهدوء، اأن ينقذها مما هي 
اأنها  "يا�سر" "عمار" مو�سًحا له  فيه، وعلى الرغم من ذلك ا�ستوقف 
فر�سة رائعة الأن ناأتي لها ب�سديقنا "ح�سان" عالم الدين كي يو�سح لها 
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اأنها على خطاأ، فهو له طريقته في االإقناع بالحجة المنطقية. 

اتفق ال�سديقان على اأن يعطل "يا�سر" "عهد" اإذا رغبت في الرحيل، 
على اأن يت�سل "عمار" ب�"ح�سان" لياأتي به اإليها، فهما لن يجدا فر�سة 

اأعظم من تلك. 

"عمار" "ح�سان" واأخبره  وبروح من حب في اهلل، حب حقيقي هاتف 
اإليه  "ح�سان" ترحيًبا باالأمر واأخبر �سديقه باأنه �سياأتي  باالأمر واأبدى 

بعد خم�ش ع�سرة دقيقة فهو قريب من الم�ست�سفى. 

"عمار"  ووق��ف  تذهب،  ال  كي  "عهد"  يترقب  "يا�سر"  حينها  ووق��ف 
"ح�سان"، ورغم اأن ح�سان لم يتاأخر على  على باب الم�ست�سفى ينتظر 
"عمار" اإال اأن االأخير �سعر باأن كل دقيقة تعد �سنة فما اأ�سعب االنتظار، 

خا�سة اإن تعلق االأمر باأحبتنا. 

جاء "ح�سان" وا�ستقبل "يا�سر" "عمار" ب�سعادة وهو يقول له: "الحمد 
هلل لم تغادر المكان بعد"، ثم اأ�سار "يا�سر" على "عهد" ل�"عمار". 

وب�سوق وبلهفة وباإح�سا�ش رجل يود اأن يحافظ على حبيبته في قلبه، واأال 
ال��زواج من رجل على غير دينها، وقف  اأو  دينها  يعر�سها لخطر ترك 
"عمار" اأمام "عهد" وبنظرات ثابتة وكاأنه يقول لها ا�ستقت لِك قال لها:

- اأرغب اأن اأتحدث معِك لع�سر دقائق هل يمكننا ذلك؟ 
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و�سيخبره  "يا�سر" �سيذهب  واأن  ب�"عمار"،  �ستلتقي  باأنها  ت�سعر  كانت 
باأنه التقى ب�"عهد"، كانت تنظر اإلى عقارب �ساعتها خوًفا من اأن تذهب 
وال ياأتي لها "عمار"، خ�سيت اأن يكون ن�سيها، اأو اأنه ال يريد لقاًء جديًدا 

بها، فهي المراأة التي خذلته دون وجه حق. 

- ال باأ�ش!، اأجابت "عهد" على "عمار"، ثم نظرت اإلى "مريم" و"لورا" 
واأخبرتهما باأنها �ستاأتي لهما مجدًدا. 

اأ�سار "عمار" اإلى "ح�سان" فاأتى له، فنظر "عمار" اإلى "عهد" برجاء 
و�ساألها اأن تجل�ش مع "ح�سان" ليخبرها عن �سيء باغتته "عهد" قائلة: 

- هل �ساأجل�ش معه وحدي؟ 

لم يدرك "عمار" ما الذي تقوله "عهد"، وهي الفتاة التي �ستتزوج من 
م�سيحي، اأ�ستاأخذ بع�ش الدين و�ستترك بع�سه؟ وعلى الرغم من اأفكاره 
لم يجبها، بل اأم�سك بهاتفه واأخبر "يا�سر" باأن ياأتي ب�"رقية"، وبالفعل 
جاءت "رقية" التي احت�سنت "عهد" دون اأن تعرف باأي �سيء واحت�سنتا 
بع�سهما البع�ش في و�سط من الدموع، وكاأن "رقية" ت�ساأل "عهد" لماذا 

فعلِت ذلك؟ وكاأن "عهد" تقول لها: "ا�ستقت لِك كثيًرا". 

جل�ش "ح�سان" و"عهد" و"رقية"، وبهدوء اأخبر "ح�سان" "عهد" عن 
بل  باالإ�سالم  مقتنعة  "عهد"  اأن  وجد  ولما  وتعاليمه،  االإ�سالم  ف�سل 
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الحق،  دين  االإ�سالم  اأن  وهو  ال�ساأن،  هذا  في  بمعلوماتها  بقوة  باغتته 
ا�ستغرب من كون اأنها وافقت بكون خطيبها م�سيحًيا فقال لها:

والأمة  يوؤمن  حتى  الم�سركات  تنكحوا  "وال  الرحيم:  الرحمن  اهلل  ب�سم 
موؤمنة خير من م�سركة ولو اأعجبتكم وال تنكحوا الم�سركين حتى يوؤمنوا 
ولعبد موؤمن خير من م�سرك ولو اأعجبكم اأولئك يدعون اإلى النار واهلل 
يدعو اإلى الجنة والمغفرة باإذنه ويبين اآياته للنا�ش لعلهم يتذكرون".. 

�سدق اهلل العظيم.

بع�ش  ناأخذ  اأن  لنا  باأنه ال يجوز  قوله  واأتبع  االآية،  لها مفهوم  �سرح  ثم 
الكتاب ونترك بع�سه. 

ابت�سمت "عهد" وباغتت "ح�سان" و"رقية" باإجابتها وقالت: ومن قال 
اإني ال اأوؤمن بذلك، ومن قال لكم اإني �ساأتزوج من غير م�سلم؟ 

ل�"جورج" اأالأجل  كونها خطيبة  و�ساألتها عن  "رقية" �سبًرا  ت�ستطع  لم 
المال فقط و�ستاأخذينه و�سترجعين لنا؟ قالت "رقية".

ما حير "رقية" و"ح�سان" رف�ش "عهد" ال�ستنتاج "رقية".

"عهد" بقوة  عن  "مريم" و"لورا" ي�ساأالن  �سوت  �سمعوا  فقط  حينها 
البداية،  كانت معروفة من  التي  للنتيجة  متلهفة  م�سرعة  لهما  ففتحت 

ورغم ذلك كن بحاجة ل�سيء قطعي يثبت وجهة نظرهن.
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نظرت "عهد" اإلى "مريم" التي ت�سبثت ب�"لورا" وكاأنها طفلة �سغيرة 
وجدت والدتها، اأو كاأم تاهت ابنتها ووجدتها، وبكل �سكر ذهبت "لورا" 
ل�"عهد" ت�سكرها اأنها جعلتها ترى ابنتها مرة اأخرى قبل مماتها، ورغم 
اأن "مريم" كانت حزينة ل�ساأن اأن "لورا" تركتها منذ زمن بق�سوة، اإال 
قبل،  من  تجدها  لم  ب�سعادة  �سعرت  والدتها  اأنها  تيقنت  حينما  اأنها 
فاأخيًرا �ستمار�ش هويتها الدينية بكل حرية دون قيد من اأحد، ودون اأن 

تكون �سحية امراأة هربت الأجل ربها وُحبها. 

لم يفهم اأحد ممن ي�ساهدون الموقف، ما االأمر بالتحديد؟ 

- "مريم" ابنة تلك ال�سيدة؟ قال "عمار" وهو ال يفهم �سيًئا.

تلك  روح  اأرد  الأن  اإال  تركتك  وما  وقالت:  اإليه  "عهد" بكل حب  نظرت 
اأ�سعب اأن تفقد االأم طفلتها وهي على قيد الحياة،  اإليها، فما  ال�سيدة 

وما كان هدفي اإال اأن اأ�سعد "لورا" واأن اأرد "مريم" اإليها.

- متى �سنتزوج؟ بلهفة عا�سق قال "عمار".

�سحك الجميع وتواردت على "عمار" الكلمات الم�سحكة ف�"رقية" قالت 
اأهذا ما يهمك و"يا�سر" تغامز مع "رقية"، وقال: اإنه الحب، ف�سحك 

الجميع واأفهمتهم "عهد" كل االأمر بالتف�سيل. 

ذهب  وبعدها  "يا�سر"  وم��ن  "عمار"  �سديقه  من  "ح�سان"  ا�ستاأذن 
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حتى  ابنته  "ي�سري"  وج��د  اإن  م��ا  "خالد"،  على  ليطمئنوا  الجميع 
له  واأو�سحت  "جورج" فنفته  احت�سنها وقّبلها و�ساألها عن زواجها من 
االأمر، واأنها ما فعلت ذلك اإال الأن ت�ستطيع اأن ترى وتتحدث اإلى "مريم" 
الطبيب  ب�"عهد" خرج  الجميع  "لورا" والدتها، وبفرحة  اإلى  وترجعها 
يطمئن الجميع على حالة "خالد"، واأخبرهم باأن الزيارة ممنوعة حتى 

تنق�سي االأربع وع�سرون �ساعة المقبلة. 

*****
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"بداًل من إقامة فرح ذهبا ليعتمرا وَبَدَءا حياتهما مع اهلل"
"المرأة ال تعرف طعم النسيان لرجل أحبها بصدق"

اأتدرون من ذهب واأخبر الجد بكل �سيء هي "ميدن"، تلك الفتاة التي 
حدث،  مما  ب�سيء  الأهلها  يبوح  اأال  على  ن�سيته  باأنها  "عمار"  اأوهمت 
"ميدن" التى كانت ترتقبه ليل نهار حتى عندما خرج م�سرًعا من الكلية 
اإلى  البداية  من  �سيء  كل  راأت  التي  "ميدن"،  راقبته  الم�ست�سفى  اإلى 
النهاية، لعلها الفتاة التي تقتل من تحب باإيذائها له، هي ال تعرف اأن 
الحب الحقيقي في تمني ال�سعادة والخير لمن اأحبت، والثراء الحقيقي 
هو الت�سحية الأجل من تحب، هي ال تفقه اأن الغدر لن يكتب اأبًدا على 
جدار عا�سق، لم تفهم اأنها ت�ستظل طوال حياتها بوجع اإيذائها ل�سخ�ش 

من المفتر�ش اأنها تحبه. 

"مريم" و"لورا" و"عادل" ذهبوا  "حتى  "وهبة  لمنزل  الجميع  ذهب 
معهم ليفكروا ماذا �سيفعلون وكيف �سيخبرون الجد بكل ما حدث! 

لكنهم وقبل اأن يمكثوا مدة ع�سر دقائق في البيت دق باب المنزل واإذا 
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به الجد مع "جورج" كل �سخ�ش ذكر ما عنده بهدوء تام وا�ستغرب جًدا 
"ي�سري" من هدوء الجد الذي اعترف بهدوء اأن "مريم" لي�ست ابنته 
واأنه اتخذها ابنة بعدما هربت ابنته مع "ي�سري"، واأنه ما عاد يريدها، 
هو يرغب في "عهد" ابنته الحقيقية من بعد ابنته "كري�ستينا"، حينها 
ل�"جورج"، وعلى  واألقته  "عهد" وخلعت خاتم الخطبة من يدها  ثارت 
الرغم من ثورة "جورج"، اإال اأن الجد ظل على هدوئه، وطالب "عهد" 
"عهد"  وحين �سممت  "جورج"،  الزواج من  رف�ست  اإن  اإليه  ماله  برد 
عليه واأنه حقها في والدتها اأم�سك بها "جورج" وتحول االأمر اإلى م�سادة 
كبيرة بين الجميع. بالنهاية اأقنع "طه وهبة" "عهد" باأن تم�سي على 

تنازلها في مال والدتها وهذا ما فعلته. 

وهو  اأنه  اإال  كما دخل،  بهدوء  لخرج  ولواله  الجد،  دم  في  يجري  الغدر 
على باب المنزل لفت نظر "ي�سري" اإليه بالنداء عليه واأخرج من جيبه 
م�سد�ًسا واأ�سهره في وجهه فانطلقت ر�سا�سة في ج�سد "ي�سري" و�سقط 

ا.  اأر�سً

- "اليوم اأخذت حقي وحق ابنتي".. قال الجد بن�سوة. 

ال�سرطة  اأتت  اإن  وما  ال�سرطة،  واأبلغوا  بالجد  واأم�سكوا  الجيران  خرج 
حتى اأ�سيب الجد بنوع من فقد العقل كل ما اأ�سبح يقوله: 

فقد  ابنتي  لي  يردوا  اأن  رف�سوا  داموا  وما  ديني،  وحق  ابنتي  هذا حق 
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اأخذت حقي وحرمتهم من ابنهم هذا عدل اهلل هذا عدل اهلل. 

اأ�سرع الجميع اإلى الم�ست�سفى و�سجدوا �سكًرا هلل حينما اأخبرهم الطبيب 
باأن الر�سا�سة جاءت في كتف "ي�سري"، واأن الحالة ال ت�ستدعي كل ذلك 

الخوف والذعر. 

بعد كل ذلك التعب والخوف والمجازفة طلب "عمار" يد "عهد" مجدًدا 
من والدها حينما ا�سترد �سحته، فنظر "ي�سري" اإلى "عهد" التي اأجابت 
"عمار" بنظراته مزًحا  "دعوني اأفكر"، كاد اأن يقتلها  بدالل الفتيات: 
معها، هو ال يعي اأن المراأة التي ت�سعر بحب رجل ال يمكنها اأن تن�ساه بكل 
تلك ال�سهولة، والموت اأهون عليها من اأن تغدر به، كان عليه اأن يثق بها 
اأكثر واأن يعي جيًدا اأن هناك ما يمنع "عهد" من الرجوع اإليه مبا�سرة 
وم�سامحته على الفور، حينما علمت اأنه مظلوم في كل تلك االأمور التي 
حدثت مع "ميدن"، وكان على "عمار" اأن يعي جيًدا اأن "عهد" المحبة 

تعرف ثقافة الغفران جيًدا، خا�سة لمن تحب. 

في يوم الثالثاء ودعت "مريم" "عهد" وودع "عادل" "عهد" بكل اأ�سى 
"�سابرين" قبل الثالثاء  "مريم" التي زارت  متمنًيا لها حياة �سعيدة، 
ما  بكل  واأخبرتها  الفترة،  تلك  كل  عنها  بعدها  عن  منها  لتعتذر  بيوم 
وعدتها  المقابل  وف��ي  يومًيا،  فرن�سا  من  تحدثها  اأن  ووعدتها  ح��دث 
وتهزمه.  المر�ش  وجه  في  باهلل  اليقين  �سالح  ت�سهر  "�سابرين" باأن 
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في الخمي�ش وبعد عقد قران "عمار" على "عهد"، ودعا الجميع الأنهما 
اتفقا على عمل عمرة بداًل من اإقامة فرح بمبالغ كبيرة، اتفقا على اأن 
يكون اهلل ن�سب اأعينهما في حياتهما كي يخرجهما من اأي اأزمة يمران 
بها، فما اأجمل من زوجين دعوا اهلل اأن يرزقهما بحب �سادق فيه وله. 

وقبل اأن يغادرا المنزل دخل "خالد" بانك�سار طالًبا منهما اأن ي�سامحاه 
ففعال هلل دون اأي لوم اأو عتاب له، فالندم ظاهر عليه وحينها اأخبرهما 
باأنه ذهب ل�"ميدن" وهددها اإن فعلت �سيًئا اآخر بهما �سيذهب ليك�سف 
كل �سيء الأهلها، واأنها وعدته اأال تفعل وما فعلته كان ُحبا ل�"عمار"، وما 
دام تزوج غيرها فهذا عقاب اهلل لما فعلته، واأنها �ستظل ت�ستغفر اهلل 

طوياًل كي يغفر لها. 

من  يدها  وطلب  لت�سامحه  ل�"�سهد"  ذهب  جيًدا  اإليه  ا�ستمعا  وبعدما 
جديد من عمه واأمام الجميع، اإال اأنها نظرت بحزن كبير متذكرة كل ما 

حدث، وقالت دعها هلل ولعل اهلل يحدث بعد ذلك اأمًرا.

*****

- ِعْدني يا "عمار" اأن تتقى اهلل في قلبي، قالت "عهد" بحب كبير وهي 
تنظر بثبات لعين "عمار". 

- الحب يا "عهد" اأن اأطيع اهلل فيِك كي ال يحرمني منِك بمع�سيتي له 



319

فاطمئني يا حبيبتي، قال "عمار"، وهو ي�سع ُقبلة على جبين زوجته. 

*****

فاللهم ُحًبا �سادًقا لكل من يقراأ روايتي.

واللهم ن�سياًنا لكل حب ال يمت هلل ب�سلة.

واللهم فراًقا لمن ال يتقي اهلل في قلوبنا.

واللهم �ستًرا لقلوب الم�سلمين والم�سلمات.

واللهم بعد الوجع فرًحا لقلوبنا.

واللهم بعد كل ال�سبر خيًرا كبيًرا لنا.

واللهم اجمع كل من اأراد الحالل قريًبا غير بعيد.

واللهم اجمع �سمل المتباعدين.

واأخيًرا اأحبتي كونوا مع اهلل يكن اهلل معكم.

وتذكروا اأنه ال �سعادة دون حب وال حب دون اإيمان.

تمت بحمد اهلل 
2016/11/18
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