
  الثانى الباب
 الحلو حسان وأم" رجالف لیالى "بقصة التعریف

 
  األول الفصل

 رجالف لیالى قصھ عن عامة بدةن
 

 فى ةالمشھور القصص إحدى" رجالف لیالى "قصة إن
 من 1417 سنة الریاض فى طبعت التى العربى، الوطن

 بالھم وتمتلئ نآالقر تایآب وتزین إسالمیة، قصة وھذه الھجرة،
 . والحزن

 جمیل بأسلوب الحلو حسان أم تشرح" رجالف لیالى "وفى
 لیست القصة وھذه. واألخالق والعبرة الحق عن وعینا فیحری

 یكن لم وماءه أسوة لھ  بئر مثل ولكنھا فاألوصا األدب من
 . مرارا الناس أخذه ولو قاحال

 " الفجر لیالى "قصة خالصة وھذه
 نسیم تعشق ..... وبریئة جمیلة .... ألماتیة طفلة ماریا

 وتداعب..... الفراشات وتالحق رئتبھا منھ فتمأل الصباح،
 لحظات وتقف أحیانا تركض. الحیوانات مع وتلعب األغصان،

 لماذا ؟ أتیت أین من ؟ أنت من : یسألھا ھاق أعما من نداء لتسمع
 مصیرك سیصبع وأین ..... الحیاة؟ ھذه فى دورك ھو ما ؟ خلقت

 .الصغیر رأسھا فى األسئلة وتزدحم .... ؟
 فأخذتھا .... كبیرة تساؤالت الصغیرة ھذه عیني فى رأت

 المبادئ من بكثیر اقتنعت ربما. ھاندی في شیئا لتفھم الكفیسة إلى
 ینایق علمت ألنھا قلبھا واستراح.... لھا القس شرحھا التى یةندیال

 صلبوا بأنھم القس مقولة لكن .... ومدبر خالق الكون لھذا أن
 كبیرة تساؤالت أثارت .... الرب إرضاء أجل من المسیح لسید

 9 الصغیر ذھتھا على حیل وكان الدینیة، المعاني من الكثیر ھدمت



 

 10

 كما الوالد رضاءإل الولد بیعذ أن یعقل وھل كبیر سؤال
 ... ؟؟ الرب مرضاة ابتغاء ناالب یصلب أن أیمكن.!! یزعمون

 ... أبدا عنمق غیر كالم
 عن تعبیرا ضربا سیوجعونھا والدھا أحیاء أن تخیلت ربما

 وتھرب بل الناس، من تھرب فأخذت. والدھا للسید الكبیر حبھم
 أجد علّي مأتعل كنت : یقولھا ذلك وتفسر أیضا، المدرسة من

 أتعلمھ الذي العلم أن أحس كنت ينلك الحائرة، ألسئلتى إجایات
 أذھب أین !! بحت مادي علم إنھ .... اهللا عن بعدا ني یزید

 ؟ ينتمزق أن تكاد التي العواطف ومتفجرات .... األسئلة بمطارق
 ...والمعنى كنھا لھا أدري ال علویة أشواق لدى وكانت

 المدینة فى الحیاة ... یةنمدال ضحایا من واحدة أصبحت
 إن والغشاشین، والمخادعین بین ذالكاو المنافقین بین العیش تغنى

 عفنھا یغطى أن یحاول سطحیا، جذابا أخاذا بریقا للمدینة
 ...الداخلیة وقذارتھا

 أو أبیھا إلى تتحدث أن تحب كانت أنھا)) ماریا ((تتذكر
 الحدیث اولتح وكانت صدرھا، فى یجیش مما ىءبش أمھا لىإ

 ومتنقال مشغوال دائما كان لكنھ قائال فیقاطعھا أبیھا إلى والتودد
 أن تكاد التي واألشواف والعواطف األحاسیس قیمة یدرك مالمبو

 . ابنتھ تقتل
 شتىی الموسیق إلى تستمع .... یافعة شابة)) ماریا ((غدت

 ھي المنسجمة األصوات ھذه.... الموسیقى. وأنغامھا ألوانھا
 تعتقد وكانت. نظیف شفیف رفیف ملعا إلى تحملھا التى یدةحالو
 عذبة إنسانیة حیاة یعیش الرفیع الفن بھذا یشتغل أنسان كل أن

 كلیة)) ماریا ((اختارت لذلك. المدمرة المادة ھموم عن بعیدا
 الروحیة أشواقھا یطفئ ما تجد علھا للدراسة كفرع الفنون

 الموسیقى سحرت فقد ،ألیمة ذاتیة تجربة بعد وذلك. الجارفة
.... أحدھم قلبھا لتواح. الفنانون وجذبھا الفن وأسرھا)) ماریا((
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 وعادت .... قلیلة سعادتھا أیام لكن سعیدة بھ وھى فتزوجتھ
 احترق .... والخطوة رؤیا قرلھاتستال معذبة ئرةحا)) ماریا((

 الدموع بین ومن للفنانین، تقدیر كل معھ وأحرق ماریا فؤاد
 . الطالق طلبت ھاتواآل

 أستاذھا وكان... زوجھا وبین بینھا التوسط أستاذھا حاول
 كان.... وانحطاطا انحالال المجموعة أشد الكبیر الموسیقار ذلك

 لكنھا الخمر، معاقرة بعد إال النوم یعرف وال .... لیلة كل یزلي
 فارتاحت.... اإلنجیل غیر المقدسة الكتب یقرأ بأنھ یوما سمعت

 . ذاكرتھا فى واختزلتھ الخیر الھذ
 لھذه ستار خرآر وفدانھا)) ماریا ((عبنى فى الدنیا اظلمت

 أن فقررت... حولھا من الناس یعیشھا التي العابثة المادیة الحیاة
 .... بالسھل لیس االنتحار لكن. بیدھا العذاب ھذا ىوتنھ تنتحر

 تحب)) ماریا ((كانت الحقیقة وفى. نفسھا قتل على تجرؤ ال إنھا
 . تحیاه الذي المعیشي النمط ذلك وتكره الحیاة

... الموسیقیة وأسطواناتھا أشرطتھا مع)) ماریا ((جلست
 أحبتھ، فنارقیعا للشرق أن فأحست ... والشرقیة منھا الغربیة

 الشرق، بالد إلى بالسفر ففكرت. قلبھا إلى قریب أنھ وشعرت
 عانوالمشر تصارع. یفكرون وبماذا البسطاء یعیش كیف لترى

 الشرق بالد إلى بالسفر دنیاھا تغادر ھل ترى)) ماریا ((قلب فى
. االنتحار على وتقدم منھا فتستریح الكلیة با الدنیا ستغادر أنھا أما

 سعدت لقد جحناأل المشروع ھو الشرق بالد إلى السفر أن یبدو
 وأن خاصة القرار لھذا اتخاذھا بعد غامرة سعادة)) ماریا((
 ألمانیا من الخروج تود جمیلة ألمانیة شابة إلى تعرفت)) ماریا((

 برا معا السفر على فاتفقتا. ھةزوالن للسیاحة أوروبا فى والتنقل
 هزالتف غایة لھا صاحبتھا كانت ولما ،)المتكرر التوقف (بأسلوب

 المالبس أكثر معھا وحملت زینتھا أجمل ارتدت فقد والتجوال
 .كتفیھا على ال سدنم شعرھا وتركت .... وجاذبیة إغراء
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 ومرت أمتعتھا ماریا فحملت. بالضبط رالسف موعد حددتا
 بقیة وكذلك األخیر، الوداع وودعتھا علیھا فسلمت والدتھا، على
 الكتب یقرأ كان الذى - أستاذھا تودع أن تنس ولم أسرتھا، أفراد

 مقدس كتاب إنھ لھا قال كتابا فأعطاھا انحاللھ، رغم المقدسة
 على أنا.... عظیمة سعادة یمنحك سوف. تدبرینھوت ینھأتقر لیتك
 أمتعتھا بین دستھ بل بقراءتھ تفكر ولم فأخذتھ. بذلك تامة ثقة

 وھذا طویال الطریق تأملت. بتھاوصاح ھى بالدھا وغادرت
 فى سارت ثم حقیقتھا على الدنیا رأت أمامھا، الفسیح العالم

 جمیل شامغ يمبن استوقفھا .... وأحیائھا)) یایوغسالف ((طرقات
 وحال منعھا الحارس أن غیر .... دخولھ فى برغبة أحست أنیق،

 . وبینھ ھانبی
 ودعت حیث اإلیطالیة الجزر حدىإ إلى سافرت ثم

 السفینة بجانب)) ماریا ((فوقفت ... الباخرة ركبت التي زمیلتھا
 فوقعت السفینة فمشت..... الوداع لحن لزمیلتھا وعزفت

 كانت حیث سباحة الشاطئ وصلت ثم البحر فى)) ماریا((
 ماذا : وتساءلوا أمرھا فى شكوا ألنھم ھناك الشرطة تنتظرھا

 الجزیرة ھذه فى ألك : سألوھا ثم .... وحدھا ھنا شابة امرأة تفعل
 أن المرأة ھذه تعلم أوال : فقالوا ال : فأجابت قریب؟ أو صدیق
 وسلوكھا صفاتھا إن .... تتجاھل أنھا أم)) متوتر ((حولھا العالم
 ویا .... االعتراف تود وال .... ما لجھة) جاسوسة (أنھاب یوحي
 والحیاة، الكون تتأمل : تقول فتارة. بلھاء إجابات انتجیب لغبائھا
 مثلھا أوتظننا .... مثلھا المغفل الشرق نحو المسیر إنمام وترید

 وھكذا. وألمثالھا لھا السجن سوى لدینا لیس نحن ..... ؟ مغفلین
 ھى كانت فإن... تجرحھا وتعلیقاتھن !! السجن)) ماریا ((تأودع

 عقوبة لھا بالنسبة فالسجن .... اقترفتھ بذن دون سجنت قد
. شتى جرائم ارتكبن فقد السجینات وأما .... تستحقھا ال عظیمة
 تحدث)) ماریا ((جلست وھكذا یستحقنھا عقوبة أقل لھن فالسجن
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 السجینات المجرمات عن وتعرض ... تلك زنزانتھا فى نفسھا
 . معھا

 البتة لھا عالقة ال بریئة امرأة أنھا أیقنوا مراقبتھا وبعد
 سراحھا، لقوایط أن وارفقر .... علیھا إثباتھ مماحاولوا ىءبش

 تلك طرقات فى)) ماریا ((مشت. افور البالد مغادرة علیھا لكن
 وإلى تارة األرض إلى تنظر .... ھئحزی فریدة وحیدة الجزیرة

 الحقول تغشق مازالت)) ماریا ((لكن ... أخرى تارة سماءال
 . والحیوانات والشواطئ والسھول

 نحوجزیرة واتجھت القلیلة أمتعتھا)) ماریا ((وحزمت
 الخضراء الجزرة فى رحالھا)) ماریا ((حطت حیث)) كریت((

 مسكن عن باحثة الودیان وتھبط الجبال تصعد بدأت.... الخالبة
 من ویحمیھا الھادرة، والعواصف المتراكمة، الثلوج من یأویھا

 كان  جبال صعدت. العیون وجرأة القلوب وقسوة الریاح شدة
 بعیشھم والشابات الشباب دنسھا التي المتناثرة بالكھوف مزدانا

 الطاھرة)) ماریا ((فطرة یرضي ال لما رسقھم ومما فیھا
 قززتوت اأحیان لحالھم وترثي الشباب لھؤالء تنظر كانت.... النقیة
 وجدت مضني وبحث شاق جھد بعد .... أخرى أحیانا منھم

 أن فقررت .... العابثین عین عن بعیدا صغیرا كھفا)) ماریا((
 سریرة، ئنانمواط نفس بھدوء اهللا خلق وتتأمل فھالك ھذا تسكن
 وتتسائل البعیدة، السماء إلى لبالج قمة من تنظر)) ماریا ((كانت

 الفضاء ھذا فى أنا من خالقھا، أعظم ما ؟ السماء ھذه تنتھى أین: 
 أنا مأ ى،ب المحیط الكون ھذا فى ھائمة غبار ذرة أأنا ؟ الواسع

 أقل حجمھا أن نفسھا بقرارة تشعر كانت ... كشیر؟ب ذلك من أقل
 الواسع الفضاء إلى صعدا كرھاوف روحھا لكن .... اءبھ ذرة من

 الخالق كرمك نسانةإ أنت : .... لنفسھا لتقول وتعود ... الرحیب
 قیمة ما وإال ... ورسالة دور لك یكون أن البد إذن ... العقل بھذا

 "عقلك؟؟
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 من الماء دفین أن)) ماریا ((وخشیت ..... المساء اقترب
 الماء، حضارإل المجاورة القریة إلى تذھب أن فقررت عندھا،
 من تخرج أن وترید والعزلة الوحدة ملت)) ماریا ((أن ویبدو
)) ماریا ((كانت حولھا، من الناس إلى فتتحدث صمتھا دائرة
 تستریح كانت ربما القریة، تلك فى لمانیةأ امرأة على تتردد

 ماریا ألجمت صدمة كانت .كثرا علیھا وتشفق أحیانا لثرثرتھا
 كثیرة حولھا فاالمواقف صدرھا،ب یجیش عما التعبیر تدر ولم

 ؟ تبكي أم تضحكأ عنھا تعبر تدركیف ولم أعماقھا فى تشابكت
 .ترضى؟ أم أتسخط تحزن؟ مأ أتفرح

 دربك صدیق وأولھا الغالیة أشیاؤك احترقت لقد ماریا
 ذلك أحرق وقد)) القربات ((أنغام علیھ تعزفین الذى البیانو

 .... أحملھ كتاب وأغلى أثمن أحرق لقد ... أوه .... كتبى الشیطان
. أعماقي في تتغلغل عباراتھ وأخذت منھ اقترب بدأت كتاب

 فالخل إلى ومثلھا األمام إلى خطوات الصغیر كھفھا في ومشت
 الشیطان، ذلك نار جحیم من ھربت وریقات بضع تجد علھا

 تنفست ثم البحث أعیاھا أن بعد وجلست.... شیئا تجد لكنھالم
 تصدق ال تكاد ... !! یاإلھى .... السماء إلى رتنظو الصعداء

 أمامھا المضیئ األفق في حدقتو جیدا عینیھا فتحت .... نفسھا
 بأن تصدق ال تكاد ...!! النجوم مھرجان وسط أنھا أحست.... 
 ما .... لھا بدا ھكذا أو الحالك الظالم وسط كھفھا زار قد النور

 لحظات إنھا ... النور من بحر فى أصحت وقد یاماریا أسعدك
 بھا،قل النور استوطن أن بعد حولھا الظالم عام ثم .... مرت قلیلة

 واستسلمت التعب ھدھا أن بعد أقلبھا وھد ماریا جوارح سكنت
 . عمیق لنوم

 تفكر وأخذت أخرى، مرة ماریا نتبھتا التالي الیوم فى
 ىءش على تحزن لم.... حرنھا كؤوس وتتجرع امسھا بأحداث
 جمیلة قصة فیھ قرأت الذي الكتاب ذالك فراق على كحزنھا
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 وعشیرتھ إخوتھ قسوة من عانى الذي الفتى ذلك قصة أخاذة،
 أصبح ثم سجینا فریدا وحیدا عمره وعاش بعیدا رموهف وحسدھم

 ثم معدودة دراھم بخس بثمن بیع ما بعد الدولة أموال على أمینا
 فكرة قلبھ فى ویحمل سیدھا حبأص وقد أسرتھ إلیھ عادت ماذا؟
 ھذه من بالقرب أعماقھا في أحست مابر. خالدة ودعوة جدیدة

 ھو، ما تدري ال أمان شاطئ نحو تبحر وحیدة ھي افھ الصورة،
 أھلھا إلى بھا تعود لدةخا جدیدة فكرة ما یوما تحمل أن أیمكن

 !!القصة تلك في جوزیف الفتى فعل كما وتبشرھم فتنذرھم
 حولھا ما كل ماریا فرأت الیوم دات صباح شمس أشرقت

 تسیرو نقیا، طاھرا جدیدا عالما ترى إنھا متأللئا مشرقا مضیئا
. قبل من تعھده لم المع نظیف لطیف ناعم أخضر بساط على

 ألول تراھا كأنھا الزاھیة بألوانھا حولھا تتراقص األزاھیر وترى
 المعا وجودا تعكس مرایا تراھا الشامخة الصخور وتلك مرة،
 في تزف عروس كخطوات واثقة وئیدة خطوات مشت. أخاذا

 شیئا رأت األفق ونح بصرھا مدت .... الحییب عرسھا مھوجان
 اقتربت! باسمھا ویھتف دیھا ینا أنھ إلیھا خیلا مضیئا المعا ما

 تستطع لم لكنھا عنھ بوجھھا أشاحت ثم تحوه حطوات بضع
 نحوه الخطى وتسرع باتجاھھ تسیر فعادت .... النداء ذاك تجاھل

 وكأنھا تملكتھا تقشعریرة أحست... فأكثر أكثر اقتربت... 
 .... بقوة إلیھ جذبھا األثر عنیف ھربائيك وسط أسیرة أصبحت

 بھ وأمسكت بسرعة التقطتھ الشئ، ذاك نحو یدھا مدت
 لقد قلیال، جسدھا عن أبعدتھ ثم منھا أحد یتلقفھ أن خشیة بقوة

  : بخشوع فقرأت .... الحبیب الكتاب ذلك من ورقة كانت
 بَِّر لِلَِّھ اْلَحْمُد)1(الرَِّحیِم الرَّْحَمِن اللَِّھ ِبْسِم

 َنْعُبُد إِیَّاَك)4(الدِّیِن َیْوِم َمالِِك)3(الرَِّحیِم الرَّْحَمِن)2(اْلَعالَِمیَن
 أَْنَعْمَت الَِّذیَن ِصَراَط)6(اْلُمْسَتِقیَم الصَِّراَط اْھِدَنا)5(َنْسَتِعیُن َوإِیَّاَك
 )7(الضَّالِّیَن َولَا َعلَْیِھْم اْلَمْغُضوِب َغْیِر َعلَْیِھْم
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 ُھًدى ِفیِھ َرْیَب لَا اْلِكَتاُب َذلَِك)1(لما : قرأت ثم 
 َرَزْقَناُھْم َوِممَّا الصَّلَاَة َوُیِقیُموَن ِباْلَغْیِب ُیْؤِمُنوَن الَِّذیَن)2(لِْلُمتَِّقیَن
 َقْبلَِك ِمْن أُْنِزَل َوَما إِلَْیَك أُْنِزَل ِبَما ُیْؤِمُنوَن َوالَِّذیَن)3(ُیْنِفُقوَن

 ُھُم َوأُولَِئَك َربِِّھْم ِمْن ُھًدى َعلَى أُولَِئَك)4(وِقُنوَنُی ُھْم َوِباْلآِخَرِة
 )5(اْلُمْفلُِحوَن

 ومرات، مرات الكلمات تلك وقرأت الدھشة ماریا تملكت
 فرات عذب ماء نھر قلبھا إلى ترسل كانت الكلمات تلك وكأن

 مرات نفسھا حول ولفت واحتضنتھا الورقة تلك أمسكت. سلسبیل
 قلبي دخل كخطاب .... لي أنت : قائلة وخاطبتھا یةمتأن أتھاقر ثم

 سارت ثم! أسعدني ما اه .... قلبي إلى ربي من رسالة ھذه.... 
) العلمین رب هللا الحمد : (قرأت ما وتتأمل یدیھا بین كنزھا تحمل

 من ونجاه حفظھ الذي اهللا تحمد ماریا جسد في ذرة كل إن... 
 أنعم الذي اهللا تحمد اقلبھ في ضبتن دم قطرة وكان المخاطر،

 . والفؤاد والروح بالعقل علیھا
 .... تراھا التي العوالم رب وھو) العلمین رب.....(و
 بما الممتدة واألرض تعد ال التي والكائنات الالمتناھیة السموات

 وھذه جوانحھا بین الخافق القلب ھذا ورب علیھا، وبمن علیھا
 . نظیف شفیف مللعا المشتاقة الروح

 التي العبارات بتلك سعیدة تعیش وھي أیاما ماریا مكثت
 ماریا فھمت. وجھارا سرا بھا وتتغنى ونھارا ترددھالیال كانت

. الصاخبة الحیاة ھذه في ادور لھا أن العبارات تلك من
 عبدة أنھا وأدركت وطمأنینتھا واستقامتھا سعادتھا لھا دوریضمن

 عبودیتھا عن تعبر أن تود وھي متصرف، مالك رحیم لرحمن
 على جبھتھا ووضعت ركبتیھا على فجلست العظیم الخالق لھذا

 الصراط اھدنا : (وكررت وابتھلت كتبو دعت ثم األرض
 ).المستقیم
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 غمرتھا ھائلة وسعادة عظیمة قلبیة براحة ماریا أحست
 الحركات ھذه تكرر أن فقررت قدمیھا، أخمص حتى رأسھا من

 في صغیرا مكانا ونظفت قامت ومتى؟ أین ولكن الدعوات وتلك
 أنھا بعد فیما ادركت وقد (عنھا تحد لم وجھة لھا وحددت كھفھا
 !!). الكعبة نحو متجھة كانت

 عن یبحث یھودي بحاثة حضور عن ماریا فیھ علمت یوم
 الذي المقدس الكتاب ذلك منھ وطلبت نحوه ماریا ھرعتف الحق،
 . سألھا عندما ساخنا حوارا وكان فقدتھ

 حتى الیھودى ذاك ترقب وأخذت بدء ذئبا اماری ترددت
 من أكثر إلیھ تحدثت بعدما خاصة وجدیتھ ورجولتھ صدقھ بدالھا
 وصواب وأھداقھ نفسھ وسمو مبادئھ عمق فھمت حیث مرة

 وابتدا ماریا فوافقتھ أوال تركیا إلى السیر قرر فقد تخطیطھ،
 كل وارتمى حالك، صیفي لیل جوف في تركیا وصال. الرحلة
 عمیق نوم عطافي حیث االخر عن بعیدا شجرة تحت منھما واحد

 على ماریا تقدر لم ربما. الشدیدین واالءرھاق التعب من یوم بعد
 إلیھا للناظر یخیل وكان االءعیاء، شدة من التراب فوق التقلب

 الحالة تلك على وماریا قلیلة ساعات مضت. تامة غیبوبة في أنھا
 فعند. تماما تستیقظ اماری جوارح كل جعل شيء حدث حتى

 لكنھ یعني، ماذا أو بد متى تدرك صوتالم ماریا سمعت الفجر
 . جدا جمیل صوت أنھ وشعرت قلبھا سویداء دخل

 نھضت والنداء، الصوت فتكرر التراب، فوق ماریا تقلبت
 ماریا شكت .... توقف ثم الصوت فتكرر وجلست بتثاقل ماریا

 أأنا ؟ علم في أم حلم في أنا ھل : وتساءلت حولھا وفیما نفسھا في
 حولھا ما فتحسست یدھا ومدت ؟ الحقیقة ھي أم سمعت ما أتخیل

 لصوت السمع وأصغت جیدا فجلست. التام بوعیھا أنھا وأیقنت
 . قبل من تدركھ ولم ماریا تعھده لم رخي ندي، جمیل
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 تذكر علھا الذھنیة قدراتھا جمیع تشحذ أن ماریا حاولت
 مع ماریا حلولت عبثا لحنھ، صفاتھ لماتھك الصوت ذاك من شیئا

 وخطر. األخاذ الجمیل اللحن بذاك قلبھا تعلق تدركنھ ولم نفسھا
 سوف. أخرة مرة العذب الصوت كذا تسمع لولم بھا كیف : الھابب

 رھیفة شفافیة فیھا نورانیة لحظات على ووجدا ألما قلبھا یعتصر
. غایة ما لغیر لدةالب تلك شوارع في ماریا مشت .... قلیلة رھیبة

 اللحن وذاك العذب الصوت ذاك مصدر عن تسأل أن تود أنھا
 من وال تسأل ماذا أو تسأل كیف التدري لكنھا الحبیب الغریب

 ؟ إذن تسأل فعم ؟ تسأل
 ينالف ((عزفھ المنادي كذا مشاركة ماریا حاولت ربما

 لكن .... قولھ تردد أن فحاولت - مصطلحاتھا حسب -)) النادر
 كي یسعفاھا لم تسمع ما لمعنى كھا إدرا وعدم حروفھا رجمخا

 . الترداد تحسن
 حركت مایكن، ولیكن المكان ذاك ولتدخل ماریا فلتجرب

 من كستھا رعشة فغمرتھا. المكان ذاك قاصدة قدمیھا ماریا
 خطوات تخطوان كانتا اللتان قدمیھا أخمص حتى رأسھا

 وتساءلت... بھا دقتح كانت التي الواسعة الردھات بین مضطربة
 المفروشة الفارغة الجمیلة الھادئة الواسعة القاعات ھذه ما: 

 ! فقط بالسجاد
 مما أطول مدة تركیا في تمكث أن ماریا أرادت ربما

 مزیدا، الجمال بحور من تغرف أو جدیدا شیئا ترى علھا مكثت
 من اللغة ألعجمیة التفاھم وصعوبة ناحیة من الید ذات ضیق لكن

 ینشده الذي المكان ھي لیست تركیا أن إلى إضاقة أخرى ناحیة
 التزاما أكثر مجتمعا یریدان فھما ماریا تبتغیھ أو الیھودي زمیلھا

 تذاكر على حصال أن بعد مصر إلى یتجھا أن على فاتفقا بمبادئة،
 . بالطلبة خاصة مخفضة سفر
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 وجوھا الخضراء تركیا أرض عن ترتفع الطائرة كانت
 لمعانقة یھبط ماریا قلب كان بینما والطمأنیتة، نةبالسكی المعبق

 األسیر قلبھا تركت لقد الجمیلة، البقع تلك وتقبیل األرض تلك
 وتركتھما ھا عینا أغمضت الحبیب، أسرھا ذكریات یستعید
 حارتان دمعتان وتذرفان المقدس الكتاب ذلك بكلمات تحلمان

 تطفئ أن اولتح. الحبیبة ریبةغال العربیة األرض تلك فراق على
... وتتأمل الطائرة نافذة من فتنظر الفراق أشعلھ الذي قلبھا لھیب
 األقزام من أصغر بل صغیرا األرض على ما كل أن ترى إنھا

 :قلبھا ماریا فتسأل
 رخي ندي بصوت یقرأ كان حیث أحدھم نحو والتفتت

 .... سنوات بعد وأعادتھ لحنھا حفظت لكنھا تدركنھھا لم كلمات
 ذو ربك وجھ ویبقى) 26(فان علیھا من كل : (یقول كان لقد

 طربا ضلوعھا بین من یقفز أن قلبھا كاد ،)واالءكرام الجلـل
 معھم یجلس عربي شیخ یرتلھا قرانیة ایة ألول السمع تلقي وھي

 ما بعد یاشاف بلسما قلبھا في االیات ھذه سكبت لقد. الطائرة في
 شیئا عسلت ربما إذا عیناھا ودمعت العظیم معناھا إلى استمعت

 القلب أیھا الحیاة أردت إن قائلة خاطبتھ الذي قلبھا أدران من
 .... بھ وأغرق الفاتي من فانھل الموت أردت وإن بالباقي فتعلق
 تكاد متضائلة ھاربة صور عن باحثة الذابلتین عینیھا رفعت

 وأخذت ودعتھا التي السابقة دنیاھا من النسیان ویطویھا تتالشى
 مطار في الطائرة ھبطت حیث جدیدة صورحیاة الستقیال تستعد

 . القاھرة
 ماریا، قلب معھا وھبط القاھرة مطار في الطائرة ھبطت

 ربما الكنانة، أرض على معھا سیحدث ما شیئا أن أحست لقد
 كیف ماریا تدر لم ... ورھبة خشیة جسدھا خالیا كل ارتعشت

 مطار في حولھا نم الناس بتأمل فتشاغلت اضطراباتھا عن تعبر
 الرؤوس بین رأسھ یرفع .... مكرم إنسان ھنا الصغیر. القاھرة
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 إنھم آه ... یبین یكاد وال مھین بالدي في الصغیر بینما المرتفعة
 أمام بھم فكیف الدرجة ھذه إلى الصغیر مشاعر یحترمون

 حتما یغتلفون الناس ھؤالء!! جمعاء واإلنسانیة الكبیر مشاعر
 وأخد!!  اإلنسانیة حقوق وثیقة حرروا بأنھم عنھم یقال الذین عن
 الكثیر ترى ھي فھا عینیھا رسائل لقلبھا یترجم ماریا عقل

 .... علیھا الغریب
 شدید فالزحام... عرمرم الناس من سبل في تغوص إنھا

 مكللة الوجوه ھنا... بالدھا في الناس عن یختلقون ھنا الناس لكن
. وھدف غایة خون تسیر الخطوات .... بالرضا متھللة بالطمأنینة
 على یسیطر القلق ھناك ... بالدھا في أما !! منتظمة واألنفاس

... تائھة والنظرات الھثة واألنفاس مضطربة والخطوات محیاھم
 من وخرجت السفر معامالت ماریا أنھت : لنفسا ماریا وقالت

 التي السوداء الدائرة من خرجت بأنھا تشعر وھي صالة اخر
 زمیلھا سألت ؟ المسیر أین إلي لكن ... وترعرعت فیھا تمن

 األفكار تتصارع حیث القاھرة قلب نحو سنسیر فأجاب. الیھودي
 . والناس والمبادئ

 األرصفة أحد على ماریا وقفت األصیل، ساعات في
.... بعینھ مكان نحو المتجھة أو المسرعة الناس خطوات ترقب
 أن بعد وتودعھم حطواتھم تتبع مث بعینیھا القادمین تستقبل أخذت
 بدفال آمنة، مطمئنة والناس وئیدة الخطوات لكن. أمامھا عبروا

 فعلمت بعید من امرأة رمقتھا مابر .اعرفھ ال شئ ھناك یكون أن
 تلك تقدمت ... یحدث ماذا التدري تائھة ونظراتھا غریبة أنھا

 .... تفھم لم مالكنھا شيء إفھامھا حاولت وصافحتھا السیدة
 . الناس یذھب حیث معھا وأخذتھا یدھا من السیدة تلك فأمسكت

 فتشعر بیدھا تأخذ حانیة دافئة بید ماریا تشعر مرة وألول
 فاطمئنان .... عمیاء موافقة السیدة تلك وتوافق غامرة بسعادة

 الحشد ذاك مع ماریا وترقص. لحطواتھا العنان سلم قد قلبھا
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 ماریا تفھمھا لم كلمات ویرددون یبكون الذین الناس من الھائل
 ھو التجمع ھذا منشأ وأن طیب اجتماع ھذا أن أحست لكنھا.... 
 أنا ا .... معھم وأنا ھنا اهللا یعبدون كلھم الناس ھؤالء إذن. الدین

 نقلن ثم. الموجودین جمیع غمر فرحا فرحت لقد! منھم واحدة
 حضرت حتى القران یرتل كان الذى الشیخ ذاك إلى الخبر

 . یدیھ بین ووقفت
 فنادت ... ھناك إلى حضرت وكیف نفسھا عن سألھا

 وأحضر عنھا بعید إنما مثلھا یرقص كان الذي الیھودى زمیلھا
 .المترجمین أحد

 على فأجابت ؟ مقدسة كتبا ھناك أن وتؤمینین : فسأل
  !! أعرفھا إني ...نعم : الفور

 مخات على نزل قد كتاب خرآ أن تعتقدین وھل : فسأل
 في وقالت .... نعم : فقالت ؟ وسلم علیھ اهللا صلى محمد األنبیاء
 .... الخاتم النبي على نزل قد كتاب اخر یكون أن الید : نفسھا

 اهللا، إال إلھ ال أن أشھد ... بعدي رددي إذن الشیخ لھا فقال
  .... اهللا رسول محمدا أن واشھد

 نحیبھا كتم تستطع لم ... وبكت الشیخ خلق رددتھا
 : لھا قال ثم قلیال الشیخ تركھا .... معھا النساء وابكت ودموعھا

 الحاضرات المسلمات لجمیع اختا اصبحت ابنتي یا اینت االن
 ھو أما... الیھودي لزمیلك اختا لست ولكنك .... والغائبات منھن

 رجال لجمیع كریم اخ فھو - بعد فیما اسلم وقد - أسلم فإن
 الیھودي زمیلھا وودعت فقامت. ائبوالغ منھم الحاضر المسلمین

 ....استضافتھا على النسوة تسابقت فقد ھي أما... افترقا ثم
 أنھا الغالیة بأخواتھا جدا سعدنا التى الكریمة اختنا وتقول

 والحمد)) .... اهللا شكر مریم : ((تدعى واصحت اسمھا غیرت
 قتنط عندما : فتقول اللحظات تلك مریم وتذكر .... ذلك على اهللا

 عن ارتفعت قد الراسیات الھموم من جباال أن شعرت الشھادتین
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 على أسیر ت،بحصأو سنوات، علي اطبقت أن بعد كاھلي
 قدماي أن یقینا اشعر حتبصأ... وحیویة وخفة بسعادة األرض

 كیاني ووجداني وروحي وقلبي الثرى، تمسان اللتان ھما فقط
 . ....السماء في جمیعھم معلقین اإلنساني

 لیلة كانت أنھا آالن اعرف : فتقول اللیلة تلك مریم رتذك
 من فیھا لیلة وكانت زینب السیدة حي في وكنت مصر في المولد
 اعتقد مازلت يلكن ذلك، على العظیم اهللا استغفر .... الكثیر البدع

 .... عندنا اجتماع افضل من مرة الف خیر لدیكم اجتماع أتعس ان
 وجھ الى النظر مجرد نأ : مطمئنة مبتسمة وھي وتضیف

 !.الكافرة الوجوه كل الى النظر من خیر واحد مؤمن انسان
 .... حمار وجھ الى انظري ... اختي یا الدقة شئت وإن

 النظر من خیر قدمك تدوسة حجر فى حدقي بل بقرة وجھ تأملي
 . كافر وجھ في

 رفعت ثم الذكریات حدیث عن قلیال مریم اختنا توقفت
" سلمة أم "كھجرة الیك ھجرتى تقبل اللھم : ئلةقا بالدعاء یدیھا
 . آمین ..... الحاضرات فرددت..... 

 وجھ على مسلمة كل نأ لھا مؤكدات لمصافحتھا وقمن
 واحدة نھاأو ،"اهللا شكر مریم "ھي جدیدة اختا كسبت قد االرض

  .....هللا والحمد الكبیرة المسلمات سرةأ من
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  الثاني الفصل

 الحلوى حسان مأ عن بذةن
 

 حسان مأ سمیت العناني، خولة ھي الحلو حسان مأ
 مأ یدعین كن اللواتي الكریمات بالصحابیات تیمنا ولاأل: لسببین

 ما امري من استقبلت ولو عنھن اهللا رضي سلمة مأو سلیم
 محمد بنت حسان مأ نفسي والسمیت االقتداء حكمت ال استدبرت

 السبب ماأ عنھا، اهللا رضي ملحان بنت سلیم مأب اقتداء العناني
 ماأل نأل دكتور كلمة بمثابة" مأ "كلمة اعتبر انني فھو الثاني

. لھا تكریم وھذا الحیاة في جدا ومھمة عظیمة رسالة صاحبة
 الدراسیة المراحل جمیع فیھا درست حیث عمان في ولدت

 شھادة حاملة 1979 عام األردنیة الجامعة من وتخرجت
 في دبلوم لىإ ضافةإ الفیزیاء قسم العلوم كلیة من سالبكالوریو

 ثم العامین یقارب ما التعلیم سلك في وعملت سالمیةاإل الشریعة
 على المنورة المدینة وسكنت الحلو، سمیر الدكتور من تزوجت
 عشر سبعة ھناك بالحیاة وتنعمت والتسلیم الصالة فضلأ ساكنھا

 مدینة في تقریبا سذوات عشر منذ عمان لىإ عدت ثم تقریبا عاما
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 واصدرت الثمانیة ابنائي انجبت وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول
 1.الثمانیة كتبي

 من دبیةآ ھي الحلوى حسان مأ كانت سبق، فیما ذكر كما
 القصص فى خطر ما تلقي ،)ھـ 1390 (الریاض في دباءاأل

 وأ جرائد في ومقالة. خاطرة وتكتب روائیة، واثارھا اإلسالمیة
 الحلو حسان ام بلغت وقد. محاورةلا القصیرة القصة فى مجالت
 عن الشام ادباء رابطة في تشترك وھي واألدب، الفن فى تستعد
 فى العمیق التأمل حبتأ مأ من مثقفة سرةأ وفي. النسائي االدب

 لخدمة دباأل وكان. الشام لىإ یذھب عمرھا طول ففي. الریاض
 ؟ العصر ھذا في المسلم الطفل تجاه دبائناأ واحب ما (فیھ، الدعوة

 ھناك ھل ؟ البشریة عرفتھ دیبأ رقىأ سالمياإل األدیب كان ولم
 األسئلة ھذه ؟ حقیقي أدب دون اودعوة دعوة دون إسالمي دبأ

 حسان أم "العناني خولة اإلسالمیة دبیةاإل على طرحناھا
 2")الحلو

 محور - دباءاآل من والكثر - الحلو حسان مآعند المقھى
 حیاة ماأ. األدیبة واإلنشطة الیومیة نشطةاإل توجد حیث الصداقة

 بكتابة الحدیث عصر فى حقا فبدأت األدیبة الحلو حسان مأ
 وما. جالتمو جرائد في واإلدبیة والفكریة اإلجتماعیة المقاالت

 بلورة في الكبیر األخر لھا كان مبدعة نسائیة قالماأ نذكر نزال
 تعاطمت حیث) العربیة (لجاھیر والحضارى الفكري التحول
 استناف لىإو الوحي رحاب لىإ خرىأ مرة العودة فى رغبتھا
 ألعمال ننظر الرضا من وبالكثیر جدید، من اإلسالمیة الحیاة

 عزیزة مثل نسائیة ألسماء والحضارة میةاألھ باللغة شفیفة دبیةأ
 وسھیلة الجراح، وعائدة الشاطئ، وبنت لحم، وحنان براش،اال

  وعبیر الودود، هللا مةأو المھندس، ورفاه العابدین، زین

                                                   

1  www.nawafithna.com/topic - 21771.html. 
2 Website:http://atiaf.com/v6/index.php.hlm.22 
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 من وغیرھا الحلو، الحسان وأم السباعي، ویمان الطنطاوى،
 3.المعاصرات

 األدیبة الحركة النسائي، األدب تشترك الحلو حسان أم
 ةالموھو بھذه واإلشاذة بالتأبید نطالب نأو والصحویة، والثقافیة
 لمحططات تتصدى وھي بثبات، طرقھا نشق وھي الصینة

 ھذه ومجا قصیة األدبیة الكتابة تواجھ وھي والتبعیة، التعریب
 نسائیة سماءأ توجد نأ فحسب، كما توجد نأ ھدافھاأ من لیس
 توجدرویة نأ ولكن الكتب، غلفةأو المجالت صفحات على

 منبعھا من صادرة وتكون واإلنسان والحیاة للكون مسلمة نسائیة
 بناتو عموما اإلسالمي األدب منھا یفید وحیث) المرأة (الطبیعى

 4.الخصوص وجھ على حواء
 : مثل مرأة بإسم تستخدم كثرھمأ آثارھا من المواضع ماأ
 نأ نضیف نأ بقي الفجر، ولیالى اف،یواط وأمینة، عفاف،
 وأ نسائي سالميإ دبيأ ىأ على الحكم فى المنطقیة النتیجة

 تعتمد انما الحداثین، والجحود التجاھل ھذا من ظل وفي رجالي،
 - العادة ھي وكما – یبقى الذي فھو بھ، تكتفيو الزمني العبد على

 5.واجتماعیا فنیا العمل قیمة على األكبر الحكم
 جتماعیةاال وھي الحلو، حسان أم حیاة في العناصر كانت 

 دعوة المسلم، للطفل اإلسالمیة التربیة ھو التعبیر وھذا واألدبیة،
 ،)دبأ دون بدعوة وال دعوة دون بأدب أؤمن ال فأن (وأدب

 یلتفت نأ ملأو البشریة عرفتھ دیبأ رقيأ ھو اإلسالمي واألدیب
 قال كما ل،بالج وعقل ذوق تصوغ التى الدراسیة المناھج لىإ

 6.خيأ یا النوم عھد مضى قد : مسلم دیبأ لكل
 

                                                   

3 Website:http//adabashom.net./show:php?sid=8853,hal. 1 
4  website:ibid,hal. 1 
5  Website : ibid, hal. 2 
6  Website : http://atiaf.com/v6/index.php - hlm. 23 
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 الثالث الفصل

  األدبیة الحلو حسان أم نع آثار
 

 مؤلفاتھا ومعظم المشھورین، األدباء من الحلو حسان مأ
 حسان ألم أعمال ھناك ھذا، مع ولكن القصص، من األدب فى

 القصیرة القصة شكل فى والثقافیة جتماعیة،اال األمور فى الحلو
 والجرائد المجالت فى منھا كل نشر التى والمحاورة والروایة
 . العربیة

 الكلمة لتعوید الحلو حسان أم تؤلف التى الكتابة ردتوس
 من والعطاء دورالتوھج إلى النسائي اإلسالمي األدب فى المؤمنة

 الروائیة الحلو حسان أم مؤلفات یلي وفیما. صدور خالل
 التى المصادر من الكاتبة إلى وصلت التى والحواریة والقصصیة

  : األدبیة مؤلفاتھا فیھا تذكر
 مرة األول رتتش الكتاب

   قصیرة قصة -1
 1423 /2/2) 15/04/2002(  أصفار ستة  -
 /11 /19)02/02/2002( " !!! أمینة "-

1422 
 /12/11)26/01/2002(  حي رجل رثاء -

1423 
 13/10/1422)28/12/2001(  ضباب -
 1423 /30/9)15/12/2001(   حذوه یحذو لیتھ -
 - )2/1 (االفاف منارة -
 - ) 2/2 (اآلفاف منارة -
 - ؟ سلم أم حاجز صخرتك : یامسلمة-
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 -  الشفاء -
 2/3/1423 )15/05/2002(   7.؟ بعده غروب ال .... شروف -

   روایة / طویلة قصة  - 2
 ھـ1451 8 أطیاف -
 .م 1997 /ھـ 1417 9الفجر لیالى -
 - عفاف -
 -  وأمواج قوارب -
 ھـ 1414 10شائعة تربویة أخطاء -

   حوار -3
 -  11؟ نتربي تربیة أي على  -
 1424 /9 /4) 29/10/2003(  الدعوة خدمة في األدب -
 المبدعات عن للحدیث استكماال -

 بالغ شق إلى نتطرق... ةواألموم
 12.الزوج وھو األھمیة

 2003 ینایر

 
 ھذه ألن" عفاف "ھي الجذابة المذكورة الروایات من

 وتكون واإلنسان وللحیاة للكون مسلمة نسائیة حول یحكي الروایة
 األدب منھا یفید وحیث) المرأة (الطبیعي منبعھا من صادرة

 ھناك من. الخصوص وجھ على حواء وبنات عموما اإلسالمي
 . االولي تشرة الروایة ھذه بجانب النسائي األدب تشترك مؤلف

                                                   

7 Website:http://www.islamtoday.net/articlescontent.cfm?id=14&subid=151&sturt=91,hal.7 
 )ھـ1415مؤسسة آسام للشر، : الریاض (، أطیاف،   أم حسان الحلو8
 )ھـ1417مؤسسة آسام للشر، : الریاض (  أم حسان الحلو، أطیاف، 9

10  Website:http://www.thakafa.info/showcloss.asp?id=00204, halm. 20 
11 Website:http://www.saaid.net/tarbiah/123.htm, halm.3 
12 Website:http://atiaf.com/vb/index.php, hlm.22,24 


