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حبة الجنّ ة
ُص َ
ْ
ثم جتد أنه ال أنسب
تتحي كث ً
أن ّ
ريا يف العنوان املناسب لسطو ٍر ماّ ..

السبب يف ْ
أن ترى النور.
ِمن لقب أصحاهبا ،الذين كانوا ّ
«صحبة اجلنة» ال ّلقب الذي اختاره قلبي ُلرفقاء موقع ال ّتواصل
ُ

االجتامعي ( ،)ask fmأو ..هو العهدُ الذي بيني وبينهم عىل احلقيقة..

أمام مهوم احلياة ،والدّ عاء
عهدٌ مقتضيا ُته ال ّتعاون عىل اخلري ،والتآزر َ
بظهر الغيب؛ رجاء أن ال نفتقدَ أحدً ا م ّنا خلف باب اجلنة.
املتبادل ْ
ُ
ٍ
تطبيق ما؛
جمر َد ال ّتواصل عرب
تلك
العالقة الصادقة التي جتاوزت ّ

ري؛ يف حيايت ،وحياهتم.
لتصري رابط ًة
روحية تعني الكث َ
ّ
حلساب عىل هذا املوقع ُ
ٍ
منذ حوايل أربعة أعوام
أذكر ّأول تسجييل
ُ

أكن ّ
متأكدً ا ساعتها
بنية متابعة بعض الكرام؛ مستفيدً ا من إجاباهتم ..ومل ْ
ّ
ِ
كل جديدً ،
كعادة ّ
فضل عن ْ
أن أكتب هذه
من إمكانية استمراري فيه
لدي تتجاوز ْ
العشة ماليني
وعدد اإلعجابات
السطور اآلن
ُ
املسجلة ّ
ّ
ٍ
ٍ
ناطق بالعربية فيام أعلم..
شخيص مو ّثق،
حساب
رب
َ
ّ
ليصبح حسايب أك َ
حتى اآلن.
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أن أخاطبه دو ًما) س َ
أعجبني جدًّ ا يف آسك (كام حيلو يل ْ
لعورة
ْ
رته ْ

اهلم ونبضات القلق
األوجاع ..تلك اخلصوصية التي حيوط هبا
ُ
زفرات ّ
ُ
تكتنفه القسوة مع
دموع الفرح ..إننا يف زمان
ونظرات احلرية ،وحتى
ُ
ُ

ِ
األسف الشديد ،قدْ ال نحتاج وسط ْ
مطحنة احلياة هذه ّإل ملن جييد
ً
ُ
التفهم آلالمنا ،ح ّتى ْ
حلول ناجعة.
وإن مل يقدّ م لنا
االستامع إلينا،
ويبذل ّ
ْ
ِ
يكمن يف قدرتنا عىل ْ
استعداد
الفضفضة ..ويف
كثري من الدّ واء
ُ
ٌ
أحدهم ُ
حلسن استقباهلا.
أطمع يف كرم اهلل أن ّ
ٍ
لوجهه،
قادرا عليه..
وهذا ما
ُ
أظل ً
بإخالص ْ
ٍ
أحب أن أستقبله أنا عىل املستوى الشخيص ،لو
وصدق يف البذل ملا
ّ

َ
السائل.
كنت
ُ
مكان ّ

أ ّما بعـد..

ٍ
استخارة واستشارة
لكن بعد
تر ّد ُ
ريا يف فكرة هذا الكتابْ ،
دت كث ً

جامعا لفائدة مرتّبة ،يسهل
عزمت عىل امليضّ فيها؛ راج ًيا أن يكون
ُ
ً
ُ
أي وقت دون احلاجة لفتح ال ّتطبيق أو البحث يف
الوصول إليها يف ّ

وقوة الشبكة.
هلم الباقة ّ
األرشيف أو محلٍ ّ

أهم اإلجابات -فيام أرى -التي ّ
سطرهتا عىل حسايب
ُ
مجعت فيه ّ
الشّ خيص يف موقع ( ،)ask fmحمـ ً
لتتجمع
ـاول ْتبويبها وترتيبها
ّ

ُ
املرجو
الغرض
فيتم
ّ
اإلجابات املتع ّلقة بمواضيع متشاهبة مع بعضهاّ ،
حرصت عىل نقل السؤال كام كتبه صاح ُبه،
للقارئ الكريم بإذن اهلل.
ُ
السجية ..وقد يكون يل تعليقات ّ
موضحة
وكذا اإلجابة كام ر ّقمتها عىل ّ
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السؤال واجلواب.
ّ
أخص هبا هذا الكتاب ،أش ُ
ري هلا بعد ّ
أرجو املعذر َة ْ
إن غلب طابع ال ّلغة العا ّمية عىل اإلجابات؛ فهذا

أخوي بيني وبني قاصدي َحصرييت((( املفروشة
ُمقتىض احلال يف حديث
ّ
ِ
قارعة طريق امل ْت َعبني ،وخ ّلوا (البساط أمحدي) كام يقولون.
عىل
ري شجونكم ،ويغازل تأ ّملكم ،ويراود بسامتكم..
ستجدون ما يث ُ
ٍ
جديد يسعد حياتكم.
وحياول إضاف َة معنى
ختا ًما هلذه ال ّتوطئة؛ أرجو من القارئ الكريم -خالل رحلته مع
ّ
ولعل
العذر لقصور املجيب..
بالسائل ويلتمس
َ
هذا الكتاب -أن يرفق ّ

املرجوة– بإذن اهللُ -تغنيه عن غراب ال ّندم؛ يريه كيف يواري
الفائدة
ّ

سوأة الوقت ّ
الضائع.

(((

مقتبس من الوصف الباذخ الذي أعت ّز به كثريًا لألستاذ األديب /حممود توفيق.
ٌ
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الحصيرة
صاحب َ
ُ
أحب البداي َة هبذا الوصف الذي ّ
األديب احلبيب األستاذ
سطره
ُ
ّ
غامرا روحي ْ
باستحقاقي
بفضله ..وأنا ال أنق ُله هنا ً
إقرارا ْ
حممود توفيقً ،

كتب ،وال نصي َفه؛ بل رغب ًة م ّني صادقة أن تبلغ حقيقتي درج َة اجلامل
ملا َ
الذي ّ
سطرته حرو ُفه.

قال األستاذ:
صاحب نفوذ؛
حممد عطية (أيب أنس) ما جيعله
َ
هناك يف شخصية ّ
صاحب ٍ
وجدانيا هلؤالء الناس الذين
نفوذ عاطفي بال ّتحديد؛ فهو ينتمي
َ
ًّ

أوشكوا عىل االنقراض منذ ْ
تعبان -بوضوح-
أن بدأت الدنيا واملدينة ّ
املتوحشة ،ينتمي هلؤالء الذين جيمعون بني ال ّلطف واألدب
عن طبيعتهام
ْ
ّ
يلم ِلمون
الصدر من ناحية؛ ّ
وسالمة ّ
وأنم اجتامعيون خمالطون ال ْ
هيتمون باإلنسان ،ويسألون عن أحوال َمن حوهلم ،بعاطفة
حصريهتمّ ،

َ
صادقة ،ليس ُ
البحث عن ما ّدة للثرثرة.
غرضها إروا َء الفضول وال
َ
وفوق هذه الرتكيبة التي كانت موجود ًة منذ مدّ ة يف الريف ويف
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ُ
ِ
صاحب
تركيبة
األحياء الشعبية ويف البوادي -والتي أعتربه إحيا ًء هلا-

وثن ْ
االكتناز ،ويعيش مع
احلصرية الذي ال
ُ
يصارع الزمن ،وال يع ُبد َ
ٍ
عاطفة إنسانية غري مز ّيفة .فوق هذا
الكلمة الطيبة ،وهينئ ويوايس عن
يمتلك قدر ًة غريبة عىل احلفاوة مل ِ
ُ
يعد الكثريون يمتلكوهنا بعد ْ
أن
هو
صارت قدرة الناس عىل ال ّتعبري عن إعجاهبم باهت ًة ومريضةِ ..من بعد

ْ
أن أرهقتهم الدنيا ،إنه حيتفي بام يعجبه كام ك ّنا نحتفي -ونحن صغار-
والورد َ
واجلامل واجلراء اللطيفة.
بحبو ٍر َشديد باأللوان
ْ

صحبة الجنة

إهداء
لص ْحبة الجنة
ُ
منكم ..وإليكم..
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(زقة)
مجرد ّ
ّ
س :هي غالب األسئلة عن أمور بديهيّة ليه كده؟
نفسه شوية؛ هيتحرّك ..النّاس دي
الواحد لو قعدْ مع ُ
مش محتاجة إجابة لألسئلة ..دول محْ تاجين ز ّقة.
قادرا عليها.
ج :وأنا حريص أكون صاحب ّ
(الزقة) دي ما دمت ً

تعرف؟
الفكرة ً
ْ
فعل مش يف صعوبة املشكلة؛ الفكرة بنكون حمْتاجني حدّ

ويوجهنا.
يبص علينا،
ّبره الدّ ايرة ّ
ّ

(الز ّقة)!
احلدّ ده نفسه ملا يكون يف نفس الدّ ايرة ..بيكون حمتاج نفس ّ
فأنا بقدّ م لنفيس ْقبلكم.

بس كده.
ّ

قلت :ليس ال ّناصح ّ
لكن
بالضورة أحكم وال أع ْلمْ ،
متحر ًرا
ينظر من اخلارج،
قوته ُ
نقطة ّ
تكمن غال ًبا يف أنه ُ
ّ
ِ
من وطأة األمل ..إ ّننا حني ُنحبس يف
حدود جتاربنا قدْ
باستسالم
نعمى عن أبواب املخارج،
ّ
ونتجمد يف أماكننا ْ

للكارثة القادمة.
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نُ قطة نظام
 ٪٩٥من أسئلة اآلسك= مشاكل عاطفية.
ٌ
وآمال وخيبات ..وحرية وشتات..
لوعات وزفرات..
ْ

كل هذا ً
ال جتدُ أمام ّ
سبيل لـ «ال ّنقاوة الفارغة» من أجل أن «تعيش الدّ ور».
أن يأرسك الواقع لدرجة ال ّتسليم له ..وكذا ال ُ
أحب ْ
أقبل أن
أنا ال ّ

الوعاظ،
لتلبس
فوقية وسالم ًة كاذبة؛
مسوح ّ
َ
َ
تتجاهله لتدّ عي لنفسك ّ

وتلقي سامجة مكرورة عىل قلوب مقهورة.

ٍ
آخر ما ينتظره منك
هو يشء أشبه بزيارتك
َ
ملريض حيتاج الدّ عمُ ..
أن تسأله عن األسبابً ،
لومه عليها.
فضل عن ْ
ِ
القلب أصل ،وحراسة اخلطرات
نعم ،املجاهدة واجبة ،وحفظ
ْ
ُ
سبيل النجاة.
وقضاء زهرة العمر وأ ّيام َ
ٍ
وأرق وقلق ،وخوف
اجلامل يف دموع،
من انقطاع الوصال ،وحزن حلصول الفراق= من َ
نك ِد الدّ نيا وكدرها.
لكن اإلنصاف يقتيض االعرتاف.
ّ
ُ
االحرتاز !
سهم ُيصيب بال متييز ..وكث ًريا ما ال ينفع معه ْ
االعرتاف بأنّه ٌ

لكن اجلرح يف ّأوله ُ
سهل االحتواء ..وجذوة الشمعة حتاط ،ليست
ّ

ٍ
كشهاب من نار حيرق بال احتياط.

ُ
«الفراغ العاطفي» وجمرياهتا
يف هذه األ ّيام التي نحياها ..عنواهنا
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وضع «الب ْنزين بجوار النار»..

ٌ
سلسلة ال تنتهي من املآيس،
يف التعليم والعمل ومواقع التواصل..

بوهم) تقايس!
ريا ْ
وال ّنفوس بحقّ (وكث ً

َ
رب من
معرش الشّ باب ،احلياة
ُ
أقرص من قضائها يف عذاب ،وأك ُ
ٍ
بحبيب َحرض ،والشّ وق هلكة إذا غاب.
حصها يف اهليام
ْ
احلب ُ
تم.
نعمّ ،
أمجل ما يف الدّ نيا ..إذا ّ
ُ
اهلم.
وإذا انْقطع حب ُله؛ فهو أشنع ما
يكون من ّ

هو رزق.

ُ
االعرتاف بشجاعة؛ ّ
احتاجت له-
وينبغي
أن بعض القلوبْ -
مهام ْ

سيكون ابتالؤها يف احلرمان م ْنه.
«أه ْم يقسمون رمح َة ر ّبك»؟!
ُ

ِمن ح ّق َك أن تسعى له -يف ح ّلهِ ..-من ح ّق ِك أن حتلمي به -يف ظ ّله..-
ِ
رأس مالِكم عىل احلقيقة.
لكن ْارفقوا بقلوبكم قدْ َر ما تستطيعون؛ هي ُ
وأحسنوا باهلل ّ
واستقيموا له عىل الطريقة.
ْ
الظنونْ ،
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وحدك..
لس َت َ
ْ
س :أقولّك على حاجة ،أنا متش ّكرة قوي عشان
حضرتك ،ولمّ ة ُصحبة الجنّة هي اللّي مدّ ياني
بس بعرف
فرحة وسط اللّي أنا فيه؛ أل ّني َكتومة ّ
أفض َفض هنا حتى لو ْ
ْ
مش هتردّ.
ج :أقو ّلك عىل حاجة؟
هو ده هديف ِمن ملّتنا هنا..
ّ

األحال ،وجتدون طاق ًة يف كلمة أو بسمة أو دمعة.
ُركن فضفضة ُتلقون فيه ْ

تذوب وسط إخواهنا..
مهوم هتون حني
ُ
ٌ
لغينا فنطمع ..عج ًبا!
ّ
ورب كريم نرى ِمن تدبريه لنا فنشْ كر ،أو ْ
وبحمده.
سبحا َنه
ْ

***
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الصالحة؟
الصحبة ّ
س :إيه مواصفات ّ
رب ،وتدفعك للخري ..وال تعايرك
جّ :
الصحبة التي تعينك عىل ال ّ
بالعيب ،وال تسلمك ّ
للذنب.

ِ
لفرحك،
ال ُيكثرون املالم ،وال ُييدون اخلصام ..يفرحون
ويسعون لتخفيف أملك.
حمبوب بطبيعتك.
ال حتتاج معهم للتك ّلف؛ فأنت
ٌ

روحك مطمئ ّنة ..ولو واحدً ا من الدنيا= تكفيك.
الصحبة التي جتد معها َ
ّ
ُ
يلبث أن
ثم ما
قلت :الوحد ُة ٌ
شبح ُيغرينا يف البدايةّ ،
ويأنس بنا.
نأنس به،
ُ
يستحو َذ عليناُ ..
ٍ
وهوادة يقتلنا..
ري أ ّنه ببطء
غ َ
هو عمو ًما أر َف ُق بنا من ُصحبة َمن ال يشبهوننا.

وحيبوننا ،فيشء من نعيم اجل ّنة
نحبهم ّ
أ ّما احلياة مع َمن ّ

ُع ّجل لنا.

هل تد ّبرت يو ًما َ
قول اهلل تعاىل{ :حتى إذا جاءوها
وفتحت أبواهبا}؟

هلل تلك الـ (و) التي تفيدُ ّ
فأبواب اجلنة
التاخي مع امل ّتقني..
ُ
وكأنم يستعدّ ون
يتجمعون يف مشهد َمهيبّ ،
ال تفجؤهم؛ بل ّ
حتملوا ّ
كل ما مىض من أجلها.
للحياة احلقيقية ،التي ّ

مشهدٌ أش َبه بمعنى (ال ّترشيفة) يف عرف الربوتوكوالت الدنيوية..
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يتجمعون عىل ِ
ثمرة العهود التي صدقوا فيها من قبل.
ّ

زوج وحليلته ،وحوهلام
نبي وصحابته ..وهذا
ٌ
فهذا ّ
ذر ّيته ..وهذا جماهدٌ ورسيته ..وهذا قارئ وحلقته..
مرة يلتقون.
وهؤالء متحا ّبون؛ لع ّلهم ّ
ألول ّ
نعم ،الوحد ُة ْ
مذمومة ..حتى يف اجلنة.
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الرجولة
بين ّ
واألنوثة
س :ما تعريفك لألنوثة؟
ج :معنى خمتلط من:

ر ّقة زهور الربيع.

واندفاع الطفولة الربيئة.

وحنان األمومة ال ّناضجة.

وكرم نسامت الصيف.

***

س :والرجولة؟
ج :معنى خمتلط من:

أمان جزيرة عالية وسط أمواج عاتية.
ودفء ٍ
ْ
كهف ُينريه ضوء القمر يف ليلة باردة.

ٍ
ُ
سيف المع ّ
بالشف يف معركة احلياة.
ورصامة
واحتياج طفلٍ ُم ْرتبك لغياب أ ّمه عنه.
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 قلت:

(املحب) = أمان ..ال ّ
يقل ّ
عم متثله رجولتُه
واملرأة للرجل
ّ

األمينة ألنوثتها الضعيفة.
ِ
َ
ّ
الطفل الذي كان
بداخله
يظل -وإنْ أبى -يواري
يبكي مستعط ًفا« :ماما»..
حمتاجا« :حبيبتي».
وصار يضطرب
ً
ً
(رجال ونساء) يتفاوتون ..وعىل قدْ ر اكتامل
وال ّناس
الصفات عندهم أو نقصها يكون مجال العرشة
تلك ّ
بينهم.
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الحب حرام؟
ّ
س :أرى شيئًا غريبًا هنا في األسئلة واألجوبة
لديك ..يسألونك عن مشاكل يعانون منها في
َ
دون أن تعلّق
عالقات غرامية ،وأنت ُتجيبهم
على هذه العالقة من تفاصيل محرمة ..وال أجد
أي تعقيب ّ
يوضح إثمَ ما يقعون
في أجْ وبتك لهمْ ّ
به أو يذكرهم به!
أظن مش من
ج :ملا يكون حدّ ُمصاب بنزلة «أنفلونزا» حا ّدةّ ..

احلكمة أبدً ا نقعد نقوله:

طلعت يف اهلوا وانت واخد ّ
طب ليه بتنام حتت
«وليه
ْ
دش سخنْ ..

طب ليه ما خدتش مضا ّد حيوي يف ّأول الزكام؟! ..إىل آخره»..
املروحةْ ..
الواجب نحرص نعدّ يه من أزمته ..ندعمه ..ونقو ّله هتبقى كويس..
طب إيه أقرب ّ
الطرق وأنسبها للعالج!
ْ

بعدين هيفوق وهو أقوى وأكثر استفادة من التجربة..
ْ
هيتعرض ّإل للــ «اهلوا» املناسب لدرجة حرارة «قلبه».
ومش
ّ
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قلت:

ننتظر تعني ًفا أو لو ًما ..نحن تعلمنا
نحن حني نتأمل ال
ُ
ُ
الدرس بالفعل ،غري أننا نحتاج املساعدة لنتجاوز .
حمرم ينتظر
ثم َمن قال إنّ
ّ
ّ
احلب عيب يستحقّ اللوم ،أو ّ

املوعظة؟!
ُ
واحلب ُيملك ُ
ويكم عليه؟!
منذ متى
ّ

سهم يصيب ..وال سبيل التقائه.
ّ
احلب ٌ
ُ
احلب.
احلالل والحرام فيام يرتتّب عىل هذا ّ

واحلب ال يطرق الباب مستئذ ًنا قبل أن
القلب ال ُيملك..
ُ
ّ
وقح جدًّ ا ِمن هذه الناحية.
يقتحم غاز ًيا ويرت ّبع واث ًقاٌ ..

ُ
احلالل واحلرام فيام يرتتّب عىل أوامر هذا احلاكم اجلديد.

سيغدر وخيون ،أم حيفظ ويصون؟
هل
ُ
ّ
طاهرا ،صامتًا يف الظالل؟
سيظل
هل س ُيقدّ م يف حالل ،أم
ً

هل سيتمنى السعد بح ّقه ،وينتظر صاد ًقا ولو طال عمره،
أنانيا ينتهز فرصته ،ولو جرح وذبح؟
أم سيكون ًّ

حيب ،أم ستكون اهللكة عىل يديه؟
هل سرياقب ر َّبه َ
فيمن ّ
هل سيشهد ر ُّبه عىل صدق م ْق ِصده ،ويبذل من األسباب
املرشوعة ما يستطيع ،ويرىض بعد بام يقدّ ره ،أم سيكون
ً
ً
طائشا كنزوة مراهقة يف ليلة صيف ،غابت
عجول
نسمتها وبقي هليبها حيرق الروح؟
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احلب يشء وال
قال الشّ يخ عيل الطنطاوي– رمحه اهلل« : -ما يف
ّ

احلب دينَه ،أو يضيع
املحبني سبيل ،إنام السبيل عىل َمن ينسى يف
عىل
ّ
ّ
خلقه ،أو هيدم رجولته أو يشرتي َّ
بلذة حلظة يف الدنيا عذاب ألف سنة
يف جهنم».
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غلّ ي نفسك
ٍ
بحروف من نور عىل
ذلك الشّ عار األنيق الذي أو ّد لو أنقشه

ُجدران قلوب البنات.
ّ
غل نفسك ..مهام كان اضطرابك واحتياجك..

ّ
غل نفسك ..مهام صدقك وارتباكك..
ّ
غل نفسك؛ ّ
ألن قلبك يستحقّ املعاناة من أجل فتح بابه.

رخيصا لعاب ٍر،
واحلب ..تقدّ م الواحدة قلبها
فتيات يف مقتبل العمر
ً
ّ
ٍ
ارتباط
مقابل حفنة من وعود وحروف ،مل يك ّلف نفسه حتى ليعقبها بخطوة
يتم الفراق باحرتام ..ودعاء باخلري.
الرفض ،يكفي أن ّ
جا ّدة ،ولو ّ
تم ّ
إحداهن ..إنّه حيبني!
ترص
ّ
ّ
ما ُ
حبه عندك؟
دليل ّ

لقد ّأكد يل إنّه حيبني ..لطاملا وعدين ٍ
ببيت مجيل دافئ ..لطاملا وعدين

داحنَا ح ّتى اتّفقنا عىل أسامي أوالدنا!
أنه ال يستطيع أن يرتبط بغرييْ ..
ّ
مرص ًة أنه ما زال حيبها ،ولو اكتشفت بعد ذلك أنّه خمادع،
وتظل ّ
وكانت هي جمرد اسم إضايف يف قائمة طويلة ملغامرات ِ
نقصه.
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يبيت يف فراش آمن ،بينام هي
حيبها ولو أصبح اآلن
متزوجا ُ
ً
ما زال ّ

عالجا للنسيان.
ما زالت تتسول عىل األرصفة
ً
حيبها ولو أتاها ات ٌ
يبي فيه أن قدْ شقّ
ّصال بارد من بالد بعيدة ّ
ما زال ّ
طري ًقا له ،بال عودة..

ٍ
حيبها ويرجو رضاها،
من اهلل عليها
حيبها ولو ّ
بخطيب صالح ّ
ما زال ّ

وما زالت تعاين ببالهة :مش قادرة أنساه!
ٌ
الرسائل الواقعية واالستشارات املضنية عندي..
هذه
خالصة ملئات ّ
ً
عمر أضاعته يف
إحداهن حني أجيبها
تعجب
ّ
ُ
منفعل حزينًا عىل ْ
انتظار ٍ
وعد كاذب« :أنت غبية»!
غبية ألين ّ
َ
وصف واقع احلال ،وأريد
مهذب يا سيديت ،حياول
ّ
فقط أن أمارس تلك (الزقة) التي ُ
ٍ
طريق رسيع
نبذهلا لغافل يسري باجتاه

ُ
(الطب َطبة) هنا غري جمدية أبدً ا.
يوشك أن ُيدهس فيه..
ْ

أنا ال أستطيع ال ّتعامل مع مثل هذه احلاالت بربود..

السائل كأنه أخي أليب وأ ّمي..
نعم ،أعيش التفاصيل ..أتعامل مع ّ

ومع السائلة كأهنا رقية أو عائشة (بنايت).

أفرح ..وأحزن ..وأضحك ..وأتأمل..

أنصح ..وأدعو ..وأتعاطف ..وقد أقسو وأو ّبخ..
وال يؤذيني يشء ْ
إحداكن (يف الغالب)
كسكب أحدكم (أحيا ًنا) أو
ّ

ملاء قلبه وخالصة روحه يف أرض بو ٍر كاذبة .ويؤذيني أكثر ْ
أن يأتيني

يظن ّأن سأسعى يف استصالحها ألمتادى معه يف اخلطأ الذي ابتدأه!
وهو ّ
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كل بنت ّ
يا ّ
نفسك».
«غل َ
«كن ً
يا ّ
رجل».
كل ولد ْ

احلب ّ
يا ّ
الل يذل ..ده لو
كل بنت لو مكنش رجل = يبقى ملعون ّ
حب ً
أصل.
كان ّ
***

س :ه ّو حضرتك رافض تمامً ا ّ
إن البنت تصرّح بحبّها
بأسلوب محترم للشاب؟
ج :نعم.
ّ
واحلب ليس
ألن القلوب ضعيفة واألمانة قليلة والظروف صعبة،
ّ
الطارق ً
ُ
رجل ..بح ّقه.
وأحب أن يكون
بضاعة ُتعرض؛ بل هو باب ُيطرق.
ّ
ٌ
زوجا يل ».
«أنا
معجبة بِك من زمان ،وأمت ّناك ً
القصة..
هكذا تبدأ ّ

إيه االحتامالت؟!

ونع ّك؛ عىل
بس ظرويف ما تسمحش الوقت ..فيا نتك ّلم ُ
وأنا كامن واهللّ ،

وعد إنه يتقدّ م ..يا نبعد ونصرب ،واهلل ْأعلم بالظروف ..وندخل يف متاهات.
أنا آسف مش ّ
بفكر ..وترجعي تزعيل من نفسك وتتأثري ..وتيجي
يت ِ
حط ِ
الل ّ
تشتكي من اهتزاز ثقتك وندمك عىل املوقف ّ
نفسك فيه.
يأتيك ر ّد غليظ قاس غري متو ّقع.

طب يعني مش ممكن حيصل سيناريو كويس ،حال القبول ونبقى
ْ
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لقينا سعادتنا ،أو حال الرفض ونبقى ارتاحنا عشان نكمل حياتنا؟!
ُمكن ..لك ّنه نادر ،والنادر ال حكم له.

طلب حيتاج لرجولة تا ّمة ..حال القبول أو الرفض.
هذا ٌ
ً
ّ
األقل،
مبادل ،أو مستعدًّ ا عىل
سيمتن إن كان
الرجل– بحقّ -
ّ
ّ

يكن كذلك.
وسيقدّ ر ويغلق الباب بمروءة إن مل ْ

والرجولة نادرة ،وقلوبكم أغىل من وضعها يف لعبة احتامالت.
ّ

ّ
والحل؟!

احلل نحفظ نفسنا ّ
ّ
ْ
حصل ومالت = نقفل عليها،
ونغل قلوبنا ..ولو

ونج ّفف املنابع التي تكوهيا باألمل ،سواء تعامل أو تواصل أو متابعة..
ونفوض األمر له ..املكتوب هيكون.
وندعي ر ّبنا باخلري حيث كانّ ،
***

فيك ربّنا
ليك نصيب فيّا ،وليّا نصيب ِ
س :قال لي لو ِ
هيجمعنا في الحالل .أنا اللّي قولتله إني بحبّه ،وده
كان ردّه ..أستنّاه ّ
والل..؟
غل ِ
منكنّ :
ج :عشان كده غلبت أقول ّ
نفسك!
لكل واحدة
ّ
لو نصيبك = كان هو ّ
الل هيخبط عالباب.
والل ربنا كاتبه هو ّ
الل ربنا كاتبهّ ..
اخلري يف ّ
الل هيكون.

لو تقدّ م لك األنسب واألفضل = وافقي ..وعاجلي قلبك من اآلن.
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بنحب بعض وا ّتفقنا منتكلّمش ..خايفه بُعده
س:
ّ
عني يخلّيه ينساني!
أحب.
ج :لو نسيك = فام ّ

احلب يف جلنة األيام.
اختربوا ّ
***

بحب واحد من  8سنين بجدّ مش شايفة غيره
س:
ّ
وال شايفة نفسي غير معاه ..المشكلة إن ظرو ُفه
ملخبطة ،ومش عارف ياخد خطوة ،وآخر الكالم
اتحسنت هاجي لكن برضه
قالي لو ظروفي
ّ
شوفي حالك! أنا مش عارفة أعمل إيه ً
أصل؟
هو ً
هو ً
حيبك
أصل ال يملك من أمره شيئًاّ ..
جّ :
أصل لو كان ّ
أن يكون ً
حلافظ عليك وما متادى ..هو ً
أصل لو كان يعرف ْ
رجل لعاش

املرحلة كام ينبغي أن تكون.

رخصت
السائلة بعينها ،بل بصفة عا ّمة) فقد ّ
أ ّما أنت (وليست ّ
قلبك ً
أصل ،ووضعتِه بني يدي عاب ٍر ال يملك ّإل رسا ًبا من أماين..

ريا ما تكشف ِ
ِ
أنت ً
العرشة
احلب وال حقيقته ،وكث ً
أصل ال تعرفني معنى ّ
حباِ ..
أنت ً
أصل مل جتاهدي نفسك من
عن حقيقة الوهم الذي ظننتموه ًّ

ِ
تركت
البداية ومل تتخذي اإلجراءات الوقائية من ال ّلحظة األوىل ،بل

نار الوهم يف هشيم روحك تأكله بال رادع.
َ
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سهم يصيب بال مقدمات ..وهو
نعم ..القلوب ال متلك..
ّ
واحلب ٌ

من أمجل ما يمكن أن يكون يف احلياة.

ِ
نقيا قو ًّيا حاجة..
رب عليه ،وع ْنه ..وحفظه
احلب ..والص ُ
لكن ُّ
ً
طاهرا ًّ
ولعب العيال ّ
الل بتعملوه ده حاجة تانية خالص!
ْ
ولسه بيديك أمل،
 ٨سنني من عمرك تبذلينهم لواحد (ضعيف)ّ ..

اهلل أعلم هيفضل لغاية إمتى ..وفجأة تالقي نفسك فاتك القطار من
ِ
عليك من الشباك ببالهة ومعاه مراته وعياله!
بيبص
زمان ..وهو ّ
ولسه بتقويل :مش عارفة أعمل إيه!!؟
ّ

تسيبيه قبل ما يسيبك ..وتتعايف وجتاهدي قلبك ..وتشويف حياتك

قبل ما تضيع منك ..تدركي يعني ما يمكن إدراكه ،هتقدري.
***

س :أحببت شابًّا يكبرني بسنتين ،أحسبُه على خير
وتقوى وصالح ،ومعي في نفس الكلية التي أدرُس
علي ّ
كل كياني ،أصبحت أدعو
بها .لكن حبّه مَ لَك
ّ
الله به في صالتي ،وأدعــو له أكثر ِمن دعائي
لنفسي ،يطاردني ُ
طيفه في أحالم النوم واليقظة،
علي حياتي..
يكاد حبُّه يس ُلبني من نفسي ويفسد
ّ
أخبرني كيف السبيل من هذا المرض؟
مرة هقول أنا زهقت من ّ
الل بتعملوه يف نفسكم ده!
جّ :
ألول ّ
ياما قلنا ما تس ّلموش قلوبكم..
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احلب ال ُيملك!
أيوه ّ
ُ
املقاومة يف البداية سهلة ،والرتكيز عىل أهداف احلياة وطبيعة
لكن
ْ

وتكملوا.
املرحلة بيساعد كتري تتجاوزوا
ّ

أ ّما تتامدوا مع األحالم ..وتستسلموا حلاجة ما تعرفوش آخرها
صح من ّ
ويتحول األمر
الطرف اآلخر..
إيه ..وياريت حتى فيه خطوة ّ
ّ

وهم يبكي يف اليقظة ،ويثقل األحالم وترجعوا تسألوا
لبالء ُمقعدّ ،
سمتيه مرضّ ..
حب!
فكل ده لألسف مش ّ
نعمل إيه!! لدرجة إنّك ّ
د ْه فراغ بيتمىل ،وعدم نضج يف احلكم عىل األشياء واألشخاص.
حرام عليكم قلوبكم وأرواحكم وعمركم ّ
الل بتضيعوا أمجل

اهلم ده ك ّله ..ويف النهاية يا بتتعبوا وتتعبونا معاكم ..يا
مراحله يف ّ
بالسذاجة دي!
بتضحكوا عىل نفسكم ازّ اي كنتم ّ
زي حرضتك لو عرفت يعني إيه ّ
نفسها من البداية
واحدة ّ
تغل َ
وتقاوم ميل قلبها بكالم العقل ..ما تعرفيش بيبادلك ّ
والل أل ،وهيتقدّ م
والل أل ..وسعادتك معاه ّ
ّ
ّ
ولعل
والل أل ..وأدبه واحرتامه ده لنفسه،
املكتوب يل عند ر ّبنا أحسن منه ..ولو كان هو حتى يبقى هو ّ
الل ييجي
ْ
هحرق أيامي يف
ألن أستاهل كده ..وغري كده فمش
وخيبط عىل الباب ّ
التفكري والضغط واملتابعة املرهقة.

هغض برصي ،وأحفظ قلبيّ ،
ّ
لرب،
وأفوض أمري ّ
وأغل نفيسّ ..
وأعيش وأستبرش ..أنا أوىل بنفيس من ّ
كل ده.
طبقتم ده ً
احلب ّ
الل بنتك ّلم عنه وبني
فعل ..هتفهموا الفرق بني ّ
لو ّ

34

صحبة الجنة

احلرق ّ
الل بتعملوه ..وهرتتاحوا واهلل ..وأنا هرتاح من صيغة ُم ْفزعة
ومتكررة زي صيغة السؤال ده!
ومم ّلة
ّ
وبطب َطب كامن ..وهنعدّ ي
بتفهم
ساحموين ..إنتم عارفني قدّ إيه ّ
ْ
وما تقلقوش ..لكن الزم الك ْلمتني دول يتقالوا بقى عشان ّ
دلع
نبطل ْ

ونخل ّ
ّ
الل يف القلب لوقته؛ ما بن ْن ِكرش امليل
ونشوف مصلحتنا شوية..
أو احلاجة العاطفية ّ
الل طاحنة ّ
الكل ،لكن بننكر نوقف حياتنا ك ّلها عىل
تعجل رغبة إشباعها ..يف غري موضعها وبغري ما يليق هبا.
ّ
***

الصالوناتّ ..
وإن واحد أوّل مرّة يشوف
س :هل جواز ّ
واحدة في بيتها كده ،واالتنين بيجمّ لوا في نفسهم،
وبيتصنّعوا ألكبر حدّ عشان ّ
كل واحد يعجب التاني؛
دا صحّ ؟
(الصح) من وجهة نظرك؟!
طيب باهلداوة ..إيه البديل
ّ
جّ :
احنا ً
دايم بنقول مفيش مظ ّلة رشعية للمشاعر ّإل الزواج ..فيا
ما ْ

تقدّ موا للحالل ّأول ما القلب ّ
يدق ،يا تصربوا وتثبتوا إىل أن تسمح

ظروفكم ،ومش هتاخدوا غري نصيبكم.
بت ِ
ّ
انت
الصح
والل
السكك ،ويقوهلا «يا ّ
ْ
ّ
(يترصحموا) سوا يف ّ

مرايت» ..ويسهروا الليايل حيكوا ويبنوا أحالم يف اخليال ..ويوعدوا

بعض وعو ًدا من الدخان.
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ّ
ويقولا :صوتك مش عاجبني ..تقوله :مفيش حاجة هلا طعم من
غريك ..يقوهلا :ك ّلها كام سنة ونبقى سوا.

تتنكدّ ،
مرة ..تقوم ّ
وتنكد عىل أهلها ..وتتحايل عليه يروق..
وخينق عليها ّ

ويقضوا أيام وسنني من أمجل مراحل عمرهم يف احلرق ده!

ويف ال ّنهاية..
يا ّ
يقولا :تستاهيل حدّ أحسن م ّني!
يا تقو ّله :كتبوا كتايب يا صالح!
وتوتة توتة خلصت احلدوتة.
طيب مفيش هنايات حلوة؟
ّ

فيه ،لك ّنها نادرة ..والنادر ال حكم له.

زي أعمى عدّ ى الدايري من غري ما يتخبط ..ما ينفعش نميش وراه!
ّ
ورضا اهلل مقدَّ م عىل ّ
كل يشء يف احلياة.
***

حب /الزواج التقليدي ..أيهما ّ
تفضل؟
س :ال ّزواج عن ّ
حب.
ج :الزواج عن ّ

سواء بدأ بسهم ال ُيملك ر ّده ..أو بدأ من جلسة رسمية لرؤية رشعية.

حبا.
برشط أن يكون ًّ

ال خيون ..بل يصون..
ال يؤذي ..بل يفدي..
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وصا ُله دعاء ..وغزله رجاء..

يلتزم الدين ..ويتنفس اليقني..
اهلل مق ّلب القلوب ،يؤلف بينها ..عىل ّ
كل حال.
 قلت:

ترسخ
ثنائية (الزواج عن ّ
حب /زواج الصالونات) التي ّ
ّ

طرفاها يف نفوس الشباب كأهنام متضا ّدان ال جيتمعان..
خياران صفر ّيان ال بدّ من االختيار بينهام.

وهذا ليس بصحيح..
ليس ّ
يظن؛ تثبت له
يتزوج عن
(حب) أو كذا ّ
كل َمن ّ
ّ
ٍ
جلسة يف صالون
صحة ظ ّنه ..وليس َمن بدأ ِمن
األيام ّ

العائلة يستكشف ّ
مرة فقد ُكتب
كل منهام اآلخر ّ
ألول ّ
ٌ
احلب بقوته وانطالقه وجنونه..
طريق ال يعرف
عليهام
ّ

بصدقه وشوقه وأمانه ..بثباته وخلوده..

حبا خيذلنا يف منتصف الطريق ..وكم ممّا بدأ
كم ممّا نظ ّنه ًّ

نمطية يبهرنا بجامل أنيق!
بداية
ّ

ِ
باألسباب ما استطعنا ،بام يريض ربنا..
هي أرزاق ،نأخذ

وبه وحده التوفيق.
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ونقول:

غل ِ
يا بنت الناسّ ..
نفسك.
ّ
الل يفوتك = فوتيه..

ّ
والل ما يريدك = ال تريديه..
ّ
والل يوعدك بلسانه = ال تنتظريه..

ّ
تعبيه ..
والل ما يبدأ حكايته معاك من باب بيتكم = ال ّ
وقلبك لو هيذ ّلك حلدّ = ّ
حكمي عليه عقلك ،ودوسيه..

حبك ،وحده بيده سعدك ..من
ّ
فويض هلل أمرك ،واجعليه حقيقة ّ

غريه ال تطلبيه.

كن ً
رجل.
يا ابن الناسْ ..
الكلمة ّ
الل ما تبقاش قدّ ها = إ ّياك قبل أواهنا تنطقها ..

رب عىل نفسك وخدْ قرارك قصاد قلبك = ال ّندم
عيش حياتك واص ْ

صعب ،وأصعب منه شيلة الذنب.
وتتح ّب؟!
حتبَ ..
حمتاج ّ
احلب!
ومني مش حمتاج ّ

ماانت برش من حلم ودم..
َ

يغرك كم يوم فرحة،
لكن ّ
هم ّ
احلب يف غري موضعه = ّ
وغم ..وال ّ

صدّ قني بيصريوا عند اجلد = عدم.

الصدق ال تلتفت ..ولر ّبك
ْ
استعن باهلل واثبت ..وعن غري معنى ّ

فاحتسب قل ًبا بالشوق يتفتت ..هو يعلم جماهدتك ،وعليه أجرك..
بمدده فاسعد.
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لعب عيال
س :أنتظر ّ
كل جمعة أللمحه مارًّا للصالة من بعيد..
واسيني.
مرة واحد صاحبي أيام الكلية حكايل نفس التفصيلة دي متا ًما..
جّ :
قوهتا
يف معرض حديثه عن ّ
حبه الكبرية ..ورسده ألد ّلة ّ
قصة ّ

اجللبية البيضا ّ
كل مجعة عشان هي
وخلودها ..قايل« :يا حممد دنا بلبس
ّ
بتحب تشوفني فيها جدًّ ا وأنا معدّ ي من حتت بيتهم» ..
ّ

ثم قال بعني المعة :يااااه ..ادعييل؛ عقبال ما تناوهلايل بإيدها يف
ّ

بيتنا وأنا بلبس وبجهز للصالة!
قلت :ولو حمصلش؟

قال :هنموت.

يتكرر يف خاطري من وقت آلخر..
ومل أنس كالمه أبدً ا ،كان
ّ
وكنت أتساءل :يا ترى ما زال يذهب للجمعة ..أم مات؟!
ومرت عرش سنوات..
ّ
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قدرا ..وبعد استقبال حار ُم ْفعم بالشوق ..ابتسم وأخربين
ولقيته ً

التخرج وزواجه وأوالده.
عن عمله بعد
ّ
ابتسمت ْ
اجلالبية؟!
بمكر ،وقلت :هه ..ناولتك
ّ

ً
جت غريها..
انفجر
تزو ُ
لسه فاكر ّ
القصة دي ،بل ّ
َ
ضاحكا وقالّ :

ده كان لعب عيال.
نعم هكذا ّ
بكل بوضوح..

ولع ّلك عرفت ما أريد قوله.
أسخر
املشاعر الصادقة وال
 قلت :إ ّنني هنا ال أهاجم
َ
ُ
احلب أو ّ
أتنكر له ..وإنام أحاول تنبيه
منها ،وال أنكر
ّ
التوهم باستعجال تلك املشاعر؛ ألهنا غال ًبا
الشباب لعدم ّ

ألي نبضة
جمرد (تركيب) ّ
ما تكون يف هذه املرحلة املبكرة ّ
مبترسة عىل صورة كبرية كاملة ،بسبب احلاجة العاطفية
املاسة التي تؤملهم ،وترتك بداخلهم ً
ريا يسعون
فراغا كب ً

بأول عابر!
مللئهّ ،

متر األيام
وتتوسع املدارك ويقفون عىل حقيقة أنّ
ّ
ّ
ثم ّ
األمر ً
يكن يستحق ..لكن لألسف بعد فوات
فعل مل ْ

أيام قضوها يف استنزاف عاطفي ونفيس ..أيام من أمجل
مراحل عمرهم ،كم كانوا بحاجة إلحسان استغالهلا.
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س :يا شيخ ،كنت على عالقة بفتاة ولم يحدث تجاوز
الحب ،وعدتها بالزواج ثمّ أعلمت
ّإل كلمات عن
ّ
والدتها .وعدتها بأ ّني سوف أتقدّ م لخطبتها،
ثمّ حدثت بيننا مشاكل أدّت إلى االنفصال .وبعد
سنة تعود الفتاة ..أ ّني ظلمتها وأنها مُ ّ
عذبة بحبّها
ْ
وحاولت االنتحار ،فماذا أفعل؟
لي
دعنا ن ّتفق ابتداء ّ
أي عالقة حتتمل أن
أي خطوة لألمام يف ّ
أن ّ
جْ :

تتبعها خطوات قد ًما ..وحتتمل بنفس الدرجة خطوة انسحاب للخلف.
املتخبطني يكون يف
الصادقني وبني (عيال) املشاعر
الفارق بني ّ
ّ
تقديره لألمر من البداية ونيته فيه.
جمرد االنسحاب = حقّ مكفول للطرفني بال ّ
شك ..لكن
يعني ّ
القضية يف كيفية هذا االنسحاب ،ومربراته.
ٍ
صادق وكاذب ..وحكيم وأمحق..
هذا ما يتباين فيه ال ّناس بني

دعي.
ّ
وحمب ضعيف ونذل ّ
أين املشكلة إ ًذا؟!

املشكلة ّ
أن هناك أحدَ الطرفني دو ًما يكون بان ًيا حلياته وأحالمه،

وواقعه ومستقبله عىل هذه العالقة ..وبالتايل قرار االنسحاب فيه معنى

املوت بالنسبة له.

لذا ّ
كنت ال أومن
نؤكد عىل احلرص عىل ترشيد املشاعر (وإن ُ

احلب) سيام يف املراحل األوىل حتديدً ا.
بإمكانية هذا يف ّ
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أين الخلل؟!
قصور األماين باحلروف والوعود..
اخللل أننا نتجاوز غال ًبا ،ونبني
َ

ريا عن حدود ّ
الشع (وهذا ال يكاد
صادقها ومبالغها ..وقد نغفل كث ً
ٌ
يسلم منه أحد) ..حتى هييأ ألحدمها ّ
ثم
أن هذا
وصال ولِدَ للخلودّ ..
يصدم بوأد املولود!

لكن املفارقة العجيبة أن ُ ْيرع املجروح (مع ال ّتقدير ال ّتام
ّ
واالعرتاف بجرحه بل واحلرص عىل مساعدته يف الشفاء) الجرتار

أحكام الرشع ،ورفع رايات املظلومية ..مع أنه رشيك يف ظلم نفسه

بال أدنى شك!

الخالصة:
ومهام كان االبتالء ً
أليم فإنّنا نتعامل دو ًما
يظلم مثقال ذرةْ ..
اهلل ال ُ

(مهام قرصنا) بام
ثم نطمع يف كرم اهلل ْ
معه عىل أنه تكفري ومتحيصّ ..

نشهده عليه من صدق نوايانا.
ونحرص ما استطعنا ّأل َنجرح ..كام نريد ّأل ُنجرح!
ُ
بقوة الختياراتنا ..دون ظلم ..أو تظامل.
ونميض ّ
***
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بحب بنت جدًّ ا ،وأنا عايز اتقدّ ملها .إحْ نا
س :أنا
ّ
ّ
هي
في أولى ثانوي ،على
األقل أتكلّم عليهاّ ،
بتابعك .عايزك تقولّها إ ّني شاريها وإ ّني بحبّها
قوووي ..وافقي يا هاجر!
ْ
حافظ عىل مرصوفك يا حبيبي ..وانتبِه ملذاكرتك ..وما تنساش
ج:

تغسل سنانك قبل النوم.

***

س :لو سمحت ،بالنّسبة لسؤال الولد اللّي في أولى
ثانوي ..ليه سخرت منه؟
بس!
ج :بالعكس ما سخرتش خالص ..حبيت ّ
أفوقه ّ
ما هو لو ظ ّنينا ّ
هيحب
لسه يف أوىل ثانوي ..يف سنة تانية
ّ
إن (مراهق) ّ

تاين ..وتالت يف تالتة ..ويف الكلية رابع وخامس وسادس ،لغاية ما
هو عايز إيه ويبدأ حيدّ د اختياره ..أقول لو ظ ّنيتم ّ
إن
(ينضج) ويفهم ّ
احلب!
حب = يبقى حرسة عىل ّ
(لعب العيال) ده ّ
ِ
باعت السؤال وعارف كويس جدًّ ا إنّه بيهرج ..واهلل أعلم
ثم هو
ّ
وأي واحد بيتسىل
مرة وبأي طريقةّ ..
حاول يك ّلمها أو يقرب منها كم ّ
بيقول إنه عايز يتقدّ م!

لسه صغري ..وده مش وقته.
حمدّ ش بيقول :أنا ّ
الل متابع معانا هنا عارف كويس جدًّ ا األسس ّ
ّ
الل أنا حاططها

وتكرارا يف مثل هذه املسائل..
مرارا
ً
وبكررها ً
ّ
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دي لو أختي أو بنتي = مش هر ّد عليه ّ
بأقل من كده ،سيام وأسلوبه
(عيايل) بزيادة ..وال أرىض لبنات الناس ّإل ما أرضاه لبنايت.
(الل سهل نعيشها عىل الكيبورد) ّ
أحب املثالية املتك ّلفة ّ
والل
وال ّ

مش هنطبقها لو حصل نفس املوقف مع حدّ من حمارمنا!
لو بيتك ّلم عن بنتي بالطريقة دي = مستحيل هقبل منه.

لكن لو داخل جدّ  ..وبيقول عايزها لكن مش عارف أعمل إيه
ْ

وبنفهمه ،اصرب عىل نفسك وما تستعجلش،
= ساعتها بناخده بالراحة
ّ
بتحب ً
احلب ده ،وهكذا..
ولو
جهز نفسك عشان تكون قدّ
فعل ّ
ّ
ّ
وحمدّ ش يقول النبيّ -
صل اهلل عليه وسلم -جاءه شاب يستأذن يف

الزنا فرفق به ..ألن الشاب راح للنبي كأنه بيقول« :تعبان ..مش القي
ّ
زي ّ
ّ
«بحبها
حل ..وخايف من اإلثم ،ائذن يل»ّ ..
الل بييجي برضه يقولّ :
ومتع ّلق هبا ومش قادر أتقدّ م ..وخايف من اإلثم ،قويل أعمل إيه».

فمع الفارق الكبري بني املثالني جيمع بينهام اخلوف من اإلثم.
َ
(اتباعا هلدي حممدّ -
صل اهلل عليه وسلم )-الزم ناخده بال ّلني
وده
ً

ونفهمه..
والرفق ّ
ّ
أ ّما ّ
الل جاي (يتد ّلع) ووافقي يا هاجر = فأرى أن إحراجه أمام

هاجر وحتذير هاجرّ ..
وكل هاجر كان مناس ًبا جدًّ ا!

واهلل هيدينا واملسلمني ..ويعفو ع ّنا وعنهم أمجعني.
***
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حب ..دياثة
س :سمعت شيخ بيقول على الزواج عن ّ
من أهل البنت! معقول الكالم ده صحّ ؟ لو بنتك حبّت
هتزوّجها له؟
ج :فيه خلط كبري يف املوضوع..
ً
حب يعني) ال ُيملك ً
احلب ّ
أصل ..دي قاعدة ابتدائية..
هو ّ
أولّ :
(الل ّ

احلب ..فنر ّد نقول :ليه ..وازّ اي،
يعني ما ينفعش حدّ ييجي يقول وقعت يف ّ

ندور عىل احلل إ ّما بإنفاذه يف
وأنت غلطان؟! وقع هو وقيض األمرّ ..
احلالل ،أو بقطع الطريق وأخذ سبل ال ّتجاوز والتعايف يف حالة من اتنني:
وح َكم العقل باقتناع ّ
إن ده اختيار مش مناسب أبدً ا ،والقلب كده
لو شفنا َ

ً
مستحيل بعد استنفاذ طرقه.
بيورطنا معاه ..أو صار سبيل احلالل
حب يعني) خيتلف ً
احلب ّ
ريا جدًّ ا عن كثري
أصل كثي ً
هو ّ
ثان ًياّ :
(الل ّ
دايم ّ
حبا ..وعشان كده ً
بحط هذا الضابط بعد
مما يظ ّنه الناس ها هنا ًّ
حب)!
احلب فأقول (الذي هو ّ
ذكر ّ

أي عابر
إنّام األمر يف الغالب مر ّده للفراغ العاطفي الذي ينتظر ّ
يملؤهً ..
ثم تنفخ عليه األماين من نفثها ُ ْبرج اخليال الذي
رغم عنهّ ..
حب ،وإنام هو خا ٍو من داخله ..يتف ّتت رما ًدا مع
تصبغه
ظاهرا بصبغة ّ
ً

ّأول صدمة وقعية!

ثال ًثا :يعني إيه؟!

يعني األصل يا شباب إنّنا نفضل حاكمني القلب ّ
بكل قوتنا؛ ألنّه

أهم حصوننا..
ّ
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بس ..بنحاول نشغلها ّ
بالل ينفعها
مش هنقتل فيه العاطفةّ ..
بنصبها ّ

الوقت ،عشان ما تستعجلش لنا العذاب قبل أوانه ..وغال ًبا هيكون عذاب
هنشوف بعدين إنه مكنش مناسب لنا ً
أصل ..يبقى إيه الزمته؟!
السهم القلب!
ْ
طب لو حصل وأصاب ّ
نكون واضحني مع نفسنا ..إيه ّ
الل نقدر نعمله الوقت؟!

نقدر ناخد خطوة االرتباط = يبقى نتقدّ م بال تردد ..إيه يف الدنيا

أمجل من حياة مع َمن أرسونا من الوهلة األوىل!
ّ
مجيعا من
طبعا مما نعلمه ً
الظروف مش مناسبة و .......سلسلة ً

األعذار والوضع االجتامعي واملادي = يبقى نكتم متا ًما ،ونشهد ر ّبنا
ّ
ولتظل تلك (ال ّلسعة)
عىل (نقاء) النية ..ونطمع فيه يكتب لنا اخلري..
يتمها اهلل لنا يف
الداخلية دافع ًة للفضائل ،حمفوظة عن الرذائل ..حتى ّ

ريا منها.
حلها ،أو يعوضنا بمنِّه خ ً

احلب (دياثة)؟!
ً
جمرد ّ
رابعا :هل ّ
طبعا؛ بل هذا ظلم وجهل.
ال ً

ٍ
(عالقة ما)
الدّ ياثة يف أن يرىض أحدُ هم عىل (عرضه) باستمرار

مسمى رشعي ..بذريعة احلرية والثقة وغريه ..وهذا ال يرىض
دون ّ
أي ّ

كفارا!
به سليمو الفطرة ،ولو كانوا ً
ومعا َذ اهلل أن أدافع أنا عن مثل هذا.
لكن أنا بقول إيه..
ْ

احلب الذي أعلمه وأفهمه..
حب ..بصورة
بقول ّ
ّ
الزواج عن ّ
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نقيا رشي ًفا ..صاد ًقا قو ًّيا ..ثاب ًتا سام ًيا = ال يعدله -يف
كتو ًما عفي ًفاًّ ..
نظري -يشء.

بس ّ
(الل
(وعىل فكرةّ ..
احلب ده ممكن جدًّ ا حيصل فرتة اخلطوبة ّ

من زواج صالونات) ..وممكن ما حيصلش خالص هبذا الوهج ،لكن
ّ
مستقرا ..هذه أرزاق).
يظل البيت سعيدً ا
ًّ
رابعا :خ ّليني أرضب مثال عميل:
ً

بنايت رقية وعائشة ..إن عشت هلام ..هيكون طمعي يف ر ّبنا أوصل
معهام ً
الصداقة احلميمة ..بجوار دور األبوة احلنونة.
فعل ملرحلة قرب ّ
هنكون م ّتفقني -ابتدا ًء وبرصاحةّ -
بنم ُلكها..
إن مشاعرنا مش ْ

لكن يف نفس الوقت نعرف ّ
إن هلا مرحلتها ووقتها ..دي معادلة الثّبات
ْ
وااللتزام احلقيقي ّ
الل بنخوضها بوعي واستعانة باهلل.
نقفل األبواب من البداية ..ونعيش أ ّيامنا ّ
بالل يناسب مرحلتها..

أرحم بنا من نفسنا ،وال يضيع َمن جلأ إليه.
ونفوض هلل أمرنا ونعرف إنه
ّ
ْ
وحباه كامن.
ده بتعمله البنت وهي فامهاه ومقتنعة بهّ ..
(ال ّلهم آمني).

طيب ً
فرضا يعني -وبام إنّنا أصحاب -الحظت حاجة ،أو حك ْتيل
ّ
اشتغلت عليها كتري وااللتزام واملراقبة ّ
حاجة ..وبنا ًء عىل الثقة ّ
الل
الل
ْ

بطمع يف ر ّبنا يزرعها يف قلبها = فده هيكون بدري قوي ..من البداية يعني!
زي ما بعمل هنا معاكم بالضبط..
بال ّتايل هتكون ّأول خطوة = ّ

هسمع ..هسمع كويس جدًّ ا.

48

صحبة الجنة

وهبدأ أساعد..
لو األمر ً
فعل عىل قدْ ر من ال ّنضج والقوة إنّه يستاهل = معنديش

أبدً ا مانع ساعتها أسعى ّ
قويت لسعادهتا ومتامه.
بكل ّ

مرة واتنني ومليون ..وبنا ًء عىل
لو غري كده = فالزم هنتناقشّ ..

ّ
جواها هيتقفل الباب متا ًما ..ونتجاوز األمر كأن مل يكن!
الل أنا عارفه ّ

باإلحسان قلبيهام ..وبنات املسلمني..
مهجتيهام ورعى
حرس اهلل
ْ
ْ

آمني.

***

س :ه ّو ليه لو تابعت المذاكرة مع بنت زميلتي حرام
وبس ..ما هي
طالما مش بنتكلّم غير في الدراسة
ّ
كده كده زميلتي وبتعامل معاها؟!
ج :وبعد أ ّيام من الكالم يف الدّ راسة وبس ..وذات يوم اكتمل فيه القمر:
 ما لك مش ّمركزة؟!

 -أبدً ا مضايقة بس شوية.

 -سالمتك ..من إيه؟

 -ال ما تشغلش بالك.

بعد شوية..
 أنا ًحاسك مضايقة بزيادة ..وأنا مش عارف أركز يف
فعل
ّ

املذاكرة.
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 -هبقى كويسة ..ما تقلقش.

تاين يوم..

ِ
وبقيت كويسة.
رب تكوين رقت
 -يا ّ

 عادي ..ده الطبيعي.بس كده؟!
 -ليه ّ

 -بال بالااا بالاااا (أي حاجة تزعل يعني).

 بالاااا بالاااا بالاااا (كالم مواساة وكده).طول الليل ّ
وانت تبدأ ترسح بخيالك
انت لطيفَ ..
هي قدّ إيه َ
تفكر ّ

وحساسة وحمتاجة ّ
الل حيتوهيا!
وليه ما تكونش هي ..دي حتى رقيقة
ّ

ومن تالت يوم ..يبدأ يتضاف كالم كده متح ّفظ ومؤ ّدب جنب

املذاكرة..

تترسب (حبوب الشّ جاعة) للمحادثة فيكون هناك
ويف يوم ما
ّ
اعرتاف بريء بذلك الشعور املختلف من كليهام!
احلب!
حاجة كده مجيلة ..نعم؛ إنه ّ

ّ
وهنتشطر عشان نقدر
وحيصل عهد مقدّ س بإنّنا هنكون لبعض..

نقنع أهالينا..

السيناريوهات املتعدّ دة املؤملة التي
ووقت اجلدّ َ
انت أمام خيار من ّ
انت ِ
عيل (ال مؤاخذة) ..ال هي
متكررة يف األسئلة ..يا َ
طلع ْت ّ
تراها هنا ّ
ا ّدتك صابونة (ال مؤاخذة برضه) ..يا صمدتم ً
بس اتصدمتم
فعل وصدّ قتم ّ
بأهايل متع ّنتني متحجرين ..واضطررتم لوداع بكث ٍ
ري من جراح.
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ّ
أقل اخلسائر املمكنة هي استنزاف مشاعر كان ينبغي حفظها

لوقتها ،وفوات أ ّيام كان يمكن إحسان استغالهلا؛ فهذه املرحلة من

العمر لن تعود!

يبقى ملا نقفل الباب من ّأوله = مش أسلم وأريح؟!

الشع احلكيم يف كث ٍ
وهذا هو مقصد ّ
ري من تطبيقات قاعدة «سدّ

الذرائع».

صدّ قني يا حبيبيّ ..
بنية سليمة.
كل املشاكل تبدأ– غال ًباّ -
***

أحب حدّ مينفعش أروح أقوله إني بحبّه..
س :ليه لمّ ا ّ
ونعيش الدنيا ببساطة ونعبر عن مشاعرنا بسالسة،
بس عاألقل وصل اإلحساس..
حتى لو ما اتجوّزناشّ ،
وده شيء بيفرّح ويريح ..ليه ما ينفعش؟
ألن لو ّ
بحكم ده يف الرشعّ ..
كل حاجة بنقيسها
ج :مش هك ّلمك ُ

بطريقتك دي = كانت الدّ نيا خربت!
لكن خ ّليني أك ّلمك بالعقل ..والقلب ..عشان تعرف ّإن الرشع ملا بيؤمر
ْ

بيوجهنا ملصلحتنا اخلالصة.
بحاجة أو يقول عىل حاجة ما تنفعش = فهو ّ
احلقيقة ّ
بيفرح وال ير ّيح ّإل يف موضعه..
إن إعالن
ّ
احلب مش ّ

وموضعه ده ّ
الل هو احلالل املهيأ الرتباط أبدي.

لسه بياخد املرصوف راح قال لواحدة زميلته ال
أ ّما واحد مسكني ّ
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«بحبك» ..إيه ّ
الل هيحصل؟!
متلك من أمرها شيئًا
ّ

وهتزقه ..يا هتعتذر له وتبعد عنه.
هتفرج عليه الشارع ّ
يا ّ

نوعا من اإلعجاب ..ويف احلالة دي هيفرحوا،
يا هتكون بتبادله ً

وأيوه يا دنيا أيوه كده ..عمري ما شفتك حلوة كده!

ونتجدعن عشان نبقى لبعض ونقف قدّ ام الدّ نيا ك ّلها..
وهي ّتفقوا نذاكر
ْ
بعدها بكم شهر ّ
والل سنة:

• احلقني ابن واحد صاحب بابا جاي من ّبره وعنده ش ّقة ومتقدّ م

يل ..وبابا مقتنع به..

حاسة
سيام مع الضغط وت ْق َبل ..وتفضل يا عيني ّ
يا إ ّما هرتضخ ّ

حب عمرها ،مع ّ
إن خطيبها ده ممكن يكون أحسن كتري من
ضيعت ّ
إهنا ّ

ترص وترفض!
صاحبنا عىل كافة املستويات ..أو ّ

َ
ويفضل كئيب
طبعا يف حالة موافقتها
أ ّما صاحبنا فهيتجرح ً

احلب ..أو يتبسط عشاهنا خملصة له
وحاسس إنه معدّ ش هيالقي
ّ

بس فيه مشكلة!
ورفضتّ ..

املشكلة إنه بدأ كده ُيعجب ببنت جارته يف كلية تانية ،فوجئ هبا
الصبح ..اتك ّلم معاها ،والحظ إهنا لبِ َقة،
راكبة جنبه يف املواصالت ّ

وتشبهه قوي ،أكرت من صاحبتنا!
ُ
حيس ّ
اترسع يف نفس الوقت ..فيبدأ يتغري
بالذنب ،وإنّه ّ
ويبدأ ّ
إحنا مش شبه
ّ
ويتحجج ويغيب ..عشان يرجع بكلمة« :ساحمينيْ ..
ِ
وانت تستاهيل حدّ أحسن م ّني».
بعض..
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هي بجرحهاَ ..حت ْسبن عليه وتقول ظلمني وخدعني وهو ّ
الل
وتفضل ّ

جايل ..وتنسى إهنا سمحت له وفتحت الشّ باك مع إنه مدخلش من الباب.

لقت واحد يف كليتها (يشبهها)
وبعدين جارته تدّ يله (زومبة) ألهنا ْ

أكرت ..لكن مشكلته إنه طالع من جتربة استنزفته مع واحدة املفروض

كانت صاحبتها ...وهكذا..

احلب ،وبتنكر وجود
ويف النهاية بتالقي األطراف دي ك ّلها بتلعن ّ
الصدق فيه ً
أصل!
ّ
العرشينيات،
وترتكهم ال ّتجارب املبترسة بقايا برش ..أجساد يف
ّ

وأرواح شائخة!
ّ
كل ده بسبب ّإنم عاشوا الدنيا «ببساطة» كام ذكرت ..وإنّام

ربم ،وتفويض قلوهبم
البساطة واالنبساط احلقيقي يف إقباهلم عىل ّ
له ،وحراستها بمراقبته ،وحرصهم عىل عيش مرحلتهم كام هي ،دون
احلب ويبذلوه ّإل
تعجل يشء ْقبل أوانه ..وإرصارهم عىل ّأل يذوقوا ّ
ّ

يف موضعه؛ جماهدين يف سبيل ذلك ّ
بكل ما أوتوا من قوة.
***

س :وكيف ُنخ ِرج حبيبًا من قلبنا لم يسبّب لنا ّإل
المتاعب واآلالم ،ولم يشعر بنا يومً ا؟
ج :نجيب القلب ونو ّقفه قدّ ام العقل:

بتحبه ليه؟
العقلّ :
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حب ..وآخر حـ...
أول ّ
القلبّ :

العقل :اخرس.

القلب :حارض.

حبه إيه؟
العقل :خدت من ّ

القلب :تعب أ ّيام ..وأمل عمر ..ووعود كذابة ..وذكريات سجناين..
طب ولزمته إيه ..مش تنشف كده ّ
والل يبيعك تدوس عليه؟!
العقلْ :
بس مش عارف.
القلب :نفيس ّ

بس نفسك ..هخ ّليك تكرهه وتنساه ..وتدخل
العقل :سيبيل ّ
جواك غريه كامن ،بس يستاهلك باحلقّ  ..ده حكمي!
ّ
بس اصرب ع ّ
يل.
القلبُ :علم وين ّفذّ ..
العقل :ح ّقك يا برنس ،خدْ وقتك ..روق بقى وعيش.
تسلم يل يا صاحبي.
القلب:
ْ

بس كده.
ّ

***

س :ممكن ّ
توضح طبيعة شعور الرجل تجاه المرأة
حين يستغني عنها؟
جّ :
بكل موضوعية = مفيش رجل بيسيب واحدة وشايف إنّه

مش هيقدر يعوضها ..مهام كان شايفها قبل كده ،أو قايلها أنت ما

تتعوضيش!
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الرجل (يف األصل) سهل يتجاوز وينسى ..واملرأة (يف الغالب)
ّ
ّ
بتفضل حبيسة الذكريات وبترت ّدد عليها ّ
وكل موقف
كل كلمة

كموجات أمل ونوبات حنني!
أيضا = ّ
ّ
وبكل موضوعية ً
الل بيسيب (من الطرفني) معرفش
احلبّ ..
حب وساب (ألي سبب جربي) مستحيل ينسى.
والل ّ
ّ
وبيكمل جتربة جديدة (عشان الزم يعمل كده)..
أيوه بيتجاوز..
ّ
ّ
بتظل ال ّنبضة األوىل متوارية هناك يف زاوية
وبيحب تاين كامن ..لكن
ّ

عميقة ُ
تليق هبا ..غري أهنا مل تعدْ تؤمل إطال ًقا ..وده املطلوب فيام نقصده

ب (التجاوز والنسيان).
وهو ده ّ
الل يفرس أن ّ
أحب ولو
يظل أحدهم يتم ّنى السعادة ملن ّ
ّ
فرحا
مع غريه ..وتلمع عينه مع األخبار املتطايرة ولو تقادم الزمانً ..
وشجنًا عىل السواء!

احلب يف أرقى صوره ..وقليل من يعرفه.
هذا هو ّ

أحب نربة املظلومية ،وال أن يرمي أحد الطرفني باحلمل
قلت :أنا ال ّ
ك ّله دو ًما يف جانب الطرف اآلخر ..فالرجال ُقساة عديمو القلوب،
هلن ،وأصدقهن لعوب!
وال ّنساء ال عهد ّ
هذا ٌ
خلط بشع وإطالقات جم ِْحفة ترت ّدد يف الغالب عىل َمن ُمني ّ
حظه بتجربة
معممة عىل جنسه أو جنسهن.
سيئة مع أحدهم أو
ّ
إحداهن فيطلق القاعدة ّ
األمثلة اجلميلة موجودة هنا وهناك ..والقساة ً
أيضا!

وإنّام رضبت يف اإلجابة املثال عىل مقتىض السؤال..
وسعيد ّ
احلظ من سعد دربه بصحبة املخلصني ..عىل ّ
كل حال.
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الخلوات
ذنوب َ
ُ
شاب عشريني في السنة الرابعة ،مصاب
س :أنا
ّ
بذنوب خلوات أستحي ْ
أن ذكرها رغم أني مداومٌ
على الصالة في وقتها ،وأحــاول دومً ــا التحلي
باألخالق وأسعى لحفظ القرآن ،لكن هذا ّ
الذنب
ُ
أمقت نفسي وأشعر أني منافق!
جعلني
ج« :ور ّبه يعذره»..

هل وقفت مع هذه الكلمة من قبل؟!

بالرمحة التي تفيض يف معناها؟!
هل
َ
أحسست ّ

أكثر من نفسك ..فال تسمح لذنب-
اهلل ّ
حيب العذر ،ويعلم حالك َ

مهام كان -أن حيجزك عن ر ّبك ،وحيجبك عن ِ
باب توبته؛ فهذا ما يريده
ْ
جمرد الذنب.
الشيطان عىل احلقيقة ..ال ّ
«ور ّبه يعذره »..

فرحا حني
رب عليك منه ،وال أشدّ ً
لن جتدَ أقرب لك منه ،وال أص َ

ومم ختاف؟!
عودتك إليه منه ..فامذا تنتظرّ ،
«ور ّبه يعذره »..
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إنّه يشتدّ غضبه عىل الذنب الذي ضعف أو كاد ينعدم مثريه يف

نفس ابن آدم ..فيغضب عىل الفقري املتكرب وامللك الكذاب والشيخ

الزاين؛ ّ
ألن هذا داللة عىل خبث طو ّيتهم واستهواهنم بمقامه سبحانه.
فامذا تفهم بمفهوم املخالفة؟!

جترأت هتاو ًنا ،وال ضعف الداعي فخبثت
َ
أنت ُمعرتف بأنك ما ّ
ِ
ومضة
نفسك ،بل النار املتأججة فتنة وتزيينا من حولك قد لفحتك يف

حيب العذر ..فكيف تيأس ولك رب مثله؟!
غفلة ،وهو ّ
ثم زلوا فتابوا ..حتى
ثم تابواّ ،
أال طوبى ملَن جاهدوا ..وزلوا ّ
استقامت هلم نفوسهم ..توابة وإن ز ّلت ..مرض ًيا عنها فام قنطت.
ُ
جمرد الذنب ،إنام قضيته
قلت :ليست
قضية الشيطان معنا يف ّ
األساسية فيام يتبع ذلك الذنب من وسواس التيئيس من رمحة اهلل!
«أنت مفيش فيك فايدة– أنت منافق؛ رايح ّ
تصل الوقت ونسيت

كنت بتعمل إيه من شوية– البسة حجاب ِ
إنت عىل إيه وعندك البالوي
دي ك ّلها ...إىل آخر ذلك من وسواسه اخلبيث»
يريد أن يصل بكم يف ال ّنهاية من مرحلة املجاهدة ومزامحة السيئات

باحلسنات وترك باب مفتوح بينكم وبني اهلل باملحافظة عىل الصالة–
ّ
األقل -ولو زللتم فيام زللتم ..سيعيدكم الباب يو ًما.
عىل
يريد أن يصل بكم إىل ترك ّ
كل هذا ُجل ًة واحدة ،واليأس من جدواه،

أعلم إىل أين سينتهي مطافها.
واالنغامس التام يف غفلة عمياء ،اهلل ُ
ٌ
طبيعة ّ
مركبة يف ابن آدم ،وليس الفارق بني املتقني وغريهم يف
وإنام اخلطأ
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فالكل ّ
ّ
واألوبة واإلصالح
خطاء ،وإنام الفارق يف رسعة ال ّتوبة
عدم الذنب؛
ْ
طمعا يف القبول وصالح احلال.
والثّبات عىل الطاعة رغم ذلك؛ ً

بحس هلا طعم»
لكن مش
ثم ها ُهنا مسألة« :بحاول أطيع ْ
ّ
ّ
 ّبحس بخشوع.
بصل لكن مش
ّ
املهم ما تبطلش صالة.
= ّ

 -بقرأ قرآن لكن مش بتدبر.

املهم يفضل لك ورد يومي منه.
= ّ
 -بذكر ربنا لكن مش بركز.

املهم ما تبعدش عنه.
= ّ

إنّنا حني ننصح غرينا ونجاهد أنفسنا دو ًما بقضية املداومة عىل الطاعة،

حتى وإن كنت تشعرها (أو يوسوس لك شيطانك) أهنا جمرد روتني ال كبري
أثر هلا جتده يف نفسيتك أو حياتك أو ذنوبك؛ فذلك ألمرين:

األول :أنك ما دمت مالز ًما للباب بصدق ،جماهدً ا يف الثبات عىل
ّ

القرب = فإ ّما أن يفتح لك فتذوق حقيقة النعيم ..أو متوت جماهدً ا
أعذرت لربك بلزوم الرصاط املستقيم.

الروتني ..ركعة
متر بك نفحات مفاجئة وسط هذا ّ
الثّاين :أنك ّ
حرض فيها قلبك ،سجدة صدق فيها دعاؤك ،آية تلوهتا بدموعك..
ّ
لعل نفحة منها هي املنجية .
أنت تعبد ر ًّبا ال حدّ لكرمه ..ولع ّله ّ
ٍ
صدق منك
يطلع عليك ذات

فيقبلك ،عىل ما كان من العمل !
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بمميزاتك ،بعيوبك ..غري أنّك ذليل له متام
بحسناتك ،بسيئاتكّ ،
ً
الذل ،حريص عىل القرب منه متام احلرصً ،
ً
ّ
وحال.
وعمل
قول
يفس لك قولة ابن عمر -ريض اهلل عنهام:
وهذا ّ

علمت ّ
تقبل م ّني سجدة واحدة أو صدقة درهم واحد
« لو
ُ
أن اهلل ّ

أحب إيل من املوت «.
= مل ْ
يكن غائب َّ
َمن ال خيطئ ّ
قط؟

و َمن له احلسنى فقط؟
ِ
ُ
العصمة مع النبي صىل اهلل عليه وسلم!
دفنت

وإنام نرجو اهلل ْ
مرصين ..بالذنب معرتفني،
توابني ..غري ّ
أن جيعلنا ّ

وللنعمة غري منكرين ..لربنا متذللني ،ولعباده ساترين ،وعىل اخلري

دالني ..وللجنة داعني.

وعىل باهبا ْنرجو الصحبة ..أمجعني.
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سن العشرين
في ّ

س :إذا كانت رقية ابنتك في ّ
سن العشرين ،ماذا
تقول لها؟
أي حبيبتي ،هذه أمجل مراحل عمرك ْ
فاغتنميها ..وال تتعجيل-
جْ :

يا ّأم أبيك -شيئًا قبل أوانه.
ْتعلمني كم ِ
بسياج فضائلك،
أنت غالية عندنا ..فأحيطي غالك
ِ
ّ
رقيتي-
وعطري دنياك بجميل شامئلك ..وال يشغلك عن رقيك -يا ّ
نظر ٌة لألسفل.

اقرئي ..وتعلمي..

وافرحي ..وانطلقي..

وامجعي من زهور حياتك األريج لتظيل زهرتنا..
صاحب ..وحبيب..
وإين لك ِمن اآلن
ٌ

فال تبخيل ع ّ
برس ،وال حترميني من ِ
طلب نصح ..أعدك ْ
أن أكون
يل ّ

عند حسن ظ ّنك ..دو ًما.
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حيفظك اهلل يا بنيتي بحفظه من ّ
كل سوء ..وبنات املسلمني.
دعائي لك -مع ّ
ري ُمعني.
كل نبضة -خ ُ

كتبت هذه اإلجابة قبل أن يرزقنا اهلل عائشة ..بالتايل لو
(ملحوظةُ :
ِ
فاعلمي ّأن مل أنسك).
السطور يو ًما يا حبيبتي ْ
قرأت هذه ّ
***

طب مفيش رسالة ألنس في ّ
سن العشرين؟
سْ :
ج :ولدي احلبيب أنس ،جاء اليوم الذي أخاطبك فيه كرجلٍ

لو تعلم -فخور.
صديق ..وإين هبذاْ -

ٍ
مرحلة جديدة من حياتك ..دعني
ُم ْقبل أنت يا صديقي عىل
ستمر به خالهلا ..أو سأحاول -عىل ّ
أقل
أخربك أين أفهم جيدً ا ما
ّ

لكن صدّ قني ليس فيها يشء ّ
ألذ من اإلقبال عىل ر ّبك
تفهمهْ ،
تقديرّ -
بجميع قلبك.

طعم ال ّنشأة يف طاعتهّ ..
ْ
ولذة الصدق معه واإلنابة إليه.
عش يا حبيبي َ

رجول ُتك ليست اآلن يف شاربك وحليتك ..واعتزازك بشخصيتك..

رجولتك احلقيقية يف انتصارك عىل معارك رغباتك اجلانبية.
قادرا
مرة (عافاك اهلل) ..تبقى صاد ًقا ما دمت ً
وال ْتيأس إن زللت ّ

عىل القيام دو ًما.

رجول ُتك ليست يف استقوائك عىل أختك ..أو ر ْفع صوتك (هداك

أشعر أنّك مكاين ..وقتَام حيتاجك هذا املكان.
اهلل) عىل أ ّمك ..بل يف أن
َ
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عش مرحلتك ّ
ْ
تسيب..
بكل َجامهلا وانطالقها ..دون تعقيد ودون ّ
(جعلت فداك) شيئًا َ
قبل أوانهٌّ ..
فكل سيأيت يف وقته.
تتعجل يا ُ
ال ّ

واعمل ..واحرص
اقرأ وتع ّلم ومارس الرياضة ،و َن ّم هواياتك ْ
دو ًما عىل سالمك الداخيل يف رضاك عن ّ
كل ما أنت فيه.

ْأرجو ْ
رسك
أن تعتربين صديقك ّ
األول دو ًما ..لن جتد أمينًا عىل ّ
مثيل ..وأعدُ ك ّأل تندم عىل ْبو ِحك يل يو ًما.
َ
حفظك اهلل وسرتك ..وأوالد املسلمني.
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شكلي ْ
مش حلو
ت ربّنا ابتالني في شكلي بابتالء محرج ومش
 س :أنا كبنْ ِ
بحس إني زعالنة جدًّ ا،
ظريف ..أوقات برضى وأوقات
ّ
ّ
وإن ربّنا حرمني من حاجات حلوة كتير ..البنات بتبقى
تحسها ..بتعرّض لسخرية وإحراج وأنا مليش ذنب.
عاوزه ّ
أوقات بقولّه َ
إنت ظلمتني ،وأحلى أيامي ضاعت
في كسوف وعياط من شكلي .أعمل إيه؟
جِ :
إنت كبنت كان ممكن تكوين ملكة َجال وتبتيل بحادث أو مرض

ريا ..إن مل يسندك إيامنك!
يزيل مجالك فيد ّمرك تدم ً
ِ
أنت كبنت كان ممكن تكوين ملكة َجال لكن ولدت كافرة ،مصريك

أن تكوين حطب جهنم ..فال إيامن ينجيك!
ِ
أنت كبنت كان ُمكن تكوين ملكة َجال وعندك أوجاع ال يعلم

عنها الناس ..وتو ّدين لو زالت وارحتت مقابل مجالك ك ّله!
ِ
دورت يف نفسك = هتالقي ربنا ما ظلمك مثقال
أنت كبنت لو ّ
بس تقدري
ذرة ،ووضع فيك َجال يف نواحي تانية كتييري حمتاجة ّ
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وتنميها.
تكتشفيها ّ

هتعريف ّ
إن الكريم ملا سلبك حاجة = أكيد كاتبلك عنده عوض

كبييري ..ممكن يكون يف اجل ّنة مش هنا!
ِ
برب رحيم..
بالرضا وإحسان ّ
الظن ّ
أنت كبنت ..مسلمة ..عليك ّ

وهتشويف العجب من فيوضات رمحاته.

بنص كلمةِ ..
أنت
ما عليك من حدّ  ..وال تسمحي حلدّ يؤذيك ّ
بالرضا ّ
جوا قلبك.
الل ّ
مجيلة ،لو عرفت تشويف نفسك مجيلة ّ
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عاوزه أنتحر..
س :عاوزه أنتحر ..مبقتش قادرة أستحمل أهلي..
قسوة وزعيق على أ ْتفه حاجة وإهانة وشتيمة
حتى لو في الشارع! حاولت مطلعش من أوضتي
مفيش فايدة.
ج :مقدّ ر ّ
كل كلمة قلتيهاّ ..إل «عاوزة أنتحر» دي!
ّ
كل حدّ م ّنا يف حياته ابتالء ..بنحتسبه عند اهلل ونتعايش معاه من غري

مهام كان صعب ومالصق حلياتنا!
ما نسمح له يدمرنا أو يقتل روحناْ ..
ِ
الل ِ
ّ
ويقويك لو
عرفت تستعيني بربك حقّ
انت فيه يشدّ ظهرك ّ

ّ
وتتحل بيشء من املقاومة و(الربود احلميد).
االستعانة
هيتغيواِ ..
يعني ّ
إنت تد ّمري نفسك ليه؟!
مها كده ومش
ّ

يشء من ّ
الطناش ال يرضّ  ..مع احتساب عند اهلل يف لزوم األدب..

وحبك لنفسك ..وحدوده
مع عامل خاص مفرداته طاعاتك وهواياتك ّ

غرفتك ..ما استطعت.

ّ
وروقي عىل نفسك..
قومي
رسحي ّ
اتوض واقفي أدام املراية ّ
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وا ْدعي ربك يرضيك ويعافيك ..وا ْفتكري غريك عىل فراش مرض

قهرا يف سجن جربوت.
ربا أو تعيش ً
بتنتظر املوت أو تائهة عن ّ
ِ
أنت أحسن عىل ّ
كل حال.
فاستعيني باهلل ْ
أي أمل) ..وأبرشي.
واشكريه (رغم ّ
ْ

ٍ
بطريقة أو أخرى لن نعد َم ال ّتعايش مع آالمنا،
 قلت:
والرضا باملقدّ ر لنا ..لكن ليتهم يرتكوننا.

تكمن معضلتُها يف كيفية مواجهة
نسبة كبرية من مشاكلنا ُ

السخفاء ..حماويل التعاطف بغباء.
املتط ّفلني ّ

صاحبك الذي يسألك عن أخبار عملك أو قيمة
ً
متجاهل
صحة ولدك أو سبب غيابك..
راتبك أو ّ

رغبتك يف اقتضاب احلديث ،واستغناءك باإلشارة

وطلب الدعاء !

(طنط حرشية) التي ال ّ
تكف عن استفسارها عن (ابن
ووصيتها الساجمة
احلالل) الذي مل يطرق الباب بعد،
ّ

املتكررة بـ (شدّ ي حيلك) ..وهي نفسها التي ستسألك
ّ
بعد شهرين أو ثالثة عىل األكثر من زواجك عن (مفيش

حاجة يف الطريق) ..وهي ً
أيضا (ويا للعجب) التي
ستدعو َ
لك بعد ذلك بأنْ يرضيك اهلل ّ
بالذ َكر ،وكأنّ
جمرد دمى ال حتسب عىل البرشية !
بنتيك اجلميلتني ّ
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معرش العقالء ..خلق اهلل (الربود)؛ ّ
َ
درعا
 يا
التاذه ً
ضدّ هؤالء.

يكمن يف عيونكم أنتم ،ال تنتظروا شهاد ًة به
مجالكم
ُ
من اآلخرين ..سعادتكم فجروا عيون سعادهتا يف
قلوبكم بأيديكم ،ال ترقبوا عىص ِ
السحرية
أحدهم ّ

لتأتيكم هبا.

***

س :تقول إيه للبنات اللّي على الفطرة ،اللّي مش
عندهم فيس وال آسك وال فراغ عاطفي ..دول اللّي
بيجوّزوا جواز صالونات ،اللّي بيف ّكرونا بأمهاتنا..
مش الزم نقدرهم برضوا؟!
ج :املشكلة يف دي لو اكتشفت نفسها فجأة بعد فوات األوان.

ثورهتا بتكون نار يأيت عىل األخرض واليابس.

طيب ..هل الغفلة (كام وصف اهلل هبا املؤمنات الغافالت) عيب؟
ّ

طبعا ..طيب هل ممدوحة (كام ذكرهتا أنت) بإطالق؟  -ال برضه.
 ال ًوإنّام االحرتام والتقدير ك ّله لفتاة تعرف نفسها جيدً ا ،واعية

ّ
متحكمة يف احتياجاهتا
بمحيطها وطبيعة عرصها ،متصاحبة مع روحها،

ريا
قمرا من ً
كوهج شمعة أنيقة ييضء درب الصرب ..حتى جتعله للحالل ً
يؤنس ليايل الوصال.

68

صحبة الجنة

ذات ّ
حظ عظيم...

تلوثت بأكدار احلداثة ،لك ّنها
تلك التي حفظ اهلل عليها فطرهتا ،فام ّ
ٍ
َ
ّ
وصف
األقل-
بدرجة ترفع عنها– عىل
عىل إملام هبذا العامل من حوهلا
نور البصرية
السذاجة ..تلك التي تشقّ طريقها يف احلياة يغمرها ُ
ّ
بالرسالة العظيمة التي خلقت من أجلها يف األساس ..تلك التي تعيش
ّ

انفعاليا ش ّتت نظرهتا للحياة والناس.
قهرا
نفسيا ال جتد معه ً
ًّ
سال ًما ًّ
ذات ّ
حظ عظيم...

تلك املث ّقفة ،بقلب أصيل ..الفتاة ،بروح ّأم ..القوية ،بمشاعر

مهيأة لالحتواء.
ذات ّ
حظ عظيم...

حلمها األبيض ..والبيت السعيد مكاهنا
تلك التي ما زال
احلب َ
ّ

املفضل ..وملعة السعادة يف عيون الصغار منتجها األغىل.
ذات ّ
حظ عظيم...

تلك التي لن حتتج ع ّ
مر ،ونذالة كث ٍ
ري من الرجال ،وغدر
يل بواقع ّ

كثري من األقربني؛ فأنا أتّفق معها يف ّ
نتصور ..لك ّنها
أن الواقع أسوأ مما
ّ
تسلم ّ
ذكرت.
بأن األصل ما
ُ
ذات ّ
حظ عظيم...

بالتحول
تستسلم ليطحنها االنتظار ..أو تسمح لكياهنا
تلك التي مل
ّ
ْ

لقطعة ذهب يعلوها الغبار.

تلك التي تصنع من قناعاهتا املتعالية عىل الظلم والنذالة،
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نورا ونار..
واالنتكاس (نتيجة هلام)ً ..
ذات ّ
حظ عظيم...

بأجل صفاهتا = ّأنا امرأة ..مل تغفل عنها ،ولو
تلك التي تفخر ْ

بلغت ما بلغت.
ذات ّ
حظ عظيم...

تلك التي ال تقف يف منتصف الطريق لتتساءل ناظر ًة يف مرآة

طموحاهتا وشعاراهتا ..من أنا؟!
ذات ّ
حظ عظيم...

َمن أسمعها اآلن تقول :بىل ..أعلم َمن أنا ..وليذهب ّ
كل يشء بعد

ذلك خلف الشمس.
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َأو َمن ُي ّ
نشأ
في الحلية
حب أن تكون
حب الزينة ،وبالتايل ّ
البنت -فطرة -جبلت عىل ّ

موضع إعجاب!..

اإلسالم ال حيارب الفطرة فيها؛ بل يقننها ..يعني أمرها باالحتشام

وعدم اخلضوع بالقول والبعد عن جمتمعات الرجال قدر اإلمكان

خارج البيت ..

التبعل للزوج وأمره بحسن عرشهتا؛
وك ّلفها يف الوقت نفسه بحسن ّ

فال حيرمها نظرة اإلعجاب املشبعة لكثري مما يف نفسها.

الرتبية (املحافظة) ليس معناها أبدً ا إخراج ألواح من الثلج.

وحيية كوردة مضمومة عىل نفسها ،ال
نعم ..نريدها ّ
ْ
حمجبة ملتزمةّ ،

تتفجر ،وذكاء
يكاد يسمع صوهتا ..لكنها يف الوقت نفسه ذات عاطفة ّ

احلب
اجتامعي مؤثر ..جتيد أصول الزينة وتعرف البحث يف قاموس
ّ
وتنتظر يو ًما تبذل فيه التبعل للحليل.
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ّ
(بكل معنى الكلمة) ..غري أهنا دوهنا أهوال ال يقتحمها ّإل
أنثى

َمن يستحقّ !.
هذا ك ّله مر ّده يف األساس إىل الرتبية..

مرسحة
ّ
األم احلكيمة التي تزجرها لو رأهتا يف البيت يو ًما (مش ّ
شعرها) أو (تبدو بمظهر ستها) أو (نست ّ
حتط عطرها) ..يف الوقت

الذي تتمم فيه عىل حجاهبا حني خروجها.

واألب الودود الذي يغذي فيها العاطفة ..ويمدّ ها بحنان ستجيد

األول) ..يف الوقت الذي
بذله يو ًما ..ويعرف كيف يكون (حبيبها ّ
مر نسيم غري مريح خارج البيت!.
حيفظها من ّ

وإن قرصت الرتبية يف ذلك؛ فاستدراك هذه املعاين ٌ
سهل يسري..
وكلمة (معرفش) غري مقبولة من عاقلة واثقة يف نفسها ،ليست ّ
أقل من

أي واحدة يف الشارع ،مبهدلة املسكني ّ
الل له عمر بيقولّ :
ألن احلالل
ّ
أمجل سأنتظر ،وبيغض برصه عنها ..فام جتيش حرضتك تقويل :هاي..
أنا احلالل ..وإذا كان عاجبك!

السعادة = رجل ٍ
راض عفيف  +امرأة ذكية يف حتقيق ذلك
معادلة ّ

الرضا ،معينة عىل تلك العفة.

نحن هنا مل نتحدّ ث عن مجال أو أمور مما توهب دون يد برشية ..
بل عن َجال الروح ..الذي يغني عن ّ
كل البرشية.
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 قلت:

فلن حي ّققها له زواجه !
تكن عفته نابعة من قلبه = ْ
و َمن مل ْ

َمن مل يكن رضاه مذهب عمره = فلن متأل عينه ملكة
مجال األرض!

تعود يف األصل عىل ّ
ّ
غض
الــزواج
ّ
أغض لبرص َمن ّ
برصه ..الزواج حيقق السكينة لمن جعل السكينة شعار

عمره..

تتحججوا بانتظار
إ ّنام التقوى ها هنا ..يف قلوبكم ..فال
ّ

َمن حي ّققها لكم ،أو باالعتذار برشيك ضيعها من بني
أيديكم..
ّ
كل احللول متاحة ،ما دامت مرشوعةّ ..إل أن تفقد

دينك ،أو يتلطخ بالوحل ثوبك.
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بناتنا والحجاب
الشع والعقل والواقع يشهدون ّ
ّ
أن الرتبية السليمة املشبعة للبنت

وأم حنون تقية (أو حتى مع
ودينيا
نفسيا
وعاطفيا بني أب كريم د ّين ٍّ
ًّ
ًّ
ًّ

أي عقبات أو ُعقد أو إجبار؛ ورد ًة زاكية
أحدمها لظرف ما) = تنتج بال ّ
العطر ،حمفوظة اجلامل للمحظوظ ابن احلالل.

فعزها برهبا والرمحة يف بيتها = حقيقة رأس
(ولو ّ
تأخر أو جماش ّ

املال وسعد احلال واملآل).

أنثى بام حتمله الكلمة من معاين ال ّنقاء والبهجة والدالل والعطف..

وكذا حب السرت واحلجاب ،والتح ّفظ عن األغراب.
هذه القاعدة ..واهلدى هدى اهلل وحده.

كثري من البيوت ،فلألسف إ ّما أب ٍ
اله أو ّأم غافلة ..وأخطر من
أ ّما ٌ

ثم مها يف البيت يمثّالن
ذلك َمن يدّ عيان التدين
ً
ظاهرا فيام يبدو للناسّ ،

أسوأ صورة هلذا الدين يف نفوس الصغار.
ِ
ال ْ
افتقاد األمان ..ال تعجب ِمن
تسل عن طبيعة احلرمان ..وال عن

ربر من مظاهر شعائر ّية بغضوها يف الوالدين أو
النفور الذي تراه غ َ
ري م ّ
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أحدمها ..وليس يف الدين الذي ربوا عىل صورة منقوصة ومشوهة منه !
ّ
ويتذكران ّ
أن كليهام راع ومسؤول
وفجأة تنتفض الغفلة اجلافية،

عن رعيته ..نعم مسؤوالن عن تغطية جسدها ملا بلغت ،ومل يعبئا
عروها طوال عمرها بالقسوة واخلوف .
بروحها التي ّ
وهنا تنشأ املعضلة !

نفور يقابله إرصار ..وبغض يقابله اهتام وختويف بالنار ..

مترد يميض يف طريق
فإ ّما رضوخ ينتظر حلظة االنفجار ..وإ ّما ّ
أسود؛ رغبة يف الثار !
َ
معرش َمن آمن باهلل واليوم اآلخر اتقوا اهلل يف أبنائكم ..خافوه
يا

وارجوا رمحته يف اإلحسان لبناتكم.

هلن بانطالق
هيئوا
نفسياهتن منذ اإلدراك للحجاب ..اسمحوا ّ
ّ
ّ
تكبتوهن وال تطمسوا
الطفولة واحتياجات األنوثة داخل البيت ..ال
ّ
خلقهن ل ُينشّ أن يف احللية.
فطرهن؛ فاهلل
ّ

أغرقوهن يف نعيم الثناء
أعطوهن الثقة يف أنفسهن ،يف مجاهلن،
ّ
ّ

تبعا لذلك
عليهن..
ْ
فواحات ،وخارجه ً
ليكن يف البيت بالسعد ّ
ً
ودمهن
بلحمهن
خملوطا
باحلجاب فخورات ،عىل عهده ثابتات،
ّ
ّ
حتى املامت.

ْ
فاتموا متهيدكم..
نفورا
إن وجدتم
َ
وقت وجوب الفرض = ّ
ً

وأعيدوا حساباتكم ..واستدركوا ما فات ..واستمطروا اهلداية

بالدعوات!
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ٍ
فالعواقب إن مل
بقسوة وغباء ..وجهلٍ وجفاء..
إ ّياكم واإلجبار
ُ

ْ
تصل لإلحلاد ،لن تقل عن تراكامت نفسية ترسي كالسم يف األجيال،
يتوارث شؤمها األحفاد!

كرروا ال ّنصح دون مللّ ..
وخوفوا باهلل ٍ
برفق وحسم ول ٍ
ني
حذروا ّ
ّ

وشدّ ة ،دون كلل ..

وابرؤوا هلل إن عجزتم من سوء العمل.
وال تفقدوا -عىل ّ
كل حال -باهلل األمل.
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ألن الحالل ْأجمل
ّ
ّ
«ألن احلالل أمجل؛ سأنتظر»..
ٌ
بمجرد عفتك
السذاجة؛ إذ أنك لو ظننت
مقولة أراها موغل ًة يف ّ
ّ
ِ
ظننت أنك
وغضك لبرصك أنك تستحقّ عىل اهلل زوجة كام تتم ّنى ..أو

بحفظك لقلبك وثباتك ينبغي أن تنتظري فارس األحالم الذي سيخطفك

احلب = فأنتم يف الغالب تفيقون عىل صدمة يف دنيا الواقع!
ألرض ّ
نحن نؤمن بصدق وعد اهلل« :هل جزاء اإلحسان ّإل اإلحسان»،
نعم؛ ُ

«فلنحيينه حياة طيبة»« ،أم حسب الذين اجرتحوا السيئات أن نجعلهم

كالذين آمنوا وعملوا الصاحلات سواء حمياهم ومماهتم» ..إىل آخر النصوص
الكريمة التي تعدُ املحسنني بام يرسهم يف الدنيا قبل اآلخرة..

القضية يف ّ
حتب أنت
أن هذا الرسور ليس من رشوطه أن يأتيك كام ّ

مهام قدّ م -يستحقّ عىل اهلل شيئًا ،وإنام
وترجو ..األصل أن ال أحدْ -
يؤهل خلطوة فيها ..وأ ّما
نصبو للعودة إليها وال عمل ّ
البذل للجنة التي ْ

ريا.
الدنيا فقنطر ٌة ال تكمل ،وال يكمل نعيمها ..فال تتعشّ م فيها كث ً

أنا ال أق ّنطك أو أي ّئسك من جدوى طاعتك وثباتك ..لكني ال
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أريدك أن تنسى حقيقة الدنيا التي لو ّمتت فيها الرغبات ،وحميت اآلالم
ونسيت آثار الندبات = خلرجت عن حقيقتها التي من أجلها خلقت،
كل حبيبني ،وأن يكمل ّ
إن اهلل ال يعجزه أن جيمع ّ
وخلقنا فيهاّ ..
كل روح

قادر عىل شفاء القلوب وهبة ال ّنسيان شفاء للجراح..
بام تتم ّنى ،وهو ٌ

وهو سبحانه ال تنفعه طاعة ،وال ترضّ ه معصية.

لكن القاعدة هنا« :لنبلوكم أيكم أحسن ً
عمل» « ،لقد خلقنا
ّ
اإلنسان يف كبد.»..
مهام كان وبلغ!
وهي ال جتامل أحدً اْ ..

واسع ملا حيققه يف قلبك.
الرضا..
ْ
َ
ابحث عن ّ
كل يشءّ ..
هو ج ّنتك ..وبه استغناؤك عن ّ
وكل أحد.

واعلم ّ
أن بعض احلرمان إحسان ،وعني احلياة الطيبة قد يكون يف
ْ

تتحمل ولك به
مهر اجلنة غال ،وال ّنعمة أن يكون فيام
ّ
افتقادك ملا تريدُ ..

طاقة ..وخلف باهبا لألحالم املبترسة براح.

ال تنتظروا عصا الزواج السحرية
جمرد اثنني يستطيعان تأدية الوظيفة
ّ
الــزواج أكرب بكثري من ّ
(الفسيولوجية) لرجل وامرأة (عىل أساسية ذلك وأمهيته بال شك).
ّ
ّ
ويتلظون بنار
ريا من الشباب حني تتم ّلكهم العاطفة،
إن كث ً
الغريزة ..وتتوق نفوسهم للزواج ..يظ ّنون أنه هناية مطاف العنت،
وبداية عهد الفرح بال معاناة ،ويغفلون عن أمهية املرحلة التي يعيشوهنا
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اآلن ،والقيمة النفسية للصرب واملجاهدة والنضج الذي تكسبهم إ ّياه
هم يف احلقيقة ضحايا عوامل متعدّ دة.
أيام الثبات = ْ

ِ
خالل
حرضت حفل عرس ،وقام (شيخ) ليهنئ من
مرة
ُ
ذات ّ
زوجوا أبناءكم..
موعظة وتذكرة ..وإذا به يرصخ يف احلارضينّ :

بمجرد بلوغ الولد أو البنت زوجوه ..إهنم يعانون ويكتمون ..إلخ.
ّ

بل بلغ من كالمه ْ
لسه ذوق،
أن قال :الولد بيبقى صغري وملوش ّ

أي حاجة!
ومش هيفرق معاه ّ

يؤصل لتلك الفكرة السطحية يف نفوس
خطاب دعوي جاهلّ ..

متمحورة حول (الفراغ
أهم أولوياته ومشكلة حياته
ْ
الشباب ..وكأن ّ

العاطفي) الذي حيياه ..وطبيعي جدًّ ا أن حيياه !

أنا ال أحاول تعقيدَ األمور ..بل ألفت النظر إىل رضورة معاجلة املتاح من
كل مرحلة عمرية واجتامعيةً ..
متطلبات ّ
تعلم واستفادة واكتسا ًبا للخربات..

ً
وإقبال عىل املعايل ،وتربية للنفوس بالصرب والصمود أمام الشهوات.

أبواب احلياة بقوة ..حتى ييرس -يف حينه -فتح املغلق من
اطرقوا
َ

باب الزواج.

أعف الناس يف مبتدئه = هو ُّ
ّأيا الشّ باب ..إن ّ
أعفهم يف منتهاه..
وإن أضعفهم يف نفسه = ّ
مهام تق ّلبت به احلياة.
يظل ضعي ًفا ْ
ّأيا الشباب ..ال تنتظروا عصا الزواج السحرية لتصنع سعادتكم..

ُ
فظمآن الروح = لن يرويه
بعصيكم أنتم..
فجروا عيون السعادة
بل ّ
ّ

أحدٌ غريه ..مهام بلغ.
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صفقة
إلحداهن تقولّ :
باب اجلميالت..
مقطعا
سمعت
احلظ ال يطرق َ
ّ
ً

ّ
يطرقن باب اهلل.
احلظ يطرق َمن
َ

سبب تأخر الزواج ً
لغفلتهن
(مثل) عند بعض البنات؛
ْ
وأرجعت َ
ّ
عن اهلل وضعف عالقتهن به.
التنبه لهّ ..
إن اخلطاب الوعظي القائم
وها هنا كالم ّ
مهم ال بدّ من ّ

عىل ّ
أن السعادة والنعيم وسعة الرزق ومتام الصحة مرتبطون -دو ًما-
صالح لقرص
خطاب نظري منقوص ..غري
بطاعة اهلل والقرب منه =
ٍ
ٌ

خماطبة الناس عليه.

وكم كان سب ًبا يف فتنة أناس كثر!

وحبه واخلوف منه ..وال يطرق
كم ممّن حي ّققون وحي ّققن رقابة اهلل ّ

ّ
احلظ باهبم أو باهبن يف كثري من األمور ..

كم من أولياء اهلل الصاحلني الذين تشفق حلاهلم مع الدنيا ،وقسوهتا عليهم !
الدّ نيا ببساطة ُفطرت عىل االبتالء ..طبيعتها أهنا لل ّتمحيص

واختبار املعادن املهيئة للجنة..

عىل قدْ ر طرقك لباب اهلل = يكون رضاك به وع ْنه ..وليس
بالرضورة طرق ّ
احلظ لبابك !
وحبك له ..وليكن
حبه لكّ ،
عىل قدْ ر قربك من اهلل = يكون ّ
نصيبك من الدنيا بعد ذلك ما يكون!
ُ
صفقة)..
سبحانه -ال يصلح أن ُتبنى عىل مبدأ (ال ّ
العالقة باهللْ -
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العالقة باهلل -سبحانه -تبنى عىل هوان أ ْمر الدنيا ،وإخراجها من
املعادلة ً
أصل.
غني أو فقري ..صحيح أو سقيم ..آمن أو مرشد ..مسنود أو
ّ
عمن
وحيد ..أ ًّيا ما كان احلال = ففي القلب ج ّنة األنس واالستغناء به ّ

سواه ..وهنا حقيقة معنى (فلنح َي ّينه حياة طيبة).
املنع والعطاء = كالمها ابتالء !

املهمَ ..من املوصول بحبل للسامء؟!
ّ
 قلت:

هل ّ
كل الناس يرزق باملال ؟!
هل ّ
الصحة؟!
كل الناس يتق ّلب يف ّ

هل ّ
كل الناس عىل نفس الدرجة من الوجاهة والقبول؟!
 -اإلجابات تبدو بدهيية متا ًما..

حسنًا..
هل ّ
كل الناس جيدُ
احلب؟!
احلب ..أو ُ
جيب أن جيد ّ
ّ
 ملاذا تلعثمت هنا؟!احلب رزق مقسوم كغريه ..قد ُتتع به دون حول وال قوة منك.
ّ
وقد يكون نصيبك منه = األمل.

تعجل وقد ّ
تؤخر!
وقد يصحبك ملرحلة يف مشوارك ..قد ّ
ال عالقة هلذا الرزق بع ّفة أو صالح أو ما شابه.
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والصحة والوجاهة ال عالقة هلم بذلك ً
أيضا.
 كام أنّ املال ّ
بسنَن ال تتبدل ،وال يسعك ّإل الرضا..
الدّ نيا مربوطة ُ
ومسموح لك بالسعي للتحسني ما استطعت.

يغب عن بالك أهنا دنيا ..ال تكمل!
ْ
لكن ال ْ
رب ..ال تعجل ع ّ
يل.
 -اص ْ

ال ّ
شك أنّ ما عند اهلل ُينال بطاعته ..لكنك مل تأخذ وعدً ا
بأن تناله يف الدنيا وال بدّ !
َ
مسلم ..تؤمن باهلل واليوم اآلخر.
كونِك
وهنا قيمة ْ

ّ
بالرش واخلري فتنة»
«ونبلوكم
ّ
الكل مبتىل ..بالسلب والعطاء ..عىل السواء.
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هوني عليك
ّ
درب الجنّة ليست عليه الفتة «للمتزوّجين فقط».
 ُ
 يا ّأيا املجتمع اجلاهل ليس ذنبها ّأن النصيب مل يأت بعد ..وقد ال يأيت. -يا (طنط ِحرشية) ليتَك تو ّفرين يدَ ك بجانبك؛ فهي ال تنتظر منك

َ
(املص َمصة)
شفتيك باستحضار التأ ّثر حني ْ
(طبط َبة) ..وليتك ال تتعبني ْ
املعتادة مع الدّ عوة بابن احلالل يدّ ق الباب.

األم املشتاقة حلبيبتها يف الفستان األبيض ..امسحي
 يا أ ّيتها ّواحدي اهلل..
دموعك ْ

بصحتها وعافيتها ودينها..
ْاحدي اهلل أهنا (قاعدة يف أرابيزك)
ّ
وكرامتها.
كرامتها التي قد يبعثرها ٌ
يرقب فيها ّإل وال ذ ّمة ..ال
نذل جبان ال
ُ

ٍ
بأحد من الناس ..هكذا ُه ُم الناس!
تأهبي

سيحسدوهنا إن كانت سعيدة يف بيت زوجها ،وجيرحونك بنظرات احلقد..
ْ
ٍ
طالق مع صغري
وسيقتلونك معها لو أت ْتك يو ًما غاضبة أو عىل شفا
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السامجة من ألسنة ِحداد..
عىل كتفها برصاصات الشّ امتة ،ونصائح ّ
مكرمة يف بيت أبيهاّ ..
(والل مش عاجبه يرشب من البحر)..
ْاحدي اهلل أهنا ّ
ِ
لتتزوج
 يا ّأيا األب الذي يرنولقطف ثمرة تربيتهَ ..
أنت مل ترهبا ّ
وتنجب ،وتأتيك بمن يسعد قلبك بكلمة «جدو»!
أنت ر ّبيتها لتعبد اهلل ..واألصل ّأل حترص عىل تزوجيها ّإل ليكون
َ

املهمة السامية.
عو ًنا هلا عىل هذه ّ
ْاح ِد اهلل ِ
أن ابتالها باملنع ..كام ابتىل غريها بالعطاء.

ْاحد اهلل أن م ّتعك بحناهنا يف البيت ..وصوهتا بالقرآن ّ
يعطر أركانه.

ْاحد اهلل أن أبقى لك َمن جتيب نــداءك ..ومتسح أوجاعك..

وتتفاعل مع حديثك.

بمن قد تكون -دون إخواهنا وأخواهتا -سب ًبا
ْاحد اهلل أن رزقك َ

لدخولك اجلنة.

ِ
رهن االبتالء مثلها
 يا َمنتزوج ..أنت ُ
تزوجت ..لست أفضل ممّن مل ّ

متا ًما ..ورزق اهلل ال يتو ّقف عىل َجال ،ومستوى تعليمي أو اجتامعي.

فرغك اهلل لعبادتهْ ،
فاغتنمي ..يف حياتك
 يا َمن مل ّتتزوجيّ ..
السمو عىل دنيا-
أشياء مجيلة ،فاستثمري ..فقط انْظري ِمن علٍ  ،بعني ّ

ّ
بكل ما فيها -حقرية!

 -يا ّأيا الناس ك ّلكم مبتىل ..باخلري والرش ..بالنعمة وسلبها..

بالزواج وعدمه.

«ليبلوكم أ ّيكم أحسن ً
عمل».
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شئت َصبرت
ِ
ْإن

 ْ
شئت صبرت ولَ ِك الجنة»
«إن
ِ
َ
األول للمرأة التي مل نعرف عنها غري
كان ذلك هو
العرض النبوي ّ

ّأنا سوداء((( ،لكن يكفيها بياض وجهها عند اهلل !

«وإن ِ
للوهلة األوىل لعاجل األجرْ :
شئت
إنّنا نميل عند قراءة احلديث ْ
دعوت اهلل لك» ..لكن للقلوب التي تع ّلقت باجلنة حسابات أخرى.
ُ
متام العافية ودوامها ،ال حترص عىل
يف الوقت الذي ْترجو اهلل فيه َ

استنفاذ النعيم يف دنيا ُجبلت عىل الكدر؛ مهام بلغت !
َ
ارض باملتاح ..واشكر ما تيرس..

واحد ما تستطيع الصرب عليه؛ ّ
فلعل اللطيف اخلبري كتب فيه نجاتك.
ْ

ّ
مرشوعا ،لكن ال يغب
السعي للتحسني ما دام
ً
إن هذا ال يتناىف مع ّ
عن خاطرك دو ًما ّ
أن الدنيا ُفطرت عىل االبتالء.
((( إشار ٌة حلديث ابن عباس -ريض اهلل عنهام -عند البخاري ومسلم ،عن املرأة السوداء التي
ُرصع.
كانت ت َ
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نعم ،هكذا ..والعافية فيها استثناء.

مقسمة بحكمة بالغة ..ال أقول بالتساوي؛ فالدّ نيا ليست
أرزاق ّ

دار جزاء ،و َمن صرب عىل ٍ
ريا وأبقى.
نقص هنا = جيده عند اهلل خ ً

إنّه يؤملني أشدّ األمل تلك الرسائل واألسئلة املكررة حني تأتيني

تبدأ بـ« :مش عارف بيحصل يل كده ليه ..صربت كتري وبدعي ومفيش
يل ّ
هو ر ّبنا غضبان ع ّ
والل ده بسبب ذنب؟!»
نتيجةّ ..
جير هلا القلوب؛ سو َء
وآه من تلك األخرية؛ إذ ّ
حيب الشيطان أن ّ
ويأسا من صالح نفسه أو جتاوز ذنبه!.
ٍّ
ظن باهللً ..
إن اهلل ال يبتليكم ِ
َ
معرش َمن آمن باهلل واليوم اآلخرّ ،
ليهل َككم،
يا
مهام شدّ د عليكم ..إنام يبتليكم ّ
فطرها عليها؛
ْ
ألن هذه سنة الدنيا التي َ
يميز باالبتالء الصاحلني الصادقني ..من فاسدي القلوب املدّ عني !
ِ
تعاملكم مع اهلل؛ فلو كانت ُ
تزن عنده
أخرجوا الدنيا من حسابات

شيئًا ما سقى َمن يكفره وجيحده منها رشبة ماء.

فقرك أو ُ
مرضك أو فقدُ ك وحرمانك ،أو حتى عدم استجابة
ُ
دعائك (فيام يبدو لك) = ّ
كل ذلك ال عالقة له بصالحك أو فسادك ْ
إن
قدّ ر اهلل عليك أن تبتىل.

أنفسكم بالناس؛ ال تغرنّكم املظاهر الفرحة..
ثم إ ّياكم أن تقارنوا َ
ّ
مههّ ،
ّ
فكل ٍ
مغلق عىل ّ
قلب ٌ
مهام بدا مزخر ًفا
وكل باب يواري خلفه حزنه ْ

بألوان مبهجة.

أن ابتالءك بسبب ٍ
ولنفرتض ّ
ذنب أتيته = أليست هذه رمحة واسعة
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يطهرك فتلقاه ال خطيئة عليك حتاسب عنها ..ولو طال بك أمدٌ
منه؛ إذ ّ
فهو لرفع مقامك لدرجة ما كان يبلغها عملك.

َ
معرش َمن آمن باهلل واليوم اآلخــر ..خلود يف جنة عرضها
يا

الساموات واألرض ،خلود يف نعيم دون كدر ،خلود يف جوار ر ّبنا،

املستقر ..أال يستحقّ (شوية) صرب؟!
ونعم
ّ
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باب النّ جار
مخلّ ع
الصدر بيدخن ..وأنجح َمن يعالج
النجار خم ّلع» ..ودكتور ّ
«باب ّ

الرسطان مات به ..

كافرا ..وخالد بن الوليد مات عىل فراشه ..واملتنبي
ابن نوح مات ً

بيت من شعره ..
قتله ٌ

ٍ
بطريقة مضحكة ..خبري العالقات األرسية
أينشتاين كان ينسى

منتحرا !
خاصة طاحنة ..وطبيب نفيس مات
يعاين مشاكل ّ
ً
ّ
تظل آيات اهلل يف اآلفاق ويف أنفسنا ّ
تؤكد عىل معنى واحد :
تنس نفسك !
ال ّ
تتكب ..وال َ

قادر عىل أن يعجزك من حيث نبغت ..
فاهلل ٌ
ٌ
ضعيف ال يملك من أمره شيئًا ..عىل اإلطالق.
مهام بلغت =
أنت ْ

نتسول فيها الضحكة (اليل من
نعيش أيا ًما خانقة للجميع..
ّ
نفيس ،ولو بابتسامة جماملة !
ألي دعم
القلب) ..ونمتن فيها ّ
ّ
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ننكر أ ًّيا ِمن نعم ربنا ،ونبوء بحقيقة عدم استحقاقنا هلا ..لكننا يف
ال ْ

الوقت نفسه نرجو راحة تلك الروح التي أتعبها االنتظار.

الوجهة األخرية ،وال ندري يف
انتظار األمان الذي يرافقنا إىل
ُ
ْ
ٍ
ّ
وقود حيركنا ،وحيرتق يف
جمرد
أي حمطة سيصادفنا ..أم
ّ
سيظل األمل ّ
دواخلنا !

َ
الرفق ..فك ّلكم أبناء سبيل مساكني،
يا
معرش املسافرين ..الرفقَ ّ
مهام ا ّدعيتم من القوة ّ
واللمباالة ..أنتم ضعفاء أمام آالمكم.
ٍ
ّ
تتخيلون ملواساته ..وأبسط
لعل أحدكم يكون
بحاجة ألهون ممّا ّ

يتخيل هو ليتخطاها !
مما ّ

باملستَندين إىل ُجدُ ر االستسالمّ ..
لعل مكانكم
ال متضوا غ َ
ري عابئني ْ

املحجوز بينهم مل تبلغوه بعد.

حتبوا أن جتدوه.
فقدّ موا ما ّ
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بدقة
دق ٌة ّ
َّ
أب وقع في ال ّزنا ..هل من منطق كما تدين
س :لو ٌ
ُتدان هيتر ّد فـ بناته؟ علمً ا ّ
بإن عنده  5بنات! ..أنا
الكبيرة ومرعوبة ً
فعل من الموضوع ده.
السقا»..
ج :خرافة« :د ّقة بد ّقة ..ولو زدت لزا َد ّ
ٍ
ٍ
توبة نصوح..
رعب وشكوك ..وصدّ ت عن
أنبتت ِمن
كم
ْ

وأومهت بأخذ الربيء بجناية املعتدي..
ْ

ّ
جمرد متا ٍع
وكأن األخت الغافلة أو الزوجة املصون أو البنت ّ
النقية ّ
مؤاخذ -وال بدّ  -بتعدي أخ ُم ْستهرت أو زوج خائن أو ٍ
أب مفتون!
حاشا هلل ..بل َ
قال سبحانهّ « :أل تزر وازرة وزر أخرى • وأن ليس

لإلنسان ّإل ما سعى»..

َ
القضية يف ّ
اخلبث ينتقل بعدوى ّ
التبية واملجاورة ..فإذا خبث
أن

الرعية.
الراعي = تأثرت به -يف الغالب-
ّ

وأكرم من
أحكم
نفسها وعرفت رهبا = فاهلل
أ ّما َمن
ْ
ُ
ُ
حفظت َ
مؤاخذهتا بجريرة رجل؛ ملجرد أهنا من حمارمه!
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حجة ألحد إ ْذ يتعذر بغريه فيام جنت يداه..
وبال ّتايل :ال ّ
و َمن تاب = تاب اهلل عليه.

فكن
ثم َ
تبت وصد َق ْت توبتك = ْ
لو كان لك يف ماضيك ما كان ّ
ّ
الشك
موقنًا بأن اهلل سيحفظ زوجك وأختك وبناتك ..وال يتس ّلل لك
القاتل؛ فهذه أوىل مداخل الشيطان التي ييئسك هبا من القبول.
ً
اسمعّ :
«إل َمن تاب وآمن وعمل ً
صاحلا فأولئك يبدّ ل اهلل
عمل
ْ

ً
رحيم».
غفورا
سيئاهتم حسنات وكان اهلل
ً
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ُم ْعجبة
بس أنا مخطوبة وكرهت
س :أنا مُ عْ جبة بيك جدًّ اّ ..
خطيبى!
طيب نتك ّلم بالعقل؟
جّ :

زي ده املفروض ً
املرة دي
سؤال ّ
فعل ما أجاوب عليه ..لكن ّ
خاصني يب وال بسؤالك أنت ..بل
هجاوب عشان أقول كلمتني مش ّ

ريا!
نصيحة عا ّمة ْ
تسببه السوشيال ميديا كث ً
لوه ِم (اإلعجاب) الذي ّ

ك ّلنا هنا بنكتب ..بنكتب ّ
الل نفسنا نكونه ..ويف الغالب مش

بنكون كده ..بمنتهى الصدق والوضوح!
أيوه بالضبط..

فيه كذابني وخمادعني..

رصه يف الصور
جمرد حاملني للوصول حلقيقة اجلامل ..بعد ّ
وفيه ّ

واملعاين..
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واالتنني ما ينفعوش يكونوا مقياس ملا نحلم به ونرجوه رفي ًقا ملشوارنا!
الل ينفع = هو ّ
ّ
الل يكم ْلنا ..وحيتوينا ويفهمنا..

ّ
الل يعيش معانا ونعيش معاه..
ّ
الل عرفنا عىل حقيقتنا ..وعرفناه عىل حقيقته.

لكن بيعرف (يعمل) ّ
الل حي ّقق سعادتنا..
ممكن مش بيعرف (يكتب)ْ ..
ممكن (صوته) مش حلو ..لكن (صد ُقه) أمجل نغمة يف حياتنا.

الصاحة ّ
ملجرد شوية حروف (مهام
الل تتفتن بواحد ّ
ّ
(أي واحد) ّ

(مهام كانت وسيمة) ..شوية حروف وشوية
كانت مجيلة) وشوية صور ْ
صور سهل جدًّ ا عليه يط ّلعها يف أفضل منظر وممكن يكون وراها
األعلم هبا ،وياما سيناريوهات قامت عىل مثل هذا
بالوي ر ّبنا وحده
ُ
اإلعجاب السطحي ،وكانت نتيجتها صدمة العمر ،وممكن فتنة يف

الدين كامن!
ّ
جوا قوي!
الل تتفتن بده = َف ِدي واحدة ساذجة قوي ..وفارغة من ّ
الوقت ُم ْعجبة يب ..بعد كده تتابعي حدّ حروفه أحكم ،وعلمه

أتقل ،وشكله أمجل ....تقومي ُم ْعجبة به وتكرهيني ..وهكذا إىل دائرة

ال تنتهي ،من الضياع.
طبعا ّ
كل ده برصف ال ّنظر عن إنّك خمطوبة!
ً

خمطوبة إلنسان ممكن يكون عند ر ّبنا أفضل من ِ ١٠٠
واحد ز ّيي..
إنسان ممكن يكون يف نظرك عادي ،لكن هو ً
فعل ّ
الل مبسوط بك
وبيقدرك ويقدر يسعدك.
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والل ِ
ّ
أي حد) لع ّلهً -
فرضا
انت معجبة به ده (سواء أنا أو غريي أو ّ
يعني -لو كنت نصيبه كان ّ
ويوريك من
يتنطط عليك ويشوف نفسه،
ّ

والتشوهات ما يفقدك الثقة يف نفسك ويف الدّ نيا ك ّلها بعد كده!
العقد
ّ
كل الناس بعده ّ
وتشويف ّ
كذابني ومتص ّنعني وبيضحكوا عىل

ريا من مرتادي العيادات النفسية خيربونك.
الدقون ..وسيل كث ً
طيب ..هتقويل خطيبي مش كويس ً
بيحس يب ،وال
(مثل) ومش
ّ
ّ
مهام كانت-
بيحرتمني وال بيقدّ رين ..هقو ّلك مفيش حاجة يف الدّ نياْ -

زي دي!
االستمرار يف عالقة ّ
جتربك عىل ْ

تكررت عندي ال ّنصايح لل ّناس ..متى ياخدوا القرار ،بال تر ّدد.
وياما ّ

دينكم وقلوبكم ْ
أي حاجة ..وقصور الرشكاء وإمهاهلم
أغىل من ّ
ّ
والرخص؛ ّ
ألن ده ال يليق بكم أنتم ،برصف
ربر
عمره ما كان م ّ
للعك ّ
ال ّنظر عنهم!

فوقي ،وراجعي حساباتك ..واتع ّلمي تستفيدي من احلروف
واملعاين برصف ال ّنظر متا ًما عن أصحاهبا ..ما يعلم بالبواطن ّإل اهلل،
وحده.

حتسيه ً
ّ
تغي هذا احلد = ب ّلكيه ،وابعدي
فعل هيكون سبب يف ّ
والل ّ

عنه كائنًا َمن كان ..هتالقي نفسك واهلل كنت (مأ ْف َورة) ..وهتالقي ّ
إن
سعادتك احلقيقية مع ّ
حبوا
الل تعرفيهم ويعرفوك ..شفتيهم وشافوكّ ..
ِ
وحبيت فيهم مميزاهتم وقبلت عيوهبم.
فيك مميزاتك وقبلوا عيوبكّ ،
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الساذج ّ
بيسوله لنا الشيطان
الل
هي دي احلياة ..مش ْ
ّ
الوهم ّ
وبنجري وراه!
أنا بك ّلمك من واقع وصدْ ق ومصارحةْ ..
أحرجك
مش قصدي ْ

أفوقكِ ،
إنت ّ
والل ز ّيك.
أو أغلط فيك ..لكن مسئوليتي هنا ّ

مجيعا بحفظه ،ويسرتنا بسرته.
اهلل حيفظنا ً
زل أو ُن ّ
ضل ..أو َن ّ
نضل أو ُن ّ
ّ
زل ..أو َنجهل أو
نعوذ باهلل ِمن أن

ُيهل علينا ..أو َنفتن أو ُيفتن بنا.
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ّ
العش
على بابِ

(مخْ طوبينومخْ طوبات)
املتكرر ..جدًّ ا:
السؤال
ّ
ّ

العالقة بيننا يف فرتة اخلطوبة؟!
ما حدود َ

(الــي فاحتينها عىل
(الــي ّ
حمبكنها لدرجة التعقيد) وبني ّ
بني ّ
بالزواج.
البحري) ..تبقى اخلطوبة = وعد ّ
بالزواج ..ما
جمرد اثنني
أجنبيني عن بعض ..بينهام وعد ّ
ّ
يعني ّ
أحب تفصيله.
ينفعش فيه خلوة كاملة ..وغريه مما ال ّ
نتجوز نبقى
ويف ن ْفس الوقت ما ينفعش نقول خ ّلينا بعيد ،وملا
ّ

نكمل ّ
والل أل !
ونقرر ّ
نستكشف بعضّ ..

(طبعا مش كاملة
يتم الزم يكونوا وصلوا لدرجة
ّ
ً
الزواج عشان ّ

متا ًما؛ ّ
سارة..
ألن قفل باب البيت عىل روحني الزم فيه مفاجآت ّ
وأخرى ليست كذلك ..لكن ما د ْمنا مقتنعني ببعض فالزم بنوصل
ْ
واالطمئنان ّ
الرفيق املناسب ..ودي
لنقاط ا ْلتقاء) من ال ّتفاهم
إن ده ّ
العمر.
الرفيقة املناسبة ملشوار ْ
ّ
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طيب ده ك ّله معروف ومفهوم ..لكن نتعامل ازّ اي؟!
ّ
خ ّلينا واقعيني.

طبعا ّ
إن صار له (تاء مربوطة) يف حياته ..مسموح
صاحبنا ما صدّ ق ً
له يتك ّلم معاها وتنتسب له ،ولو بمجرد (دبلة).
متحرجة جدًّ ا من جرأته واستعجاله (غال ًبا) ،وحريانة بني
وأختنا
ّ
السلبية ّ
الل
رغبتها يف عدم التجاوز وحرصها عىل رضا ربنا ،والفكرة ّ

ممكن ياخدها عنها.

(وأحيا ًنا الوضع ده بيكون معكوس!)

ْ
توصله بألف طريقة ليس من ضمنها
احلب تقدر ّ
شوف يا عريسّ :

مهمتك هي بناء معنى (األمان) بداخلها يف هذه الفرتة.
الترصيحّ ..

نقاش َودود ومتح ّفظ ..ورجولة بتغمرها يف حفاظك عليها ،وترك

ّ
كل يشء لوقته.

بتكون أمور ال ُتنسى لك بعد.

هو بدون ترصيح وخمالفة ،وبدون
احلب برضه
يا عروسةّ :
هيحسه ّ
ّ
السواحل) ّ
الل بيجيب نتايج عكسية كتري ..دورك
ما تلعبي دور (خفر ّ

هو بناء معنى (االحتواء) يف سامعك وردودك وعرضك حتى آلرائك

التي قد ختالفينه فيها.

ْ
مش مطلوب م ّنك تكوين نسخة م ّنه ..وال مسموح لك تتنازيل عن
حدود املرحلة ..مطلوب حتيي بداخله فقط أمل التط ّلع للمرحلة القادمة.
ِ
لالحتواء
ونصيحتي :لو
وصلت معاه لأل َمان ..ووصلت معاها ْ
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وعجلوا بالبناء بعده.
عجلوا بالعقدّ ..
الصادق = ّ

طول الفرتة دي سواء خطوبة أو عقد (رغم َجال ذكرياهتا) مش

كويس غال ًبا؛ ّ
وبيتدخلوا أطراف ممكن جدًّ ا
بتتشعب،
ألن املشاكل فيها
ّ
ّ
يفسدوا ّ
ويضيعوكم من بعض.
كل حاجة..
ّ
عافاكم اهلل !

يتمم بخري.
ألف مبارك مقدّ ًما ..وربنا ّ
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وسواس
ْ
املتكرر عن ضوابط فرتة اخلطبة والتزام
ليس معنى احلديث
ّ
يتحول األمر لـ (وسواس) عند األخوات حتديدً ا !
حدودها = أن
ّ
منهن فيام ُيعرض من مشاكل واستفساراتً ،
بدل
ريا
ّ
وأجد كث ً

اختبارا لثباهتا أمام هذا
من فرحتها بنعمة اهلل يف (خطيبها) ترى األمر
ً
(املتس ّلل) لقلعة دينها ،وبالتايل فال بدّ من أن تلبس له أل َم َة احلرب،

وتشهر يف وجهه َ
أي
الردع ،وتقيم عىل قلبِها
رشسا ضدّ ّ
حارسا ً
ً
َ
سيف ّ
نبضة شاردة جتعلها (والعياذ باهلل) قد متيل له أو ُتعجب به ..ولتحدّ
لساهنا جا ًّفا ً
غليظا؛ عقا ًبا له عىل جرأته ِ
أن اختارها لتكون زوجة له !
هداكن اهلل ..ليس األمر كام ت ْفعلن..
يا
ّ

لن ّتفق ابتدا ًء ّ
أن الرجل (غال ًبا) يكون أضعف أمام احلدود؛ ليس

بالرضورة لنقص يف دينه أو ع ّفته ..ولكن ّ
ألن (حالته صعبة) وما صدّ ق
عاطفيا) تاء مربوطة
أن تكون يف حياته بعد اجلفاف الذي سبب له (قش ًفا
ًّ

تصبغ حيا َته بألوان أخرى ..جديدة مجيلة.
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متوجسة:
أسئلة خائفة ُمرتعشة
ّ

(بحبك)!
 يا شيخ احلقني ده قايلّ
 -خطيبي كويس جدًّ ا ،وبدأت أتع ّلق به قوي ..وخايفة من كده!

 مش عارفه أعمل إيه ..بقالنا أسبوعني ما اتك ّلمناش ّوقال:

(وحشتيني)..

طب وعملت إيه؟!..
 ْالس ّكة يف وشه!
 -قفلت ّ

ّ
بس بيقويل يعني ما تبعتيش
هو
 ّبيصل وعىل خلق وكويس جدًّ اّ ..
رسالة حتى تدعييل يف االمتحانات ،أو ّ
تط ّمني ع ّ
يل بعد السفر ..وأنا

كنت ً
فعل هعمل كده ..بس خايفة ليكون حرام!
إىل غري ذلك مما يكشف ً
تصور األمور.
خلل ً
شنيعا يف ّ

ما هو ملا نقول (الفتح عىل البحري) ال جيوز اآلن = يبقى ما

تقفلوش األبواب والشبابيك وتفصلوا الكهربا لغاية ما يموت األمل
خمتن ًقا ..حمرت ًقا !
أيوه األمل ..

جيب أن تسعوا لتحقيقه يف هذه املرحلة ..
األمل هو غاية ما ُ
األمل من ناحيتها يف أهنا وجدت فيه األمان الذي يظ ّلها بقية

حياهتا ،واألمل من ناحيته يف أن يرى فيها السند الذي سيشتدّ به ظهره

أمام تقلبات احلياة.
هذا األمل ِ
إن انعدم بسبب ال ّتعقيد بالوسواس أو الربود املبالغ فيه
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أو انعدام االهتامم = مل يعد الستمرار العالقة معنى وال مربر..
ّ
التعذر باحلدود لسرت خلل
فارق كبري بني التزام احلدود ..وبني

نفيس وغباء اجتامعي !
يا عروسة..

ورب هذه
 لو أحببتيه ْفاحدي اهلل كث ً
ريا ..وال تقاومي قلبكّ ..

املشاعر واحفظيها اآلن ..حتى تصري دفئًا يرافقكام إىل آخر املشوار.
ّ
فتتعذبني = يلزمه
يتم األمر
حتبينه وقد ال ّ
َمن يقول لك :وكيف ّ

ً
حب زوجها؛ فهو قد يموت
أيضا أن ينهى الزوجة عن االستغراق يف ّ
وقد يط ّلقها ..املشاعر ال نملكها وال ينبغي أن نخافها ما دامت يف

إطار مرشوع.

والردود العنيفة؛ خو ًفا من
 لو ْاعرتف َهو لك = فإ ّياك والتش ّنج ّ

احلرمان بسبب الذنوب ورجاء الربكة (إىل آخر هذه األسطوانة الباردة

التي َ
وأخربيه
صمت)ْ ..
توضع يف ْ
غي موضعها) ..بل امحدي اهلل (يف ْ
دع ّ
ْ
كل يشء لوقته ،وسيكون اخلري.
أن ْ

«دع ّ
كل يشء لوقته» ..فهذا ي ّربر دو ًما
نعم ..ليكن هذا شعارك اللطيفْ :
ْ

عدم جتاوبك (الذي ّ
نؤكد عليه هنا) ،ويعد بيشء مجيل حمفوظ يف موضعه.
ودعي عينَه ساعتها تلمع باألمل.

ريا مما حتبسون أنفسكم فيه ..إنكم برش
يا شباب ،الدّ نيا أبسط كث ً

حتملون قلو ًبا ..ال حواسب تعمل بمعادالت برجمية ..ويبقى املو ّفق
وصحت له النية.
دو ًما َمن سلمت فطرته،
ّ
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صالونات
س :هموت من التّفكير!
واحدة ّ
مرشحالي عريس خطوبة صالونات يعني،
حب ،ه ّو ممكن يكون
وأنا كان نفسي اتزوّج عن ّ
والل هيكون عشرةّ ،
حب في الخطوبة ّ
والل هو
فيه ّ
هيكون زوجي وخالص!
حب عظيمة بدأت من صالون..
ج :شويف يا بنتي ..ياما قصص ّ

مرة فيها احكييل
ويرشفني أطلب يد كريمتكم ُ
املصون ..ورؤية ّ
ألول ّ

عن نفسك ،وسط خجل العيون..
هي مش ثنائية صفرية..

حب ..يا إ ّما زواج صالونات!
يا إ ّما ّ

رب الساموات ..
هي ُحسن االختيار ..والقبول الذي هيبه ّ

فام تقلقيش خالص ..وسيبك من طريقة ال ّتفكري دي ..واقعدي مع
الراجل ..ولو كو ّيس ً
وحيبك ..جدًّ ا.
فعل =
هتحبيه ّ
ّ
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املطلوب يف الرؤية الرشعية حتقيق القبول املبدئيّ ..
الل ضابطه

عدم النفور!

يعني ما دام مفيش نفور يبقى نعطي نفسنا فرصة يف اخلطوبة..
وفايدة فرتة اخلطوبة ً
أصل يف ّ
تأكد كال الطرفني من صحة االختيار

املبدئي..

ٌ
لكليهام.
فخيار الرتاجع
لذا
ُ
مكفول متا ًما ْ

نظلم وال نجرح برتك أثر يسء أو ثقة مهزوزة يف النفس.
ّ
املهم ما ْ

القبول ال ُيملك وال ُيشرتى ..وعدُ مه ال يعني أبدً ا وجود عيب يف
الطرفني بالرضورة ..وهو حقّ مكفول ّ
أحد ّ
للطرفني.
مش ّ
ْ
يكملوا سوا!
كل اتْنني كو ّيسني (جدًّ ا) ينفعوا ّ

خذوا الدّ نيا ببساطة ،دون إساءة ألحد ،ودون فقدكم للثقة يف

أنفسكم.
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خرج وهو زوجي..
َ
دخل وهو حبيبي
َ
س :أسعد الله مساءك ّ
بكل خير ..أشع ُر بتناقض
بين قوْلك( :ما توافقيش غير على اللّي يملَى
عينك ويفرّح قلبك) وبيْن قولِك( :مادام مفيش نفور
وافقي)؟
ج :أيوه بندّ ي فرصة مللء العني وفرح القلب؛ ألنه مش الزم ييجي

من أول لقطة..

حبا أبد ًّيا ..
ممكن موقف بسيط خالص يقذف اهلل به يف القلب ًّ
وشه ّ
دفاعه عنك فرتة اخلطوبة يف موقف ما أمام أهلكّ ..
اصفر
الل
ُ
ّ

ملا جه يزورك ولقاك تعبانة ..كالمه ّ
الل بيلمع يف عنيه وحم َْرج يقوله،

لك ّنك حسيت به جدًّ ا !
حتكي إحداهن:

متوهج!
حب ّ
كانت حياتنا عادية ..احرتام وإحسان ..دون ّ
يف ٍ
أحس يب..
ليلة من ليايل الشّ تاء قمت عاطشة جدًّ ا ِمن نومي..
ّ
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سألني بعني يملؤها النعاس :ما لك؟!

أتأهب للقيام ..شدّ ع ّ
وقام
يل الغطاء،
قلت :عطشانة .وبينام ّ
َ
مرسعا ،وخرج ليأتيني بكوب املاء!
ً
خرج من الغرفة وهو زوجي ..
ودخل هلا وهو حبيبي.
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األدنى
الحد ْ
ّ
أحس إني
الحب اللّي هو
س :مخطوبة ومستنّية
ّ
ّ
زي كده ،بمعنى إني
فرحانة إني معايا شخص ّ
ْ
مش فرحانة .بكلّمه ف الموبايل أداء واجب وخالص،
أعمل إيه؟
ربر احلقيقة لالستمرار يف عالقة ُم ْفرغة من
ج :أنا مش شايف م ّ

املعنى (لو مفيش بوادر ّ
يتحسن يعني بعدين ،بأخذ حدود
إن ده ممكن
ّ
مرحلة اخلطوبة اآلن يف االعتبار) هبذه الطريقة ..سيام ومفيش عامل
زي وجود أوالد ً
مثل!
يضطرك للتضحية اآلن ّ
ّ

مبنية ً
أصل عىل ال ّنقص ،والزم جانب ما هيكون
آه بنقول الدّ نيا ّ
إن ّ
مهرا للجنة ..وبنقول ّ
أقل
فيه حرمان بنحتسب الصرب عليه عند اهلل ً
حب) ّ
وإن املو ّدة والرمحة
احلب
(احلب الذي هو ّ
ّ
البيوت الذي يبنى عىل ّ

السعادة أو الرضا عىل
طيبة كايف جدًّ ا لتحقيق ّ
ومعنى األمان يف عرشة ّ
ّ
األقل.
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لكن الزم حدّ أدنى من الشّ غف يكون متو ّفر عشان يفضل عندنا
ْ

نكمل ونتبادل احلقوق والواجبات!
طاقة ّ
أ ّما حياة ُم ْفرغة من ّ
كل ذلك ،األكل والنوم واملصاريف والكالم،
آدمية ،حت ّقق
وحتى العالقة
ّ
اخلاصة جمرد أداء واجب = ال أراها حياة ّ
االستقرار النفيس أو ّ
أقل درجة منه تساعدكم عىل إكامل سريكم يف هذه
احلياة القاسية ،الفاتنة املغرية.

***

س :ليه مش بنشوف والد بيقولوا كده! تقريبًا معظم
الكالم ده من البنات يعني معاهم شخص كويّس
الحب بتاع
بس همّ ا مستنّيين
ّ
في حاجات كتير ّ
األفالم والتمثيل ده؟
بطبعهن!
عاطفيات
طبعا النساء
ّ
جً :
ّ

وموضوع املشاعر بيكون واخد مساحة بزيادة..

فيهن!
وده مش غلط وال يشء يتحارب أو ُي ْنتقد ّ
ْ
الصحيح ملجريات احلياة..
الفهم ّ
الغلط هو يف عدم ْ

بيكون رابطة قوية
مواقف األ ّيام والعرشة الطيبة
والتعود اآلمن = ّ
ّ
هي ّ
الل بتصمد أمام العواصف.
احلب..
ً
طبعا ده بنحتاج نجدّ ده من وقت آلخر بيشء من (مظاهر) ّ

زي خروجة غري معتادة وهدية غري متو ّقعة ،ورسالة مجيلة صادقة يف
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وقت مفاجئ ،وهكذا..

والرمحة ..ولو مش بطريقة فائرة (سينامئية)!
لكن ْ
األصل هو املو ّدة ّ

والزم هناخد يف االعتبار ّ
عاطفيني بزيادة..
إن فيه طبائع (من اجلنسني)
ّ
إن الدنيا ليست -عىل ّ
ونوعيهم ّ
كل حال -دار استيفاء
ودول الزم نفهمهم ّ
املرغوباتّ ،
وإن الزم قدر من االحتساب يكون موجود ما دمنا لقينا قدر
ّ
األقل كام بينت يف اإلجابة السابقة.
كايف يسعدنا أو يرضينا عىل
ّ
ألن لو مفهموش ده هيتعبوا جدًّ ا يف صحبة َمن ال يشبههم ،أو َمن

يبذل هلم يف اجتاه آخر ،ال يشبعههم!

بس هيعملوا
أو من ح ّقهم ينتظروا فقط َمن يبذل هلم ما يريدونّ ..

حساهبم إن أكيد هيكون فيه قصور يف زوايا تانية.
هي كده!
ما هو ده قانون الدنياّ ..

الخالصة:
ّ
املتحكمة يف ّ
ْ
كل القرارات
تضخيم أمر العاطفة لدرجة تكون

واالختيارات = أسهل وصفة للوقوع يف اخلداع القاتل.

جمرد مفهوم احلقوق والواجبات
إمهال أمر العاطفة متا ًما وبناء احلياة عىل ّ
(ولو بدون نفس) = خيرجها ً
أصل عن استحقاقها ملفهوم حياة.

ّ
يقبله وما يستطيع التعايش معه؛
وكل واحد أ ْدرى بطاقته وما ّ
ثمة قاعدة تصلح
املهم تاخدوا القرار وأنتم مستعدين لتبِ َعاته ..ليست ّ
ّ
لتعميمها عىل مشاعر الناس وقلوهبم وأرواحهم.
ْ
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يعد
ذهب ولم ُ
َ
ٍ
حاالت فردية..
كنت أحس ُبها

ريا يف شباب (اليومني دول)!
بتكررها كث ً
لكني ُصدمت ّ
 -يتقدّ م للفتاة ..ويعطي موعدً ا يأيت فيه هو وأهله..

يتأخر..
ثم ّ
ّ

واملسكينة حتاول عب ًثا مداراة ُحرة القلق يف وجهها أمام أهلها
املجتمعني ،ورعشة اإلحراج ترسي يف أطرافها ..وتقايس بسم ًة صفراء

تقا َبل هبا كلامت التهنئة الباردة ..أو الطمأنة واملواساة.
ثم ال يأيت ..وال يعتذر!
ّ

 جيلس معها للرؤية الرشعية..ثم ّ
مدبرا..
يول ً
ّ

اعتذارا لطي ًفا (وكلمة مفيش نصيب تكفي واهلل)
وال يك ّلف نفسه
ً

يقطع احلرية واالنتظار ..وحيفظ حرمة البيت الذي فتح له بابه.

حتمل مسئولية خطواتهَ ..مل تريدُ
ما ْ
(عيل) ال يستطيع ّ
دمت مل تزل ّ

 116صحبة الجنة

الزواج كالرجال؟!

ِ
املفاهيم مثل بيوت يقوم عليها
وشوه
املجتمعات
وهل أفسد
َ
ّ
(عيال)؟!
ّ
ال ت ْق ِدم عىل خطوة لست هلا بكفء.

تكون فكرة شبه متكاملة قبل أن تطرق الباب..
حاول -جاهدً ا -أن ّ
ٍ
لقناعة شبه ثابتة ّ
أن هنا النصيبْ ..
أن تعرف الوصف ممّن تثق
أن تصل
فيه من حمارمك؛ كيال متثل الرؤية يف قرارك بعد ذلك أكثر من (!)%٢٠

نعمّ ،
نؤكد ّ
أن مسألة القبول وعدمه حقّ مكفول للطرفني ..لكن
ْ
ٍ
احرص متا ًما َ
طريقة ممكنة.
حال االنسحاب أن يكون بألطف وأنبل
ْ
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هي كده!
ّ
الشاب..
عزيزي
ّ

هي كده ..الدنيا كده !
ّ
هتالقي:

بس مش رومانسية
مؤ ّدبة ومتد ّينة وبنت ناس وعايزه تعيشّ ..
املزوق..
قوي ،وماهلاش يف الكالم ّ

زي ما أنت عايز..
بس مش حلوة ّ
وهتالقي رومانسية ورقيقة وحبوبةّ ..

وهتالقي حلوة ومجيلة وعاجبة أ ّمك والناس بيحسدوك عليها..
ومه ِملة شغل البيت.
بس كسولة ،وماهلاش يف الطبخ ْ
ّ
وهتالقي ..وهتالقي..
حرضتك عايز:

بتحبك جدًّ ا ..لساهنا حلو جدًّ ا ..متدينة
مجيلة جدًّ ا ..شاطرة جدًّ اّ ..

جدًّ ا جدًّ ا..
أقو ّلك دي هتالقيها يف اجل ّنة بإذن اهلل!
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العملية (باكدج) عىل ُ
بعضه ..قبل البحث عن املميزات ،فأنت

تنظر للعيوب التي يمكنك قبوهلا وال ّتعايش معها.

نكمل به الطريق سوا...
العملية توافق ورضا نقدر ّ
ّ
أفصل يف ّ
الل بنالقيه من أمثلة حرضتك..
وبعدين مش عايز ّ

هنالقي ..وهنالقي!..
أيوه كدهّ ..
حط ّ
وشك يف األرض؛ ألنّك مش كامل!

ْ
شوف يا حبيبي:
«الزواج ّ
عكاز يتوكأ عليه اثنان ..تآلفا عىل ن ْقص ،ورضيا باملتاح..
ّ
يقطعان الطريقَ إىل الكامل ..يف اجلنة».

فهمت؟!
ْ

ّ
توكل عىل اهلل ،وألف مربوك مقدّ ًما.
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علي
ْ
يحرم ّ
غيرك
ْ
سمحت ،أختي دايمً ا كانت تقول لخطيبها
س :لو
ودلوقت الخطوبة ات َفرْكشت
علي حدّ غيرك،
يحْ رَم
ّ
ِ
وه ّو كان بيقول كده برضه ..حكمُ هم إيه؟!
السؤال ما فيه روح ُدعابة ..عىل قدّ ما فيه أمل واهلل!
ج :عىل قدّ ّ

وتصورك ملشوارك عىل رفقة أحدهم ،أحدهم
حلم حياتك
ّ
إنّك تبني ْ
كل ّ
مضطر هتدّ بإيدك ّ
الل بني ُته ،ومتسح ّ
الل
وفقط ..وفجأة تالقي نفسك
ّ
ّ
بتحط حدّ تاين يف الصورة.
انت
وبس ،ده َ
رسمته ..مش كده ّ
وتبدأ من ّأول وجديد.

طبعا ،وما يقدّ ره اهلل = أفضل مما
عمو ًما ..ما نعرفش اخلري فني ً

رسمناه ألنفسنا.
سيام يف البدايات ..عشان
ّ
املهم ،اتع ّلموا ترفقوا بنفسكمّ ،
لو اضطريتوا متسحوا ما متسحوش مع الراحلني شيئًا من مالمح
أرواحكم ..فتفقدوهم ،وتفقدوكم!
أ ّما بعد..

وتستمر احلياة.
فال يشء عليهام..
ّ
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ْ
شبه
مش َ
بعض
 س :ه ّو ينفع شخصيّة عاطفية ومرحة وشعْ نونة في
ْ
ترتبط بشخص عاقل وناضج ورزين وهادي،
نفسها كده
يعني اال ْتنين مختلفين تمامً ا ،ممكن ينجحوا مع بعض؟!
أي اتنني خمتلفني ينفعوا جدًّ ا مع بعض ،برشط ُحسن إدارة
جّ :

الفوارق بينهم.

وسطى مرحية لكليهام.
وحياولوا يوصلوا بالعالقة ملنطقة ْ
أ ّما لو ّ
بس يا يشدّ التاين له ،يا
كل واحد فضل يف مكانه وبيحاول ّ

إ ّما هيشوفه مش طبيعي ْ
بيحبني وغلطت
ومش مبايل ..ونوصل لـ مش ّ
ملّا اخرتتك = َفدَ ه سيناريو مأساوي!
الرزين (ده لو ْ
وأجن
ميه ِمن ْحتت تِ ْبن
ّ
مطلعش يعني ّ
يعني العاقل ّ

م ّنك ً
طبعك وردود أفعالك
أصل) لو معرفش يشاركك يبقى
هيتفهم ً
ّ
ومش هيضغط عليك.
وكذلك ِ
انت مش هت ّتهميه بالربود وعدم القدرة عىل إسعادك
ملجرد اختالف طبعه ع ّنك.
ّ
تستمر احلياة.
وهكذا
ّ
ّ
وإل فال.
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عايز َأر ّبيها
على إيدي
شاب ثالثيني ،أف ّكر فى خطبة بنت لديْها من
س :أنا
ّ
العمر  17ربيعً ا ..طبيب وهي في الثانوية األزهرية..
ّ
ّ
السن قبل أن تشوبها
وأفضل ذلك
أجدُ منها القبول،
خلطة ذلك المجتمع ..أريدها أن ترى الدّ نيا بعيني..
تعرّضت للخطبة قبل ذلك من طالبة في كلية
الصيدلة فترة من الزمن ،ثمّ تمّ فسخ الخطبة.
سيدي!
ج :صباح اخلري ّ

هل أخربك بيشء؟!

ّ
لدي من قصص الزواج املأساوية = بسبب نفس
ريا جدًّ ا ممّا ّ
إن كث ً

السيناريو الذي تريد فعله!

الصغرية يف البداية مبهورة بيشء جديد يف حياهتا..
نعم ..تكون ّ

ببعض القطع الذهبية التي ستتفاخر هبا عىل زميالهتا ،كام تفخر بلعبة ما

من إرث الطفولة القريبة.
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ِ
بتعليقات املراهقات حوهلا عىل م ْلبسك ومنظرك ،وأهنا
سعيدة

قبلهن.
شبت لطور النساء (املرتبطات)
ّ
ّ
ويتم الزواج..
ّ

لتجدَ (آلة) بريئة جتيدُ قول :نعم ،حارض ،آسفة ..بال نقاش.
ويبدأ ّ
النمو!
الشخ يف
ّ

ّ
ّ
(القطة
شخصيتك التي ستصدم بأهنا ال تقنع بتلك
الشخ بني
ّ

املغمضة) متا ًما ..روحك التي تريد َمن تؤنسها وتكملها ..ولو ببعض
(اجلدل املتد ّلل) ..عينك التي حتتاج َمن متلؤها بيشء من القدْ رة عىل
أخذ القرار!

وهنا ستظلم روحها الربيئة التي ال ذنب هلا سوى االنبهار بك.

التمرد عىل عهد
وبني شخصيتها التي ت ْنمو مع األيام ..وتبدأ يف
ّ
(سقت)!
األول ..روحها التي ستشعر ك ّلام نضجت أهنا قدّ ُ
(اخلضوع) ّ
أنت ً
ستينيات
مقبل عىل
ألوج األزْ مة ..حني تصري َ
ح ّتى تصالن ْ
ّ
عمركً ..
عمرها
كهل مل يعدْ له يف الدّ نيا مأربْ ..بينام املسكينة تبكي َ
ٍ
كقرص
للوهلة األوىل
الذي ضاع يف سجن من األوامر والتخويف ..رأته ْ

(التمرد) حاصلة ،وحصول (الثورة) هنا سيأيت عىل
َمنيف ..وإمكانية
ّ
أخرض احلياة ويابسها.
سيدي..
ّ

قرارا متطر ًفا؛
مربرا ألحدهم حني يأخذ ً
ليس (الفشل) يف جتربة ً
َ

كمن يقول ال ترشبوا املاء أبدً ا
أوهامهَ ..
ملجرد تسكني خماوفه وختدير ْ
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رشب من البحر!
فإنّه مالح ..وما يعلم أنّه
َ

عمن تناسبك ،وتكون كفؤً ا هلا وهي لك كذلك ..وال
ْ
بل
ابحث ّ
َ
درسا سوى ّ
أن
تستسلم من ّأول جتربة ينبغي أن
تكون تع ّلمت منها ً
ْ
مشوهّ ،
مشوهات!
وكل (ال ّناضجات) بالتايل ّ
املجتمع ّ
سيدي..
ّ

حيب االرتباط بامرأة ال متلك ّإل أن ترى الدّ نيا بعينيه ..سوى
ال ّ
رجل ال يملك الثقة يف نفسه ،ضعيف أمام ذاته ..وأعيذك ِمن أن تكون

كذلك.
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بحب اتْ نين
ّ
س :أنا حبّيت فتاتين ،كيف أفعل؟
لسه تعرف
ج :حرض َتك مش
ّ
بتحب ..حرضتك مش ناضج ،وال ّ
حب ً
أصل ..والعيب أكرت عىل االتْنني ّ
السذج ّ
الل ّ
كل واحدة
يعني إيه ّ

فيهم فاكرة إهنا مالية حياتك يا عيني ،وهي جمرد كريس يف لعبة الكرايس
يتسحب ويزوي بعيدً ا!
املوسيقية ..بينتظر دوره عشان
ْ
ِ
شفت املصيبة ّ
انت بتعملها؟!
الل َ

هو إنسان يمأل عليك ّ
مميزاته) فال جتد
ّ
احلب ّ
كل يشء (بعيوبه ْقبل ّ
سعة ملقارنته بغريه ً
أصل..
انت قلت ّ
إن الرجل
طب ما َ
شايف عينك َ
بتلمع وبتقولْ :
بيحب أكرت من واحدة وبيتزوج أكرت من واحدة؟!
ّ
وييي ُ ِ
أقو ّلك :الرجل يستطيع أن َيسعد و ُيسعد وحييا ُ
وي ّب

(بدرجة ما) ُ َ
وي ّب (ألقىص درجة) من امرأة وثانية وثالثة ورابعة.
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احلب بقلبه ..واحدة
ْ
لكن هي واحدة فقط التي ترت ّبع عىل عرش ّ

وإهلام قرهبا يف
حبها،
َ
فقط التي يستطيع (كرجل نبيل) أن َي ْس َعد بطاقة ّ

احلالل غريه.
معها!

اسمها بال تلعثم وترتسم يف خاطره مالحمها
واحدة فقط التي ينطق َ

دون تشويش؛ ْ
أحب الناس إليك؟!
إن ُسئلَ :من ّ

تلك الواحدة قد تكون سابقة أو تالية..
طيب ..إن كانت سابقة = َمل يبحث عن غريها بعدها؟!
• ّ

نادر يف حياة الناس ..وال يكون ّإل أل ْمر قهري؛ قد
لإلنصاف هذا ٌ

جتهد هي يف تشجيعه عىل اخلطوة.

• ْ
وإن كانت تالية = كيف يبقي عىل غريها؟!

ّ
أن يظلم ..وصدقه ال يرىض ّإل ْ
احلب يأبى ْ
بأن يسند
ألن ُن ْبل
ّ

وحيمي ..ال يغدر ويرمي!

وحائرا بني اثنتني = فلم تصل إحدامها بعد لذاك
أ ّما كونك خال ًيا
ً
فكن ً
رجل بأخالق الفرسان.
العرشْ ..
خمادعا ..سينتهي -وال بدّ  -كجبان.
ال
ً
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هع ِّدد ِمن ّأولها
َ
س :بف ّكر جديًّا قبل ما أتقدّ م بشكل رسمي أقول
للعروس على نيّتي في التعدّ د عشان مش عايز
نفسها وال أهلها.
وجَ ع دماغ قدّ ام .أخبر العروس
َ
أقولها في الرؤية الشرعية؟!
ج :صباح اخلري.
اسمع م ّني:

ْ

بتكون بيت ،وبرتتبط بقلب واجب عليك تعطيه
لسه ّ
ْ
كونك تبقى ّ
وتؤسس األمور عىل هذا األساس من اخلوف والق َلق =
األمان ال ّتام
ّ
أهليتك ألخذ هذه اخلطوة ،خ َلل ّ
يبقى ده َخلل فادح ً
يشكك
أصل يف ّ

النفسية!
إمكانياتك العقلية ،وقدراتك
يف
ّ
ّ

لسه داخل البيت ..يف املرحلة ّ
الل هي
َ
إنت عارف يعني إيه يكون ّ
عز الشغف واالنبهار واحلاجات احللوة ..وتقعد ّ
بكل محاقة (معذرة)
ّ

وتقول :عشان نبقى عىل نور يا مجاعة ..أنا هعدّ د؟!
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يعني حاجة من اتنني:
يا ِ
بنت ال ّناس مش مالية عنيك ،ومش حاسسها مك ّفياك ..يا عينك
ً
جمرد مرحلة ملا بعدها!
أصل فارغة وواخد بنت ال ّناس ّ
ويف كال احلالتني = أنت ال تستحقّ دخول البيت ً
أصل.
يف الوقت ّ
ممتن للبيت الذي استأمنك عىل
الل املفروض تكون ّ

عرضه ..يف الوقت ّ
حتسسهم فيه إهنا هتكون يف عنيك؛
الل املفروض ّ
رعاية وإحسا ًنا وقيا ًما بحقّ اهلل فيها ..يف الوقت ّ
الل الزم تبني عالقتك

هبا عىل ّإنا عندك بالدّ نيا ّ
أي معنى إلقبالك
والل فيها = حرضتك بتهدم ّ
عىل اخلطوة ً
أصل بإعالنك :أنا هعدّ د!
ال وحريان يا عيني ..تك ّلم مني ..البنت ّ
والل أهلها!!!

يزوجون بناهتم ألمحق منهم ُيعلن َ
مثل هذا من
عمو ًما ،محقى َمن ّ

البداية ..محقاء َمن تقبل بناء حياهتا عىل مثل هذا األساس العجيب.
طيب هل ده معناه إين هباجم التعدّ د وبرفضه عىل طول ّ
اخلط؟!
ّ

طبعا ..أنا هباجم ال ّتطبيق الظامل (يف معظم حاالته) والذي ييسء
ال ً

لرشع اهلل يف احلكمة من إباحة التعدّ د.
أول مثال لسوء التطبيق!
وآدي ّ

حرضتك مش ابن ستيف جوبز يعني ،أو ثري خليجي سقط علينا

عز ما الشباب شايلني
برباشوت عشان تبقى فاتح صدْ رك كده ،ويف ّ
الستاير ،ومبسوطني بالنجف ّ
الل عرف يلحقه يف عروض بداية
ّ
هم ّ
الشّ تا ،وما صدّ ق يسدّ صنايعية ال ّنقاشة (ده لو عنده شقة ِم ْلك يعني)
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انت ّ
حتط
وهيقسط الباقي من العفش عىل سنتني بعد اجلواز ..وتيجي َ

طبعا اآلن صورة أمحد
رجل عىل رجل وتقول :أنا هعدّ د( .حترضين ً
راتب بالشّ ْبشب واجلاكيت املر ّقع ..عارفها؟!)

وأقمه عىل ما يريض اهلل ،وبعدين نشوف!
ك ّفي بيت ّ
األولْ ،
ثم..
ّ

عشان حمدّ ش يقول نبقى واضحني من البداية أحسن..
بتسبق؟! ومني يضمن؟!
ليه ّ

مش يمكن عروستك دي ً
توصلك ملرحلة االستغناء ال ّتام عن
فعل ّ

اخلطوة دي؟!

مهام
يعني يا ُ
بح ْسن ِعرشة وذكاء عاطفي حتجبك عن أخذ اخلطوة ْ

شكرا..
كانت من ح ّقك؛ من باب يعنيً :
تكرر الغلطة تاين !
يا بسدّ ة نِ ْفس و ُبخل مشاعر خت ّليك خايف ّ

مش ُمكن حرضتك ّ
تتوكل عىل اهلل رسيع ..رسيع!
هي تقول :ر ّبنا يرمحك ّ
يالل مكنش ز ّيك يف الدنيا،
وساع ْتها ّ
(وخل ّ
ّ
الطابق مستور يعني).
وعينك مليانة وقلبك طيب
طب بدون هزار ..لو ً
فعل لقيت من نفسك بعد كده احتياجك
ْ

خلطوة التعدّ د (برشط العدل وامل ْقدرة والقيام بحقّ اهلل يف البيتني)

انت فيها رصيد من اإلحسان وال ّنبل
كونت َ
تكون عاشت معاك فرتة ّ
مهام
والرجولة والعدل والكرم والفضل خي ّليها تأمن جنابك وتصربْ -
كانت مرارة اخلطوة عىل نفسها -ألهنا عارفة إنّك عمرك ما هتظلمها.
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ّ
كأي ابتالء يف الدنيا..
وساعتها بقى
نقولا :معلش ..ابتالء ّ

تعرفه
والرجل كويس وهيفضل ّ
حيبك ،وبالعكس ممكن اخلطوة دي ّ
أكرت قيمتك ..وما عملش عيب وال حرام.

فت ّتكئ هي عىل الرصيد بينكام وتستطيعا إكامل حياتكام!
ِ
وطلبت ّ
الطالق ساعتها؛ فهيكون ح ّقها،
أو لو حتى مش هتقدر
ْ

ونقولك راجع حساباتك ..وأ ًّيا ما يكون القرار هتفضلوا تفتكروا

لبعض أ ّيام من اخلري والرب وكرم املعاملة ومجال الصحبة.
ِ
دلوقت عشان ما جتيش تطلب ّ
الطالق
هتقويل ما انا بقول كده من
بعدين!

مؤه ًل خلطوة الزواج ً
أصل ما دام
هر ّد عليك :مش قلت لك َ
لست ّ

ده مستوى وعيك!

هلن وعود يف هذه الزاوية حتديدً ا.
ال ّنساء ليست ّ

وعىل فرض ّإنا وافقت وقالت لك يعني« :أوك ..وبيس» ،ومش

األول كده (وده هيكون غريب)!!
مشكلة ..من ّ

طبعا خمتلف متا ًما.
فالقرار ساعة ال ّتطبيق هيكون ً
طلعت دون املتو ّقع ،وقالت لك ساعتها:
سيام لو ِعرشة حرضتك
ْ
ّ

عىل إيهّ ،
والل خدته القرعة!

(وتم فرش املالية بنجاح).
ّ
هتطلب برضه ّ
الطالق ..وهيكون ح ّقها ..وحمدّ ش هيسمع م ّنك:
ْ
أنا قاي ّلها من البداية!
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عشان د ْه ع َبط يف نظر العقالء.

شفت بقى االحتامالت كترية ازّ اي ..واملوضوع حمتاج ِحكمة
ْ

ازّ اي ..وكاشف لسذاجة كبرية عند حرضتك (وأمثالك) ازّ اي؟!
أ ّما بعد..

اتّقوا اهلل يف أنفسكم يا شباب ..خدوا الدّ نيا ببساطة وعيشوها بام
يريض اهلل ..سيبوا ّ
كل حاجة لوقتها؛ ما تعرفوش إيه املكتوب.
ً
أزواجا كنتم؛ مفردين أو
رجال بحقّ جييدون بذل األمان..
كونوا
ً

معدّ دين ..أو حتى باملعروف مفارقني.
ً
رجال بحقّ  ..عىل ّ
كل حال.
كونوا
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ما َبالش نتكلّ م
في الماضي
س :هل ِمن ح ّقي أن أسأل خطيبتي عن ماضيها،
وهي كذلك؟
ج :ال ..ليس من ح ّقك ،وال من ح ّقها!
الزواج جيعلكم ّ
ّمن قال لكم ّ
حكا ًما عىل رشكائكم فيام بينهم
إن ّ

وبني اهلل؟!

َمن قال لكم ّإن الزواج «كريس اعرتاف» هتتكون عليه ما سرته اهلل لكم؟!
تاب منها ..أو تعرتف هي بمرحلة مضت
يعرتف هو بأمور قد َ

وذهبت حلال سبيلها..
وكالمها لن َ
ويلتمس لنفسه
يقبل ِمن اآلخر ما يقب ُله من نفسه ،بل
ُ

فيه املعاذير؛ ّ
ألن البرش جبلوا عىل هذا ..لو يملكون خزائن رمحة ريب
ألمسكوا خشية اإلنفاق!

ّ
ويشك ويفضحْ ..
وإن
يعي
اهلل يعفو ويغفر ويصفح ..وابن آدم ّ

سرت فهو يف أقرب فرصة سيج ّ
رت املايض وجيرح!
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ال ّنبش فيام مىض وانتهى من الطرفني = خلل وسذاجة ..وتسليم
ّ
الشك يف يد الشّ يطان؛ لتصري احلياة بعد ذلك مجر ًة من نار..
ملفاتيح باب
أي وقت ،وإن بدت ساكنة.
ستلتهب يف ّ
انْسوا ّ
هيمكم ّإل
الل فات ..سواء منكم أو من رشكائكم ..وال ّ

معا -مشواركم.
حياتكم منذ أول يوم بدأتم فيه– ً
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وكَ تَ ْبنا الكتاب
فرت ُة العقد بني الزوجني ُيفرتض أهنا من ْأجل فرتات احلياة بال ّنظر

خللوها من طبيعة الروتني اليومي!

لتدخل كثري من األطراف
ثم هي توطئة مجيلة لقاد ٍم أمجل بال ّنظر ّ
ّ
فيها (بابا ّ
الل غريان ومش مستوعب ّ
إن املفعوصة بقت عروسة -األخ
ّ
املسموع من باب
الل مش مرتاح لزيارات العريس والغمغمة يف الكالم ْ
بتقولا اتْقيل يا عبيطة عشان ما ِ
ّ
احلجرة املفتوح -األم ّ
يتع ْبكيش)،
الل

الل جايبني آخرهم ً
الراحة عىل الطرفني ّ
أصل.
وت ْن ْ
غيصهم متام ّ

باب
بال ّتايل حيلامن وحيلامن بذلك اليوم الذي يغلق عليهام فيه ٌ
ٍ
ٌ
غسالة
وسادة واحدة ..وحتوي مالبسهام
واحد ..ويضعان رأسيهام عىل

ٍ
صحن واحد
واحدة ..ويتقاسم وجهامها مرآ ًة واحدة ..ويأكالن من
(سامعك ّ
عم أنا عايز أشبع).
يالل بتقول ال يا ّ
املوحدة..
إىل آخر تلك األمنيات السعيدةّ ..

وإن كانت اخلطوبة هي فرتة ّ
ْ
صحة اختيارنا؛ فالعقد هو
التأكد من ّ
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جتهزا للقادم.
فرتة إزالة احلواجز (املسموح هبا) بيننا وبني ذلك االختيار؛ ّ
لذا ..ال ُتقدموا عليه ّإل حال اطمئنانِكم ال ّتام ألنكم وجدتم

الشيك الذي حتبون قضاء بقية العمر معه ..لكن ْ
ّ
إن قدّ ر اهلل عكس
مبكرا !
ذلك فال تلتفتوا ليشء ،وامحدوا اهلل عىل التوفيق ألخذ القرار ً

هام كثرت بسببه املشاكل والشكاوى،
أريدُ هنا تنبي َه اإلخوة ألم ٍر ّ

لكن انْتبه إىل ّ
وهو ّ
بمجرد العقد نعمِ ،
أن إذن
أن األخت صارت زوجتك
ّ
خروجها ودخوهلا ما زال مع أبيها الذي تأكل يف بيته (وإن كان األفضل

من األخت تعرفه من ِ
جب اخلاطر وطمأنته عليها) ،وانتبه كذلك
باب ْ
ِ
فله ِذه املرحلة حدود ً
أيضا.
لرضورة ُحسن ال ّتمهيد والتزام احلدود؛ َ
الظن يف
ثم ال أدري هل يستحق هؤالء الذين يشكون ويسيئون
ّ
ّ

واستئامهنن والتعامل
تبسطهن
ّ
بنات الناس العفيفات الصاحلات ملجرد ّ

بمقتىض فطرهتن مع َمن ُيفرتض أهنم أزواجهن ..هل يستحق هؤالء
املرىض توجيه الكالم ً
أصل؟!
إياكن واحلسد والغرية املغ ّلفة يف هيئة نصائح
وأقول لألخوات:
ّ

مفسدة وانتقادات خبيثة ..من كثريات حولك.

الس من
واسعدي بأيامك..
كوين عىل طبيعتكْ ..
ّ
وتعودي حفظ ّ

اآلن بينك وبني زوجك؛ ما مل ير ْبك يشء يستحقّ التدخل.

مجيعا بالربكة والتامم عىل خري ..وسعد الدارين.
هذا مع الدّ عاء لكم ً
وال يفوتني ْ
سيام الذي يقرؤون مثل
أن ألتمس
َ
العذر من ّ
السناجلّ ،

مجيعا.
هذا بعد منتصف الليل ..وعقبالكم ً
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حالة صعبة &
فوزية
وأول ما بقينا لوحدنا ،جه يبوسني = قمت رضباه بالقلم !
« عقدَ عيلّ ..
اتصدم وميشّ ..
قول أعمل إيه؟ «

ريا فيام يرد ع ّ
يل من استشارات ..فقط
هذه قصة واقعية ومتكررة كث ً
(وكل واحد ونصيبه) ..فيه ّ
ّ
الل بياخد قلم ،وفيه
تتباين يف حدّ ة ر ّد الفعل

متحرش حقري يف باص عام ،وفيه ّ
ّ
بيتبصله
الل
الل بيتح ّفل عليه كأنه
ّ
ّ

(بازبالل) ككائن فضائي يدعو للتأثر واالمتعاض يف ذات الوقت !
ْ

السور والبهاء عقد زواج أخيكم
تم هبا ُ
تم بفضل اهلل ويف ليلة ّ
ّ
بدر ّ

(حالة صعبة) عىل أختكم (فوزية) ..وأنا بدوري أقدّ م هلام هذه ال ّتهنئة
ّ
ّ
ولكل فوزية) من خالل هذا البيان اهلام ..اهلام جدًّ ا:
(ولكل حالة صعبة،
رصمتا زوجني ..هي زوجتك وأنت زوجها ..
بمجرد العقد ْ

باملعنى الكامل؟

أل ..ال تعارشها معارشة الزوجية حلكم العرف وللمصلحة..

وحلفظ األمانة.
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طيب ما دون املعارشة؟!
ّ

بييجي عفو ًّيا مع زيادة األلفة بينكام ومواقف األيام.

كلمة حلوة ..هدية مجيلة ..زعلت وصاحلتها ..تعبت وطبطبت

عليك ..لقاء بعد شوق ..
ّ
كل ده هيكون له مقتضيات طبيعية بينكام كرجل وامرأة صار بينكام
رباط رشعي ..مقتضيات تبدأ بحديث األنامل ،وينبغي أن تتوقف عند
العناق وما يصاحبه ،يف هذه املرحلة.
طيب الغلط فني؟!
ّ

الغلط يف ّ
إن حرضتك بتكون (حالة صعبة) وما صدّ قت إن فيه

ومتحمس تستكشف العامل
طاقة نور اتفتحت يف حياتك اجلافة ال ّناشفة
ّ
اجلديد ..متحمس جدًّ ا!

إن (فوزية) ّ
والغلط ّ
الل اتر ّبت عىل حالل وحرام ،وعيب وما

اخلاصة..
لسه مش مقتنعة إن فيه واحد بيقتحم دايرهتا
ّ
ينفعشّ ..
اخلاصة جدًّ ا !
ّ
وبنكون قدّ ام حالة:

لسه يف
واحد شايف نفسه بقى زوج (ولو بحدود) ..وواحدة ّ
مرحلة :إنت مني يا ابني ،وإيه ّ
الل جابك هنا؟!
ّ
واحلل؟!
طب
ّ
يوصل بنت الناس
احلل إن صاحبنا يكون ذكي وحكيم ،ويعرف ّ

لألمان ال ّتام ،وإن جمرد قرهبا صار بالنسبة له أمجل حاجة يف حياتهّ ..
وإن
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أختنا تتأقلم برسعة عىل الوضع اجلديد وتتخلص (شوية) من عسكري
حرس احلدود ّ
جواها.
الل ّ

قيمة فرتة العقد يا كرام تكمن يف إزالة احلواجز وهتيئة روحني هتييئًا
تاما اللتحام كامل (من ّ
كل النواحي) يف بيت الزوجية السعيد بإذن اهلل.
ًّ
وبارك اهلل لكام وبارك عليكام ،ومجع بينكام يف خري.
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هو وهي

(متزوجين ومتزوجات)

ّ
بيقل االشتياق ..أغلب
س :شغف البدايات بيروح أو
المتجوزين بيكونوا محتاجين حاجة زي جرعة
ّ
منشطة كده يحيوا بيها حبّهم على ما ّ
أظن ..صحّ ؟
احلب بعد الزواج والوصال ،وال ّ
يظل
ج :من الطبيعي أن هيدأ وهج ّ
ً
فائرا كام قبل ..وال عربة بكالم الروايات واملشاعر السينامئية!
مشتعل ً
حب ما بعد الزواج قوته واستمراره من هدوئه يف عرشة
يستمد ّ

طيبة وذكريات ترتاكم مع مواقف األيام..

لكن هل يكتفى بذلك؟!
ْ
ُ
عرض ً
وإلف العادة ،وهنا
أيضا ألن خيرتمه املالل
ال ..فهو ُم ّ

مسئولية الطرفني أن يبقياه شا ًّبا ،ويعيدا إليه وهجه متى احتاج ذلك!

سفرة مفاجئة ..هدية غري متوقعة ..كلامت يف جواب معطر..
خروجة بدون العيال ،واجرتار لذكريات األ ّيام األوىل = ّ
كل هذا وغريه
احلب دافئًا.
مما حيفظ ّ

أسعد اهلل بيوت املسلمني.
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 قلت:

احلب قبل الزواج ُ ْبرج ..خترتمه إغراءات زينة كاذبة
ّ
مشوبة بأخرى صادقة ..كفخارة موشاة بغايل النقوش

تومهك أهنا من عجينة املسك والذهب ،ما تلبث أن
تتفتت رما ًدا إذا اصطدمت بأرض الواقع!
قدسية حتوطه ،وسيامء
مبنيا عىل نفثة من
ّ
ّإل أن يكون ًّ
أبدية تلوح عىل حمياه ،وفكرة عاقلة قنوعة تصوغ تعريفه

وخط سريه يف احلياة.

الرضا ً
قائم ..تعرف
ليكون بعد الزواج ًّ
حبا راق ًيا ،عىل ّ
عيوبه كام يعرف عيوبك ..وتبذل له أكثر ممّا تنتظر منه..
نارا -سال ًما -موقدة عىل قدْ ر قلبك ليفورً -
رغم
وحتفظه ً
عنك -بمعاين ال ّنبل ومفردات الوفاء ..نط ًقا وأداء.

تتلمس الظالل!
يف ليله يتن ّفس قمرك ،ويف ضوءه ّ

احلب يا صاحبي كلمة رقيقة يف
ليست ْأجل مفردات
ّ
صبوحا ز ّينته
وجها
لقاء وقته حتسبه ليس من الدنيا ،أو ً
ً

بسمة اشتياق ونظرة حنني ،أو أريج عطر يبقى يف نفسك

مجاله ..يعيد َم ُّره دون غريه -ولو كان أثمن وأغىل -يف

ال ّنسيم عىل قلبك؛ ذكريات األيام الند ّية.

احلب حني تذوقه يف تلك النغزة توقظك
بل ما أمجل
ّ
لصالة الفجر.
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ٍ
ببسمة استنارت بامء الوضوء،
 يف ذلك الوجه يستقبلك
وزهت بـ (إسدال الصالة) حيوطها.
يف ثياب مهنة مب ّللة من (غسل املواعني) تراها -صد ًقا-

فيها أمجل نساء الدنيا ..سواء بسواء معها يف كامل الزينة.

العفو
يف انسجام األرواح وارتفاع الكلفة ..حتى جتد
َ
مقدّ ًما قبل أن تعتذر.
رس من أرسار اهلل ..ال حتاول تفسريه يا
«املو ّدة والرمحة» ٌّ

صاحبي ..ليست هذه مهمة حروف ..بل نبض قلوب!

حب املعنى ..ال البهرج واملبنى.
احلب = ّ
أسمى ما يف ّ
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طريق للجنة
ٌ
س :إيه الحلو في الجواز اللّي يخلّي الناس تكمّ ل
سنين رغم ّ
كل الصعوبات اللّي بتواجههم؟
ج :إنّه طريق واضح للج ّنة.
***

س :إ ّزاي طريق واضح للجنّة؟
ج :سبحان اهلل!

حيبه اهلل = فكيف به
إن كان إدخال الرسور عىل عموم املسلمني ّ

بني زوجني!

كيف حني تكون هي سب ًبا يف راحة روحه ،واطمئنان قلبه ،وعفة

جسده ،وطهارة خاطره ،ومجع شمله!

حبها ،ووضوح
كيف حني يكون هو سب ًبا يف أمان عيشها ،واستقرار ّ

هدفها ،واللمعة التي مل تعرف من قبل يف عينها!

 148صحبة الجنة

أيوه ،مش حياة بمبي ومش عىل ّ
خط واحد ..وفيه مشاكل وزعل وضغوطات.
لكن ّ
الل بيعاملها عىل إهنا باب من أبواب طاعته ،يسأله اهلل

فيها عن أمانته ..واليل بتعامله عىل ّ
إن رضاه -فيام يريض اهلل -بمثابة
بس للدنيا لكنها للجنة تتمناه = حدّ ثوين عن روعة
ّ
الصالة ،وإنه مش ّ
املصاحلة بني مثلهام.
وتستمر احلياة.
ّ

نعم تستمر

***

س :هو ليه معظم الرجال بيعجبهم حاجات في
البنات وتبقى سبب الخطوبة ،وبعد الجواز بيطالبوا
وخصوصا
بالتّغيير ،وساعتها البنت تتصرف ا ّزاي،
ً
حب قبل الخطوبة أو كده؟
مفيش ّ
حب...
ج :حتى لو فيه ّ

أحيا ًنا بنكتشف تباين بني الطباع وطريقة احلياة ..وده تباين طبيعي

بني اتنني اتربوا يف بيئتني خمتلفتني!

يف احلالة دي بنحاول نوصل ملرحلة وسطى مرحية للطرفني..

أحيا ًنا فيه طرف بييجي عىل نفسه شو ّية (بام ال يستنزفه) ألنه بيكون
أخ َلص للعالقة أو أحرص عىل استمرارها.
ْ
وتستمر احلياة.
ّ
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تتدخل في ّ
ّ
كل
س :أنا متجوّزة وحماتي عــاوزه
حاجة في حياتي أنا وجوزي؛ تسمي أوالدي على
مزاجها ،وعاوزاني استأذنها قبل ما أخرج ،وأخدمها
هي وبنتها ،ولو معملتش كده تزعل مني ،وأنا مش
بس رضاها صعب ،أنا عندي جامعة
عاوزاها تزعل ّ
وهي عندها بنات ،وجوزي عاوزني أرْضيها!
ج :بقول لزوجك:

رب وبني إجياب ما مل جيبه ّ
الشع ،بالتايل
فرق كبري أهيا الكريم بني ال ّ

جتر للظلم.

ملحة،
فام ينفعش ماما
ّ
سيام وحاجتها مش ّ
(تبتزك) بدافع ال ّرب ّ
وزوجتك ما جبتهاش من بيت أبيها عشان تبقى خدّ امة إلخواتك البنات !

ويف نفس الوقت بالرضا كده والكرم زوجتك تقدر تريض ماما وتعمل
ّ
الل تقدر عليه معاها ..وال ّلسان احللو والصرب والتغافل بيميش الدنيا.

وان َْت دورك ترايض ماما وتلتمس لزوجتك العذر عندها ..ودورك

ً
أيضا تشكر زوجتك وتشجعها وما حتملها فوق طاقتها.
وأ ّما ِ
انت أ ّيتها الزوجة ،فكالمك ّ
يوضح إنّك امرأة أصيلة،
خرجت من بيت كريم ..فاحتسبي ما تفعلني هلل ً
ً
وقديم قالوا:
أول؛

« ْ
جللِ الورد = ينسقي الع ّليق».
وتستمراحلياة.
ّ

***
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بعت لحضرتك ّ
ّ
إن زوجي أخطأ في
س :كنت
ّ
حقي جامد ،وقلت لي تقييمك ّ
إن الخطأ
مشترك بينّا ..هو رجع والن في القول واعْ تذر
بس
لي ،وكلّمته عادي عشان الحياة تمشيّ ..
قلبي وجعني منه ..أنا نفسي أسعده وبعمل
بس لما بيقلب بيقول كالم
ّ
أي حاجة لدهّ ،
صعب ..انصحني.
ج :حمدّ ش كامل يا بنتي !

الزعل ياما بيتقال ..
 وقت ّ

يف املواقف ّ
زي دي بنحتاج قاعدة« :أخذ احلقّ صنعة»!
الل ّ

يعني يف وقت صفا كده نتالوم ونتعاتب ونتصاىف ونتعلم معدناش

شغلتكن بقى..
نكرر الغلط تاين ..وخدي ح ّقك تالت ومت ّلت (ودي
ّ
ّ

مش حمتاجني رشح)

بيحبك ..لكن غضبه ِ
ّ
بيتحكم يف ألفاظه.
وحش ،ومش
هو ّ

معلش ..عارف ده مؤمل بالنسبة لك..

لكن خ ّل ِ
يك أصيلة كام أنت ..وهبي سيئاته حلسناته ..ووقت الصفا
ْ

لوميه بلطف،

أي
قومي فوقي ْ
واحـــدي ر ّبنا عىل النعمة ..واحتسبي ّ
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 قصور ابتالء ،عدّ يه وطنيش ..وربنا هيدي رسكم..

العمر مفيش فيه أ ّيام كتري تضيع يف زعل وخصام ..ما دام األصل

إننا منقدرش نستغنى عن بعض.
وتستمر احلياة.
ّ
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العند
حاسة ّ
إن العند هيخرب بيني وبين زوجي،
س:
ّ
ولألسف إحْ نا االتنين عندنا نفس الصفة .
ج :حفظت عن جدّ يت قوهلا أل ّمي:

يلم عليه»
«الرجل بحر
ّ
والست شط ّ
ويف احلكمة:

وتتكس أمواجه»
يصب عندها
«الرجل هنر واملرأة حميط
ّ
ّ
ّ

الشّ اهد من اجلملتني العبقريتني ّ
أن املرأة تكمن قوهتا يف صربها

ريا جدًّ ا من معناها.
واحتوائها ..لو عندت قصاد العنيد تفقد كث ً

فكام ترى من السؤال ّ
أن صاحبته معرتفة باملشكلة وبخطورهتا
وتريد ًّ
حل حيفظ بيتها ..وهنا يربز معنى قول النبيّ -
صل اهلل عليه

وسلم« :-املستشار مؤمتن» ،وإهنا ممكن تقول نفس السؤال ده لألستاذة

(فذلوكة) صاحبتها فتخرب عليها؛ عادي جدًّ ا !

حني نجيبها بام فيه تبصريها بقيمة عاطفتها وكرمها األنثوي الذي ُجبلت

عليه ،نصدم أحيا ًنا بنربة عجيبة دخلية من ردود أفعال بناتنا وأخواتنا !

 154صحبة الجنة

تتحمل؟ ..وليه هو بيعند؟ً ..
وليه هي ّ
ودايم كده املرأة مظلومة!
الل ّ
لكني أكتب ّ
ألقر عينكم يف النهاية ببقايا الفطرة اجلميلة
كل هذا ّ

املعول بعد اهلل:
التي عليها ّ
قالت إحدى املع ّلقات حني نرشي هلذا الكالم:

أمية تو ّفاها اهلل منذ مدّ ة ليست ببعيدة
«هقو ّلك عىل حاجة ،جديت سيدة ّ

جدّ ي اهلل يرمحه كان مدرس وعصبي جدًّ ا ،فجه يف يوم من ّبره

متعصب وزعالن .جديت فضلت ساكتة متكلمتش وقامت ّ
حتض له
األكل وفضلت ساكتةّ .
فلم جه وقت النوم أو قبل ما يناموا الحظ إهنا
مبتتك ّلمش فسأهلا ِ
انت مبتتكلميش ليه معايا؟

أي حاجة ترضيك!
قالتله حصل م ّنك كذا وكذا .راح قاهلا :أنا آسفّ ،

وهي مقبلتش االعتذار بسهولة ،ويف اآلخر د ّفعته مرصوف البيت
ّ

مرة كامن..
ّ
واهلل!

وكانت ً
دايم دي عادهتا ،هي مبتك ّلموش وهو عصبي أبدً ا ..بتسيبوا

ملا هيدى وتاخد ح ّقها

أ ًّيا كانت احلاجة ّ
الل عاوزاها ».ا.هـ.
وهو ده ّ
نفهمه لبناتنا وأخواتنا ّ
الذكاء ّ
منهن
الل لو واحدة ّ
الل بنحاول ّ
ّ

مكان جدّ تك -اهلل يرمحها وحيسن إليها -كانت ْ
مش هتنام الليلة جنب

زوجها وتاخد ح ّقها ..ال كانت هتنام يف بيت أبيها ،وغال ًبا مش هرتجع تاين !
طبعا غلطان
طيب هل جدّ ك -رمحه اهلل -غلطان يف املوقف ده؟ً ..
ّ
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ألن مش ذنبها حيملها نرفزته ّ
والل حيصل ّبره البيت ..لكن ألهنا عارفة
كويس ازّ اي تبقى ّ
يلم عليه ،أو حميط يكرس أمواجه ،وعارفه ّ
إن
شط ّ
ده عيب فيه وبتتعامل معاه صح ،تعاملت مع املوقف بمقتىض الفطرة
السليمة وبمنتهى اجلامل ..وألنه رجل طيب ونظيف مستكربش يعتذر

ويرايض (ودي برضه رسالة لألزواج قساة القلب ،غليظي الطباع،
املستكربين عن االعتذار واالعرتاف باخلطأ وإصالحه) وعدت الدّ نيا،

واستمر البيت بدفاه ّ
ألن فيه واحدة عارفه يعني إيه معنى امرأة ملكة يف
ّ

وصبها -عىل قلب زوجها ،وفيه واحد عارف
بيتها ..أمرية–بحكمتها
ْ
ازاي يصلح ويطبطب ويعتذر ..رجل بقوامة العدل ،حبيب بإصالح
اخلطأ وبذل الفضل.
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مش دروها
تكنس وتطبخ
«الزوجة مش دورها تكنس وتطبخ ..ده ً
أصل ّ
تفضل منها ..وهو

الزم يساعدها مش يبقى ّ
مهه ياكل وخالص!»

مثل هذا الكالم (اخلايب) الذي بدأت تعلو نربته عند كثري من
وتشوه ِ
الف َطر ..مثل هذا
املخدوعات يشري لكارثة ترضب املفاهيم
ّ

الكالم ال ُياب عنه بأقوال مذاهب ونقوالت لعلامء؛ فاحلياة ال تبنى
عىل جدال واستدالل ..وما كذا أراد الرشع لبيوت املسلمني.

تعليقات كثريات عىل مثله تبني ّ
أن (بنات احلالل) الالئي خرجن
بفطرهتن النقية رغم ّ
كل التشويه
من بيوت سوية أو ما زلن ُمتفظات
ّ

حوهلن موجودات وموفورات ..أكثر اهلل منهن ..
ّ

وتعليقات أخرى هي نوع من الكوميديا السوداء ،املخيفة ..املخيفة جدًّ ا !

كيف فامهني احلياة ..وكيف تنظرون للبيت عىل إنّه معركة الزم

طرف جييب فيها مناخري التاين األرض !

وكيف واحدة عاقلة راشدة تسمح لنفسها وترىض عىل نفسها
تقول :دي مش شغلتي ً
أصل وال دوري نظافة البيت وال الطبخ وال
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الغسيل والكالم الفارغ ده!

هلن نوع من
طب واهلل أ ّمي وأ ّمك هيعتربن كالمك ده لو قيل ّ
ْ
اإلهانة واالهتام بالعجز والقصور!
أ ّمي وأ ّمك ّ
دورهن يف احلياة بالفطرة دون غضاضة أو
الل فامهني
ّ

حقهن أو أيسء إليهن.
مهام حتى ُجحد
ّ
يشء من الشعور بالنقصْ ..
أقول ّ
لكل َمن لعبت برأسها ُعقد تراكمية من أمثلة سيئة حوهلا أو
ً
مسخا ال يعرف حقيقة دوره وال
فكونت منها
أفكار فاشلة يروج هلا ّ
قيمته -وإن زعمت غري ذلك ،-وأنصحها صاد ًقا = يا تتع ّلمي يعني إيه
املنيل بطبعه.
حياة ،يا تفضيل جنب ماما ..أكرم لك ،وأرحم للمجتمع ّ

البيوت ال تقوم بمثل هذا ..املرأة التي ال تتعامل مع بيتها عىل إنه
ميداهنا الذي جيب أن ّ
تظل راياهتا فيه مرفوعة باإلحسان والرتتيب..
األول َ
جلامل روحها بجامله ونظافته ومتام حاجات ساكنيه الذين
األثر ّ

ريا من معاين احلياة بغياهبا ..املرأة التي ال تفهم (بالفطرة
يفقدون كث ً
ّ
السليمة) ّ
ريا معنى كوهنا امرأة !
كل ذلك =
اختل فيها كث ً
نحن هنا ال نتحدّ ث عن إلغاء شخصيتها أو حماربة طموحها وبناء

روحها ..وال نلفت ً
أيضا لألمثلة البشعة ألنذال الذكور ممّن يبخلون
حتى بكلمة شكر أو نظرة امتنان (عشان الردود اجلاهزة) ..إنام هنا

نؤصل حلقيقة إنسانية تلمع هبا عيون األطفال من اللحظة األوىل التي
ّ
هيرعون فيها ألمهاهتم يف ّ
أدق حاجاهتم ،ويشهد هبا انتشاء أرواحهم
برائحة طبيخها املميزة متأل مدخل البيت حني عودهتم من املدرسة..
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دون كثري تعقيد أو سفسطة.

شويف يا بنت ال ّناس ّ
بكل بساطة؛ بيتك ده مملكتك بمعنى الكلمة..
وجاله ده بيكون من مجالك ِ
انت ..برصف ال ّنظر بقى
نظافته وروقانه َ
عن كالم اخليابة ،وإيه الواجب ،وإيه أل!!

استعيني باهلل كده ..وكونك كنت (مدّ ّلعة) يف بيت أهلك فواحدة
واحدة هتتعودي وهيتحول األمر عندك لنوع من إثبات ّ
الذات وقيمة

احلياة ً
فعل ..وإن هناك َمن ُر ّبت -واهلل -كأمرية بمعنى الكلمة ومع

ذلك ليس ثمة يشء من عمل البيت ال تتقنه كأجود ما يفعلن النساء !
فام تقلقيش.

ّ
(بالذات األ ّمهات الفاضالت) :
ومهسة كده عىل جنب لألهايل

عليكن ر ّبوا البنات يكونوا س ّتات بيوت شاطرات ..ولو محلن
باهلل
ّ
الدكتوراة وبلغن أرفع الدرجات.

نظرة االمتنان من زوج ُم ْتعب ،نظرة الفرح من صغري جائع = ال

يوفيها عند املرأة يشء.
ولألزواج أقول:

حبيب قلبي ..تعاىل كده بيني وبينك:

انت يوم ما تدخل عليها وتطبطب عىل كتفها وتبوس
تعرف َ
راسها ،وتقوهلا« :ر ّبنا يكرمك يا أصيلة ّ
يالل رافعة رايس وكرماين..

وبإذن اهلل هيقعدلك الكرم ده يف صحتك وعيالك»

بس هتقوم ببيتك وتساعد أ ّمك وقت
واهلل هتدّ يك عنيها ..ومش ّ
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احلاجة ،ال هتساعد بلدك ك ّلها كامن لو ده يرضيك وهي مبسوطة وسعيدة !
ّ
إن املرأة السو ّية جمبولة بطبعها عىل البذل ،وهو يف قلبها كنز مفتاحه

(التقدير) ..التقدير واهلل مش أكرت.

لكن عيب واهلل ندخل الدنيا يف حوارات وفرض وواجب وغصب

عنك ،وكالم فارغ ما أنزل اهلل به من سلطان !

الدّ نيا واهلل بسيطة ..وهي ج ّنة إن أقمتموها عىل احرتام متبادل ،وإحسان.
 قلت:

نعم ،الدّ نيا واهلل العظيم بسيطة مش حمتاجة ّ
كل ده..

الرجل (الطبيعي) بفطرته ال يستطيع العيش حياة سو ّية
ّ
دون امرأة (طبيعية) يرفق هبا ويكرمها ،وتسعده وتؤنسه..

حيميها ويرمحها ،وتع ّفه وعن احلرام حتبسه ..يقدرها ويمتن
هلا ،وحترتمه وترفع قدره حتى -بذكائها ورضاه -ترأسه !

زي ما سمعتم كده ..الرجل عىل قدر متام رجولته =
آه ّ
عىل قدر ما يكون عىل هوى زوجته ما مل ِ
يأت حرا ًما أو

خيرم مروءة.

وراجعوا سرية أعظم رجل يف الدنيا ،وشوفوا كيف كان
رفي ًقا ً
سهل لينًا مع نسائه ..صىل اهلل عليه وسلم.
طيب ليه قلت الطبيعي والطبيعية بني قوسني؟!
ّ
عشان نحن نعيش يف عامل جمنون !
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ّ
املنحطة ّ
الل شافوها من أب
 بني نساء من كرت األمثلة
معدوم املسئولية أو أخ قاس سلبها طعم الكرامة أو زوج

ملجرد خدّ امة أو قريب سيئ له يف تصورها
غادر حوهلا ّ
وحتولن ملسوخ بمعنى
أسوأ عالمة = انتكست
ّ
فطرهن ّ
ويتكلمن بام يأباه الرشع وترفضه الفطرة
الكلمة ينادين
ّ

ويتمرد عىل طبيعة سري احلياة !

قوم إيه بقى؟!

قوم ييجي يف الناحية األخرى رجال ينادون بالكرس ال ّتام
بال قيود ،والقسوة الكاملة بال حدود ،وامليض قد ًما بال

وازع من رمحة أو حكمة!

ونجيب شواهد ّ
ونصبها يف قالب من ّفر
الشع احلنيف
ّ
مها متلخبطني يف واقع ً
متا ًما ونلخبط الناس أكرت ما ّ
أصل

مطي بطني!!
ّ
ّ
ويل ..اتربوا يا فمينيست يا وحشني ّ
يالل مش فارق مع
منكن ً
أصل قضية الدين قدّ ما هي تصفية حسابات
كثري
ّ

بناء عىل ُعقد وتراكامت ،وطريوا بالكالم يا رجالة
ً
ً
ّ
أصل (وما أبرئ نفيس) يف بيوتكم
كثري منكم
يالل
ٌ
ظاملني قاسني ،وتبحثون فقط ّ
عم يسكن ضامئركم امليتة

بأحاديث أو آيات!
ّ
هو الدين.
والل بيتظلم بينكم يف النهاية -لألسفّ -
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بس دي مش عشان
 أيوه الدين وضع حدو ًدا وقواعدّ ..
تفضلوا ماسكينها لبعض زي السكينة؛ دي عشان
ترجعوا هلا ترسم الطريق وقت ما حيصل شطط أو ظلم
وتعدي من أحد منكام ..ترجعوا وانْتم عارفني إنّ الدين

مش عىل هوى الرجل دون املرأة ،وال بيظلم احتياجات

الرجل من أجل دموعها وضعفها.

الدين قال« :وجعل بينكم مو ّدة ورمحة»..

متخيل يف كثري ما ترونه اآلن سواء من
باهلل عليكم ده
ّ

هؤالء أو هؤالء؟!

أال فاحذروا من كال الطرفني.

احلياة مش معركة ،مني أحسن من مني ،ومني فوق مني..
املستقرة
ال البيوت تقام هبذا املبدأ ..وال العيشة السعيدة
ّ
ينفع متيش بني اتنني ّ
كل واحد بيترشط عىل التاين؛ ملجرد

إشباع ضعف نفسه قبل ما يبدأ.
ّ
صح وعايز يعيش = واهلل هيعيش.
الل فاهم احلياة ّ

ّ
والل فطرهتا انتكست وال عادت حمصلة أنثى وال ذكر..
ّ
والل طبعه قاس ونقصت رجولته بقدر نقص الرمحة يف
بأي حاجة من هذا اخلطاب املكايد
قلبه = مش هينتفعوا ّ
وال غريه من خطاب مداهن فاسد ،وال هيكون له يف
حياهتم املفرغة من املعنى أثر.
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الغربة وسنينها
أي حاجة..
س :جوزي مغترّب ،ودايمً ا
يتعصب من ّ
ّ
الكام شهر اللّي عشتهم معاه كان يتخلّلهم زعل،
وكنت بقول طلّقني عشان هو يرتاح مني ،المهمّ
الحب
دلوقت وبيحصل خالفات رغم
إنه مسافر
ّ
ِ
وبيتصيد أخطاء جامد.
العصبية.
أول صفة سيئة بنكتسبها يف الغربة لألسف هي
جّ :
ّ

إنت
مش نايس ّأول إجازة بعد تالت سنني ملا لقيت أ ّمي بتقويلَ :

عمرك ما كنت بتتنرفز كده..

ملا بدأت ّ
أركز مع نفيس فهمت ..فهمت ّ
روتينيا
إن نمط حيايت صار
ًّ

أي خلل يعرتض الروتني ده.
متا ًما لدرجة عدم التأقلم مع ّ

سيام لو لوحده ،بالتايل أعصابه طاقتها يف
دماغ املغرتب بتفكر كتري ّ

الغالب مستهلكة!
ّ
بيفكر يف ُب ْكره ..يا ترى هفضل كده ..طب يا ترى آخرة ده إيه..
هتحمل ً
أصل ّ
إن ده يكون له آخر!
طب يا ترى
ّ
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ألف سؤالّ ..
وكل اإلجابات بتحري أكرت.

أفهمك إن
ً
صح ..أنا بس بحاول ّ
ربر وال حتى بقول ده ّ
طبعا مش ب ّ
آخر حاجة زوجك حمتاجها الوقت إنك تشدّ ي قصاده أو تقويل ط ّلقني!
وتفهم كأنه ً
فعل
بس طبطبة ّ
زوجك كتري جدًّ ا بيكون حمتاج م ّنك ّ

طفل صغري.

طبعا أنا مقدّ ر إنك برضه مضغوطة مع العيال وال ُبعد ودور األب
ً
واألم ّ
الل قايمة هبم يف بعده ..لكن معلش..
ّ
ّ
كل واحد ييجي عىل نفسه شو ّية ..وما تسمحوش للتوتّر ياخد

مساحة بينكم.
ً
مهام كان
وأصل التواصل عىل البعد ده يشء سيئ ومنقوص متا ًما ْ
حب!
هناك ّ

ريا عن مليون كلمة يف
تالقي األعني ،وتقارب األنفاس يغني كث ً

الواتس األبكم وألف حرف يف مكاملة عمياء.
ً
وقديم قالوا« :البعد جفا».

رسكم ..ويسرتها علينا وعليكم وعىل املسلمني.
اهلل هيدي ّ
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لكل قرار تبعاته
ّ
س :زوجتي ،وما زوجتي! درّة قلبي ،وأسأل الله
أن يجمعني بها في الفردوس ،ولكنّها شحيحة
المشاعر جدًّ ا .أوقات كثيرة ال أشعر بها ،أشعر أنها
منشغلة عني وأنا عندها زوج وخالص .تهتمّ بالمنزل
ّ
وكل شيء ،أمّ ا زوجها هو آخر ما يشغل
واألوالد
بالها .أخاف أن أبحث عن المشاعر واالحتواء بالخارج.
ّ
الحل إيه؟
شكوت إليها ول اجديد ،يبدو أ ّنه طبع،
أزلية!
ج :مشكلة ّ

حبك.
َ
حتبها وت ّ
أنت تقول :درة قلبي ..إ ًذا يا غايل ّ
حبك ..وإن مل ِ
تبد لك!
نعم ت ّ
احلب بالتعبري..
ّ
بعضهن ال جيدن ّ

احلب يف أنصع صوره!
ترى اهتاممها باملنزل واألوالد وترتيب احلياة = هو ّ

أنت تشغل باهلا بالفعل ..لكن ليس كام حتتاج أنت وتنتظر..
ّ
واحلل؟!
-
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أن تواجه وتصارح ْ
تام ّ
ّ
احلل ْ
بكل ما تبذله
بلطف وكرم ..اعرتاف ّ

هام جدًّ ا ينهدم يف نفسك وتستطيع
لك ،لكن مع حتذير بأن هناك ركن ّ
هي جربه إن أرادت.

متأصل.
 ال جديد لدهيا ..طبع فيها ّإ ًذاَ ،
اجلأ لتقليل البذل من ناحيتك حتى ّ
يقل بالتايل ما تنتظره أنت

وتطمع فيه ..القضية أنك تبذل يف اجتاه خاطئ ال تفهمه هي!

وحاول التأقلم مع املتاح« ..إن كرهت خل ًقا = رضيت آخر».

 -فعلت ..واختنقت.

ْ
فتزوج
إن وصل األمر بك لـ «جفاف عاطفي» ..وخشيت الفتنة = ّ

مكرمة!
ثانية ،وأمسك ّأم أوالدك ّ

وإ ّياك أن تظلمها ..بل احفظ هلا ّ
كل ما فعلته لك وألوالدك.

أيضا ّ
وليكن عندك احتامل ً
بأن األخرى قد تغرقك يف بحر مشاعر
ْ

صادقة ،لكن لدهيا قصور يف أشياء تا ّمة عند زوجتك األوىل.
ّ
ولكل قرا ِر تبعاته.
كذا احلياة يا صديقي..
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يجعل كالمنا
خفيف
س :جوزي معيّشني في نكد عشان رفضت وطلبت
أحس إ ّنه
الطالق لما كان عايز يتجوّز تاني ،وبقيت
ّ
بيكرهني ،وبيقولي أنا شايل جوّايا كتير رغم إنه
كان بيحبّني جدًّ ا ،وأنا والله مش مقصرة معاه ،وهو
فيك وال
نفسه بيقولي أنا مش هتجوّز عشان عيب ِ
تقصير منك.
طيب اسمعي مني كده باهلداوة ..باهلل عليك.
جّ :

أنا مقدّ ر متا ًما شعورك بيشء من الغدر وعدم التقدير ..وحمدّ ش

تتحميل.
يقدر يلومك يف طلبك الطالق؛ ما دمت مش هتقدري
ّ
لكن ّ
الصدق.
ْ
الل هقوهلولك ده ..واهلل ..واهلل ..هو ّ
يتجوز إنه ّ
حيبك عىل فكرة ..أبدً ا.
مش معنى إنه عايز
ّ
بطل ّ

هو فارق مع ّقد شوية بني نفسية الرجال والنساء يف املنطقة دي.

حافظي عىل بيتك وعيشتك ..وسيبيه للقرار ..لو مقتدر وهيعدل

ومش هيجور عىل حقوقك (املادية).
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أ ّما بالنسبة للمعنوية ..فاألمر -واهلل -مش هيخرج عن هذين
ِ
االحتاملني ما دام ً
بحبه لك):
رجل سو ًّيا
(وانت عارشتيه وأثنيت عليه ّ
 إنّه هيلبس ..وهيقع عىل رقبته ..وساعتها هريجع لك (زاحف)..ومتسكك به وبحياتك معاه رغم ّ
الل عمله.
مقدّ ر لك متا ًما صربك ّ
هيتزوج واحدة كويسة ً
فعل ..لكن ساعتها (والكالم ده أنا
 إنّهّ

السامء) هيكتشف فيك مميزات مكنش واخد
عارفه كالشمش يف كبد ّ
مهام كانت املرأة مميزة الزم فيه قصور يف نقاط معينة
باله منها قبل كدهْ ..

تتفاوت فيها بنات حواء.

بال ّتايل هيكتشف ً
مثل (فجأة) ّ
إن طبيخك كويس جدًّ ا ،أو إنك
نظيفة بزيادة يف البيت ،أو إنك قنوعة ومش متط ّلعة ،أو ذوقك عايل يف

ً
وصول لنقاط دقيقة ما ينفعش تتقال.
الربفيوم..

ألنّه شاف حاجة تانية ..وقدر يعرف الفوارق.

التميز دي فيك ..ويكون ً
أيضا
وساعتها هيقدر يستمتع جدًّ ا بنقاط ّ

ممتن لوجودك يف حياته.
ّ

وكام ترين ..فأنت املستفيدة يف كال االحتاملني.

جواك من األمر؟
هيبقى فيه أمل ّ

طبعاّ ..
ألن اهلل فطرك عىل ذلك وحمدّ ش يقدر يلومك يف ده ً
أيضا..
ً

لكن منذ متى والدنيا ختلو من أمل!!

هتحتسبيه عند اهلل ابتالء ..واحلمد هلل إنه جماش يف دين وال يف

صحة ويفدي ضفر عيل من العيال.
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وتستمر احلياة باحتساب األمل ..واالستمتاع بالنعم!
ّ

مص َمصة الشفاة ّ
كأن
وإ ّياك ساعتها تسمعي (لألرشانات) جميدي ْ

بك عي ًبا ماّ ..
متجوز عليك!
ألن زوجك (يا حرام)
ّ
وصدّ قيني لع ّلك عند التحقيق تكونني أسعد من كثريات منهن..
حقدهن وحسدهن!
وإنام يستخدمن (التعاطف الكذاب) ليوارين به
ّ
يرسك يف الدارين.
فاسمعي نصيحتي سيديت ..وأبرشي بام ّ
آمني.

***

نقطة نظام :طبعً ا اإلجابة دي هتعجب حبايبنا
وهيطيروا بها ..وهتدرّس الليلة في كثير من البيوت!
ما علينا..

ويرسين أن ألقاه عليها ..ال طل ًبا
أدين هلل هبا،
ما كتبتها ّإل ألين ُ
ّ
لرضا أحد ،وال خشية سخط أحدّ ..إل اهلل.
فعايز برضه أقول:

 تلوحيك بأمر التعدّ د ّكل شوية لزوجتك كأنّه وسيلة هتديد وتربية

= عدم مروءة ونقص رجولة.

 -استخدامك للتعدّ د كأنه وسيلة عقاب = غباء مش هيجيب نتيجة.

 -تربيرك للتعدّ د بعيب الزم تذكره يف زوجتك األوىل = دناءة وقلة

أصل( .ومش الزم تكون عايز ّ
تعف أخت مسلمة عىل فكرة ..عادي
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وزي الفل ..وأنت عايز أتزوج ..عادي واهلل،
مقصة ّ
زوجتي مش ّ

وح ّقك ..ما دمت تقدر وتعدل).

زي الشطة مع األكل كده ..مش
مباحاّ ..
 -التعدّ د ال يعدو كونه ً

جمال للجهاد وال باب من أبواب تزكية النفس ،يعني عشان نقول :ما

متزوج تالتة :
شاء اهلل ..األخ فالن جزاه اهلل خ ً
ريا ّ
 إذا وعيت ّوحماسبّ ،
وأن األمر يزيد
كل ذلك فاعلم أنّك مسئول
َ

جورك يف هذه القضية = سيكون خصمك فيه
محلك بني يدي اهلل ..وأن ْ
وأن الرضا عىل ّ
رسول اهللّ ..
كل حال -معد ًدا أو موحدً ا -هو ما جيمل
ّ
ولكل يشء يف الدنيا ثمنه ومقتضاه!
معنى احلياة..
هذا ..واحلمد هلل.
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موتُ ه أهون
س :أتدري يا سيدي؟ وددت لو أنه مات فأك ّفنه
وأغسله بنفسي كما طلب مني ذات يوم!
ّ
حبي له..
واهلل ..واهلل لكنت رضيت بقدر اهلل وقلت هو ابتالء يف ّ
لكن هبذه الطريقة وتقتلني الغرية ،بل وحترقني ك ّلام فكرت أنه مع
استطاع فعل ما
غريي ويعيش كام عاش معي ،وما يقتلني أكثر هو كيف ْ
فعل!! كيف مل ّ
ثم يقول :ال أستطيع العيش
يفكر يب ،وبام سيحدث يل؟! ّ
بدونك!

كيف هذا؟!

ج :يا اهلل..

تفهمي ال ّتام لفطرتك
رغم ّ
أ ّما هنا فال أقدّ ر يا سيديت شعورك– َ

األنثوية -وال أستطيع موافقتك.
موته أهون؟
موته!!!
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وتستمرين يف احلياة وحيدة تالطمني أمواجها.
ويي ّتم أطفالك..
ّ

حبك له؛ فأنا أدري ما
ثم لعلك بعد ذلك -وال تستبعدي ْ
ّ
مهام كان ّ

حب آخر يتقدّ م يف حالل ،ويطلبك زوجة ثانية!
أقول -تقعني يف ّ
وتقعني يف معادلة مريرة...

الدّ نيا دار ابتالء يا سيديت ..وامحدي ربك ْ
أن جاء االبتالء يف هذا-

ولو كان قاس ًيا ..-ماذا لو كان ً
مرضا ألحد أبنائك تنطفئ يف وجهه
زهرة احلياة وال تستطيعني فعل يشء -ال قدر اهلل-؟!

ماذا لو كان ً
مرضا فيك يأكل عمرك يو ًما بعد يوم؟
احلب؟
ماذا كان يغني ّ

ال تسارعي بالر ّد ع ّ
احلب كام أفهمه
يل ..فال أحد سيتك ّلم عن
ّ
واقعيا!
وأعرفه ..لكني اآلن أقول كال ًما
ًّ
انتكاسا له أو فتنة يف دينه؟!
ماذا لو كان االبتالء
ً

يكرر لك
الدّ نيا دار ابتالء ..وال أحد فينا خيتار ابتالءه ..وكام هو ّ

وكام تو ّقعت أنا متا ًما :ال يستطيع العيش بدونك!

هذا ليس استهزاء بك كام تظ ّنينه أنت ..هذه حقيقة قلب الرجل

َ
فهمها-معرش النساء -يف مثل هذه املواقف.
التي ال تستطيعون
ابتالء صعب؟

نعم..

من ح ّقك احلزن واألمل ،بل وطلب الطالق؟

نعم..
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وتقبل األمر
األوىل االحتساب وعدم االنجراف ّ
ْ
للصدمة األوىلّ ،

كابتالء مقدر ،ولعله يعرف قيمتك أكثر وأكثر؟
نعم..

هل أتى هو حمر ًما ،وهل صار ً
نذل خائنًا؟
ال..

هل مو ًته أهون؟
معاذ اهلل.

حلب ال يعرف ّإل االستحواذ أو فلتنتهي احلياة ..معذرة؛
وتبا ّ
ًّ
فنحن مسلمون نحكم الرشع يف ال ّنهاية عىل املشاعر ..مهام كانت.
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ال تستقيم
بدونهن
فيهن من أسرار ..وعلى َخلْ ّ
ّ
قهن من
وكم أود َع الله
ّ
بدونهن!
ضلع (أعوج) ،فالحياة والله ال (تستقيم)
ُ
الرجل دون رشيكة حياته ّإل يتيم يفتقدُ العطف ،ويستنطق
وما
ً
متعلل بروعة ّ
سن
األشياء ِمن حوله
الذكريات ..تكفيك نظرة لكبري ّ

انفض أوالده وشقّ ّ
ّ
كل منهم
الصدق ،وقد
خ ّلفته حبيب ُته وسبقته لدار ّ
طريقه يف مشوار احلياة ..تكفيك نظرة له وهو متكئ عىل ّ
عكازه ً
مبلل

حجره بدموع ذكرى احلبيبة ،يرجو ال ّلحاق هبا يف دار الكرامة؛ فال دفء
يف حياة بعدها.

قرصا مني ًفا ،يفوح يف أركانه عطر
املرأة الراضية جتعل الكوخ
ً

السعادة ..زوجها وإن ارتدى البسيط من الثياب يرى نفسه أغنى الناس
برفيقة عىل طريق اجلنة.

ثري تو ّقف بسيارته الفارهة بعد ْ
أن خرج من قرصه وهو
هذا ّ
ٌ
ضائق صدره؛ فزوجته مل يعجبها عقدُ األملاس الذي أهداها إ ّياه يف عيد
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ميالدها م ّتهمة إ ّياه بالبخل ،وولده متذ ّمر من سيارته احلديثة ألهنا ليست
ٍ
كسيارة صديقه فالن ..توقف لرياقب خالل دموع
بمواصفات رياضية ّ
حرسته منظر تلك األرسة البسيطة (السعيدة) ،وقد افرتشت األرض

الصغار يف نشوة
يف حديقة عامة يتوسطهم كيس (فيشار) متتدّ إليه أيدي ّ
جو رضا حييطهم كأنام يملكون الدنيا وما فيها ..وسمع الزوجة
فرحّ ..

تدعو لزوجها (الغني يف فقره) قائلة« :ر ّبنا ما حيرمنا منك ويباركلك
زي منتا مش حارمنا من حاجة»!!!
الصمت
منهن صادقة تفتح هلا
كم ِمن نظرة
َ
ّ
السامء ..لغة ّ
أبواب ّ

أي حديثّ ..
ظلمهن ،كيف
فيهن قوة متنع من
لدهين أبلغ من ّ
ّ
والضعف ّ
ّ
وقد حرج ح ّقهن رسول اهلل؟!
يا َل َوجع تلك العربات الالئمة يف مآقيهن ..ويا لروعة ذاك الوميض

املمتن يف عيوهنن!
ّ
ٍ
كل َمن ّ
أ َيا ّ
بحاجة أنت إلتقان وحي النظرات..
وله اهلل امرأة،

ٌ
حبا وثنا ًء ..و َلتسارع
َل
طراقة منها يف رضا أروع من قصيدة تنظمها أنت ًّ
نفسا ّ
حمطمة ،أقسى
أنفاسها املصدومة واستدعاؤها الصمود مغلفة به ً

تظن ..لو تشعر!
عليها مما ّ
كل َمن ّ
أ َيا ّ
فاروها عط ًفا.
وله اهلل امرأة ،يف صحراء حياتك واحةْ ،
حدّ ثني عن حالك مع أ ّمك وزوجتك ،مع أختك وابنتك..
أحدّ ثك واث ًقا عن ِ
كرمك أو لؤمك.
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يتفرقا
ْ
وإن ّ

(مطلّ قينومطلّ قات)

س :اتطلّقت النهارده ..انصحني.
جّ :
الطالق ليس هناية احلياة ..وال آخر مرحلة يف املشوار..
بل لع ّله بداية احلياة احلقيقية ..وإيذان بأمجل مراحل العمر..

حل = فالطالق مش ً
لو كانت احلياة استحالت ..ومفيش ّ
دايم

هناية ..قد يكون أمجل بداية!

رب اسمه (الكريم)
قد يكون أحكم قرار أخذتيه يف حياتك ..فيه ّ
بيعوض ّ
الظن ..من يشهد اهلل
أمره وأحسن به ّ
ّ
بكل خري ..من فوض هلل َ

عىل نيته صاد ًقا = فليبرش بخري ال خيطر له عىل بال.

ّ
إن اهلل الذي قال« :إن يكونوا فقراء يغنهم اهلل من فضله»
يغن اهلل ًّ
هو الذي قال« :وإن يتفرقا ِ
كل من سعته»

فوعدَ بالغنى يف النكاح ..والطالق ..عىل السواء!
َ
كبار الصحابة َط ّلقواْ ..
الصحابيات ُط ّلقن ..وكانت
وفضليات
ُ
ّ

األمور تسري باإلحسان وحفظ حقّ العرشة.
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أ ّما جمتمعنا ..فلم يعدْ ُيسن يف زواج وال طالق.

تأخر
املتزوجة فيه -رغم أهنا قد تكون تعيسة -حمْسودة ..ومن ّ
ّ
ريا ما
زواجها -رغم أهنا ال ذنب هلا-ملومة ..أ ّما املط ّلقة -مع ّأنا كث ً

ُ
فعيون القسوة تنهشها ،وحساب ما أنزل اهلل به من
تكون مظلومة-
سلطان يالحقها!

رب خطأ نرتك ُبه يف حقّ أنفسنا حني نعبؤ بمثل هذا املجتمع
لذا فأك ُ

وتقييامته وأحكامه..

ظن
بحسن ّ
واستقبيل حياتك ُ
انْفيض عنك َ
غبار املرحلة السابقةْ ..
يف اهلل وتفاؤل بقادم أفضل..
وال عليك من أحد.

***

َ
مرحلة ّ
َ
الطالق بعد زواج دام ٦
كيف أتجاوز
س:
سنوات وطفلين؟
ج :اهلل املستعان.
مش الزم ّ
ْ
الطالق يكون هناية ..لع ّله بداية جلميل قادم.

وأم؛ فهذا ال عالقة له باستمراركام
املهم ال تقرصا يف دوركام كأب ّ
ّ

كزوج وزوجة أو ال.

وإ ّياكام ..إ ّياكام ..إ ّياكام تستخدما األوالد كوسيلة لتصفية حسابات،

وزرع الكراهية تش ّف ًيا.

صحبة الجنة 179

س :مطلّق من عدّ ة أشهر ،وال سبيل للعودة ،ولنا
أوالد ..أكيد الطالق هيأثر عليهم بشكل ما ..همّ ا في
مقصر في مصاريفهم،
حضانة والدتهم ..أنا مش
ّ
لي دور
أي شيء يطلبوه لكن بقى صعْ ب يكون ّ
أو ّ
كافي في تربيتهم ..أعمل إيه؟!
أسبوعيا ..خ ّليك ً
املهم.
ج :شوفهم
حيبوك ..ده ّ
ًّ
دايم قر ّيب وخ ّليهم ّ
تكملوا كزوجني = الزم تكلموا كأب وأم!
ما قدرتوش ّ

بحسن التوجيه واإلصالح ..والدّ عاء بأن يربيهم
ا ْبذال دوركامُ ،

اهلل ،ويصنعهم عىل عينه ..ومن مصلحتكام أن ينشأ األوالد حيملون
احلب لكام.
ّ

كتب اهلل لكم اخلري.
َ

***

س :مطلّقة ولَدَ ي بنتان ،ومش قادرة أتجاوز شعوري
بالغضب على طليقي ،رغم ّ
إن الطالق تمّ بناء على
رغبتي ،لكن ّ
كل امّ ا أشوفه بقى عايش ومتجوّز،
ّ
وكل امّ ا بيعدّ ي يقابل بناته ويدّ يهم مصاريفهم
مابطيقش أشوفهم معاه لحظة!
طيب امحدي ر ّبنا إنه بيشوفهم وإنّه بيعطيهم املصاريف!
جّ :

يكمل معاك كزوج.
كمل دوره كأب ،ولو معرفش ّ
ْاحدي ربنا إنّه رجل ّ

ريا ..وال ختيل غضبك يعميك.
يعوضك خ ً
ص ّفي قلبك عشان ربنا ّ
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وأخوفك باهلل أن تدخيل بناتك يف دائرة الغضب التي بداخلك
ّ

هذه ..كوين امرأة أصيلة ،واحفظي يف كياهنم صورة أبيهم.
وفقك اهلل.

 قلت:

***

يقص يف حقوق أوالده
ريض اهلل عن رجلٍ ذي مروءة ،مل ّ

(مادية ومعنوية) ..وإن فارق أ ّمهم بإحسان.
ريض اهلل عن ٍ
ِ
نفثات صدرها
امرأة أصيلة ،ج ّنبت أوالدها
املكلوم من أبيهم ..فحافظت عىل صورته يف نفوسهم.

ريض اهلل عن رجال ونساء يدركون قيمة رسالتهم كآباء

وأمهات ..وإن مل يستطيعوا االستمرار كأزواج وزوجات.

ريض اهلل عن رجال ونساء حيرصون عىل تنشئة أوالد
نفسيا ..ال جريرة هلم يف اختالفاهتم ،وال ذنب
أسوياء
ًّ

هلم كي يدفعوا ثمن قراراهتم اخلاطئة ،واختياراهتم غري
املناسبة.

ريض اهلل عن رجال ونساء مل يفقدوا معنى اإلنسانية
بينهم ..ووكلوا حساب جراحاهتم إىل اهلل.
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زال في
ما َ
الدنيا خير
ّ
ْ
أصيبت بسرطان ،ا ْنصحني أساعدها
س :خطيبتي
خصوصا
ا ّزاي نفسيًّا؟ وا ّزاي أكون جزء من عالجها
ً
ّ
أستغل ده ا ّزاي؟ ولو في
إنها بتستريّح معايا جدًّ ا.
حاجة المفروض أحْ َذر منها في التّعامل معها؟
يعني توصيات حضرتك إيه؟ أسألكم الدعاء.
ج :تعرف؟

لسه حدّ ز ّيك..
ْ
لسه بخري عشان يف حياتنا ّ
إحنا ّ
َ
اجلامل فيك إنّك مش مرت ّددّ ،
حتملش نفسك
ول كنت هقولك ما ّ

األول واآلخر َب َش.
فوق طاقتها؛ ألنّه ح ّقكْ ،
واحنا يف ّ
أحيتني أنا ..أحياك ُ
ٍ
بمدد منه ،ال ينقطع ع ْنك يف
اهلل
ْ
لكن نرب َتك ْ
الدّ نيا وال اآلخرة.

شوف ..دي ّ
وس ْعدك وبركة حياتك..
الل هتكون با َبك للج ّنةَ ،

هتفتكر كالمي.
و ُب ْكره
ْ

أحتسب عىل اهلل ّأل يكون جزاؤها
وقفتك جنبها واحتواؤك هلا=
ُ

الرضوان.
ّإل ّ
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ً
حتسسهاش أبدً ا ّ
ودايم ّ
بشها
إن فيها حاجة ..قدّ م هلا الدّ عم،
ما ّ
وأجل ..خ ّليها ً
دايم تشوف األمان والثّقة يف عنيك.
ّ
أحسن ْ
بإنا ْ

حتس ّإنا ْأجل زوجة يف الكون.
أعقدْ عليها
ْ
بأرسع وقت ،وخ ّليها ّ
يزول مرضها يف ٍ
وواهلل ما عىل ر ّبك بعزيزُ ،
ليلة وضحاها.
وتعيشوا ج ّنة الدّ نيا قبل اآلخرة.

عافاها اهلل ..عافاها اهلل ..عافاها اهلل.

ريض اهلل ع ْنك وأرضاك ،ريض اهلل ع ْنك وأ ْرضاك ،ريض اهلل ع ْنك وأرضاك.
***

س :خطيبتي متابعاك يا شيخ ،إحْ نا عرفنا امْ بارح ّ
إن
السبب ،أنا
عندها كا ْنسر ،وهي عاوزه تن َفصل لهذا ّ
دلوقت .أنا والله عاوزها ِكده ،وأنا
مص ّر إ ّننا نعْ ِقد من
ِ
ً
بطريقة ما إ ّنها مُ مكن
أصل قبل ما أخطبها عرفت
ٍ
تكون مريضة ..والله هعيش ليها طول حياتي يا شيخ
بس ..بالله توافقي.
محمّ دّ ،
هي توافق ّ
ج :أنا بشْ ُكرك عىل هذا األمل الذي ُيييه فينا أمثا ُلك ،بشْ ُكرك عىل
هذا َ
َ
خلف القبح املنترش ،بشْ ُكرك
يكاد خيتفي
اجلامل الذي تربزونه حني ُ
عىل هذه ّ
الطاقة ال ّنبيلة التي حتارهبا تفاصيل احلياة حولنا.
وأ ّما ِ
ّ
أنت يا كريمةَ ..نع ْم كريمة؛ ّ
وألن
ألن نصيبك يف كريم مثله،

تتجرعه وحدَ ها عىل ْ
أن
روحك مجيلة للحدّ الذي تؤثِر فيه أمل نفسها
ّ
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بمجرد املشاركة.
تصيب به أحدً ا معها ،ولو
ّ
ِ
يستمتع هبذا َ
ِ
اجلامل فيك ،وفيه..
أرجوك ال حترميه أن
أنت أرجوك..
َ
ّ
ستسطر يف ُم ْعجم الوفاء -باب:
قصة مجيلة
ال ْحترمي الدّ نيا من ّ
احلب.
تفسري ّ

ال حترمي أملك من ٍ
رفيق خملص..
ِ
لكن هو ليس مشف ًقا فقط ،وليس
أعلم ما يدور
برأسكْ ..
ُ

ٍ
فأراد ْ
بذهلا لك ،ال حيرص
عطوف وجد عنده طاقة زائدة
جمر َد
َ
ّ
نفسك..
هذا
َ
احلرص يا سيديت ّإل ّ
حمب ..فال حترميه وال حترمي َ
وال ْ
حترمينا.

ّ
ليس ما أنت فيه هناي َة الكون ،وليس يشء ال ّ
ولعل
حل له،
َ
حتذرينُ ،
وأنجع ممّا تظ ّنني و ْ
قادر عىل شفائك
أقرب إليك
الدّ واء
ُ
واهلل ٌ
ُ

يف طرفة عني.
ُ
تستَسلمي للوحدة
احلالة
النفسية ّ
ّ
مهمة جدًّ ا معك اآلن ،فأرجوك ال ْ
أعرف َمن هلا مثل حالتك ُ
ُ
منذ سنني ،واستطاعت-
واليأس ،وإين

تظل سام ًء ّ
باحلب -أن ّ
مجيعا!
تظل َمن حوهلاً ..
ّ
قو ّية ..ثابتة ..سعيدةُ ..م ْس ِعدة..

ٍ
وسادة واحدة.
معا عىل
ستكوننيَ بخري ..وستَشيخان ً
***
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 س :أثناء أدائي ُ
للفحوصات الالزمة لعالج العُ قم تفاجأت
بالمرض الخبيث ،وعالجه سيزيد من نسبة العقم،
ُ
طلبت من زوجي أكث َر من مرّة يتزوّج أو يطلّقني ويتزوّج
َ
َ
فرفض الحلّين،
أكون عبئًا في المصاريف؛
أخرى كي ال
تنصحُ ه أل ّنه متابعك ،وبيحبّك.
بس بطلب ِمن حضرتك َ
ّ
ج :يا َل ْل َجامل!
ٍ
َج ٌ
امرأة صابرة ،راضية ،مؤمنة..
ال من
وج ٌ
ال من رجلٍ و ّ
يف ،كريم ،أصيل..
َ

بيحبني؟!
ّ
دنا ّ
حبها!
حبيت نفيس عشان حدّ ز ّيه ّ
الل ّ
وأحب ّ
كل نبيل ،مجيل..
أحبه،
ّ
ّ
وإن -واهللّ -

أ ّما بعد،
ِ
ٍ
عطاء ُمتبادلّ ،
لعل
رحلة
جوار مثلك يف
سيديت-
َ
فال ْحترميهّ -
ختا َمها ٌ
يعطر حيا َتكامّ ،
مسك من اجلنة ّ
دام فيها أمثا ُلكام.
ويعطر دنيانا ما َ
وفرحيه بعدم ذبول ِ
ّ
روحك.
ركزي عىل حالتك
ّ
النفسية وعالجكّ ،
يتهيأ َ
ري ّ
لط ْرق بابكام بإذن اهلل.
واخل ُ
كل اخلريّ ..

أوص نفيسّ ،
وكل
أوص حدّ فيكم عىل ال ّتاين ..حمْتاج ّ
مش حمْتاج ّ
السطور ّ
بأل يفقد األمل ..أبدً ا.
َمن قرأ هذه ّ
ُ
ِ
ويقر عينك وعنيَ
زوجك
ويلطف بك،
يسعدك و ُيعافيك
اهلل ْ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
بصحبة ٍ
جزاء يف الدّ ارين.
وحسن
ولطف
وأمان
أنس
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ْ
مات من َخمَ س سنين ،والمفروض ّ
إن
س :خطيبي
الفترة الكبيرة دي أكون نسي ُتهْ ،
لكن حاصل معايا
بالعكس ،وبزداد شو ًقا ليه ،وبتمنّى ّ
إن ربّنا يجمعنا
بأي
في الجنة ،عشان كده رافضة تمامً ا إني أرتبط ّ
ً
فعل أفضل حدّ ُشفته في حياتي
حدّ ؛ أل ّنه كان
بس مش عارفة أعمل إيه مع أهْ لي
التزامً ا وخل ًقاّ ،
في البيت عشان زعْ النين عليّا إ ّني برفض ّ
كل اللّي
بيتقدّ ملي.
ِ
َ
ٌ
كقطعة ٍ
ذهب وسط
وسط َمشاكلنا..
يلمع يا سيديت
ج :هذا
سؤال ُ
ٍ
كومة من تراب!

ٌ
عاجزا عن الكالم ،فأنا أقدّ ر متا ًما ما تشْ ُعرين به.
سؤال جيعلني
هذا
ً
ّ
ولعل أحدَ هم َم ّر يف حياتنا -فقط-
تستمر،
لكن احلياة ال بدّ أن
ّ
ّ

ليودعنا األمل بأنّه ما زال هناك َجال.
َ

واس َعدي بطا َق ِة ال ّنبل التي كانت فيه ..نفسك،
ْ
نقيةْ ،
احفظيه ذكرى ّ
و َمن يستحقّ مكانه ِمن بعده.
حسابات أخرى.
وللج ّنة
ٌ

***
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ُ
ُ
علمت
بعيد حبًّا صامتًا ،وفجأة
كنت أحبّه ِمن
س:
ٍ
ُ
بكيت كثيرًا حتى أصبحت ال أقد ُر على
أ ّنه تو ّفي!
ُ
ذهبت إلى الجامعة وجدت أمّ ه
الخروج ..وحينما
تأتي ّ
يوم منذ وفاته وتبحث عنّي ،وحينما رأتني
كل ٍ
ّ
مذكراته؛
أعْ طتني حقيبة ،وحينما فتح ُتها وجدتها
مريضا ،ولم يكن يريد ْ
ً
أن يُفصح لي حتّى ال
فلقد كان
أتعلّق به ،أهكذا تكون النهاية!؟
ج :يا اهلل!

وحاجاتم يف صدورهم ..هؤالء الذين ُ
َ
يقف
يموتون
هؤالء الذين
ُ

يمرون -فقط-
الزوايا مراق ًبا هلم،
احلب يف ّ
ً
ّ
فخورا هبم ..هؤالء الذين ّ
َ
ُ
مسك ْ
يتضوع به غريهم.
ذكراهم
فننزف
ليج َرحونا،
ْ
ّ
َ
خلف باب اجل ّنة ّ
وس َعة،
هوين عليك..
براح َ
ملذكراته (املبت ََسة) ٌ
ّ

ص ْأجل..
فر ٌ
ويف حياتك َ

لتعرفك عىل معنى ال ّنبل ،قد َ
مض ليرتك
ْ
ليست هذه هناية؛ بل بداية ّ
ِ
َ
األمل ّ
خري ونقاء.
بداخلك
أن ما زال يف الدّ نيا ٌ
فأ ْبرشي باخلريْ ،
املشوار كام ي ْنبغيُ ،
بعض خواتيم املشاعر
وأكميل
َ

ُ
استمرارها.
أمجل كث ً
ريا من ْ
ُ
وتشوقنا له يف آن؛ رغب ًة يف
مهمة ال ّنوم،
مثل هذه القصص ّ
تصعب ّ
ّ
يرشح شيئًا من مفرداهتا.
حلم قدْ
ُ

***
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ُ
برجل كريم ،بيننا مودّة ورحمة ،ومعنا
تزوجت
س:
ٍ
طفل جميلْ ،
ٌ
لكن ماذا أفعل في خاطري الذي لم
ينس ً
َ
ورفضه أهلي لسنواااات بسبب
رجل أحبب ُته
َ
علي يومٌ من دون
ظروفه االجتماعية .والله ما م ّر
ّ
ّ
تذكره! هناك ٌ
فرق بين مَ ن يعيش ومَ ن يحيا؛ نعم
ُ
ً
طيب وكريم لكنّها
عيشة هانئة مع زوج
أعيش
ٍ
خاوية من معنى الحياة.
أستطيع أن أقسو عليك!
ج :ال
ُ

أثرهاِ ،
احريص ّأل تؤملّ ،أل تدفعك
لكن ْ
هي ال ّندبة التي ال يزول ُ

إىل ما َيْرم.

يتم.
احلب
ُ
ٌ
كثري من ّ
يكمن َجاله يف أنّه مل ّ

ثم لع ّلك
سيديت ،قدْ كان من ْ
يتم ُ
أمرك معهّ ،
املمكن أن ّ
صدّ قيني يا ّ

ِ
ريا.
كنت تتساءلني اآلن :أين َ
تغي كث ً
ذهب ّ
احلب؟ لقد ّ

َ
لكن لع ّله كان
حسنًا،
غامراْ ،
وكان من ْ
املمكن أن تعييش معه سعدً ا ً

دون طفلٍ مجيل ،أو َ
َ
تتم هبا سعادة احلياة ..أو ..أو..
دون ّ
صحة ّ
كتب اهلل عليها أن ّ
مبنية عىل اال ْبتالء،
نعم ..هي الدّ نياَ ،
ْ
تظل ناقصةّ ،
والقيام بواجباتنا كام ُي ْريض اهلل.
الرضا،
ُ
وما علينا ّإل ّ
َ
براح.
وخلف باب اجل ّنة لألحالم املبت ََسة ٌ

كثري َمن
استَطعتٌ ،
أ ْقبِيل عىل حياتك ،وال تتامدي مع اخلواط ِر ما ْ
حب؛ ليسعدَ هبا غريهم ..استحقا ًقا ،وكر ًما.
يبثّون فينا طاق َة ّ
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 س :تو ّفي زوجي من  3أسابيع قبل عيد زواجنا األوّل
حب لسنين وخالفات من األهل .كانت
قصة ّ
بأسبوع ،بعد ّ
ُ
الخالفات ذابت ،وأصبحنا أسر ًة
سنة في حياتي؛
أسعدَ ٍ
واحدة ،رزقه الله حُ سن الخاتمة .تو ّفي وهو مصلّي
الفجر يوم جمعة ،سيرته الطيبة في ّ
كل مكان ..أنا في
حالة ير َثى لها؛ مش قادرة أفهم حكمة ربّنا من االبتالء!
ٍ
ْ
بستغفر ..حالتي تسوء
بصلّي ..بدْ عي ..بتصدّ ق..
ّ
كل يوم.
رب ْ
عونك.
لطفك ..يا ّ
صبك ..يا ّ
ج :يا ّ
رب ْ
رب ْ
َ
تطول كث ًريا
احلكم ُة يا سيديت ّأن بعض القصص اجلميلة ال ينبغي أن

أتت ِمن اجلنة ،ومتيض مرسع ًة إىل حيث أتت.
متر كن ْف َحة عط ٍر ْ
يف دنيانا هذهّ ،
ّ
بأس عليه.
رح َله -بإذن اهلل -هناك ،فال َ
حط ْ

أنت فهنيئًا لكِ ،
وأ ّما ِ
عىل ج ٍ
ّ
ستظل
ال
أنت شاهد ٌة بحقّ اليقني
َ
وفية له ..ما حييت!
برك ُته تالزمك ،وتظ ّلني ّ
واحتسبي،
ال
ُ
أوجه لك كال ًما اآلن سوى ْ
أستطيع أن ّ
اصربي ْ
واعلمي ّ
مهام طالت.
ْ
أن الدّ نيا قصرية ْ

الظن.
وأحسني باهلل ّ
اسرتجعي ْ
ْ
ّ
خري م ْنه..
فإن ّأم سلمة ملّا
ْ
فقدت أبا سلمة ،وقالت ّ
أي ال ّناس ٌ
أخلفها ُ
اهلل رسو َلهّ -
صل اهلل عليه وسلم.-
ري ما ِ
ينتظرك ِمن خ ٍ
دمت راضية.
ال تدْ ري ما الذي
ُ
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واريض عن اهللْ ..
وإن مل ت ْفهمي حكمتَه.
املهم اآلن انْتبهي لنفسكْ ،
ّ
ّ
ويكبّ ..إل احلزن!
ريا
كل يشء يو َلد صغ ً
ُ
َ
الراحل اجلميل،
ربط اهلل عىل قلبِك وأرضاك وحفظك ،ورحم ّ

ومجعنا به يف ج ّنات النعيم.

***

الكون نسمات ْ
َ
ُ
عط ِره..
أحببت يومً ا ما حبًّا مأل
س:
كل خطوة أخطوها ..تمنّيتها ْ
أراها في ّ
لكن بعد
ْ
دامت عامين ،وقبل الزفاف بشيء
خطوبة طويلة
ٍ
َ
حدث الفراق ..سرت في طريق ال ّزواج بعد
يسير
ُ
ورزقت باب ٍْن كالقمر وزوْجة طيّبة وفيّة
عام من ذلك،
ٍ
ْ
ْ
يمت ُيراودني..
حب لم
حنون ،أحبّها.
ولكن بالصدر ٌّ
أثلج صدري بردِّك المنتظر.
صاحب ْ
حبا لو مل يعدْ له يف القلب أثر!
ج :يا
َ
العطر ،ما كان ّ
احلب ًّ
السفر.
ْ
اجع ْله يف لياليك القمر ..ويف ْ
دربك زا ًدا ورفيقَ ّ

احلب وأخلدُ ه ذاك الذي ُن ِ
سعدُ بهْ ،
وإن مل يكتمل لنا
نعم ..أرقى
ّ
ْ

السعد.
به ّ

ً
ْ
مجيل ال يتجاوز يف قلبك أن خترجه
وإهلاما
ذكرى راقية
ً
وفا ًء حلليلتك ،وحنا ًنا لقمرك ،وملعة بعينك تفيض للكون رمحة

وإحسا ًنا.
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منه حيا ًة ملن يستح ّقون أن ينعموا به.
ال جتهدْ يف إيامته ..بل
اصنع ُ
ْ

دور أحدهم فيه ّ
بث روح اخللود.
احلب يا صديقي ،قدْ يكون ُ
كذا ّ
السعد فيه لغريهم ..استحقا ًقا بال ُّنبل.
ُ
ونصيب ّ

درب ٍ
وذرية
ْ
وفية ّ
سم معادلتَك عىل ْ
اح ْ
نقاء الحب ..واسعدْ بزوجة ّ

هنية ،وقلب ..صدق عهده واجب.
قلت:

مكانا يف ركن ّ
ُ
الذكريات للخلود ..أرفق
بعض املشاعر ُ
واقع ضاغط ُ
خينقها حتى متوت.
من ٍ
ُ
أروع من
تحضارها بالشوق..
اس
ُ
ُ
بعض العطور ْ
ِ
خطابات الوعود.
استنشاقها يف
ٍ
ُ
إقامة
مرورهم بال ّنبل ..أفضل من
بعض األشخاص
ُ

تصدمنا بالعيوب.

بعض من االنتظارّ ..
ٌ
ألذ من الوصول.
بعض من األملُ ..
ٌ
أمجل من احلصول.

ٌ
يفسدُ بال ّتأويل.
بعض من ْ
األحالمَ ..
الصرب اجلميل.
السعادة ..لع ّله يف ّ
َ
الرس دو ًما يف ّ
ليس ُّ
نعم..

ليست ّ
األحالم صاحل ًة ألنْ تقف عىل ناصيتها وتقاتل!
ْ
كل ْ
تظل ً
يكمن مجاهلا يف أنْ ّ
ُ
حلم ..بال تأويل.
بعضها
ُ
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ُ
جتسد = فهو زائل.
بعض اجلامل إنْ ّ

تتم؟!
أال ترى أنّ أروعَ قصص ّ
احلب = تلك التي مل ّ
ُ
بعض الوصال = عن اخللود حائل.

ْ
حافظ عىل ذلك ال ّنوع من األحالم؛ يصلح اسرتاحة روح
تناضل.

ِ
لكن انتبه ..ال جتعلها نوم َة غافل.
أعظم الناس يف الواقع = أنب ُلهم أحال ًما.
ُ

مل تعدْ تؤملهم ..تصاحلوا معها ،ونسجوا من أملها إهلا ًما.
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من وحي اآلسك
(مجموعة من الخواطر التي
كتبتها من وحي استشارات الناس)
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تتسول
ال
ّ
احلب..
تسول ّ
ليس معنى وال فائدة من ّ

نحب ونبني حياتنا عىل َمن ال يبادلنا نفس
نمر به = حني ّ
أكرب ابتالء ّ

املشاعر ..بنفس القوة ..أو قريب منها.

ليتدخل ويعمل حساباته..
وهنا ال بدّ من استدعاء العقل
ّ

حيبنا؟!
متالزمة احلرية التي ال تنتهي :نرتبط ب َمن ّ
نحب ..أم َمن ّ
استقبالً ،
ً
وبذل..
ارتبط ب َمن يمأل نفسك..
حتب دون فرح استقبال منه = سيذ ّلك ..
َمن ّ

حيبك دون مقابل بذل منك = سيخنقك ..
و َمن ّ

احلب = ستنفذ يو ًما إن مل ّ
تغذ بمقابل ..
ْ
مهام كانت طاقتنا يف ّ

القصة من طرف واحد = حمكوم دو ًما عليها بالفشل ..أو ّ
بأل
ّ
تعيش سعيدة عىل ّ
أقل تقدير.

ال تقل /ال تقويل« :عايزها حتبني ..عايزاه حيبني»
بل ْ
أحبه وحيبني»..
أحبها وحتبني ..أنتظر َمن ّ
قل /قويل« :أنتظر َمن ّ
ولو طال االنتظار.
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حب ِعمياني
ّ
صل اهلل عليه وسلم -يف الرؤية الرشعية ّ
ملا قال النبيّ -
(الل هي

أحرى أن يؤ َدم بينكام» = مل يكن
من حقّ الطرفني عىل فكرة)« :فإنّه ْ
ناط ًقا عن اهلوى ..بأيب هو وأ ّمي.
مهمة جدًّ ا يف احلكم،
الروح والدم = ّ
املالمح واالنفعاالتّ ..
احلب.
واستدراج القلب حلمى ّ
الصدمة يف التباين بني األسلوب الكتايب أو حتى
ريا حتدث ّ
ولذا كث ً

نغمة الصوت ..وبني الشكل.

احلب عىل أرض الواقع.
أكرر دو ًما :ال بدّ أن خيترب ّ
طبعا ..عشان حمدّ ش يقول دي دعوة لـ.) dates
(يف ح ّله ً

احلب خلف الشاشات وعرب الصور = غري مكتمل األركان ..وال
ّ

ريا.
يعول عليه كث ً
ّ

قصة قوية مجيلة ..وبداية حلياة طويلة..
نعمّ ..
مؤهل ألن يصري ّ

لك ّنه حيتمل بنسبة كبرية ً
يتحول ألكرب صدمات العمر !
أيضا أن
ّ
رف ًقا بأحالمكم.
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جرح
ومىض يلملم قلبه ..
قال دون أن يلتفت:

«أستحي من اهلل أن أكون ذن ًبا تستغفرين منه حني تنجيل عنك

سكرة األماين ،وأكرمك عن أن تكوين نزوة تلعنها ذكريايت».
كم ستحمد له هذا اجلرح.

وكذا هي ..لو مضت ..وقالت..
حيمدان اجلرح..

يوم يعوضان باجلمع يف احلالل ..عىل أكمل حال.
أو يبدل ّ
كل منهام بخ ٍ
ري من اآلخر.
يوم يسمو القلب ،فيذوق ّ
لذة اليقني.
***

ّ
مهام اتعذب !
الل بيحب = بيحافظ عىل حبيبهْ ..
ّ
الل بيحب = بيتمنى سعده ..ولو مش معاه !

ريا
بعدٌ بذكرى طيبة أو سهلة التجاوز عىل أقل تقدير = أهون كث ً
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من قرب يستنزفك.

الوحدة التي جتد فيها روحك = أرفق بك من صحبة َمن ال

يكملون روحك.

مضطرا يف أحدها إلطالق
حياتك جمموعة قرارات = أحيا ًنا تكون
ًّ

رصاصة الرمحة!

كتب عىل ّ
كل أحد نصيبه من األملِ ..
احرص ما استطعت ّأل
لكن ْ

يكون نصيبك منه باعثه الندم.
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البلوك أم
التّ جاهل؟!
للصدمة يف مشاعر ..كانت يو ًما ما عنيفة !
البلوك = ر ّد فعل عنيف ّ
ال ّتجاهل = يعني اخلروج من احلسابات ً
أصل !

لذا هو أقسى عىل متل ّقيه ..وأقوى لقلب فاعله؛ ألنه يأيت بعد متزيق

ورقتهم من دفرت العمر ..
ُ
احلب ،وقد حتتاجون مظاهره
الكره كث ًريا ما يكون صورة
متحولة عن ّ
ّ
لفرتة ما ..أ ّما التعايف ال ّتام فهو حني الوصول ملنطقة (مش فارق).

ملا ّ
تتأكدوا من استحالة استمرار عالقة ما ..باهلل عليكم خدوا قرار البعد
برسعة .خدوه وان ُتم ما زلتم متلكون طاقة أن يتمنى ّ
كل منكام لآلخر اخلري.

خدوه قبل ما يوصلكم االستنزاف لشعور الكراهية.
اإلرصار والعند مش ً
دايم ممدوح ..اإلرصار والعند لو مكنوش

يف طريق صحيح ،هيندمكم عىل ّ
كل حلظة تأخري.

احرصوا دو ًما عىل استمرار مجيل ..أو رحيل نبيل.
ْ

ً
عاجل
أهديتني ..سأستطيع جتاوزه،
ْ
دع عنك اجلرح واألمل الذي ْ
أم ً
آجل.
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لكن كيف أساحمك عىل أن ع ّلمت قلبي كيف يكره ..وقد كان

من قبلك برباءة األطفال ،ال تبيت معه شحناء ل ُبكره؟!
ال ..لن أسمح لك بغزو ِ
ّ
كمحتل غاشم رحل..
مدن روحي،

وترك ذيوله الغادرة تعبث من بعده!
نقيا ،أبتسمّ ..أل ترتك ّ
أقسى عقوبة لك أن ّ
أثرا ..كأن مل تكن.
يف ً
أظل ًّ
ّ
لذا -ورغم ّ
للكل أن يكونوا.
أحب
كل يشءْ ..-
كن بخري ،كام ّ
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معادالت
وعظات
حب) = حياة هادئة.
• باذل بحب  +جميد لالستقبال بنبل (ولو بال ّ
بحب  +بارد يف القرب = استنزاف سينضب.
• باذل ّ

• جميد لالستقبال  +بارد بال إثقال = روتني ..يستمر صام ًتا أو

ينفجر يو ًما.

بحب = قصة مجيلة ..نادرة يف حياة الناس..
بحب  +باذل ّ
• باذل ّ
تصلح ً
أمل ..وغذاء أحالم ..العربة يف مثلها باخلتام.
اخللود ل َمن أحسنوا يف السطر األخري.
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ال ظلم فيما ال
يملكه القلب
« خايف /ـة ..أكون ظالمها  /ظالماه!»
ريا يف معرض حديث أحد من الطرفني عن رشيك
كلمة ترت ّدد كث ً
العالقة (اخلطوبة حتديدً ا) اجليد ،الذي ليس له يف الق ْلب قبول ،وال

وتتحول العالقة لضغط نفيس ،وجلد
الروح م ْــردود..
ّ
ألفعاله يف ّ
بسوط الشّ عور ّ
ّ
بالذنب ..وتر ّدد نازف أمام قرار االنسحاب؛
للذات ْ
املتوهم.
خو ًفا من الظلم
ّ
َدعونا ن ّتفق أنّه ال بدّ ِمن ٍ
نستطع ال ّترصيح
سبب منطقي ،وإن مل
ِ

ريا النعدام القبول ..خيرج ِمن هذا ال ّتعميم أولئك املرت ّددون،
به كث ً
فاقدو ال ّنضج ،الذين ال يعلمون ً
أصل ماذا يريدون ،وبالتايل ُهم أكثر
الشخصيات إرها ًقا ألنفسهم ،ولرشكائهم ،وملن حوهلم.
تعر ُفهم يف ْ
السبب ..فجأة كده معدتش
حلن قوهلم( :مش عارف إيه ّ

بالرتوي يف االرتباط ً
أصل،
قابلها /قاباله) ..وهؤالء ن ْن َصحهم دو ًما
ّ
أي قرار إن ارتبطوا.
وبالرتوي يف ّ
ّ
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املقصود ُهم هؤالء الذين يعرفون جيدً ا ماذا يريدون ِمن رشكائهم،
ٍ
لسبب أو آخر مل جيدوا ما
ثم ُهم
وماذا يستطيعون أن يقدموا ُهلمّ ..
يريدون ،أو مل يملكوا الطاقة ملا يستطيعون.

يفس ،وبالتايل هو ال ُيملك ..وعدمه = مقبول
ال َقبول = يشء ال ّ

جدًّ ا من أحد الطرفني ،وال يعني عي ًبا يف أحدمها.

ْ
إن فشلت معها ،فقد تكون جيدً ا جدًّ ا مع غريها.
وإن مل ِ
ْ
حلبك ،قد تكونني فتاة أحالم من سواه.
جيد الطاقة ّ

وضعا لألمور
مشج ًعا عىل قرار االبتعاد ..بل أقوله
ً
أنا ال أقول هذا ّ

وحتريرا لكثري من النفوس من وسواسها.
يف نصاهبا،
ً
فهونوا عليكم.
ال ظلم فيام ال يملكه القلبّ ،

بصامت أرواحكم.
ال حتتاجون دو ًما للتربير بعيب ،بل هي
ُ
أين اخلري ..وليست ّ
كل الظواهر كبواطنها ..و َمن ريض
ال تعرفون َ

ثم الرضا ال ينايف البحث ّ
عم يسعدكم.
(عىل ّ
الرضاّ ..
أي حال) = فله ّ

مع األسف -ر ّبينا عىل كث ٍ
حتولت لشبح
إنّناَ -
ري من األباطيل التي ّ

خميف يسيطر عىل قناعات الشباب وطريقة تفكريهم.

• ليس رفضك للمتقدّ م خلطبتك الذي ال يعيبه يشء ،واملشهود له
بجميل اخللق ولطف الطباع؛ ً
ظلم.
ظلم ..ليس ً
ليس ً
ظلم.

للتوعد بقادم سيئ ..إىل
بطرا عىل النعمة ..وال يفتح با ًبا
ّ
وليس ً
الردود املع ّلبة.
آخر تلك ّ
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تكملني ..وال أجد
أنت مجيل ..أشهدْ ..
لكن ليس ذنبي أنّك ال ّ

معك قلبي.

ستجد َمن تسعد هبذا َ
اجلامل فيك ..وتسعد هبا.
ور ْفيض لك ال يعني عي ًبا ّ
يف أو فيك.

للتحرج
• ليس ر ّدك (اللطيف) بالرفض بعد الرؤية الرشعية مدْ عاة
ّ
(فوق احلدّ ) والشعور السلبي بأنّك معاقب بكرس خاطر ٍ
فتاة ملجرد أنك
ثم مل جتد يف نفسك ً
قبول ..مهام كان فيها من مميزات.
جلست معهاّ ،

لكن ليس ذنبي ّ
أن
أنت مجيلة ..ال تفقدي ثقتَك يف نفسكْ ..
روحي مل تنفذ هلذا اجلامل فيك.
سيأتيك َمن متلكني عليه قل َبه ِمن النظرة األوىل ..وترين يف عينه

بالسعد.
ال ّلمعة الواعدة ّ

ورفيض ال يعني عي ًبا ّ
يف أو فيك.
ِمن حقّ القلوب ْ
أن ختتار َمن تفرح به ويفرح هبا ..من حقّ القلوب أن
تسعى ملن يكملها وحيسن ر ْفقتهاّ ..
بغض النظر عن مقاييس الناس ك ّلهم.
لكل قرار تبعاتهّ ..
أن ّ
لكن لتنتبه العقول ّ
وكل اختيار وله ثمنه ..
ْ

متى استعددتم لل ّتبعات ،وأجدتم بذل األثامن = تستح ّقون حياة

عنواهنا األمان.

«هو كويس جدًّ ا وبيحاول ً
لألسف مش
دايم يرضيني ..لكني
َ
ّ
حاسة بيه خالص ..
ّ
أكمل أظلمه ،وخايفة ملقيش مميزاته دي تاين» !
خايفة ّ
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«حمرتمة وبنت حالل وأهلها طيبني ،بتسمع كالمي واتع ّلقت يب

لسه ..خايف أكمل معاها
احتركش هلا ّ
جامد ..لكن املشكلة قلبي ما ّ

معوضش زهيا تاين!»
أهبدهلا معايا ،وخايف ّ

متكررة حدّ امللل ،وحدّ الوجع ..
متكررة من الطرفني ..نعم؛ ّ
شكاوى ّ

نفسه للمفقود ..ال يقدّ ر
ابن آدم يستهني دو ًما باملوجود ْ
وتصبو ُ
(بالصعب) ولو
(السهل) حقّ قدره ولو كانت فيه سعادته ،بينام يتع ّلق
ّ
ّ

أن ّ
كانت فيه تعاسته ..غري ّ
الطمع يعكس له الصورة دو ًما.
ومع ذلك فال نملك ّإل ال ّتعامل مع ابن آدم عىل أنّه ابن آدم !
َ
بطباعه ،وتط ّلعاته ..بمميزاته ،وعيوبه.

ستبقى القاعدة ّ
ويكمل الروح
الزواج إن مل حي ّقق سعادة القلب،
أن ّ
ّ
= فق ّلته أحسن.
أيضا ّ
وستبقى القاعدة ً
أن الرضا جنة ..و َمن مل يستطع ال ّتعايش مع

السعادة أبدً ا.
للسعادة = فلن جيد ّ
املتاح (بقصوره ونقصه) ما دام حم ّق ًقا ّ

ال ُترهقوا قلوبكم وال جتربوها عىل يشءِ ..
لكن اعلموا يف الوقت
أن ّ
نفسه ّ
لكل قرار تبعاته.
أي قرار ..ما دمتم مستعدّ ين متا ًما لل ّتبعات.
ال مالمة عليكم يف ّ

وترهقوا َمن حولكم ..ال تعرفون ما
أ ّما أن تتعبوا أرواحكم ْ
كل طريق رم ًيا ّ
تريدون ..وختشون من ّ
بالظنون ..أرواحكم ذابلة،

أح َسنتم (الذبح) لكان
وبالتايل هي ألرواح رشكائكم قاتلة ..ولو ْ
أهون ..لو تعلمون.
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األ ّيام تداوي اجلراح ..ويف ال ّلجوء لكن ِ
َف اهلل مسرتاح ..أ ّما تطويل
فرتة املداولة ،ويو ًما يف إقبال وأ ّيا ًما يف إدبار = ٌ
فقتل بطيء ،وقد هنينا عن
ربا.
القتل ص ً

الرضا املطمئن القانع الذي ال يشوبه
ْ
االستمرار = إ ًذا َ
اخرتتم ْ
هو ّ
(ندم) ،وال ُتذبح سالمته عىل ِ
عتبة املقارنات.
هو األمل الواثق اخلاشع الذي ال يكدّ ره
ْ
اخرتتم الفراق = إ ًذا َ
(ندم) ،وال ُيقطع حبله هبيهات وليته ما فات.
نعم ..إ ّياكم وال ّندم ..عىل أ ّية حال.

أي قرار ..ما ُدمتم مل تأخذوه بنا ًء عىل مبدأ
لس ُتم َملومني يف ّ
(املقارنة) ..وإنام بنا ًء عىل بحثكم ّ
عم يسعدكم أنتم.
شخصا بشخص ..أو
يف عالقة ..يف ارتباط ..يف عمل = ال تقارن
ً

شيئًا بيشء.

وقيمه كام هو ..بعيوبه ومميزاته.
بل انْظر لألمر منفر ًداّ ..
استمر.
يسعدك ويرضيك =
ّ
يتعبك ويشقيك = ابتعد.

األول النعدام الرضا يف حياة الناس.
السبب ّ
(املقارنة) هي ّ

مرت يف حياته ،وتلك
ذلك الذي ما زال ُيقارن رشيكته ْ
بأخرى ّ

معمية عن مميزات الوضع
السابقة فهي
التي مل تستطع جتاوز التجربة ّ
ّ

يسعدوا ..ما داموا
احلايل ،غارقة يف التساؤل عن ّأيام أفضل = لن ْ
كذلك.
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وكل له مميزاته الفرد ّية بال ّ
هناك األفضل دو ًماٌّ ..
شك.
ٍ
أي مؤثرات
القرار
حترروا من (املقارنة) ..وخذوا
بمعزل عن ّ
َ
ّ

حترمكم من نظرة قنوعة.
أنفسكم يف سجون القصص امل ْنتهية ..عيشوا احلارض،
ال ْحتبسوا َ
وحترروا معه حتت شمس اإلنصاف..
وأعطوه ح ّقه يف أن يكون وحدَ هّ ..

ثم اتبعوا القلب والعقل فيام يتفقان عليه بعد املداولة ،واالعرتاف.
ّ
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كونوا شجعانً ا
ٍ
عالقةُ -مرهقة -ما حني وصوهلا
إرصار بعضهم عىل استمرار
ُ
ملفرتق طرق = قد يكون ً
ناجتا فقط عن حتدٍّ داخيل مع نفسه يف أنّه لن

تكبه أن خيرج منبو ًذا بعد أن كان مطلو ًبا ،ورضاه مرغو ًبا..
خيرس ،عن ّ
حب أو حرص أو اكتشاف لقيمة الطرف اآلخر.
ال عن ّ
ُ
رب األمان ..وتعود (ريمة
هذا ال ّتحدي
سيخفت متا ًما بعد العودة ل ّ

لعادهتا القديمة).

متكرر يف أولئك
نموذج
هذا
املتمردين عىل نعم ،ال يقدّ روهنا حقّ
ٌ
ّ
ّ
قدرهاّ ..إل بعد إيذاهنا بالرحيل.

يستحب هنا الرحيل بال وداع ..أو كثري كالم.
ريا ما
لذا كث ً
ّ
أرفق ّ
احلسم ُ
سيام َمن يرجو النجاة بام تبقى له
ُ
بكل األطرافّ ..

من روحه.

حتمل مسئوليتها.
كونوا شجعا ًنا يف أخذ القرارات ..وكونوا نبالء يف ّ
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مش عايزة أتجوز
واحد عادي
 -مش عايزه أجتوز واحد (عادي) ..عايزه واحد يكون (ملتزم)

هم الدين ،وياخد بإيدي ويرفعني معاه.
وشايل ّ

انترشت عىل لسان كث ٍ
ري من بناتنا ،تطلق هكذا
مثل تلك الكلامت التي
ْ

فه ٍم سطحي للحياة.
كشعارات جوفاء؛ دخا ًنا يف اهلواء ..كاشفة عن ْ
دعوين أرضب مثالني :

• تزوجت األخت ً
رجل (مش عادي) ..متقد ًما يف طلب العلم،
ً
السمت واخللق.
عامل يف الدعوة ..معرو ًفا يف تعامالته (العامة) بحسن ّ
طارت فرحة ..واستقبلت التهاين والتربيكات ..ولسان حال
ْ
األخوات حوهلا (إهنا لذات ّ
حظ عظيم)!
تدريبيا..
معسكرا
األول بدأت األخت تشعر أهنا دخلت
من اليوم ّ
ً
ًّ

فيه واجبات وفيه حمظورات ..وفيه التزامات ومقتضيات (عىل طريقة:

زوجة رجل مهم).

حتى اآلن ال مشكلة ..وهذه أمور عادية يف ّ
كل ارتباط..
لكنها فوجئت بعد ذلك بأن األخ ّ
(الل مش عادي) خارج البيت
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= (أقل من العادي) خلف بابه.
ّ
جل وقته باخلارج ال تكاد تراه ّإل ملا ًما ..وغالب وقته داخل البيت
بني مكاملات أو لقاءات أو حتضري ملحارضات..
(موالنا) ال يفهم لغ َة عينها ..وال ُ
ينفذ لروحها ..وال كثري وقت

ّ
الكف ..ليعلم ّ
البث!).
لديه كي (يولج

مضطرة لكتامن دمو ٍع فاضت هبا شقوق روحها ..وكيف
ثم هي
ّ
ّ

مهمته العظيمة؟!
يشتكي مثلها ،وكيف تعطل زوجها عن ّ
تزوجت األخت ً
ً
(مسلم) ..يصيل فروضه ويصوم شهره
رجل
• ّ

ً
حالل ..طيب اخللق ،كريم الطبع..
وال يطعم ّإل
مثابر يف عمله ،حمبوب م ّمن حوله.

ال كثري علم لديه ..لك ّنه حريص عىل حتري الصواب ..

مقص يف أمور ..لكن له قلب خمموم ال يرى لنفسه ً
فضل عىل أحد
ّ

من املسلمني..

ّثم هو يملك ِمن الذكاء العاطفي ما يفهم به حديث أنفاسها قبل احلروف.
ٍ
بصفة دائمة وهو عائدٌ هلا من عمله ..أو
ال ينسى وردة يلتقطها

مفاجأة دورية بعشاء أو فسحة.

مستمع جيد لتفاصيلها التي تبدو (رغي فايض) ..ومشارك جمنون
ٌ

ألفكارها (الطفولية).

حتس معه ّ
«حب» ّإل يف
أن الدنيا بني يدهيا ..وال معنى لكلمة
ّ
ّ

نظرته هلا.
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ترى ّأيام ال أقول أسعد ..بل أحفظ لدينها؟!
ماذا أريد أن أقول؟!
أريد القول:

 -كلمة (عــادي) أو (مش عــادي) ال تتع ّلق بمظهر ديني أو

إمكانات دنيوية ..بل بروح طيبة وطباع كريمة وقلب واسع ،فيه أكوان

من السعد.

 -زواج = أمان املشاركة ..ومشاركة األمان ..

فابحثوا ع ّمن يمنحكم هذا ..وفقط.

حيملك أنت (الطني)!
هم الدّ ين = قد ّ
ّمن حتسبينه حيمل ّ
و َمن تنتظرينه أن يأخذ بيدك = قد يكون عني فتنتك !

وإنه ال يساعدك للوصول إىل اهلل أحدْ ..
إن مل تساعدي نفسك ابتداء..
اسعوا حلياة ّ
تظل
َدعوا عنكم أوها ًما ّ
رسختها تربية قارصة ..بل ْ

فيها قلوبكم بالرمحة عامرة.
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أيضا مش
وهو ً
عايز واحدة عادية
 س :اتقدّمت لبنت هي مناسبة من جميع الجهات،
بس اللّي مضايقني لما اتكلمت معاها في دراسة
بس
العلوم الشرعية قالتلي إنها حاولت كذا مرّةّ ،
حستها تقيلة عليها .هي ما شاء الله خاتمة القرآن
ّ
بس كان نفسي في شريكتي إنها
ومعلّمة قرآنّ ،
بحب العلم جدًّ ا.
تكون متعلّمة علم شرعي ،خاصة أنا
ّ
ج :حبيبي ..عىل املريخ ..هتالقي هناك إن شاء اهلل شيخة اإلسالم!
ّ
تفطرك رشح األجرومية ..ويف الغدا ما شاء اهلل ،رشح فتح

الباري ..هتاكل صوابعك وراه..

أ ّما العشا فتنام خفيف ..تعليقات عىل ال ّنونية!
ِ
شفت ازاي!!!

فهمكم الفهم ده؟!
يا أخي ،مني ّ

مني اعتدى عليكم هبذه اجلناية الفكرية؟!

يعني واحدة حافظة القرآن وتقويل تقيلة عن العلوم.
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ثم ما يغني عنك حفظ متون الدنيا لو كان مع عدم تطبيق ،أو مع
ّ

تطبيق كامل يف زاوية ال تشبع روحك وال ّ
تعف نفسك!

وتقر هبا عينك وتعفك
تتزوج امرأة صاحلة تطيعك
أنت عايز ّ
ّ
وتغنيك ..وال عايز تتزوج املكتبة الشّ املة؟!
سمعت ً
مثل ّ
إن اإلمام أمحد اشرتط يف زوجته يكون هلا سند عايل؟!
طب حدّ من الصحابة ..طب حدّ من العلامء (العاقلني) ..يا غايل

دي زوجة حممود شاكر كانت أ ّمية ..ومع ذلك لوالها ما راح وال جاء!
وغريه ..وغريه..

ألهنم كانوا رجال ..فامهني يعني إيه زواج ..ويعني إيه حياة..

ويعني إيه (امرأة) بمعنى كلمة (امرأة).

فوق يا حبيبي ..فإين واهلل لك ناصح..

الصاحة!
وهقوم
أتسحر ..عشان قفلتني ّ
ّ
(تاخد ح ّتة نخبة فكر؟! )D:

صحبة الجنة 219

مش عادي
(تاني)
بيطور من نفسه -مش عادي -مش روتيني) ..
(طموحّ -

تتكرر عىل لسان بنات (اليومني
إىل آخر هذه القائمة التي بدأت مفرداهتا ّ

دول) حني حديثهن عن مواصفات رشيك احلياة ..المنتظر ..بسالمته.

ريا عن( :ملتزم -مش عادي برضه-
وهي قائمة ليست بعيدة كث ً
ّ
وبيصل بنا الرتاويح  -ياخد
حافظ قرآن -صوته حلو -إمام مسجد

بإيدي ويساعدين)

لدي حساسية م ْتعبة من مثل هذه املصطلحات حني
احلقيقة ّ
استشارة؛ وذلك ألهنا تعكس ً
فهم
أسمعها يف بداية ّ
أي شكوى أو ْ

سطحيا جدًّ ا للحياة ،عىل طريقة (الزم أنجح)!
ًّ

وأقول:
الل تعرف ّ
ّ
تغذي بي ًتا بدفء عاطفتها ..وتشمل ساكنيه برعايتها..

نظيف مرتّب ،تفوح يف أرجائه زكي عبق طبيخها (مهام كانت

أحجر عليها وال أسلبها
أي-كارير -فأنا هنا ال
ناجحة أو متميزة يف ّ
ُ

حقّ النجاح ..عشان ردود مانتم عايزهنا تطبخ وخالص)!

 220صحبة الجنة

ريا) يف
أقول َمن تستقبل بالفخر واالمتنان زوجها ..ولو كان (كاش ً

سوبر ماركت بأحد األحياء الشعبية.

لك ّنه يف نظرها ..بطل !
بطل ألنه يطعمها من حاللَ ..
َ
بطل ألنه آوى قلبها من هجري

الوحدة إىل الظالل.
َ
بطل ألنه سند وأمان ..وكرم واطمئنان.

ٍ
َ
ّ
سيظل
وسادة واحدة..
بطل ألهنا ال ختشى أن هترم بجواره عىل

دو ًما يستمع هلا بنظرة شغف ،مل تكن يو ًما باردة.

َمن تعرف هذا وتفهم احلياة هكذا = هي يف نظري املتميزة ..متا ًما.

رواد الفضاء اخلارقني أو صانعي التاريخ اخلالدين
أ ّما الراغبات يف ّ

متوفرا ،مع األسف.
طلبهن
= فليس
ّ
ً

هذه هي احلياة يف أصدق وأبسط وأسعد معانيها.
ّ
اخلاص
تزود يف االختبار الشفوي
ّ
والل مش عاجبها فبنصحها ّ

بالرؤية الرشعية سؤال:

شايف نفسك فني بعد مخس سنني !
ونصيحة هلل ّ
الل يقو ّلك كالم حلزوين كبري ،ويعم ّلك البحر

نصاب..
طحينة ،ويس ّفرك املريخ ،ويبنيلك قرص يف الالال الند = ّ
وهتلبيس يف احليط !
ّ
والل يقولك ّ
بكل واقعية شايف لو ربنا كتب بينا نصيب هنكون

أي حال ،أكيد بنسعى لألفضل وبنرىض ّ
بالل ربنا كاتبه..
سعداء عىل ّ
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شايف بيتنا مجيل وهادي وعيالنا مبسوطني وأنا منشكح عشان عاماللنا
ح ّلة حميش حمرتمة = واد زي العسل وما يتسابش.
وبقول للشباب:
ّ
تروح علطول بدون ما ترشب
السؤال ده = تقوم ّ
الل تسألك ّ

هتتجوز األستاذ منصور مدير ال HR
العصري كامن ..ألنك غال ًبا
ّ

يف الشغل عندك ..وهيطلب منك تقارير أداء وخطط تطوير ربع
ونصف سنوية ..ومراجعة مخسية للوعود ّ
الل هتقوهلا وأنت نافخ

صدرك الوقت.

أنا هنا بالطبع ال أقول أبدً ا بانعدام الطموح أو الرضا بشخصية

أي وضع
ضعيفة ضيقة األفق ،متيل لإلحباط واالنطواء ..والتأقلم مع ّ

مهام كان سيئًا وبه فرص لتغيريه؛ فاحلياة مع مثله ستكون سجنًا خان ًقا!
لكني يف الوقت نفسه ّ
أحذر من نمط الشعارات اجلوفاء التي
تسيطر عىل تصور الطرفني؛ لتحول احلياة بينهام ليشء مع ّقد ،متمرد..

يقارن واقعه الذي بإمكانه حتقيق السعادةْ -
أحسن ال ّتعامل معه-
إن ْ
بواقع آخر ال وجود له ّإل يف أرض األحالم.
وسط هذه املطحنة التي نحياها ومعطيات الدّ نيا يف ّ
كل أنحاء العامل

= ينبغي أن نحلم بحساب ..ونبني مفاهيمنا عىل أساسات واضحة،

تسعدنا ..دون وعود كاملاء الذي يلوح بفعل الرساب.

ّ
أن هنا أوجه الناس ملا ُيسعدهم و ُيسعدوه ..ال بملء أدمغتهم

بكالم فارغ حني يصطدم بأرض الواقع هيبهدهلم ويد ّمر حياهتم !
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أنا مش بقول ما تسعوش ً
دايم لألحسن ..لكن الزم الرضا يكون

هو األصل مع األساسيات التي تبنى عليها احلياة.

واهلل العظيم ما ينفع الواحدة أنجح إنسان يف الدنيا ..لكنه ما

بيعرفش يفهم ّ
وشها ..وال بيعرف يثني عىل معروفها ..وال بيالحظ

قصة شعرها.
ال ّتغري يف ّ

وبالش أدخل يف تفاصيل هتتعب ناس كتري ..

فهم طبيعة احلياة ..وعدم ترديد كالم (إنشاء) مش
الفكرة هنا يف ْ
واقعي وال فامهني ً
أصل ان ُتم عايزين منه إيه!
فهم األساس الذي تبنى عليه البيوت ..وال ّنضال عنه.
الفكرة يف ْ
لنجد األمان.

طب لو معادلة صفرية ..األمان وال التطوير املستدام والعمل عىل
ْ

فرص التحسني و(البال بال بالااا)؟!

األمان ..هو ما جيعل للحياة معنى ..ولو كانت رتيبة بدرجة ما.

َمن ُيشبع العاطفة ..وينفق من قلبِه قبل جيبه = سيكون جواره

ً
مهام بدا للناس عاد ًّيا.
نعيم ،أبد ًّياْ ..

إحداهن :أنا ال تأرسين العاطفة ،بقدْ ر ما يأرسين االنبهار.
ستقول
ّ
أقول صاد ًقا :االنبهار بال معان إنسانية = يو ًما -واهلل -سينهار.
تقول :ومل جعلتها معادلة حدّ ّية ..مل ال جيتمعان؟

أن ّ
أقول :الدنيا ُبنيت عىل أصل ال يتغري ..وهو ّ
كل يشء بثمن ،أ ًّيا

كان.
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أحقق طموحي
ّ
الل متابعني كو ّيس عارف إين ً
ّ
بشجع البنت جتتهد يف جماهلا أ ًّيا
دايم ّ
كان ..وتشد حيلها يف الكلية عشان خت ّلصها ..بل ّ
الل بيكون هلا وظيفة
بنصحها ً
دايم حتافظ عليها ،وبنصح ّ
الل خطيبها بيشرتط عليها تسيب
الوظيفة إهنا تسيبه هو؛ ألنّه لو عنده حكمة ً
فعل هيخ ّليها حتافظ عىل

دخلها اخلاص ..وممكن تاخد أجازة بدون راتب وتقعد يف البيت ما
ْ
دامت دي رغبته وهيقدر ينفق عليها ..عشان حمدّ ش يضمن تق ّلبات
األيام ،ولو ً
مثل -ال قدّ ر اهلل -فارقها بموت أو غريه ال يرتكها عالة

أي أحد.
تتك ّفف الناس ،بل جتد ما يغنيها عن سؤال ّ

أحبه لنفيس ،وأخوايت بام أرضاه ألهل بيتي..
أنا هنا أنصح إخواين بام ّ

طيب اعرتايض أحيا ًنا بيكون عىل إيه؟!
ّ

ْاعرتايض بيكون حمدّ د عىل حالة بعينها ..وهي واحدة ً
مثل يف آخر

سنة يف كليتها ..وهتكون خرجية عادية (مش معيدة يعني وال حاجة)..
هكمل ماسرت ودكتوراه،
ومتقدّ م هلا عريس مناسب ،وحرضهتا بتقوله ّ
زيا بقول هلاِ :
ملجرد هو كده وخالصّ ..
بتهرجي!
والل ّ
إنت ّ
ّ
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ّ
ألن البنت (السو ّية) بتكون ما بتصدّ ق خت ّلص كليتها وتشوف

سيام أ ّما تكون
رسالتها األساسية العظيمة يف بيت سعيد وزوج صالحّ ..
الفرصة موجودة ً
فعل.
ّ
بنقولا ْ
اشغيل نفسك وأيامك يف دراسة
لو مش موجودة الفرصة

ً
مثل ..يف شغل مناسب لو متو ّفر ..وهكذا.
أ ّما ّ
حتط حاجة مش جمربة عليها ومش مضمونة كعقبة أمام زوج
اضطراب شنيع
وحياة ..لتكمل طريقها يف معاناة بال ثمرة واضحة =
ٌ

يف ترتيب األولويات.

ونوعا من الشعور
نعم ،من ح ّقك أن جتدي ما يوفر لك ثقة ذاتية
ً
باإلنجاز ..لكن احريص عىل ّأل يكون هذا عىل حساب املعنى احلقيقي
للحياة.
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كرسي االعتراف
املف ّتشون يف املايض = ضعفاء ..

واملتطوعون باالعرتاف = بلهاء ..
ّ

 ليس رض ًبا من ال ّنقاء حني ختربين خطيبك ّعم سرته اهلل عليك،

ومىض حلال سبيله ..بال عودة.
بل أنتّ -
مفتاح باب
بكل سذاجة -تضعني يف يد الشيطان
َ
الشكوك !
 مل ال ُت ْكرب أنت هلا هذه الدرج َة من النقاء الطفويل حني حتكي لكٍ
عن ٍ
عالقة تعثرت هبا يف مرحلة ما؟!
ذنب تابت منه أو
ٌ
(فهذاْ -
الصدق معك،
وإن كان خطأ-
دليل عىل رغبتها يف ّ
وحرصها عىل بداية جديدة ال يؤرقها فيها شعور بخيانة– ّ
متوهة).
نحن فيه ّ
بكل سهولة ،ونلتمس
َمل ال نقبل من اآلخرين ما نقع ُ
ألنفسنا فيه األعذار؟!

حتب أن يعاملك اهلل به؟!
مل ال تعاملها بام ّ
كن ً
رجل يف قرارك.
انتبِه؛ ْ
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إ ّما أن تعترب ما قالته صفحة مطو ّية لن تفتح أبدَ الدّ هر.
أو انْسحب هبــدوء؛ فأنت -عىل ّ
كل حــال -أكــرم َمن نذل
وقت لزوم األمر.
(هيحوشها) ليعايرها َ
ّ
جتملوا بسرت اهلل ..فليس يف
يا معرش َمن خلقهم اهلل ِمن ترابّ ..
ديننا (كريس اعرتاف).

يا معرش َمن خلقهم اهلل ِمن تراب ..دعوا املايض ماض ًيا ..وعيشوا
بجامل احلارض النقي ،ودعوا للقلوب مع مستقبل السعد استرشا ًفا.
َمن منكم يضمن نفسه؟!

احلب بال شكوك ..وبال تساؤالت ..
عيشوا ّ

عيشوا احلارض ..وأبرشوا بام هو آت..

عزيزي الرجل ..أرجوك اعْ مل بهذا؛ فإني حريص
والله على سعادتك:
أحبت
 إ ّياك أن تسأل خطيبتك عن عالقات سابقة أو هل ّالسخف !
من قبل ..أو يشء من قبيل هذا ّ
ح ّقك يبدأ ْ
مذ دخلت حياهتا ..وأ ّما الدفاتر القديمة -إن ُوجدت-
فبينها وبني اهلل ..وليست من ح ّقك أبدً ا أن تفتش فيها.
ْ
ٌ
أكمل بال التفات وال ذرة من ريبة.
واثق يف نفسك وفيها =

عندك ّ
فورا ..وال تكمل عالقة عىل
شك يف أحدمها = انسحب ً

أي وقت.
رماد سيشتعل يف ّ

صحبة الجنة 227

 ِإن اعرتفت لك خطيب ُتك بأهنا كانت ُمعجبة بأحدهم أو

مزقت
حدث نوع من تواصل أو كالم مع أحدهم ..لكن هذه صفحة ّ
كن عىل قدر ظ ّنها فيك.
من دفرتها وانتهت ..فأرجوك ْ

ْ
أكرر النصح بعدمه إطال ًقا،
إن كان هذا (عبط) منها ..ودو ًما ما ّ
الظن أنّك ستعلم
حتى لو سألتها أنت = فتنكر هيّ ،إل لو غلب عىل ّ
فتخربك -بال تفاصيل -أنّه كان ثمة أمر وانتهى متا ًما ..بل أصبحت

كرم اهلل الذي انتظرته ثمرة حلسن ظ ّنها فيه.
تراك َ

أن مصارحتها سذاجة ،غري أهنا ُ
أقول مع ّ
دليل نقائها وصدقها

معك ..دليل أهنا تريد أن تبني حياهتا معك عىل وضوح تام ،ال يطاردها

شعور بالذنب.

مفتاحا لباب الشكوك ..بل اجعل
فقدّ ر هلا هذا ..وال جتعله
ً

ثم اعترب األمر ْ
كأن
مصارحتها (الساذجة) نافذة عىل عامل الثقة بينكامّ ..

مل تسمعه ..وإ ّياك أن تستدعيه يو ًما ..ما دمت أعطيتها الثّقة واألمان.
ريا من ق ّلة املروءة وندرة الرجال =
يتكرر كث ً
أ ّما التهريج الذي نراه ّ
فيشء مؤسف ..ال بدّ من حتجيمه.

كن ً
رجل.
عزيزي الرجل ..أرجوك ْ
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على أمل
أسوأ نو ٍع يف االرتباط = هو الذي يبنى عىل «عىل أمل»

ومرورا بـ :عىل أمل ّ
يبطل سجاير،
بداية من :عىل أ َمل يصيل..
ً

هيتم بنظافته الشخصية،
وعىل أ َمل تتحجب ..وليس انتهاء بـ :عىل أمل ّ
مدب.
وعىل أمل تعرف تتك ّلم وما تبقاش ّ
العالقات ال بدّ أن تبنى عىل :أنا ٍ
راض بك كام أنت.

فورا ،وحاجات هتتغري عىل املدى
فيه حاجات هنبدأ تغْ يريها سوا ً

جوايا مهيأ نفيس إين أقدر أتعايش معاها كويس جدًّ ا
البعيد ..لكن من ّ

لو ما اتغريتّ ،
ألن احتامل عدم تغيريها أغلب!

وبنا ًء عليه تقيم العالقة بميزان ما ُيتحمل وما ال ُيتحمل ..ويؤخذ

القرار :باالستمرار أو االنسحاب.

الزواج ليس مؤسسة عالجية وال مصحة نفسية ..الزاوج عالقة
ّ

تشاركيةُ ..تبنى عىل القبول ،وتغذهيا املودة والرمحة ..ويثبتها تبادل
املسئولية.
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انت تطولي
هو ِ
َ
بس -برتفيض
« مش حلوة -أختك أمجل منك -مني هيتقدّ م لك ّ
عىل إيه؛ هو ِ
انت تطويل»..
هذه وغريها من مصطلحات قاموس االغتيال املعنوي الذي
تتعرض له البنات يف جمتمعناِ ،
ومن أقرب الناس لألسفَ ..من تنتظر
ّ

ِمن عيوهنم نظر ًة حتييها ،ومن ألسنتهم كلم ًة تغنيها؛ ُهم أنفسهم
روحها بال رمحة ،حتى وإن مل يكونوا يرجون هلا سوى
َمن يقتلون َ
السعادة فهذا ال يربئهم ..ما زال للقتل اخلطأ كفارة.

وتتحول النظرات يف وعيها الختبار
وتنشأ البنت عىل هذه الفكرة..
ّ
كل ال ّنظرات ..بداية من أ ّمها التي تراها عىل ّ
يومي ،مقيت ومتكررّ ..
كل
رسها ،أو أبيها وأخيها
أحواهلا ،أو أختها التي يفرتض أن تكون مستودع ّ
ال ّلذين تنتظر منهام شيئًا من ثناء (ذكوري) لطيف ،هيبها ثقة تزهو هبا..

مرورا ّ
بكل َمن تلقاهم خارج بيتها؛ فهي ُفطرت (مهام كانت د ّينة عفيفة،
ً
جو من اإلعجاب (الربيء)
يلفها
ٌ
حجاب كامل) عىل امليل ألن حييطها ٌّ

عىل العموم ..وانتهاء بأخطر نظرة ،يف وقفتها أمام مرآهتا !
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السابق ذكرها يف تلك النفسية
املرآة هي النتيجة النهائية للعوامل ّ
وحب ّ
مهام كانت
املرهفة ..فإما نظرة رضا وثقة
لكل التفاصيلْ ،
ّ

السخط واجللد الذايت والتط ّلع ملا ال
متواضعة ..وإ ّما ّ
كم ال هنائي من ّ
رسخها اخلذالن بأهنا (مش نافعة)!
ملجرد القناعة التي ّ
متلك؛ ّ

ريا:
أتعرض له كث ً
قدّ مت هبذه ّ
السطور ألجيب عىل السؤال الذي ّ

تكمل مع واحد ّ
بيأكد من أول اخلطوبة إهنا مش عىل
إيه جيرب بنت ّ
حب روحها ً
قدر ما يتم ّنى ً
فعل
حب روحها (وهو ً
طبعا لو ّ
شكل ،لكنه ّ
مش هيقول كده؛ ّ
حب الروح بيحول املالمح للوحة من اجلامل،
ألن ّ
يكف عن انتهاز ّ
ثم هو يف الوقت نفسه ال ّ
كل فرصة يبتزها
اخلاص)ّ ..
ربه (مع
نفسيا بإهنا الزم متىل عينه؛ عشان -بسالمته -ما ّ
يبصش ل ّ
فيها ًّ
الل ً
إين مش فاهم إيه ّبره ّ
ّ
وبيؤكد عليها معارش
دايم جاهزة ومتو ّفرة دي،

التوم كروز ّ
الل عايشني بي ّنا أو ّ
تفضلوا علينا يعني بإهنم يكونوا بينا)؟!

أي
الكم من االستنزاف وكرس اخلاطر وتدمري ّ
إيه جيربها عىل هذا ّ

معنى لالحرتام أو الشغف املتبادل يف العالقة؟!

والتمرد ّ
بيصبها عىل ّ
الل بيعيشها فيهم واحد
والسخط
إيه ّ
الضغط ّ
ّ

حيسسها إهنا أمجل حدّ يف عينه ،وعشان
يفرتض إنه دخل حياهتا عشان ّ

قرر يكون جنبها باقي حياته ..ولو كانت الدّ نيا مليئة باجلميالت
كده ّ
واألمجل؟!

بس كده ..دي بتلجأ ْ
لبذل جمهود مضاعف يف التذ ّلل وحماولة
مش ّ
كسب رضا سامج ومتك ّلف ،ال هو يكفيه من ناحية وال هو يرتكها ّإل
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بعد أن ينتهي هبا إىل مسخ ،ال مالمح له وال شخصية وال روح من ناحية
أخرى ..وتفيق املسكينة وقد خرست ّ
كل يشء ..خرست تلك العالقة
التي كانت تراها ميدا ًنا أشبه بساحة ٍ
قتال تثبت فيه أهنا جديرة بأن تكون
بجوار أحدهم ..ووسيلة جتيب هبا عىل ّ
كل الرسائل السلبية التي تلقتها
طوال عمرها ،تسكت هبا الكلامت املقيتة ،وتزيل هبا آثار ال ّنقد الالذع،
ً
نصال حا ّدة ..
وتداوي جروح النظرات التي كانت هلا
وخرست قبل ذلك نفسها ..واهلل وحده يعلم متى ستقدر عىل

استعادهتا!

لذا دعوين أقول ّ
بكل وضوح:
يا ّ
كل بنت ..

 ِوكل مجيل الزم فيه ّ
أنت مش أمجل واحدة يف الدنياّ ..
الل أمجل

ألي حدّ .
منه ..ده
منطقيا مفهوم ّ
ًّ

أو َحش واحدة يف الدنيا لو مكنتيش راضية عن َجالك
ْ
لكن أنت ْ
ّ
الل ر ّبنا خلقك به ..لو مكنتيش عارفه كو ّيس إنك ّ
بكل ما فيك مقبولة

ِ
حيب نفسه ،مهام كان ّ
الل
تتحبي..
وتستاهيل
أول حدّ الزم ّ
وأنت ّ
ّ
مفهمينك غري كده ،قصدوا أم مل يقصدوا !
حواليك ّ
 ده مش كالم عاطفي ْجمرد نوع من
بض َحك به عليك ..وال ّ

(الطبطبة) وجرب اخلاطر يعني ..أل؛ هذا كالم ديننا هو الذي يأمرنا
به ً
أن اهلل خلقنا يف أحسن تقويمّ ،
أصل ..ديننا الذي أخربنا ّ
أي
وإن ّ
ابتالءات حتى موجودة فينا دي هتكون سبيل كاملنا وسبب َجالنا..
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وإن رضانا ّ
قس َمه اهلل لنا (يف ّ
كل يشء) هو الذي يكمل فينا معنى
عم َ
باحلب !
اإلنسانية عىل احلقيقة وجيعلنا جديرين
ّ

إوعي تسمحي حلدّ يفقدك ثقتك ِ
مهام كان قر ّيب
بنفسكْ ،
 ِْ
وانت مكسوفة
منك ..إوعي تسمحي حلدّ خي ّليك تقفي قدّ ام مرايتك

من ّ
الرسائل السلبية املتكررة
الل شايفاه ..أنا عارف ده مش سهل أمام ّ
هيقويك عليه عالقتك بر ّبنا ّ
الل كلام كانت أقوى وأصدق كلام
لكن
ّ
شملتك بسالم نفيس أثبت وأعمق.

حيسسك إنّك املفروض متتني له باختياره
 ْإوعي تسمحي حلدّ ّ
لك رشيكة حياة ..أو إنّك -يا حرام -دون مستوى تو ّقعاته ،لكن مش
عايز يكرسك ..أو مطلوب منك ً
دايم تبذيل جمهو ًدا مضاع ًفا لتحوزي

بالصدقة من جنابه !
نظرة رضا أشبه ّ
العالقة ّ
زي دي عالقة واهية ،ال تستحقّ النضال من أجلها..
الل ّ
وبتكون نصيحتي يف الغالب هلذه املقدّ مات :سيبيه قبل ما يسيبك ..أو

يقيض عليك.

عاطفيا بمسألة التهويل
يبتزك
وعىل اجلهة األخرىْ ،إوعي تسمحي حلدّ ّ
ًّ

والتخويف من الظلم املتح ّقق لو سيبتيه يف حالة تيقنت ّأن هذه العالقة لن
تسعدك ..أو إنه مش هيساحمك وهيفضل -يا عيني -يدْ عي عليك.

ونحسن
ونطور من نفسنا
 مفيش مانع أبدً ا نسعى لألفضل،ّ
ّ

صحي ،أتقني استخدام
شكلنا ..اتبعي نظا ًما للحمية الغذائية ،كيل أكل ّ
جتميل
امليكب أب ،وا ْفهمي كويس يف اللبس واستايالته..
واألهم ّ
ّ
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روحك باليقني والطاعة ،وقلبك بالرضا والقناعة ،وخلقك بالكرم

والكرامة والفرح واملرح والصدق والبذل قدْ َر االستطاعة ..بس تكوين
بتعميل ده يف األصل عشان نفسك ..أيوه عشانك ِ
انت ،وعشان تعجبي
ِ
نفسك ِ
انت قبل ما يكون عشان تعجبي حدّ  ،أو تكوين مع حدّ .

 االرتباط يا يتبنى عىل احرتام وحرص وشغف ُمتبادل يا ملوشواحلب مش هتيجي ّإل مع
أي الزمة ..أيوه فيه درجة من األلفة
ّ
ّ
ِ
معينة
العرشة ومواقف األيامْ ..
لكن عمرها ما هتيجي ّإل لو فيه درجة ّ

من القبول الزم تكون موجودة مع ّأول يوم.
يا ّ
كل شاب ..

 شوف أنا عارف إنّك ممكن تكون حريان ًفعل ..وبتقول هي

بس أنا..
كويسة جدًّ ا وبتتمنى تسعدينّ ،

(بس) ديّ ،
والل بعدها ..
ال ما ّ
بحبش ّ
تكملش ..ما ّ

بتعوض
الدّ نيا يا غايل قائمة عىل قاعدة التعويض ..يعني حاجة ّ

حاجة؛ ألهنا -واهلل -ما بتكمل ..هي بتكون فقط كافية لتحقيق السعادة

والرضا عىل ما يف معطياهتا من قصور..

زي ما
بال ّتايل ياما فيه أمجل من خطيبتك (أو زوجتك) وياما هتشوفّ ،
هي دي ّ
فيه أمجل منك وأحسن يف ّ
الل هتح ّقق سعادتك
كل حاجة ..لكن ّ

هي دي ّ
الل مش هتالقي ْأجل
وتشيلك وتشيلها ،وترىض بك وتسعدّ ..
منها من زاوية ّ
إن مفيش أنسب لك منها ،كام أنت هلا ً
أيضا!

حلب كبري مع األيام
بالتايل ما دام فيه درجة القبول املمكن ترقيتها ّ
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= يبقى ما تقلقش ..وخ ّليك قدّ األمانة.

 واهلل العظيم تقدر تاخد من رشيكتك ّحتب ،لكن بلطف
كل ما ّ
وببث ثقتها يف نفسها ً
حتسسها إهنا ً
ّ
فعل عاجباك ..وإنّك
أول ..الزم ّ

توجهها
رايض هبا ّ
زي ما هي ومبسوط وسعيد ..وبصنعة لطافة ُمكن ّ

إهنا لو عملت كذا هتبقى ْأجل وأمجل؛ ساعتها هتالقيها هي بتسارع
ً
أصل ملا جيعلها جديرة هبذه الثقة أكثر وأكثر !
يعني ً
خس /احذري من املحيش ..دي حاجات ملا
مثل اختنيّ /

احلب موجود
بتتقال بلطف كده وصورة مش مبارشة وحمرجة ،وأصل ّ
بتتقبل واهلل عادي ..وممكن تالقيها بتتعمل قبل ما تنبه عليها ً
أصل؛
= ّ
صح ،وبنيت عىل أساس متني..
ما دمت فرشت ّ

أ ّما نربة ..معلش ،واجلامل َجال الروح ،ومش عارف إيه = َفدَ ه
مميزات كتري موجودة فيها ،يمكن ً
بيقتلها وبيعميها ً
فعل غريك
أصل عن ّ

ما بيتم ّناش أكرت منها .فاستهدوا باهلل كده ،وخ ّليكم أذكى من كده.

وتظبط أحوالك
وبرضه حاول بجدّ تنزل چيم أو متارس رياضة
ّ
السنانّ ،
وقب ُله ُمزيل
ْ
(املبهوأة) دي ،وما تنساش غسيل ّ
ورشة برفيوم ْ

عرق ..واحلاجات البسيطة ّ
جمرد لفت النظر هلا خيانة
الل كث ً
ريا ما تعترب ّ

ال ُتغتفر !

أي حدّ سواء من قريباتك أو
 ما ينفعش خالص تثني عىل ّملجرد إنك فاكر يعني ّ
إن ده هيخليها
قريباهتا ..أو حتى حدّ يف الشارع ّ
بيجرحها
(ت ْت َلحلح) وتاخد باهلا م ّنك أكرت ..ألن ده ببساطة قبل ما يكون ْ

صحبة الجنة 237

وختيل كده
وبيجيب ّ
جواها نتيجة عكسية فهو بيق ّللك يف نظرها قويّ ..
لو هي ً
مثل بدأت تثني عىل حدّ وطالبتك (ولو بطريقة غري مبارشة)

تكون ز ّيه ً
شكل أو ً
جسم ..هه ،عرفت إهنا طريقة وحشة ..قوي !

 الرجل الذي يرى ّأن دربه لقلب املرأة مفروش بإغاظتها بأنه
فارس أحالم الكثريات غريها = ٌ
رجل ضعيف ،فاقد الثقة بنفسه ..ال
احلب شيئًا !
يملك من مقومات ّ

هو متا ًما كاملرأة التي ال متلك من وسائل اجلاذبية سوى أسطوانة

«أنا ألف مني يتم ّناين»!

بل الرجل هو الذي يشقّ لقلبها طري ًقا من ال ّنبل الذي نبتت عىل

أطرافه زهور األمان ..التام.
 ال ّتلويح ّربه) دي ال تليق ب َمن يرجو
كل شوية بحكاية
ّ
(هبص ل ّ
اهلل واليوم اآلخر ..ألن -وبرصاحة يعنيّ -
الل عينه فارغة = لن يمألها

اجتامع ملكات الدنيا يف حياته .أيوه هي عليها دور يف إعفافك بال شك،

تنس أنّك ختشى اهلل وتراقبه ،وترجو رضاه.
لكن قبل ده ال َ

 تصدّ ق ّمرة واحد بيقويل أنا عايز أخطب واحدة وحشة عشان
إن ّ

يبصلها !
حمدّ ش ّ

(نجسا) وبدل
وطبعا ده تفكري واحد مريض ،يف الغالب كان ذيله
ً
ً
ما يصلح عالقته بربنا بيهرب ملثل هذا ّ
احلل األعرج.
وهي ُمكن تكون كويسة جدًّ ا ..لكن ألنّه بيقارن بامضيه األسود

ّ
زيا يف سجنه القذر.
(الل يف الغالب هيستمر فيه) بيدفن واحدة ّ
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ولألسف كثريون يف جمتمعنا ُهم َسدَ نة لسجون قذرة ..أعيذك باهلل

من أن تكون منهم.

 لو ّتأكدت ّ
إن خطيبتك مش مالية عينك (رغم مميزاهتا التي ال

تنكرها) فبرسعة ابتعد ..لكن سألتك باهلل ما تبتعد وقد خلفت وراءك
ً
مقبول
مربرا
روحا مقهورة وعينًا فاقدة لرؤية اجلامل أو استكشافهْ ..
ً
دع ً
من ظروف متعثرة أو سف ٍر مفاجئ ال تعلم إىل أين ينتهي بك أو ..أو ..

دعها حمفوظة ملن يفرح هبا ويتم ّناها ..واهلل بم ّنه يرزقك ..وهذا ال
ْ
يعيبكام ما دام فرا ًقا باملعروف.
طب لو زوجتي يا موالنا؟
ْ
ّ
كل عيش يا حبيب موالنا :

أن مجالك ْ
تذكر دو ًما ّيكمن يف قدرتك عىل مساعدة اآلخرين
ْ

أوىل الناس هبذا اجلامل.
ليكتشفوا مجاهلم ،ورفيقة دربك هي ْ

 -اتّقوا اهلل يف أنفسكم يا شباب ويف بنات الناس ..واعلموا أنّكم-

رب أو ابتعدوا بخري ..واحرصوا عىل عالقات
واهلل -مسئولون ..فاقبلوا ب ّ

سليمة مرحية ،آمنة مشبعة ..تقيم البيوت كام أرادها اهلل ورسوله ..أو
جترب خواطر الناس إن قدّ ر اهلل للبيت ّأل يقام بينكام.

ختامً ا..
بقوي
أرجو
َ
الكالم يكون منص ًفا وموزو ًنا ..وأنا ً
طبعا هنا مش ّ

حدّ عىل حدّ  ،وال جاي مع حدّ حلساب حدّ  ..أنا عارف كويس ّ
إن
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فيه مساحة من األخطاء الناجتة عن سذاجة أو ق ّلة خربة من الطرفني..
بنوجه ً
دايم للصرب عليها وحماولة إصالحها ما دامت قابلة لذلك.
ودي ّ

خاص بالطباع الفاسدة
لكن أنا كالمي يف القرارات احلاسمة
ْ
ّ
أصل ،وبالنفوس غري السو ّية؛ ألن ِ
ً
العرشة مع مثلها بتكون حكم

باإلعدام ..البطيء.
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تخجل ِمن
ْ
ال
ضعفك
ّ
(الطبيعيني) لدهيم هذه احلاجة الفطرية ..لالحتواء..
كل ال ّناس
ّ

سيام يف العامل القايس املجنون الذي نحياه.
ّ
ْ
ختجل ِمن ضعفك الذي ترضبك أمواجه العاتية ..ذات ذكرى..
ال
َمن م ّنا ال يتمنى رفي ًقا صاد ًقا ..يوايس ويسمع وجيرب اخلاطر..

ويبدّ د صقيع الروح بدفء املشاركة؟!

ويلوح بقلبه
متر عليه حلظات ختور فيه قوى مقاومتهّ ..
َمن م ّنا ال ّ

كغريق تتخبط يداه يف األمواج يريد َمن حيتضنها باإلنقاذ؟!

شتات القلب كاإلقبال
الروح وال جيمع
َ
غري أنّه -واهلل -ال يسكن ّ
عىل اهلل ..واالستغناء باألنس به ّ
عم سواه .
الصامتني ً
حفظا للدين ..الذين يروون
للصابرين الثّابتنيّ ..
طوبى ّ

لظى املشاعر بدموع اليقني.
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ُ
سلعة الله غالية
ألي سلعة؟!
َ
عينات املجانية) ّ
أرأيت تلك (ال ّ
ً
إهنا دو ًما تكون ّ
حجم ،و -غال ًبا -جودة من السلعة األصلية..
أقل

اهلدف منها إثارة ّ
مهتك ّ
للشاء؛ إذ تعطيك شيئًا يف يدك تقيس عليه حال
للسلعة ..وهنا فقط تنتهي مهمتها.
مت ّلكك ّ
ريا ً
أن ّ
َأل فاعلم ّ
كامل ،أو هكذا
كل نعيم دنياكْ -
مهام ظننتَه كب ً
ً
(حجم وصفة وحقيقة) لنعيم اجلنة..
عينة م ْنقوصة
ترجو منه -هو جمرد ّ

ّ
كل حلظة مجيلة حتياها يف هذه الدنيا فاألصل فيها أن تثري ّ
مهتك لل ّتشمري
ثم حتزن عىل نقصها أو
ًّ
جادا يف السعي ،ال أن تركن إليها وتطمئن هبا ّ
فواهتاِ ..
ومن هنا تؤتى القلوب بام ّ
صفو عزمها.
يكدر
َ
متام النعيم هنا أن ترىض بام بني يديك من (صحة ومال وولد..

وحب )..عينة -جمانية -ليست عن استحقاق م ْنك ،هتتف يف نفسك
ّ
كل حلظة مجيلة منها ِ
ّ
السلعة الكاملة ال ّتامة.
أن ا ْبذل لتنال ّ
وسلعة اهلل غالية ..وسلعة اهلل (اجل ّنة).
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اآلسك ..له
وعليه
اآلسك قد صنع حال ًة ما ..هلا وعليها ..بال ّ
شك!
ٍ
صفحة ُكتب هلا القبول
لكن دعوين هنا أتك ّلم عن نفيس كصاحب
ْ

عىل هذا املوقع -وهلل احلمد.-

ِ
لثالثة أمو ٍر رئيسة
سامع مهوم ال ّناس والتصدّ ر لنصحهم حيتاج
ُ

(بعد توفيق اهلل وتسديده):

موهبة فطرية وطاقة غري متك ّلفة يف بذل هذا األمر.
خربات حياتية مرتاكمة ّ
متكن املسئول من ر ّد الشبيه لشبيهه،

وتفريق احلالة عن غريها ،وتو ّقع النتائج من املقدمات.
ثقافة ّ
واطالع ودراسة تغذي العنرصين السابقني.

حكرا عىل فئة معينة من الناس (متد ّينني أو غريهم)..
الثّالثة ليسوا ً
ٍ
بنسبة ما = سيكون لكالمه ٌ
عمل يف النفوس
َمن استطاع أن جيمع بينها
والقلوب بال شك ..وسيكون امليدان الواقعي شاهدً ا عىل حكمته
وإنصافه ،أو محاقته وا ّدعائه.
وقرصها عىل ٍ
حكرا عىل
أحد من الناس أشبه بأن تكون الدّ عوة
ً
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صاحب شهادة ُتصعده املنرب ولو كان ال حيسن قراءة الفاحتة ..بينام
بعض املح ّنكني ال تنقصه سوى الشهادة .

خطاب طبقي ال يليق بدعوة إصالح.
فهذا
ٌ

ُ
يبحث عن
اهلم الذي يؤرق ليله ويضني هناره كغريق
ُ
صاحب ّ

(قشّ ة) ..وهو يف ختبيطه قد يصادف عو ًدا َ
السوس ،خيدعه ليذهب
نخ َره ّ

به للقاع ..أو يصادف غصنًا متينًا ينتشله ..بكلمة !
َمن امللوم ..الغريق أم املخادع أم كالمها؟!
ال علينا من جواب هذا السؤال اآلن ..

أنا أقول :إنام نحاول يف هذا املوقع أن نامرس ما كان يامرسه ٌ
رجل

ماء
(بسيط) ،فرش حصريته الواسعة بعد أن عركته الدنيا ،وبجواره ٌ
ويرص عىل إخبارهم أن الدنيا طبعت عىل هذا
بارد للامرين يف اهلجري،
ّ
احلر فابحث عن ّ
ظل ،أو فالطريق صحيح يستحقّ أن تتحمل يف سبيله
ّ
ً
ولتكن هذه الرشبة رفي ًقا صاد ًقا لك ..م ّتكئني -بعد سرت
بعضا من عرق
ْ
اهلل -عىل ما ُح ْزناه من الثالثة عنارص سابقة ّ
الذكر.
 -هناك أخطاء؟!

بال شك.

 -هناك جتاوز أحيا ًنا؟!

نبقى ً
برشا..

 -كيف النتائج؟!

هذه حتكمون عليها أنتم ،ونعاينها بم ّنة اهلل ً
وهنارا يف ردود األفعال،
ليل ً
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أعمدُ لنرش ِ
بعضها من باب
و ُب ْشيات صالح األحوال ،والتي أحيا ًنا َ

بأهون األسباب.
تشجيعكم وداللتكم عىل أملٍ يف اهلل ال ينقطع ..ولو ْ

اعتراضات:
• بعض احلاالت حتتاج متابعة ال تتسنى ّإل لطبيب نفيس.

أكرر اإلجابة
َمن يدخل األرشيف عندي سيجدين كث ً
ريا جدًّ ا ما ّ

فقط ب :طبيب /ـة نفيس /ـة ..فأنا أزعم أين أعرف حدّ ي يف هذا
وأفرق بني َمن حيتاج ملجرد دفعة لطيفة يف كلمة أو ُنصح ..وبني
جيدً اّ ،
ً
وتأهيل ومتابعة.
نفسيا
من جتاوز األمر عنده ليحتاج
ً
عالجا ًّ

ً
تفصيل ،أو جتد
ومع ذلك ،بعض احلاالت بالفعل أحتاج منها
ري ٍ
كاف فتنتقل للفيس ..ألفاجأ برسالة مبدوئة ب :أنا صاحب
اجلواب غ َ

السؤال الفالين ..وي ّتسع األمر ونصل-غال ًبا -لتثبيت ِ
نفس ال ّنصيحة
 /ـة ّ

لكن بعد إضاءة الزوايا املعتمة يف اختصار حروف اآلسك.
ْ
ٍ
سخرية أو جمرد حرص عىل (الاليكات)
• بعض األجوبة فيها نوع
دون إفادة السائل!

أ ّما أنا ،فأعوذ باهلل من أن يكون ثمرة جهدي ووقتي املبذولني يف
ٍ
حفنة من الاليكات ..ولو بلغت ما بلغت.
جمرد
هذا املوقع ّ
ُ
الصدمة..
بعض األجوبة (وأحتدّ ث عن نفيس) أعمد فيها ألسلوب ّ

حرصا وشفقة..
علم اهلل هديف منها الزجر أو ال ّتقريع أو اإلفاقة؛
ً

السيع مغمض العينني ..وهذا ال
فبعضهم ّ
يرص عىل أن يعرب الطريق ّ
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تكفيه (الطبطبة) ..بل ال بدّ من دفعة عنيفة تبعده عن اخلطر ..أو حتى
(خبطة) عىل ِ
رأسه تعيد له صوابه !
(مرة جاوبت عىل ٍ
أخت بقويل فقط :عشانك عبيطة ..فر ّدت عيل:
ّ
أكن ً
فعل أحتاج أكثر من هذه الكلمة).
قد
ُ
أخذت قراري ..مل ْ
ومع ذلك جتدون نسب َة هذا النوع قليلة متا ًما مقارنة بغريها.

• أنتم حتكمون بنا َء عىل سامعكم من طرف واحد فقط ،وما
يدريكم لعله د ّلس أو استخدم حيلة نفسية تثري التعاطف.
نفرق بني مقامني :القضاء  ،وال ّنصح واإلفتاء..
دعونا ّ

أ ّما القضاء :فال بدّ من سامع الطرفني مواجهة ،واعتامد القايض عىل
والبينات واأليامن؛ ليصل حلكم ُم ْلزم اجتهدَ
كافة األدوات من احلجج ّ
ويسه أن يلقى اهلل به.
فيه ُ ّ

أ ّما الناصح واملفتي (وكذا الطبيب املعالج)  :فيسمع من طرف واحد
دور يف
وجييب حسب الرواية التي بني يديه ..نعم؛ تب ّقى لفطنتِه وخربته ٌ

قراءة ما خلف احلروف وما توارى بني السطور ..لك ّنه غري َملوم عىل
اإلجابة بام ظهر وبدا له (ونصوص الس ّنة شاهدة عىل ذلك) .أ ّما حال

السائل نفسه ال غريه ،إن حاول تسكني روحه
اخلديعة فاملخدوع هو ّ
استطاع اقتناصها باحليل ،وقد ُبذلت ملظلوم متأمل.
الظاملة بإجابة متعاطفة ْ
خيص حممد عطية صاحب صفحة اآلسك (املليونية)!
هذا فيام ّ
أ ّما حممد عطية صاحب (صحبة اجل ّنة) ..الذي ّ
ختطى األمر بينه وبينهم

جمرد أسئلة وأجوبة ..أو جلسات عابرة خلف الشاشات؛ ليصري عهدً ا صاد ًقا
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عىل الثبات ..ورغبة أكيدة يف إكامل مشوار املو ّدة خلف باب اجلنة..
ختطى ليصري ً
شعورا
وحد بينه وبني تلك الصحبة،
رباطا
ً
روحيا ّ
ًّ

مرة– ال أعادها اهلل-
بالفجيعة ملا ضاعت الصفحة ِمن بني أيدهيم َ
ذات ّ

لنصف يوم ..وكأهنا بيت العائلة الذي اقتحمه ُمغْ تصب جبان.
حرصا صاد ًقا عىل اللقيا الواقعية ملا تو ّفرت الفرصة
ختطى ليصري
ً
ألول وهلة ..يف حمارضة هنا أو (ايفينت) هناك.
ّ

ووعدً ا أبد ًّيا بتبادل الدّ عوات ..حياة وبعد املامت ..وليكن يف ظل

العرش أمجل لقاء وأهناه..

حممد الذي ال يرى نفسه -شهدَ اهلل -أفضل من ٍ
أحد ممّن منحوه
ّ

السامع
هذه الثقة وأعجبوا بسرت اهلل عليه ..بل هو يزعم فقط أنه جييد ّ
وحيرص عىل إعطاء النصح بام كان هو ليفعله لو وضع مكان السائل،

أو حيبه للسائل كام حيب لنفسه ،أو للسائلة كام حيبه لبناته وأهل بيته.
ّ
وسيظل يقولّ -
إن اهلدف
حممد الذي قال ِمن اللحظة األوىل-
ّ
ريا ما
األول لصفحته = الفضفضة ..ولو تاهت وسط الزحام ..إننا كث ً

ريا ما نستصغرها حني نقرأ بعدَ ها مهوم
نرتاح حني نكتب مهومنا ،وكث ً
غرينا ،بل ونحمد اهلل أهنا (جت عىل قدّ كده)!!

ويتفهم آالمنا ..ولو مل
ريا ما نرتاح حني نجد َمن حيسن سامعنا
ّ
كث ً
ِ
يعطنا ًّ
حل..
ّ
يكمن يف جمرد املشاركة.
احلل كث ً
ريا ما ُ

ٍ
صورة ُ ْمكنة.
وهذا معنى صحبة اجل ّنة ..بأصدق
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الخاتمة
هذه حروف كتبتها بد ٍم ودمع ..ال أ ّدعي هلا الصواب املطلق ،لكن

أرجو أهنا أرادت الصدق..
ٍ
ّ
بصوت عال ،وأرجو أن تكون ُمعينة لقلوبكم
فكرت معكم خالهلا

عىل جتاوز أنواع من القلق..

كالم يف العالقات وطبائع النفوس ..كعالمات إرشادية عىل
ٌ
الطريقّ ..
وكل سيسلك الدرب الذي يراه أرفق بروحه ،وأصلح حلاله.
ٍ
حيجم بداخلها
يف النهاية ،ليس من حقّ
أحد أن حيرص حدو ًدا ّ
ويعممها كأحكام مطلقة عىل ّ
خط سريهم يف احلياة
مشاعر الناس
ّ
املرسات..
والقرارات ..حال الفراق أو الوصال ..يف األحزان أو ّ

أكثر تعقيدً ا من مجيع النظريات.
تبقى ال ّنفس البرشية َ
ُ
فليذك ْرين بخري ..و َمن وجدَ غري ذلك
نفعا وفائدة
َمن وجدَ ً
ّ
بحسن مقصدي -العذر.
فليلتمس يل-
متفض ًلُ ،
ْ
الزلل.
واهلل بمنِّه يق َب ُل العمل ..ويعفو عن ّ

محمّ دعطية
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