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د. هبة محمود
إشراف :

نثري  حكائي  سرد  عن  عبارة  أدبي  نوع  هي  األقصوصة  أو  القصيرة  القصة 
أقصر من الرواية، وتهدف إلى تقديم حدث وحيد غالبا ضمن مدة زمنية قصيرة 
ومكان محدود غالبا لتعبر عن موقف أو جانب من جوانب الحياة، والقصص دائما 
إلى الشخص سواء  كان هذا  أو رسالة معينة   هى أقرب وسيلة لتوصيل معلومة 
طفلك،   مع  القصص  أسلوب  تستخدم  أن   وتستطيع  صغيرا..  أو  كبيرا  الشخص 
فالطفل خياله واسع جدًا ويفكر بالصور، والصور معتمدة على األسلوب  القصصى، 
لذلك حاول االطالع الدائم على القصص واجعل لطفلك كل يوم قصة قصيرة 

تريد أن تعلمه منها حكمة معينة .

رجال  ــأل  س لرجل  حقيقية  قصة 
املوت  بعد  اكتشفنا  لو  ــاذا  م يصلي: 
غير  والنار  موجودة  غير  الجنة  بأن 
ماذا  جزاء  وال  عقاب  ال  وأنه  موجودة، 

أنت فاعل؟
فكانت املفاجأة والرد مذهال إليكم 

القصة..
ماذا لو ؟ ....

املطاعم  أحــد  إلــى  دخلنا  يــقــول 
لتناول  الغروب  قبيل  لندن  في  العربية 
العشاء .. كان ذلك عام 2007 .. جلسنا 
وجاء النادل ألخذ الطلبات .. أستأذنت 
عدت  ــم  ث  .. لــدقــائــق  الــضــيــوف  ــن  م

فسألني أحدهم..
 

َ
قال : أين ذهبت دكتور، لقد تأخرت

علينا كثيرًا أين كنت؟
قلت : أعتذر .. كنت أصلي..

يا  صلي؟ 
ُ

ت : هل مازلت  قال مبتسمًا 
أخي أنت قديم!

قلت مبتسمًا : قديم؟! ملاذا ؟ وهل أن 
الله موجود فقط في الدول العربية؟ أال 

يوجد الله في لندن؟
بعض  أسألك  أن  أريد  دكتور   : قال 
 
ً
قليال تحّملني  أرجــوك  ولكن  األسئلة 

برحابة صدرك املعهودة.
شرط  لدّي  ولكن  سرور  بكل   : قلت 

واحد فقط .
قال : تفضل.

أسئلتك  من  تنتهي  أن  بعد   : قلت 
 .. عليك أن تعترف بالنصر أو الهزيمة 

موافق؟
قال : اتفقنا وهذا وعد مني ..

قلت : لنبدأ املناظرة .. تفضل ...
 تصلي؟

َ
قال : منذ متى وأنت

في  كنت  أن  منذ  تعلمتها   : قلت 
في  وأنا  وأتقنتها  عمري  من  السابعة 
قط  أفارقها  ولم  عمري  من  التاسعة 

ولن أفارقها إن شاء الله تعالى.
قال : طيب .. وماذا لو أنك بعد الوفاة 
اكتشفت بأنه ال توجد جنة وال توجد نار 

وال عقاب وال ثواب فماذا ستفعل؟
املناظرة  وأكمل  سأتحّملك   : قلت 
ال  ولنفرض  فرضيتك،  حسب  معك 
توجد جنة وال توجد نار وال يوجد ثواب 
 
ً
وال عقاب لن أفعل أي شيء ألنني أصال

ما  »إلهي  طالب  أبي  بن  علي  قال  كما 
في  طمعًا  وال  نارك  من  خوفًا  عبدتك 
 للعبادة«.

ٌ
جنتك ولكن عبدتك ألنك أهل

عليها  واظبت  التي  وصالتك   : قال 
لعشرات السنني، وستجد أن من صلى 
شيء  يوجد  وال  ــواء  س يصِل  لم  ومــن 

اسمه سقر؟
لم تأخذ  أندم عليها ألنها  : لن  قلت 
مني سوى دقائق في اليوم وسأعتبرها 

رياضة جسدية.
قال : وصومك ال سيما أنت في لندن 
 18 من  أكثر  إلــى  يصل  هنا  والصوم 

ساعة في اليوم كحد أقصى؟
ريــاضــة  صــومــي  سأعتبر   : قــلــت 
وروحــي  نفسي  ترويض  فهو  روحــيــة، 
منفعة  فيه  وكذلك  الرفيع  الطراز  من 
حياتي،  في  أفادتني  كبيرة  صحية 
ليست  جهات  من  دولية  تقارير  وإليك 
عن  االمتناع  أن  أكدت   

ً
أصال إسالمية 

الطعام لفترة فيه منفعة كبيرة للجسد.
قال : هل جربت الخمر؟

قلت : لم أذق طعمه أبدًا.
قال مستغربًا : أبدًا؟!

قلت : أبدًا.
حرمانك  عــن  تقول  ومـــاذا   : ــال  ق
لنفسك في هذه الحياة من لذة الخمر 
تكتشف  أن  بعد  جلوسه  ومتعة  ومتعته 

صدق فرضيتي؟.
وحّصنت  منعت  قــد  أكـــون   : قلت 
أكثر  هو  الذي  الخمر  ضرر  من  نفسي 

بسبب  مريض  مــن  فكم  نفعه..  مــن 
الخمور وكم من مدمر لبيته وعياله من 
آثار الخمور .. وانظر أيضًا الى التقارير 
الدولية من جهات غير إسالمية تحذر 

من آثار الخمور وآثار اإلدمان عليها.
قال : والذهاب للحج والعمرة بعد أن 
من  شيء  يوجد  ال  الوفاة  بعد  تكتشف 

.
ً
هذا وأن الله غير موجود أصال

فرضيتك  حسب  سأسير   : قلت 
 … أسئلتك  أتــحــّمــل  بــأن  ــك  ــدت ووع
والعمرة  الحج  إلى  الذهاب  سأعتبر 
راقية  بمتعة  فيها  شعرت  جميلة  سفرة 
كما  الروح،  وتنقية  غسل  في  ساهمت 
تساهم سفرات أنت قمت بها من أجل 
قضاء وقت جميل لطرد ضغوط العمل 
إنعاش  فــي  وساهمت  الــروتــني  وقتل 

الروح.
صامتًا  لثواٍن  وجهي  إلى  ينظر  ظل 

…
تحملتني  ألنــك  شــكــرًا   : قــال  ــم  ث
 .. انتهت  أسئلتي   .. ــدر  ص بــرحــابــة 

 بالهزيمة.
َ

وأعترف لك
أن  بعد  شعوري  تعتقد  مــاذا   : قلت 

 بالهزيمة؟
َ

اعترفت أنت
 جدًا.

ٌ
 اآلن سعيد

َ
قال : بالتأكيد أنت

 .. تمامًا  العكس  .. على  أبدًا  : ال  قلت 
 جدًا.

ٌ
أنا حزين

قال مستغربًا : حزين؟! ملاذا؟!
قلت : اآلن جاء دوري ألن أسألك.

قال تفضل :

مثلك  عدة  أسئلة  لدّي  ليست   : قلت 
غير  ال  فقط   

ٌ
واحـــد ــؤال  س هــو  ولكن 

وبسيط جدًا.
قال : ما هو؟

أخسر  لن  بأنني  لك  بّينت   : قلت 
شيئًا في حال حصلت فرضيتك أنت .. 
ماذا   .. والبسيط  الوحيد  سؤالي  ولكن 
الوفاة  بعد  وأنك  فرضيتك  عكسنا  لو 
موجود   

ً
فعال تعالى  الله  بأن  اكتشفت 

الله  وصفها  التي  املشاهد  جميع  وأن 
ماذا   .. حقًا  موجودة  القرآن  في  تعالى 

 حينها؟
ٌ

 فاعل
َ

أنت
يحرك  ولــم  عيني  إلــى  ينظر  ظــل 
صامتًا..  ــّي  إل النظر  وأطـــال  شفتيه 
الطعام  أوصل  الذي  النادل  وقاطعنا 

إلى مائدتنا ..
 .. اآلن  اإلجابة  أطلب  لن   : له  فقلت 
تكون  وعندما  لنأكل   .. الطعام  حضر 
أخبرني  فضلك  من  جاهزة  إجابتك 

بها.
أنهينا الطعام ولم أحصل منه على 
إجابة ولم أحرجه وقتها بطلب اإلجابة 

.. غادرنا بصورة طبيعية جدًا.
< < <

بعد شهر اتصل بي طالبًا مني اللقاء 
في ذات املطعم.

التقينا في املطعم .. تصافحنا .. وإذا 
واضعًا  ذراعيه  بني  مطوقًا  نفسي  أرى 

رأسه على كتفي وبدأ بالبكاء.
له  وقلت  ظهره  على  ذراعي  وضعت 

: ماذا بك؟
ودعوتك   … ألشكرك  جئت   : قــال 
إلى هنا ألقول لك جوابي .. لقد رجعت 
ألكثر  قطعتها  أن  بعد  الــصــالة  إلــى 
ــراس  أج كانت   .. عامًا  عشرين  مــن 
 .. تتوقف  ولم  ذهني  في  ترن  كلماتك 
.. لقد أثرت بركانًا  لم أذق طعم النوم 
 .. جسدي  وفي  نفسي  وفي  روحــي  في 
آخر  إنسان  بأنني  شعرت   .. وصدقني 
هذا  في  تسير  بدأت   

ً
جديدة روحًا  وأن 

الجسد مع راحة ضمير ال مثيل لها …
قلت له : ربما تلك األجراس أيقظت 

بصيرتك بعد أن خذلك بصرك ..
 .. أيقظت 

ً
قال : هو ذاك تمامًا .. فعال

بصيرتي بعد أن خذلني بصري .. شكرًا 

ماذا لو اكتشفنا بعد املوت بأن الجنة غري موجودة
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في يوم قال لي جدي: مش 
اللغة  في  دكتوراه  معاك  انت 

العربية؟
قلت له: أيوه يا جد.

ــب، هــاســألــك  ــي ــال: ط ــ ق
في  حرف  أضعف  إيه  سؤال: 

اللغة العربية؟
الــســؤال بــصــراحــة كــان 
كنش  ما  ولكن  مفاجأة،  فيه 
يــنــفــع إنـــي مـــا أجـــاوبـــش، 
أحد  يكون  ممكن  ــه:  ل قلت 
السني  زي  الهمس  ــروف  ح
أحد  أو  )اسسسسس(  مثال 
ــواو  ــف وال ــروف املــد )األل ح
هــواء  مجرد  ألنها  ــيــاء(  وال

خارج من الجوف.
م، 

ِّ
املعل ابتسامة  ابتسم 

وقال: غلط يا بتاع الدكتوراه.
م: 

ِّ
املتعل بشغف  لــه  قلت 

أمال إيه يا جد؟ منكم نتعلم 
ونستفيد.

ــال: أضــعــف حــرف في  قـ
اللغة العربية هو حرف الفاء، 
الله  ــاره  اخــت ــده  ك وعلشان 
سبحانه لينهانا به عن عقوق 
)فال  تعالى:  فقال  الوالدين، 

تقل لهما أف(.
ــا عـــــدت إلـــى  ــدمـ ــنـ وعـ
الحروف  أن  املراجع، وجدت 
القوي  بالفعل  فيها  الهجائية 
على  أقواها  وأن  والضعيف، 
ــه ال  اإلطـــالق هــو الــطــاء ألن
صفات  من  صفة  فيه  توجد 
الضعف )كالهمس والرخاوة 

أضعف  وأن  ــخ(،  ــني..إل ــل وال
فعال  هو  الهجائية  الحروف 
توجد  ال  ــه  ألن الــفــاء  ــرف  ح
القوة  صفات  من  صفة  فيه 
واإلطباق..  والشدة  )كالجهر 

إلخ(.
الــقــرآن  ــاز  ــج > ومـــن إع
الــحــروف  يــأتــي أضــعــف  أن 
عن  للنهي  )الفاء(  الهجائية 
)أف(  للوالدين:  نقول  أن 
ف، 

ُّ
والتأف الضيق  عن  تعبيرا 

عن  نهانا  وجــل  عز  فاملولى 
بالقوي  بالك  فما  األضعف 

واألقوى؟!
الشيخ  فضيلة  الله  جزى 
مدكور  الفتاح  عبد  الجليل 

كل خير..

أضعف حرف فى اللغة العربية ؟

املنقضي  القرن  من  التسعينيات  نهاية  في 
يمتلك  معروف  أعمال  رجل  لدى  أعمل  كنت 
توطدت  الشهيرة،  املطاعم  مــن  مجموعة 
انضمامي  من  وجيزة  فترة  بعد  به  عالقتي 
ما  وسرعان  تماما  بي  يثق  أصبح  حتى  للعمل، 
أدير  أكثر من مرة حتى أصبحت  ترقيتي  تمت 
بصالحيات  كاملة  إدارة  املطاعم  مجموعة 
مئات  ــي  إدارت تحت  يعمل  كان  حيث  واسعة، 
قد  أكــن  لم  وأنــا  هــذا  كل  واملوظفني،  العمال 

أتممت بعد عامي الخامس والعشرين.
ذلك  حتى  يرام  ما  على  يسير  شيء  كل  كان 
أتفقد  كنت  املسائية  الوردية  نهاية  في  اليوم، 
املطعم كعادتي إال أنني الحظت وجود فتاة من 
العامالت تقف مرتبكة وازدادت ارتباكا عندما 
وبتفتيشها  باالنصراف،  مسرعة  وهمت  رأتني 
املأكوالت  بعض  حقيبتها  في  ئ  تخبِّ وجدتها 
أن أمرت بفصلها  إال  والعصائر، فما كان مني 
مستحقاتها  باقي  من  حرمانها  مع  العمل  من 

ألنها سرقت.
ولم  دموعها  وال  الفتاة  توسالت  تفلح  ولم 
فتاة  بأنها  مبرراتهم  وال  العاملني  وساطة  تجِد 
صغيرة يتيمة األب تعمل كي تنفق على والدتها 
تدرس  مازالت  أنها  من  الرغم  على  املريضة، 
باملرحلة الثانوية، لم يحن قلبي أبدا حيث إنني 
فعلت  أنني  وظننت  املال،  ذلك  على  مستأمن 
الصواب بل وأسرعت لالتصال بالسيد شريف 
صاحب العمل إلخباره بما حدث متوقعا إشادة 
واسعة ومكافأة مجزية، إال أنني وجدت الرجل 
يوبخني  غضبا  ثائرا  كان  قبل،  من  أره  لم  كما 

بشدة وقطع إجازته.
بجميع  اجتمع  التالي،  اليوم  صبيحة  وفي 
األمانة  على  هم 

ّ
وحث والــعــامــالت  العاملني 

بزيادة  وأمــر  دخلهم،  مصدر  على  والحفاظ 
ــادة  وإع العاملني  كل  ــب  رات في  جــدا  مجزية 

لها  عشاء  وجبتي  منحها  مع  عملها  إلى  الفتاة 
ولوالدتها يوميا عند االنصراف.

ال أخفي عليكم أن موقفة أشعرني بكثير من 
مسببة،  استقالة  تقديم  قررت  حتى  اإلحباط، 
ق ورقة االستقالة، وقال 

ّ
فما كان منه إال أنه مز

لي: يا بني سأقص عليك قصة شاب كان يعمل 
على عربة كبدة، واستأمنه صاحب العربة على 
ماله فصانه حتى ازداد املال واشتهرت العربة 
وتضاعف اإليراد أضعافا مضاعفة بفضل ذاك 
الشاب وكفاءته في العمل، إال انه وعلى الرغم 
فقط  القليل  راتبه  إال  يملك  ال  كان  ذلك  من 
العربة..  لصاحب  تذهب  األرباح  تلك  كل  بينما 
بدأ والد الشاب يمرض ويحتاج إلى مصاريف 

دخل  وهنا  وحده..  عليها  يقدر  لم  كثيرة  عالج 
الشيطان مدخله ولعب برأس الشاب كي يقتطع 
صاحب  إخبار  دون  اليومي  الربح  من  جــزءا 
في  إبليس  نجح  شرسة  مقاومة  وبعد  العربة.. 
لكن  فعل،  ما  الشاب  وفعل  اللعني  مخططه 
الباطل فعلم  يتمادى في طريق  أال  له  الله  أراد 
صاحب املال بفعلته، كان من املمكن أن يسجنه 
وفي  أنه  إال  العمل...  من  يطرده  األقل  على  أو 
موقف غريب سأله عن صحة والده وأعطاه ما 
يكفي لعالجه، ثم أمر أن يصبح الشاب شريكا 
الناس  وبحب  وبكفاءته  بمجهوده  العمل  في  له 
هل  وقال:  طويال  شريف  السيد  لي  نظر  ثم  له، 

تعرف من يكون ذلك الشاب؟ إنه أنا!!! 
ثم  عصاه  إن  العبد  يستر  الله  إن  بني  يا 
يستره إن عصاه ثانية ثم يفضحه إن أصر على 
لك  ر 

ِّ
ويسخ الله  يسترك  ارا 

ّ
ست فكن  املعصية... 

من يسترك.. فكلنا عيوب ونحتاج الستر.
بعدها بعام هاجر السيد شريف إلى أستراليا 
الفتاة فالتقيتها بعد  أما  وعلمت بوفاته بعدها. 
وأخبرتني  عرس  حفل  فى  صدفة  أعوام  ثالثة 
هي  وربما  البشري  الطب  بكلية  التحقت  أنها 
وربما  جميلة،  ألسرة  وأم  عظيمة  طبيبة  اآلن 

أيضا تصبح سببا إلنقاذ حياتي يوما ما.
< < <

إنه الستر يا سادة.. تلك الفضيلة املنسية في 
زمن »السوشيال ميديا«، فكفانا تعقبا لفضائح 
ولنتذكر  أحكامنا..  في  قسوة  وكفانا  اآلخرين 

تلك األبيات الرائعة لإلمام الشافعي:
ُلسانك ال تذكر به عورة امرئ... 

فكلك عورات وللناس ألسن
ُوعيناك إن أبدت إليك معايبا.. 
فدعها وقل يا عني للناس أعني

وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى..
....

ُ
ودافع ولكن بالتي هي أحسن

محمد دويدار الفضيلة المنسية


