قصة
"من هنا بدأت قصتي "

للكاتب  :الحسن تيت بالل
تعليق  :سيداتي حمود ( زميل في الدراسة)

" اإلهداء "
إلى والدتي تلك المرأة العظيمة التي بذلت كل مهجها
في سبل أن أكون رجال صالحا مصلحا فكانت لي
خير أب وأم في آن واحد .
إلى أساتذتي األفاضل الذين أناروا الطريق لي فسلكته
معبدا ...
إلى أولئك الشباب الذين ابلوا شبابهم في سبيل عبادة
هللا تعالى مسترشدين بقول الحبيب صلى هللا عليه
وسلم  (( :وشاب نشأ في عبادة هللا ))
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كنتت شتابا كريتتر متن أبنتتا جيلتي منرمستا فتتي حيتاة اللهتتو
والمجون أترأس مجموعة من الشباب في حارتنا ويطلقون
على "  " Legrahواستمرت األيتام وأنتا علتى تذح الحالتة
إلتتتى أن تتتتداركتني دايتتتة هللا تعتتتالى لتنتشتتتلني متتتن بتتترا ن
الروايتتتة ورفتتتاء الستتتو إلتتتى ريتتتال المستتتاجد والجلستتتا
الصتتتالحين تتتم إننتتتي بتتتدأت شتتتيئا ..فشتتتيئا أتتتتردد إلتتتى تلتتتك
المجتتالس حتتتى جتتا اليتتوم التتذ خرجتتت فيتته م ت جماعتتة
الدعوة والتبليغ "أذكر يومها أنني حضرت " المشورة " م
األحباب " وأخبروني بتإن نتاك جماعتة خارجتة فتي ستبيل
هللا في مسجد قريب من حتارتي فقبلتت تم إننتي ذ بتت إلتى
الدكان الذ اعمل فيه وكان ذلتك زمتن العطلتة ألننتي كنتت
تلميذا في السنة األولى في المرحلة اإلعدادية ولما كان فتي
غضون الساعة العاشرة صباحا تقريبا أتاني زميل فوجدني
في المحل الذ أعمل فيته فقتع علتي القصتع متفاجئتا إذ
أننتتي ا أزال موجتتودا نتتاك تتم دلنتتي علتتى مكتتان الجماعتتة
فانطلقتتت وفتتي نفستتي متتن الستترور متتا هللا بتته علتتيم حتتتى
2

انتهيت إلى منزل أ لي فطفقت أرتب مالبستي وأعتد نفستي
للختتروغ غيتتر أننتتي وجتتدت معارضتتة ضتتئيلة متتن أمتتي إا
أنني استطعت التفوء عليها وبعد ذلك ذ بت إلى الجماعة .
وعندما دخلت عليهم ألفيتهم محلقين كأنهم القمر ليلة البتدر
بين أيديهم كتاب ريتال الصتالحين يستستقون بته أرواحهتم
ولما جن الليل علي جا ني ابن خالي يريدني أن انقلب معه
ألن والدتي طلبت منه ذلك فامتنعت من ذلتك وفتي الصتبا
أرستتل " األميتتر " إليهتتا ا نتتين متتن" األحبتتاب "كانتتت لتتديهم
معرفتتة بهتتا متتن الناحيتتة القبليتتة س ف نستتت نفستتها ورضتتيت
بتتاألمر وفتتي الرتتد انتقلتتت الجماعتتة متتن ذلتتك المستتجد إلتتى
مستتجد آختتر غيتتر بعيتتد فمك تتت فيتته معهتتم يتتومين وأنتتا فتتي
سعادة روحيه إيمانيه لو كان البحر متدادا واألشتجار أقالمتا
لنفذوا قبل أن يصفو ا اعتبر نفسي ولدت من جديد وكأنني
كنتتت فتتي غابتتة مليئتتة بالعضتتاح وخرجتتت منهتتا إلتتى روضتتة
أنف زاخرة بالورود والما الخرير وضتنت أمتي أن األيتام
غتدت فجتا ت إلتتى احتد التزمال وأخبرتتته بتاألمر فحتتاول
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بالبداية إقناعها غير إنها كانتت مصتممة فأحالهتا إلتى زميتل
آخر فاصطحبها إلى مكان الجماعة وبينما نحن نستعد للنوم
إذ برز لنا شبح من بعيد يتخلل ظالم الليل حتى وقتف علتى
رؤوسنا فإذا ي أمي و ي مصممة علتى أا تعتود بتدوني
فستتتنظر األحبتتاب أمر تتا تتم استتتقر األمتتر علتتى أن أرج ت
معها فرجعت م إن والتدتي منعتنتي منعتا باتتا متن الختروغ
متتت الجماعتتتة ولكننتتتي بقيتتتت أتتتتردد علتتتى حلقتتتات ذكتتتر م
واجتماعاتهم وذات مسا ذ بت في نصترة جماعتة خارجتة
في سبيل هللا فضللت الطريق وبعد بحث شاء أ تديت وفي
الرد حيث كنت جالسا بعد منتصف النهار بعد رجوعي من
المدرستتتة قالتتتت لتتتي يتتتا بنتتتي لقتتتد أذنتتتت لتتتك بتتتالخروغ متتت
الجماعتتتة ولكتتتن بشتتترط أا ترتتتادر المدينتتتة فستتتررت بتتتذلك
ستتترورا بالرتتتا تتتم أخبتتترت الجماعتتتة بتتتذلك ففرحتتتوا كتتتذلك
وتتابعت األيام وأنا علتى تذح الحالتة حتتى جتا اليتوم التذ
قررت فيه الخروغ أربعين يوما فقامت الدنيا علتي وقعتدت
وأصيبت والدتي بصاعقة عنتدما رأتنتي اغستل يتابي وأعتد
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العدة للخروغ فذ بت مسرعة إلى أحد زمالئي تشكوني له
إا انه لم يتجاوب معها على حد تعبير ا فذ بت إلى األمير
العام للجماعة فتلقا ا ببهجة وسرور و دأ من روعها وقال
لها أبشر خيرا لن يفعل ابنتك إا متا تريتدين فهتدأ روعهتا
واطمأنتتت تتم قتتال لهتتا أيضتتا قتتولي لتته بتتأن يأتينتتا وعنتتدما
استبطئني أتى إلي ومعته ا نتان آختران تم إنهتم اتفقتوا معهتا
علتتى أن أختترغ داختتل المدينتتة وعنتتد كتتل ال تتة أيتتام أقتتوم
بزيارتها فخرجتت أربعتين يومتا وفتي الستنة األختر أذنتت
لي بالخروغ خارغ المدينة و كتذا شتر هللا صتدر والتدتي
لهذا األمر وأصبحت محبة للجماعة وتكرح كل متن ينتتقع
منها وكان من نعم هللا تعالى علي وعلى ك ير من عبتادح أن
ا ستتتمريت فتتي الختتروغ مت الجماعتتة وأصتتبح وقتتتي مقستتما
إلى ال ة أقسام المنتزل س والمدرستة س والمستجد كمتا أننتي
أجريت جلسة تعليمية م أمي لكي نصحح ديننتا فصتححت
الفاتحة وسورا معها وصارت تصوم كل رمضتان وتحتافظ
علتى صتالة الشتف والتتوتر والضتحى تم شتا ت األقتتدار أن
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أتعترف علتى فتتاة تستتكن فتي نفتس الحتتارة التتي أستكن فيهتتا
فوقعتتت فتتي حبهتتا أستتيرا وأعلمتهتتا بتتذالك وكانتتت ا تتتزال
حدي ة السن فقبلت واستمريت أواصلها قرابة الث ستنوات
وكان الذ بيننا أنقى وأطهر من ما السما ألنني لم أخلتو
بهتتا يومتتا ولتتم ألمتتس لهتتا جستتدا وإنمتتا عالقتتة قلبيتتة أكتفتتي
بالنظر إليهتا متن غيتر تحتديق ولتو متن بعيتد إن ستنحت لتي
الفرصة حين أن توجهي الديني يمنعني من ممارستة الحتب
معهتا كبتاقي الشتباب التذين فتي ستني س وذات يتوم كنتت مت
أحد الزمال س زمال الطفولتة وبينمتا نحتن نتقاستم أطتراف
الحتتديث ستتألته عتتن أحتتوال الشتتباب ومتتا يعيشتتونه متتن حيتتاة
طائشة ا يزنها ديتن وا عقتل فتاخبرني أنهتا تواعتد غيتر
فنزل الخبر كأنه صاعقة على رأسي ولما لقيتها سألتها عن
صتحة الخبتتر وأنتتا بتين الختتوف والرجتتا فقالتت لتتي إن متتا
سمعت صحيحا سا لتها وعينا تفتيل دمعتا ولمتاذا

تل

رغبتتتت عنتتتي أم طتتتال عليتتتك األمتتتد قالتتتت لتتتي و تتتي علتتتى
استتتحيا نعتتم لقتتد طتتال علتتي األمتتد وأنتتا أريتتد متتن يحقتتق
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أحالمتتي وأنتتت متتا تتتزال تلميتتذا فقلتتت لهتتا لمتتاذا لتتم تكتتوني
أعلمتني من قبل وأنتا التذ كنتت أرستم أحالمتا علتى ستطح
القمتتتر حيتتتاة تجمعنتتتي وإيتتتاك  ...ولكتتتن ا ت ريتتتب عليتتتك
سيعول هللا خيرا لكل واحتد منتا س وتتابعتت األيتام إلتى أن
قضتتى القتتدر لتتي بالستتقوط فتتي حبتتال غير تتا والستتلو عنهتتا
كانتت تذح األخيترة تمتتاز عتتن ستابقتها بقتوة الشخصتية مت
طيبوبتتة القلتتب كمتتا أنهتتا كانتتت م قفتتة أدرس وإيا تتا بتتنفس
القستم س كانتت األيتام األولتى التتي تعرفنتا فيهتا علتى بعضتتنا
البعل مجترد حلتم بالنستبة لتي ألننتي ا أدر كيتف بتدأت
ألنني كنت وقتها ا أزال في جراحي القديمة وفجتأة دخلتت
نافذة حيتاتي وبتدأت رويتدا رويتدا تتستلل إلتى خريطتة قلبتي
المسكين حيث وجدت فيه أرضية خصبة لتبذر فيها بذور ا
س بتتدأنا فتتي اللقتتا علتتى الهتتاتف كنتتا نجلتتس الستتاعات ذوات
العدد نتبادل الحديث خلف ستار الليل وفتي يومتا متن األيتام
زارتني فتي الحتانوت التذ أعمتل فيته فتي الستوء متذرعتة
بأنهتتا كانتتت لتتديها حاجتتة فتتي الستتوء وأحبتتت أن تلقتتي علتتي
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السالم ألننا إذ ذاك في عطلة عن المدرسة وكنت أحبها حبا
جما إذ ا أكاد أصبر عنهتا يومتا أو يتومين حتتى ذا أمرنتا
في القسم وانتشر خبرنا لكنني كنت أفضل التفكر فيها س ولم
أحدء فيها يوما تقول لي و ي تضحك ل تختافني !! فقلتت
لها وما ذاك قالت ما ناديتك واستوقفتك ألسألك عن شي إا
ربت مني ما بك !! قلت لهتا ا شتي وكنتت أحتدث عنهتا
والدتي وأحاول أن أطلعها على متا بينتي وبينهتا متن المتودة
وأني أفكتر فتي أن أتختذ ا زوجتا لتي فتي المستتقبل فتنهتاني
عنهتا وتقتول لتتي يتا بنتي !! أنتتت زوجتتك لتم تولتتد بعتد فتتد
عنتك تذح التر تات س وأ مترت عالقتنتا وأخرجتت براعمهتتا
ولكننتتي كنتتت أحتتس أنهتتا كلمتتا لقيتهتتا بتإن لتتديها متتا تتتود أن
تخبرني بته أو تستألني عنته وكنتت أتجا لهتا إا أن ذالتك لتم
يطل ك يرا س اتصلت علي فاستقبلتها والدتي سألتها عني فلم
تجدني ألنني كنت حينها غائبتا فتي بعتل حتوائجي فتركتت
رستتالة عنتتد ا وطلبتتت منهتتا أن تخبرنتتي فتتور مجيئتتي فتتي
شتتأنها ولمتتا جئ تت أخبرتنتتي أمتتي رستتالتها فاتصتتلت عليهتتا
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مباشتتتترة فطفقنتتتتا نتبتتتتادل الحتتتتديث فستتتتألتني عتتتتن خططتتتتي
المستقبلية وماذا سأفعل بعد حصولي على الباكالوريا قلتت
لها أنني أفكر في إكمال الجامعة فقالت لتي إذا نفتترء فقلتت
لها لمتاذا قالتت لتي أنتا لتن أذ تب إلتى الجامعتة ولكنتك إن
كنتتت ستمضتتي ال تتة ستتنوات فتتي الجامعتتة فقتتط فستتأنتظرك
وإا فال استطي انتظارك فأجبتها متبسما تريدين الصراحة
أنتتا أفكتتر فتتي إكمتتال التعلتتيم الجتتامعي ولعلتتك علتتى حتتق ا
تنتظريني عيشي حياتك كما يحلو لك تزوجي وإن كتان لتي
فيتك نصتيب فستأجدح احقتا ولتتم تلبتث األيتام حتتى تشتتاجرنا
وتحول كل الذ كان بيننا إلى سراب وتحولت تلتك القصتة
الوردية العفيفة إلى جفا وبعد س ولقتد آختذ الهتاتف وأبحتث
فيه عن رقمها ألتصل إليها ولكنني تتجاذبني الحمية لنفستي
فازجر ا س وطويت صتفحة متن تتاريي حيتاتي ا أظتن أنهتا
ستفتح قبل يتوم القيامتة ولكتن يبقتى الستؤال التذ يتدور فتي
خلجات نفستي تل ستأعيص قصتة حتب بعتد ا مشتابهة أم
إنني س خذ العبرة وأريد أن أعطي ألختي القتار فرصتة
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في أن يلتمس لي ولو أقرب مخترغ ألننتي اعتبتر أن الحتب
شي خارغ عتن إرادة الشتخع ألنته ميتول قلبتي قتد يطترء
قلب الشخع في أ وقت بال مشورة وا استئذان إا أنني
أر أنه يحستن للمتحتابين أن يبقيتا علتى منئتا عتن بعضتهما
التتبعل فتتال يكتتون نتتاك لقتتا بيتتنهم ومواعيتتد ستترية وجهتتا
لوجتته وإنمتتا يكفتتي عنتتد تعلتتق القلتتب فقتتط إلن الحتتب شتتي
مقدس وا ينبري أن ندنسه بتل علينتا أن نصتونه ونحفظته س
وأنتتت تعلتتم يتتا عزيتتز القتتار أننتتا فتتي عصتتر يجتترم أ لتته
الحتتتب ويتهمتتتون متتتن يتعاطتتتاح بتتتاانحالل والختتتروغ عتتتن
العادات واألخالء اإلجتماعيتة و تذح النظريتة ا تستتند إلتى
أ بر ان ا عقلي وا دينتي وإنمتا مجموعتة أحكتام مستبقة
ولذالك فهتا أنتا أستوء إليتك قصتة حيتاتي لتتعلم أن الحتب ا
يدنس اإلنسان وإنما اإلنسان نفسه و الذ يدنسه س وإذا ما
رجعنا القهقرا واستقرانا سيرة سيدنا محمد صلى هللا عليه
وسلم بتدا لنتا األمتر جليتا واضتحا ألن التدين ا يتتدخل فتي
أمور القلب بل أنه تركهتا طليقتة حترة حيتث كتان صتلى هللا
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عليه وسلم يقسم كل ما يملك بين زوجاته من نفقتة وكستوة
 ...حتى لم يبقى إا الحب والعاطفة يقول (اللهم ذا قستمي
فيما أملك فال تؤاخني في ما ا أملتك ) وكانتت أحتب نستائه
إليه عائشة بعد خديجة رضي هللا عنهما .

انتهى
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