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نشرة "فَاعتِبُروا" ۹۲

   المرأة التي تلبس جلباباً أضیق من جلدھا، ینم عن كل مفاصل جسمھا، ماذا أخفت من مفاتنھا؟!، ما الفرق 
التدین والجلباب؟. الحاسرة؟،ھل ھذا منسجم مع مضمون  بینھا وبین 

بالبنطلون القصیر، بحجة أنھ یستر العورة، أو الذي یرتدي الجینز  أّما الشاب الذي رأیتھ یُصلي بالمسجد     

الساحل، وفوق ذلك ینقر صالتھ كنقر الدیك، وھو یحسُب أنھ یُحسن ُصنعا.
أعلنت  لحیتھ  كل شعرٍة من  وكأّن  ترتیبا،  تھذیبا وال  ال  یُكرمھا  ال  لحیتھ،  ثار شعره وطالت  الذي  والمتدین    

الحرب على أختھا، ونسي أّن دیننا كلھُ ذوٌق وجماٌل، وُحسن مخبٍر و مظھٍر. 
كي  وبناتنا  أبنائنا  ونعلّمھا  أوالً؟،  أسرنا  في  بتبدیلھا  ونبدأ  نعیھا  فھل  الیوم،  واقعنا  بعض  تعكُس  صوٌر    
یتجنبوھا، ونتعاھد أن ننبذ التنافر، لینسجم المظھر بالمضمون في حیاتنا،  لقولھ تعالى : "إِنَّ ّ�َ الَ یُغَیُِّر َما 

بِأَْنفُِسِھْم". َما  یُغَیُِّرواْ  َحتَّى  بِقَْوٍم 
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األسرة،  داھم  خطًرا  أن  فأدركت  فوًرا،  حضوري  تطلب  البلد  من  برقیة  جاءتني  هللا  رحمھ  الغزالي  یقول    
إلى  وعي  بال  قدماي  تحّركت  مغلقا،  أبي  دكان  رأیت  عندما  أفكاري  واسوّدت  الذھن،  مشتت  وأنا  وسافرُت 
البیت، ورأیُت أبي یصرخ من "مغص كلوي" أُصیب بھ، واألوالُد من حولھ حیارى، وقد أعطاه الطبیب بعض 

األقراص المخّدرة، ولكن اآلالم كانت أربى وأقسى.
   وقال الطبیب ال بد من جراحة تستخرج ما في الكلى من ُحصیَّات، وفتحُت الدكان ووقفت مكان أبي أعمل، 
وأنا خبیٌر بذلك ألني في أثناء اإلجازة الصیفیة أساعده، ومضت عدة أیام ونحن نترّوى ونتدارس ما نصنع، 
العُقبى، وقد مات عمٌّ لي في  الجراحة یومئذ غیر مأمونة  الطاقة، ولو أمكن إعدادھا فإن  أجور األطباء فوق 

جراحة مشابھة، ماذا نصنع؟.
هللا  واحد،  شيء  على  بصیرتي  وثبُّت  عیني،  أمام  تتقلص  األشیاء  شخوص  وأخذت  ثقیل،  غٌم  وحاصرني    
اآلن،  ثمن  معي  لیس  ضارع:  بصوت  لي  قال  لھ  قدمتھا  ولما  األغذیة،  بعض  یشتري  رجل  وجاء  وحسب!، 

وأقسم با� أنّھ صادق، وأنّھ غدا یجيء بالثمن .
وكان الرجل محرجا فقلت لھ: خذ البضاعة وھي مني إلیك، وانصرف الرجل غیر مصّدق ما سمع، أما أنا    
فذھبت إلى ركن في الدكان، وقلت: یا رّب، نبیّك قال لنا: ”داووا مرضاكم بالصدقة“!، فأسألك أن تشفي أبي 
بھذه الصدقة، وجلسُت على األرض أبكي، وبعد ساعٍة سمعت من ینادیني، فذھبت على عجل، وفوجئت بأبي 
مع  الدروس  أحضر  الكلیة  في  كنت  التالي  الیوم  وفي صباح  بحمد هللا،  شفیت  لقد  یقول:  الباب  وراء  یلقاني 

الزمالء. 


