


 

 5 آبـاء يعـذبون أبناءهم
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 المقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على خامت األنبياء 
 واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد...

حيسب كثرٌي من اآلباء أن حقوق أبنائه عليه ال تتجاوز توفري 
ب هبم الطعام، والشراب، والكسوة، وتسجيلهم يف املدارس، والذها
 إىل الطبيب عندما يشتكون! وما إىل ذلك من احلقوق املعروفة.

ويغفل هؤالء عن أمور هي أعظم من تسمني البدن بالطعام 
والشراب... إهنا تربية الوجدان والضمائر، وتزكية األنفس واألرواح، 

 وإصالح القلوب واخلواطر.
صاحلاا يتحمل مسؤولية نفسه، وجمتمعه،  الا كيف ننشئ جي

 ته...وأم
يطرب للفضيلة والعفة، ويشمئز من الرذيلة  الا كيف ننشئ جي

 والفساد.
ا عندما يرى أمته يف منظومة الدول  الا كيف ننشئ جي

ا
يتحرق أمل

 املتخلفة، ويتحرق شوقاا على جمد قد أضعناه!
مشوهاا مقطوع الصلة  الا إن تقصري اآلباء يف تربية أبنائهم يولد جي

ا صنع البطوالت، وأقام احلضارة، مباضيه، ال يعرف أن له تا رخياا جميدا
 وبرز يف كافة علوم الكون واحلياة.
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ومع هذه الصفة املقطوعة باملاضي جنده يصدم حباضر أسود 
متخلف، ليس فيه ما يدعو إىل األمل يف التقدم واالرتقاء ومواكبة 

 العصر، فأي جيل هذا الذي يراد له أن ينشأ بني جهلني؟!
نابع من فساد اآلباء، أو من فساد أساليبهم يف إن فساد األبناء 

فوصية اهلل لآلباء بأوالدهم »الرتبية. قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: 
َوََل تـَْقتـُُلوا َأْوََلدَُكْم سابقة على وصية األوالد بآبائهم، قال تعاىل: 

 [13]اإلسراء:  َخْشَيَة ِإْمََلق  
ه سدى، فقد أساء إليه غاية فمن أمهل تعليم ولده ما ينفعه، وترك

 اإلساءة.
وأكثر األوالد إمنا جاء فسادهم من قبل اآلباء، وإمهاهلم هلم، 
وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغاراا، فلم ينتفعوا 
بأنفسهم، ومل ينفعوا آباءهم كباراا؛ كما عاتب بعضهم ولده على 

ققتك كبرياا، وأضعتين العقوق فقال: يا أبت! أنت عققتين صغرياا، فع
 .«صغرياا، فأضعتك شيخاا

وكم من والد أشقى ولده وفلذة كبده يف الدنيا »وقال أيضاا: 
واآلخرة، بإمهاله، وترك تأديبه وإعانته على شهوته، ويزعم أنه يكرمه، 
وقد أهانه، وأنه يرمحه، وقد ظلمه وحرمه، ففاته انتفاعه بولده، وفوت 

ة، وإذا اعتربت الفساد يف األوالد رأيت عليه حظه يف الدنيا واآلخر 
 .«عامته من قبل اآلباء

إن هذا الفساد الذي حتدث عنه ابن القيم ناشئ عن سوء الرتبية، 
 وإمهال طرقها املفيدة، فكيف إذا تسبب اآلباء يف تدمري أبنائهم؟!
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ا يتعاطى املسكرات أو  كيف يكون احلال إذا كان الوالد فاسدا
 مام أبنائه!املخدرات يف البيت أ

 أو خائناا أو مرتشياا؟ الا كيف إذا كان حمتا
 كيف إذا كان تاركاا لدينه ال يعرف معروفاا وال ينكر منكراا؟

كيف إذا كانت األم فاسدة األخالق، لئيمة الطباع، بعيدة عن 
 احلياء والعفاف واحلشمة؟

إننا كما نطالب األبناء برب آبائهم، نطالب اآلباء أيضاا برب 
م، وحتمل مسؤولياهتم يف تربيتهم وتنشئتهم، وأن يكونوا قدوة أبنائه

أعلى يف الصرب، واجلدية، والنجاح، فبذلك  الا هلم يف الصالح، ومثا
ُتصنع األجيال املؤمنة القادرة على محل راية اإلصالح، وقيادة األمة 

 حنو غٍد مشرق، ومستقبل باهر.
انتقينا هذه اجملموعة ولبيان أثر اآلباء يف فساد األبناء واحنرافهم 

من القصص الواقية يف ظلم اآلباء ألبنائهم، وإمهاهلم هلم، وعاقبة ذلك 
على األبناء واآلباء واألمة بأسرها. واهلل املستعان وهو حسبنا اهلل ونعم 

 الوكيل.
 وكتب

 خالد مصطفى سامل
 1133الرياض: ص ب: 
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 من المسؤول؟
ياناا ببعض قالت إحدى الفتيات كانت ترسلين أسريت أح

املأكوالت إىل السائق وأحياناا ألناديه، وكان هذا السائق وهو من 
إحدى الدول األجنبية يتعمد ترك اجملالت اخلليعة على سرير نومه يف 
غرفته يف طرف البيت، فكنت تارة أناديه فال يرد النداء، فأذهب إىل 

تارة أجده غرفته وإذا به خيرج من دورة املياه وهو مبالبسه الداخلية، و 
مسرتخياا على سرير نومه واجملالت املتنوعة مبعثرة مينة ويسرة، فوجدت 
نفسي مندجمة يف مطالعة تلك اجملالت اخلليعة رغم أهنا باللغة 
اإلجنليزية، ويف يوم من األيام أفقدين هذا السائق أمثن ما متلكه أية 

احلزن، فتاة... فهل من معترب... قصة مبكية، ونتيجة مفجعة يف غاية 
 يتحمل مسؤوليتها ذلك الرجل الالمبايل بشؤون بيته.

 نحــــــــن الــــــــذين  ر ــــــــنا  ــــــــ  أ ــــــــالعنا
 

 
  ـــــــــــــــيو نا وا  نـــــــــــــــا  ـــــــــــــــ   وابينــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــ  إَل أح تن ـــــــــــــــم تن   ماحنـــــــــــــــا ل
 

 
ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــ  إَل أهالين ــــــــــــــــم تن ــــــــــــــــا ل  ونا ن

أخي املسلم... أخيت املسلمة... عليكم أن تصونوا أعراضكم من  
ما من ا د يسترايه اهلل »: ل النيب الرذائل، ومنكرات األخالق، يقو 

 « اية، يموت يوم يموت وهو  اش لرايته إَل حرم اهلل اليه الجنة
]رواه البخاري[. فأي غش أعظم من إمهال املرء ألهله والبحث عما 
يصلح أحواهلم، إن يف ذلك عربة ملن اعترب... فهل من معترب؟ وهل من 

 ؟!!(3)يد من وعظ بغريهمتأمل؟... واللبيب تكفيه اإلشارة، والسع
                              

 (.311حكاييت مع شغاليت، بثنية العراقي. نقالا عن: قصص واقعية مؤثرة ص) (3)
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 صفحة من مذكرات  تاة

مل أكن ألكتب هذه األسطر على مرحلة من مراحل حيايت لوال 
 إدراكي ألمهيتها، وضرورة عرضها ملا فيها من العربة والعظة...

فأنا فتاة شابة أنعم اهلل علي باهلداية، ونّور يل بصرييت بعد العمى 
ت من املوارد املختلفة حلوها والضالل... فقد كنت تائهة حائرة، شرب

ومرها، فلم أجد ألذ من طعم اهلداية والتقى يف رحاب كتاب اهلل 
 .تعاىل وسنة رسوله املصطفى 

بلغ عمري اآلن الثامنة والعشرين... عشت يف أسرة ثرية... كان 
والدي دائم األسفار ليوفر لنا كل ما نتمىن ونريد... ولكثرة أسفار 

 ه.والدي تغريت علي مالحم
.. وهي اليت تدير .كانت والديت تصنع كل شيء يف البيت

شؤوننا يف غياب والدي املتكرر... وكنا نسافر يف اإلجازة كثرياا، 
واعتقد أنين جبت معظم أقطار العامل... كنا نسافر مع بعض 
املعارف، وغالباا ما كانت تذاكر السفر على حسابنا... كانت والديت 

حررة تارة، وحمتشمة تارة أخرى... ومل مت –يف ظل غياب والدي  –
يكن جيرؤ أحد من أخوايل على مفاحتها يف األمر، أو هنيها عن 
سفورها؛ ألهنا كانت جتود عليهم باملال، ومتنحهم ما حيتاجون إليه من 

 النقود..
عشت يف هذه األجواء أنا وأخوايت حىت كربنا وصرنا نرتدي 

إليه، ومل نكن على قناعة يف  احلجاب... لكننا كنا نشعر بعدم احلاجة
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ارتدائه... لذلك كنا إذا ركبنا الطائرة لسفر خارج وطننا نسرع يف خلع 
احلجاب؛ لنتخلص منه... ومل نكن وحدنا الذين نفعل هذا، فقد 
شاهدنا فتيات كثريات يفعلن مثلنا يف الطائرة... وهذا جعلنا نشرع 

وراا بالراحة بأن الكل يشاركنا نفس الشعور مما ولد لدينا شع
والرضي... وما أن تصل الطائرة وهنبط من سلمها حىت جيتاحين 

.. .شعور ببداية برناجمي املليء بالتسلية واللعب.مسارح.
 .. وغري ذلك..مالهي..فنادق.فسباحة. سباحة

كثرياا ما كنت أتعرف على كثري من أبناء وطين، أو من خارجه، 
 ..ونقضي معاا أوقاتاا يف اللهو والعبث و.

كان والدي قد اشرتى لنا هناك شقة... وكنت أعرف أننا على 
خطأ جسيم... ولكنين كنت أعرف عدداا من الفتيات من بنات 
وطين يفعلن مثلي، فكثريات هن الاليت يأتني ملمارسة العري 
والفحش... كنت أشعر بالذل لكثري من املشاهد واملواقف املؤسفة...  

ثن عن صديق يشاركهن السهر كنت أرى الكثري من الفتيات يبح
والرقص... وكنت من بني هؤالء... وكنت أشعر أن الكثريين ينظرون 
إلينا نظرة احتقار ملا حنن فيه من إقبال على الشهوات... كنت أحبث 
عن والديت؛ ألبث هلا مهومي ورغبيت األكيدة يف العودة... كنت ال 

ليل خارج أراها يف البيت... وكانت تأيت متأخرة حيث تقضي ال
البيت وتأيت يف الصباح... وكانت تأيت متعبة ال ترغب يف احلديث مع 
أحد... شعرت بأنين أواجه مهوماا كاجلبال... وضاقت علي نفسي 
بسبب إمهال والديت يل، وعدم مساعها ملا خياجل نفسي... عدت مرة 
أخرى للهو والعبث... عدت ألنتقم مما أنا فيه... ذهبت ألحد 
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عبية يف مالبس شبه عارية... جعلت أرقص وأتلوى مييناا املالهي الش
ملدة طويلة... مث أمسكت )بامليكروفون( وجعلت أغين،  الا ومشا

وطلبت من اجلمهور أن خيتاروا أي أغنية ألغنيها هلم... رأيت أحد 
الشباب خيرج من بني اجلمهور ويتجه حنوي... أقبل علي بغضب، 

سرح، وعاتبين ملا صنعت... ولطمين بقوة... سحبين من خشبة امل
شعرت بأن الدنيا تدور يب، وجعلت الذكريات تطوف يب وتشدين إىل 
الوراء... شعرت بأن أخطائي تراكمت حىت أصبحت كاجلبال...  
كنت نكسة ألميت، ووطين، وديين...المين الشاب، وسرتين ببعض ما 

ما لديه من مالبس، وغادرت معه حيث أوصلين إىل املنزل... كثرياا 
المين، وأنا يف السيارة... وشعرت بكلماته تنهال علي كالصواعق 
احملرقة... كانت صدمة اهتزت هلا نفسي، واستيقظت معها جوارحي 
وعاد دفء احلياة لقليب... شعرت بالندم جيتاح كياين، ودخلت منزيل 
منكسرة ذليلة... جلست يف غرفيت أتأمل هذا الضياع الذي وصلنا 

ا على الذنوب، واآلثام... عزمت على إليه... بكيت كثريا 
ا
ا حرقة، وأمل

التوبة فاغتسلت، وتوضأت، وصليت... شعرت بربد اليقني يتسلل 
إىل صدري... علمت أمي بذلك ورأتين يف البيت حمتشمة، فذهلت 
وسألتين عن اخلرب... جلست أناقشتها، وأبث هلا مهومي، وجعلت 

ا نسري يف الطريق اخلطأ... أستعرض معها ما حنن فيه... بينت هلا أنن
َمَرضت أياماا، وفكرت كثرياا فيما حنن فيه، فهداها اهلل للقرار 
الصائب... عدنا للوطن، ووصلنا البيت وقد عزمنا على التغيري... 
رأى والدي ما حنن فيه فندم على تفرطيه... فكر كثرياا يف حقنا الذي 

ندم... رجع إىل بيته ضيعه يف الرتبية والبناء... ندم على ذلك أشد ال
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ليصلحه من جديد... وشاء اهلل تعاىل أن يتقدم خلطبيت شاب صاحل 

 زادين اهلل على يديه هدى وتقى.
.. وشعرت .كانت فاحتة زواجنا أداء عمرة يف رحاب بيت اهلل

هناك بأين إنسانة جديدة... وأدركت كم كنت تائهة بعيدة عن 
اهلل أن يغفر لنا سالف احلق... بكيت كثرياا قرب الكعبة، ودعوت 

 عملنا، وأن ال يضلنا بعد إذ هدانا إليه.
كانت جتربة مريرة مررنا هبا... ولكن رمحة اهلل تداركتنا مجيعاا 
حيث أصبحت عائلتنا بأكملها تغدُّ اخلطى حنو اهلدى، وتنهل من  

ا هلل على .كتاب اهلل تعاىل، وتسري على هدي سنة نبينا  .. فحمدا
 !!(3)فتيات وطين أن تقعن فيما وقعت فيه  هذا... وحذار يا

                              
 (.31-13مذكرات فتاة، حممد بن عبد العزيز احلميدي ص) (3)
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 الكنز المخ وء

قالت مديرة املدرسة: تأخرت إحدى التلميذات ذات يوم يف 
الستالمها، فكلفت  –السائق واخلادمة  –املدرسة حيث مل حيضر 

املشرفة بالبقاء معها حىت قدومهما الستالمها، مث انتظرت املشرفة 
... فاتصلت يب يف البيت خمربة حىت صالة العصر... ومل حيضر أحد

إياي باألمر، فأشرت عليها بأن تأخذ التلميذة معها إىل بيتها، وترتك 
للحارس رقم هاتفها... فلعله حصل ألهلها أمر طارئ اضطروا بسببه 
هلذا التأخري... وغادرت املعلمة املدرسة مصطحبة معها تلك 

ر أن يتصل هبا املسكينة إىل بيتها، فأطعمتها وآوهتا، وجلست تنتظ
أحد... ولكن دون جدوى... فسلمت أمرها هلل... وتركت الطفلة 
تبيت مع أطفاهلا... مث أخذهتا معها يف اليوم التايل إىل املدرسة... 

 وجاءت هبا مباشرة إىل املديرة، وأخربهتا خبربها.
قالت املديرة: رفعت مساعة اهلاتف واتصلت فوراا بأم التلميذة 

 ألرى ما األمر.
 ردت علي إحدى اخلادمات، وأخربتين أهنا نائمة...!!ف

قلت: احلمد هلل مل حيصل هلا مكروه... مث كررت االتصال 
الساعة احلادية عشرة قبل الظهر، مث ردت علي اخلادمة وأخربتين أهنا 
لن تصحو من نومها قبل الواحدة بعد الظهر، فسلمت أمري هلل... 

 أخربها بشيء... إمنا طلبت واتصلت هبا بعد الواحدة بقليل... ومل
 منها احلضور إىل املدرسة فوراا ألمر مهم خيص ابنتها.
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.. إنه مهم .فأجابت األم قائلة: لدي موعد مع اخلياطة بعد قليل

ا ال بد أن أقضيه، ألنين الليلة مدعوة إىل حفلة عرس... وقد  جدا
درسة، أتأخر عند اخلياطة... هلذا فأنا أعتذر اليوم عن احلضور إىل امل

ا.  وسآتيكم غدا
قالت هلا املديرة: سأنتظر يف املدرسة اليوم مهما كلف األمر حىت 

 لو بقيت للعشاء.
... مث عرجت بفضلة وقتها إىل املدرسة الا فذهبت األم للخياطة أو 

لرتى ماذا حلَّ بابنتها!! وجدت املديرة بانتظارها فبادرهتا قائلة: أين  
 .. أين ستكون؟!!.كانت يف البيت  كانت ابنتك البارحة؟ قالت األم:

املديرة: هل تناولت معها طعام الغداء، مث أشرفت على دروسها 
 ومذاكرهتا... وهل الحظت ساعة نومها؟

 قالت األم: ال.
 قالت املديرة: وملَ ال؟

ف عليهم قالت األم: ألن األوالد هلم جناح خاص هبم، تشر 
.. وهي اليت .ابحتضر هلم الطعام... ،الشر  إحدى اخلادمات... ،

.. أال يكفي أننا تعبنا يف محلهم .تقوم باإلشراف على دروسهم
 وإجناهبم...!!

قالت هلا املديرة: أتعرفني أيتها السيدة احملرتمة... أن ابنتك مل 
تبت البارحة يف جنتها احلاملة!! وبرجها العاجي...!! إمنا باتت يف 

 بيت إحدى املعلمات جزاها اهلل خرياا.
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م وقد فوجئت واندهشت مما تسمع: ماذا؟! أنا ال أمسح قالت األ
كما   –.. وهذا التطاول... حنن من عائلة معروفة .مبثل هذا الكالم

 وقد يؤثر هذا الكالم على مسعتنا...!! –تعلمني 
قالت املديرة: أيتها السيدة... إنه ليس كالماا كما تتصورين إنه 

ن نتجرع غصته، أنت أم .. أنت أداتُه الفاعلة... وحنمّر.أمر واقع 
واألمومة لفظة تلقي بظالهلا على أركان النفس اإلنسانية السوية، 
فتدفعها دفعاا ال شعورياا إىل التضحية والعطاء.. وإسباغ احلنان، 
والشعور بالرمحة، أين أنت من كل هذا؟! ألست أمها؟ ما هو شعورك 

ك... وبعد حنو ابنتك؟ أين أنت منها؟! إهنا كنزك املخبوء عند كرب 
.. إنك إن مل ترمحيها يف صغرها... حرمت من رمحتها عند  موتك.

كنوز قارون فإهنا كربك ... وبعد موتك ... أنت لو كانت معك  
.. كلها .والصرب. ..... والتضحية.واحلنان.، ولكن الرمحة.. ستفىن

نودعها يف خزائن اهلل الذي ال تضيع عنده صغرية... وال كبرية إال 
 ، مث يبارك لنا فيها... يف أي عامل أيتها األم تعيشني؟!أحصاها لنا

طأطأت األم رأسها، مث التفت إىل الربيئة ابنتها، وقالت هلا: أين  
كنت البارحة..؟ فأجابت الطفلة بكل براءة... وكأهنا تعرب عن 

 مشكلتها بكل صدق.
.. لقد تناولت طعام العشاء البارحة مع .قالت الطفلة: ماما

الدها... مث منت معهم... ورأيت املعلمة يف الليل متر علينا املعلمة وأو 
ا وتغطينا... إهنا يا ماما ختاف على أوالدها من الربد، مث  ا واحدا واحدا
تناولنا وجبة الفطور أيضاا كلنا مع بعضنا... الفطور مجيل يا ماما 
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ولذيذ، وقد عملت يل املعلمة شطرية من اجلنب أكلتها يف الفسحة 

.. كم سعدت يا أمي يف بيت املعلمة... افطري معي يا املدرسية.
 أمي كل يوم... وتعشي معي... أرجوك يا أمي.

هنضت األم من مكاهنا وهي ممتعضة وغادرت جتر ابنتها وهي 
تتمتم قائلة: ويل لكما اليوم مين أيها السائق، وأنت أيتها اخلادمة... 

 ...!!(3)هذا كل ما قدرت عليه هذه األم 
صة ال حتتاج إىل تعليق، وهي مهداة إىل كل األسر من قلت: الق

األمهات واآلباء الذين يزيفون األمومة واألبوة باخلدم والسائقني، 
ويظنون أن األمومة واألبوة معاشرة ومحل وإجناب فقط، وال يعرفون 

 أهنا مسؤولية وأمانة وتربية.

                              
 (.13-85(. نقالا عن كشكول األسرة ص)933املرجع: اإلصالح، العدد ) (3)
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  ياع أ رة

يلعب،  نشأ نشأة عادية، كان يقضي معظم وقته يف الشارع
ا،  ويلهو مع أصدقائه الذين يقاربونه بالسن، وهو بينهم عنيف جدا
ا، وال يتحمل زمالءه، وكان دائماا حيب أن يكون هو  وعصيب جدا

يف  الا الرئيس، وكان أصدقاء السوء يرحبون به، ويعتربونه عضواا فعا
مجعية الفاشلني، واملنحلني أخالقياا. أما على املستوى الدراسي فكان 

 دائم الرسوب، وأين دور األسرة من هذا العضو املريض التائه؟! الا فاش
ولقد كان وضعه األسري تعيساا، فاألسرة ضائعة، راعي األسرة 
هو األب ال يدري ماذا يفعل؟ فقد ترك زمام رعاية األسرة لزوجته اليت  
كانت ضعيفة الشخصية، ال تدري ما يدور حوهلا، وكانت األسرة 

حبر هائج، ال أمل هلا يف النجاة أو الوصول إىل  مثل السفينة يف وسط
 بر األمان.

ملا رأى صاحبنا أنه فاشل دراسياا، خرج من املدرسة يبحث عن 
وظيفة، فلم جيد إال وظيفة يف السلك العسكري، واخنرط فيه، ولكن مبا 
أنه كان إنساناا غري سوي، وغري مستقر نفسياا، مل يدم يف السلك 

فة وأراد أن يعمل بالقطاع اخلاص، ولكن الفاشل العسكري، وترك الوظي
جناحه صعب، وأشار عليه رفقاء السوء أن أسهل كسب للربح املادي 
هو االجتار باملخدرات، ومبا أنه ليس لديه أي رادع ديين، أو أخالقي، أو 
اجتماعي يقيه من الوقوع يف مثل هذه البؤر الفاسدة، فإنه مل يرتدد حلظة 

 فكرة وبدأ العمل.واحدة، بل رحب بال
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وكانت النتيجة بالنسبة له ناجحة، ومجع رأمسال ال بأس به، وبدا 
عليه الثراء، فزاد يف فحشه وفجوره. وكما هو معروف، فإن املال احلرام 
ال يذهب إال يف احلرام، وال يؤدي بصاحبه إال إىل املهالك، حىت 

م اخلليعة جلوسه يف البيت كان يقضيه يف الفساد، فكان يشاهد األفال
الساقطة، حىت صار أسفل سافلني، واندحر خلقياا إىل أدىن درجة، 
فصار إنساناا بال دين، وال خلق، وال غرية، حىت احليوان يشمئز منه 
وخيرجه من فصيلته، وصار يرتاد شقق الدعارة، ومواخري الفسق 

 والفجور، فصار القرد واخلنزير أرقى منه خلقياا.
اء، دعي إىل شقة نتنة، وملا دلف إليها ويف إحدى الليايل احلمر 

وجد فيها أحد املطربني يتالعب بالعود، وعبدة الشيطان يرقصون، 
 ويصفقون، ويضحكون، وكأهنم باقون خالدون!!

والدخان يتصاعد يف كل مكان، والكؤوس تلمع مبا فيها مع 
أضواء املصابيح، واألخناب تتبادل بني النساء والرجال، بل قل بني 

والذكور، فالرجال ال يتواجدون يف مثل هذه البؤر الفاسدة،  اإلناث
واملستنقعات اآلسنة. واعتاد على هذا اجلو الفاسد، ويف كل ليلة جيد 
يف هذه الشقة وجوهاا جديدة من النساء احلسناوات الفاتنات يرقصن، 

 ويتمايلن، ويشربن.
وهكذا كل ليلة يسهر مع رفقاء السوء، ورفيقات الشيطان إىل 

اعات الفجر األوىل، وال يهدأ إال مع صوت األذان ينادي حي س
 على الصالة، حي على الفالح.

ولكن من يسمع... إهنا أجساد قد خلت من الشعور، وخويت 
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 من احلياة، وكما قال الشاعر: 
 لقددددددددددددددددددد أمسعددددددددددددددددددت لددددددددددددددددددو ناديددددددددددددددددددت حيدددددددددددددددددداا 

 
 

 ولكدددددددددددددددددددددددددددددن ال حيددددددددددددددددددددددددددددداة ملدددددددددددددددددددددددددددددن تندددددددددددددددددددددددددددددادي 
هب إىل شقة وذات ليلة قرر هذا املاجن أن يسرتيح وال يذ 

الفساد، ولكن من له أصدقاء مثل أصدقائه قد غلبوا الشيطان مبكرهم 
كن أن يهدأ أو يستقر حلظة، فأصروا عليه وهو يتمنع، وخبثهم، ال مي

وأخذوا يغرونه ويصفون له اجلو هذه الليلة بأنه جو ساخن، فسوف 
 –بل لدفننا وليس إلحيائها  –يأيت مطرب مشهور إلحياء هذه الليلة 

وسوف تكون معه بنت مجيلة باهرة اجلمال رشيقة القوام، فاتنة، 
وسوف تصاحب هذا املطرب بالرقص والغناء، فتاق قلبه، وزاد شوقه، 
وسبقهم إىل شقة الفجور، وجلس ينتظر وكله شوق، وإذا بالفتاة 
تدخل وهي ترقص مع أنغام املوسيقى، وصوت املطرب الفاسد يزيد 

، والقلوب معها تتمايل، وتعلقت اجلو سخونة، وأخذت تتمايل
العيون هبا، وأخذ هو يتفحصها من أمخص قدميها إىل أعالها، حىت 
وقفت عيناه عند وجهها فتسمرت، ومل يرتد إليه طرفه، وفغر فاه من 
هول املفاجأة، وأراد أن يصرخ بأعلى صوته، ولكنه مل يستطع. وأخذ 

: أنا الا ه قائشريط حياته الفاسدة يُعرض أمامه، وأخذ حيدث نفس
الذي كل ليلة مع بنت من بنات اهلوى، ألعب هبن كيف أشاء، 
وأدنس شرفهن وشرف أسرهن حيدث يل مثل هذا 

 أنا.أنا.. أي حيوان خسيس حيدث له هذا؟!..أنا.املوقف؟!
أتدرون ما الذي حدث؟ إن هذه الراقصة الفاتنة اليت تتمايل 

لب هذا الفاسق هلا إهنا جبسمها بني هؤالء الذكور الفسقة واليت تاق ق
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.. ومل تكن تدري أن أخاها مدعو .أخته!! شقيقته من دمه وحلمه

للتفرج على مجاهلا، والتمتع برقصاهتا، وال هو يعلم وأصدقاء السوء 
أيضاا ال يعلمون، ولكن ال بد ألي شيء من هناية إما سعيدة، أو 

دة، وإن  طيباا فالنهاية سعي الا تعيسة حسب العمل ونوعه، إن كان عم
 خبيثاا فالنهاية تعيسة ولو بعد حني. الا كان عم

لقد كان منظر أخته وهي ترقص يف هذا اجلو القذر صدمة كبرية 
له، ولكنه متالك نفسه رغم أنفه، وجلس صامتاا، حيرتق من الداخل، 

كت، وخافت، بولكنه مل يقم بأي حركة، وحملته أخته، فعرفته فارت
رجت مسرعة إىل املنزل، وأمت هو وتظاهرت بالتعب واإلرهاق، وخ

سهرته مع رفقاء السوء، وأخذ يفكر كيف يتصرف مع أخته، ودفعه 
 إىل أمر. تفكريه الشيطاين

ويف الصباح ذهب إىل البيت، وكأنه مل ير أخته يف ذلك املكان 
الننت، حىت اطمأنت أخته، وتيقنت أنه مل يعرفها، ومل يدر عن عملها 

لشهر، وخرج مع أخته لقضاء بعض شيئاا، ومرت فرتة تقارب ا
احلاجات يف السوق، وأثناء عودهتما عرج إىل طريق الرب، وتوغل يف 

 الصحراء، فاستغربت أخته وقالت له: إىل أين أنت ذاهب؟!
 فتذرع هلا بقضاء حاجة.

ويف وسط الصحراء القاحلة اخلالية من النبات والطري واإلنسان 
غ يف رأسها طلقات، وتركها أنزهلا من السيارة، وأخرج سالحه أفر 

تنزف وحيدة يف هذا املكان اخلايل، مث ذهب إىل أقرب خمفر للشرطة 
وسلم نفسه، وبسرعة توجه رجال الشطة إىل مكان احلادث، 
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مرتاا جتاه الشارع العام، ولكنها  93فوجدوها قد زحفت ملسافة 
ا ماتت، وقد تبني عند الفحص عليها أهنا مل متس وال يثبت عليها أهن

 باشرت الزنا.
 !!(3)وحكمت عليه احملكمة بالسجن عشر سنوات فقط 

جمرم فاسد مروج للمخدرات قاتل حيكم عليه عشر سنوات، 
.. بل ... ال.ولكن ما النتيجة؟ هل اتعظ هذا اجملرم هبذا احلكم؟

متادى يف غيه، وواصل فسقه، وفجوره يف السجن، ففي أثناء سجنه، 
هي نتيجة التهاون بشرع اهلل وعدم  راود شاباا وهتك عرضه، وهذه

 العمل بالقوانني الشرعية اليت شرعها اهلل عز وجل.
إن هذه القصة تبني أن لكل شيء هناية، فمهما متادى اإلنسان 
واغرت مبا لديه من مال وقوة، فإن اهلل له باملرصاد، وإن اجلزاء من 
جنس العمل، فهذا الفاسق قد تعرض لبنات الناس، فطعن بعرضه 

 أمام عينيه، فاعتربوا واعلموا أنه كما تدين تدان.

                              
-57صرف. نقالا عن: كما تدين تدان ص)( بت33755جريدة الرأي العام العدد ) (3)
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 يتامى الطَلق

منذ أن بدأ جيبه يثقل بالنقود بعد فتح مكتبه العقاري، بدأ دينه 
خيف، وأصبح يتطلع إىل تقليد أصحابه الذين يعبدون اهلل على 

 حرف.
وصار يطمع يف زوجة عصرية تتماشى مع رقة دينه، وتسايره يف 

 ع عائالت أصدقائه.سهراته املختلطة م
ملَّح لزوجته بذلك وهو يعلم متسكها بدينها، ولكنها رفضت أن 
تكون من أولياء الشيطان، هددها بطالقها، وضخم هلا ما ستالقيه 
من طفلتها وطفلها اللذان مل يتجاوزا اخلامسة من العمر، واجلنني 
الذي سيأيت بعد شهرين، لكنها ضحت بكل الصعاب إال التساهل 

، ولكنها كانت بينها وبني نفسها ال تصدق ما يقول، وهي بدينها
تعرف حبه لطفليه ومودته هلا، وال سيما أهنا رفيقة طفولته، وجاءها 
يوماا خيربها أنه سيتزوج من امرأة يف اخلامسة والثالثني، تكربها بعشر 
سنوات ولكنها ستكون نعم املعني له يف طريق الشيطان، وقد وافقت 

 سهراته املختلطة، ونبذت احلجاب إرضاء له. على مرافقته إىل
خرجت زوجته من حياته مع أوالده، وخاصة أن من تزوجها ابنُة 
مستخدمه اليت كانت حتسن إليها، ولكنها تنفر منها ألفكارها البعيدة 

 عن الدين.
وبعد شهرين وضعت طفلة فصارت طفلتان ألخ واحد فعكفت 

كل من تقدم إليها، وهذا ما على تربية أوالدها عند أهلها، ورفضت  
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أقض مضجع ضرهتا، فكانت ترسل هلا اخلطاب تارة، وتارة تكيل هلا 
الشتائم ألهنا مل تتزوج، وأهنا ما زالت تأمل أن يردها زوجها وهذا لن 
يتحقق، وترسل هلا من يأمرها بالزواج؛ ألن زوجها لن يعيدها إليه مرة 

أخرى، وخاصة عندما أخرى، وكلما وقف اجلرح عاد إىل النزف مرة 
رفضت ضرهتا استقبال أوالدها يف بيتها، فكان والدهم يراهم نصف 
ساعة عند عمتهم، وكثرياا ما كانوا يشتاقون إليه فيهربون دون أن تعلم 
أمهم أو أهلها بذلك، فيتيهون يف الشوارع ليأيت هبم رجل الشرطة، أو  

رؤية والدهم كثري من فاعلي اخلري بني بكاء وصياح، ألهنم يريدون 
وإحضاره إىل البيت مثل بقية أوالد اجلريان واألقرباء، وكثرياا ما يصلون 
إىل البيت فرتجعهم زوجة أبيهم بعد أن تضرهبم، وختفي ذلك عن 
أبيهم، مضت مخس سنوات، وانتهت فرتة احلضانة وبدأت زوجة 
أبيهم تعّد غرفة مستقلة ألوالد زوجها، ال حباا هلم ولكن لتحرق قلب 

مهم عليهم من جهة، ولتدفعها إىل الزواج من جهة أخرى، فينقطع أ
األمل بعودهتا لزوجها، فأرسلت ختربها أن عليها أن تودع أطفاهلا؛ 
ألهنا لن تسمح هلا برؤيتهم بعد ذلك. فكرت األم املسكينة مراراا يف 
هذا املوقف الصعب، واسرتجعت عروض زوجها ليعيدها إليه. لكنها  

ا على دينها وأن جيربها على ترك حجاهبا، كانت ترفض خوفا 
وتوجهت إىل اهلل بالدعاء فاستجاب هلا. إذ حضر والد أطفاهلا يعرض 
على أهلها أن تعود إليه ليعيش األطفال معها وهي آمنة على دينها، 
فعادت لتكون درعاا حيمي أطفاهلا من التشرد والضياع، ورد اهلل كيد 

طفال ال تقدر: لقد صار هلم أباا وأماا  الضرة يف حنرها، وكانت فرحة األ
كغريهم من األطفال، ونزلت دمعة فرح حتجرت يف العني مخس 
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سنوات، واختفت كلمة مطلقة وحل حملها زوجة، وأم، وزال اسم 

 .(3)يتامى الطالق 

                              
 (.17-18قطار الزواج والطالق، رجاء أبو صاحل ص) (3)
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 زهرة    مهب الريح

ما أمجل احلياة حينما تكتسي ثوب السعادة، فيكون هلا مذاقها 
يذ! وما أشد ظلمة الكون حينما تكون احلياة حباراا احللو وطعمها اللذ

، والشتم، والضرب! غفلت تلك األم عن مجال  هائجة يسودها السبُّ
 الدنيا، وحسبت أن احلياة عناد!

لقد عاشت أسرة هذه الزوجة يف بداية حياهتا احلب، والطمأنينة، 
والرتابط، ولكن حينما دبت املشكالت، وأصبح ال هم لربة البيت 

ى عناد األب واستفزازه بكل الطرق بقصد أحياناا، وأحياناا كثرية سو 
بدون قصد، بدأت بذرة املتاعب، كما أن األب اتسم بالسلبية؛ 
فأمهل كل واجباته الرتبوية، وأغلق عقله وتفكريه عن مساع احتياجات 

 أبنائه، وحصر تصرفاته يف انتقاد كل ما تقع عليه عينه يف البيت.
ية ضياع األبناء، فقد افتقدوا اجلو العائلي كانت تلك هي بدا

الذي يشيع الدفء يف أركان البيت. افتقدوا احلنان والعطف، فكانت 
ضحية املأساة زهرة يف املرحلة املتوسطة، عانت وطأة املشكالت ليل 
هنار؛ افتقدت أبسط مقومات احلياة النفسية السليمة. صحيح أهنا  

كبرية يف تفكريها. أحسَّت   كانت صغرية يف عمرها، ولكنها كانت
حب األم وحنان األب، وعاشت دفء األسرة املرتابطة فرتة من 
فرتات طفولتها، لكن هبوب العواصف جعل هلا مع املشكالت 

ا.  موعدا
كانت ليلة دامسة غاب فيها القمر، وغابت معه كل حلظة أمل 
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يف العيش اهلادئ، كان السبب تافهاا ككل مرة، لكنه أحدث أثراا 

يقاا هذه املرة، فقد ضاع بعده كل شيء. انفرط العقد، وانقطعت عم
الشعرة اليت كانت جتمع الشمل، وفقدت الزهرة آخر فرصة للعيش يف 
هدوء وسعادة. وقع اخلالف الفعلي، وبعدها قرر األب ترك البيت، 
وتكوين أسرة أخرى، أبقى أسرته األوىل ليعيش أفرادها عيشة كرمية مع 

ى هو باملرور والسالم من حني إىل آخر. وهكذا األم فقط، واكتف
 بدأت أوىل خطوات غياب الرقيب الراعي.

كانت الزهرة كأي فتاة يف عمرها ذات عاطفة جياشة، وحب 
يسع الدنيا بأكملها، رقيقة املشاعر، مقبلة على احلياة، بريئة ومندفعة 
لقلة خربهتا وضعف جتربتها، أرادت أن تعوض احلب الذي طمره 

 األبوين؛ فجاء التعويض فادح الثمن. خالف
مل يكن هناك من يوجهها التوجيه الصحيح، وغاب االهتمام 
األسري بأم منغمسة يف أخبار زوجها وافتعال املشكالت مع زوجته 

 اجلديدة ولو من بعيد؛ فنسيت بيتها ومن فيه.
كانت هذه الطالبة يف املدرسة قلقة، ومضطربة، وتنتظر اخلروج، 

جت، ولكن إىل أين؟ إىل سيارة أحد املنحرفني. لقد وجد وبالفعل خر 
فيها فرصته لكي يعبث هبا كيف يشاء، مث يعيدها إىل املنزل بعد أن 

 يروي ظمأه احليواين منها.
وكانت الزهرة تتوهم أهنا تعوض ما فقدته من عاطفة، وكأن 
عقلها الباطن أوحى هلا بذلك كي تنتقم بطريقة غري مباشرة ممن كان 

بب يف افتقادها لدفئها األسري. كانت الزهرة تعود للمنزل فال جتد الس
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من يسأهلا أو حياسبها، واستمر احلال فرتة طويلة، وسط ضياع 
 أخالقي وغياب من الرقيب.

لتوقظ الفتاة من  «الصحوة»وألن لكل بداية هناية؛ جاءت حلظة 
زهرة غفوهتا، ولكنها كانت حلظة مفعمة باألمل واحلسرة. استيقظت ال

ولكن على ماذا؟ على ضياع الشرف وهتدم دمار املستقبل! وبعدما 
استيقظت األم الغافلة، وجاء األب املهمل يلطم وجهه، ويندب حظه 
وآماله، لكن الزهرة كانت الضحية األوىل واألخرية. إهنا اآلن تصرخ 
بني قضبان احلياة وتستنجد، فقد حكمت على نفسها بالسجن 

ا ضياع كل شيء يف غفلة من اجلهل، وضعف املؤبد، وكان حصاده
 اإلميان، وغياب الرقيب واألسرة.

 وقفة:
وبعد أن انفرط العقد، واستغىن كل واحد عن اآلخر، من الذي 
دفع الثمن وحبث عن العاطفة احملرمة؟ من املسؤول عن هذا الضياع؟ 

مل أيها األب أيتها األم! هذه هي نتيجة الغفلة، واإلمهال يف الرتبية: األ
 واحلسرة والندم حيث ال ينفع الندم.

أبناؤكم أمانة يف أعناقكم، حافظوا عليهم، ارعوهم، أشبعوا 
 عاطفتهم، راقبوهم قبل فوت األوان.

األمانة عظيمة أيتها األم سوف توقفني وحتاسبني، قال تعاىل: 
 ََوِقُفوُهْم ِإنَـُّهْم َمْسُئوُلون  :[، أيها األب حذار من 93]الصافات

 .(3)تضيع رعيتك أن 

                              
 (.33-5مأساة طالبة ص) (3)
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 أب  ُاد إلينا

ها أنذا أضع قدمي على عتبات السلم ألدخل قاعة احملاضرات 
.. بصديقاته .يف اجلامعة، ذلك املكان الرائع بكل املقاييس

.. اليت حاولت أن أنسى على عتباهتا  ... وقاعته الكبرية.اجلديدات
 كراسي املدرسة الصغرية، وطاولتها املستطيلة.

.. أخرجت أقالمي اليت .مكان صادفته أمامي جلست على أول
اخرتهتا بعناية، وكراسيت اخلاصة باحملاضرات، ورغم امتالء القاعة عن 
آخرها إال أنين مل أجد أيا من صديقايت الاليت اعتدت أن أراهن يف 

 املدرسة.
ظلت عيين حتدق يف باب القاعة انتظاراا ملن سيحاضرنا يف هذه 

.. .أحضرها، ورأيته وهو يدخل القاعة الساعة، فهي أوىل حماضرة
حيمل يف يده حقيبته السوداء، أنيق املظهر خيتلط الشعر األبيض يف 

.. رأيته يشبه كثرياا املمثلني الذين طاملا .رأسه مع األسود فيزيده وقاراا
أُعجبت هبم على شاشة التلفزيون، واليوم ها هو أمام عيين يعرفنا 

.. يبتسم ... يكتب على اللوحة.ها.. يوزع.بنفسه، خيرج األوراق
يسأل يذكر مصطلحات، مل استطع استيعاهبا يف البداية، وانتهت 
احملاضرة، وخرج األستاذ، وخرجنا حنن للمحاضرة الثانية، وكانت يف 

ا مل تكن يف .اللغة اإلجنليزية، حاضرت فيها سيدة أجنبية .. لكنها أبدا
 مجال احملاضرة األوىل.

.. وعدت للمنزل ورويت إلخويت .ي األولوانتهى يومي اجلامع
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.. إال أنين احتفظت بأمر أستاذ احملاضرة .الصغار مين كل شيء رأيت
 األوىل سراا لنفسي فقط.
.. وازداد معها إعجايب بأستاذي إىل حد .وتوالت احملاضرات

بدأت أخاف منه، فقد بدأ ميأل عقلي، وميتد إىل أوتار قليب حيركها، 
 أسيطر عليها.وإن كنت سريعاا ما 

وجاء اليوم الذي أخربنا فيه األستاذ أنه على استعداد لإلجابة 
.. وكانت هذه .على أي استفسار حول املنهج خالل ساعاته املكتبية

هي فرصيت اليت أنتظرها، فقد أصبحت قادرة على رؤيته كل يوم، 
وليس يف أوقات احملاضرة فقط كما كان حيدث، وبدأت أعلل نفسي 

.. كان يقابل األمر يف البداية برحابة صدر، .لذهاب إليهبأي سؤال ل
مث بدأت أحلظ عليه بعض الضيق، وبدأ جيعلين انتظر ليجاوب على 

 .الا أسئلة باقي الطلبة أو 
ويف إحدى املرات أخذت أوراقي وذهبت إليه، وقد أعددت أكثر 
من عشرة أسئلة؛ ألستفسر عنها، وما إن دخلت املكتب ورآين وكان 

د من الزميالت حىت قال يل: ما أسئلتك اليوم يا ترى؟ معه عد
فقدمت إليه ورقيت وأنا على يقني من أن ساعة كاملة لن تكفي 

إيه احلكاية »: الا ليجيبين على أسئليت، فنظر إىل الورقة ورفع رأسه قائ
 .«.. أال تفهمني شيئاا من احملاضرة؟.يا بنيت؟ أنت كل يوم تسألني

ألستاذ الورقة جانباا، وأشاح بوجهه فضحكت الفتيات، ووضع ا
.. مل يهمين كل ما حدث، فقد شغلتين كلمة .عين، وأصدقكم القول

نعم إنين ابنة، ولكن أين أيب؟  «يا بنيت».. وهي كلمة .واحدة قاهلا يل
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ا، وأتذكر مالمح أيب اليت نسيت  وجدتين أحدق يف األستاذ جيدا

هل كنت حقاا أحبث معظمها، فوجدته حيمل الكثري منها، فيا ترى 
 فيه عن أيب الغائب؟!

 هذه اللحظة قررت أن أجد أيب ال أن أحبث عنه خارج املنزل.
.. وال يستيقظ إال بعد .ظللت انتظر أيب الذي ال يعود إال متأخراا

، ولكن «أرجوك يا أيب عد إلينا»خروجنا، ألصرخ يف وجهه قائلة 
.. وها أنا أمسع .لتايلالنعاس غالبين، فعاودت الكرة ثانية يف اليوم ا

صوت مفاتيحه يف الباب، أخذ قليب يدق بسرعة، دعوت اهلل أن 
.. وإذا فشلت ... ال لن أختاذل اليوم.يساعدين، ورددت يف نفسي

.. وسأصرخ بأعلى صويت: أيب عد إلينا، .فلن أيأس، وسأعيد الكرة
 .(3)فأنا أحبث عنك خارج منزلنا

                              
 (.333-37ص) أسرية األحالم، تيسري الزايد (3)
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 يسااد ابنه الى الغش    اَلخت ا 

األب هو املثل والقدوة الذي يتأسى به األبناء، ويتشبهون به يف  
كل أقواله وتصرفاته ليصبح منوذجاا طبيعياا يُقتدى به ألبنائه ولغريهم، 
ولكن أن ينحرف األب يف سلوكه وتصرفاته، وحيرض أبناءه على 

 السلوك السيئ فتلك كارثة، وإنذار خطر يهدد كيان األسر.
ي مت طرد الطالب )شوك ترميونت( من كليته ويف اجملتمع األمريك

اجلامعية وفصله منها، بعد أن ضبط رجال األمن والده ميلي عليه 
 إجابات االختبارات مستخدماا يف ذلك راديو مبوجة قصرية.

الغريب يف األمر أن والد الطالب أعلن بكل جرأة وأمام 
ف الصحافة دون خجل بأهنم مل خيسروا شيئاا؛ ألن ابنه كان سو 

 يسقط يف كل األحوال فمستواه الدراسي ضعيف.
وبرر الوالد ذلك بأنه يعلم مقدار ما اقرتفه من ُجرم وخطأ، لكنه  
كان مضطراا إىل ذلك فابنه يف هذه الكلية كلفهم ثروة ال يستهان 

 هبا، ومل يكن هناك سبيل آخر لتحقيق النجاح.
فان( اكتشفت القضية عندما الحظ رجال األمن سيارة من نوع )

قدماا تقف خارج شعبة  19سوداء، وعليها هوائي ضخم بلغ طوله 
الرياضيات جبامعة سان فرنسيس، وقاموا بفتح أبواهبا اخللفية هبدوء، 

اإلجابة هي  الا فسمعوا األب يهمس يف ميكروفون أمامه قائ
هنا فاجأه رجال األمن فرفض اإلفصاح عن فعلته، وملن   «75333»

رجال األمن وأمطروه باألسئلة، وقاموا  .. ضغط عليه.كان يتكلم



 
 آبـاء يعـذبون أبناءهم

 
11 

 
باملرور على اللجان، فتوصلوا إىل وجود جنله داخل اللجان، وهو 

يف ميكرفون خاص به، فتم القبض عليه بعد  «أيب أيب»يهمس 
 افتضاح أمره لتصدر اجلامعة قرارها الشهري بفصل شوك هنائياا.

ه، تعليق: الغش ظاهرة سيئة، ومرض اجتماعي حياصر صاحب -
ويصمه بالعار؛ ولذلك هنى عنه اإلسالم وحذر منه رسولنا الكرمي 

 ]رواه أبو داود، وصححه األلباين[. «من  شنا  ليس منا»بقوله: 
واألب مثل وقدوة ألبنائه ولذا جيب أن يتمسك بالسنة الصاحلة، 
والعمل الطيب؛ لتكون البذرة صاحلة، وتضرب جبذورها الرائدة يف  

 .(3)كيان اجملتمع 

                              
 (.83، 3/8قصص وسط الزحام ) (3)
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  حلة الضياع

ال شيء أقسى يف الدنيا من أن جتد نفسك أمام سؤال كبري قد 
.. .تعرف إجابته، ولكن الشك يقف حاجزاا بني التصديق والتكذيب

هل والدي حيبين حباا حقيقياا؟ أم تراه ال حيبين؟ ولكن كرمه معي، 
وتدليله يل يؤيد هذا احلب؟! كيف أعرف ذلك؟ كيف أستطيع أن 

يقة والوهم إن كان ومهاا؟ هل يعقل أن يعرف األب أن أفرق بني احلق
ابنه مدمن خمدرات ويرتكه دون نصيحة، أو جدال، أو عقاب؟ هل 
يعقل أن يتجاهل فعله املشني تاركاا له احلبل على الغارب رغم حبه 

 الكبري له؟
يف سريه وهو ممدد حتت قسوة تلك األسئلة  «عبد العزيز»متلمل 

مه لذيذ النوم، وراحة الفكر، كلما خال إىل اليت حترق فؤاده، وحتر 
 نفسه وأفاق من وهم السعادة اليت حيلق يف عاملها.

كانت فرحة والده به كبرية عندما جاء على عدد من األخوات، 
.. أنشأه، ورباه، وعلمه وعوده على .كانت سعادته به ال توصف

التدليل، وحتقيق الطلبات وترك له حرية اختيار كل شيء خيصه 
.. كان كرم عبد العزيز املتدفق نتيجة ... أصدقاؤه، تلبية طلباته.عليمهت

.. الذين .لكرم والده دافعاا؛ لتعرفه على عدد من أصدقاء السوء
 وجدوا فيه صديقاا نافعاا.

يف إحدى ليايل اجلمع، اقرتح أحد األصدقاء أن خيرجوا إىل رحلة 
القمر اهلادئ،  ..وافقوا مجيعاا، واستعد كل منهم وعلى ضوء.حبرية
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وسكون الليل، وأصوات املوسيقى الصاخبة؛ أخرج أحدهم كيساا كبرياا 
من احلشيش، وبدؤوا يتناولونه بالرتتيب، وحينما وصل دور عبد 

.. ... وضج اجلمع بالضحك... سأهلم ما هذا؟ أال تعرفه؟ ال.العزيز
ان .. رد ث.قال أحدهم: يظهر أنه مل يتذوق السعادة اليت نتذوقها حنن

: يبدو أنك تعيش يف عامل آخر غري عاملنا؟ قال ثالث: إنه ال الا قائ
يعرف غري سعادة املال! ما هذا الكالم الذي ترمجونين به من أجل 

.. فرد أحدهم: امسها حشيشة السعادة يا جاهل، .هذه القطعة
.. شعر براحة ... مد يده وتناوهلا.وعلت األصوات بالضحك، خذ

ومضى الليل، وهم يعيشون يف عامل من وإحساس غريب ينتابه، 
 األحالم والسعادة الومهية.

يف عطلة الصيف قال لوالده: أيب أريد أن أقضي إجازة الصيف 
يف أمريكا، وملاذا أمريكا؟ اجلميع يتحدثون عن مجاهلا وروعة مدهنا. 

.. سيكون لك ما تريد يا عبد العزيز، .ودون أن يفكر قال له مبتسماا
.. وهل يكفيك شهٌر؟ .سافر؟ بعد أسبوع إذا وافقتومىت تريد أن ت
 رمبا ورمبا أكثر.

يعتمد عليه،  الا كان والده يشعر بالفخر؛ ألن ابنه أصبح رج
ويستطيع أن يسافر وحده، ولكن حمبته الزائدة أنسته أن يسأل ابنه 

 .. وعن أخالقهم، وأهلهم..عن رفقاء سفره
احلرية املطلقة، ومظاهر  .. رأى.يف أمريكا املدينة الكبرية الصاخبة

.. كان الشيطان يصور له  .اللهو الصارخة، والسهرات احلمراء املختلفة
كأنه ولد من جديد، وأن عيشته السابقة مل حتسب من عمره، وأنه مل 
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.. على الرغم من أنه كان يتذوق أنواعاا من احلياة .يعش كما يريد
 املرتفة الرغيدة.
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 المتر ة الر يدة

.. كان ... واملراجوانا واألفيون.رات تناول اهلريوينيف إحدى البا
.. دون أن يعلم أنه يشرتي .يدفع مبالغ كبرية مثناا لعذابه وضياعه

املوت لنفسه، أصدقاء السوء علموه كيف حيب اللهو، وقادوه إىل 
 طريق الشر.

.. أرسل يطلب مبلغاا كبرياا من .عندما نفدت نقوده
يف نفس الوقت الذي وصلته فيه  .....كانت طلباته أوامر.املال

.. رفع والده مساعة اهلاتف، وقال ملدير صندوقه املايل: عليك .الربقية
.. وكان املبلغ الذي صرفه .يا حممود أن تصرف البين أي مبلغ يطلبه

.. .له يف بداية األمر مائة ألف لاير، صعق املدير ألمر صاحب املال
مل حيدثه يف األمر أو حيذره، وحينما علم والده أنه يدمن املخدرات، 

جيلب الدمار والضياع  الا بل تركه على حريته، وكأن ما يفعله ليس فع
 مما شجعه على املضي يف غيه وهلوه. –وهلل يف خلقه شؤون  –له 

.. حينما عاد من سفره .كان كل شهر يصرف مائة ألف لاير
 .. فقد كان رجال.بدأت صحته تتدهور لعدم حصوله على املخدرات
.. ويضيقون عليهم .األمن يالحقون مروجي املخدرات بشكل مستمر

.. ظل عبد العزيز يف حالة ...حىت وقعوا يف أيدي الشرطة.اخلناق
شديدة من االكتئاب والضيق حىت محل له أحد املروجني بعض 

.. وكانت فرحة عبد العزيز به ال توصف، وكأنه جنا من .اهلريوين خفية
شعر بالراحة اليت اعتادها عند أخذه، وحينما .. ولكنه مل ي.حالة غرق

شكا تلك املشكلة للمروج. قال له: ما نوع اهلريوين الذي تأخذه؟ 
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وحني عرف نوعه، قال له: إنه هريوين مغشوش، وكل ما يُباع هنا 
مغشوش، زادت حالته سوءاا، نصحه بإعطائه عقار اهللوسة وهو ما 

من  الا كان يؤخذ بد.. .يسمى عند فئة املدمنني أسيد السعادة
 اهلريوين اخلام.
.. كان هذا النوع خطرياا جيعل صاحبه يفقد عقله أو .تعود عليه

.. كان يضحك هبسرتية، وبدون سبب، وأحياناا  .يقدم على االنتحار
.. كان منظراا بشعاا ... ذات يوم خرج إىل الشارع عارياا.كان يبكي

جلريان والتف حوله .. اجتمع عليه ا.يبعث على التقزز واخلوف معاا
املارة بعضهم يقول: ال حول وال قوة إال باهلل، وآخرون راحوا يرشقونه 

.. آخرون قالوا: ال بد من إبالغ الشرطة .باحلجارة لعله يفيق
.. آخر ال سآخذه ... قال أحدهم: اتصلوا باإلسعاف.ألخذه

.. يبدو أنه غري طبيعي، يف املستشفى خضع .بسياريت إىل املستشفى
العزيز للتحاليل واألشعة ويف حالة يقظته سأله الطبيب: ما الذي  عبد

كنت تأخذه حىت حدث لك ما حدث؟ قال بأسى لقد أدمنت 
.. ولكين مل أجد مثله هنا، فوصف يل أحدهم .اهلريوين اخلام

 مل تطل فرتة وجوده يف املستشفى. «األسيد»
ذات ليلة غافل املمرضة وهرب حتت سرت الظالم، وعاد من 

ديد إىل إدمان اهلريوين املغشوش بعد أن عجز عن إجياد هريوين ج
حىت إنه سبب له هبوطاا يف  الا .. كان يتناول كل يوم كٍيسا كام.خام

.. نقله أصدقاؤه إىل .القلب، وأصيب باكتئاب وضيق تنفس
املستشفى، ومكث فرتة وبعد خروجه عاد من جديد إىل تناول 

ة، وأدخل على إثرها األسيد، فتدهورت صحته وأصيب بنكس
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.. ولكنه .املستشفى للمرة الثالثة، وعاىن من العذاب ما ال يوصف

هذه املرة مل يفكر يف اهلرب بقدر ما فكر يف العالج، ووجد أنه 
.. وخيلصه من عذابه .الطريق الوحيد الذي سيوصله إىل طريق الشفاء

دماا .. بعد أن قضى أياماا وليايل طويلة باكياا نا.الذي ال حيتمل
مستغفراا ربه ملا بدر منه آسفاا على ضعفه وانسياقه وراء ملذاته، 

معاتباا والده الذي ترك له احلبل على الغارب 
(3). 

                              
 (.393-391مأساة نورة وآخرين ص) (3)
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 اليتيمان

أنه مل يفهم شيئاا مما يقرأ وإن عينيه لتبصران  «ماجد»أحس 
 احلروف وتريان الكلمات ولكن عقله ال يُدرك معناها.

يقرأ، إمنا يفكر يف هذه القاسية  إنه ال يفكر يف الدرس وفيما
القلب زوجة أبيه، وما جرت عليه من نكد وحزن وآالم، وما سببت 

 له من مصائب ونكبات.
وكيف نغصت عليه وعلى أخته املسكينة حياهتما وجعلتها 

 جحيماا مستعراا.
لقد ماتت أمه احلنون منذ فرتة فقرر أبوه الزواج بتلك املرأة؛ لتقوم 

.. وأخته الصغرية والعناية بشؤوهنما، والسهر .«ماجد»على رعاية 
 على راحتهما.

يف التقومي فإذا بينه وبني االمتحان أسبوع واحد  «ماجد»نظر 
ا.  فقط وال بد له من القراءة واالستعداد لالمتحان جيدا

 ولكن كيف يقرأ؟ وكيف يستعد؟
وأىن له اهلدوء واالستقرار النفسي يف هذا البيت، وهذه املرأة 

 ية القلب تطارده، وتؤذيه، وال تدعه يسرتيح حلظة قط.قاس
وعندما تكف عن أذيته وتشفي غيظها منه، تلتفت إىل املسكينة 
الصغرية وتصب عليها ويالهتا، وتصفها بأقبح األوصاف، وتسمعها 

 أبشع الكلمات.
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 نفسه: «ماجد»وهنا خياطب 

قد  هل ميكن أن أرسب يف أول سنة من سنني املراحل الثانوية، و 
كنت يف املرحلة االبتدائية واملتوسطة املتفوق على سائر طالب الفصل 

 واألول عليهم.
وبينما هو يفكر إذ به يسمع صوت العاصفة، وإن العاصفة لتمر 
باحلقل مرة يف الشهر فتكسر األغصان، وتقصف الفروع، مث جتيء 

 األمطار فرتوي األرض، مث تطلع الشمس.
ساعة فتكسر قلبه وقلب أخته  وإن عاصفة هذه البيت هتب كل

 الصغرية ذات السنوات الست.
سبَّها وشتمها ألخته الصغرية، وقرع أذنه  «ماجد»لقد مسع 

وهي تقع على وجه أخته الطفلة الربيئة  –شلت يدها  –صوت يدها 
 صاحبة القلب الذي يئن، ولكن من يسمع أنني القلوب. 

يستطيع أن يقوم القعود يف غرفته، ومل يكن  «ماجد»فلم يستطع 
حلمايتها ودفع الظلم عنها خوفاا من أبيه. هذا الرجل الذي حالف 

على حرب هذه الطفلة  –دون شعور منه  –امرأته اجلديدة وعاوهنا 
املسكينة وجتريعها غصص احلياة وآالمها قبل أن تدري ما احلياة، 

ينظر من شباك غرفته، فرأى أخته مستندة إىل اجلدار  «ماجد»ووقف 
كي منكسرة حزينة. وكانت مصفرة الوجه بالية الثوب، وإىل جانبها تب

أختها الصغرى من أبيها طافحة الوجه صحة، بارقة العينني، مزهوة 
 بقلبه يثب إىل عينيه، ويسيل دموعاا. «ماجد»بثياهبا الغالية. وشعر 

خياطب نفسه ما ذنب هذه الطفلة حىت ُتسام  «ماجد»أخذ 
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 ات يوم فرحة أبيها وزينة حياته؟هذا العذاب؟ أما كانت ذ
 أما كانت عزيزة عليه؟

فماهلا اآلن صارت ذليلة بغيضة ال تسمع يف هذا البيت إال 
السب واالنتهار، أما التدليل فألختها من أبيها. كأمنا هي البنت 

 املتفردة.
من شروده مع األيام وتقبلها على صوت خالته  «ماجد»أفاق 

 ته احلزينة، ويلك تعايل يا خنزيرة.وهي تنادي أخ –زوجة أبيه  –
 مل تكن تناديها إال به. «اخلنزيرة»لقد كان هذا هو امسها عندها 

 فإذا جاء أبوها فهي البنت، تعايل يا بنت، روحي يا بنت.
 أما أختها الصغرية فهي احلبيبة فهي تناديها أين أنت يا حبيبيت.

 تعايل يا عيوين.
 ر يف الدار.وعاد صوت تلك الزوجة القاسية يزجم

 وهي ختاطب أخت ماجد احلزينة قائلة: 
 أال تسمعني أختك تبكي؟

 انظري الذي تريده فهاتيه هلا؟
 أال جتاوبني؟ هل أنت خرساء؟ قويل: تكلمي ماذا تريدين.

 فأجابت املسكينة بصوت خائف: إهنا تريد الشوكوالته!
 فصاحت فيها زوجة األب، وملاذا بقيت واقفة مثل الدبة؟
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 .. اذهيب!.فأعطيها ما تريد اذهيب

فوقفت املسكينة حائرة، ومل تدر كيف تبني هلا أن القطعة الباقية 
 هي هلا.

لقد اشرتى أبوها البارحة قطعة من الشوكوالتة، وأعطاه البنته 
الصغرية بنت الزوجة الثانية فأكلته، واملسكينة تنظر إهليا فرمت إليها 

ة للهرة اليت حتدق فيها وهو بقطعة منها، كما يرمي اإلنسان باللقم
 يأكل.

جترؤ أن تأكلها على الرغم وأخذت املسكينة القطعة فرحةا هبا ومل 
ها إياها، فخبأهتا، وجعلت تذهب إليها كل ساعة فرتاها ائهمن اشت

وتطمئن عليها، وغلبتها شهوهتا مرة فقضمت منها قضمة بطرف 
 تة.أسناهنا، فرأهتا أختها املدللة فبكت طالبة الشوكوال

صاحت زوجة األب يف الطفلة املسكينة الويل لك يا ملعونة، 
 أين الشوكوالتة؟ فسكتت أخت ماجد ومل تتكلم.

ولكن الصغرية املدللة قالت: هناك يا ماما عندها، لقد أخذهتا 
 مين.

واستاقت املرأة ابنتها وابنة زوجها كما يساق املتهم إىل التحقيق، 
شهود، ورأت زوجة أبيها رم املفلما ضبطت املسكينة متلبسة باجل

 معها حل هبا البالء العظيم! الشوكوالتة
أخذت زوجة أبيها تصيح يف وجه املسكينة قائلة: يا سارقة... يا 

 سارقة هكذا علمتك أمك تسرقني ما ليس لك؟
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وكان ماجد حيتمل كل شيء، إال اإلساءة إىل ذكرى أمه، فلما 
: أنا ال أمسح لك أن الا ا قائمسعها تذكرها مل يتمالك نفسه أن صاح هب

 تتكلمي عن أمي هكذا.
فتشمرت له واستعدت، وكانت تتعمد إذالله وإيذاءه دائماا، 
ا ال يبدو عليه أنه حيفلها أو يأبه هلا،  فكان يتحمل صامتاا صامدا

إىل شفاء غيظها منه، وها  الا فكان ذلك يغيظها وتتمىن أن جتد سبي
 هي ذي قد وجدت الفرصة.

 «البك»ه قائلة: ال تسمح يل! أرجوك يا سعادة فصاحت في
امسح يل، أال يكفي أن أتعب وأنصب؛ ألقدم لك طعامك وأقوم على 

 خدمتك، وأنت ال تنفع لشيء إال الكتابة يف هذا الدفرت األسود.
 ولكن ليس بعجيب أنت ابن أمك.

فقال هلا ماجد: قلت لك: كفي عن ذكر أمي، وإال أسكتك 
زوجة األب القاسية وولولت وأمسعت اجلريان،  واقرتب منها، فصرخت

.. آه يا خائن، يا منكر .وأخذت تردد تريد أن تضربين يا ماجد؟
اجلميل، يا ناس يا عامل، أحلقوين، أدركوين، أنقذوين، ومجعت اجلريان، 
وتسلل ماجد إىل غرفته أو الزاوية الصغرية اليت مسوها غرفة وخصصوها 

 أبيه من رؤيته دائماا يف وجهها. له، لتتخلص سيدة الدار زوجة
ويف املساء عاد األب إىل البيت وكان على عادته عابساا ال 
يبتسم يف وجوه أوالده، لئال يتجرؤوا عليه فتسوء تربيتهم، وتفسد 
أخالقهم، ومل يكن كذلك قبل زواجه من هذه القاسية، ولكنه اسنتَّ 

ر، وصبت لنفسه هذه السنة من يوم حضرت هذه األفعى إىل الدا



 
 آبـاء يعـذبون أبناءهم

 
11 

 
ماجداا وأخته املسكينة »مسها يف جسمه، ووضعت يف ذهنه أن 

 .«مدلالن فاسدان، ال يصلحهما إال الشدة والقسوة
دخل األب املنزل فاستقبلته استقبال احملبة اجلميلة، واملشوقة 

 املخلصة.
ولكنها وضعت يف وجهها لوناا من األمل الربيء، فبدت معه كأهنا 

 حلقته إىل غرفة النوم تساعده على إبدال ثيابه. املظلومة املسكينة، مل
وهناك روت له قصة مكذوبة، فمألت صدره غضباا على أوالده، 

 فخرج وهو ال يبصر ما أمامه.
ودعا بالبنت املسكينة فجاءت متشي مشية من يساق إىل املوت، 

 ووقفت أمامه كأهنا احلمل املهزول بني يدي النمر.
نه كرسي احملكمة، وأوقفها فقعد األب على كرسي عال، كأ

أمامه، كاملتهم الذي قدمت كل األدلة على إجرامه، وأفهمها قبح 
 السرقة، وعنفها، وزجرها.

وهو ينظر إىل ولده ماجد نظرة االفرتاس متوعده منذراا بالشر، ومل 
 يسع ماجد السكوت وهو يسمع اهتام أخته بالسرقة، وهي بريئة منها.

رح له األمر ويوضح له املوقف، فأقبل على أبيه يريد أن يش
 فتعجل بذلك الشر على نفسه؟

ان وزُلزلت الدار زلزاهلا، وأرعد فيها صوت األب كوهنا انفجر الرب 
 :الا الغاضب اهلائج قائ

أتريد أن تضرب خالتك يا قليل احلياء، يا معدوم الرتبية، لقد 
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 إنين سأكسر يدك اليت تريد أن تضرب هبا خالتك. الا حسبتك رج
 ل ماجد: واهلل يا والدي هذا الكالم غري صحيح.فقا

 فقال األب: يا وقح أما بقي عندك أدب؟ أُتكذَُّب خالتك؟
فقال ماجد: أنا ال أكذهبا، ولكنها تقول أشياء ليست 

 صحيحة...
عند ذلك وثب الوحش من كرسيه، واحنط بكل قوته وقسوته 

نون، ومل على ابنه، وأخذ يكيل له الضربات، ويركله ويصفعه، كاجمل
يكتف بذلك، بل أخذ دفرته األسود الذي كتب فيه كل دروسه ومزقه 

 متزيقاا، مث تركه هو وأخته املسكينة بال عشاء عقوبة هلما.
جثم ماجد مكانه ينظر إىل قطع الدفرت الذي أفىن فيه لياليه 
وعاف ألجله طعامه ومنامه، والذي وضع فيه نور عينيه، وربيع عمره، 

ه ومستقبله، مث قام املسكني جيمع قطعه كما جتمع األم وبىن عليه أمل
أشالء ولدها الذي طوَّحت به قنبلة هائلة، فإذا هي تالفة ال سبيل إىل 
مجعها، ولن تعود دفرتاا يقرأ فيه إال إذا عادت هذه األشياء بشراا سوياا 

 يتكلم وميشي.
 فأيقن أنه قد رسب يف االمتحان، وقد أضاع سنته الدراسية.

 رُب عليه األمر، ومل تعد أعاصبه حتتمل هذا الظلم.وكَ 
ويكرُّ الفيلم ويرى أمه مريضة فال يهتم مبرضها، وحيسبه مرضاا 
ا آخر، الدار واالضطراب ظاهر فيه، واحلزن باد  عارضاا، مث يرى مشهدا
على وجوه أهله ويسمع البكاء والنحيب، وجيدهم يبتعدون به، 
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 ن أمه قد ماتت... ماتت.وخيفون النبأ عنه، ولكنه يفهم أ

انتبه ماجد من ذكرياته على صوت قهقهة تلك املرأة القاسية مع 
 ضحكات أبيه.

وأنصت ماجد فإذا هو يسمع بكاء خافتاا حزيناا مستمراا إنه بكاء 
 أخته املسكينة قد باتت بال عشاء، ولعلها بال غداء أيضاا.

نتها، فهذه اجملرمة تشغلها طول النهار يف خدمتها وخدمة ب
وحتجب عنها الطعام وال تعطيها إال كسرة من اخلبز، وإىل اجلانب 

 اآلخر تطعم ابنتها أشهى األطعمة.
 فإذا جاء األب يف املساء، ارتدت أمامه قناع الرمحة واحلنان.

 وشكت إليه مرض ابنته وضعفها.
وتقول له: مسكينة هذه البنت، إهنا ال تتغذى انظر إىل جسمها 

يب؟ ولكن ماذا سيفعل معها الطبيب، إن ابنتك اذهب هبا إىل طب
عنيدة، أقدم هلا الطعام فال تأكل، وعنادها سيقضي على صحتها، 
فيناديها أبوها ويقول هلا: ملاذا يا بنت هذا العناد؟ كلي وإال كسرت 

 رأسك؟
فتقدم لتأكل، فرتى املرأة اخلبيثة تنظر إليها من وراء ظهر أبيها 

قد انقلب حىت صار كوجه الضبع  نظرة الوعيد، وترى وجهها
 فتخاف، وترتاجع، وترتد، وال تأكل.

 فتقول املرأة لزوجها: أمل أقل لك، إهنا عنيدة حتتاج إىل تربية.
فيهز األب رأسه، ويكتفي من تربيتها بضرهبا على وجهها، وشد 
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 أذهنا وطردها من الغرفة، ويكون ذلك عشاها كل يوم.
 عها وضمها إىل صدره.تذكر ماجد أخته فقام إليها فرف

 وقال هلا: مالك يا حبيبيت؟ ملاذا تبكني؟ اسكيت يا حبيبيت؟ 
 فتقول له: إين جائعة يا أخي.

 جوعانة يا أخيت، ولكن من أين آتيك بالطعام؟
وقام ماجد يفتش يف البيت، وكانت دائماا زوجة أبيه حتكم غلقها 

مله ماجد إىل على الطعام، ولكنه وجد بقايا العشاء على املائدة، فح
 أخته املسكينة فأكلتها، وفرحت هبا.

وهنا عادت ذكريات املاضي تتدفق عليه، وعادت صورة أمه 
 احلبيبة أمام عينيه، ومسعها تناديه وهتتف به؟

ماجد دفرته املمزق ومستقبله الضائع وحياته املرة، وطفق  ونسي
 ُيصغي إىل نداء املاضي يف أذنيه إىل صوت أمه احلبيبة.

ألخته الصغرية: قومي يا حبيبيت: أال تسمعني صوت أمك  فقال
 تعايل نروح عند ماما.

ارجتفت البنت املسكينة؛ ألهنا مل تكن تعرف هلا أماا إال هذه 
 املرأة اجملرمة.

وخافت منها وأبت أن تذهب إليها، لقد كان من جناية هذه 
نسان املرأة أهنا شوهت يف نفس الطفلة الصغرية أمجل صورة عرفها اإل

 صورة األم.



 
 آبـاء يعـذبون أبناءهم

 
18 

 
فأخذ ماجد يقول ألخته ويكرر: تعايل نروح عند ماما احللوة 

 أمك اجلميلة، إهنا يف اجلنة أال تسمعني صوهتا.
ومحل ماجد أخته بني يديه، وفتح الباب ومضى هبا يف اجتاه 

 الصوت الذي يرن يف أذنيه.
يف ويف اليوم التايل، قرأ الناس يف اجلرائد أن رجال املقابر وجدوا 

ا يف الرابعة عشرة قد  املقربة طفلة هزيلة يف السادسة من عمرها، وولدا
محال إىل املستشفى؛ ألن البنت مشرفة على املوت، قد نال منها 
اجلوع والربد والفزع، وال ميكن أن تنجو إال بأعجوبة من أعاجيب 
القدر. أما الغالم فهو يهذي يف مُحَّاه يذكر االمتحان، والدفرت 

 .(3)وأمه اليت تناديه، واملرأة اليت تشبه األفعى؟األسود، 

                              
 ( باختصار.93-3ي ص)قصص من احلياة: الشيخ علي الطنطاو  (3)
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 صدقون  إنن  أموت

نشأ يف أسرة متصدعة ال تربطها أي عالقة حب أو عاطفة أو 
رمحة، فاألب قاسي القلب، سريع الغضب، خبيل على زوجته وأوالده. 
مث ختلى هذا األب عن أسرته، وتركهم دون رعاية، وحتملت األم 

تشرتي وتبيع؛ كي توفر املال الذي تنفقه  مسؤولية البيت، وأخذت
على عياهلا، ونتج عن ختلي األب عن مسؤوليته، وانشغال األم بطلب 
الرزق أن احنرف الولد، واخنرط مع رفاق السوء الذين ال هم هلم إال 
مغازلة الفتيات، والبحث عن الرذيلة يف الشقق املفروشة، وانغمس يف 

لفساد السفر إىل بانكوك، فإنه هناك احلرام، وزين له رفقاء السوء وا
 سيجد كل ما يريده بني يديه بثمن خبس.

وأخذ هذا الولد الفاسد بالضغط على أمه املسكينة الضعيفة، 
وأقنعها أنه يريد السفر إىل هناك كي يهرب من التجنيد اإللزامي، 

 فحن قلب األم ورقت له، وهل هناك أرق من قلب األم؟!
سافر إىل هناك مع قرناء السوء، كذب على أمه فصدقته، و 

ووجد كل ما حيلم به من املتعة احملرمة، وطالت إقامته وتزوج واحدة 
من املومسات، وأجنب منها بنتاا، ولكن لكل شيء هناية، فقد نفدت 
أمواله، وكانت األم املسكينة ترسل له األموال بني فرتة وأخرى، حىت 

ن انقطعت األم عن اضطرت لالستدانة كي ترسل له ما يريد، ولك
 إرسال املال، فلم تستطع تدبري أي مبلغ ترسله لولدها.

وملا ضاقت به السبل اضطر للرجوع ألرض الوطن. وهنا أقنعته 
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أمه بأن يتزوج من بنات بلده، وهي ال تعلم أنه متزوج من إحدى 

 املومسات الساقطات.
يعة ولكنه أطاعها وتزوج ممن اختارهتا له أمه، تزوجها مكراا وخد

وغدراا هبذه املسكينة، وتركها وهي يف شهر العسل كما يقولون، وعاد 
إىل حياة العفن والرذيلة اليت قدم منها، فأمثاله ال يستطيعون العيش 
يف اهلواء النقي والشمس املشرقة، بل ال حيلو هلم العيش إال يف البؤر 

ة الفاسدة ضارباا عرض احلائط بتوسالت أمه وهي ترجوه بعدم العود
والبقاء هنا، وتأكد لألم أنه متزوج هناك، وأنه منغمس بالرذيلة، 

، ومل الا فقررت مقاطعته، وأصمت أذهنا عنه كلما اتصل هبا يريد ما
 تعد تصدق أعذاره الواهية وحججه الكاذبة.

ووقع  «اإليدز»ومل متض سنة على سفره حىت أصيب مبرض 
اد تقطعه وهو حّي، طريح فراش املرض يعاين اآلالم املربحة اليت تك

أمي إنين أموت »وأخذ يتصل بأمه وكلمها بصوت ضعيف متهدج: 
، ولكن من يصدق «صدقوين... تعالوا إيل حىت أراكم قبل أن أموت

 الكذاب، فكانت األم تقول: أنت كذاب كعادتك، ولن أصدقك.
وبعد أيام من هذه املكاملة اتصلت اخلارجية باألم املسكينة 

 .(3)ولدها القادمة من بانكوك  لتخربها بتسلم جثة

                              
م(، بتصرف. نقالا عن: كما تدين تدان 31/8/3331جريدة األنباء تاريخ ) (3)

 (.33، 31ص)
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 أخطا  تهدد أبناءنا

منذ فرتة وأنا أالحظ ابنيت »تقول ربة بيت وأم لعدد من األبناء: 
سنة شاردة الذهن، كما أهنا تكثر من اجللوس مع الشغالة يف  33

، مما جعلين أشك يف الا املطبخ، أو يف غرفتها وتتحدث معها طوي
خلادمة تريد أن تدفع بابنيت إىل الرذيلة، املوضوع. ومبراقبتها اتضح أن ا

حيث إهنا سهلت تعارفها مع ابن اجلريان، وحتولت إىل ساعي بريد 
مع هذا الشاب للقاء  دالغرام، حىت إنه دفعها الشر إىل حتديد موع

ابنيت يف غيايب. وقد تداركت املوضوع يف الوقت املناسب، وأفهمت 
تتمادى فيه، وأن هذه ابنيت مدى فداحة ما كانت سوف ترتكبه و 

املفاهيم اخلاطئة اليت غرستها فيها اخلادمة بعيدة عن ديننا وعادات 
جمتمعنا، وأنه أكثر ما حيزنين ويؤثر يف نفسي أنين أشعر بالذنب حنو 
ابنيت، ألنين ابتعدت عنها، ومسحت للخادمة بأن تسيطر على 

حاجيت تفكريها. وغادرت اخلادمة إىل بلدها غري مأسوف عليها رغم 
 .«هلا

 قصة أخرى

دائماا »وحتكي مديرة مشغل مأساهتا مع اخلادمة وهي حزينة: 
هناك ضريبة تدفعها املرأة مقابل وجود الشغالة يف منزهلا، حىت وإن 

الشغالة ما تركته يف حياة أصغر أبنائي جتاهلت ذلك. وقد عانيت من 
سنوات، فقد تعلق باخلادمة بدرجة كبرية، حىت إنه منذ أن يستيقظ  3

إىل أن ينام وهو جبانبها. فهي حتمله دائماا حىت أثناء عملها، وهتتم 
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بأموره اخلاصة من أكل وشرب ونظافة وخالفها... وعندما انتهت 

الذهول، وتبادرت إىل أذهاهنم مدة إقامتها، اندهشت األسرة وأصاهبا 
الكثري من التساؤالت حول حالة ابنهم "خالد" الذي يبلغ الثالثة من 
العمر، نتيجة مشاهدهتم له وهو يقوم بأداء بعض السلوكيات اجلنسية 

 أمامهم.
حاول األب واألم معاقبته أكثر من مرة، ولكن كانت تلك 

كيات يف مكان احملاولة غري جمدية، حيث أصبح ميارس تلك السلو 
ا عن ناظريهم خوفاا من العقاب... وبعد حماوالت عديدة  آخر بعيدا
قرر األبوان عرضه على أحد متخصصي األطفال، الذي بدوره بعد 
فحصه نصحهم بعرضه على متخصص يف العالج النفسي لألطفال؛ 

 للبحث عن حلول هلذه املشكلة السلوكية اليت يعاين منها ابنهما.
شاهد الطفل "خالد" مث أخضعه للمالحظة  املعاجل النفسي

السلوكية املنظمة يف البيت وأثناء زيارته للعيادة، اتضح له أنه يردد 
عبارات لغوية غري مفهومة. وبعد حماولة فهمها اتضح له أهنا قريبة من 

 لغة "العاملة املنزلية" اليت ختدم داخل البيت.
، كان هناك وبعد أن استخدم بعض التقنيات الشخصية النفسية

مؤشر واضح بأن الطفل "خالد" تعلم من خالل ما يسمى 
"باألمنوذج" من خالل مشاهدته لتلك العاملة، وهي تقوم مبثل ذلك 

 السلوك أمام نظر الطفل ظناا منها أنه ال يفهم.
مث اجتمع املعاجل باألبوين وحاول منهما أن خيرباه عن الفرتة اليت 

 الا لشغالة، فقاال: إنه ميضي وقتاا طويميضيها الطفل "خالد" وحده مع ا
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بسبب انشغاهلما ببعض األعمال، وإهنما كثرياا ما يعتمدان على تلك 
املستخدمة للعناية به وتلبية طلباته... وقد طمأن املعاجل األبوين بأن 
ذلك السلوك املكتسب عن طريق التعليم بالتقليد، سلوك منطي يفتقد 

أن نطلق عليه اإلدراك العقلي ألمهيته،  للعوامل املعرفية، أو ما ميكن 
 .«كما حيدث لألشخاص البالغني

 قصة أخرى

وخادمة استغلت الشباب املراهقني داخل األسرة. فلما علم 
األب هبذا الوضع املخزي أراد تسفريها. فوقف أبناؤه معارضني 
قائلني: أنت تقضي شهوتك من زوجتك، فدعنا حنن أيضاا نقضي 

 شهوتنا!!
 قصة أخرى

وهذه خادمة سعت وراء شاب من شباب األسرة حىت وقع هبا 
وفعل معها الفاحشة فحملت منه، فأخذت عندئذ هتدد األسرة بأن 

 .(3)تفضحهم مبا جرى، إن مل يدفعوا هلا املال الذي تريده 

                              
يف بيوتنا قنابل موقوتة، حمي الدين عبد احلميد، نقالا عن: قصص واقعية مؤثرة  (3)

 (.313-393ص)
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 دات اَلبنة الى أبيها

  قال: آمين... آمين!!

فأصبح كان ممن تأثرت أخالقهم وأفكارهم بالنظرة املادية... 
املال حمبوبه األول... وأعمت املادة بصريته، فلم يعد يبصر إال من 
خالل ثقوهبا الضيقة... وأصبح املال ميزانه الذي يزن به األمور... 
وكانت له ابنة بلغت مبلغ الزواج... وأخذ اخلطاب على اختالف 

 مراتبهم يدقون أبوابه راغبني يف الزواج من ابنته.
ج واهية، ظاهرها املصلحة وباطنها ولكنه كان يردهم حبج

املادة... مع أن من هؤالء اخلطاب أصحاُب دين وخلق... ممن 
هبم... ولكن كان لسان حاله يقول: أين الذي  أوصى الرسول 

 يدفع أكثر... واملنافع واملصاحل من ورائه أكرب؟
.. وظل على أحالمه املادية... ومرت األعوام... .ومرت األيام

وسة... وغادر اخلطاب بابه... لزمن ابنته يف حمطة العنوترك قطار ا
واجتهوا لغريه ممن لديهم بقية دين وخلق... ممن يرفضون بيع بناهتم  

 كالنعاج يف احلراج.
... وانطفأت نضارهتا... وجف عودها ومع .وذبُل شباب ابنته

األيام دب السقم يف جواحنها... وأصيبت بداء عضال أضىن األطباء 
ونقلت إىل املستشفى... وحانت حلظاهتا األخرية...  شفاؤه....

وُأخرب والدها باألمر... فأفاق من عامله املادي، وأتى مسرعاا لريى 
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نظر ،ابنته يف ثوب املرض بعد أن حرمها منذ زمن من ثوب الزفاف
.. نظرت إليه بعينني قد اغرورقت بالدمع، .إليها مشفقاا عليها

دنا منها ليسمع ما تريد البوح به يف .. .وأخذت تتمتم وحترك شفتيها
.. فقال: ... فوجدها تطلب منه أن يقول آمني.حلظتها األخرية

.. فقال: ... مث متتمت مرة أخرى، وطلبت منه أن يقول آمني.آمني
.. ... مث فعلت ذلك مرة ثالثة، وطلبت منه أن يقول آمني.آمني

 فقاهلا.
ا برفق عن .. سأهل.وبعد فرتة من الصمت املشحون باألسى

.. فاحندرت دموعها .الدعاء الذي طلبت منه أن يؤمن عليه
.. لقد ... وأجابت بعد صمت بصوت واهن مليء باألسى.األخرية

 دعوت اهلل أن حيرمك اجلنة كما حرمتين من الزواج.
.. وبقي اجملرم الذي أعمى .وطوى القرب يف باطنه مأساة دامية

.. ... ويعض أصابع الندم.ه.. بقي يندب نفسه وابنت.تهري اجلشع بص
.. هذه مأساة مسعنا هبا وعرفناها، فيا ترى كم من .والت ساعة مندم

.. ما دام الناس .املآسي من هذا النوع متت يف صمت، ومل نسمع هبا
.. فال شك أن هناك .يف إعراض عن احلياة وفقه الشريعة وآداهبا

 .(3).. وما خفي كان أعظم .الكثري من هذا النوع

                              
 (.18، 13(، نقالا عن: كشكول األسرة ص)33املرجع: النور، العدد ) (3)
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 ... ولكن  اودة

الدموع لغة الكل يفهمها، وهي أصدق تعبري عن املشاعر، ولكن 
الذي يلفت النظر حينما متتزج دموع الفرحة بالنجاة بدموع احلزن 
واحلسرة على أيام لن تعود، ووقت ضاع يف هلو بعيد عن اهلل، فالدين 
اإلسالمي هو قوام احلياة، وهو الذي خلص البشرية من عنائها 

ها األبدي، حررها من قيود العبودية والذل يف عبادة غري الطويل، ومه
 اهلل إىل عبادة رب العاملني، فأصبحنا مسلمني بالفطرة منذ والدتنا.

ولكن هذه احلكاية تتسم بالغرابة يف طريقتها ومضموهنا، فهل 
فكرنا أنه سوف جييء من أوالدنا من يكفر مبلتنا، وخيرج من ديننا؟ 

ب أنك قد متسي أو تصبح فتجد أحد أبنائك هل دار خبلدك أيها األ
ا عن الدين؟ إنه أمر شديد اخلطورة شديد األمل.  أصبح كافراا مرتدا
رأيتها وهي تدخل مصلى املدرسة دخول اخلائفني، ظهر عليها التوتر، 
وكأين هبا ألول مرة تستمع للقرآن الكرمي، تكلمت احملاضرة يف املصلى 

علمة هذا الوضع، فأرادت أن تعرف فأجهشت بالبكاء، واستغربت امل
أصل احلكاية؛ فكان السؤال: ما يل أراك قلقة ومتوترة، وتبدو عليك 
عالمات احلزن الشديد؟ فأجابت: أتعرفني بأنين اآلن يا معلميت واآلن 

 فقط أسلمت ودخلت الدين اإلسالمي!
سادت الدهشة املكان، وبان عدم التصديق على حُمَيَّا املعلمة، 

تسامة باهتة باردة كربودة اجلو الذي تقفان فيه، مث قالت فخرجت اب
املعلمة: قويل اآلن اهتديت وقررت ترك املعصية والعودة إىل اهلل، وال 
تقويل أسلمت، فكلنا مسلمون يا صغرييت، وأنت ابنة عائلة معروفة، 
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وال ينبغي لك أن تتفوهي هبذا الكالم. فقالت: أعرف أنك قد ال 
أقوله، ولكنها احلقيقة. قالت: كيف؟ فردت: تصدقينين لعظم ما 

حينما تُرك أمر تربيتنا للخدم واملربيات والسائقني، وعندما كانت 
فطرتنا سليمة مل تزرع فينا األم بذور اإلميان، وعندما كان للثراء دور 
ولإلمهال أثر يف حياتنا؛ احنرفت عقيدتنا، فاألم مشغولة بكل شيء إال 

واملربية والسائق واملدرسة يغنون عن وجودها؛  بنا. اعتقدت أن اخلادمة
فرتبيت دون أن أمسع كلمة حق، ومل أوجَّه أي توجيه! وكما تعرفني، 

د يولد الى الفطرة،  أبواه يهودانه، و ك  مول»: قال رسول اهلل 
 احلديث. (3)«...أو ينصرانه، أو يمجسانه

 وقد حتقق هذا احلديث، فأنا ولدت على الفطرة، ولكن أخذت
املربية تعلمين دينها، وتبعدين عن الدين اإلسالمي، وأخذت املدرسة 
األجنبية تغرس يف نفسي الوالء واحلب للغرب، وتثري يّف األحقاد على 

 اإلسالم، وأنه دين التخلف، وتشوه الدين يف نظري باستمرار.
سألتها املعلمة: وملاذا مل تستفسري، أو تُشكَّي يف صحة ما 

د كنت صغرية، وليس لدى أمي استعداد لإلجابة تقول؟ فأجابت: لق
 عن أسئليت! وكنت أتساءل فلم أجد من جييبين فصدقتها ووثقت هبا.

وتواصل املسكينة: لقد كربت وأنا أعيش يف غفلة من األم وإمهال 
من األب، وعدم رقابة من األهل، سنوات طويلة مرت مل تأمرين أمي 

ر، هل تصدقني أهنا ال تعرف فيها بالصالة، ومل توقظين لصالة الفج
هل أصوم رمضان أم ال؛ للفجوة الكبرية اليت بيننا؟ لقد كانت غفلة 

                              
 رواه البخاري ومسلم. (3)
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خسرت سنوات عمر عظيمة، ويف املدرسة الثانوية  الا استمرت طوي

أخذت الطالبات يالحظن علي بعض التصرفات، وتشككت 
الزميالت يف أمري، فأنا ال أؤدي الصالة معهن، وال استمع 

 وال أقرأ النشرات، وال أذهب للمصلى!!للمحاضرات، 
فما كان من زمياليت إال أن قمن بنقل هذا األمر إلحدى 
املعلمات الداعيات اليت أحست بأمانة التعليم وعظم شأن الدعوة إىل 
اهلل، فتحرت عين حىت عرفت مشكليت وأبعادها وبُعدي العظيم عن 

 وتوضيح األمور، اهلل، وعتمة الضاللة اليت أعيش هبا، فأخذتين باللني
وظلت تسري معي خطوة خبطوة حىت وصلت إىل بر األمان، أخذتين 
للمحاضرات داخل املدرسة وخارجها، فيّسر اهلل أمري، وشرح 
صدري، وأعلنتها توبة صادقة، وعودة إىل اهلل تعاىل على يد هذه 
املربية الفاضلة. وبقيت اآلن يا معلميت أذرف دموع الندم واحلسرة 

 ضى من عمري يف الضياع.على ما م
وتقول: مل أسجد هلل طوال هذه السنوات املاضية، وأنا اآلن 

سنة، ضاع عمري، وذهب شبايب، وأنا بعيدة عن اهلل،  37عمري 
اجنرفت وراء اعتقادات وامهة وأفكار منحلة، ومل تعلم أمي عن 

 بأين خرجت منه حىت أعود إليه!! الا إسالمي؛ ألهنا ال تعرف أص
 وقفة:
بعض التائبني أسرياا حتت وطأة احلسرة والندم، ويقضي ما  يظل

بقي من عمره يف البكاء املفرط، وتقطع قلبه احلسرة، ونسوا قوله 
ُفِسِهْم ََل تـَْقَنطُوا ِمْن تعاىل:  ُقْ  يَا ِاَ اِدَي الَِّذيَن َأْ َرُ وا َاَلى أَنـْ
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 يًعا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُ  الرَِّحيمُ  َْحَمِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يـَْغِفُر الذُّنُوَب َجمِ 
 [.81]الزمر: 

إن اهلل ي سط يده باللي  »: عن رسول اهلل  (3)ويف الصحيح 
ليتوب مس ء النها ، وي سط يده بالنها  ليتوب مس ء اللي ، 

 .(9)«حتى تطلع الشمس من مغربها

                              
 رواه مسلم. (3)
 (.13-85مأساة طالبة ص) (9)
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 لقد  يعتن  يا أب !!

. على الرغم أن .الا... كل شيء أراه مجي.سعادة ترفرف حويل
حالتنا املادية كانت متوسطة، بل أشياء كثرية كنت أفتقدها، وال 
أستطيع احلصول عليها، ولكن القناعة تبدد كل اآلمال الواسعة 

.. وأمحد اهلل على .واألماين العريضة، كنت أهنأ بكل شيء عندي
.. ويكفي سعادة وهناء أن يعيش اإلنسان يف كنف .نعمه العظيمة

.. أبوين يغدقان عليه من فيض حناهنما .عم هبا من نعمةأبوين وأن
.. ويزداد اإلنسان سعادة وراحة إذا كان متمسكاا بشرع .وعطفهما

.. هكذا كنت .اهلل، يرفل يف اخلري، وينعم باإلميان، إهنا احلياة الطيبة
.. ولكن والدي مل يكن تعجبه هذه احلياة؛ فقد  .بفضل اهلل ومنته

.. والتفكري ... واحلزن املستمر.الدائمة كنت أملس منه الكآبة
.. كان يتمىن أن يكون من ... دائماا يتأفف من حياتنا.الطويل

.. يريد أن يكون كفالن صاحب .رجاالت األعمال املرموقني
.. أو عالن رئيس املؤسسة، وعلى الرغم من قناعة أمي، فكم .الشركة

ن حنن يف نعمة نصحته ووجهته. لقد كانت كثرياا ما تردد يا أبا فال
..  .وخري واحلمد هلل، يكفي السرت والعافية، فكان يتضجر من كالمها

أخوف ما أخاف اليكم أن »: كانت تذكره بقول رسول اهلل 
ت سط اليكم الدنيا  تنا سوها كما تنا سوها،  تهلككم كما 

.. ويقول هلا دائماا: ستعيشني .فيتأفف من قناعتها (3)«أهلكتهم

                              
 رواه البخاري ومسلم. (3)
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.. مل يقف أيب عند هذا احلد، فقد .ا حتبني الفقرطوال حياتك هكذ
أخذ جيمع األموال من هنا وهناك إىل أن جتمعت يف يديه ثروة 

.. ويف الوقت الذي كان يبخل فيه على أسرته مبلبس أو طعام .هائلة
من باب االقتصاد، كان يبعثر األموال الطائلة على زمالء العمل، 

املتبادلة كما يزعم، وكان ال  وأصحاب رؤوس األموال، وذلك للمصاحل
يتم ذلك إال يف الفنادق، أو املطاعم الفاخرة، ألن منزلنا املتواضع 

.. لقد تغري أيب متاماا، .ملثل هذه الشخصيات البارزة الا ليس أه
.. .أصبحت الدنيا، واملؤسسات، والشركات، والعقارات أكرب مهه

رباقة الزائفة جل .. أصبحت املظاهر ال.أصبح التفاخر والتعايل مسته
.. كم ذكرته ... غفل أن هذه احلياة زائلة، وأن متاعها فانٍ .اهتمامه
.. ولكنه كان يعرض وال يتعظ، تزوج ... كم خوفته من املوت.بذلك

.. أسكنها يف قصر فخم، .بأخرى وبالطبع كانت قريبة ألحد األثرياء
اناا لقمة .. بينما حنن ال جند أحي.وأثاث وثري، ولديها اخلدم واحلشم

.. ونسي أو تناسى أنه خلف وراءه زوجة .العيش فقد تركنا ورحل
.. لقد ترك أمي اليت صربت عليه، ... وأبناء يتضورون جوعاا.مريضة

.. تركها وهي .وحتملته، وعاشت معه على القناعة والرضا والكفاف
.. .هلا: سأتركك مع الفقر الذي حتبني الا اآلالم واألمراض، قائ يتقاس
قلب أمي أسى وحزناا على هذا اإلنسان الذي أعطته كل  تقطع

.. مل يكلف نفسه أن ينفق على أهل .شيء، وبذلت من أجله الكثري
.. .بيته أو أبنائه، بل أصبحنا نستقبل الصدقات واإلعانات من الناس

والناس يتهامسون هذه عائلة فالن الثري، ويشريون إلينا: انظروا كيف 
 حاهلم!!
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.. وذات .ال إىل أن خترجت من املرحلة الثانويةاستمر هذا احل

.. عندما تصارخ إخويت .يوم إذ بطارق على بابنا وكانت املفاجأة
.. إنه .هو الا .. إنه فع... أيب، مل أصدق عيين وأنا أراه.الصغار أيب

.. ما الذي جاء به كان حيمل بني يديه اهلدايا، واللعب، .أيب
ي لعل اهلل هداه، عمت السعادة .. قلت يف نفس.واحللوى، واملالبس

.. جلس معي ومع أمي، وأخذ يعتذر عن كل .قليب، واستبشرت خرياا
.. وأنه سيعوض تلك األيام .ما بدر منه، وأنه أحس بغلطته يف حقنا

 .. إخل ما قاله....السالفة
مث بعد ذلك حملين وابتسم، وهو يقول: يا بنييت ما شاء اهلل عليك  

.. ... فهمت أمي مغزاه.لة مىت أفرح بككربت وأصبحت عروسة مجي
.. استغل هو الفرصة فقال يل: امسعي يا بنييت .فقامت من اجمللس

.. هناك شاب ذو خلق ودين، .ستودعني حياة الفقر والعوز واحلاجة
ا .. بل إنه ميلك العقارات، والشركات، سيليب لك  .ومن عائلة ثرية جدا

.. ... ال أريد إال موافقتك... سرتفلني يف اخلري والنعيم.كل طلباتك
.. مل ... إنه مل يتبدل.دب يف نفسي احلزن والغم على حال والدي

.. إنه هو كما تركنا، ما زال حب الدنيا جيري يف .يتغري فيه شيء
 عروقه.

 قلت له: أهلذا األمر جئتنا؟!!
قال: ال... لقد اشتقت إليكم وأنا يا ابنيت ال أريد إال مصلحتك... 

 ها عليك.يا فرصة مثينة لن تتكرر... ال تضيعصدقيين... إهن
..  .قلت له بلهجة حازمة: مصلحيت هي أمي وإخويت الصغار
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.. حىت املصروف، والنفقة ال .كيف سيعيشون وأنت متخلي عنهم
تعطيهم كيف سيكون حاهلم؟ أخشى عليهم من الضياع هذا ما 

 اآلن... أما الزواج فإنين ال أفكر فيه .يشغل بايل وميأل تفكريي
قال: ال عليك أعدك بأن أمك وإخوتك سيعيشون معي، 

.. ولكن فكري اآلن يف .وسأغدق عليهم بكل ما تشتهيه أنفسهم
ا، وسيأيت مأذون األنكحة والشهود،  نفسك، سيحضر العريس غدا

.. ليكون يل ... ألرفض... مل ميهلين ألتكلم.وسيتم كل شيء
ي هذا خيفف عن .. سلمت أمري إىل خالقي قلت: لعل زواج.رأي

ا مبا حيمله من  الا .. وفع.أمي وإخويت. لعل اهلل يفرج عنهم جاء غدا
.. مل أر العريس فقد خرج مسرعاا بعد أن مت عقد .خماوف ورهبة

.. وحدد أيب موعد ... حبجة أنه مشغول ولكثرة ارتباطاته.النكاح
.. مل أوافق على هذا الزواج حىت نفذ أيب وعده يل يف ضم .الزفاف

أسكنهم يف بيت ال بأس به بالقرب من  الا .. وفع.وإخويت إليه أمي
.. وعندما ... جاء يوم الزفاف.قصره الفخم... وأصبح ينفق عليهم

.. كانت .أراد العريس الدخول علي؛ ليأخذين إىل عش الزوجية
.. فذلك الشاب ... بل أهنار.الصاعقة اليت جعلتين أجهش بالبكاء

مسناا يتوكأ على  الا ا، مل يكن إال رجاملمتلئ فتوة وحيوية ونشاطا 
.. ولكم أن تتصوروا كيف يتم .يف السبعني من العمر الا .. رج.عصاه

التوافق بني فتاة غضة تبلغ من العمر تسعة عشرة سنة مع إنسان يف 
 سن أجدادها.

.. أخذت ... أو أن أسري خطوة واحدة.رفضت أن أذهب معه
كيف ُهنت عليك إىل هذا .. .أصرخ لقد خدعتين يا أيب لن أساحمك
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.. تقتل يّف احليوية .احلد تبيعين هبذه السهولة وألجل حفنة من دنيا

والنشاط ألجل مطامع نفسك. هل تريد أن تقضي على زهرة 
.. هل تريد أن ... وأن تذبل رحيانة شبايب مع رجل كهذا.عمري

أال .. .تدفنين حية مع إنسان بلغ من العمر عتياا..؟!! أال تتقي اهلل يف
.. ... مل أشعر إال وأيب ينهال علي ضرباا وسباا وشتماا.ختاف عقابه

.. أتريدين أن جتعليين يف موقف حرج يا محقاء، هذا .يقول: فضحتيين
رجٌل ثري جداا لن جتدي مثله، سرتثني من ورائه األموال الطائلة، 

.. مث إن بيين .ستعيشني معه يف سعادة أنت ال تعرفني مصلحة نفسك
.. إنك بتصرفك هذا تفسدين علي كل .مصاحل مشرتكةوبينه 
.. هددين ... وعندما رأى والدي رفضي الشديد هلذا الزواج.شيء

: إذا مل تذهيب مع زوجك سأطرد أمك الا بلهجة حادة وصارمة قائ
.. ولن جيدوا هلم مسكناا، أو مأوى ألنين .وإخوتك إىل قارعة الطريق

.. .أنت السبب يف ذلك قد تصرفت يف البيت القدمي، وستكونني
اجايت، ولن .. عرفت أنه ال فائدة من احتج.حينها أسقط يف يدي

.. رمقت أيب بعينني حزينتني وقلت له: .يلتفت أحد إىل اعرتاضايت
.. كيف تلقى اهلل؟!! ما .لقد ضيعتين يا أيب، لقد ذحبتين بغري سكني

قد .. ل.موقفك يوم القصاص عندما أقف أنا وأنت بني يدي اجلبار
 ظلمتين يا أيب، وظلمت عائلتك معي.

.. وال .واَسْتيني أمي قائلة: بنييت ال تقبلي هبذا العرض الرخيص
.. .تدفين نفسك مع هذا اإلنسان ال عليك من هتديدات أبيك

.. وأهل ... ولنا اهلل؛ لن يتخلى عنا.سنتحمل العناء فقد اعتدنا عليه
 معنا. اخلري واأليادي البيضاء كثريون، ولن يقصروا
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قلت هلا: أمي يكفيك ما عانيته أنت وإخويت، أما أنا فليس 
.. فقط أريدك أن .أمامي سوى الصرب واللجوء إىل اهلل، ولن يضيعين

.. بكت أمي، وهي تفوض أمرها إىل اهلل احتضنتين .تدعي اهلل يل
بكل شفقة ورمحة وهي تقول: كان اهلل يف عونك يا بنييت، كوين مع 

 عله حُيدث لك بعد ذلك فرجاا وخمرجاا.اهلل يكن معك، ول
عشت مع هذا اإلنسان وال جمال للتوافق بيين وبينه يف أي 

.. ... أرمقه بعيين أتساءل... إذا أراد االقرتاب مين امشأززت.شيء
 هل هذا هو الزواج الذي كنت أحلم به؟!!

.. .كنت أمتىن شخصاا يفهمين وأفهمه، إنساناا يعينين على اخلري
.. هذا نصييب ... فلم أجد من ذلك شيئاا. الصالحيرشدين إىل

 واحلمد هلل على كل حال.
.. بل ويضربين ... وأنا صامتة.كان دائماا يشتمين ويسبين

بعصاه، وحيقرين، بل وصل به األمر إىل أن يشك يب حىت أصبح 
حيبسين، وإذا أراد اخلروج من منزله أغلق علي الباب باملفاتيح 

هل يظن أنين سأهرب وليت األمر اقتصر على  .. وال أدري.واألقفال
.. كان .مثله مثل والدي متاماا الا هذا احلد، بل كان إنساناا شحيحاا خبي

..ال يبحث إال عن شهوات ... يتهاون يف طاعته لربه.سيء اخللق
لعمر، وأقرانه، وأصحابه قد انفسه. أقول: سبحان اهلل! إنسان يف هذا 

 .. ومع هذا ال يتعظ....هم الرتاب، وغيبهم املوتاوار 
حاولت أن أتعايش مع هذه احلياة املريرة الكئيبة، ولكنين مل 

.. من يراين من شدة الغموم واألحزان يظنين عجوزاا يف .أستطع
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 الستني، وال يصدق أنين فتاة العشرين ربيعاا.

.. لقد ضاقت .أصبحت حيايت كلها خريفاا جحيماا ال يطاق
فارق جفوين، وشهييت انعدمت من كل  علي األرض مبا رحبت، النوم

.. كنت أرفع ... تكالبت علي األمراض من كل حدب وصوب.شيء
.. ويزيل .أكفَّ الضراعة إىل الواحد الديان أن يكشف عين هذا البالء

.. ... والغصص واألحزان... جترعت املأساة واألمل.عين هذا العناء
.. لقد ملكت .يداك.. هذا ما جنته .طاملا رددت: لقد ضيعتين يا أيب

ما أردت من الدنيا، ولكن كان ذلك على حساب فلذة كبدك 
.. أال تتقي اهلل فينا، إن اهلل ... أيب لقد ضيعت األمانة.وأبنائك

ا، وأنت مل  سائلك عنا وعن رعيتك، فماذا سيكون جوابك غدا
 .(3)تتحمل املسؤولية، ومل ترَع األمانة؟!! 

 .(9)«  ك   اع اما ا ترااهإن اهلل  ائ»: يقول رسول اهلل 

                              
 (.11-85لقد ضيعتين يا أيب، ص) (3)
 رواه البخاري ومسلم. (9)
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 تطعن طفليها بسكين وتحرقهما بماء النا 

.. تعيش حياة زوجية .امرأة يف العقد الرابع من عمرها «داريل»
سعيدة وحتيا حياة آمنة ومستقرة. رزقت بطفلني يف حسن القمر، 

 8 «داهون»سنوات، واآلخر  1البالغ من العمر  «ديفون»أحدمها 
 سنوات.

الفات بني الزوجني، وازدادت حدة املشاكل وفجأة دبت اخل
 ليقاطع كل منهما اآلخر.

شعرت الزوجة بالتقارب الشديد بني طفليها وزوجها وترحيبهما 
باإلقامة معه، ففكرت يف إيذائهما على طريقتها الغربية اخلالية من أية 
عقيدة، فقررت قتلهما بطريقة منظمة، حبيث تبعد الشك عنها، 

.. اقرتبت .من فراشهما ومها نائمان بعد أن قبالها وذات يوم اقرتبت
منهما، وسحبت سكيناا طويلة نصلحها حاد، اقرتبت من األول 
وطعنته، مث عجلت بالثاين ليصرخ الطفالن صرخة الوداع بصوت 

.. ارتعشت األم وفقدت أمومتها، فسكبت عليهما األسيد )ماء .عالٍ 
 احلال. النار( لتشوه وجهيهما، ويلقيان حتفهما يف

بعد ذلك ذهبت إىل املطبخ لتغسل أداة اجلرمية وتدفن مالبسها. 
وبعد ذلك تبلغ الشرطة وتدعي أن عصابة اقتحمت منزهلا، وقتلت 

 طفليها.
.. كذبت .لكن حبال الكذب بالية، وال يصح إال الصحيح

الشرطة أقواهلا وفندت إدعاءاهتا، فشرُح اجلرمية خمتلف متاماا عن تلك 
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األم، ساورت الشكوك رجال الشرطة بعد اكتشافهم جلرح  اليت روهتا

طفيف على رقبتها، كما عجزت عن تفسري سبب وجود بصماهتا 
على السكني، وكذلك وجود كميات كبرية من الدماء أمام حوض 

 املطبخ.
حاصرها احملققون، وأمطروها باألسئلة، وأغرقوها باأللغاز 

داية التعاون معهم، والطالسم حول مسرح اجلرمية، رفضت يف الب
لكنها سرعان ما اهنارت، وكشفت احلقيقة، واعرتفت جبرميتها النكراء، 

 وإقدامها عليها متعمدة انتقاماا من زوجها.
هنا محدت اهلل على أننا نعيش يف جمتمع مسلم حمافظ حيفظ 
لألمومة ولألسرة كياهنا، وجيعل من البنني زينة احلياة الدنيا، فاألسرة 

ة األمة واستقرارها، والرتابط األسري خطوة طيبة يف بذرة يف وحد
 .(3)تشكيل اجملتمع املسلم املتماسك 

                              
 (.91-3/93قصص وسط الزحام ) (3)
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  يعن  زوج   ضاع أوَلدي

.. قاسية قسوة .يف أحيان كثرية تكون احلقيقة مرة مرارة العلقم
.. ورغم حقيقتها تكون ... سوداء حالكة كسواد الليل البهيم.الصخر

إىل الواقعية، ويف هذا العصر املتطور  أحياناا أقرب إىل اخليال منها
.. مل .الذي حتولت فيه كثرٌي من األحالم إىل حقائق مرئية وملموسة

يقتصر التطور يف املفيد، بل تسرب إىل السيئ، واستطاع الشيطان أن 
يعمل على تدمري أسر بكاملها والعياذ باهلل. وأنا من هذه األسر 

 وإليكم قصيت بل مأسايت...
اة يف الدنيا هلا أحالمها اخلضراء املورقة وأمانيها كنت ككل فت

.. أحلم بالشهادة، مث بالزوج .البيضاء الكثرية، وآماهلا العراض
.. مل تكن .احلبيب، واحلياة اهلانئة الكرمية، واألوالد والبيت اجلميل

أحالمي كغريي من الفتيات الاليت يطمحن إىل الزواج من زوج غين، 
سافرن يف كل عام مرة على األقل أو مرتني .. ي.أو ذي منصب كبري

..كانت أقصى أماين حصويل على الشهادة الثانوية العامة .للسياحة
ألعمل هبا، واختذ من العمل سالحاا، وزوج يعرف كيف حيبين 
ويسعدين، وأوالد ميلؤون حيايت بالبهجة والسعادة، ويكونون يل سنداا 

 عند املشيب.
وكانت فرحيت هبا ال توصف حصلت على الكفاءة املتوسطة، 

.. وبينما أنا أعانق باقي أحالمي، .فهي تعين يل منتصف الطريق
وأحلق يف مساء خيايل بعد حصويل على الثانوية العامة، إذا بفارس 

.. ووجدت نفسي أمام خيارين ال ثالث هلما؛ إما .األحالم يطرق بايب
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فقد مصدر  املوافقة على الزواج من هذا الطارق، أو البقاء يف بيت

.. وانتظار قادمة جديدة زرع التفكري .احلنان واحلّب والعطف املتدفق
.. .فيها الرعب يف نفسي والقلق الدائم من مستقبل أسود ينتظرين

يف  الا فحكايات زوجة األب بأنواعها املختلفة القاسية مل ترتك جما
فكري لطرق القلق، وكأن زوجة األب عدو لدود، أو جرثومة معدية 

 .. رغم طيبة بعضهن....ب الفتك والدمارتسب
كان عبد اهلل وهذا امسه حيمل الصفات اليت كنت أمتناها يف زوج 

.. ويشل ... وشاءت إرادة اهلل تعاىل أن يتم زواجي منه.املستقبل
 نصف حلمي األول.

سارت حيايت مع عبد اهلل يف البداية كأسعد ما تكون احلياة 
دللين أكثر حياول إرضائي بكل الوسائل، الزوجية، كان حيبين كثرياا، وي

وحني يغضب علي ويشتمين رغماا عنه أجده بعد ساعات قالئل قد 
.. ويف وسط هذا كله نسيت فكرة إكمال .جاء معتذراا عما بدر منه

تعليمي. ومل ميض عام على زواجنا حىت رزقت منه بابين البكر 
األوىل من  .. كانت فرحتنا به فوق الوصف خصوصاا يف السنة.خالد

عمره، وما إن بلغ عامه الثاين حىت بدأت السُّحب القامتة حتط رحاهلا 
 يف بيتنا، كان عبد اهلل يقول يل: إن طريقة تربيتك البنك خطأ!

وأنا أقول له: إن تربييت البين ليست خطأ، ورأيك ليس يف حمله. 
يام ويدور النقاش احلاد بيننا فيخرج غاضباا تاركاا يل البيت. ومرت األ

بنا تارة حلوة مشرقة، وتارة مرة كئيبة. ورزقت بولدين ومع دخوهلما 
حيايت دخلت مشاكل كثرية، وكثرت مسؤوليايت جتاههم وجتاه والدهم 
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الذي أصبح كثري الغضب، عصيب املزاج، يضيق ألتفه األسباب، 
حاولت بكل ما أستطيع أن أجعله يعود لطبيعته األوىل، ولكن عبثاا  

ويف غمضة عني من املعاناة اليت كنت أرضخ حتت  ...كنت أحاول
وطأهتا، وجدت نفسي وأطفايل الثالثة يف حكم املشردين، عندما 
أرسل يل بالسكني اليت فصلتين عنه وفصلته عن أوالده، وحالت بينهم 
وبني احلياة السعيدة املستقرة وبني املستقبل املضيء، وحكمت عليهم 

يرزق، تلقيت هذه الطعنة بأسى بأن يعيشوا أيتاماا ووالدهم حي 
وحسرة شديدتني، وقد شعرت بالضياع مع أوالدي وأنا أرى نفسي يف 
غابة احلياة املوحشة. كانت دموعي هي املنشفة الوحيدة اليت ختفف 

.. بعد تفكري طويل مضن .آالمي وتطفئ لوعة قليب، وحرقة نفسي
 سبباا يف تأمني أدركت أنين حباجة إىل الوظيفة اليت أرجو أن جيعلها اهلل

.. حلظة ذاك احرتقت أسفاا وندماا؛ ألين مل أكمل .مستقبل أطفايل
 من حلم واحد. الا .. وضيعت حلمني بد.تعليمي

اتكلت على اهلل سبحانه وتعاىل، وسلمت أمري وأمر أوالدي 
.. وأكرمين اهلل بوجود وظيفة ساعدتين على توفري متطلبات احلياة .إليه
ني حياة كرمية هلم، ومستوى معقول من .. ورغبة يف تأم.هلم

.. وساعدين اهلل ... عاد يل حلمي األول يف إكمال دراسيت.املعيشة
ووفقين فدرست حىت حصلت على الثانوية، مث الشهادة اجلامعية 

.. ابين البكر بعد فرتة من الزمن .فتحسن مركزي الوظيفي واملايل
.. كانت سعاديت ال .حصل على الشهادة اجلامعية، مث الوظيفة فالزواج

.. ومضت احلياة يب وأنا أكافح  .توصف وأنا أرى أن حصادي أمثر
.. فأكون بذلك قد .كي أقدم لولدي الصغريين ما قدمت للكبري
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.. وأنا يف قمة الشعور .أكملت رساليت ودوري كأم وأب ومسؤولة

.. أحسست ببوادر عاصفة مدمرة توشك .باألمان واالستقرار النفسي
.. شعرت باخلوف يعصرين، وحتولت الراحة إىل .ر من بييتعلى املرو 

..حينما مسعت عن غول املخدرات الذي بدأ يغزو .قلق وتفكري دائم
.. سعيد ابين .أجساد الشباب، وحييل ربيعهم إىل خريف دائم

.. هالين هذا األمر وأنا أتلقاه، وكأنين أتلقى .املتوسط أدمن املخدرات
لى االبن األصغر الذي ذهب ليعيش مع .. واشتد خويف ع.خرب وفاته

جده منذ شهور قليلة. الدموع كانت سلويت الوحيدة، واألمل يف اهلل  
.. تفككت أسريت، .كان النور الذي يضيء حيايت رغم سوادها

.. الكبري انشغل حبياته اجلديدة، ومل أعد أراه إال كل .وتفرق أوالدي
يزيدين خوفاا، ويعذبين، فرتة طويلة، عدم سؤاله علّي وعلى إخوته كان 

.. األوسط أصبح من رائدي السجون ال يكاد .ويشعرين بالضياع التام
.. األصغر مل جيد االهتمام .خيرج أو يفيق حىت يعود وهو حمطم

والرعاية الكافية يف بيت جده، فأصبح جيد يف الشوارع ما يفقده يف 
.. .سنه.. وصغر ... أصدقاء السوء استغلوا طفولته الربيئة.البيت

.. كان ُعَمر آنذاك يف .وأعطوه ذات يوم سيجارة ليدخنها ويستمتع
.. كان يدخن يف غفلة من جده ومين حني .الثالثة عشرة من عمره

.. مل متض سنوات ثالث حىت جره أصدقاء السوء إىل .يأيت لزياريت
.. بكيت كثرياا وأنا أرى ... حىت أدمنه.تناول احلشيش، مث اهلريوين

.. عاجلت الصغري يف مستشفى .ال أن تداركتهم رمحة اهللأحالمي، لو 
.. وعوجل األوسط وخرج من السجن بعد معاناة مريرة .األمل وُشفي

من اآلالم. محدت اهلل كثرياا وسجدت له وأنا مدركة أن ما يصيب 
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.. وما علينا إال الصرب والشكر .اإلنسان منا ما هو إال قدر مكتوب
 واحلمد له يف كل احلاالت.

هذه قصيت أسوقها لكم لتأخذوا العربة منها، وحتافظوا على 
 .(3)أوالدكم، وتعرفوا أي نوع من األصدقاء يصادقون 

ويف هذه القصة أيضاا تبكيت وذم هلذا الوالد الذي ترك مسؤوليته 
جتاه أبنائه، وختلى عنهم يف وقت هم أمس احلاجة إليه، فكان سبباا 

 مباشراا يف ضياعهم واحنرافهم.

                              
 (.17-13مأساة نورة ص) (3)
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 ديت  لك ... ابنت ه

أن صديقه الذي مل يتجاوز اخلامسة  «أبو وضحى»عندما مسع 
: ابنيت جاءتك هدية ما من الا والستني من عمره خيطب، أسرع إليه قائ

وراءها جزية، وكانت هذه الكلمة عقد مربم، فالرجل كلمة وال ميكنه 
 الرجوع هبا حىت يرجع اللنب إىل الضرع.

ا  حىت بعد أن علم أن صديقه لديه ثالث زوجات، وعشرون ولدا
 ونيفاا!!

ة بني األب والعريس على أن يقدم لألب مزرعة قومتت الصف
صغرية، ولألم مائة ألف لاير، ولألخ سيارة صغرية تصلح للتفحيط 
واإلزعاج، ولن يكون هذا شيئاا إىل جانب العروس اليت مل تكمل 

وجته أم العروس النبأ لز  «أبو وضحى».. وعندما زفَّ .الرابعة عشرة
جن جنوهنا، وأثارت يف قلبه عواصف الشفقة والرمحة أمام ما يقوم به 
من صفقة، لكن املائة ألف اليت مسعت هبا جعلتها تصاب بالتأتاة، مث 
تعجز عن الكالم، وفاتح ابنه يف املوضوع فاستلم الولد راية العصيان، 

واجملهول ولكن جذبة واحدة من والده، وخرب السيارة أنساه أخته 
فلم تفعل أكثر من الصراخ  «أم وضحى»الذي تسري إليه. أما 

والعويل واالعتكاف يف غرفتها، ال ميأل عينيها ذهب، وال حرير، وال 
 وعود براقة كالسراب.

وتزوجت الصغرية وحاولت أن تتأقلم مع احلياة اجلديدة وبني 
ليت الزوجات واألوالد، لكنها مل تستطع حىت أن تعيش مع زوجها ا
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صارت له ممرضة ماهرة يف خالل شهر أمضته بني متريض، وبكاء، 
وندم، وحسرة، وزاد الطني بلة أهنا تزوجت لبلد ولوطن غري وطنها، 
فزادت غربة الوطن، والغربة مع الزوج، والغربة مع معسكر الزوجات 

 واألوالد، وقررت أمراا.
تها الباب لتجد نفسها وجهاا لوجه أمام ابن «أم وضحى»فتحت 

اليت رثى حلاهلا اجلريان، فساعدوها يف الوصول إىل وطنها، هوت األم 
إىل األرض من الصدمة، وأسرع األب فجمد يف مكانه، مث صحا من 
مجوده، واستلم العقال يؤدب ابنته على تركها زوجها، وضياع املزرعة، 

 والسيارة، واملائة ألف لاير.
صفقة أخرى، وكانت هدية فصارت بلية، إىل أن حيصل على 

 .(3)ومسحت دمعة وابتلعت غصة 

                              
 (.59، 53قطار الزواج والطالق، رجاء أبو صاحل ص) (3)
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 للحياة وجه آخر

عاشت رضا وسط قريناهتا من بنات قريتها الصغرية وهي مترح 
.. وما أن وصلت للرابعة عشرة .وتلعب، دون أن تعبأ بشيء يف احلياة

من عمرها حىت أخذ والداها مينعاهنا من اخلروج للشارع، وهي ال 
.. إىل أن .ة اليت فرضتها عليها األسرةتدري سبب تلك القيود اجلديد

جاء يوم كانت فيه احلركة باملنزل غري عادية، وتعددت عالمات 
الغموض اليت الحت أمام رضا، فقد علمت أن أحد السائقني من 

 أبناء البلدة طلب الزواج منها، وأجاب األب طلبه على الفور.
اد مل تكن رضا تعرف تبعات ذلك األمر وفرحت، كما فرح أفر 

األسرة، ألن كل ما دار خبلدها أهنا سرتتدي فستان العرس، وجتلس 
.. مل تكن رضا .جبوار عريسها، بينما سيقف أهل القرية حوهلا فرحني

تعلم أن احلفل سينتهي، وتنتقل مع عريسها إىل منزل غري منزل 
أسرهتا، وتكون مسؤولة عن كيان ذلك املنزل، وبعد أشهر تنجب 

 عن وليد يلزمه من الرعاية الشيء الكثري.لتصري أماا مسؤولة 
استسلمت رضا لرغبة أسرهتا، وانتقلت إىل املنزل اجلديد. عاشت 
هذه التغريات وهي يف ذهول، مث محلت مولودها األول الذي أجنبته 

.. حيث كانت تصرفاهتا اليت .وسط مشاحنات عائلية ال قبل هلا هبا
أجنبت، حيث  تتناسب مع سنها مصدر إزعاج خصوصاا بعد أن

أن .. ومع مرور األيام تزداد املشاكل إىل .زادت مشكالهتا مع زوجها
 أوصلت العالقة الزوجية إىل االنفجار، وانتهت بالطالق.
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 وعادت رضا ملنزل أسرهتا.
مرت األيام وكانت رضا ترتدد على شقيقاهتا الاليت تزوجن يف 

ى رجل منطقة أخرى، وبعد عامني من الطالق كانت قد تعرفت عل
.. جتاذبا معاا أطراف احلديث، .يسكن على مقربة من منزل شقيقتها

وكانت ظروفهما متقاربة ألنه قد سبق له الزواج، وأجنبت زوجته طفلة 
 مث طلقها، مث أتى إىل هذه املنطقة للعمل.

تقدم هذا الرجل ويدعى سيد للزواج من رضا، فرحبت على 
 ...أمسته إسالم الا طف الفور ومت الزفاف، وبعد سنة ونصف أجنبت

وكان سيد دائم الشجار مع صاحبة السكن الذي يقيم فيه، 
ووصل هذا الشجار إىل حد أن طردته صاحبة السكن هو وزوجته 

.. فباع املنقوالت اخلاصة به، ورحل من حيث أتى عائداا إىل .وابنه
إال أن  الا والده ومعه زوجته وابنها الصغري، وأقام الثالثة شهراا كام

ألب ضاق بتبلد مشاعر ابنه سيد، حيث كان يعيش معه من دون ا
عمل، فقام بطرده وأسرته الصغرية، فاضطر للعودة إىل منطقة عمله 

 القدمية.
ويف طريق العودة دار حوار ساخن بني سيد ورضا عندما 
اعرتضت رضا على ذلك التشرد الذي تعيشه، وأبدت رغبتها يف 

ترحل رضا إىل مر على اتفاق أن مسكن يأويها وطفلها، وانتهى األ
لوالده يرعاه، ومل يكن ذلك القرار غريباا عليها،  بلدهتا تاركة الطفل

 فقد سبق هلا أن تركت طفلها األول من زوجها السابق.
لكن وقبل أن ترحل رضا عن زوجها، وضع هلما الشيطان خطة 
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.. وذهبا إىل ضفاف هنر النيل وهناك جتردا من .للتخلص من ابنهما

آدميتهما، وحتجر قلبامها، وألقيا طفلهما يف هنر النيل للتخلص منه 
 إىل األبد.

ألقيا بالرضيع يف هنر النيل، وكم من سباح ماهر ابتلعه النهر، وكم 
 من سفينة غرقت.

 ولكن ما زال القلب الصغري يئن داخل صدر الرضيع.
 فمن هلذا املسكني؟؟

واسع، وأخذا يراقبان فهذا أبوه وهذه أمه ألقيا به يف النهر ال
 جسده الضئيل حىت غاب بني أحضان النيل.

 فمن هلذا املسكني؟؟
هل تظنان أيها اجملرمان أنكما بفعلتكما الشنيعة ستهربان من 

.. وهل تظنان أن سبل العيش ستتسع أمامكما بعد .رب العاملني
.. أمل تسمعا أيها اجملرمان قول الرمحن .اخلالص من هذا الطفل الرضيع

[، 1]هود:  َوَما ِمْن َدابَّة  ِ   اْْلَْ ِض ِإَلَّ َاَلى اللَِّه ِ ْزقـَُهارحيم: ال
وعلى صفحة النيل تتجلى قدرة اهلل تعاىل اليت أرادت للرضيع شيئاا 
آخر، أرادت له أن حييا ويبقى، ومحلته صفحة النيل على أكف 
 الرمحة، حىت التقطه أحد الصيادين، وذهب به إىل قسم الشرطة،

وأبلغ بعثوره على الرضيع، لتكشف مالبسات أغرب جرمية ألب وأم 
 أرادا التخلص من طفلهما الرضيع.

وكانت هذه هي تفاصيل قصة رضا كما روهتا عندما ألقي القبض 
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عليها، بعد ما تلقت املباحث بالغاا من الصياد بعثوره على طفل 
ة يطفو فوق مياه النيل وسط نباتات ورد النيل، ومت وضع خط

استهدفت بالغات الغياب يف حماولة للوصول ألسرة الطفل، ومعرفة 
مالبسات إلقائه يف النيل، وجاءت النتيجة أن الطفل خاص برجل 

.. وبعرضه عليه قال: إنه ابن .وامرأة، ومت التوصل إىل منزل والد الطفل
زوجته، وإهنا محلته سفاحاا قبل زواجه منها، وعندما أجنبته نسبته إليه 

هادة امليالد، وتوسلت إليه أال يفضح أمرها، مما اضطره اللتزام يف ش
.. وأضاف األب أنه ضاق بالطفل الذي ال ميت له بصلة، .الصمت

وطرده هو وأمه، وأرشد الشرطة عن مكان إقامتها حيث مت إلقاء 
القبض عليها، وجاءت أقواهلا خمالفة حيث قالت: إهنا تركت املنزل 

 ، وال تعلم شيئاا عما حدث.لزوجها، وكان معه طفلها
وبتضييق اخلناق على اجملرمني اعرتافاا جبرميتهما، وأهنما قررا 

 .(3)التخلص من ابنها بعد أن ضاقت هبما سبل العيش 

                              
بتصرف وزيادات كثرية. نقالا عن: أنني القلوب  –ة اهلدف الكويتية جريد (3)

 (.373-311ص)
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 السائق الوقح

منذ مدة قصرية الحظت أن سائق والدي »: «فاتن»تقول االبنة 
كالم معي، الذي نعتمد على اهلل مث عليه يف كل شيء، يتعمد إطالة ال

 .«للتمادي الا لكنين أجتاهله، وال أعطيه جما
ويف الطريق إىل املدرسة يتعمد اإلبطاء يف القيادة، وكذلك يف 
طريق العودة، هنرته مراراا، وطلبت منه اإلسراع أكثر لكن حجته كانت 
أنه ال حيب السرعة اليت تفضي إىل احلوادث املرورية. ويف إحدى 

د فعلي أن شتمته وهددته بإبالغ والدي، املرات أمسك بيدي، كان ر 
 يثق به كثرياا!! «إنه»لكنه ضحك هازئاا وقال بتهكم: 

ال، بل كلفه بأن يراقبين ويراقب تصرفايت، وانتقل هو إىل 
التهديد، فحذرين إن مل أسايره فيبلغ والدي أنه شاهدين أركب يف 

 تؤكد سيارة أحد الشباب، ال، بل قال: إنه سيبلغه أشياء كثرية عين
السائق غري الالئقة معي، لكن رد  اتسوء سلوكي، وأبلغت أيب تصرف

فعله كان عادياا، ومل يفعل أي شيء لردعه، توقعت أن يطرده 
.. .ويستبدله بسائق آخر، لكنه جتاهل األمر، ومل يكفه عن مضايقيت

فكرت أن أبلغ شقيقي األكرب، لكنين أختوف أن أتسبب مبا ال حتمد 
ين أعرف كيف يتصرف أخي عندما يغضب، فهو عقباه، حيث إن

.. سوف يقتله، مث فكرت أن أترك الدراسة، .سيحطم عظامه بالتأكيد
لكنين تساءلت هل يستحق األمر أن أدمر حيايت ومستقبلي من أجل 
هذا السائق القذر؟ حاولت أن أذهب إىل املدرسة مع صديقيت يف 

تبدال السائق يف أقرب السيارة اليت تنقلها، لكن أيب رفض ووعدين باس
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 فرصة.
 تصل إىل بدايتها وليس إىل هنايتها... «فاتن»وإىل هنا وقصة 

على حافة اهلاوية، قد تزل قدمها فتذهب إىل القاع  «فاتن»فد
ويكون يف ذلك هناية أسرة بأكملها، أب مستهرت، وال أدل على ذلك 

يف  من أن يرتك ابنته تذهب وحدها مع السائق، وهذا ليس من الدين
.. بل أين .شيء. أين الغرية على ابنته؟ أين املبادئ واألخالق؟

 النخوة اإلسالمية؟
واحلقيقة أنه ال يتنازل إنسان عن مبادئه، وعن مقومات دينه إال 

.. ال يهتم بابنته رغم معاملة السائق .إذا كان به نقص وعيب أخالقي
ئق؟ وما هلا... ومىت يهتم؟ أبعد أن تصبح الفتاة ضحية لذلك السا

 أظنه سيكرتث، فقدمياا قال الشاعر: 
 إذا كـــــــــــــان  ب ال يـــــــــــــت بالـــــــــــــدف  ـــــــــــــا بًا

 
 

ـــــــــــرق   ـــــــــــت كلهـــــــــــم ال   شـــــــــــيمة أهـــــــــــ  ال ي
سكوٌت، وخضوع للسائق، واستسالم ألوامره، وضعف أمامه كل  

هذه عالمات تشري إىل استهتار األب، بل ال بد أن يكون يف األمر 
تصيده يف مواقف ختدش زلة لذلك األب، ولعل السائق استطاع أن ي

 احلياء، وتضعه موضع الضعف أمام أسرته.
لقد استطاع أن يضع نفسه موضع القوة، وجعل األب يف موضع 
الضعيف، وأخذ ميلي عليه وعلى ما ميلكه ما حيقق هواه ويشبع 
رغبته، فصار األب ضعيفاا عن أن حيمي أقرب الناس إليه وهي ابنته. 

 امة احملطمة.إهنا الكارثة املؤملة، بل الط



 
 آبـاء يعـذبون أبناءهم

 
81 

 
 –مهما كانت عواقبه  –إن ذلك األب، إن مل يتدارك األمر 

.. خسر الدنيا .اليوم فلن خيرج من املعركة الشيطانية إال صفر اليدين
 مبا حوت من أبناء، وزوجة، وأهل، وخسر اآلخرة بعصيانه ربه.

وملاذا كل هذا اخلسران؟ إنه من أجل سائق وقح، تصيد األب يف 
 ام الشيطان لعني.وقت ضعفه وأم
قبل أن تكوين  «مششون».. حطمي املعبد على رأس .أيتها الفتاة

حتت أنقاضه، وال يستطيع أحد أن يأخذ بيديك، كل يد ستلقمك 
 حجراا مسموماا لضربه.

سارعي إىل أخيك حىت يكون لك الساعد األقوى إلنقاذك، 
كم واتركي أباك، فقد خنر الضعف عظامه، فصارت سواعده واهية، حت

السائق يف حركتها حىت صارت عن احلق مشلولة، وعن إبعاد االهنيار 
 األسري قاصرة غري قادرة.

.. وصاحب احلق .حىت إذا مل يفعل أخوك شيئاا، فأنت على حق
.. مهما كانت األقاويل، ومهما كانت األباطيل فعليك وحدك .قوي

و عبء محاية نفسك من هذا الشيطان الرجيم املسمى السائق حىت ل
 .(3)أدى إىل التضحية باملدرسة يف سبيل احملافظة على دينك وآخرتك 

                              
 (.397-398قصص واقعية مؤثرة ص) (3)
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 تتسول بابن كفيلها

كم، وزوجته املعلمة 933أ.ج: معلم يبعد عمله عن مقر إقامته 
.. ظروف احلياة تضطرمها للعمل معاا سعياا وراء .كم983تبعد 

 مستقبل يضمن هلما العيش بأمان.
الطويل وأهواله وخطورته  حتمال مشقة الطريق، ومآسي السفر

فكل شيء يهون من أجل الوردة الصغرية )فاطمة( اليت مألت عليهما 
 .(3)حياهتما 

.. ماذا يفعالن هلا .ولكنها يف حاجة للرعاية والعناية واالهتمام
و  –فال يصلح تركها يف حضانة طوال اليوم خصوصاا وأن وقتها حمدد 

 .ال أهل هلما باملكان حىت يرتكاها عندهم
إذا احلل يف الشغالة لعلها تكون بداية حلل مشكلتها املتعثرة، 

.. سعدوا هبا وعاملوها معاملة .«ميوري»وبالفعل استقدم اخلادمة 
حسنة، وأغدقوا عليها باهلدايا، واستجابوا لطلباهتا املتكررة من ملبس، 

 واتصاالت، وأموال وغريها على أمل أن هتتم بطفلتهما وترعاها. 
يف أحد األيام عدت من عملي مبكراا جللب بعض  :«أ»يقول 

.. وعند مسجد قريب قررت أداء الصالة يف .األوراق اخلاصة بالعمل
كانت املفاجأة   –وبعد االنتهاء منها وخروجي من الباب  –املسجد 

.. وجدت خادميت تتسول بابنيت .اليت حلت على رأسي كالصاعقة
                              

وها هي الوردة الصغرية كادت تضيع بسبب رغبتهما يف مجع املال، فكيف يقال إن  (3)
 ذلك كان من أجل ابنتهما الصغرية! وأين الضرورة اليت يتحدثان عنها؟!
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الة يرثى هلا بسبب احلر من خالل مالبس بالية ومتهالكة، وهي يف ح

 الشديد فأصيبت باإلعياء التام.
أخذت الصغرية إىل الطبيب لينقذها بأعجوبة، وتظل باملستشفى 

 حتت املالحظة ملدة أسبوع.
وعندما حضرت الزوجة وهاهلا شدة ما حدث، قررت االستقالة 
والتفرغ لرتبية طفلتها لتذهب اخلادمة إىل بلدها غري مأسوف عليها 

(3). 

                              
 (.381، 9/388وسط الزحام )قصص  (3)
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 ن  بك ل المرصادإ

نشأة يف أسرة متوسطة احلال بني أب الٍه بسهراته العابثة 
ومبشاغله اخلاصة، وأعماله التجارية، وأم أنانية ال همَّ هلا إال البحث 
عن األزياء وغريها من األمور التافهة، وكان يعيش هذا الشاب يف 
ضياع أسري، وإمهال دون رقيب، أو حسيب، وأدى ذلك اإلمهال إىل 
فشل هذا الشاب يف الدراسة، وانطلق يسهر، ويعربد وهو يف سن 
اخلامسة عشرة، يسهر حىت الصباح، مث يعود إىل املنزل فال أحد يسأل 
عنه، وقد يتغيب عن البيت عدة أيام دون أن يفتقده أحد. وكان مثل 
هذا الشاب، وهو يعيش مثل هذه الظروف السيئة، ال بد وأن يكون 

، لذلك ما أن دعاه الشيطان لسلوك طريق فريسة سهلة للشيطان
الشر، مل جيد منه أي مقاومة فشرب اخلمر، وسرق، وارتكب من 
اجلرائم ما هو أفظع يف ذلك، لقد أصبح خبرياا يف أنواع اجلرائم، بل 
صار عقله ال خيطط وال يفكر إال يف ارتكاب اجلرائم، لذلك كان 

ينه، لقد كان حذراا يرتكب اجلرمية دون أن يرتك وراءه أي دليل يد
يدرس وخيطط ويستغل ذكاءه يف ارتكاب جرائمه، مما جعله يتمادى 

أن  ن إذا كان ذكاؤه وختطيطه استطاعايف غيَّه ويستمر يف ضالله، ولك
عنه عيون الشرطة، فإن عني اهلل تعاىل ال تنام، وال بد للشر من  ايبعد

ا، فإنه ال بد أن هناية مهما طال الزمن، ومهما كان اجملرم ذكياا وحذرا 
 يقع، وهذا ما حدث.

يف يوم كان هذا اجملرم الشرير جالساا يف إحدى املقاهي يشرب 
الشاي مع بعض أصدقائه، فجأة دخل رجال الشرطة، وانتشروا يف 
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املكان، وبدأوا يف تفتيش مجيع املوجودين، مل يهتم هذا اجملرم، ألنه 

نهم، وليس معه شيء يعلم أنه غري مطلوب للشرطة، وال يعرفه أحد م
خياف أن يعلم به رجال الشرطة، لذلك كان جيلس هادئاا، ومل يبد 
عليه أي ارتباك أو خوف، واقرتب منه أحد رجال الشرطة وبدأ يف 
تفتيشه، ومل جيد عنده شيئاا، وملا هم باالنصراف، نظر الشرطي حتت 
قدمي اجملرم، وكانت املفاجأة، لقد رأى الشرطي قطعة كبرية من 

ملخدرات حتت قدمه، إذن هو املطلوب، وهو املبلغ عنه، ولكن كيف ا
وصلت هذه القطعة إىل هذا اجملرم، لقد كان لدى رجال الشرطة 
معلومات عن وجود أحد اجملرمني الذين يبيعون املخدرات، وملا تفاجأ 
بدخول الشرطة، قام هذا اجملرم بالتخلص مما لديه من خمدرات، 

ر هذا اجملرم الشرير، دون كل املوجودين فقذف هبا فاستقرت جبوا
 .(3)اختارته هو 

                              
 (.53-51من غريب ما سألوين اجلزء األول. نقالا عن: كما تدين تدان ص) (3)
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 مطلقة الى أبواب ال امنة اشرة
كنُت صبية يف السادسة من عمري، مل تفارقين آثار الطفولة 

.. أما دمييت ... فلم أكن أتردد عن اللعب باملاء يف حديقة منزلنا.بعد
.. .نواتفلم تزل رفيقيت حىت اليوم منذ أن كان يل من العمر ست س

.. ويغمرين الفرح حينما أبتكر هلا تسرحية أو .ال أهنأ بنوم إال جبانبها
 ألبسها فستاناا جديداا.

ا الفائق، موملا كنت وحيدة والدي، فقد حظيت باهتمامه
.. كان دالهلما يؤخر .ودالهلما الزائد ال سيما وحنن أسرة ميسورة

ذا مرت .. وهك.نضوجي ويؤجل انتهاء مرحلة طفوليت إىل حني
األيام، ملؤها اللهو والفرح والسرور، حىت جاء اليوم الذي أخربتين فيه 

.. صاحب .أمي باملفاجأة: لقد خطبك جارنا البنه، وهو كما تعلمني
.. ستسافران إىل اخلارج لقضاء شهر العسل، .أكرب شركة سيارات

وستسعدين بإذن اهلل، ويف الغد سنذهب إىل السوق لنشرتي ما 
 كل عطف وحنان قالت: وفقك اهلل يا بنييت!تريدين، وب

مل أكن يف احلقيقة أعرف معىن للزواج سوى ما شرحته يل 
..! ... سفر، ومغامرة، وسعادة، وخروج إىل السوق يف كل يوم.أمي

رأيت أنه شيء ال بأس به، وما هي إال أيام معدودة حىت أصبحت 
ئعة، .. بعد احتفاالت مهيبة، وفساتني را... نعم زوجة.زوجة

 .(3)وجموهرات مثينة، وفرقة غناء تناسب مقام أسريت وأسرة زوجي 

                              
 كيف ينجح زواج بدأ مبعصية اهلل وانتهاك حدوده؟ (3)



 
 آبـاء يعـذبون أبناءهم

 
88 

 
مث سافرت إىل أوروبا لشهر كامل، ومرت األيام سعيدة هنية، 
حىت عدنا ألرض الوطن، وهنا بدأت احلقائق تتساقط على رأسي 

.. اكتشفت أن زوجي مل يكمل تعليمه كما .واحدة تلو األخرى
تمد يف مصروفه على عطايا والده، كما .. وهو ال يعمل بل يع.أخربنا

.. ورحت يف ربيع عمري .(3)أنه ال يصلي، وال يعرف طريق املسجد 
أتعرض للفحات حارقة من قسوة زوجي وفظاظته، حىت ذهبت 
نضاريت وحنل جسمي، وازددت بؤساا، وتعاسة حني اكتشفت أنين 

.. مل يكن يهمين أن زوجي مل يكمل تعليمه أو أنه ال .حامل
.. ولكن ما مل أعد احتمله: قسوته املفرطة، وعدم تورعه عن .ليعم

ضريب وإهانيت ألتفه األسباب! باإلضافة إىل سهره الدائم خارج 
.. .املنزل، وعدم إحساسي باألمان إىل جانبه كما ينبغي لكل زوجة

فكرهت حيايت برمتها، ومل يعد أمامي سوى طلب الطالق، والدعاء 
جين دون سؤال عن أخالق الزوج ودينه، باملغفرة لوالدي الذي زو 

ولوالديت اليت مل تسأل عن اجملتمع الذي سأعيش فيه بقدر ما سألت 
.. وهكذا أدركت ملاذا ينبغي على .عن قيمة صداقي واهلدايا والعطايا

الناس أن يسألوا عن صالح الزوج، وتقواه، وورعه، وليس عن منصبه 
وف يتقيه، وخيافه يف أقرب .. إذ إن من خيشى اهلل فس.وجاهه، وماله

 الناس إليه وهي زوجته.
وها أنا اليوم أعيش بعد طالقي منه بني جدران شهدت عهد 

.. ... وأمحل وساماا حيرق فؤادي.طفوليت كما شهدت عهد شقائي
                              

وهذا من أعظم الظلم واجلرم؛ أن يزوج الرجل ابنته ممن ال يصلي وال يعرف طريق  (3)
 منها وقد حيسب أنه حيسن إليها.املسجد، لقد ذحبها بغري سكني، وانتقم 
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وساماا تشقى به كل مطلقة، إنه الطالق، أنا الطفلة الربيئة املدللة، 
ذي ومسين به والداي عندما ليس فيه ذنب وال خطيئة، هذا الوسام ال

..! .قطف.. .للزواج، من رجل حيمل املال الا زوجاين وأنا لست أه
 مطلقة كلمة ترميين يف دهاليز اآلالم واحلزن.

ولكن برغم ذلك كله لن أيأس، وسأبدأ حيايت من جديد، 
.. وسألتحق حبلقات حتفيظ القرآن وجمالس الذكر، .وأكمل دراسيت

 .(3) الا ..كام.القرآنولن أقبل إال مبن حيفظ 

                              
 (.13-19(. نقالا عن كشكول األسرة ص)3359املرجع: اجملتمع، العدد ) (3)
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 قتلت ولدي

يف أسرة مفككة، األب ال هم له إال كسب املال،  «س»ولد 
وزيادة ثروته املالية بأي وسيلة كانت، واألم ال هم هلا إال اخلروج، 
والسفر، والرحالت، لذلك كان الوفاق بني الزوجني شبه مستحيل مما 

ن أن تلقي أدى إىل الطالق. ومن قسوة األم خرجت من البيت دو 
ولو نظرة عطف، أو حنان على وليدها الصغري، بل خرجت وكأهنا 
مسجونة فتحت هلا أبواب السجن، ففرت هاربة تاركة وراءها أعز 

 .. ولكن هل مثل هذه تسمى أماا؟!.شيء على قلب األم
ا مدل «س»عاش  ، ولكن دون عناية، أو رعاية، الا مع والده مرفها

هذا األب فقط ماذا تريد، وكم تريد؟  أو تربية صاحلة. الرتبية عند
.. خذ دون حساب، ودون رقابة، ومنا، وترعرع الولد .الرتبية عنده خذ

 على هذه الرتبية اخلاطئة.
ولكي يظهر الوالد مبظهر األب الغين الذي ال يبخل على ولده 
بشيء، أدخل ولده مدرسة أجنبية، ودرس )س( مجيع املراحل 

ولكن ماذا تعلم من هذه املدرسة؟ لقد  التعليمية يف هذه املدرسة،
عرف شرب اخلمر، واملخدرات، والعالقات املشبوهة مع فتيات 
ساقطات، وغاص يف بؤرة الفساد إىل أذنيه، ولكن أين األب؟ األب 
مشغول بتجارته، وأعماله، وأمور أخرى، إنه يظن بتوفريه لولده املال، 

رس األجنبية، يظن أن واخلدم، والفيال الفخمة، وإدخاله أحسن املدا
قد أدى ما عليه من مسؤولية جتاه ولده، ولكن أين احلب األبوي أين 

 احلنان؟ أين التوجيه والنصح واإلرشاد؟
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إن الولد ال يشعر بأي شيء من هذا، لذلك ملا فقد حنان األم، 
وعطف األب، أخذ يبحث عنه يف أماكن أخرى، فوجده ولكن أين 

األجنبية، فألقى بنفسه بني أحضاهنا وجده؟ لقد وجده عند معلمته 
فوهبته جسدها، هذا الطفل الصغري الذي مل يتجاوز اخلامسة عشرة 
الباحث عن احلب واحلنان، وجده عند هذه الساقطة، ولألسف إهنا 

 معلمة!!
فبئست املعلمة وبئس التعليم، وعاش معها، وال أحد يسأل، أو 

املعلمة الرحيل إىل  حياسب، أو يراقب، ويف اإلجازة الصيفية قررت
موطنها بعد انتهاء عقدها مع املدرسة اليت تعمل فيها، وملا علم )س( 
بذلك جن جنونه، إنه كان يبحث عن قلب حاٍن حيتويه، وروح حمبة 
وصدر دافئ يضمه إليه كي يبثه مهومه، فلم جيد هذا إال عند هذه 

يوانية واملادية، املعلمة اخلبيثة اليت استغلت حبه هلا يف إشباع رغباهتا احل
فلقد كان يغدق عليها من األموال، واهلدايا الشيء الكثري، كان 

 بالنسبة هلا مصدراا مالياا كبرياا.
وسافرت املعلمة وأحس أنه يعيش يف عامل خاٍل من احلب 
واحلنان، أحس بفراغ قاتل يطوق حياته من كل جانب، فقرر اللحاق 

نعه، أعطاه األب ما يشاء من باملعلمة، فليس هناك ما مينعه أو من مي
 املال، وسافر إليها.

عاش معها يف بلدها يف بيتها الريفي مع أسرهتا اليت ال تعرتض 
على هذه العالقة الشائنة احملرمة، عاش معها وهي تغدق عليه من 
سحرها وجسدها، فزاد حبه هلا وهو ابن السابعة عشرة، وهي يف 

 الثامنة والعشرين.
زة عاد )س( جبسد حمطم تاركاا قلبه ومشاعره وبعد انقضاء اإلجا
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 عندها.

وبعد خترجه من الثانوية طلب منه والده أن خيتار أي جامعة يريد 
أن يدرس فيها؟ فاختار الولد جامعة يف نفس البلد اليت تسكن فيها 
املعلمة، فوافق األب دون تردد أو اعرتاض، وهكذا استمرت رحلة 

 .(3)طم ولكن من السبب؟ الضياع هلذا الشاب التائه احمل
إن كثرياا من اآلباء واألمهات يف هذه السنوات حيرصون على 
توفري مجيع لوازم العيش ألبنائهم إال إهنم ينسون أو يهملون أهم 
شيء، يهملون أن يربوا أبناءهم الرتبية السليمة القائمة على األخالق 

على العيش يف اإلسالمية احلميدة، اليت تكون هلم حصناا قوياا يعينهم 
هذه احلياة دون أن ينحرفوا، إن توفري امللبس، واملأكل، وغريها من 
الكماليات ليس كل شيء، بل أهم شيء هو احلب والدفء واحلنان 
األبوي الذي يلف األسرة، ويقوي أركاهنا، ويشد من ترابطها، وينمي 

 عالقاهتا.
ارس وهناك بعض اآلباء الذين حيرصون أن يتعلم أبناؤهم يف مد

أجنبية، وهذا خطأ وقع فيه كثري من الناس، ففي هذه املدارس 
أخالق، وعادات غريبة عن جمتمعنا، وحيرمها ديننا اإلسالمي، فيكون 
اآلباء بذلك قد وضعوا أبناءهم على طريق زلقة شائكة ال ينجو مما 

 .(9)فيها إال من تواله اهلل برمحته 

                              
 جريدة األنباء بتصرف. (3)
 (917-918كما تدين تدان ص) (9)
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