
ٌالضفائٌرٌٌلذاتٌ ٌطبية ٌٌٌنظارة ٌ
ٌدعينيٌأنقلٌاٌلفاطمة- ؛ٌفأناٌالٌأستطيعٌرؤيةٌالسئلةٌمنٌفوقٌالسبورةٌٌسئلةٌمنٌكراستك،ٌأرجوك 

ٌٌ.نٌينتهيٌوقتٌاالمتحانقبلٌأ
ٌ.ٌ.بتدائٌيوالتيٌكانتٌتدرسٌبالصفٌالثالثٌاٌلبنةٌالتسعٌسنواتٌ(ٌبرجاءٌاسنا)قالتهاٌٌ

ٌٌٌ:جهوريٌٌفاطمةٌبصوتٌ 
ٌنٌأتركهاٌتغشٌمنٌكراستيٌ!الفتاةٌتريدٌأٌٌهذه،ٌستاذةٌمنيأٌ-
قتربتٌالمعلمةٌمنٌالفتاتينٌٌ،ٌادراءٌوسخريةمةٌجميعٌالتالميذٌونظرواٌلسناٌبازنتبهٌلصوتٌفاطاٌ

ٌٌ:وقالتٌبغضب
ٌقفيٌياٌسنٌاٌ-
ٌوالدموعٌمقبلةٌعليٌمقلتيها،ٌٌرضٌفيٌحرج ٌصغيرةٌذاتٌالضفيرتينٌوهيٌتنظرٌلألوقفتٌالٌ
ٌٌ:ردفتٌالمعلمةٌقائلة ٌأ
ٌ؟ٌ!نٌغشناٌليسٌمنامٌ ٌالٌتعلمينٌأنٌ أٌ-
نظارٌٌ،ٌوكانتٌفيٌتلكٌاللحظةٌكلٌاٌلكأنهاٌصنٌمٌٌلمٌتردٌسناٌعليٌقولهاٌبلٌوقفتٌبصمتٌ ٌٌ

ٌٌٌ..وهيٌتشعرٌكأنهاٌسهامٌترشقٌداخلٌجسدهٌاٌترمقهاٌبسخريةٌ 

ٌٌ:المعلمةٌبترهيبٌ 
آخر،ٌٌمديٌيدكٌياٌسناٌٌنٌتعاقبيٌعلالبدٌأٌ- ٌيٌفعلتكٌهذهٌحتيٌالٌيكررهاٌتلميذٌ 

يكيٌوهوتٌبهٌعليٌكفهاٌفشعرتٌٌترفعتٌالمعلمةٌالعصاٌالبالٌسٌ،مدتٌالصغيرةٌكفهاٌالرقيٌق
رفعتٌالعصاٌثانيةٌوهوتٌعليهاٌٌوٌٌ،منٌالجمرٌالمشتعلٌسقطتٌعليٌيدهاٌالصغيرةٌأنٌقطعة ٌ

،ٌفألمهاٌالنفسيٌكانٌٌمٌتحاولٌالدفاعٌعنٌنفسهاولٌلمٌيدهاٌلمٌتنبسٌولمٌتبكٌ بضربةٌأخرى،ٌورغمٌأ
،ٌبعدٌأنٌانتهتٌالمعلمةٌمنٌعقابهاٌجلستٌسناٌوقالتٌالمعلمةٌٌٌيفوقٌألمهاٌالجسديٌبأضعاف

ٌٌ:مامٌوجههاٌجهوريٌشارعةٌالعصاٌأبصوتٌ 
بلٌتودينٌسرقةٌمجهودٌالتلميذةٌٌٌ؟وتصرفاتكٌالحمقاءٌٌالٌيكفيٌغباءكٌوبالدتكٌفيٌكلٌالمواٌدأٌ-

ٌ؟ٌ!المتفوقة
شكوٌكلٌتصرفاتٌهذهٌٌالفرصةٌسنحتٌلهاٌلتٌٌنٌ ٌجهوريٌوالتيٌشعرتٌأبصوتٌ ٌٌ(فاطمة)ردفتٌأ

ٌالفتاةٌتجاههاٌ:
وفيٌكلٌدرسٌتودٌنقلهٌمنٌٌٌ،نهاٌتفعلٌمعيٌفيٌكلٌالموادٌمثلماٌفعلتٌاليومإةٌمنى،ٌأستاذٌ-

ٌٌ.لحاحهاٌوكثرةٌسؤالهاٌوتصرفاتهااٌبٌإنٌهذهٌالفتاةٌتضايقنيٌكثيرٌ ،ٌإكراستي
ٌٌ:بغضبالمعلمةٌٌ

بأفعالكٌٌٌٌينٌالتلميذاتٌالمتفوقاتٌلتضايقيهنكٌب،ٌوليسٌمنٌالمجديٌبقاؤقدٌٌزادٌالوضعٌعنٌحدهٌ-
ٌٌ.رادٌعٌوالبدٌمنٌعقابٌ ٌٌ،وتصرفاتكٌالحمقاء

ٌٌ:ثمٌصمتتٌلحظةٌوقالتٌ
ٌٌ.خرٌالصفٌبمفردكٌٌآستجلسينٌهناكٌفيٌمقعدٌ ٌ-
ٌ:بالبكاءٌٌنٌتتحدثٌللمعلمةٌفقالتٌبصوتٌمختنقٌ ودتٌسناٌأٌٌ
ٌ..ٌ.منىٌأستاذٌةٌ-
ٌٌ:ردفتٌالمعلمةٌبغضبٌ أٌٌ
،ٌهياٌعوديٌآلخرٌالصفٌكماٌأمرتكٌلقدٌٌحمقاٌءٌوتصرفاتٌ ٌٌاوعبث ٌٌغباءٌ ٌ،ٌكفٌىشششٌفلتصمتيٌ-

ٌأضعتٌوقتٌزميلتكٌدونٌجدوىٌ.
انتهيٌٌٌٌ،خرٌالصفٌبمفردهاٌآمنٌالمعلمةٌوجلستٌعليٌمقعدٌ ٌقامتٌالصغيرةٌمنٌمكانهاٌبأمرٌ ٌٌ

خرجتٌالمعلمةٌ،ٌقامٌٌدقٌجرسٌالفسحةٌوٌ،الٌهيلمةٌإتحانٌوالكلٌسلمٌٌكراستهٌللمعوقتٌاالٌم
لٌتلكٌالمنبوذةٌفيٌالخلفٌوضربواٌأيديهمٌفوقٌالـٌٌماكنهمٌوالتفواٌجميعهمٌحوالتالميذٌمنٌأ

ٌٌ:عالٌ ٌمامهاٌوقالواٌبصوتٌ )ديسك(ٌالذيٌأ
ٌ!!ٌ.هيالغشاشةٌأهيٌالغشاشةٌأٌ-



،ٌقامواٌٌاقتربواٌمنهاٌجميع ٌ،ٌاعنٌتبعدٌأيديهمٌلكنهاٌلمٌتستط،ٌحاولتٌأحاولتٌأنٌتخرجٌمنٌبينهمٌٌ
،ٌٌستهزاءٌوٌاسهاٌفصرختٌوصرختٌوالكلٌيضحكٌبسخريةٌ اٌبضربهاٌعليٌوجههاٌورأووبدأ

ٌٌٌأخرى،ٌعادتٌالمعلمةٌمرة ٌوانٌوضعفٌواستضعافٌلعلهمٌيتركوهاوهٌيديهمٌبقهرٌ بكتٌبينٌأ
مامٌالمعلمةٌٌوشهقاتهاٌأ،ٌكتمتٌالصغيرةٌبكاءهاٌلمٌيحدثٌاٌئ ٌيشٌٌوكانٌالجميعٌقدٌعادٌلمقاعدهٌوكأنٌ 

عصاها،ٌٌوضعتٌالمعلمةٌالكراساتٌأمامهاٌفوقٌالمنضدةٌالخاصةٌٌٌاٌمنوالتزمتٌالصمتٌخوف ٌ
،ٌٌفيٌكلٌالموادٌكبرٌدرجةٌ ،ٌوكانٌاالسمٌالولٌللتلميذٌالذيٌنالٌأسماءٌالتالميذوبدأتٌفيٌالنداءٌبأ
ٌٌ:ثناءٌنداءهاٌتقولوكانتٌالمعلمةٌأ

ٌأكبرٌدرجٌةعلىٌٌنهٌحصلٌفالنٌيستحقٌالتصفيقٌٌلٌ-
سبٌفيٌاالختبارعقابهٌمنٌالمعلمةٌأنٌٌوكانٌالذيٌيرٌ،والثانيٌوالثالثٌحتيٌنهايةٌكلٌالتالميذٌ

ولمٌيرسبٌفيٌٌٌ،يبكيٌوتسيلٌدموعهٌٌ(ٌحتىراسٌبالـٌ)هٌٌبيلعيناديٌوكملهٌتجعلٌالفصلٌيقولٌبأ
(،ٌٌراسبـٌ)وينادونهاٌبنٌيذهبواٌلمقعدٌسناٌ،ٌفأمرتٌالمعلمةٌالتالميذٌأالٌهيرٌإخرٌالشهنٌآامتحا

ٌ:ٌٌواحدٌوالجميعٌبصوتٌ ٌٌ،ليهاٌليسخرواٌمنهابهٌواقتربواٌمنهاٌيتدافعونٌإمرتهمٌالمعلمةٌفعلواٌماٌأ
ٌ!ٌ!راسبٌراسبٌيييييي-
كمٌٌٌ!..كمٌكانتٌتشعرٌالصغيرةٌبالهوانٌفيٌتلكٌاللحظةٌ؟ٌ!بالٌرحمةٌنسانةٌ أيٌعقابٌهذاٌمنٌإٌ

هاٌٌالواحد!!..ٌولمٌيكنٌهذاٌأولٌيومٌتبكيٌفيهٌبلٌكانٌبكاؤكتٌفيٌاليومٌكمٌمرةٌبٌ!!..تمزقت

وٌفيٌالخفاء،ٌانتهيٌاليومٌالدراسيٌوعادتٌسناٌللمنزلٌالذيٌلمٌٌٌكانٌأمامٌالعينٌأاٌسواءٌ متكررٌ 

وقامتٌٌٌٌ،خرجتٌالكتبٌمنٌالحقيبةدخلتٌتلكٌالحجرةٌالصغيرةٌوأٌ،اٌعنٌالمدرسةيفرقٌكثيرٌ 
ربماٌكانتٌروحهاٌٌٌٌ،منٌالقلبٌمهاٌببكاءٌ رختٌفيٌوجهٌأوصخرجتٌمنٌالغرفةٌٌٌ،ابتمزيقهاٌجميع ٌ

ٌ:متقطعةٌمنٌشدةٌالبكاٌءٌٌوكلماتتحترقٌوقالتٌبصوتٌعالٌ 
بورةٌٌلمٌأستطعٌرؤيةٌالكالمٌمنٌفوقٌالسٌننٌي،ٌقلتٌلكٌإاٌبعدٌاليومبدٌ لنٌأذهبٌلتلكٌالمدرسةٌأٌ-

ٌٌ.والجميعٌيسخرٌمنيٌويضربنٌي
ولكنٌوالدتهاٌضربتهاٌٌٌٌ،ليهاٌوتستمعٌلشكواهانٌتحتضنهاٌوتربتٌعكانتٌتنتظرٌمنٌوالدتهاٌأٌٌ

ٌٌ:عليٌوجههاٌوقالتٌبكفٌ 
ٌٌٌٌ.وستذهبينٌورجلكٌفوقٌرقبتكٌٌ،ودٌسماعٌصوتكالٌأٌ-
نكمشتٌعليٌنفسهاٌوظلتٌتبكيٌوتبكيٌحتيٌغطتٌفيٌالنومٌوهيٌٌٌوٌادخلتٌسناٌللحجرةٌثانية ٌٌ

بنفسٌشارعهاٌلكنهاٌتدرسٌٌفيٌصباحٌاليومٌالتاليٌمرتٌعليهاٌفتاةٌتسكنٌ،ٌترتجفٌمنٌشدةٌالبكاء
ٌٌ:دراسيٌواحد،ٌدلفتٌعليهاٌالغرفةٌوقالٌتٌاٌتسبقهاٌبعامٌ كانتٌسن ٌٌ،بالصفٌالثانٌي

ٌالمدرسٌةٌ؟ٌهياٌلنذهبٌإلٌىيتهاٌالكسولةٌنائمةٌأماٌزلتٌ أٌ-
ٌٌ:متحشرجٌ،ٌوبعدٌصمتٌقالتٌبصوتتثاءبتٌسناٌولمٌترفعٌوجههاٌمنٌتحتٌالغطاءٌٌ
ٌاليومٌإلىٌالمدرسٌة)هبة(،ٌأماٌأناٌفلنٌأذهبٌاذهبيٌياٌٌ-
ٌهبةٌ:ٌٌ
ٌ؟ٌ!تٌمريضة؟ٌهلٌأنلماذاٌياٌسناٌ-
ٌٌ:سناٌبغضبٌ
ٌٌا..ٌٌبد اٌأبدٌ ،ٌلنٌأذهبٌٌألتلكٌالمدرسةٌاٌوالٌبعدٌغدٌ ذهبٌاليومٌوالٌغدٌ ،ٌولكنيٌلنٌألستٌمريضةٌ-

ٌٌ:جاءٌصوتٌوالدتهاٌوهيٌترفعٌالغطاءٌمنٌفوقٌوجهها
الفأرٌقدمكٌٌٌٌلمظلمةٌحتيٌيقضمالٌجعلتٌشقيقكٌيقومٌبحبسكٌفيٌالغرفةٌٌابلٌستذهبينٌوإٌٌ-ٌ

ٌويأكلٌالصرصارٌوجهك!ٌ.
وارتدتٌمريولٌالمدرسةٌٌٌٌ،اطاءٌبعيدٌ حتىٌقامتٌبفزعٌوألقتٌالغنٌسمعتٌسناٌتلكٌالكلماتٌٌوماٌإٌ

خرٌٌبجانبٌهبةٌقاصدينٌالمدرسة،ٌمضتٌآٌلومضتٌٌ،وحملتٌحقيبتهاٌوكتبهاٌالممزقةٌبداخلهٌا
تتحدثٌمعٌأحدٌوالٌتلقيٌتحيةٌالصباحٌعلىٌٌٌٌٌكعادتهاٌاٌلالصفٌفيٌطابورٌالصباحٌلتقفٌمبتعدة ٌ

انتهيٌطابورٌالصباحٌٌٌٌنهاٌبليدةٌوكثيرةٌالسؤال،اٌوالٌأحدٌيريدٌمصادقتهاٌٌلالجميعٌالٌيحبهٌٌ،حدأ
وجلسٌكلٌتلميذٌعليٌمقعدهٌٌبجانبٌزميلهٌالذيٌيشاركهٌنفسٌٌٌ،ودلفٌالتالميذٌلداخلٌالفصل

خرٌالصفٌتفكرٌماذاٌستقولٌللمعلمةٌعندماٌٌتٌهيٌنحوٌمقعدهاٌالفريدٌالمتفردٌآومضٌٌ،المقعد



لبابٌالفصلٌالمفتوحٌمترقبةٌوصولٌهيٌتنظرٌاٌعليٌقلبهاٌوكانتٌتضعٌيدهٌٌ؟تسألهاٌعنٌالكتب
يٌوقتٌطويلٌولمٌتدخلٌالمعلمةٌالفصل،ٌهاجٌٌمضٌٌ-المعلمةٌكماٌكانتٌتسميهاٌسناٌ-ٌالشكيف

تمضيٌلداخلٌالفصلٌٌاليوم،ٌبعدٌقليلٌظهرتٌالمعلمةٌلمٌتأتٌ ٌنٌ اٌمنٌالتالميذٌأالفصلٌوماجٌظن ٌ

عمٌالصمتٌووقفٌٌٌ،وحانيةٌامةٌودودةسفرجٌثغرهٌبابتتبدوٌعليٌوجههٌالطيبةٌيٌنٌٌيتبعهاٌشابٌ 
ٌدقاتٌقلبهاٌاقتربتٌأنٌٌحستٌسناٌأنٌ وأٌ،التالميذٌفورٌدخولٌالمعلمةٌومنٌخلفهاٌذلكٌالشاب

وضعتٌٌ،ٌ،ٌتعلمٌأنهاٌلنٌترحمهاشكيف،ٌنفختٌداخلٌكفهاٌلتهيئتهٌللضربٌالمبرحٌمنٌاٌلقفتتو
مامٌوقالتٌوهيٌتشيرٌللشابٌالذيٌيقفٌٌالمعلمةٌعصاهاٌفوقٌالمنضدةٌالخاصةٌبهاٌفيٌاٌل

ٌٌ:بجوارها
،ٌوباقيٌالموادٌسأدرسهاٌٌالعربيةٌفقطٌمعلمٌجديدٌسيدرسٌلكمٌمادةٌاللغٌةٌ(ٌ،مالك)ستاذٌهذاٌهوٌاٌلٌ-

طفالٌجميعهمٌلذلكٌالشابٌالوسيمٌالذيٌتبدوٌعليٌوجههٌالطيبةٌمالمحٌٌلكمٌأناٌكماٌهي،ٌنظراٌل
وبةٌٌجٌالعامٌالماضيٌمنٌكليةٌٌتربيةٌقسمٌاللغةٌالعربيةٌولمٌيلقٌصعمالكٌتخرٌ ،ٌالطيبةٌوالرحمة

بتسامةٌٌمالكٌباٌ،بتدائيةٌفيٌهذهٌالقريةاٌلٌعمهٌمديرٌالمدرسةٌٌنٌ فيٌااللتحاقٌبوظيفةٌالمدرسٌٌل
ٌٌ:حانيٌة

ٌيهاٌالتالميٌذصباحٌالخيرٌأٌ-
ٌٌ:واحٌدٌردٌالتالميذٌتحيةٌالصباحٌفيٌصوتٌ ٌ
ٌٌ!صباحٌالنورٌعليٌالبنورٌ-
ٌٌ:خٌالمديرٌقالتٌللتالميٌذنٌأبالمعلمةٌالتيٌتودٌكسبٌودٌمالكٌلنهٌٌاٌ
ٌٌ.والدٌبالدورعرفواٌأسماءكمٌلألستاذٌمالكٌياٌأٌ-
،ٌإلىٌأنٌٌولٌوعرفٌنفسهٌوالثانيٌكذلكٌوالثالثٌكذلكقامٌالذيٌيجلسٌأولٌمقعدٌبالصفٌااٌلٌ

ولٌوالثانيٌيجلسٌفيهٌالصبيانٌوالصفٌالثالثٌٌ،ٌوكانٌالصفٌاٌلولٌوالثانٌيانتهيٌالصفٌاٌل
وقامتٌفاطمةٌوعرفتٌنفسهاٌلنهاٌكانتٌتجلسٌٌكانتٌتجلسٌفيهٌللفتياتٌفقط،ٌجاءٌدورٌالفتياتٌ

وقامتٌصفيةٌوعرفتٌنفسهاٌوالتيٌكانتٌتجلسٌبجانبهاٌعليٌٌٌ،يٌصفٌالفتياتولٌمقعدٌففيٌأ
مائهمٌفالنٌهذاٌمتفوقٌوهذاٌٌنفسٌالمقعد،ٌكانتٌالمعلمةٌتقولٌأثناءٌنطقٌالتالميذٌوالتلميذاتٌبأس

ا،ٌعرفتٌالفتياتٌٌهذهٌمتفوقةٌتمدحٌوتثنيٌٌعليٌمنٌتراهٌمنٌوجهةٌنظرهاٌمتفوق ٌٌمتوسط،ٌوفالنة
ٌتلكٌالفتاةٌالتيٌتجلسٌبمفردهاٌآخرٌالصفٌوهذاٌماٌجذبٌٌاٌلولمٌيبقٌإصفٌهنٌوانتهيٌالأسماء

ٌ.ٌ.رضٌولمٌتنبسٌولمٌتعرفٌاسمهاٌكباقيٌزميالتهٌاانتباهٌمالك،ٌنظرتٌسناٌلأل
ٌٌ:المعلمة

ٌدٌ.واٌلأٌٌسمائكمٌاجلسواٌياواآلنٌبعدٌأنٌانتهيتمٌبتعريفٌأٌ-
ٌٌ:مالٌكٌ
ٌهناكٌفتاةٌتجلسٌبمفردهاٌلمٌتعرفٌاسمهاٌٌٌ-
ٌٌ:منيٌ
ٌ؟ينٌهيأٌٌ-
ٌٌ:مالٌكٌ
ٌخرٌالصفٌٌتلكٌالفتاةٌالتيٌتجلسٌبمفردهاٌآٌ-
ٌٌ:متعاٌضأردفتٌالمعلمةٌباٌ
،ٌليتٌٌوٌلمٌتعرفٌالٌقيمةٌلمعرفةٌاسمهاٌوالٌقيمةٌلوجودهاٌفيٌالمدرسةٌعرفتٌنفسهاٌأسواءٌ ٌ-
ٌ.هاٌوبالدتهٌايحونناٌمنٌعناءٌغبائهلهاٌيبقونهاٌفيٌالبيتٌويرأ
وصلٌللمقعدٌالذيٌتجلسٌفيهٌٌٌالتالميذٌوالتلميذاتٌحتىٌثمٌمضيٌبينٌصفٌٌصمتٌمالكٌقليال ٌٌٌ

ٌٌ:سناٌوقالٌلهاٌبرفق
ٌٌ؟سمكماٌاٌ-
،ٌونظرتٌللمعلمٌالجديدٌولمٌٌنظرتٌسناٌللمعلمةٌبخوفٌوقلقٌوالتيٌكانتٌتنظرٌلهاٌبتوعدٌٌ

ٌتنبس.ٌ.
ٌٌأخرىٌ:مالكٌمرة ٌ



ٌٌ؟هناٌبمفردكٌنولماذاٌتجلسيٌٌ؟كمسماٌاٌ-
ٌٌ:قولصوتٌتلميذٌمنٌالصفٌالمجاورٌوهوٌيٌجاٌءٌٌ
نهاٌبليدةٌٌ،ٌكانتٌتريدٌأنٌتغشٌمنٌفاطمةٌٌلنهاٌغشاشٌة،ٌتجلسٌبمفردهاٌٌليهاٌالمعلمأناٌأخبركٌأٌ-

ٌٌ.خرٌالصفمعلمةٌعاقبتهاٌبأنٌتجلسٌبمفردهاٌآوغبيةٌوال
ٌٌ:نظرٌمالكٌللتلميذٌالذيٌيتحدثٌوقالٌٌ
ٌعتادةٌ.ولكنٌربماٌيصعبٌعليهٌالفهمٌبطريقةٌالشرحٌالمٌ،الٌيوجدٌتلميذٌبليٌدٌ-
ٌٌ:منٌيٌٌ
ٌٌ.عٌوقتكٌمعهاٌهناكٌمنٌيستحقٌوقتناٌكامال ٌ،ٌالٌتضستاذٌمالكالٌفائدةٌمنٌتلكٌالفتاةٌأٌ-
ٌٌ:مالٌكٌ
ٌٌ.وٌتلميذةلٌفلهاٌالحقٌفيٌالوقتٌكأيٌتلميذٌأنهاٌتلميذةٌفيٌهذاٌالفصطالماٌأٌ-
ٌمنىٌ:ٌ
4ٌ-3نٌلديٌحصةٌفيٌفصلٌ،ٌاآٌلامرٌالحق ٌأستاذٌمالكٌسنتناقشٌفيٌهذاٌاٌلٌ-
ٌٌ:ونظرتٌللتالميذٌوقالتٌ
ٌٌ.استاذٌمالكٌوانصتواٌلهٌجيد ،ٌالٌتزعجواٌٌأوالدماٌأوصيتكمٌياٌأكٌ-
ٌٌأخرى.ٌ.خرٌلتفترسٌضحية ٌبهاٌوخرجتٌمنٌالفصلٌمتوجهةٌلفصلٌآعصاهاٌوكتٌاٌحملتٌمنىٌ

ٌٌ:سنٌاٌمالكٌكررٌالسؤالٌعلٌى
ٌٌ؟سمكٌياذاتٌالضفائرألنٌتخبرينيٌماٌٌاٌ-
ستحياءٌوبصوتٌٌ،ٌازدردتٌريقهاٌوقالتٌبانانٌلصوتهتعلقٌنظرٌسناٌبمالكٌوشعرتٌباالطمٌئٌ

ٌٌ:بالكادٌيسمع
ٌاسميٌسناٌٌٌ-
ٌٌ:مالٌكٌ
ٌاسمكٌجميلٌياسناٌٌٌ-

ٌٌ:مالكٌنحوٌالسبورةٌوقالٌ،ٌمضىابتسمتٌسناٌفيٌوجهه
ٌٌ.اخرجواٌكتابٌاللغةٌالعربيةٌ-
،ٌالحظٌمالكٌجلوسهاٌوهيٌتعقدٌيديهاٌٌٌاٌكتبهمٌوأماٌهيٌجلستٌفيٌصمتخرجٌالتالميذٌجميع ٌأٌ

ٌٌ:وقالٌلهٌاٌحولٌنحرهاٌوالٌيوجدٌكتابٌأمامهاٌفمضىٌنحوهاٌمرةٌأخرى
ٌٌ؟لماذاٌلمٌتخرجيٌكتابكٌياسناٌ-
صطحبهاٌلمقعدٌٌ،ٌلمٌيكررٌلهاٌالسؤالٌمرةٌأخرىٌبلٌأمسكٌيدهاٌوارضٌمحرجةنظرتٌلألٌ

ٌلٌللتلميذةٌالخرىٌ:التيٌكانتٌتجلسٌفيٌالمقعدٌالذيٌأمامهاٌمباشرةٌوقاٌٌزميلتها
؟ٌيبدوٌٌنتقرأٌمعناٌالدرسٌالذيٌسنقرأهٌاآٌلٌٌلزميلتكٌأنٌتجلسٌبجواركٌاليومٌحتىٌنهلٌتسمحيٌ-
ٌٌ.نهاٌنسيتٌكتابهاٌفيٌالبيتأ
زدريةٌلسناٌأجلستهاٌبجانبهاٌٌرغمٌنظرتهاٌالمٌٌ،يجاب)منار(ٌبخوفٌمنٌالمعلمٌالجديدٌأومأتٌباٌلٌٌ

جلوسهاٌبمفردهاٌراحةٌوعدمٌمضايقة،ٌبدأٌمالكٌفيٌٌفيٌٌٌسناٌكانتٌترىٌنهاٌالٌتريدٌذلك،رغمٌأ
،ٌٌابٌوغيرٌمنتبهةٌلماٌيقولخرٌيجدهاٌالٌتنظرٌللكترحٌالدرسٌوكانٌينظرٌلهاٌمنٌحينٌآٌلش

وبعدهاٌدقٌجرسٌالفسحةٌخرجٌٌٌ،انتهتٌحصةٌمالكٌوخرجٌمنٌالفصلٌودلفٌلحجرةٌالمعلمين
،ٌجلسٌٌتٌفيٌمقعدهاٌالخلفيبلٌعادتٌوجلسالتالميذٌلحديقةٌالمدرسةٌولمٌتخرجٌهيٌمنٌالفصلٌ

نٌخلفهماٌمعاملةٌسيئةٌٌ،ٌوشعرٌأالطفلةٌونظراتهاٌٌفكرٌفيٌالخوفٌالذيٌاستشعرهٌفيٌصوتمالكٌي
وتلعبٌبمرحٌبحثاٌٌٌفةٌالمعلمينٌثانيةٌيتفقدٌوجوهٌالطفالٌالتيٌكانتٌتلهوخرجٌمنٌغرٌ،وتنمر

ٌٌ:وقالٌلهٌاجلسهاٌبجانبهاٌ،ٌاقتربٌمنٌالطفلةٌالتيٌٌأعنهاٌلكنهٌلمٌيجدهاٌمنٌبينهم
ٌٌ؟أينٌزميلتكٌالتيٌأجلستهاٌبجواركٌاليومٌ-
ٌٌ:قالتٌوهيٌتقفزٌٌ
ٌٌ.خرٌالصفدهاٌبداخلٌالفصلٌتجلسٌفيٌمكانهاٌآستجٌ-
ٌٌ:قالٌبتعجبٌللطلفٌةٌٌ



ٌٌ؟لنٌتخرجٌللهوٌمعكمٌأثناءٌالفسحةأٌٌ-
ٌٌ:الطفلةٌٌ
ٌٌ.الٌعندماٌنعودٌللبيتاٌمنٌالفصلٌإبدٌ الٌالٌهيٌالٌتخرجٌأٌ-
ثمٌدلفٌلداخلٌالفصلٌوجالٌبنظرهٌوسطٌٌٌٌ،ٌفيٌانزواءٌتلكٌالطفلةٌووحدتهافكرٌمالكٌقليال ٌٌ

صطحبهاٌمنه،ٌمضيٌنحوهاٌٌفوقٌالمقعدٌالذيٌاٌٌٌنٌوجدهاٌتجلسٌمنكمشة ٌ،ٌٌإلىٌأالمقاعدٌالفارغة
ٌٌ:ٌامامهاٌوقالٌمبتسمٌ وجلسٌفيٌمقعدٌأ

ٌٌ؟لماذاٌلمٌتخرجيٌمنٌالفصلٌمعٌزميالتكٌأثناءٌالفسحةٌ-
لهٌتلكٌالنظرةٌالحزينةٌالخائفةٌالمترقبةٌفالحظهاٌمالكٌفيٌعينيهاٌثانيةٌفزادٌلديهٌٌٌنظرتٌٌ

قتربٌمنهاٌوقالٌٌ،ٌأوٌربماٌرقٌلحالها،ٌنهضٌمنٌمكانهٌواالفضولٌليعرفٌماٌسرٌتلكٌالنظرة
ٌٌ:لها
ٌٌ؟تخافينٌاخبرينيٌممٌ-
ٌٌ:ردفنظرتٌإليهٌفيٌصمتٌفأٌ
ٌتكلميٌوالٌتخافٌيٌ-
،ٌوالٌتعرفٌلماذاٌبكتٌٌهاٌبكتٌبحرقةرجٌحزنهاٌالمكتومٌفيٌبكائطفلةٌتخٌلمٌتنبسٌولكنهاٌكأيٌٌ
ٌٌ:ربتٌعليٌظهرهاٌبحنانٌوقالٌلهاٌ،مامهأ
ٌ؟كبرهلٌلديكٌشقيقٌأٌ-
ٌٌ:يجابٌوهيٌتشهقٌ،ٌقالأومأتٌباٌلٌ
ٌ؟خرٌيحبكٌكماٌيحبكٌشقيقٌكنٌلكٌشقيقٌآنٌيكووماٌرأيكٌأٌ-
ٌٌ:رتجافقالتٌباٌٌ
ٌ!ٌ.ولكنٌشقيقيٌالٌيحبنيٌ-
ٌٌ:اٌوهتفٌبحماسنظرٌلهاٌمبتسمٌ ٌ؟طفال،ٌفماٌمفهومٌالحبٌعندٌاٌلكلمتهامامٌصمتٌبتعجبٌأٌٌ
ٌٌ؟كونٌشقيقكٌالذيٌيحبكماٌرأيكٌأنٌأٌ-
ٌ!ٌ!شقيقٌيٌٌ-ٌ
ٌ.ٌ.قالتهاٌبتعجبٌ
ٌٌ!ميٌلمٌتلدكولكنٌأٌ-
ٌٌ:ضحكٌمالكٌمنٌكلمتهاٌوقالٌٌ
تخرجيٌٌتخبرينيٌأينٌكتابكٌولماذاٌالٌ،ٌالمهمٌأنٌٌكونٌشقيقكدنيٌأمكٌحتىٌأنٌتلليسٌبشرطٌأٌ-

ٌ؟ٌٌللهوٌفيٌالفسحةٌمعٌصديقاتك
ٌٌ:قالتٌوماٌزالٌالبكاءٌعالقٌفيٌصوتها

ٌٌ.يٌواحدةٌمنهنٌصديقاتيٌوالٌأحبٌٌألمٌيكنٌ ٌ
ٌٌ؟خبرينيلماذاٌالٌتحبينهنٌأٌٌ-ٌ
ٌٌ.يٌبالبليدةنالٌيحبوننيٌويلقبونٌلنهنٌ-
ٌٌ:ٌوقالٌلهاسكتٌمالكٌقليال ٌٌ
ٌٌ؟بجديةفظينٌالحروفٌاٌلهلٌتٌحٌ-
ٌٌ.اٌفوقٌالسبورةالحروفٌجيدٌ ٌةٌالولىٌمنٌالمدرسةٌكنتٌأرٌى،ٌففيٌالسنحفظهانعمٌأٌ-
ٌٌ:مالكٌبحماٌسٌ
ٌليٌ إذنٌاعيديٌسماعهاٌٌإٌ-

ٌتٌسناٌمنٌمكانهاٌوقرأتٌالحروفٌالبجديةٌكاملةٌدونٌأنٌتخطئٌفيٌحرف.ٌ.وقف
ٌٌ:مالك

ٌٌ؟ايضٌ وهلٌتستطيعينٌكتابتهاٌٌأٌ-
ٌٌ:سنٌاٌ
ٌستطيٌعنعمٌأٌ-
ٌفلتكتبيهٌاٌٌ-



ٌٌ:حرفٌكاملةٌ،ٌقالٌلهٌالرصاصٌوكراسةٌفارغةٌوكتبتٌسناٌاٌلخرجتٌمنٌحقيبتهاٌقلمهاٌاأٌ
ٌٌ؟يٌعددٌتستطيعينٌالعدإلىٌأٌ-
ٌٌ:قالتٌٌ
ٌ...ٌ.واحدٌاثنانٌثالثٌةٌ-
ٌٌ:قالٌلهاٌ،أتمتٌالعدٌحتيٌالعددٌثالثينٌ
ٌٌ؟وهلٌتستطيعينٌكتابتهاٌ-ٌ
ٌٌ:قالٌتٌ
ٌنعٌمٌ-
ٌٌ:بتسمٌمالكٌوقالٌاٌٌ
ٌمتفوقةٌياٌسنٌاٌنتٌ أٌٌ-
ٌٌٌٌ:ردفتٌقائلةودلفٌالتالميذٌومنٌخلفهمٌمنى،ٌأدقٌجرسٌالفسحةٌوخرجٌمالكٌمنٌالفصلٌٌ
ٌٌ.اخرجواٌكتبكمٌوكراساتكمٌ-
كانتٌسناٌتجلسٌسعيدةٌتفكرٌٌٌوبدأتٌالكتابةٌفوقٌالسبورةٌمعٌشرحٌماٌتكتبٌبطريقةٌسريعة،ٌ

لكلمةٌغيرٌمنتبهةٌلوجودٌٌذنهاٌتلكٌٌا"..ٌترددتٌفيٌأنتٌمتفوقة.."أبكلماتٌمالكٌالتيٌقالهاٌلهاٌٌ
تنهرهاٌبصوتٌٌاٌضربةٌعصاٌفوقٌالمقعدٌالذيٌأمامهاٌومنٌىفاقتهاٌمنٌشرودهالمعلمةٌإلىٌأنٌأ

ٌ:عال
ٌ؟ٌ!راستكلماذاٌلمٌتخرجيٌكتابكٌوكٌٌٌ؟يتهاٌالغبية..ٌأالٌتسمعينٌٌأأنتٌ-

وٌربماٌفيٌٌ،ٌفيٌلحظةٌمجنونةٌمزقتٌكلٌكتبهاٌأتردٌٌتٌذاتٌالضفائرٌمرتعبةٌالٌتعرفٌبموقف
جعلهاٌٌٌٌءكلٌشيٌ،لحظةٌفاضٌبهاٌمنٌذلكٌالتنمرٌالذيٌتتعرضٌلهٌوتلكٌالطريقةٌالتيٌتعاملٌبها

ٌ.ٌ.يذكرهاٌبالمدرسةٌءتكرهٌالعلمٌوالتعلمٌوالكتبٌوكلٌشي
ٌٌ:المعلمةٌبغضب

ٌ؟ٌ!نٌتتكلميٌيابجمدونٌأاٌهلٌستقفينٌكثيرٌ ٌ-
فيٌٌٌ،ٌأتىعليٌلتخيفهاٌفوضعتٌسناٌيدهاٌعليٌوجههاٌمنٌالخوفوشرعتٌالمعلمةٌالعصاٌلألٌٌ
المرٌيخصٌذاتٌٌٌن،ٌوكأنهٌشعرٌأمنٌالخارٌجٌيالعالٌلكٌاللحظةٌمالكٌالذيٌجذبهٌصوتٌمنٌىت

ٌٌ:فصلٌوقاللبابٌٌاٌالضفائر،ٌطرقٌعلٌى
ٌهلٌتسمحينٌليٌبالدخولٌأستاذةٌمنىٌ؟ٌ-
ٌٌ:صبحتٌمعجبةٌبمالكٌالشابٌالوسيميٌيبدوٌأنهاٌأمنىٌالتٌ
ٌتفضلٌبالتأكيٌدٌ-
حستٌسناٌٌفٌفيهٌالمعلمةٌوالفتاةٌالصغيرة،ٌأخرٌالصفٌللمكانٌالذيٌتقمضىٌإلىٌأنٌوصلٌآٌلٌٌ

ٌٌتهٌ،،ٌطاقةٌنورٌانفتحتٌعندماٌرأشكيفاٌفيٌتلكٌاللحظةٌمنٌاٌلامتدتٌمنٌالسماءٌلتنقذهٌٌاوكأنٌيدٌ 
ٌٌ:مالكٌبهدوء

ٌأسالٌماذاٌيحدثٌهناٌأستاذةٌمنىٌ؟هلٌليٌأنٌٌ-
ٌٌ:نبرةٌغاضبةٌتغيرتٌنبرةٌمنىٌالرقيقةٌإلىٌٌ
ٌستاذٌمالٌكاٌٌأبد اٌوأهذهٌالفتاةٌتثيرغضبيٌدائمٌ ٌ-
ٌٌ:مالٌكٌ
ٌٌ؟هاٌبذلكٌالصوتٌالمرتفعماذاٌفعلتٌحتيٌتنهريٌ-
ٌٌ:منيٌمبررةٌفعلهاٌ
يعهمٌكتبواٌالدرسٌٌخرجٌجميعٌالتالميذٌكتبهمٌوكراساتهمٌوجم،ٌفأقلتٌللتالميذٌاخرجواٌكتبكمٌ-

يٌٌواللومٌيقعٌعليناٌنحنٌفٌٌ،ولمٌتكتبٌالدرسٌائ ٌيالٌتفعلٌشٌٌ،وهيٌجالسةٌكالمقعدٌالذيٌتجلسٌعليه
نٌنصنعٌمنهمٌٌيلقوهمٌعليٌعاتقناٌومنٌالمفترضٌأٌٌغبياءٌالذينالنهايةٌكمدرسينٌبشأنٌهؤالءٌاٌل

ٌ.عباقرة
ٌٌ:دفٌقائال ٌدٌصمتٌأر،ٌبعمامٌمشكلةٌالفتاةمالكٌلمٌيعجبهٌأسلوبٌمنيٌفيٌالتصرفٌأٌٌٌ
ٌهلٌتسمحينٌليٌأنٌأسالهاٌ؟ٌ-



ٌٌ:المعلمةٌ
ةٌخسارةٌأنٌيوجهٌلهاٌسؤالٌخسارةٌإضاعةٌٌالٌفائدةٌمنٌسؤالها،ٌهذهٌالفتاٌٌهنتفضلٌورغمٌأٌ-

ٌالوقتٌمعهاٌ.
ٌٌ:مالٌكٌ
ٌٌ؟كلماذاٌلمٌتكتبيٌالدرسٌياٌسناٌمثلٌزمالٌئٌ-
ٌٌ:همستٌبصوتٌبالكادٌيسمعٌ،نظرتٌللمعلمةٌبخوفٌونظرتٌلمالكٌٌ
ٌننيٌالٌأستطيعٌرؤيةٌالكالمٌمنٌفوقٌالسبورٌةٌلٌ-
ٌٌ:المعلمةٌبغضبٌ
،ٌاخرجيٌمنٌالفصلٌٌوالٌتعوديٌإالٌبوليٌٌفتاةٌكاذبةٌنتٌ ،ٌأعذارهاهاٌهيٌبدأتٌحججهاٌوأٌ-
ٌٌ.امركٌغدٌ أ
اٌستضربهاٌٌقالتٌهذاٌالكالمٌلوالدتهاٌحتمٌ نٌعادتٌللبيتٌوانفجرتٌسناٌفيٌالبكاءٌبقوةٌلنهاٌإٌٌ

ٌٌ:ردفٌمالٌكوربماٌتحبسها..ٌأ
نٌتدعيهاٌاليومٌوسأرىٌالمرٌٌولكننيٌأطلبٌمنكٌأٌ،أستاذةٌمنى،ٌالٌأودٌالتدخلٌفيٌعملكٌ-

ٌبنفسيٌ.
ٌٌ:تٌالمعلمةٌبعدٌتفكيرٌوقالٌتقفواٌ
ٌٌٌ،نٌتتحدثدونٌأٌليٌهذاٌالحالٌمثلٌالبجمٌتقفاٌعهيٌدائمٌ ٌ،ٌكماٌترىستاذٌمالٌكمنٌأجلكٌفقطٌٌأٌ-

ٌٌ.نهاٌتجلسٌكالمقعدٌالذيٌتجلسٌعليٌهاٌسوىٌأئ ٌيوالٌتفعلٌش
ٌٌ:مالكٌقالٌبصوتهٌالرقيقٌ
ٌاجلسيٌياٌسناٌ.ٌ-
،ٌمضتٌالمعلمةٌنحوٌالسبورةٌومضيٌخلفهاٌمالكٌٌلستٌالصغيرةٌودموعهاٌتسيلٌفيٌصمتٌجٌٌ

ٌٌ:وسألها
ٌٌ؟هلٌانتهيتٌمنٌالدرسٌ-
ٌٌ:المعلمةٌ
ٌنعمٌانتهيٌتٌ-
ٌٌ:مالكٌبهدوءٌٌ
ٌنٌكانٌليسٌلديكٌمانٌعأريدٌأنٌأتحدثٌإليكٌإٌ-
ٌٌ:بسعادٌةٌٌمنىٌ
ٌكيٌدديٌمانعٌبالتأليسٌلٌ-
ٌٌ:مالٌكٌ
ٌالمعلمينٌٌنتظركٌفيٌحجرةسٌأٌ-
ٌٌ:هتفٌقائال ٌٌمالكٌحجرةٌالمعلمينٌولحقتٌبهٌمنىٌ،ٌدلفٌ
ٌٌعنٌتدخليٌفيٌعملٌكوالٌ أعتذرٌأٌ-

ٌمنىٌ:
ٌرةٌواحدٌةاٌونعملٌكأسخرٌ ٌوآوالٌ ،ٌنحنٌزمالءٌأالٌتعتذرٌ-
ٌٌ:مالٌكٌ
ٌليٌك،ٌإذنٌاآلنٌأستطيعٌالتحدثٌإجيدٌ-

ٌمنىٌ:
ٌتفضٌلٌ-
ٌٌ:تنهدٌمالكٌبعمقٌوقالٌ
ٌٌمامٌوالرعايةٌسيشتدٌعودهمٌويصبحوٌانٌوجدواٌاالهت،ٌإطفالٌكالبراعمٌالصغيرةهؤالءٌاٌلٌ-

ٌفيٌٌوالقسوةٌوالتنمرٌعليهمٌسواءٌ ٌهمالٌواللومٌوالتقليلٌوالتحبيطٌٌ،ٌوإنٌالقواٌاٌلسيقانٌقوية
اٌأنٌنعاقبهمٌٌبدٌ ،ٌالٌيصحٌٌأيٌشئٌيكسرهمٌويحطمهٌمالكلماتٌأوٌبالفعالٌسينشئواٌضعفاءٌهاشينٌأ

ٌدونٌأنٌنعلمهمٌ.



ٌمنىٌ:ٌ
ٌيقةٌالٌأفهمٌماذاٌتقصدٌ.الحٌقٌ-
ٌٌ:مالٌكٌ
؟ٌماٌالذيٌالٌيجعلهٌٌماهيٌمشكلتهاٌعلىٌالطفلٌدونٌأنٌنبحثٌعنوقعٌعقاب ٌأنٌالٌيصحٌٌٌهنأقصدٌأٌ-

ٌٌ؟خرٌفهمهماٌالذيٌيؤٌ؟همثلٌباقيٌزمالئ
ٌمنىٌ:ٌ
لستٌمسؤلةٌعنٌٌٌٌ؟هم؟ٌوماٌدخليٌبمشاكلربعينٌطفال ٌوهلٌلديٌالوقتٌلستمعٌلشكوىٌأربعةٌوأٌ-

،ٌأناٌلستٌٌالبيتٌالذيٌيخرجٌمنهٌالطفلٌهوٌالملزمٌبحلٌمشاكلهٌٌ،مٌفقط،ٌمهمتيٌهناٌالتعليذلك
ٌإخصائيةٌاجتماعيةٌ.

ٌٌ:مالٌكٌ
نٌالمفترضٌأنٌتكونيٌالقربٌ،ٌومنكٌحاصلةٌعليٌمعهدٌخدمةٌاجتماعيةٌعامينأعتقدٌٌأٌ-

ٌٌ.مشكلةٌتواجههمٌٌةيلمعاملةٌومحاولةٌالتحدثٌمعهمٌفيٌأطفالٌفيٌالأل
ٌٌ:تٌتشعرٌبالضيٌقمنىٌوبدأٌ
يٌٌنٌتأت،ٌأدرسٌلهمٌكلٌالموادٌمنٌقبلٌأةٌفصل،ٌأناٌمعلمجتماعيةلكنيٌلمٌأعملٌهناٌكإخصائيةٌٌاٌ-
ٌقيٌ.عاٌتٌتتخيلٌحجمٌتلكٌالمسئوليةٌالتيٌعلىنٌ،ٌولكٌأنتأ

ٌ.ٌ.اٌنفسهالكٌمحادث ٌقالٌم
كبرٌمنٌحجمٌٌضعكٌفيٌهذهٌالمسئوليةٌالتيٌيبدوٌأنهاٌأالذنبٌذنبٌالذيٌوٌٌ،الذنبٌليسٌذنبك"ٌ

ٌ".ٌ.تفكيرك
ٌٌ:ردفٌقائال ٌأٌٌ
ٌٌ.لتدخليٌفيٌعملٌكٌٌىخريأعتذرٌمرةٌأٌ-
ٌمنىٌ:ٌٌ
ٌالٌداعيٌلالعتذارٌ.ٌ-
والدٌوالبناتٌفيٌٌاٌلتدافعٌٌٌٌ،انتهيٌاليومٌالدراسيٌودقٌجرسٌانتهاءٌاليومٌوالخروجٌمنٌالمدرسةٌ

هاٌتخرجٌمنٌبابٌٌسة،ٌجالٌمالكٌبنظرهٌبحثاٌعنٌسنا،ٌبعدٌبحثٌقصيرٌرآالخروجٌمنٌبابٌالمدر
ٌٌ:ستوقفهاٌوقالٌلهٌالمدرسةٌفلحقٌبهاٌلخارجٌالمدرسةٌواا
ٌيٌءوتقصيٌليٌكلٌشٌشقيقكٌالكبرٌٌقناٌأنٌتعتبرينياتفٌ؟أينٌكتبكٌياٌسناٌ-
ٌٌ:رٌضقالتٌوهيٌتنظرٌلألٌٌ
ٌمزقتهمٌبالمسٌ-
ٌٌ:حتيٌأصبحٌوجههٌيوازيٌوجههٌاٌٌمالكٌالذيٌانحنىٌ
ٌٌ؟ولماذاٌفعلتٌذلكٌ-
ٌيٌلهذهٌالمدرسةٌمرةٌأخرىتحبهاٌوالٌأريدٌأنٌٌآلننيٌالٌأٌٌ-ٌٌ
ٌٌ:تنهدٌمالكٌبعمقٌثمٌقالٌٌ
ٌٌفتكلميٌدونٌخوٌ؟لماذاٌتكرهينٌالمدرسةٌياسناٌ-
ٌٌ:طفاٌلقالتٌبعفويةٌاٌلٌ
ٌحدٌهناٌيحبنٌي،ٌوالٌأالٌتحبنيٌالستاذةٌمنىٌ-
ٌٌ:مالٌكٌ
ٌنٌتكونيٌأفضلٌفتاة،ٌتريدكٌأجلٌك،ٌهيٌتغضبٌمنٌٌأنهاٌتحبكبلٌإٌ-
ٌٌ:بتسامةٌبلهاٌءسناٌبعفويةٌواٌ
ٌ؟!ٌ!احق ٌأٌٌ-
ٌٌ:قالٌ
ٌانتظريٌهناٌلحظاٌتٌا.ٌ.نعمٌحق ٌٌ-
ٌٌ(حسين)وذهبٌلحجرةٌالعمٌٌٌٌ،دلفٌلداخلٌالمدرسةٌالتيٌأصبحتٌخاليةٌمنٌالمدرسينٌوالتالميذٌ

ٌٌ:عليهٌالسالمٌوقالٌ،ٌألقىفراشٌالمدرسة



ٌٌ؟هلٌلديكٌمفتاحٌغرفةٌالكتبٌ،عمٌحسينٌ-
ٌٌ:بتساؤلٌٌ:حسينٌ
ٌٌ؟لماذاٌياٌأستاذٌمالكٌ-
ٌٌ:مالٌكٌ
وصانيٌعميٌقبلٌٌلمفاتيحٌكماٌأ،ٌاعطنيٌادرسٌمنهٌللتالميذٌياعمٌحسينالٌيوجدٌلديٌكتابٌأٌ-

ٌٌ.ذهابهٌاليوم
،ٌٌعطاهاٌلمالكفقامٌوسحبٌمفاتيحٌغرفةٌالكتبٌوأٌ-وعمٌمالكٌالمدير-ٌٌ(عمي)سمعٌحسينٌكلمةٌٌ

خذٌيبحثٌفيٌطوابيرٌالكتبٌالشاهقةٌعنٌالكتبٌالتيٌٌاٌمنٌخلفهٌوٌأغلقهدخلٌمالكٌالغرفةٌوأ
اٌٌرفةٌوأغلقهاٌووضعٌالكتبٌجانب ٌخرجٌمنٌالغٌٌ،اٌبعدٌعناءعثرٌعليهاٌجميع ٌٌٌ،تخصٌالصفٌالثالث

كانتٌذاتٌالضفائرٌتنتظرهٌٌٌ،حملٌالكتبٌٌوخرجٌمنٌالمدرسةٌٌ،وسلمٌالمفاتيحٌللعمٌحسين
ٌٌ:انحنيٌلقصرٌقامتهاٌوقالٌ،بالخارٌج

ٌوهاٌهيٌالكتبٌياذاتٌالضفائرٌٌٌ-
الكتبٌٌحتضنتٌورغمٌأنهاٌأخبرتهٌمنذٌقليلٌأنهاٌتكرهٌالكتبٌوالمدرسةٌإالٌأنهاٌقفزتٌبسعادةٌوا

ٌٌ:اٌنفسٌهرأيٌمالكٌفيٌعينيٌسناٌنظرةٌاطمئنانٌوأمانٌوسعادةٌدونٌمبالغةٌوقالٌمحادث ٌ،ٌبحب
حتيٌنظرةٌالعينٌالحانيةٌٌٌٌ،تصرفٌٌ،ٌويحيهٌتصرفٌويميتهالطفلٌتسعدهٌكلمةٌوتكسرهٌكلمة"

ٌ"..ٌٌتؤثرٌبداخله
ٌٌ؟:ٌفيٌأيٌشارعٌتسكنينسألهاٌمالكٌقبلٌأنٌتعودٌلمنزلهٌاٌ
ٌ!فيٌالشارٌعٌالٌأسكنٌ:قالتٌببراءٌةٌ
ٌ؟قصدٌأيٌشارعٌيوجدٌفيهٌبيتٌك:ٌأوقالٌا ٌهضحكٌمالكٌمقهقٌٌ
ٌليسٌلديٌبيٌتٌقالتٌببراءةٌأخرىٌ:ٌٌ
ٌٌ!ليسٌلديكٌبيتٌ؟ٌٌ:اقالٌمتعجب ٌٌ
ٌنعٌمٌ:قالٌتٌ
ٌ؟أينٌتسكنينٌ؟ينٌتنامين:ٌأقالٌ
ٌخوتٌييتٌأميٌوإأسكنٌفيٌبٌٌ:قالتٌٌ
ٌايضٌ :ٌبيتٌأمكٌوإخوتكٌهوٌبيتكٌأنتٌٌأمالٌكٌ
ٌ؟ٌ!احق ٌٌ:قالٌتٌ
ٌنعمٌٌٌ:قالٌ

ٌ؟عليٌ ٌ:ٌلماذاٌأميٌالٌيعلوٌصوتهاٌعليٌإخوتيٌمثلماٌيعلوقالت
ٌٌ؟خوتكٌليسٌبيتكٌبيتٌأمكٌوإهذاٌالذيٌيجعلكٌتشعرينٌأنٌ :ٌأٌثمٌقالفكرٌقليال ٌٌ
لعبتٌفيٌٌٌٌأوٌحتىٌٌ،منٌمكانهٌاٌأوٌنقلتٌأيٌشيءئ ٌيكلماٌفعلتٌٌشٌ،نعمٌٌ:هزتٌضفائرهاٌوقالتٌٌ

ٌٌ.نهٌليسٌبيتيٌوليسٌمنٌحقيٌاللعبٌفيهكٌفكرتٌأ؛ٌلذلردهةٌالبيتٌعالٌصوتٌأميٌعليٌ 
هاٌفيماٌتريدهٌوٌٌ:ٌأمكٌتريدٌأنٌتعلمكٌالشياءٌالجميلة،ٌولوٌأنكٌأطعتتنهدٌمالكٌبعمقٌوقالٌ

ٌنٌالعبثٌلنٌيعلوٌعليكٌصوتهاٌمرةٌأخرىٌ.توقفتٌع
ٌٌ.؟فضلٌفتاةأنٌأكونٌأٌٌهلٌأميٌكالمعلمةٌتريدنيٌ:ٌثمٌقالٌتسكتتٌقليال ٌٌ
ٌٌ.ٌااٌجدٌ كٌكثيرٌ مكٌتحٌب:ٌنعمٌأمالكٌٌ
ٌٌ،قدٌتغيرتٌكلٌمفاهيمهاٌالصغيرةٌفيٌلحظةٌواحدةٌبكلمةٌواحدٌةٌ،ضحكتٌسناٌضحكةٌعريضةٌٌ

ٌٌ:نظرتٌلمالكٌوقالتٌ؟ٌٌولكنٌهلٌماٌيحاولٌمالكٌبثهٌداخلهاٌهوٌحقيقة
ٌٌ.اعطنيٌكفكٌمنٌفضلٌكٌ-
ٌٌ؟لماذاٌٌ:قالٌبتساؤلٌ
ٌٌ؟نتٌستمضيٌأيٌجهةٌ ،ٌمنٌأعودٌللبيت:ٌأودٌأنٌأمسكٌبهٌحتىٌأقالٌتٌ
ٌٌ.منٌهذهٌالجهةٌٌ:قالٌلهاٌٌ
ٌٌ.ا:ٌوأناٌأيضٌ قالتٌٌ



سئلةٌوهماٌيمضيانٌٌ،ٌسألتهٌآالفٌاٌلقاصدينٌالعودةٌللبيتٌأمسكتٌسناٌبكفٌمالكٌومضيٌاٌ
ٌٌ:وانتهتٌبهذاٌالسؤالٌ،الطريق

ٌٌ؟هلٌلديكٌبيتٌ-
ٌٌ.نعمٌلديٌبيٌتٌٌ:قالٌلهاٌٌ
ٌٌ؟خ:ٌوهلٌلديكٌأقالٌتٌ
ٌٌ.ختٌالصغيرةٌاٌلنتٌ ،ٌوأختنعمٌلديٌأخوانٌوٌأٌٌٌ-
ٌ؟وهلٌلديكٌزوجةٌ:ٌثمٌقالٌتسكتتٌقليال ٌٌ
ٌٌ.كثيرةٌالسؤالٌنتٌ :ٌأضحكٌمالكٌوقالٌلهٌاٌٌ
ٌٌ؟هلٌلديكٌزوجةٌ:كررتٌسؤالهٌاوقفتٌفيٌوجههٌوقدٌٌ
ٌٌ.الٌلمٌيكنٌلديٌزوجٌةٌ:قالٌلهٌاٌ
ٌ!!ٌ.ٌاناٌسعيدةٌجدٌ :ٌهيييييهٌٌأقالٌتٌ
ٌٌ؟ولماذاٌٌ:لهاسعادتهاٌالتيٌظهرتٌفيٌعينيهاٌوسأٌاٌمنٌفرطنظرٌلهاٌمتعجب ٌٌ
لعبٌفيٌٌ،ٌوستتركنيٌأواللعبٌزوجكٌوتشتريٌليٌالكثيرٌمنٌالحلوىسأتٌ:ٌلننيٌعندماٌأكبرقالٌتٌ

ٌٌ.ردهةٌالبيٌت
ٌ:ٌٌوصلتٌلمنزلهاٌوأشارتٌلمالكٌوقالتٌٌ،مامٌبراءتهاٌالطاغيةٌفيٌالكالمصمتٌمالكٌولمٌيردٌأ

ٌهذاٌهوٌبيتٌأميٌوإخوتيٌ.-
خٌٌ،ٌلديكٌأخوتكٌجميعهم،ٌوأناٌأعرفٌإاٌمنٌبيتناوبيتكٌقريب ٌٌ؟ايضٌ :ٌألمٌأقلٌلكٌإنهٌبيتكٌٌأقالٌلهٌاٌ

ٌ(ٌ.محمد)اسمهٌ
ٌنعمٌٌٌ:قالٌتٌ

ٌٌ؟ينٌهوٌبيتك:ٌٌألتٌهفسأ
ٌ؟ٌ.هنتعرفي،ٌأةيٌل،ٌيعنيٌشارعٌالصيدبعدٌبيتكٌبشارعينٌ:قالٌ
ٌٌ.نعمٌبيتٌخالتيٌهناٌكٌ:قالٌتٌ
ٌٌ.البيتٌٌيٌإلىنٌتأتالكتبٌتستطيعينٌأ:ٌإذنٌإنٌاحتجتٌأنٌتفهميٌأيٌشيءٌفيٌقالٌ
ٌ:ٌٌمهاٌمباشرةٌوقالتٌلهٌاسرعة،ٌدخلفتٌلداخلٌالبيتٌوذهبتٌٌلومأتٌبسعادةٌوعادتٌلمنزلهاٌمأٌ
،ٌسأسمعٌكالمكٌفيٌكلٌشيءٌحتيٌالٌتغضبيٌمنيٌمرةٌأخرى.ٌٌينحبكٌكماٌتحبين،ٌأناٌأميأ-

خلتٌتلكٌالحجرةٌالتيٌتنامٌٌتركتهاٌسناٌودٌ،،ٌلكنهاٌربتتٌعلىٌظهرهامٌولمٌتردٌعليهٌاتعجبتٌاٌل
رجتٌالكتبٌالجديدةٌالتيٌأعجبتهاٌأغلفتهاٌٌستبدلتٌمريولٌالمدرسةٌبمالبسٌالبيتٌوأخ،ٌٌاداخلها
راسيٌماٌزالٌفيٌبدايتهٌولمٌٌ،ٌكانٌالعامٌالداٌجديدةنهاٌتمتلكٌكتب ٌ،ٌوأحستٌأنهاٌمميزةٌٌلمعةالال

يٌشيءٌمنهاٌفلمٌتكنٌتنتبهٌمنٌقبلٌٌيدرسواٌمنٌالكتبٌإالٌبعضٌالدروسٌالقليلة،ٌلكنهاٌلمٌتتذكرٌأ
ٌ؛ٌلنهاٌكانتٌتكرهها.ٌ.مماٌكانتٌتشرحهٌالمعلمةٌليٌشيء

لدتهٌبحبٌٌستقبلتهٌوالتيٌستتزوجٌبعدٌأيامٌقليلة،ٌٌاهٌوشقيقتهٌٌامالكٌألقىٌالسالمٌعليٌوالدتهٌوشقيقيٌ
لهمٌٌٌ،ٌتوفيٌأبوهٌمنذٌخمسٌسنواتٌوتركخوتهوترحابٌفمالكٌولدٌبارٌبأمهٌوهوٌالكبرٌمنٌبينٌٌإ

ٌاٌيتمثلٌفيٌأرضٌزراعيةٌتكفيهمٌللمعيشةٌوأمهٌتدخرٌمنهاٌالفائض.ٌ.كبيرٌ ٌارث ٌإ
ٌٌ.ليكٌفيٌموضوعٌضروري،ٌأريدٌأنٌأتحدثٌإمالكٌ(:نوال)ٌ
ٌٌ.تفضليٌياٌأمٌيٌٌ:دبمالكٌبأٌٌ
ٌ.فضلٌأنٌنتحدثٌداخلٌغرفتك:ٌمنٌاٌلنظرتٌنوالٌحولهاٌوقالٌتٌ
ٌٌ.تفضليٌياٌأميٌللداخلٌٌ:مالكٌٌ
ٌٌٌ:ضحكٌمالكٌوقالٌ،وأغلقتٌمنٌخلفهماٌالبابٌٌ،فتهٌودلفتٌوالدتهٌمنٌخلفهدلفٌمالكٌلداخلٌغرٌ
ٌ؟ٌ!مرٌخطيرٌياٌأمييبدوٌأنٌاٌلٌ-
ٌٌ:بتسامةٌعريضةاٌأردفتٌبانٌعامٌ الٌالتيٌتبلغٌمنٌالعمرٌخمسةٌوخمسينوٌٌ
ٌ!ٌ.مرٌسعيدبلٌاٌلٌ-
ٌٌ؟مياٌإنٌشاءٌهللاٌياٌأخيرٌ ٌٌ:مالكٌٌ

ٌٌ.اجلسٌياٌمالٌكٌٌ:ربتتٌنوالٌعليٌظهرهٌوقالت



،ٌٌانٌمدرسٌ ،ٌتخرجتٌوتعملٌاآٌلمالكٌٌ:ردفتٌقائلة،ٌتنهدتٌبعمقٌوأجلسٌمالكٌوبجوارهٌوالدتهٌٌ
،ٌوأناٌلمٌتعدٌلديٌصحةٌٌيامٌوهيٌالتيٌتقومٌبأعمالٌالمنزلٌكلهاوتعلمٌأنٌأختكٌستتزوجٌبعدٌأ

ٌومٌبأعمالٌالبيتٌ.قٌل
ٌ.الٌتحمليٌهمٌذلٌكٌ،ميٌبقدرٌالمستطاٌع:ٌسأساعدكٌياٌأمالٌكٌ
ٌٌ.خراٌٌآئ ٌيقصدٌش،ٌأقصدٌهذاٌياٌمالك:ٌلمٌأماٌلٌ
ٌٌ؟الٌأفهمٌياٌأميٌماٌالذيٌتريدينٌقولهٌ:مالٌكٌ
هاٌٌٌٌ،المالٌموجودٌوالعملٌموجودٌ،يمنعكٌمنٌالزواجٌصراحةٌأريدٌأنٌأقولٌلكٌاآلنٌالٌشيءٌ-ٌ

ٌ؟ٌ.ماٌرأيك
ٌٌ:ثمٌقالٌلوالدتهٌٌ".ٌ.تزوجٌك"سأكبرٌوأتذكرٌمالكٌكلمةٌسناٌعندماٌقالتٌلهٌٌٌ
ٌ؟بتلكٌالسرعةٌاليٌعروسٌ ٌٌوهلٌوجدتٌ ٌ-
ٌٌ)منى(وٌ(ٌأكمال)بنةٌٌ(ٌٌازينب)بنةٌمنصورٌ(،ٌوإنٌلمٌتعجبكٌامنصور)بنةٌعمكٌ:ٌنعم،ٌاقالتٌٌ

لمةٌمثلكٌوتعملٌمعكٌبنفسٌٌنهاٌمتع؛ٌإمناسبةٌلكٌ،ٌوأرىٌأنٌمنىالتيٌتعملٌمعكٌبنفسٌالمدرسة
ٌالمدرسةٌ.

ٌ.نٌفيٌهذاٌالموضوٌع:ٌأمي،ٌالٌأفكرٌاآٌلنافذةٌوقالٌلهٌامالكٌقامٌمنٌمكانهٌونظرٌمنٌاٌلٌ
ىٌٌنٌتتزوجٌالجميالتٌوالٌتبقأٌٌاٌوأخشىالبناتٌياولديٌالٌتنتظرٌأحد ٌٌ؟ومتيٌتفكرٌياٌمالكٌ:نواٌلٌٌ

ٌإالٌالقبيحاتٌ.
ٌلعجلةٌ؟هذهٌاٌ،ٌلماٌفقطنٌعامٌ :ٌياٌأميٌعمريٌاثنانٌوعشروضحكٌمالكٌوقالٌ
ذاٌالموضوعٌقلبتٌالموضوعٌلموضوعٌليكٌفيٌهنوالٌبنفادٌصبر:ٌلننيٌكلماٌتحدثتٌإٌ
ٌٌ.خروتهربتٌمنٌالحديثٌفيٌهآ
الٌعامٌٌهوٌمتعجلٌعليٌالزواجٌولمٌيبقٌلهٌإفٌٌ(سالم،ٌزوجيٌ)إياٌأمٌيٌاقترحٌعليكٌحال ٌٌٌ:مالكٌٌ

ٌٌ.واحدٌوسوفٌيتخرٌج
ٌٌ.الٌفائدةٌمنٌالحديثٌمعٌكٌ:نوالٌنفختٌفيٌالهواءٌوخرجتٌمنٌغرفةٌمالكٌوهيٌتردٌدٌ
نظرٌلشجرةٌالتينٌالتيٌتتدليٌفروعهاٌٌٌ،ستبدلٌمالبسهمددٌمالكٌجسدهٌفوقٌالسريرٌبعدٌأنٌاٌٌ

بعدٌقليلٌطرقتٌوالدتهٌالبابٌودخلتٌتحملٌٌٌ،فوقٌنافذتهٌوتنتشرٌرائحةٌالتينٌالطيبةٌداخلٌغرفته
ٌٌ:قالتٌلٌهصينيةٌطعامٌو

ٌٌ.ماٌقلتهٌلكفكرٌياٌمالكٌفيٌ-
كانٌيفكرٌفيٌكلماتٌذاتٌٌٌٌ،نفسهٌللنومٌكٌبعضٌالطعامٌالقليلٌوهيأثمٌتركتهٌوخرجت،ٌتناولٌمالٌ

ٌ:ٌتفضل.ا،ٌطرقتٌوالدتهٌبابٌالغرفةٌفقاٌلالضفائرٌفيقهقهٌضحكٌ 
ٌٌ.بلٌاخرجٌأنتٌٌ:نوالٌ
ولهٌالذيٌٌاٌلطامتهاٌالقصيرةٌجدٌ ليهٌبقمالكٌمنٌمكانهٌوفتحٌبابٌغرفته،ٌوإذاٌبهاٌتنظرٌٌإٌقاٌمٌٌ

ٌٌ:ربعةٌقالتٌلهيضاعفٌطولهاٌثالثٌمراتٌأوٌأ
ٌٌ؟مكٌياٌأستاذٌمالكذهٌأهأ-ٌ
ٌنعمٌٌٌٌ:اقالٌمبتسمٌ ٌ
ٌٌ؟ٌ.قولٌمثلهاٌياٌمالك،ٌهلٌتسمحٌليٌأنٌأمثلناٌ(ستاذٌمالٌك:ٌهيٌتقولٌياٌمالكٌوليسٌ)اٌلقالٌتٌ

ٌٌ:تعجبٌمالكٌوقالٌلها
ٌ؟نماٌالذيٌأتىٌبكٌاآٌلٌ-
ٌٌ؟نكٌكبيرتستطيعٌالقراءةٌٌل:ٌأنتٌقالٌتٌ
ٌٌ.نعمٌأستطيعٌٌ:قالٌٌ
حتيٌأصبحٌفتاةٌمتفوقةٌٌٌٌريدٌحلٌهذهٌالكتب،ٌوأننيٌصغيرة:ٌوأناٌالٌأستطيعٌالقراءةٌٌلقالٌتٌ

ٌوتحبنيٌالستاذةٌمنىٌ.
ٌٌ؟يافتاةٌ:ٌابنةٌمنٌأنتٌ نوالٌ
ٌ)ليلى(ٌ.ميٌٌ(ٌوأعاطف)خيٌ(ٌوأمحمد)خيٌٌ(ٌوأصالح)بنةٌ:ٌٌاردفتٌقائلٌةسناٌأٌ
ٌٌ؟هناٌولكنٌيومٌالدراسةٌقدٌانتهىٌماٌالذيٌأتىٌبكٌإلىٌ،ممم:ٌانوالٌ



أتيتٌلمالكٌليقرأٌليٌهذهٌٌٌ؟كررها،ٌكمٌمرةٌأتيت:ٌليتنيٌماٌأزفرتٌسناٌفيٌحنقٌوقالتٌ
ٌ!!ٌ.الدروس

ٌٌ.اجلسيٌواعطنيٌكتبٌكٌٌ:مسكٌيدهاٌوقالٌلهامالكٌالذيٌيكتمٌضحكاتهٌأٌ
ٌٌ(ٌشقيقةٌمالكٌوسلمتٌعلىعزة)تتٌرغمٌعفويةٌالطفلةٌودلفتٌللمطبخٌ،أبتسمتٌوالدةٌمالكٌٌاٌٌ

ٌ؟ٌ.ماٌاسمكٌٌ:سناٌقالتٌلهاٌسنا
ٌٌ.اسميٌعزةٌٌ:قالتٌلهاٌ
ٌ.ياعزةٌ:ٌأنتٌجميلةفقالتٌلهاٌسنٌاٌ
ٌٌ.جملٌياصغيرتٌيٌٌأنتٌ :ٌوأعزةٌمبتسمة ٌٌ
ٌٌ.افتحيٌكتبكٌوكفاكٌكثرةٌكالمٌٌ:ت،ٌمالكوتركتهمٌعزةٌومضٌ
اٌغيرٌالعدٌٌئ ٌياٌوالٌتفهمٌمنهاٌشكثيرٌ هاٌهنهاٌالمادةٌالتيٌتكرٌٌلوالٌ فتحتٌسناٌكتابٌالحسابٌأٌٌ

ٌهذهٌالمساءلٌكماٌتقولٌالستاذةٌمنىٌ.ٌريدٌحل:ٌأقالتٌلمالكٌ،عدادوأشكالٌاٌل
ٌ؟ٌ.ءةٌهذاٌالعدد:ٌهلٌتستطيعينٌقراقالٌلهاٌٌ
ٌٌ.اثنينٌخمسهٌواحدٌ:نظرتٌللعددٌوقالٌتٌ
ٌٌوالخانةٌالثانيةٌتسمٌى،ٌالخانةٌالولىٌتسميٌخانةٌاآلحادٌعدادٌتقسمٌلثالثٌخانات:ٌهذهٌاٌلقالٌ

العددٌاثنانٌهناٌيقعٌفيٌخانةٌاآلحادٌوينطقٌٌٌٌ،خانةٌالمئاتٌٌ،ٌوالخانةٌالثالثةٌتسمىخانةٌالعشراٌت
ٌٌ،ٌوالعددٌخمسةوكلٌعددٌيأتيٌفيٌهذهٌالخانةٌينطقٌكماٌهوٌ،نهٌيمثلٌاثنينٌفقٌطن(ٌٌلاثنا)كماٌهوٌ

وكلٌرقمٌيقعٌفيٌٌٌ،عدادعٌفيٌخانةٌالعشراتٌوينطقٌخمسونٌلنهٌيمثلٌخمسٌعشراتٌمنٌاٌليق
هناٌٌٌماٌالعددٌواحد،ٌيعنيٌلوٌكانٌعددٌأربعةٌينطقٌأربعون،ٌأهذهٌالخانةٌيمثلٌعددهٌمنٌالعشرات

ددهٌمنٌالمئاتٌ،ٌأيٌلوٌٌئةٌوكلٌرقمٌيقعٌفيٌخانةٌالمئاتٌيمثلٌعيقعٌفيٌخانةٌالمئاتٌويمثلٌما
ٌٌ.نٌسنقرأهٌمائتينوقعٌفيٌهذهٌالخانةٌالعددٌاثنا

منٌالشمالٌإلىحٌثانيةٌعليٌرقمٌمختلفٌوقالٌلهٌاوكررٌلهاٌهذاٌالشرٌ ٌٌ:ٌالعدادٌتبدأٌقراءةٌ 
ٌثمٌنذهبٌلخانةٌالعشراتٌونقرأٌٌوالٌ العددٌكذلكٌنبدأٌبقراءةٌالمئاتٌٌأٌٌنناٌسنقرأٌهذا،ٌيعنيٌأاليمين

،ٌٌنٌكامال ٌاٌسأقرأٌلكٌالعددٌاآٌلانتبهيٌجيد ٌهاٌونننطقٌآخرٌعددٌهوٌعددٌالعشرات..ٌالعددٌالذيٌب
ٌٌ.ئةٌخانةٌالمئات،ٌماولٌمنٌناحيةٌالشمالعددٌاٌلونبدأٌبال

ٌٌ.ن:ٌاثناحادٌوقاٌلخانةٌاآٌلٌخيرٌمنٌناحيةٌاليمينوأشارعليٌالعددٌاٌلٌ
ٌٌ،نٌوخمسونسونٌ،مائةٌاثناوخمٌ:شارٌعليٌالعددٌالذيٌيقعٌفيٌالمنتصفٌخانةٌالعشراتٌوقالوأٌ

ٌ؟ٌ.قولٌماٌأهلٌفهمتٌ 
ٌٌ:سهاٌوقالٌتأومأتٌسناٌرأٌٌ
ٌٌ.نٌوخمسونواثنانعمٌمائةٌٌ-
ٌٌ.خراٌآسأكتبٌلكٌعددٌ ٌٌ:مالكوهيٌتشيرٌبإصبعهاٌفوقٌكلٌخانة،ٌ
اٌٌخرٌقرأتهٌصحيحٌ اٌٌآفكتبٌلهاٌعدد ٌٌ،خطأتٌفيٌخانةٌواحدةٌمنهاٌآخرٌٌأكتبٌلهاٌمالكٌعدد ٌ

انتهيٌدرسٌالحسابٌوفتحتٌٌٌٌ،عليهاٌ،ٌوكلماٌقرأتٌالعدادٌبصورةٌصحيحةٌشجعهاٌوأثنٌىبأكمله
ٌٌ.ٌ؟(ذهب)الكلمةٌٌٌتطيعينٌقراءةٌهذههلٌتسٌٌ:بية،ٌسألهاكتابٌالقراءةٌاللغةٌالعر

ٌٌ.هاٌبٌاٌ:ٌذاقالت
هلٌتعرفينٌالفرقٌبينٌالالمٌالقمريةٌٌٌاٌٌ،الٌبأسٌمعٌتكرارٌالقراءةٌستتعلمينٌالقراءةٌجيد ٌ:قالٌ

ٌٌ؟والالمٌالشمسية
والٌٌالالمٌالشمسيةٌتكتبٌٌٌ،نٌالالمٌالشمسيةٌوالالمٌالقمريةالفرقٌبيٌٌ:قالٌلهافنظرتٌلهٌفيٌصمتٌٌ

ٌاءٌ.ماٌالالمٌالقمريةٌفتكتبٌوتقرأٌككلمةٌالمسٌتظهرٌفيٌالكالمٌككلمةٌالصباح،ٌأتقرأٌيعنيٌاٌل
ٌٌ.لالماوكلمةٌمالكٌبهاٌحرفٌٌٌ:قالتٌٌ
قراءتهاٌفيٌالبيتٌوتكتبينهاٌمرةٌأخرى.ٌٌنٌكلماتٌوتعيدينٌ:ٌسأكتبٌلكٌاآٌلردفٌقائال ٌابتسمٌوأٌ

ٌٌ.سأفعلٌ:سناٌبسعادٌة
التصقٌنطقهاٌٌٌاتٌفيٌكراسةٌفارغةٌوقرأهاٌعليهاٌأكثرٌمنٌمرةٌحتٌىمنٌالكلمٌاكتبٌمالكٌعدد ٌ

ٌٌ.انتهيناٌاليوٌمٌٌ:ردفٌقائال ٌ،ٌمالكٌأفيٌذهنها



:ٌسأعودٌاآلنٌقبلٌأذانٌالمغربٌلننيٌقلتٌلميٌسأذهبٌٌلملمتٌسناٌكتبهاٌفيٌحقيبتهاٌوقالتٌ
ٌٌ.عودٌقبلٌالمغرب(،ٌوأرمزي)بنةٌعمٌوأذاكرٌمعٌ)زينة(ٌا

ٌ؟ٌ.ذاٌلمٌتخبريهاٌبالحقيقةولمٌاٌ:مالٌكٌ
.ٌٌٌسألٌعنٌبيتٌك:ٌهيٌكانتٌالحقيقةٌأناٌكنتٌأنويٌأنٌاذهبٌلزينةٌولكننيٌووجدتٌنفسيٌاسنٌاٌ
ٌٌ.للمنزلٌياٌذاتٌالضفائرٌننٌتخبريهاٌبالحقيقةٌعندماٌتعودٌي:ٌإذنٌالبدٌأبتسمٌمالكٌوقالا

ٌ؟لماذاٌتقولٌليٌياٌذاتٌالضفائرٌٌ:وقالتٌلهٌمضتٌسناٌللخارجٌوعادتٌثانية ٌ
ٌٌ.نٌشعركٌمنقسمٌلضفيرتينٌجميلتين:ٌٌلقالضحكٌمالكٌوٌٌ
ٌ(ٌ.قرنين)خيٌيقولٌليٌعنهماٌٌ:ٌأقالتٌلهٌبحزنٌٌ
يٌالشارعٌالمنحدر،ٌعادتٌٌاختفتٌفٌانبٌالبابٌحتىتبعهاٌبنظرهٌوهوٌيقفٌبجثمٌتركتهٌوذهبت،ٌاٌ

ماذاٌيقولٌٌٌ؟للمدرسٌفيٌبيتهٌنكيفٌتذهبيٌ:خبرتٌوالدتهاٌبماٌحدثٌفقالتٌلهاٌوالدتهاللمنزلٌوأ
ٌ؟ٌ.علينا

ٌٌ.فيٌالبيتٌليٌ :ٌهوٌالذيٌقالٌليٌإنٌاحتجتٌشيئ اٌتعاليٌٌإردفٌتسناٌبثقةٌأٌ
ةٌالكلماتٌٌءعدادٌوتحاولٌقراوتركتٌوالدتهاٌودلفتٌللحجرةٌوأخرجتٌالكتبٌوراحتٌترددٌاٌلٌ

اطٌوحماس،ٌدلفواٌٌالمدرسةٌفيٌنشٌٌالليلٌوجاءٌالصباحٌذهبتٌسناٌإلىبتهتهةٌلكنهاٌلمٌتيأس،ٌمرٌ 
سناٌٌٌٌتذكرتٌبعدٌقليلٌدخلتٌالستاذةٌمنىٌ،ٌ،داخلٌالفصلٌوجلستٌهيٌفيٌمقعدهاٌبآخرٌالصفل

مرةٌوهيٌالمرةٌٌفلمٌتخفٌمنٌدخولهاٌتلكٌالالكالمٌالذيٌقالهٌمالكٌلهاٌأنٌمنىٌتريدهاٌأفضلٌفتاة؛ٌ
ٌٌ.اخرجواٌكتبكمٌٌ:بتسمتٌفيهاٌلدخولٌمنيٌ،ٌمنيٌبصوتٌعالالولىٌالتيٌا

ىٌمشكلةٌسناٌٌتبقٌ،اتها،ٌوبدأتٌمنىٌفيٌالكتابةٌعلىٌالسبورةخرجتٌسناٌبهمةٌكتابهاٌوكراسٌأٌٌ
التيٌتجلسٌبالمقعدٌٌٌٌ(منالـٌ)الكالمٌٌمنٌفوقٌالسبورة،ٌمالتٌعليٌوقالتٌٌلٌٌكماٌهيٌفإنهاٌالٌترى

ٌ؟ٌ.فوقٌالسبورةٌليٌياٌمنالٌأنٌأنقلٌمنكٌماٌتكتبهٌالستاذةٌمنىٌنهلٌتسمحيٌ:مامهٌاأالذيٌ
ٌتٌثانيةٌسأقولٌلألستاذةٌمنىٌ.ولوٌتحدثٌ،الٌٌالٌٌلنٌأسمحٌلكٌ:منالٌبغرورٌ
ٌ!.الكالمٌفوقٌالسبورةٌٌ:ٌلكننيٌالٌأستطيعٌأنٌأرىسناٌببكاءٌٌ
ٌٌ.الٌيعنينيٌذلكٌ:منالٌ
ٌٌ.كراستيٌياتركٌٌ:عرالٌبذمنٌ،مامهاٌدونٌتفكيراٌمدتٌيدهاٌوخطفتٌكراسةٌمنالٌمنٌأسٌنٌٌ
نفجرتٌٌ،ٌفاعليهاٌبقوةٌفجذبتهاٌمنالٌمنٌيدهاٌبقوةٌفانشقتٌالكراسةٌلنصفينولكنٌسناٌقبضتٌٌ

واقتربتٌمنهمٌلتفهمٌماٌٌٌ،ٌونظرتٌلهاٌمنىونظرٌلهاٌجميعٌالتالميذٌوالتلميذاتٌمنالٌببكاءٌعالٌ 
ٌ؟ٌ.لماذاٌتبكينٌهكذاٌياٌمنالٌٌ:ردفتٌقائلة،ٌأالذيٌيبكيها

ٌاٌ.ئ ٌيفعلٌلهاٌشونٌأنٌأمزقتٌكراستيٌأستاذةٌمنىٌدٌهذهٌالفتاةٌ:منالٌببكاءٌ
الٌفائدةٌٌٌ:سنانهٌا،ٌأردفتٌقائلةٌوهيٌتجزٌعلىٌألسناٌوغضبٌالعالمٌيطلٌمنٌنظرتهاٌنظرتٌمنىٌ

ٌ.ٌ.والٌتوقفٌعنٌتصرفاتكٌالحمقاء
ٌٌ.ٌاحتملٌتصرفاتكٌتلكٌحق ٌيٌيدكٌأيتهاٌالغبيةٌلمٌأعدٌأمدٌ:عالٌبصوتٌ ٌٌتثمٌقالٌ
نهاٌفقدتٌيدهاٌلمٌٌةٌحتىٌأحستٌسناٌأالبالستيكٌيٌٌايدهاٌبعشرٌضرباتٌمتتاليةٌبالعصٌوهوتٌعلىٌ

لكنٌروحهاٌكانتٌتتمزقٌٌٌٌ!!ياٌلهاٌمنٌفتاةٌصبورةٌٌ..ٌالمٌتبكٌمطلق ٌٌٌ،تعدٌتشعرٌبكفهاٌالمحترق
ضٌوجعلتٌمنالٌتمزقٌٌراٌبلٌألقتٌبكتبهاٌعلىٌاٌللمٌتكتفٌالمعلمةٌبعقابهاٌضرب ٌٌٌ،ونفسهاٌتحترق
ٌٌٌ..خرجتهاٌمنٌالمقعدٌوجعلتهاٌترفعٌيدهاٌفوقٌالسبورةٌساعةٌكاملةوٌألهاٌكراستهاٌ

،ٌكانتٌسناٌٌاتهاٌوأمسكتٌبعصاهاٌوهمتٌبالخروجدقٌجرسٌالحصةٌالثالثةٌفلملمتٌالمعلمةٌحاجي
دلفٌمالكٌفيٌتلكٌاللحظةٌقبلٌخروجٌٌٌ،ذراعيهاٌموليةٌوجههاٌنحوٌالسبورةماٌزالتٌترفعٌ

نتبهٌٌ،ٌااٌلدخولٌمالكوالدٌاحترامٌ السالمٌبابتسامةٌووقفٌاٌلٌ،ٌألقىٌالسالمٌفردتٌالمعلمةالمعلمة
،ٌرأيٌالضفيرتينٌالمتدليتينٌفوقٌٌالسبورةٌٌوجودٌتلميذةٌتقفٌبظهرهاٌوترفعٌيديهاٌعلىمالكٌل

ٌٌٌ؟.لماذاٌتقفٌهذهٌالتلميذةٌبهذاٌالشكلٌ:ٌأستاذةٌمنٌىتنهدٌبعمقٌوأردفٌقائال ٌٌ،ذنيهاٌفعرفهاأ
ٌٌ.زميلتهاٌوشقتٌكراستهٌاٌ:ٌلنهاٌتهجمتٌعلٌىمتعاٌضمنىٌبا

ٌ؟!ٌ.هيٌفعلتٌذلك:ٌأتعجبٌمالكٌمنٌكالمهاٌوقاٌلٌ
ٌ!ٌ.قولاٌعليٌماٌأالفصلٌجميعهٌشاهدٌ ٌٌ؟!كذبٌعليكأتقصدٌأننيٌأٌ:باستفساٌرٌمنٌىٌٌ



ٌلكالمٌالمعلمةٌاٌٌ ٌٌ.انزليٌذراعيكٌياٌسنٌاٌٌ:اٌواقتربٌمنٌسناٌوقالٌبرفٌقهتمامٌ لمٌيول 
،ٌٌهاوٌالسبورةٌتشعرٌبالحرجٌمنٌالنظرٌإليهٌولزمالئأنزلتٌسناٌذراعيهاٌوهيٌماٌزالتٌتتجهٌنحٌٌ
الٌتبكي،ٌمالكٌبصوتٌفرتٌمنٌعينيهاٌوكأنهاٌكانتٌتجاهدٌنفسهاٌفيٌأهاٌوهيٌتمسحٌدمعةٌرآ

ٌٌ.ياٌسنٌاٌليٌ :ٌانظريٌإيحملٌالكثيرٌمنٌالرفق
ٌتٌلالرضٌوهيٌتحاولٌكتمانٌشهقاتها.ٌ.لفتٌالصغيرةٌجسدهاٌونظرٌٌ
ٌ؟ٌ.ققتٌكراستهااٌتهجمتٌعليٌزميلتكٌوشهلٌحق ٌٌ-
حظٌمالكٌزرقةٌكفهاٌمنٌٌفالٌ،حارٌورفعتٌيدهاٌتخبئٌوجههاٌنفجرتٌفيٌبكاءٌ لمٌتنبسٌولكنهاٌٌاٌ
زميلتكٌوشققتٌلهاٌٌٌاٌتهجمتٌعلىحق ٌٌنتٌ :ٌهلٌأفقالٌبغضبٌ،ثرٌضربٌقاسٌتعرضتٌلهأ

ٌٌ.تكلميٌياٌسناٌ؟كراستها
ٌ؟!ٌ.مٌماذا:ٌأستاذٌمالكٌأتشكٌفيٌصدقٌكالميٌأبتساؤلٌٌمنىٌ
الٌأشكٌفيٌصدقٌكالمكٌلكنٌربماٌلألمرٌٌٌاٌأستاذةٌمنىعفوٌ ٌ:وقالٌبعدٌصمتٌنظرٌمالكٌلمنٌىٌ

ٌٌ.نحنٌالٌنعرفهاٌوجهةٌأخرٌى
ٌٌ.ستاذٌمالك:ٌقصيٌماٌحدثٌبالضبطٌلألأشارتٌلمنالٌأنٌتأتيٌوقالتٌلهاٌمنٌىٌٌ
قصيٌياٌمنالٌماٌٌٌ:،ٌمالٌكالتٌسناٌتضعٌيدهاٌفوقٌوجههاٌوبكاؤهاٌلمٌيتوقفٌلحظةٌواحدةمازٌ

ٌٌ.حدثٌبالضبطٌوالٌتخافٌي
ٌٌسناٌطلبتٌمنيٌأنٌتنقلٌمنٌكراستيٌٌ:قالتٌبخوفٌالبكاءٌهيٌالخرىٌمنالٌوالتيٌأوشكتٌعلٌىٌ

ستاذةٌمنىٌلوٌٌ،ٌوأناٌرفضتٌذلكٌوقلتٌلهاٌأننيٌسأخبرٌاٌلفوقٌالسبورةٌماٌكتبتهٌالستاذةٌمنى
كراسةٌمنٌأماميٌٌ،ٌوفجأةٌقامتٌوخطفتٌالنهاٌكانتٌتشغلنيٌعنٌالكتابٌةطلبتٌمنيٌذلكٌثانيةٌٌل

خذهاٌمنهاٌولكنهاٌرفضتٌفأمسكتٌبالكراسةٌوحاولتٌجذبهاٌٌدونٌأنٌأسمحٌلهاٌبذلكٌفحاولتٌأنٌٌآ
ٌٌ.هذاٌكلٌماٌحدثٌٌ،نشقتٌبيننااٌفايضٌ هاٌهيٌٌأفجذبت

ٌٌ.ن،ٌوعوديٌلمكانكٌاآٌلوالتخافيٌياصغيرتيٌ:ٌالٌتبكيقالٌلهاٌمالٌكٌوبكتٌهيٌالخرى
ٌٌوجههاٌفأشحاتٌبوجههاٌخجال ٌٌبكفيٌسناٌوأزاحهماٌمنٌعلىلٌلمكانهاٌوأمسكٌمالكٌعادتٌمناٌ

ٌ؟ٌ.لماذاٌفعلتٌهذاٌياٌسناٌٌ:قالٌلهاٌٌ،صبحتٌفتاةٌسيئةٌفيٌنظرهٌمنٌأنهاٌأخجال ٌٌ،منه
اٌٌكانٌمشهدهاٌمشهدٌ ٌ،أحمرتٌعيناهاٌوتحشرجٌصوتهاٌرفضتٌأنٌتتكلمٌوزادٌبكاؤهاٌحتٌىٌٌ

ةٌكاذبةٌوكلٌزميالتهاٌٌهاٌفتا:ٌإنردفتٌالمعلمةهٌقلبٌالتالميذٌرغمٌتنمرهمٌعليها،ٌأاٌحزنٌلمحزن ٌ
ٌتأذينٌمنهاٌ.

ٌٌ؟منالٌلماذاٌطلبتٌمنكٌسناٌأنٌتنقلٌمنٌكراستكٌ:عالٌقامٌمالكٌمنٌمكانهٌوقالٌبصوتٌ 
ٌٌ.نهاٌالٌتريٌالكالمٌمنٌفوقٌالسبورٌة:ٌلنهاٌتقولٌأطفالٌقالتمنالٌبصدقٌاٌلٌٌ
ٌٌ.بعضٌالدقائقٌريدٌالتحدثٌمعٌك:ٌأستاذةٌمنىٌأوقالٌلهاٌنظرٌمالكٌلمنىٌٌ
:ٌأستاذةٌمنىٌنحنٌقبلٌأنٌنكونٌمعلميٌموادٌٌقالٌلهاٌ،جٌمالكٌلحجرةٌالمعلمينٌوتبعتهٌمنىوخرٌ

نهٌبالطفالٌالٌيبتٌٌهٌبتلكٌالطفلةٌوماٌتفعلٌيفعلتٌوماٌ،والٌ علميةٌنحنٌمعلموٌإنسانيةٌورحمةٌأ
نٌتوقعيٌبهاٌٌٌمنٌأكانٌمنٌالواجبٌعليكٌبدالٌ ٌٌ،ملنٌيفعلٌفيٌمكانٌلطلبٌالعلإلنسانيةٌوالٌيجوزأ

ٌبحثيٌعنٌالمشكلةٌالتيٌتعانيٌمنهاٌ.اٌٌ،اسأليهاٌلماذاٌتتصرفٌهكذاٌٌيهذاٌالعقابٌالقاس
ٌ!ٌ.نٌتتحدثٌمعيٌبهذهٌالطريقةٌأستاذٌمالك:ٌأناٌالٌأسمحٌلكٌأبغضبٌٌمنىٌ
مشكلةٌدونٌٌٌ:ٌأيحقٌلكٌأنٌتحاسبيٌطفلةٌعلىٌارتكابٌخطأٌخلفٌهٌفهتفٌبغضبكانٌمالكٌمنفعال ٌٌ
لقدٌتكررٌتصرفٌالفتاةٌورغمٌذلكٌٌٌ؟ماٌوراءٌهذاٌالتصرفٌ؟نٌتبحثيٌماٌسببٌتصرفهاأ

ٌيهاٌوتحطميهاٌ.ٌماٌالٌلتهدنتٌهناٌلتبنيٌنفوس ٌ،ٌٌأتكررعقابكٌلهاٌبنفسٌالقسوة
ٌيٌ.خذٌليٌحقيرٌللمدرسةٌيأهناكٌمدٌ:ٌكفىٌ،بصوتٌغاضبٌٌمنىٌ
ٌٌخبئٌنفسهاٌبجانبٌالبابٌوكفيهاٌعلٌىاٌتوعادٌمالكٌللفصلٌثانية،ٌوجدهٌ،ومضتٌمنٌأمامهٌباكيةٌ

تنهدٌبعمقٌٌٌ،متواصلٌ،ٌتركهاٌعليٌحالتهاٌووقفٌبمنتصفٌالفصلٌوجههاٌوماٌزالتٌتبكيٌبكاءٌ 
كنٌهلٌسألٌٌولٌ،خذتٌكراسةٌزميلتهاٌبدونٌاستئذاناٌلنهاٌٌأاٌكبيرٌ :ٌزميلتكمٌارتكبتٌخطئ ٌوقال
اذاٌتلحٌعلىٌمنٌيجلسٌبجانبهاٌأنٌٌ؟ٌلممنكمٌنفسهٌلماذاٌتتصرفٌزميلتكمٌمثلٌهذهٌالتصرفاتٌأحد

نهاٌالٌٌ،ٌٌإورغمٌقالتٌالسببٌقبلٌذلكٌوقالتهٌلزميلتهٌاٌٌ؟السبورةٌتنقلٌمنٌكراستهٌماٌيكتبٌعلى



نهاٌالٌتستطيعٌٌٌ،ٌطلبتٌمنٌزميلتهاٌٌلرادتها،ٌشيءٌخارجٌإاٌمنٌفوقٌالسبورةالكالمٌجيدٌ ٌترى
؟ٌٌٌتساعدواٌالمحتاجٌعندماٌيحتاجٌلكمنٌ،ٌألمٌيعلمكمٌأحد ٌأاٌوتحتاجٌللمساعدةرؤيةٌالسبورةٌجيد 

ٌ؟!ٌ.يديكٌمزميلتكمٌتحتاجٌلكمٌفكيفٌتتخلونٌعنهاٌوالٌتمدواٌلهاٌٌأ
مثلٌهذاٌٌٌيدونٌلنفسكمٌأنٌيعاقبٌمنكمٌواحٌدتر:ٌأوأمسكٌمالكٌبكفٌسناٌالذيٌكستهٌالزرقةٌ

ٌ؟!ٌ.نهٌفقطٌيحتاجٌلمساعدةٌزميلهيٌٌلالعقابٌالقاس
ٌٌ:لك،ٌمالٌكتأثرٌالتالميذٌرغمٌصغرعمرهمٌبكالمٌمٌاٌ
نٌتغشٌٌاٌأرادتٌسناٌأهلٌحق ٌٌ،خلقٌ(،ٌوأعلمٌأنكٌفتاةٌبمستوىٌجيدٌوعلٌىفاطمة)نتٌياٌوأٌ-

ٌ؟ٌ.منك
ٌٌ.سئلة:ٌطلبتٌمنيٌأنٌتنقلٌاٌلقامتٌفاطمةٌوقالتٌببكاءٌٌ
ٌٌ؟سئلٌة:ٌإذنٌكانتٌتحتاجٌمنكٌفقطٌأنٌتنقلٌالسئلةٌولمٌتقلٌلكٌأريدٌحلٌاٌلمالكٌٌ
ٌٌ.نعمٌطلبتٌذلكٌفقٌطٌٌ:فاطمةٌ
ٌ؟ٌ.بذلكٌولماذاٌلمٌتخبريٌالستاذةٌمنٌى:ٌمالٌكٌ

ٌ.ٌ.صمتتٌفاطمةٌولمٌترٌد
ٌٌ.جلسيٌياٌفاطمٌةاٌٌ-
:ٌهلٌتسمحٌليٌأستاذٌمالكٌأنٌٌوهوٌتلميذٌمتفوقٌوقالٌ(علٌي)حدٌالتالميذٌواسمهٌقامٌأٌقالهاٌمالك،ٌ
ٌٌ؟نٌانتهيٌمنٌالكتابةٌفيٌكراستيكلٌالدروسٌمنٌفوقٌالسبورةٌٌبعدٌأٌكتبٌلسنٌاأ
ٌ!ٌ.هذاٌالشعورٌالطيبٌياعليٌ:ٌأشكركٌعلىمالكٌبسعادٌةٌٌ
نٌتجلسٌسناٌبجانبهاٌٌ،ٌوقامتٌتلميذةٌأخرىٌوطلبتٌمنٌمالكٌأخرٌوكررٌالكالمٌذاتهوقامٌتلميذٌآٌ

هٌسيكونٌٌن،ٌلمٌيظنٌأسعدٌمالكٌبشعورٌالتالميذٌوتغيرهمٌالمفاجئٌوستجعلهاٌتنقلٌمنٌكراستهاٌ،
طفالٌكلمةٌواحدةٌتغيرٌقلوبهمٌٌاٌهمٌٌألكنٌحق ٌٌ،هٌالسرعةطفالٌبهذثرٌفيٌنفوسٌهؤالءٌاٌللكلماتهٌأ

ٌٌ.ه:ٌسناٌاعتذريٌلمنالٌعماٌفعلتونفوسهم،ٌاقتربٌمنٌذاتٌالضفائرٌوقال
ٌٌ؟اٌلسنايضٌ :ٌهلٌتسمحٌليٌأستاذٌمالكٌأنٌأعتذرٌأناٌأفاطمٌةٌٌ
،ٌاجلسيٌبجانبيٌفيٌٌاعتذرلكٌٌ:فخرجتٌفاطمةٌوقالتٌلسناٌ،يجابٌفيٌسعادٌةمالكٌاومأٌباٌلٌٌ

ٌٌ.تستطيعيٌرؤيةٌالكالمٌالمكتوبٌفوقٌالسبورةٌمٌحتٌىالما
لكنهاٌكانتٌفيٌحالةٌصمتٌتامٌٌٌ،خرجتٌماٌتختزلهٌمنٌبكاءٌوقهرٌوهدأتٌثورتهاكانتٌسناٌقدٌأٌٌ

(ٌمديرٌٌمنصور)ستاذٌ،ٌقطعٌذلكٌالمشهدٌدخولٌاٌلكالذيٌيسكتٌعندماٌيتعرضٌلصدمةٌقوية
أستاذٌمالكٌٌٌٌ:اٌ،ٌقالٌبهدوءنٌعامٌ سبعةٌوخمسي،ٌوالذيٌيبلغٌمنٌالعمرٌايضٌ المدرسةٌوعمٌمالكٌأ
ٌٌ.تفضلٌلغرفةٌالمعلمين

جلسٌمنصوروظلٌٌٌعلمينٌالتيٌكانتٌتجلسٌبداخلهاٌمنى،ذهبٌمالكٌخلفهٌودلفواٌلغرفةٌالمٌٌ
ٌ،ٌيعلمٌأنٌمنىٌقدٌاشتكتهٌ.ٌ.امالكٌواقف ٌ

العملٌٌسبوعٌتلتحقٌفيهٌب،ٌتعجبتٌكلٌالعجبٌأنٌاالستاذةٌمنىٌاشتكتكٌمنٌأولٌٌأمالٌكٌ:منصورٌ
دبكٌووقاركٌوعدمٌتدخلكٌفيٌٌآخرٌلماٌعجبتٌوأناٌأعلمٌأٌيٌمعلٌم،ٌلوٌأنهاٌاشتكتٌأالمدرسةب

ٌ!ٌ.شؤونٌالغير
سلوبٌالضربٌفيٌالمعاقبةٌٌاٌأظنٌياٌأستاذٌمنصورٌأنٌأوثاني ٌٌ،والٌ :ٌأعتذرٌأستاذةٌمنىٌأمالكٌٌ

ٌٌ.وبقسوٌةٌ،ٌوأنتمٌهناٌمازلتمٌتطبقونهحرمٌمنٌقبلٌوزارةٌالتربيةٌوالتعليٌم
ٌ؟ٌ.ماذاٌتعنيٌياٌمالكٌٌ:حركٌمنصورٌنظارتهٌوقالٌ
ٌ.ٌ.انتظرٌياٌأستاذٌمنصورٌٌ:مالكٌٌ
بهاٌلغرفةٌٌٌوذهٌبٌ،تيٌالتففنٌحولهاالصطحبٌسناٌمنٌبينٌزميالتهاٌالذهبٌمالكٌللفصلٌواٌ

يدٌٌٌ،ٌأترىٌهذهٌالزرقةٌالتيٌتكسٌوأستاذٌمنصورٌٌ:ستاذٌمنصورٌوقالالمعلمينٌ،ٌومدٌكفهاٌأمامٌاٌل
ٌهيٌٌأٌ؟ٌٌالفتاة ٌٌ.لهذةٌالفتاةٌٌمنٌالستاذةٌمنىثرٌعقابٌقاس 

ٌكانٌعقابٌالطفلةٌأستاذةٌمنىٌ؟ٌلهذهٌالدرجة:ٌأمنصور
ٌٌ.فعلتهاٌالكبيرةٌ:ٌعاقبتهاٌعلىريقهاٌوقالتٌازدردتٌمنٌىٌ



المديرٌعدمٌتدخلٌمالكٌفيٌعملٌٌفكانٌحكمٌٌ،اٌماٌحدثيضٌ وقصتٌللمديرٌماٌحدثٌوقصٌمالكٌأٌ
نٌوالدةٌمالكٌٌ،ٌوقدٌسمعتٌمنٌإحدىٌأقاربهاٌأنهاٌمعجبةٌبهوتقبلتٌمنىٌعذرٌمالكٌٌلٌمنى،

دراسيٌوسناٌمكتسبةٌتعاطفٌكلٌٌاليومٌالٌٌللزواجٌمنه،ٌانتهىٌٌذكرتٌاسمهاٌفيٌالمرشحات
ةٌٌاالساءةٌرغمٌكلٌماٌحدثٌالقربٌبعدٌوالدٌوبنات،ٌكانتٌماٌتزالٌتشعرٌبالصدمزمالئهاٌأ

كانتٌحزينةٌووجههاٌشاحبٌترتسمٌعليهٌعالماتٌٌٌ،والكسرٌالٌيدوايٌالمشاعرٌبتلكٌالسرعة
،ٌلحقٌبهاٌمالكٌٌضتٌمنتصفٌالطريقكسرةٌالنفسٌ،ٌوضعتٌسناٌحقيبتهاٌخلفٌظهرهاٌوم

ٌ؟ٌ.نكٌستعودينٌمعيٌكلٌيوم:ٌألمٌتقوليٌبالمسٌأوقال
ٌ؟!ٌ.نٌفتاةٌسيئة:ٌأترانيٌاآٌلرضٌوقالتوقفتٌونظرتٌلألٌٌ
ٌ؟!ٌ.لماذاٌتقولينٌذلكٌياصغيرتيٌٌ:رفعٌوجههاٌبيدهٌوقالٌٌ

ٌٌ.قولٌلماٌحدثٌاليومٌوماٌحدثٌقبلٌذلٌكسناٌوخفضتٌوجههاٌمرةٌأخرى:ٌأ
ٌٌ؟وتجيبنيٌبالحقيقةٌسالكٌسؤاالٌ مالك:ٌهلٌٌأٌ
ٌٌ.نعمٌٌ-ٌ
ٌٌ؟لماذاٌالٌتستطيعينٌرؤيةٌالكلماتٌفوقٌالسبورةٌ-
ٌٌ.البعيدةٌالٌأستطيعٌرؤيتهاشياءٌٌ:ٌكلٌاٌلٌوقالٌتصمتتٌسناٌطويال ٌٌٌ
ٌاٌ؟خوتكٌبهٌذ:ٌهلٌأخبرتٌوالدتكٌوإمالكٌٌ
ٌ.قلتٌلوالدتيٌوكررتٌلهاٌهذاٌالكالمٌعشراتٌالمراتٌ،نعمٌٌٌ-
ٌٌ؟وماذاٌفعلتٌ:مالٌكٌ
ٌ:ٌالٌشيءٌ.سناٌوهيٌتمدٌخطواتهاٌ
ٌ؟ٌ.الطبيبٌٌٌأنٌتذهبٌبكٌإلىلمٌتعرضٌعليكٌ :ٌأمالكٌٌ
ٌ؟!ٌ.وماٌالطبيبٌ،طبيبٌٌ:سناٌٌ
ٌٌ.جنٌااٌلعليناٌعندماٌنشعرٌبألمٌويقومٌبعٌخصٌطيبٌيكشفالطبيبٌشٌٌ:مالٌكٌ

ٌ!ٌ.ولكننيٌالٌأشعرٌبألمٌٌ:سنا
ٌٌ.ولكنكٌالٌتستطيعينٌرؤيةٌالكالمٌمنٌعليٌبعدٌ:مالٌكٌ
ٌ.منٌفوقٌالسبورةٌهلٌيستطيعٌهذاٌالطبيبٌأنٌيجعلنيٌأرىوٌٌ-
ٌٌونرىٌ.والٌ :ٌلنذهبٌإليهٌأمالٌكٌ
ٌٌ.الكالمٌفوقٌالسبورةٌالذيٌسيجعلنيٌأرٌىٌهبٌبيٌلهذاٌالطبيبأنٌتذٌ:ٌولكنٌأميٌلنٌترضىقالٌتٌ
ٌ؟ٌ.هلٌلديكٌبطاقةٌصحيةٌتابعةٌللمدرسةٌ:مالٌكٌ
ٌٌ.نهاٌالبطاقةٌالصحيةٌحافظواٌعليهاالمدرسةٌكراسةٌحمراءٌوقالواٌلناٌإنعمٌاستلمتٌمنٌٌٌ-
ٌٌ؟هاعكٌأمٌمزقتوهلٌماٌزالتٌموجودةٌمٌ:قالٌلهاٌمالٌكٌ
ٌٌ.مي،ٌأحتفظٌبهاٌفيٌخزانةٌأمزقهاالٌلمٌأٌ-ٌ
ٌ؟ٌ.تفقنا،ٌااٌمعكهاٌاجلبيغدٌ :ٌمالكٌبعدٌتفكيرٌ
ٌٌ.تفقنا:ٌٌاسنٌاٌ
نٌالغدٌستقامٌحفلةٌفيٌالمدرسةٌبمناسبةٌافتتاحٌالعامٌٌمنٌالمفترضٌأ":ٌٌوقالفكرٌمالكٌقليال ٌٌ

ٌ".ٌ.ٌبأيٌطريقةوالٌ أنٌأستأذنٌمنٌأهلهاٌأٌهذهٌفرصةٌولكنٌعليٌ ٌ،الدراسيٌالجديٌد
ٌ!ٌ.سناٌسأذهبٌمعكٌللبيتٌٌ:مالكٌهتفٌبحماسٌ
ٌ؟!ٌ.احق ٌٌ:سناٌبسعادةٌمكسورةٌٌ
ٌٌ.احق ٌٌ:قالٌ
ٌ:ٌٌوذهبٌمالكٌمعٌسناٌلمنزلهمٌوقالٌلهاٌ
فدلفتٌسناٌللداخلٌووقفٌمالكٌفيٌٌٌ.وٌوالدتكلنٌأستطيعٌالدخولٌإالٌإذاٌسمحٌليٌأخوكٌأٌ-

ٌ:ٌٌجذبتٌسناٌوالدتهاٌمنٌثوبهاٌوقالتٌٌ،الخارجٌوطرقٌالبابٌبأدب
ٌٌ.نٌتسمحٌليٌوالدتكولكنٌقالٌلنٌادخلٌقبلٌأيتناٌميٌهناكٌشخصٌيريدٌأنٌيدخلٌٌبأ-
ٌٌ:خرجتٌوالدتهاٌخلفهاٌوهيٌتقولٌ
ٌ؟!!ٌ.خرٌصبريمنٌهذاٌالشخصٌياٌآٌ-



:ٌمنٌأنتٌٌلٌة،ٌأردفتٌقائدبٌوحياءاٌينظرٌلألرضٌفيٌأوالدةٌسناٌنظرتٌخارجٌالبابٌفوجدتٌشاب ٌ
ٌٌ؟اٌولدٌيي
ٌٌ.مالكٌمعلمٌسناٌفيٌالمدرسٌةٌاٌن:ٌأردٌمالكٌبأدبٌوقالٌ
،ٌفلتتفضلٌبالداخلٌياٌٌطيلةٌليلهاٌونهارهاٌعنٌالحديثٌعنكنهاٌلمٌتكفٌ؟ٌٌإمالٌكٌأأنٌتٌ:مٌسنٌاأٌ

ٌولديٌ.
نٌٌفهلٌتسمحيٌ،طفالاٌلألاٌمجان ٌاٌطبي ٌالمدرسةٌتقدمٌكشف ٌٌٌ،ذهبٌياٌخالتياٌوٌأئ ٌٌياٌسأقولٌششكرٌ ٌٌ:مالك
ٌٌ؟اصطحابٌسناٌللكشفٌغدٌ ليٌبا

ٌيء!ٌ.منٌشٌٌيبنتيٌالٌتشتك:ٌولكنٌاالوالدةٌٌ
يٌٌ،ٌوالطفلٌالذيٌيكتشفٌالطبيبٌلديهٌٌأطفال:ٌهذاٌالكشفٌضروريٌلكلٌاٌلٌوقالفكرٌمالكٌقليال ٌٌ

ٌٌ.اوٌعرضٌيكتبٌلهٌالدواءٌمباشرةٌمجان ٌمرضٌأ
ٌٌ؟لتذهبٌوماٌيضرناٌمنٌذلكٌٌ:والدةٌسناٌ
ٌٌ.نٌتجلبيٌمعكٌالبطاقةٌالصحية،ٌوالٌتنسٌياسناٌأشكرك:ٌأوقالٌسناسعدٌمالكٌبموافقةٌوالدةٌٌ
ٌ!ٌ.حاضرٌٌ:بسعادةسناٌقالتٌٌ
ٌٌ.بيتناٌوغرفتيٌ:ٌتعالٌإلىٌالداخلٌياٌمالكٌلترىوأمسكتٌبيدهٌٌوقالٌتواقتربتٌمنهٌٌ
ٌٌ.خر:ٌوقتٌٌآمالكٌبحياءٌ
ٌ؟!ٌ.تناديٌمعلمكٌباسمهٌدونٌلقب:ٌياٌقليلةٌالحياءٌأوالدتهاٌٌ
ٌ!ٌ.نٌوالدتهٌتناديهٌمالكٌفقٌط:ٌٌلسناٌببراءةٌٌ
ٌٌهيٌتحلمٌبالطبيبٌالذيٌسيجعلهاٌترٌىهاٌونامتٌواستأذنٌمالكٌوعادٌلمنزله،ٌواستبدلتٌسناٌثيابٌ

الكالمٌالذيٌيكتبٌفوقٌٌٌالعظمٌأنٌترٌىكبرٌو،ٌكانٌفيٌهذاٌالوقتٌحلمهاٌاٌلالكالمٌفوقٌالسبورة
يٌزمالئها،ٌأشرقٌالصبحٌواستيقظتٌسناٌمتلهفةٌوأيقظتٌوالدتهاٌٌالسبورةٌوتستطيعٌقراءتهٌكباق

التيٌتستيقظٌفيهاٌقبلٌوالدتها،ٌاستبدلتٌثيابهاٌوارتدتٌمريولٌالمدرسةٌٌٌٌوتلكٌهيٌالمرةٌالولى
ودةٌالجو،ٌبعدٌمضيٌوقتٌأحستٌٌمامٌبيتٌمالكٌرغمٌبرولمٌتذهبٌللمدرسةٌبلٌذهبتٌوجلستٌأ

،ٌاقتربٌٌاٌيجلسٌأمامٌالبيتٌوينكمشٌعلىٌذاتهصغيرٌ ٌٌاوجدٌجسدٌ فخرجٌمالكٌٌٌسناٌأنهٌدهرٌكامل
ٌ؟!ٌ.سناٌماٌالذيٌجعلكٌتجلسينٌهناٌٌ:الٌمتعجب ٌمنهاٌوقا

ٌ.تخرجٌونذهبٌللطبيبٌ:ٌأنتظركٌحتىسناٌبصوتٌمرتعٌشٌٌ
ٌٌٌ،يدهاٌقليال ٌٌاٌفأحستٌبدفءفرقٌلحالهاٌونفخٌداخلهٌ،صبحٌكلوحٌثلجيأمسكٌمالكٌكفهاٌالذيٌأ

ٌٌ:قالتٌبعجلٌة
ٌٌ.نٌياٌمالكلنذهبٌاآٌلٌ-
كانتٌتحملٌالحقيبةٌٌٌ،وصالٌلطريقٌالقريةٌالذيٌيصلٌللجسرٌمضىٌوهوٌيمسكٌبيدهاٌحتٌىٌ

فكانتٌتشعرٌبالعناءٌمنٌحملٌالحقيبةٌٌٌٌ،الممتلئةٌبالكتبٌوالكراساتٌوتمسكٌبيدهاٌالبطاقةٌالصحية
نفاسهاٌوهيٌلمٌتكفٌالسؤالٌوالحديثٌٌبنهجٌٌأٌٌحسالطريقٌالذيٌيمضونه،ٌمالكٌالذيٌٌأٌفيٌطول

ٌٌ:لحظةٌواحدةٌمنذٌخروجهم
ٌٌ؟بهاٌٌتيتٌ ،ٌلماذاٌٌأحملهاٌعنكتلكٌالحقييةٌٌأاعطنيٌٌ-
نزلتٌالحقيبةٌمنٌفوقٌٌاٌمالكٌينقذهاٌمنٌالشياءٌالصعبةٌوالمتعبةٌوقفتٌوأسناٌالتيٌفرحتٌدائمٌ ٌ

ٌ:ٌٌضحكٌمالكٌوقالٌلهٌاٌٌ،ظهرهاٌومدتهاٌلمالك
ٌٌ؟كبرٌمنٌحجمكأتحملينٌحقييةٌأ-
ٌٌ؟مالكٌخارجٌالمدرسةاقولٌلكٌي:ٌأتعلمٌلماذاٌأقالتٌلٌهٌٌ
،ٌٌوقفواٌينتظرونٌسيارةٌتقلهمٌللمشفىٌالعامٌحتىٌيكشفٌعليهاٌالطبيباٌللجسرٌبعدٌعناءٌووصلوٌٌ

ٌٌ؟قولٌلكٌيامالك:ٌأقولٌلكٌلماذاٌأقالتٌلٌه
ٌ!ٌ.نتٌفتاةٌثرثارةٌوتكررينٌالكالمٌذاتٌه:ٌٌأقالٌلهٌاٌ
ٌٌ؟ثرثارةٌٌوماٌمعنىٌ-ٌ
ٌٌ.تعنيٌكثيرةٌالكالمٌ-



،ٌولننيٌٌستاذيٌتناديٌأخيٌباسمهٌدونٌٌأ:ٌأقولٌلك،ٌلننيٌأرىٌزوجةٌأخٌثمٌقالٌتسكتتٌقليال ٌٌ
ٌ.ٌ.مالك،ٌأقولٌلكٌمثلٌحجمكٌسأتزوجكٌعندماٌأكونٌطويلة

يءٌٌجلسهاٌمالكٌبجانبه،ٌكانتٌتنظرٌبسعادةٌحولهاٌللجسرٌولكلٌشأتتٌسيارةٌدلفواٌلداخلهاٌوأٌٌ
قدمٌمالكٌبطاقتهاٌالصحيةٌٌٌ،ودلفواٌللداخلٌاٌللمشفٌىوصلوٌ،نهاٌذاهبةٌلرحلةٌالٌللكشفوتشعرٌأ

ٌٌ:قالتٌلهٌالممرضةٌفيٌالقسمٌالخاصٌبطبيبٌالنظر،
ٌٌ.ن،ٌبالداخلٌكشفٌسيخرجٌاآٌلانتظرٌقليال ٌٌ-
قالتٌٌٌالكثيرينٌالمتواجدين،ٌٌللمشفىٌالكبيرٌوالمرضىاٌوشماالٌ سناٌكانتٌتنظرٌحولهاٌيمين ٌٌ

ٌٌ:لمالٌك
ٌٌ؟لكالمٌفوقٌالسبورةأكلٌهؤالءٌالناسٌٌالٌيرونٌاٌ-
ٌ:ٌهياٌسندخلٌللطبيبٌ.اٌوقالٌلهٌالكٌمقهقهٌ ضحكٌماٌٌ
،ٌقامٌٌبهٌسناٌٌ،ٌوقصٌلهٌمماٌتشكوالطبيبٌالسالمٌٌعلٌىٌمالٌكٌدلفواٌلداخلٌغرفةٌالكشفٌوألقٌىٌ

ٌٌ:،ٌسألٌالطبيبٌمالٌكالطبيبٌبإجراءٌالكشفٌعليٌعينيهاٌواختبرٌقوةٌنظرها
ٌٌٌ؟ختكأهيٌأٌ-
ٌٌ.نعمٌٌ:جابٌمالكأٌ
ٌٌ.قليبٌمنذٌعامٌعلىٌاٌلطبٌٌرضهاٌعلى:ٌكانٌيجبٌأنٌتعالطبيبٌتنهدٌبعمقٌوقاٌلٌٌ
ٌٌ؟تعانيٌ:ٌأخبرنيٌأيهاٌالطبيبٌمٌممالٌكٌ
نٌٌ،ٌوالمشكلةٌالكبرٌأفيٌدرجاتٌالنظرٌاتعانيٌمنٌحالةٌاستجماتيزمٌسببتٌلهاٌنقصٌ ٌٌ:الطبيٌبٌ

ٌٌ.نٌلمٌيتمٌعالجهناقصٌفيٌهذهٌالحالةٌلدرجاتٌعلياٌإالنظرٌيظلٌفيٌٌت
ٌٌٌ؟يوجدٌلهٌعالج:ٌٌأمالكٌبخوفٌ

اٌعلىٌماٌتبقىٌٌيضٌ الجٌنقصٌالنظرٌالذيٌأصابهاٌويحافظٌٌأٌسترتديٌنظارةٌطبيةٌلتعوالٌ :ٌأالطبيب
جراءٌعمليةٌليزكٌلعينيهاٌٌاٌمنٌعمرهاٌٌتستطيعونٌٌإ،ٌوعندماٌتكملٌثمانيةٌعشرٌعامٌ منٌنظرها

ٌٌ.نٌترتديٌالنظارة،ٌأماٌاآلنٌالبدٌأوستعودٌللرؤيةٌالطبيعية
ٌٌ:وقالٌلهٌ،مالكدونٌالطبيبٌقياسٌنظرٌكلٌعينٌفيٌخانةٌوسلمهاٌل

ٌٌ.مباشرةٌ،ٌستجدهٌخلفٌالمشفٌىالمكانٌالذيٌيصنعٌالنظاراتٌالطبيةٌليسٌببعيدٌمنٌهناٌ-
نظرٌالشخصٌٌٌٌ،خرجٌمالكٌيحملٌحقيبتهاٌويمسكٌبيدهاٌوذهبٌللمكانٌالذيٌوصفهٌلهٌالطبيبٌ

ٌٌ:المسئولٌعنٌتلكٌالنظاراتٌللقياسٌوقال
ٌٌ؟لمنٌهذهٌالنظارةٌ-
ٌٌ.الفتاٌةٌٌ:ٌلهذهقالٌمالكٌ
ٌٌ.ماٌالشمبرٌالذيٌسيناسبٌوجهٌكٌ،ٌلنرىاوجهكٌصغيرٌجدٌ ٌٌ:نظرٌلهاٌالرجلٌوقالٌ
،ٌأخبرٌمالكٌٌوجههٌاٌ،ٌوضعٌالرجلٌعددٌمنٌالشنابرٌعلىيحدثٌاٌبكلٌشيءكانتٌسناٌسعيدةٌجد ٌ

ٌٌ:ا،ٌقالٌمالٌكالٌغدٌ لكٌهذهٌالنظارةٌلنٌتكتملٌإبمقاسٌوجههاٌولٌذٌٌبأنهٌالٌيوجدٌشنبر
ٌٌ.اغدٌ ٌيعٌأنٌنأٌتلديهاٌولديٌمدرسةٌوالٌنستطيٌ-
ٌٌ.كبر:ٌإنٌأردتهاٌعلىٌعجلٌعليكٌأنٌتدفعٌقيمةٌأقالٌٌ
ٌٌ.رجوك:ٌأدفعٌولكنٌانته ٌمنٌعملهاٌاليومٌأمالٌكٌ
ٌٌ.عود:ٌانتظرانيٌهناٌسأقالٌالرجلٌٌ
ٌ:ٌٌخرجٌٌنظارةٌصغيرةٌالحجمٌمنٌعلبةٌوقالٌلسنٌاٌثمٌعادٌوأطويال ٌٌاوغابٌالرجلٌوقت ٌٌ
ٌارتديهاٌلنرٌى-
ٌٌ:قالتٌبسعادةٌ،التقطتهاٌسناٌبسعادةٌوارتدتهاٌوهيٌتحملقٌنظرهاٌ
ٌ(ٌ.اٌ)اليافطةٌحرفٌٌ!!ٌهناكٌمكتوبٌعلٌىشياءٌواضحة،ٌأناٌأرىٌاٌلمالكٌ-
المدرسةٌٌٌنٌ ،ٌوعندماٌعادٌأخبرٌوالدتهاٌأسعدٌمالكٌلسعادتهاٌودفعٌثمنٌالنظارةٌمنٌمالهٌالخاٌصٌ

ٌٌ،نهاٌستحفظٌنظرهاٌمنٌالنقٌصعلىٌنظارةٌسناٌٌل،ٌوأكدٌعليهاٌأنٌتحافظٌتكفلتٌبعملٌالنظارةٌلها
لحتٌعليهٌٌ،ٌشكرتٌوالدةٌسناٌمالكٌوأطفالٌالمدرسةٌكلهمٌسيرتدونٌنفسٌالنظارةٌٌأنٌ كماٌأ



ٌٌ؟مالكهذاٌالجنونٌٌياٌ..ٌ"ماوعادٌلمنزلهٌيفكرٌفيٌكلٌكلماتٌسناٌالبريئةٌ،بالدخولٌولكنهٌرفٌض
ٌ!".ٌ.سعادك،ٌبلٌويكونٌكفيلٌبإتفكرٌبكالمٌطفلة

وذهبتٌسناٌترتديٌنظارتهاٌوكأنهاٌاستبدلتٌٌذهبٌمالكٌللمدرسةٌٌ،مضىٌاليومٌوجاءٌاليومٌالتاليٌ
،ٌنظرٌٌنهاٌكانتٌتراهٌقبلٌذلكتشعرٌأمالمٌٌ،ٌترٌىمنٌحولهاٌبسعادٌةٌيءتنظرٌلكلٌشٌلنسانةٌأخرى

فاطمةٌوكانٌٌٌمامٌبجانب،ٌجلستٌفيٌاٌلنٌيرتديٌنظارةٌمثلهالهاٌالوالدٌوالبناتٌوالكلٌيريدٌأ
كانٌمالكٌٌٌ،حستٌبسعادة،ٌرأتهٌسناٌفأ،ٌكتبٌمالكٌموضوعٌالدرسمالكٌعليهمٌالحصةٌالولى

التفٌالتالميذٌٌٌ،خرعٌٌآسبو،ٌانتهىٌاليومٌومضىٌأسبوعٌوٌأمعٌكلٌالتالميذٌوالتلميذاتٌاطيب ٌٌاودودٌ 
كانتٌتحاولٌكسبٌودٌمالكٌفخفتٌمنٌحدتهاٌٌٌ،ٌأماٌمنىحولٌمالكٌفيٌهذهٌالمدةٌالقصيرة

عجبٌالمعلمونٌٌأٌ،دمٌوضعٌسناٌالدراسيٌبمساعدةٌمالٌكلتعاملٌمعٌالتالميذ،ٌتقوقسوتهاٌفيٌا
ٌ.ٌ.والمعلماتٌبأسلوبٌمالكٌولينهٌومعاملتهٌالطيبةٌللتالميذ

نٌعزيزيٌالقارئٌتتخيلٌالتقدمٌالذيٌوصلتٌلهٌذاتٌٌ،ٌلعلكٌاآٌلبدايةٌالتيرمٌالدراسيٌالثاني
وأصبحتٌفتاةٌمتفوقةٌالٌلنهاٌٌٌ،حٌدبعدٌأنٌكفتٌعنٌسؤالٌٌأٌ،ٌلقدٌرضيتٌعنهاٌمنٌىالضفائر

ٌٌينهاٌمثلهاٌمثلٌباقعرٌأش،ٌلنهاٌأصبحتٌتستعادتٌثقتهاٌبنفسهاتتمتعٌبذكاءٌفائقٌبلٌلنهاٌا
مامٌوتقرأٌٌ،ٌأصبحتٌتجلسٌفيٌاٌلبالنظارةٌالبعدٌالذيٌيرونهٌٌ،ٌترىعنهنٌاٌئ ٌيالفتياتٌالٌتنقصٌش

وكتبتٌتحتهٌٌٌرسمتٌهذاٌالوجٌهٌوقٌالسبورة،ٌ)*_*(الكلماتٌالمكتوبةٌفوقٌالسبورةٌوتكتبٌمنٌف

فهٌيعلمهمٌالٌيأمرهمٌٌكانٌهدٌ،اٌوفيٌوجهٌكلٌالتالميذبدٌ اٌوٌأمالكٌالذيٌيبتسمٌفيٌوجههاٌدائمٌ 
نٌٌ،ٌأاٌلهمنٌيكونٌالعقابٌمفيدٌ رحٌعليهمٌأقتويعاقبهمٌ،ٌأوصىٌالمعلمينٌبتخفيفٌمعاقبةٌالطفالٌوا

،ٌٌوٌصلبهٌمرفوعٌالذراعينٌفوقٌالسبورةيضربواٌفالذيٌيخطئٌالٌيتمٌضربهٌأٌٌٌمنٌأنيتعلمواٌبدالٌ 
خطأٌفيهٌنفسهٌأنٌيأتيٌاليومٌالثانيٌٌيءٌالذيٌٌأقترحٌأنٌيكونٌعقابٌالطفلٌتصحيحٌالشبلٌا

منٌتمسكٌبطريقةٌالعقابٌٌٌويجيبٌعنٌنفسٌالسؤال،ٌمنٌالمعلمينٌمنٌطبقٌهذاٌالعقابٌومنهم
اٌبجانبٌالدراسةٌللترويحٌعنٌالطفالٌمثلٌإقامةٌٌيضٌ طةٌٌأاقترحٌمالكٌأنٌتقامٌأنشٌ،بالضرب

قامةٌمسابقاتٌٌ،ٌوإبجائزةٌبسيطةٌمباراياتٌكرةٌقدمٌبينٌفصلٌوفصلٌآخرٌوالذيٌيفوزٌيحظى
منهاٌووجدٌٌٌبعٌضٌ،ٌتمتٌالموافقةٌعلٌىراءٌالمعلمينيليةٌوكانتٌالٌيتمٌهذاٌإالٌبأخذٌآفنيهٌوتمث

وٌأثناءٌٌكانتٌتقامٌالنشطةٌبعدٌانتهاءٌاليومٌالدراسيٌأ،ٌنفسهٌماٌعنٌأاٌالمعلمونٌفيهاٌترويحٌ يضٌ أ
ثرٌمالكٌيظهرٌٌ،ٌكانٌأصلي،ٌلمٌتؤثرٌتلكٌالنشطةٌالضافيةٌعلىٌوقتٌالدراسةٌاٌلوقتٌالفسحة

المدرسةٌأنٌٌدارةٌٌاٌعلىٌإيضٌ اٌمنٌالتالميذ،ٌاقترحٌٌأاٌكبيرٌ ترحيب ٌٌ،ٌماٌيفعلهٌالقىخراٌبعدٌاآٌليومٌ 
قامةٌٌالعامٌالدراسيٌاقتربٌعلىٌاالنتهاءٌوالٌيوجدٌماٌيمنعٌإٌٌتقومٌبرحلةٌليٌمكان،ٌوخاصةٌأن

اقتراحٌإقامةٌرحلةٌليٌبلدٌواالختيارٌوقعٌعلىٌٌٌ،ٌوافقتٌإدارةٌالمدرسةٌعلٌىرحلةٌيومٌالجمعة
دارةٌالمدرسةٌالتالميذٌلكلٌمنٌيرغبٌالذهابٌفيٌتلكٌالرحلةٌيدفعٌخمسةٌٌ،ٌأبلغتٌإقصرمدينةٌاٌل

ميذٌالمالٌالمطلوبٌللذهابٌٌاحٌاليومٌالثانيٌجلبٌمعظمٌالتالاٌمصاريفٌللرحلة،ٌصبعشرٌجنيهٌ 
ماٌسناٌفكانتٌحزينةٌمكظومة،ٌانتهيٌاليومٌالدراسيٌومضتٌسناٌللخارجٌدونٌأنٌٌأٌٌ،للرحلة

ٌ:لحقٌبهاٌفيٌنهايةٌالطريقٌواستوقفهاٌوقالٌلهٌاٌٌ،تنتظرٌمالك
ٌٌ؟اوجههٌ،ٌماليٌأرىٌعالماتٌالحزنٌتكسوماٌيراٌمٌيبدوٌأنٌصغيرتيٌليستٌعلىٌ-
ٌ!ٌ.ناٌاكرهكٌوالٌأحبٌك،ٌأكرهك..ٌأمالكٌ:قالتٌٌ
ٌٌ؟فتاةٌجريئةٌللغايةٌلكنٌلماذاٌياٌذاتٌالضفائرٌنتٌ :ٌأاٌوقالٌلهاوقفٌمالكٌمتعجب ٌٌ
ٌٌ.نكٌوقفتٌاليومٌتتحدثٌمعٌمنالاٌلٌ-
ٌٌ!؟وماٌالمشكلةٌفيٌذلكٌٌياٌصغيرتيٌ:ضحكٌمالكٌوقالٌٌ
ٌٌ:ردفتٌسنٌاأٌٌ
ٌٌ.تكررهاعرفٌولكنيٌتضايقتٌمنٌذلكٌفالٌالٌأٌ-
ٌٌ!!..اٌالٌفتاةٌتسعٌسنواتنٌعامٌ نٌفتاةٌبلغتٌمنٌالعمرٌاثنينٌوعشريتحدثينيٌبلساٌ:ٌامالكٌمتعجب ٌٌٌ

،ٌوأحبٌمنالٌوفاطمةٌوسمرٌٌخوكاٌمثلٌأحبكٌجدٌ ،ٌكماٌقلتٌلكٌمنٌقبلٌإننيٌٌأاسمعيٌياٌسنا
ٌٌ.اٌكذلٌكيضٌ وناهدٌأ

ٌ؟للرحلةٌمعٌزميالتٌك:ٌألنٌتذهبيٌٌوقفتٌسناٌصامتةٌفقالٌلهاٌ



ٌٌ.ودٌالذهاٌبفضتٌوأناٌالٌأميٌرأٌ:قالٌتٌ
ٌٌ:قالٌلهٌاٌ،نٌتعطيهاٌالمبلغتريدٌالذهابٌولكنٌوالدتهاٌرفضتٌأٌنهٌاوهوٌيعلمٌأٌ
ختبارٌالشهرٌٌئيةٌفيٌٌاالدرجاتٌالنهٌاٌٌفلٌبمصاريفٌالطالبٌالذيٌسيحصلٌعلىالمدرسةٌستتكٌ-

ٌٌ.الحالي
يٌٌالسطورٌستظنٌعزيزمامهٌبنظارتهاٌدونٌأنٌتتحدثٌبكلمةٌواحدة،ٌعندٌقراءةٌتلكٌمضتٌمنٌأٌ

نٌتراهٌفيٌٌ،ٌعليٌأنٌأوضحٌلكٌأنهاٌكانتٌقبلٌأنٌسناٌقدٌأحبتٌذلكٌالشابٌمنذٌطفولتهٌاالقارئٌأ
ٌٌانسان ٌ،ٌفماٌبالكٌأنٌتجدٌإحرمانٌعاطفيٌوفيٌحرمانٌمنٌاالهتمامٌومنٌالحبٌومنٌنظرةٌالعطف

اٌوهلٌٌيضٌ تقولٌأٌمنٌفراغٌمشاعرها،ٌربماٌائ ٌٌيشٌمالكٌمأٌلٌٌ،منحهاٌكلٌهذهٌالمشاعرٌدفعةٌواحدةي
بلٌأنٌالطفلٌيمتلكٌمشاعرٌٌٌ،قولٌلكٌنعٌم؟ٌأوهلٌيشعرٌبحرمانهاٌونقصهاٌ؟للطفلٌمشاعر

يتجهٌدونٌتفكيرٌممنٌيهتمونٌبهٌويرعونهٌفيحبهمٌبالٌٌٌٌ،كثرٌحساسيةٌمنٌالبالغينمضاعفةٌأ
ٌٌ،همطفال،ٌعلىٌكلٌاآلباءٌوالمهاتٌأنٌيمألواٌتلكٌالمساحةٌالفارغةٌمنٌقلوبٌٌأتكليفٌوبالٌتفكير

الهتمام،ٌلمٌتكفٌسناٌٌحساسٌبالحبٌواتخرجٌللغرباءٌلحاجتهمٌلإٌلٌٌناٌمشاعرهمٌقبلٌأوأنٌيحتوو
اليومٌالذيٌبعدهٌحتيٌجاءٌيومٌٌٌٌةوليلٌٌ،لٌوالٌعنٌحفظٌالمعانيٌطوالٌالليلعنٌحلٌالمسائ

ٌٌخاضٌتٌٌ؛مرٌيتعلقٌبذهابهاٌللرحلة..ٌاٌلمرٌلمٌيتعلقٌفقطٌبالنجاحكانتٌقلقة،ٌاٌلٌٌ،االختبارات
راساتٌوجلستٌتعلمهاٌفيٌصمتٌدونٌأنٌتفصحٌٌلملمتٌالكٌٌباراتٌبقلبٌقلقٌمرتجفٌ،ٌمنىاالخت
وقتٌالفسحةٌودخلٌٌٌ،ٌانقضىوبيدهاٌالكراساتٌ،ٌدقٌجرسٌالفسحةٌوخرجتٌمنىيٌنتيجةعنٌأ

ٌٌٌ،فيٌحلهٌٌانقلهٌالتالميذٌوبدأوٌ،التالميذٌفصولهمٌودخلٌمالكٌالفصلٌوكتبٌاالختبارٌفوقٌالسبورة
انتهىٌاليومٌالدراسيٌوخرجٌٌٌٌالكلٌانتهيٌمنٌالحلٌوسلمٌكراستهٌلمالكٌماٌعداٌسناٌلمٌتنتهٌبعد،

ٌٌ؟دٌمنٌحلٌاالختبارٌياٌسنالمٌتنتهٌبعأٌٌ:مالكٌ،يٌماٌزالتٌتجلسٌمكانهاٌومالكٌينتظرهاالتالميذٌوه
ٌٌ.ولٌواحدة:ٌلقدٌانتهيتٌمنٌحلهٌأمتعاٌضقالتٌباٌ
ٌٌٌ؟ٌ!ولماذاٌلمٌتسلمينيٌكراستكٌٌ:تعجبٌمالكٌٌ

ٌٌ.ة:ٌأخشىٌأنٌأكونٌمخطئقالت
ٌ؟ٌ!ةٌماذاٌسيحدث:ٌوإنٌكنتٌمخطئٌاقالٌمتعجب ٌٌٌ
ٌٌ.الرحلةٌ:ٌسأفقدٌدرجاتٌولنٌأذهبٌإلٌىقالتٌٌ
ٌٌ.نجازفضلٌٌإأنٌتنجحيٌوتثبتيٌتفوقكٌهذاٌأٌ:قالٌلهٌاٌ
ٌٌ:بتسامٌةكانهاٌوسلمتهٌكراستهاٌوقالتٌلهٌبٌاقامتٌمنٌمٌ
بنةٌخالتيٌالتيٌتقطنٌبنفسٌٌ،ٌاليومٌزواجٌٌاتأخرتٌعليٌالعودةٌٌ،فهمٌنصفٌكالمكأناٌالٌأٌ-

ٌ.شارعكم
ٌٌ:،ٌقالٌلهاوأمسكتٌبحقيبتهاٌوأسرعتٌالمشيٌفيٌساحةٌالمدرسةٌ
ٌٌ!نٌتتركينيأنتظرتكٌوأنتٌاآٌلٌ-
ٌٌ!هاهٌنسيتٌ:قالتٌٌ
ومضتٌمسرعةٌللخارجٌومالكٌيتبعهاٌبضحكٌٌٌ،ٌاوعادتٌوجذبتٌيدهٌبقامتهاٌالقصيرةٌجدٌ ٌ

ٌٌ،تلميذةٌبالصفٌالثالث،ٌوصلتٌلبيتهاٌ،ٌالٌتبدوفيٌالحضانةٌ،ٌإنهاٌتبدووسخريةٌمنٌقصرها
كانتٌقدٌٌٌٌالبستهاٌجلباب ٌفتزينتٌوالدتهاٌوأحلٌالمساءٌٌٌ،تركتٌيدٌمالكٌودلفتٌمسرعةٌللداخل

وهذهٌالقطعةٌقدٌفاضتٌمنٌثوبٌمنٌٌٌٌلهاٌتلكٌالخياطةٌالتيٌقامتٌبحياكةٌمالبسٌالعروسحاكتهٌٌ
حمرٌٌأثوابٌالعروس،ٌكانتٌسناٌسعيدةٌبارتدائهٌفإنٌلونهٌالحمرٌمبهجٌوكمٌهيٌتحبٌاللونٌاٌل

بريئةٌٌٌٌمراءٌمنٌنفسٌالثوبٌفكمٌكانتٌتبدوفائرهاٌبشرائطٌح،ٌزينتٌوالدتهاٌضفيٌالمالبس
،ٌوكانٌالفرحٌيقامٌأمامٌبيتٌٌعٌوالدتهاٌلفرحٌابنةٌخالتهاٌالتيٌستتزوجٌاليوموجميلة،ٌذهبتٌسناٌم
يجلسانٌتحتٌجدرانٌبيتٌالعريسٌٌٌالعريسٌوالعروسٌ،اٌبنفسٌالشارٌعيضٌ العريسٌالذيٌيسكنٌأ

ونٌفيٌٌالسيداتٌتجلسنٌفيٌالمنزلٌوالرجالٌيجلسٌٌ،امامهممزينينٌوالمزمارٌيدقٌأكرسيينٌٌعلى
الرجالٌوهمٌٌٌاٌمعٌالفتياتٌإلىٌسطحٌالمنزلٌلترىٌالعرسٌوترىصوانٌخارجٌالبيت،ٌصعدتٌسن

فنزلتٌمسرعةٌوكانٌالٌٌورأتهٌيجلسٌفوقٌدكةٌيشاهٌدٌ،يتراقصونٌبالعصاٌلفاٌحولٌبعضهم



عاليٌأسطحٌٌيرةٌتشاهدٌمنٌالشارعٌذاتهٌالٌمنٌأنٌخرجتٌفهناكٌفتياتٌكثيرةٌصغحرجٌعليهاٌإ
ٌحالمنازلٌ،ٌذ ٌٌ:يسمعهاٌمالٌكٌتىهبتٌسناٌلمالكٌوقالتٌلهٌبصوتٌعال 

ٌٌ؟ماٌرأيكٌفيٌفستانيٌالجديدٌ-
ٌيردٌ،ٌقالتٌلهٌوتذكرتٌاالختبار:نظرٌلهاٌفيٌصمتٌدونٌأنٌ

ٌ؟ٌ.مٌكانتٌدرجتيٌفيٌاالختبارٌياٌمالككٌ-
ٌٌ.اذهبيٌمعٌالفتياتٌفوقٌسطحٌللمنزلٌٌ:مالٌكٌ
ٌٌ.سأجلسٌهناٌبجانبكٌٌ:سناٌٌ
ٌٌ.اذهبيٌمعٌالفتياتٌقلتٌوالٌتكثريٌمنٌحديثكٌمالكٌوقدٌاحتدٌعليهاٌبعضٌالشيءٌ:ٌ
شارتٌلهٌبيدهاٌٌ،ٌوكانٌكلماٌنظرٌلألعلىٌٌأذهبتٌسناٌوجلستٌفوقٌالسطحٌفيٌمكانٌمقابلٌلهٌ

ٌ"!.ٌ.وابي"لوٌكانتٌهذهٌابنتيٌلكانتٌأفقدتنيٌصاٌنفسهٌفيضحكٌمنٌتصرفاتهاٌويقولٌمحادث ٌ
اصطحبٌالعريسٌعروسهٌوانتهتٌالليلةٌوباتتٌسناٌووالدتهاٌٌٌٌلةٌسعيدة،ٌوالليكانٌالفرحٌجميال ٌٌ

،ٌلمٌتستيقظٌسناٌبعجلٌبلٌٌشرقٌالصبحاٌبعدٌصالةٌالجمعةٌ،ٌأفيٌبيتٌخالتهاٌلتعدٌالصباحيةٌغدٌ 
،ٌانتهواٌمنٌٌئحةٌالرقاقٌوتحميرٌالحمامٌالذيٌسيذهبٌلبيتٌالعريساستيقظتٌمتأخرةٌعليٌرا

المختلفةٌالتيٌٌصنافٌالطعامٌٌابٌتنظرٌللحمامٌوالرقاقٌوأتٌسناٌبإعجوقفٌ،إعدادٌالصباحية
ٌٌ:مسكتٌبحمامةٌكبيرةٌوقالٌتاٌفأ،ٌخالةٌسناٌكانتٌتحبهاٌجد ستذهبٌلبيتٌالعريس

ٌٌ.هذهٌلكٌوحدكٌياٌسنٌاٌ-
ٌٌ.هناكٌوالتهميهاٌ:ٌاذهبيٌإلىذلكٌوقالتٌلهاٌرفضتٌوالدتهاٌولكنٌخالتهاٌأصرتٌعلىٌ
بيتٌمالكٌٌٌٌوضعتهاٌفيٌكيسٌوخرجتٌومضتٌنحوٌبلعجبتهاٌرائحتهاٌولكنهاٌلمٌتأكلهاٌأٌ

اٌهللٌأنكٌأنتٌمنٌفتحتٌالبابٌالٌٌحمدٌ ٌٌ:وطرقتٌالبابٌففتحٌلهاٌهوٌبنفسهٌقالٌتٌ،القريبٌمنٌهنا
ٌٌ.نٌوالدتكٌهيٌمنٌفتحتٌالبابأعرفٌماذاٌكنتٌسأقولٌلوٌأ

ٌ؟ٌ.ماذاٌتريدينٌياٌسناٌ:قالٌ
ٌ!ٌ.نٌنأكلٌهذهٌسويا:ٌأريدٌأقالٌتٌ
ٌٌ؟هذهٌعطاكٌ :ٌمنٌأنظرٌللحمامةٌالتيٌيغلفهاٌكيسٌبالستكيٌوقالٌٌ
بمفرديٌففكرتٌمعٌمنٌاقتسمهاٌٌكلهاٌخالتيٌوقالتٌليٌلتأكليهاٌبمفركٌوأناٌالٌأستطيعٌأنٌٌآٌ:قالٌتٌ

ٌٌ.الٌأنٌتفلمٌأجدٌإ
؟ٌالٌأعرفٌمعكٌويقتسمٌمعكٌالطعامٌ:ٌأتظنيٌأنيٌابنٌتسعٌسنواتٌالذيٌسيلهٌوضحكٌمالكٌوقال

ٌٌ؟اطفالٌحق ٌاٌلكيفٌيفكرٌٌ
ٌقولٌمالك.ٌ.وقفتٌسناٌالٌتدركٌماذاٌٌيٌ
ٌٌ.كليهاٌهناكٌكماٌطلبتٌمنك،ٌعوديٌلبيتٌخالتكٌوسناٌ-
ٌ:ٌالٌالٌ.ٌ.قالتٌٌ
ٌٌ.اسمعيٌالكالمٌياٌسناٌواذهبٌيٌٌ:قالٌ
اٌٌيضٌ :ٌإنٌلمٌتأكلٌمعيٌلنٌآكلٌأناٌٌأرضٌبقدميهاٌبحركاتٌطفوليٌةقالتٌوهيٌتضربٌاٌلٌٌ

ٌٌ.وسأرميهاٌللكالب
ٌٌ.رضناٌالزراعيةٌوليسٌلديٌوقتهبٌاآلنٌلرىٌأ:ٌإنيٌذامالٌكٌ
ٌمٌيأذهبٌمعكٌسأذهبٌوأخبرٌأسٌٌ:قالتٌلهٌ
ٌٌ.يٌمكان،ٌفأناٌلنٌآخذكٌٌلالٌتذهبيٌوتخبريهاٌ:قالٌلهٌاٌ
اٌلرضناٌمعٌٌذهبٌكثيرٌ ،ٌوللعلمٌإننيٌأوٌلمٌتوافق:ٌولكنيٌسأذهبٌمعكٌسواءٌوافقتٌأقالتٌٌ
ٌٌ.خيأ
ٌ..ٌ.نٌاأ:ٌهذاٌأخوكٌتذهبيٌمعهٌلكنٌقالٌلهاٌمالكٌٌ

ٌ؟ٌ.نت:ٌماذاٌأقالت
ٌ؟ٌ.حتٌ ،ٌارٌترٌضخرجٌاليومٌلأل:ٌلنٌأنفخٌفيٌالهواءٌبحنقٌوقالٌ
ٌ!ٌ.ناٌسعيدة:ٌٌأقالتٌبسعادةٌٌ



،ٌوجلستٌبجانبهٌذاتٌالضفائرٌٌمدخلٌالبابٌالذيٌيشبهٌالساللمٌالرخاميٌةٌوجلسٌمالكٌعلىٌ
وتناولهاٌبسرعةٌلكٌمنٌحولهٌنظرٌماٌ،صرتٌعليهٌأنٌياكل،ٌوأخرجتٌالحمامةٌواقتسمتهاوأ

،ٌقامتٌمنٌجانبهٌٌ،ٌوجلسٌيتحدثٌمعهاٌكأنهاٌفتاةٌكبيرٌوراشدةرٌضونسيٌأنهٌكانٌذاهبٌلأل
ٌٌ:وقالت

ٌٌ.ذهبٌمعهمٌفيٌالصباحيةسأعودٌلبيتٌخالتيٌٌلٌ-
،ٌاقترحتٌٌشياءٌالتافهةٌالتيٌقصتهاٌلهٌقبلٌقليلانٌيضحكٌمنٌثرثرتهاٌعنٌاللعبٌواٌلمالكٌكٌٌ

أيتركٌنفسهٌٌٌٌ،نهاٌتجترهٌلعالمهاٌالطفوليٌالغريبإٌٌ،لعسكريعليهٌأنٌيلعبٌمعهاٌالغميضةٌوا
ٌٌ،ٌلمٌتهمهاٌالنتيجة،ٌسلمتٌمنٌىجاءٌالسبتٌولمٌتكنٌسناٌبقلقٌالخميسٌ؟..ٌيعيشٌهذاٌالوهم

،ٌوضعتٌسناٌكراستهاٌهيٌفيٌالحقيبةٌدونٌأنٌتنظرٌلها،ٌذاعتٌمنىٌأسماءٌالتالميذٌٌالكراسات
لمٌتكترثٌسناٌلنٌمالكٌقالٌلهاٌٌٌٌ،ضمنهمٌاسمٌسنادرجاتٌعاليةٌولمٌيكنٌمنٌٌالذينٌحصلواٌعلٌى

ٌتٌمنى:الحصةٌقالٌٌيوقبلٌأنٌتنتهٌ،همٌمنٌالرحلةأنٌالنجاحٌأ
ٌ!ٌ.الدرجةٌالنهائيٌةٌوحصلتٌسناٌعلىٌ-
ولٌمرةٌتحصلٌفيهاٌعليٌالدرجةٌٌ،ٌهذهٌأكانتٌالكلمةٌبمثابةٌصدمةٌقويةٌلهاٌٌ،لمٌتصدقٌسناٌ

ٌقالتٌمنىٌ:،ٌٌصال ٌأوٌتحصلٌعلىٌدرجاتٌأٌٌالنهائية
ٌٌ.القدٌتقدمٌوضعكٌفيٌالدراسةٌكثيرٌ ٌٌ،جيدٌياٌسناٌ-
تحدثٌٌٌٌ،انتهتٌحصتهاٌوخرجتٌمنٌالفصلٌودخلٌمالكٌ،ٌافيٌالحديثٌكثيرٌ ٌلمٌيتغيرٌجفاءٌمنىٌ

ٌٌ:قالٌ،عنٌالرحلةٌقبلٌأنٌيبدأٌفيٌشرحٌالدرس
لرحلةٌولمٌٌالذهابٌلمنٌمنكمٌيودٌٌ،الرحلةٌستقومٌالجمعةٌالقادمةٌكونواٌعليٌاستعدادٌياٌصغاريٌ-

ٌٌ.وٌخوف؟ٌأريدكمٌأنٌتتحدثواٌإليٌبدونٌحرجٌأالمصاريفٌٌيحصلٌمنٌوالديهٌعلى
ٌٌ.عشرةٌجنيهاتٌفقٌطٌ:ٌوالديٌلمٌيعطنيٌسوىوقالٌبحرٌجٌقامٌتلميٌذٌ
ٌٌ.ستعدٌللرحلة:ٌاعطنيٌالعشرةٌجنيهاتٌوااقتربٌمنهٌمالكٌوقالٌ
،ٌلذلكٌفتحملٌٌيملكونٌالماللرحلةٌلكنهمٌالٌالذهابٌلنهمٌيريدونٌوقامٌآخرٌوفتاةٌقالواٌلمالكٌإٌ

قالٌٌٌٌ،لحاحٌالتالميذمٌكراريسٌاالختبارٌلهذاٌالشهرٌحتىٌبعدٌٌإلمٌيسلٌٌ،مالكٌمصاريفٌثالثةٌأطفال
ٌٌ.كونيٌمستعدةٌللرحلةٌ:لسنٌا

دٌمعهٌٌذلكٌالسبوعٌولمٌتعٌولمٌتتحدث،ٌومضىٌماٌسناٌلمٌتقمٌمنٌمكانهاٌولمٌتكتىرثٌلماٌقالهأٌ
ستعدواٌبعدٌٌ،ٌالتالميذٌالذينٌدفعواٌالمصاريفٌالبيتها،ٌجاءٌيومٌالرحلةكماٌتعودتٌأنٌتعودٌبرفقتهٌٌ

مامٌٌ،ٌوصلتٌالساعةٌالسادسةٌحافلةٌكبيرةٌووقفتٌأالفجرٌمباشرةٌللرحلةٌمنٌفرطٌسعادتهم
،ٌٌستقبالٌالتالميذيٌالمعلمينٌوالمعلماتٌفيٌٌاتوافدٌالتالميذٌبسعادةٌوكانٌمالكٌوباقٌٌ،المدرسة

همٌمنٌقبلٌودفعواٌالمصاريفٌليثبتواٌٌأسماءٌالتالميذٌالذينٌدونتٌأسماؤ(ٌنادىٌوائل)ستاذٌواٌل
،ٌالستاذٌوائلٌبعدماٌنادىٌباسمهاٌأكثرٌمنٌمرةٌيبدوٌٌخرٌاسمٌيناديهٌسناٌصالح،ٌوكانٌآحضورهم

ٌ.ٌ.نهاٌلمٌتأتأ
ٌٌ.انتظرنيٌبضعٌدقائٌقٌٌ:مالٌكٌ
ٌٌ:قالٌلهاٌٌ،فيٌتعجبلقتٌتحيةٌالصباحٌذهبٌمالكٌلبيتٌسناٌوطرقٌعلىٌبابهٌفخرجتٌوالدتهاٌوأٌ
ٌٌ.نأينٌسناٌنحنٌنؤخرٌالرحلةٌبسببهاٌاآٌل-
ٌ!ٌ.الرحلٌةٌٌمصاريفالرحلةٌابنتيٌلمٌتدفعٌٌٌ:مٌمتعجبٌةاٌلٌٌ
الدرجاتٌالنهائيةٌفيٌاختبارٌٌٌ:ٌالمدرسةٌمنحتهاٌرحلةٌمجانيةٌلنهاٌحصلتٌعلىمالكٌفيٌعجالةٌ

ٌٌ.هذاٌالشهر
ٌ!ٌ.نٌكانتٌمجانيةٌفلتذهب:ٌإوالدتهاٌقالتٌ
الٌٌٌكٌفيٌالخارجٌياٌسناٌويقولٌهياٌحتٌىستاذٌمالكٌينتظر:ٌأاٌبصعوبةٌوقالتٌلهادخلتٌوأيقظتهٌ

ٌٌ.تتأخريٌعنٌالرحلٌة
ٌ!.ٌ.الرحلٌةٌ..مالكٌٌ:قفزتٌمنٌتحتٌالغطاءٌوقالتٌ
اٌسأذهبٌٌناٌحق ٌ:ٌهلٌٌأهاٌوخرجتٌوقالتٌبلهفٌةاستبدلتٌثيابهاٌفيٌأقلٌمنٌدقيقتينٌوارتدتٌحذاءٌ

ٌ؟ٌ.الرحلة



وتحركتٌٌٌ،كرسيٌٌوجلسٌهوٌوادخلهاٌالحافلةٌوأجلسهاٌعلىجذبهاٌمنٌيدهاٌدونٌأنٌيتحدثٌٌ
اٌوصلواٌمدينةٌٌخيرٌ ٌطيلةٌالطريقٌسعداءٌبتلكٌالرحلة،ٌوأطفالٌمتواصال ٌ،ٌكانٌغناءٌاٌلالحافلة

واٌالمعابدٌوالحدائقٌوشوارعٌٌعمدةٌالشاهقةٌوالبناياتٌالصفراء،ٌجابالقصرالسياحيةٌذاتٌاٌل
اٌٌلمٌتفلتٌسناٌيدهٌٌ،اطفالٌجميع ٌكانواٌحريصينٌعلىٌسالمةٌاٌلعلمينٌوالمعلماتٌوالمٌ،قصراٌل

طفالٌتعترفٌبحبهاٌدونٌٌمنٌيدٌمالكٌطوالٌالرحلةٌوهيٌتسألهٌوتثرثرٌبكثيرٌمنٌالكلمات،ٌاٌل
ٌٌ:مامٌمالكٌوقالتٌببراءة،ٌوقفتٌسناٌأتكليفٌوتفكير

ٌ!ٌ.ٌاحبكٌكثيرٌ ..ٌٌأحبكٌياٌمالك،ٌٌأناٌٌأمالكٌ-
يومٌالرحلةٌالتيٌٌٌانتهٌىٌ،منٌالتالميذٌبعدٌذلكٌبحبهمٌلمالٌكخرٌعددٌآ،ٌكماٌاعترفٌلهٌمامٌالتالميذأٌ

،ٌانتقلتٌسناٌللمرحلةٌٌسنواتومضتٌأيامٌكثيرةٌبلٌومضتٌٌٌ،اعترفتٌفيهٌسناٌبحبهاٌلمالك
اٌتركٌٌعداديةٌبعدماٌمالكٌللتدريسٌبالمدرسةٌاٌليضٌ ،ٌانتقلٌٌأعداديةٌوياٌلهٌمنٌحظٌعجيباٌل

درسةٌاالبتدائية،ٌقامٌمالكٌبخطبةٌفتاةٌبعدٌمحاوالتٌأمهٌٌنسانيةٌفيٌالمبصمةٌمنٌالرحمةٌواٌل
يئٌوتذهبٌلهٌفيٌٌحٌوالمٌجاوفلةٌالتيٌكانتٌتالزمٌمالكٌفيٌالروسناٌلمٌتصبحٌالٌطٌ،المتكررة
نٌوأصبحتٌتشعرٌبالخجلٌعندٌرؤيتهٌٌ،ٌبلٌكبرتٌاآٌلجزاءٌمنٌطعامهااٌتخبئٌلهٌٌأحيان ٌالمنزلٌوأ

هلٌٌٌٌ،لكنهاٌلمٌتنتهٌبعدٌمنٌداخلهٌ،فترةٌالتيٌانتهٌتاٌطوالٌتلكٌالليهٌأبدٌ حاولٌالتحدثٌإولمٌت
ٌ".ٌ.نأنٌاطويٌتلكٌالصفحةٌمنٌحياتيٌاآٌلٌعلٌي"ٌ؟ماٌالفائدةٌٌ؟تتذكرها

ضعٌالمدونةٌفيٌالخزانةٌالخاصةٌٌخرٌكلماتٌكتبهاٌمالكٌفيٌمدونتهٌقبلٌأنٌيقومٌويكانتٌهذهٌٌآٌ
الٌأصدقٌأنٌأخوكٌالذيٌٌٌ؟نٌياٌمالكسكٌحتىٌاآٌللمٌتجهزٌنف:ٌٌأمهٌوقالٌتبه،ٌدخلتٌعليهٌأ

،ٌٌناهيكٌعنٌأخيكٌالذيٌبعدكٌتزوجٌولديهٌطفلٌٌيصغركٌبعدةٌسنواتٌسنذهبٌاليومٌلنخطبٌلٌه
ٌطيحٌبالفتياتٌمنٌحياتكٌواحدةٌتلوٌالخرى!!ٌ.نتٌٌتاآلن،ٌوأ

ٌٌ.ياٌأميٌٌ(محمود)نتقلٌللعيشٌفيٌبيتناٌالقديمٌفورٌأنٌيتزوجٌٌ:ٌسٌأمالكٌتنهدٌبعمقٌوقاٌل
،ٌٌهيٌابنةٌخالكٌوتربتٌمعناٌ(سالم،ٌزوجةٌ)إحدٌغريبٌبينناالٌيوجدٌأٌٌ؟لماذاٌياٌمالكٌ:نواٌلٌٌ

الٌتتذكرٌعندماٌكانتٌتأتيكٌبضفائرهاٌوهيٌٌ،ٌأيدكٌأنتٌوالتيٌستكونٌزوجةٌأخوكٌتربتٌعلٌى
ٌ؟!ٌ.الٌتتذكرٌسنا،ٌأوسنذهبٌلخطبتهاٌانٌعروسٌ ؟ٌأصبحتٌاآٌلصغيرة

ٌٌهٌقدماهٌليلقيٌنظرةٌأخيرةٌعلٌىتجر،ٌأينٌسيذهٌبٌمضىٌمالكٌمنٌأمامٌوالدتهٌوهوٌالٌيدريٌإلىٌ
وقفٌأمامٌبابٌالمدرسةٌالقديمةٌالتيٌأغلقتٌمنذٌخمسٌسنواتٌلنٌجدرانهاٌقدٌٌٌٌ،امع ٌٌاذكرياتهم

اٌٌيضٌ ويبدوٌأنٌالذكرياتٌٌأٌ،ٌمنهاٌمدرسةٌأخرىنشأتٌبدالٌ تصدعتٌوأوشكتٌعلىٌاالنهيارٌوٌأ
تٌمرتٌعليهاٌعشرٌٌذكرياٌ،ٌوقفٌيجتذبٌمنٌخباياٌقلبٌهاالنهيارٌٌتصدعتٌمثلهاٌوأوشكتٌعلى

ماميٌوهناٌجذبتٌٌ"هناٌوقفتٌأمدٌكفهٌفيٌالفضاءٌوقالٌٌ،ن،ٌوكأنهاٌتمرٌأمامهٌاآٌلسنواتٌكاملة
حدرٌذلكٌٌوقفناٌعندٌمنٌ،اٌمراتٌعديدةمضيناٌذلكٌالطريقٌسوي ٌٌٌ،هناٌضحكتٌفيٌوجهيٌ،يدي

لهاٌاننيٌأحبٌٌنيٌلماذاٌتحدثتٌلمنالٌقلتٌموالدربٌوهيٌتجذبٌيديٌبقوة،ٌفيٌهذهٌالبقعةٌوقفتٌتل
اٌفإنهاٌاستحوذتٌعلىٌقلبيٌبمفردهاٌمنذٌأنٌرأيتٌضفائرهاٌٌولكننيٌكنتٌكاذب ٌٌٌ،منالٌمثلماٌأحبك
ياٌلهاٌمنٌٌٌ،كانٌحزنهاٌيضنيٌقلبيٌوكانتٌسعادتهاٌتشرقٌالحياةٌفيٌعينيٌ،تينوعينيهاٌالبريٌئ
ترفتٌليٌٌ،ٌفيٌذلكٌاليومٌالذيٌاع!!..ٌعشرٌسنواتٌمضتٌوكأنهاٌلمٌتمضٌعلىٌقلبيحياةٌساخرة

اٌوأنتظركٌهناكٌفيٌٌيضٌ ٌداخلٌروحيٌوأناٌأحبكٌأهمستٌ ٌٌ،بحبهاٌوهيٌفتاةٌالتسعٌسنوات
،ٌكنتٌأظنٌأنكٌٌالٌيشغلكٌشاغلٌعنٌدراستكٌاٌحتٌىبدٌ ،ٌلمٌأفصحٌلكٌبذلكٌٌأالمستقبلٌالبعيد

ينٌأنٌروحيٌمعقودةٌبروحكٌفيٌزمنٌتشعرٌٌ،نكٌتشعرينٌكماٌأشعرستبقينٌعلىٌعهدٌالطفولةٌٌل
نٌماذاٌٌ،ٌواآٌلنكٌمنيٌولي،ٌكنتٌأشعرٌأاحدناٌحلٌهذهٌالعقدةٌبلٌسنكملهاٌعقدٌ يعٌأآخرٌوالٌيستط

،ٌٌليٌك،ٌحتىٌأننيٌالٌأستطيعٌالنظرٌٌإستكونينٌقريبةٌوستعيشينٌفيٌبيتناٌولكنٌغريبةٌعني؟ٌحدث
،ٌإنهاٌٌحملٌعنكٌماٌيثقلٌعليٌك،ٌوالٌأنفخٌداخلهاٌمنٌبرودةٌالشتاءالٌأستطيعٌأنٌأمسكٌبكفكٌوٌأ

كيفٌأهربٌمنٌنفسيٌالتيٌتحياٌٌٌ؟،كيفٌأهربٌمنٌكتىٌلتاخذٌمنيٌذكرياتيٌمعكالنهايةٌأتتٌح
،ٌٌفيٌالتاسعةٌعشرٌمنٌعمركٌنٌفيٌالثانيةٌوالثالثينٌمنٌعمريٌوأصبحتٌأنتٌ ؟ٌأصبحتٌاآٌلبك

ٌعامكٌاٌل كانتٌروحيٌٌٌ،اٌبكٌبينيٌوبينٌنفسيكنتٌفخورٌ ٌ،ولٌمنٌدراستكٌفيٌالجامعةأنهيت 
وراقهاٌللحياةٌوتنتظركٌٌنٌبرعمهاٌواشتدٌساقهاٌوفردتٌأيٌزهرتكٌيامالكٌخرجتٌمتقولٌهاٌه



منٌٌٌىرضكٌلتصبحٌشجرةٌتستظلٌبهاٌفيماٌتبقلتقتلعهاٌٌجذورهاٌمنٌأرضهاٌوتضعهاٌفيٌأ
..ٌسيقتلعهاٌغيركٌولكنٌسيزرعهاٌفيٌأرضكٌٌولكنٌهيهياتٌهيهاتٌلماٌحلمتٌياٌمالكٌ،عمرك

ياصغيرتيٌأنٌترحليٌمعٌٌٌعليكانٌأهونٌٌلمسها،ٌوستكونٌمحرمةٌعليكٌاشتمامهاٌأوٌحتٌى
ٌأنٌتكونيٌأماميٌوالٌأعرفٌعنكٌٌخبارٌفضال ٌ،ٌتنقطعٌبينناٌاٌلابدٌ ٌٌأراكٌ غريبٌآلخرٌالبالدٌفالٌأ

اختاركٌأخيٌمنٌٌٌٌ،،ٌبجانبيٌولكنٌيفصلٌبينناٌحدٌالٌنهايةٌلهقريبةٌغريبةٌعنيٌا،ٌأنٌتصبحيئ ٌيش
ليتهٌيقتلعكٌمنٌداخليٌٌٌٌ،نفسيوحيٌومنٌ،ٌليتهٌيأخذكٌمنٌرخذكٌزوجةٌلٌهبينٌمالينٌالفتياتٌليأ
ٌ"...ٌ.خونهحتىٌالٌأشعرٌأننيٌأ

"هناٌبدأتٌٌٌ..وقالٌ،بٌالذيٌيحويٌبداخلهٌقصتهاالٌبٌٌابٌالمدرسةٌبنظرةٌحزينةٌمودعة،ورمقٌبٌ
اٌذاتٌٌوداعٌ ٌٌ،نٌرحلتٌمعهاٌروحي،ٌسأقتلعكٌوأقتلٌروحكٌبداخليٌحتىٌوإنٌستنتهيالقصةٌواآٌل

ٌ".ٌ.فائرالض
ٌٌ:جاءٌصوتٌمحمودٌمنٌخلفهٌ
مامٌبابٌٌ؟ٌكلماٌبحثناٌعنكٌوجدناكٌتجلسٌأوٌتقفٌأاٌياٌمالكٌماٌسرٌهذاٌالمكانلستٌأعرفٌحق ٌٌ-

ٌ!.ٌ.أشعرٌأنٌجنيةٌتحدثكٌمنٌٌداخلهاٌٌ،المدرسةٌالمهجورة
ٌٌ:لمٌوأردفٌمحمودٌٌبحماٌسبتسمٌمالكٌرغمٌاٌلاٌ
ٌ.وهلٌهذاٌوقتٌللوقوفٌهناٌهياٌياٌرجليٌوياٌأخيٌوياٌأبيٌلقدٌتأخرناٌعليٌأهلٌالعروسٌ-
ٌٌ.جملٌعريس:ٌهياٌبناٌياٌأحتضنٌذراعهٌوقالربتٌمالكٌعليٌظهرٌمحمودٌبحبٌواٌ
،ٌنوالٌبسعادةٌيغلفهاٌحزنٌونٌكبيرٌهذهٌالعائلةينتظرٌينالبيتٌوكانٌالجميعٌجاهزٌٌمرواٌعلىٌ

ٌٌ:قالٌتٌ؟هذاٌالحالٌ،ٌإلىٌمتيٌسيظلٌمالكٌعلىلحالٌمالك
ٌٌ؟يأتيٌمعناٌحتى،ٌأليسٌمنٌالفضلٌأنٌنخبرٌعمكٌٌنحنٌجاهزونٌياٌمالكٌ-
ٌٌ.خبرتهٌوهوٌسيلحقٌبنٌا،ٌلقدٌأتنيٌهذاٌياٌأمي:ٌلمٌيفمالكٌبهدوءٌٌ
ٌٌ.سالٌمةٌأنتٌياٌإقمٌبتجهيزٌالسيار:ٌردفٌقائال ٌثمٌأٌ
،ٌصوتٌصفيرٌٌهاٌوالتيٌابتاعوهاٌمنٌثالثٌسنواٌتسالمٌوجهزٌالسيارةٌالتيٌيمتلكونخرجٌإٌٌ

ٌٌااٌليبدويضٌ وخلفهٌشقيقتهٌوزوجةٌأخيهٌأ،ٌخرجٌمالكٌوخلفهٌمحمودٌالسيارةٌيأتيٌمنٌالخارٌج
ختهاٌٌكانٌلديٌأمٌسناٌعلمٌبمجيئهمٌفقدٌأخبرتهاٌأٌٌ،رأيهمٌفيٌالعروسٌالتيٌسيتزوجهاٌمحمود
(ٌأشقاءٌسناٌٌعاطف)وٌٌ(محمد)كانٌٌٌ،،ٌدلفواٌللمنزلبذلكٌفورٌأنٌفاتحتهاٌنوالٌفيٌموضوعٌسنا

الدةٌسناٌفيٌاستقبالٌالنسوةٌٌ)ليلى(ٌووكانتٌٌ،خذوهمٌلقاعةٌالضيوففيٌاستقبالٌالرجالٌوأ
ثناءٌالدراسةٌٌاٌٌأتقابالٌكثيرٌ ٌ،معرفةٌجيدةٌبمحمٌدٌوأخذتهنٌلقاعةٌأخرىٌخاصةٌبالنساء،ٌمالكٌعلى

عائلةٌمالكٌتعرفٌفيٌالبلدةٌٌٌ،رحبٌبهمٌمحمدٌوكانٌمنٌالواضحٌفيٌالوجوهٌالقبولٌ،منٌقبل
قربٌٌصبحتٌفيماٌبعدٌأتهم،ٌفاطمةٌالتيٌأبنسبٌٌوالحسبٌوالنسبٌوسعيدٌالحظٌمنٌيحظىبالخلقٌ

صديقةٌلسناٌودخالٌنفسٌالجامعةٌونفسٌالقسمٌوسكنواٌبنفسٌالغرفةٌفيٌالسكنٌالجامعيٌكانتٌٌ
ٌٌ:ٌكفىٌ،ةٌوقالتٌبتوترتيٌالٌتالحظٌ،ٌنظرتٌسناٌفيٌالمرآتزينٌوجهٌسناٌببعضٌالزينةٌالخفيفةٌاٌل

ٌٌ.مامهم،ٌالٌأستطيعٌالخروجٌهكذاٌأسأغسلٌوجهي
ٌياسناٌأفاطمةٌبحدةٌٌ ٌٌ؟ٌ.تخافينٌ،ٌالٌيوجدٌشيءٌملحوظٌأيتهاٌالغبيةٌفلمتضيعيٌمجهودٌيٌٌن:ٌإياك 

ٌٌ.مامهم:ٌأشعرٌأنٌأخيٌسيالحظٌكلٌشيءٌوسيحرجنيٌأسناٌبتوتر
ٌٌ.لخ..ٌإفيٌوضعٌشروطٌالزواجٌٌوالفرحٌوالمهرٌٌىهتلخوكٌسٌي:ٌأفاطمة

ٌٌ؟ذلكٌنتظني:ٌٌأسنٌاٌ
سنرىٌالستاذٌمالكٌمرةٌٌ؟ٌأنناٌمرأتعرفينٌياسناٌماٌالجميلٌفيٌاٌللكنٌٌٌ:لحظاتٌٌفاطمةٌبعدٌ

ٌ!ٌ.يام؟ٌيالهاٌمنٌٌأهأخرى!..ٌكمٌسنواتٌمرتٌولمٌنر
مسحةٌٌٌ،(ٌأصابتٌداخلهاٌشيئ ا،ٌجزءٌخفيٌداخلٌروحهامالك)تنهدتٌسناٌبعمقٌوكأنٌكلمةٌٌٌ

ٌ:ٌٌفقالتٌلهاٌفاطمٌةٌ،علىٌوجههاخفيفةٌمنٌالحزنٌبدتٌ
ٌٌ!ياموستتزوجينٌبعدٌأ؟ٌلقدٌكبرتٌيافتاةٌماٌزلتٌكلماٌذكرتكٌبالماضيٌتقفينٌبحزنٌهكذاأ-
ٌٌ:أخرجتٌسناٌنفسهاٌمنٌعبقٌالذكرياتٌوقالتٌ



انتهيٌٌٌ،ٌقلتٌلخيٌيجعلهاٌخطوبةٌفقطٌحتىالٌبعدٌأنٌأنهيٌدراستيٌيافاطمةاٌإريدٌزواجٌ الٌأٌ-
ٌٌ.منٌالدراسٌة

ٌ؟ٌ.اٌماٌالمشكلةٌفيٌذلكيضٌ متزوجاتٌوتدرسٌأمعظمٌالفتياتٌٌ:فاطمٌةٌٌ
؟ٌانجزيٌياهانمٌٌالخارج:ٌأمازلتٌتتحدثينٌوالجميعٌينتظركٌبدلفتٌوالدةٌسناٌعليهمٌالغرفةٌوقالٌتٌ

خوتهٌٌنٌعلىٌالعريسٌوعمهٌوإوتسلميٌنمرٌشقيقكٌستذهبيىستسلمينٌعلىٌالنساءٌومنٌبعدهاٌلوٌأ
ٌٌ.الرجال

تزوجينٌٌنتٌست:ٌهياٌياسناٌوكونيٌواثقةٌفأرتباكٌالحظتهٌفاطمةٌفقالتٌلهاأحستٌسناٌبتوترٌواٌٌ

ٌ!.ٌ.ياٌبنتٌالمحظوظٌةٌٌازراعي ٌٌامهندسٌ 
ٌ!!ٌ.عفواٌخالتٌيٌ:ونظرتٌلوالدةٌسناٌوقالتٌ
ٌأاٌقريب ٌعروسٌ ٌراكٌ :ٌأتمنىٌأنٌأضحكتٌوالدةٌسناٌوقالتٌ ٌٌ.ايضٌ اٌياٌابنتيٌأنت 
القاعةٌالتيٌتجلسٌداخلهاٌالنساء،ٌٌٌودلفتٌبهاٌلداخلٌ،هبطتٌوالدةٌسناٌممسكةٌبيدٌسناٌالمرتبكٌةٌٌ

،ٌوبعدٌأنٌٌقتربتٌمنهنٌوسلمتٌعليٌكلٌواحدةٌمنهنٌبخجلٌوحياءمٌالسالمٌواألقتٌسناٌعليه
ٌوعيونٌالنسوةٌمتجهةٌإليهاٌٌرضٌخجال ٌانتهتٌمنٌالسالمٌعليهنٌجلستٌفيٌآخرٌمقعدٌتنظرٌلأل

ٌتتفحصهاٌبدقة.ٌ.
وكمٌٌٌٌ،ذكرٌعندماٌكنتٌتأتينٌلمالكٌفيٌصغركٌويدرسك،ٌألقدٌكبرتٌ:بتسامةٌعريضةنوالٌباٌ

ٌٌ.كٌويذكرٌثرثرتكٌالكثيرةٌمعهلشأنٌاكانٌمهتمٌ 
ٌٌماٌتبقىٌمنٌغالفٌعلىٌنٌتقصد،ٌلقدٌأزاحتٌنوالٌدونٌأخفقٌقلبٌسناٌ ٌظنتهٌقدٌولى،ٌٌماض 
ٌٌ.جميلةٌاعروسٌ ٌنٌأصبحتٌ :ٌوهاٌقدٌمضتٌاليامٌسريعةٌواآٌلردفتٌنوالٌمتمةٌلحديثهٌاأ
ٌ!ٌ.وأيٌجمالٌهذاٌياٌأميٌ:سناٌوهيٌتقولٌوتبعتهاٌعزةٌبالثناءٌعلىٌ
:ٌيسعدنيٌياٌابنتيٌأنٌتكونيٌواحدةٌمنٌأهلٌبيتي،ٌٌردفتٌنوالأحستٌسناٌبالحرجٌمنٌكالمهن،ٌأٌ
ٌٌ.لكٌٌانٌتقبليٌبمحمودٌولديٌزوجٌ وأ
ٌأطرافهاٌشلٌتضربٌ ٌٌٌٌ.ايضٌ ويسعدناٌنحنٌأٌ:ردفتٌوالدةٌسناٌبوٌدأٌ،تٌالدماءٌوجهٌسناٌوأحستٌأن 

دٌلنطلبٌيدٌٌباٌخاٌل:ٌجئناٌاليومٌياٌأمالكٌتنحنحٌوهتفٌقائال ٌٌستاذٌمنصورٌعمفيٌقاعةٌالرجالٌاٌل
.ٌٌٌاشرفٌمنٌنسبكمٌٌامثلٌأصلكمٌوالٌنسب ٌٌصال ٌ،ٌفلمٌنجدٌأكارمٌلولدناٌمحمودأختكٌالكريمةٌابنةٌاٌل

رجالٌمثلكم،ٌٌٌومرحبتٌبكمٌفيٌبيتناٌويسعدناٌويشرفناٌنسبةٌهال ٌ:ٌأجنبهٌوقالٌٌاتكأٌمحمدٌعلى
ٌٌ.نائلتيٌوالردٌيصلكمٌبعدٌشهرٌمنٌاآٌلعٌيوباقٌخوالٌيولكنٌالبدٌمنٌمشورةٌأ

يءٌٌوكلٌشٌ،ٌوأناٌجاهزٌٌاياٌأباٌخالدٌشهرٌبعيدةٌجدٌ ٌٌ:الزواجٌقالٌاٌعلٌىمحمودٌالذيٌكانٌمتلهف ٌٌ
ٌاٌ.واحد ٌافلتكنٌالمدةٌأسبوعٌ ٌ،مركمٌفيماٌتطلبونوتحتٌأ

نتمٌٌالسؤالٌعناٌفأ؟ٌأعتقدٌأنكمٌفيٌغنىٌعنٌباٌخالدٌلماذاٌكلٌهذهٌالمدة:ٌياٌٌأٌايضٌ هتفٌمنصورٌأٌ
ٌٌ.ٌاتعرفونناٌجيدٌ 

ٌٌ.سيصلكمٌالردٌبعدٌأسبوٌعٌٌ،وهوٌكذلكٌ:ردفٌقائال ٌٌثمٌأحكٌمحمدٌذقنهٌوفكرٌقليال ٌٌٌ
ٌ؟العروسٌ:ٌهلٌلناٌأنٌنرٌىامنصورٌمبتسمٌ ٌٌ
ٌٌ.سينتهيٌالموضوعٌٌ..ٌعندماٌنعرفٌعالمنٌاٌل:ٌاآٌلمحمٌدٌٌ
(،ٌوالدكٌكانٌمنٌأعزٌٌصالح)بنٌالشيخٌٌاءٌهللاٌسينتهيٌبفرحةٌوسعادةٌياٌٌانٌش:ٌإمنصورٌٌ
ٌٌ.صدقائيٌرحمهٌهللاأ
ٌ.طالٌهللاٌفيٌعمركٌياٌأستاذٌمنصور:ٌأدٌبمحمدٌردٌبأٌٌ
ٌٌ.ا:ٌإذنٌفلتناديٌالبنتناٌنسلمٌعليهمنصورٌٌ
وقالتٌٌٌ،ٌخرجتٌٌليلىهاٌللخروجوبنهٌالصغيرٌلوالدتهٌفيٌقاعةٌالنسوةٌيدعخرجٌمحمدٌوبعثٌاٌ
ٌٌ؟هاٌماذاٌحدث-ٌٌ:له
.ٌٌمٌياٌياٌأالعريسٌمتلهفٌجد ٌ،نهمٌمتعجلون،ٌولكنٌيبدوٌأقلتٌلهمٌالردٌسيكونٌخاللٌشهرٌ:قال

،ٌهيٌتريدٌخطوبةٌفقطٌحتىٌتنتهيٌمنٌدراستهاٌٌناٌاآٌلختكٌالٌتريدٌزواجٌ :ٌٌأقائلٌةٌأردفتٌليلى
ٌالجامعيةٌ.



نٌٌ،ٌوأناٌلليهاٌفيٌالهاتفٌليال ٌخرجٌمعهاٌمنٌوراءٌظهورناٌويتحدثٌإيٌٌىخطوبةٌحتٌ:محمدٌبحدٌةٌ
،ٌوالٌداعيٌٌفيٌهذاٌالموضوٌعٌاناٌموافقٌٌوالٌأريدٌنقاشٌ اٌمباشرةٌوأهمٌيريدونٌزواجٌ ٌ،سمحٌبذلكأ

ٌ.الٌبعدٌاالتفاٌقأنٌتدخلٌعليهمٌابنتكٌاآلن،ٌفلنٌتدخلٌعليهمٌإ
ٌٌالكبير،ٌدلفتٌللقاعةٌمرةٌأخرىوامرٌولدهاٌأومأتٌليلىٌباليجابٌفهيٌالٌتستطيعٌمخالفةٌأٌٌ

لهاٌزوجةٌعاطفٌٌتحٌمٌتحملٌصينيةٌالعصائرٌوصينيةٌأخرىٌٌمحمدوجاءتٌبعدٌقليلٌزوجةٌ
لةٌوالدةٌسناٌلهاٌوأحستٌبالقبولٌفيٌٌ،ٌسعدتٌنوالٌبمقابممتلئةٌبأطباقٌحلوىٌمنٌشتيٌالنواٌع

خرٌٌلمٌآاٌكأنهٌفيٌعٌاكانٌمالكٌيجلسٌصامت ٌٌ،طرافٌالحديثتصرفاتهم،ٌمضىٌوقتٌتبادلواٌٌأ
ٌاليومٌبنفسهٌيخطبٌٌليسألٌنفسه ؟!.ٌٌٌظافرهاتاةٌالتيٌأغرمٌبهاٌمنذٌنعومةٌأالٌفخيهٌٌ:ٌأهوٌآت 

ٌٌ.جيال،ٌمعلمٌاٌلايضٌ :ٌنريدٌأنٌنفرحٌبالستاذٌالكبيرٌأخرجهٌصوتٌمحمدٌوهوٌيقولٌلهأ
:ٌمعلمٌالجيالٌيبدوٌأنٌجنيةٌتسحرهٌوتمنعهٌمنٌٌبتسمٌمالكٌدونٌردٌوأردفٌمحمودٌقائال ٌاٌ

ٌٌ.يٌفتاٌةالنظرٌل
ٌٌ.سرةٌعنٌأستتزوجٌوتصبحٌمسئوالٌ ٌٌ،كفٌياٌمحمودٌعنٌالمزاحٌوالمشاكسةٌ:منصور

تنظرٌمنٌٌٌسلمتٌسناٌعلىٌالنسوةٌوصعدتٌلألعلٌىٌاٌماٌبه،ضحكٌالجميعٌوضحكٌمالكٌمتخطي ٌٌ
ٌبينماٌوقفٌمنصورٌوإسالمٌٌوالٌ ضونٌللخارج،ٌٌخرجٌمالكٌمنٌالبيتٌأنافذةٌالبيتٌلتراهمٌوهمٌيم
اٌمنٌالنافذةٌبحجابهاٌالزرقٌفرأتهٌيقفٌويسندٌظهرهٌٌتٌسنمرٌما،ٌنظرومحمودٌيتحدثونٌفيٌأ

علىٌالسيارة،ٌأحسٌمالكٌفجأةٌأنٌشعاعٌٌشمسٌيداعبٌوجههٌفنظرٌلألعلىٌفتالقتٌالعينٌ
فيٌوجههٌٌٌوعادٌللخلفٌعشرٌسنواتٌووقفتٌتبتسمٌٌ،المكانٌوالزمانٌمنٌبينهماٌٌبالعينٌوتالشى

اضٌسحيقٌٌعادتهٌفيٌممنٌلنٌتتكررٌاالز،ٌلكنهاٌلحظةٌخاطفةٌمنٌذاتٌالضفائرٌفيبتسمٌلها
.ٌٌخذكٌمنٌهنٌا:ٌلمٌيتبقٌالكثيرٌياحلوتيٌوآقيقهٌوهوٌيقولٌبسعادٌةوأخرجهٌمنهاٌصوتٌمحمودٌٌش

ٌ!ٌ.ابدٌ اٌوأنتٌمتعجلٌدائمٌ :ٌأسالمٌوقاللكزهٌإ
،ٌٌنٌبسعادةٌوفرحةالمقعدٌالخلفيٌللسيارةٌيثرثرٌدلفٌمالكٌلمقعدٌالقيادةٌوجلسٌالنسوةٌداخلٌ

لعروس،ٌكانٌمالكٌينتظرٌأنٌتعترضٌأوٌأنٌترفضٌٌةٌالتيٌاستقبلتهمٌبهاٌوالدةٌاالحفاوويمدحنٌ
يهاٌ،عادواٌللمنزلٌٌحرمةٌعليهٌطالماٌعينٌأخيهٌنظرتٌإلصبحتٌملكنٌحتىٌوإنٌحدثٌلقدٌأ

نفسكٌياٌٌٌ"أهذاٌالوعدٌالذيٌقطعتهٌعلٌىاٌنفسهٌقالٌمحادث ٌٌ،ومازالٌيشعرٌأنهٌسقطٌداخلٌمقلتيها
ٌ".ٌ.فكيرٌبهاتالٌحتى؟..ٌالٌيحقٌلكٌاآلنٌمالك

يهاٌحالٌمشاعرهٌتجاهٌذاتٌٌاٌفاٌالٌنهايةٌلهاٌعارضٌ خرجٌمدونتهٌوكتبٌسطورٌ نهضٌمنٌمكانهٌوأٌ
؛ٌفالٌيستطيعٌأنٌيذكرٌٌتلكٌالسطورٌفقطٌهيٌالتيٌكانتٌتخففٌعنهٌوتعزيهٌوتواسيهٌٌ،الضفائر

عٌوجاءهمٌٌسبو،ٌكأنهاٌالصديقٌالذيٌيشكوٌإليه،ٌمضىٌاٌلالٌبينٌهذهٌالسطورحقيقةٌمشاعرهٌإ
اٌٌسيدفعٌمحمودٌمهرٌ ٌ،ٌذهبواٌوتمٌاالتفاقٌعلىٌكلٌشيءٌ،هلٌالعروسىٌموافقةٌأالمرسالٌببشر

نذٌأنٌرآهاٌللمرةٌالولىٌأحسٌأنهٌمفتونٌبها،ٌمالكٌٌولكنٌالٌيهمهٌفمٌ،ٌامةٌعاليةٌجدٌ اٌوقائغالي ٌ
االتفاقٌخرجٌبقيةٌٌوبعدٌأنٌتمٌٌٌ،نٌذهبواٌليحضرواٌاالتفاقومنصورٌوإسالمٌوبعضٌرجالٌآخري

ٌالرجالٌوبقيٌالخوةٌفقط.ٌ.
ٌٌ.االٌتتصرفيٌبقلةٌعقلٌوالٌتتحدثيٌكثيرٌ ٌيلىٌ:لٌ
ٌٌ.حاضرٌياٌأميٌ:سنٌاٌ
سلميٌعليهٌٌٌٌ،والٌتقتربيٌمنٌعريسكٌوالٌتجعليهٌيلمسٌيدكٌ،نٌاآٌلوالٌتجلسيٌمرتبكةٌكماٌأنتٌ -ٌ

ٌٌ.منٌبعيدٌواجلسيٌبجوارٌشقيقٌك
ٌ!ٌ.حاضرٌٌ:سناٌبنفادٌصبرٌٌ
ٌٌ.عريسكٌٌ،ٌسلميٌعلىتعاليٌياسناٌٌ:القاعةٌوقالٌلهاخرجٌمحمدٌمنٌٌ
،ٌلكنٌمحمودٌالمتوترٌٌرادٌأنٌينهضٌليتركٌالعريسٌوالعروسٌبمفردهماة،ٌوأخفقٌقلبٌمالكٌبشدٌ
،ٌٌرضٌبخجل،ٌألقتٌالسالمٌوهيٌتنظرٌلألدخلتٌعليهمٌبفستانهاٌالورديٌشارٌلهٌبالجلوسٌ،اٌٌأيضٌ أ

،ٌلمٌيظنٌٌقتلتٌمالكٌتلكٌاللحظةٌ،اءٌلهٌكفهااستحيٌٌوقفٌمحمودٌأمامهاٌومدٌلهاٌكفهٌفمدتٌعلى
ٌٌ.خيٌومعلمكٌمالٌك:ٌسلميٌعلىٌأمحمودٌقالٌلهٌاٌ،لشخصٌغيرهٌٌانهاٌستمدٌكفهاٌيومٌ أ
ٌٌ.معلمكٌ:ٌاذهبيٌوسلميٌعلىرفعتٌبصرهاٌنحوهٌفقالٌمحمدٌٌ



،ٌكانٌيودٌأالٌيمدٌكفهٌلهاٌفإنهٌحرمٌهذاٌٌومدتٌكفهاٌ،مضتٌنحوهٌوقلبهاٌيكادٌيقفزٌمنٌداخلهاٌ
نٌٌ،ٌفأحستٌأمامٌالناسٌمدٌلهاٌكفهٌدونٌأنٌينظرٌلها،ٌولكنٌخشيةٌأنٌيحرجهاٌأنفسٌهٌٌالكفٌعلى

..ٌولكنٌسرعانٌماٌسحبتهاٌومضتٌمنٌامامهٌوجلستٌبجوارٌشقيقهاٌٌكفهاٌوجدتٌمكانهاٌفيٌيدٌه
،ٌاجترٌمحمودٌمعهاٌالحديثٌٌليهٌباستحياء،ٌتحدثٌإليهاٌمحمودٌفتحدثتٌٌإمرتهاٌوالدتهٌاكماٌأ
،ٌرأىٌابتسامتهاٌونظرتهاٌٌهانٌمالكٌدونٌقصدٌيراقبٌوجههاٌوعينيكاٌٌ،وجههبتسمتٌفيٌوا

ٌٌ،ٌيحترقٌبداخلهاٌكامال ٌكانٌعمرٌ ٌٌ،سترسالهاٌفيٌالحديثٌمعهالمطمئنةٌلخيهٌوا عليهٌولكنٌٌٌقاس 
ا،ٌفالٌلومٌٌئ ٌاٌبمفردهٌالٌتعرفٌهيٌعنهٌشينهٌكانٌيعيشٌوهمٌ ،ٌوأيقنٌأمضطرٌأنٌيسكتٌويصمت

نٌشاءٌهللاٌٌياٌأباٌٌحنحٌوتردفٌقائلة:ٌالزفافٌسيكونٌبعدٌشهرٌمنٌاآلنٌإٌلومٌنفسه،ٌمالكٌتناٌلإ
ٌٌ.خالد

ٌٌ؟هذهٌالعجلةٌ:ٌولممحمدٌ
ٌٌ؟تسمحٌليٌياٌأخيٌبالحديث:ٌٌأسناٌبحياٌءٌٌ
ٌحتيٌانتهيٌمنٌدراستيٌفيٌالجامعةٌ.ٌفضلٌخطوبةٌاالن:ٌأأشارٌلهاٌبالقبولٌفقالتٌ
كونيٌمطمئنةٌلنٌأجعلكٌتقصريٌفيٌٌ؟ٌوماٌالمانعٌأنٌتكونيٌمتزوجةٌوتكمليٌدراستكٌ:محمودٌ

ٌٌ.ساعدكٌعليهادراستكٌبلٌسٌأ
ٌ...ٌ.لكنٌ:سنٌاٌ
ٌٌ.عليٌبركةٌهللاٌ،ناٌموافق:ٌوأردفٌمحمدٌقائال ٌأ
ٌٌٌ:قامٌمالكٌمنٌمكانهٌوقالٌ،دٌقالٌشقيقهاٌكلمتهٌوأصبحتٌفيٌالمرٌالواقعلمٌتتحدثٌسناٌثانيةٌفقٌ
ٌ.نلديٌشؤونٌسأقضيهاٌاآٌل-
مرٌٌٌٌ،ودٌوبجانبهٌمحمدٌوعاطفٌأشقاءٌسنائماٌعليٌوجهه،ٌبينماٌبقيٌمحمواستأذنٌوخرجٌهاٌ

فيٌليلةٌالحنةٌمالكٌكانٌبارعٌٌٌ،قٌأنٌيكتبٌالكتابٌيومٌالفرحٌذاتٌهاٌوكانٌاالتفٌاالشهرٌسريع ٌ
اليومٌوجاءٌٌٌٌلفهاٌروحٌتحتضرٌوقلبٌينصهر،ٌانتهىوجههٌسعادةٌخٌ،ٌرقصٌوأظهرٌعلٌىالتمثيل

،ٌٌنٌمنٌالرجالٌوالنساءيبيتٌعائلةٌمالكٌمكتظٌبالمدعوٌٌ،يومٌالفرحٌوكتبٌالكتاب.ٌ.اليومٌالتالٌي
مٌٌالطعاٌٌ،ٌانتهىاٌليشاركوهمٌفرحتهمعدواٌالموائدٌودعواٌأهلٌالقريةٌٌجميع ٌذبحواٌالذبائحٌوأ

،ٌٌمسٌلمٌيسترحمالكٌمنذٌاٌلٌ،،اٌبعدٌقليلٌسيعقدٌالقرانالواحدةٌظهرٌ ٌوكانتٌالساعةٌاقتربتٌعلٌى
،ٌوقررٌأنٌٌسرارهٌٌوتاريخهٌالطويلٌمعهاجٌمدونتهٌالتيٌتحملٌخباياٌنفسهٌوٌأخروأٌصعدٌلغرفته

ٌٌ،الوداعٌياذاتٌالضفائرٌٌ..ليليةٌالوداٌع"انتصفٌالسطرٌوكتبٌٌٌ،خيرةٌويحرقهايكتبٌكلمتهٌاٌل

أتمنىٌٌٌالوداعٌبقلبٌينصهرٌوروحٌتحتضر،ٌٌ،الوداعٌياٌسناٌ.ٌ.خبأتهٌعشرٌسنواٌتٌالوداعٌياٌحبٌ 
نٌينتهيٌحبكٌالعظيمٌٌأٌ،ٌأتمنٌىنتزاعكٌمنٌروحيٌوقلبيتٌومحمودٌوأتمنىٌالكٌسعادةٌدائمةٌأن

ٌ...ٌ"في
ٌ:فيٌتلكٌاللحظةٌالتيٌيكتبٌفيهاٌدلفتٌعليهٌوالدتهٌوقالتٌبصوتٌالئمٌ
،ٌأدخلتهمٌقاعةٌٌن،ٌالمعلمونٌزمالؤكٌقدٌأتواٌمحملينٌبالهداياٌاآٌلسفل؟ٌهياٌلأٌلمالٌكٌأنتٌهناٌيٌاٌ-

هياٌاهبطٌلهمٌبسرعةٌٌ،خوتكيٌإينٌباق،ٌلستٌأعرفٌأمنٌالرجالٌمعهمٌالضيوفٌوالٌيوجدٌأحد 
ٌٌ.ياولدي

ٌ:ٌانتظريٌلحظةٌياٌأميٌ.مالٌكٌ
يجهزٌٌٌٌ؟ٌاهبطٌلهمٌاآلنٌوأناٌسأبحثٌعنٌإسالمٌأوٌمحمودٌٌحتىتتركٌالضيوفٌبمفردهم:ٌٌأقالٌتٌ

ٌٌ.للطعاٌمٌٌالهمٌمكان ٌ
اٌمنٌنهٌسيعودٌسريع ٌ،ٌعلىٌأةاٌمفتوحيضٌ اٌوتركٌالمدونةٌأهبطٌمالكٌوتركٌبابٌالغرفةٌمفتوحٌ ٌٌ

؛ٌسلمٌعلىٌزمالئهٌوجلسٌمعهمٌوتبادلٌمعهمٌأطرافٌالحديثٌحتىٌنسيٌأمرٌالمدونة..ٌٌسفلاٌل
ٌٌاٌبالمهنئينٌمنٌالرجالٌوالنساءٌوالصغارٌوالكبارٌمنٌعائلتها،يضٌ هناكٌفيٌبيتٌسناٌالمكتظٌٌأ
لخزانةٌمنٌالناحيةٌٌبسٌفيٌٌافاطمةٌتقولٌلهاٌلقدٌوضعتٌلكٌالمالٌٌ،الفتياتٌيحتضننهاٌبسعادة

يثقبٌتلكٌالسعادةٌالٌٌٌ..ٌسناٌسعيدةٌولكنٌهناكٌشيءووضعتٌلكٌكذاٌفيٌمكانٌكذاٌاليمنى،
التهنئةٌوالطعامٌوذهبواٌمعٌٌٌالزمالءٌمنٌٌسرٌذلكٌالشعور،ٌفيٌبيتٌمالكٌانتهىتعرفٌماٌهوٌوماٌ



لبيتٌالعروسٌوقدٌٌٌسالٌماف،ٌحضرٌالمأذونٌواصطحبهٌإالليلةٌليحضرواٌالزفٌوعدٌأنهمٌسيأتون
ٌٌ:هناكٌٌوقالتٌلمالكٌمحمودٌقدٌسبقهمٌإلىٌنأخبرتهٌوالدتهٌأ

ٌٌ.هناكٌالٌوقتٌلدينٌاٌاتبعهمٌياٌمالكٌإلٌىٌ-
ٌٌ:أطلقتٌنوالٌزغاريدٌمتصلةٌوقالتٌٌمثٌ
ٌٌٌ.دامٌهللاٌالفرحٌفيٌبيتٌيأٌ-

ميصهٌٌقٌمرٌالمدونة،ٌمحمودٌكانٌقدٌنسيٌبطاقتهٌمنٌفرطٌفرحتهٌداخلاٌأاٌمتناسي ٌذهبٌمالكٌناسي ٌ
،ٌيبدوٌأنٌوالدتهٌلمٌترهٌعندٌدخوله،ٌدلفٌٌخذهاٌقبلٌوصولٌالمأذونفيٌغرفتهٌالقديمةٌفعادٌليأ

وجدٌغرفةٌٌ،اٌلغرفتهٌيبحثٌعنٌبطاقتهٌلكنهٌياٌللعجبٌلمٌيجدهاوذهبٌمسرعٌ ٌمحمودٌلألعلٌى
لكٌسألهٌبالمسٌنهٌتذكرٌأنٌماسألهٌعنٌالبطاقةٌربماٌكانتٌمعهٌٌلمالكٌمفتوحةٌفدلفٌللداخلٌلي
نٌمحمودٌكسولٌوربماٌكانتٌمنتهيةٌالتاريخٌولنٌيجوزٌبهاٌكتبٌٌعنٌتاريخٌبطاقتهٌلنهٌيعلمٌأ

منيٌمالكٌليتحققٌمنٌتاريخٌانتهائهاٌ،ٌمضىٌخطواتٌللداخلٌٌٌخذهٌا،ٌفقالٌمحمودٌربماٌأالكتاب
ٌونادىٌ:

ٌ.ٌ.مالكٌ..مالكٌ-
زانةٌوفيٌٌالخٌنظرٌمحمودٌهناٌوهناكٌوبحثٌفٌيٌٌ،فيٌذلكٌالوقتٌٌاومالكٌلمٌيكنٌموجودٌ ٌ

اٌفسقطتٌالبطاقةٌعنوةٌمنٌيدهٌٌمسرعٌ ٌ،ٌالتقطهاٌومضىاٌحالفهٌالحظٌووجدهاخيرٌ ،ٌوٌأدراجاٌل
فلمحٌكلمةٌسناٌٌأخرىٌاٌليلتقطهاٌمرةٌف ٌ،ٌمدٌمحمودٌيدهٌمتلهفوقٌالمدونةٌالمفتوحةٌفوقٌالمنضدة

ماٌبعدٌٌوحملٌالمدونةٌليقرأٌٌٌ،اٌربماٌمالكٌكتبٌلهٌتهنئةوقفٌمتعجب ٌٌ!!.ٌ.مكتوبةٌبحروفٌكبيرة
يقلبٌصفحاتهاٌكالمجنونٌوهوٌٌوراحٌٌٌٌ،المشاعرٌالمتوهجةٌمنٌمالكٌلسناٌووقعٌبصرهٌعلٌىاسمهاٌ
ٌاٌماٌبداخلهٌسينفجر.ٌ.ئ ٌينٌٌشيشعرٌأ

ٌٌأنٌننتهيٌمنٌعقدٌالقرانٌحتٌىلقدٌتأخرالوقتٌنريدٌٌٌ؟ينٌهو،ٌأتٌبعدٌياٌمالكمحمودٌلمٌيأٌ-
ٌٌ.نستطيعٌالتجهزٌللفرحٌوالزفاف

ٌقالهاٌمنصورٌعمهم.ٌ.ٌ
ٌٌ:مالٌكٌ
ٌٌ.للبيٌتمنٌأنٌيذهبٌمرةٌأخرىٌٌانتظرٌربماٌيرتديٌبذلةٌالفرحٌبدالٌ ٌ-
ٌٌ.تصلٌبأميٌتتعجلٌه:ٌسأسالمإٌ
ٌٌ.سنفعلهٌاٌمحمودٌفالوقتٌيمرٌولديناٌأشياءٌأخرٌىٌميٌتعجلي:ٌأسالمٌبوالدتٌهاتصلٌإٌٌ

ٌ؟ٌ!بيتٌالعروسلمٌيكنٌفيٌ!!..ٌٌأمحمودٌ:نوالٌبتعجب
ٌٌ.مرٌما:ٌأخبروناٌأنهٌكانٌهناٌولكنهٌعادٌللبيتٌٌلسالمٌإٌٌ
ٌٌ.ٌد:ٌلمٌأرهٌولمٌيعنوالٌبقلقٌ
ٌٌ.الٌتقلقيٌياٌأمٌيٌ،ن:ٌسأتصلٌبهٌلعرفٌأينٌهوٌاآٌلسالمٌحاولٌطمأنةٌوالدتهٌوقالإٌ
ٌٌ.نٌشاءٌهللاٌخير:ٌإماٌلٌ
ثانيةٌوفيٌكلٌمرةٌتأتيهٌتلكٌالرسالةٌٌا،ٌكررٌاالتصالٌسالمٌبمحمودٌولكنٌهاتفهٌكانٌمغلق ٌاتصلٌٌإٌ

قدٌٌارتدتٌالعروسٌفستانهاٌووضعتٌزينتهاٌفالليلٌٌٌ،،ٌالوقتٌيمرٌويمرالتيٌتشيرٌبأنٌهاتفهٌمغلق
ٌ:ٌٌلٌمحمدأشقاءٌسناٌارتابهمٌتأخرالعريسٌفسأٌ،حل
ٌٌٌٌ؟ينٌمحمودٌياٌمالكأ-
ٌٌيت:ٌسيأمالٌكٌ
ٌ؟ومتيٌسيكونٌالزفافٌ؟ران،ٌمتىٌسيكونٌعقدٌالٌقالوقتٌقدٌتأخرٌوالليلٌقدٌحلٌٌ:محمدٌ
ٌٌ:ثمٌقالٌمضيقاٌعينيهٌ
ٌا!ٌ.لقدٌحاولتٌمهاتفتهٌولكننيٌوجدثٌهاتفهٌمغلق ٌٌ-
ةٌماٌٌ:ٌربماٌسببٌتأخرهٌيحضرٌمفاجأدفٌقائال ٌمقٌمحاوالٌتهدئةٌمحمدٌوطمأنتهٌفأرمالكٌتنهدٌبعٌ

ٌاٌيفعلٌالشياءٌالغريبةٌفيٌأوقاتٌغريبة!ٌ.علمٌمحمودٌجيدٌ ،ٌألعروسه
ٌٌ؟خوكٌياٌمالك:ٌهلٌظهرٌٌألتهٌبقلقاتصلتٌنوالٌبمالكٌوسٌأٌ



الناسٌتنتظرٌوالموقفٌٌٌٌ،ينٌذهبلمٌيظهرٌبعدٌولستٌأعرفٌأينٌهوٌوأٌٌ:ٌالٌياٌأميجابهابأسفٌأٌ

ٌٌ.هلٌالعروسٌوالعروساٌلناٌوٌلأصبحٌمحرجٌ 
ٌ!ٌ.أنٌيكونٌحدثٌمكروهٌلولدٌيٌ:ٌأخشىنوالٌببكاءٌ
،ٌإنٌشاءٌهللاٌسيكونٌبخير،ٌتركناٌٌميطمأنيٌياٌأ:ٌٌانهاٌتنهدٌبعمقٌوقالمالكٌحاولٌأنٌيطمٌئٌ

ٌٌ.تٌتتهامسٌمنٌتأخرٌهحائرينٌوالناسٌبدأ
قالٌثالثٌٌٌ،اٌوكانٌالمتصلٌمحمودجابٌمحمدٌمسرعٌ ،ٌٌأعالٌرنينٌهاتفٌمحمدٌبرقمٌغريبٌ

ٌٌٌ:كلمات
ٌٌ.فضلٌمني،ٌالٌأستحقٌابنتكمٌهيٌتستحقٌاٌلالٌتنتظروني-
ٌببنتٌشفةٌودلفٌللبيتٌوالغضبٌيمألهٌ:كتمٌمحمدٌغيظهٌولمٌينبسٌٌ
قدٌهربٌالعريسٌٌياٌللعارٌالذيٌسيلتصقٌبناٌطيلةٌعمرناٌٌلٌٌ،مصيبةٌحلتٌعليٌرأسناٌٌ،ميأٌ-

غٌسمعتناٌٌفيٌالترابٌسيقولونٌلقدٌنالٌٌالناسٌستمرٌٌي،يأٌتٌواتصلٌبيٌياٌأميٌوأخبرنيٌأنهٌلن
ٌ!!ٌ.كهافترٌائ ٌٌينهٌوجدٌعليهاٌشاٌوهربٌأوٌأمنه
،ٌفيٌالخارجٌعالٌٌ،ٌوانقلبٌالعرسٌلجنازةبحرقةٌٌيتضعٌالثريٌفوقٌرأسهاٌوتبكٌجلستٌليلٌىٌ

ردٌبسرعةٌوكانٌٌ،ايضٌ ،ٌرقمٌغريبٌأرنينٌهاتفٌمالكٌالذيٌكانٌيقفٌعليٌأحرٌمنٌالجمر
ٌٌ:محمودٌقالٌمباشرٌة

ٌٌتاةٌأخرٌى،ٌإننيٌسأتزوجٌمنٌٌفناسبهانهاٌالٌتناسبنيٌوالٌأاكتشفتٌأننيٌالٌأريدهاٌياٌأخيٌٌإٌ-
ٌٌ.خبرتٌمحمدٌبذلٌك،ٌوأوسأعيشٌمعهاٌفيٌقريتها

ٌ..ٌ.الفورٌ؟!ٌالٌوقتٌلمزاحٌكهذاٌتعالٌعلٌىنتٌتمزحٌياٌحيوان:ٌٌأصرخٌمالكٌفيٌهٌ
مالكٌبالغضبٌوأصبحٌٌامتألٌٌ،كلمتهٌكانٌمحمودٌقدٌأغلقٌالخطٌوأغلقٌالهاتفٌنٌيتمٌمالٌكوقبلٌأٌ

ٌ.نىٌمحمودٌلقتلهٌاآٌلنهٌيعثرٌعل،ٌلوٌأينفخٌفيٌالهواءٌبحنقٌشديٌد
غٌفيٌٌ؟ٌالفضيحةٌسمعتهمٌستمرهلهافعلهٌمحمودٌكارثةٌياعميٌبكلٌمعنى،ٌماٌذنبٌالفتاةٌوٌأٌماٌ-

ٌٌ.الوحل
ٌٌ:ٌثمٌقالمنصورٌفكرٌقليال ٌٌٌ
يومٌٌٌعائلتينٌوذنبٌلنٌيغتفرٌإلىتمنعٌالعداوةٌبينٌالخرٌياٌمالكٌل!!.ٌٌالٌحلٌآنتاكتبٌعليهاٌأٌ-

ذناٌوتنقذٌٌسٌمنٌالتنكيسٌوتنقوؤالبدٌأنٌتنقذٌالرنٌبٌعليهاٌوطلقهاٌبعدٌفترةٌولكنٌاآٌلاكتٌٌ،الدين
ٌٌ.هلهٌاالفتاةٌوسمعتهاٌوسمعةٌأ

ٌ...ٌ.لكنٌياٌعميٌٌ:مالٌكٌ
،ٌلكننيٌعجوزٌكماٌترى،ٌوأخوكٌإسالمٌمتزوج.ٌٌنٌياٌمالك:ٌلوٌكنتٌشاباٌلتزوجتهاٌاآٌلمنصورٌٌ

ردفٌٌ،ٌوأاصطحبٌالمأذونٌوخلفهٌعمهٌوشقيقهٌودلفواٌللداخلٌٌ،ومأٌبالموافقةمالكٌبعمقٌوأٌتنهد
ٌٌ.نٌرضيتٌاعطنيٌيدك؟ٌإختكاٌٌلترضانيٌزوجٌ :ٌمحمدٌأمالكٌقائال ٌ

ووضعهاٌفيٌٌٌ،قامٌمحمدٌالذيٌيشعرٌبالكسرةٌولكنٌيدٌمالكٌهيٌالقشةٌالتيٌسترفعهمٌمنٌالوحلٌ
قرانٌوأصبحتٌسناٌٌتمٌعقدٌالٌ،،ٌالٌيستطيعٌالرفضٌاآلنٌأوٌحتىٌالتفكيريدٌمالكٌدونٌمعارضة

نٌيتركٌٌبقهرٌوكسرةٌفماٌأصعبٌأٌٌمنٌداخلهٌيرفضٌذلكٌوهيٌتشعرٌٌهنزوجةٌلمالكٌرغمٌأ
ٌ!ٌ.العريسٌعروسهٌليلةٌالزفاف

بكتٌٌٌٌ،قاقٌقلبهاٌوكسرتهانٌشأحدٌيصدقٌماٌحدثٌكانتٌسناٌتشعرٌبانٌوالٌنٌانتهىٌعقدٌالقرابعدٌأ
خٌنذلٌعديمٌٌعليٌأنٌتتزوجٌمالكٌفماٌذنبٌمالكٌإنٌكانٌلهٌٌأعترضتٌ،ٌاالكثيرٌمنٌالدموٌع

؟ٌٌيجعلٌأسعدٌيومٌفيٌحياتهاٌأتعسٌيومٌترفتهٌحتٌىق؟ٌماٌالذنبٌالذيٌالماذاٌفعلٌبهاٌهذاٌٌ؟المسئولية
لكنٌٌٌٌ،رفضتٌتلكٌالزيجةٌيتهٌا،ٌٌلليتهاٌماتتٌقبلٌهذاٌاليومٌٌ،الزواجٌمنٌالبدايةٌليتهاٌماٌوافقتٌعلٌى

..ٌٌلمقررٌونفذٌوهيٌوحدهاٌمنٌتجرعتٌاٌلٌشقيقهاٌالذيٌيتحكمٌفيٌأمرهاٌوحياتهاٌهوٌالذٌي
ٌٌ:ةٌوجففتٌدموعهاٌوقالتٌبجديةنظرتٌلنفسهاٌفيٌالمرآ

ٌ.سأعيشٌكماٌفرضتٌعليٌالحياةٌأنٌأعيشٌٌ،اٌلنٌأستسلمبدٌ أٌٌ-
ٌ:دخلٌعليهاٌشقيقهاٌوقالٌبحزنٌٌ
ٌٌ.ٌكهياٌلتذهبيٌمعٌزوجٌ-



،ٌالناسٌجميعهاٌعلمتٌٌبيٌمعززةٌمكرمة؟ٌأفضلٌأنٌأبقىٌفيٌبيتٌأوماٌالداعيٌلذلكٌ:قالتٌبحدٌةٌ
ٌٌ؟.ٌودٌالعيشٌفيه،ٌفماٌالداعيٌأنٌأعيشٌفيٌبيتٌالٌأنالعريسٌتركنيٌوهربٌوتتحدثٌعنيٌاآٌلنٌأ

يٌمعٌزوجكٌوأنٌتعيشيٌٌومنٌالطبيعيٌأنٌتذهبٌ،مر:ٌأنتٌتزوجتٌاآلنٌوانتهىٌاٌلمحمدٌبحدة
كونيٌزوجةٌلمالكٌوارضيٌبماٌقسمٌٌٌٌ،الٌتنالكٌألسنةٌالناسٌويدعونٌعليكٌبأشياءٌبيتهمٌحتىفيٌ

ٌٌ.نكٌتزوجتلمونٌمنٌهوٌعريسكٌبينهمٌالمهمٌاآلنٌأالكثيرٌمنٌالناسٌالٌيعٌٌ،هللاٌلك
،ٌٌليكفرٌعنٌسيئاتٌأخيهٌاهوٌتزوجنيٌمرغمٌ ٌ،نٌلحفظٌماءٌالوجهٌفقٌطمٌاآٌلهذاٌالزواجٌتٌ:سنٌاٌٌٌٌ

ٌ.حدثٌأخيٌويعودٌهوٌلمنزلهمٌوكأنٌالٌشيٌءٌٌاهناٌيٌأناٌسأبقٌى
ٌٌ:جذبهاٌمحمدٌبقوةٌمنٌذراعهاٌوأخرجهاٌمنٌالغرفةٌووضعٌيدهاٌفيٌيدٌمالكٌوقالٌله

ٌخذٌزوجتكٌ.ٌ-
ٌٌ:لكنهٌقالٌلهٌ،ماٌفعلهٌشقيقهدونٌمعاتبةٌعٌ
ٌٌ.الٌتهانٌوتصانٌفيٌبيتكمأختيٌكريمةٌعفيفةٌوآملٌأٌ-
ٌٌ.اوبيتهاٌأيضٌ ٌٌ:مالكٌٌ
كانٌأهونٌعليهٌٌٌٌ،يعزٌعليهٌكسرهاٌ،ن،ٌيعلمٌأنهاٌمكسورةٌاآٌلبجانبهاٌوأمسكٌكفهاٌبرفقٌومضىٌ

ٌ؟.ٌ.وبيٌذلكٌياٌمحمودٌلماذاٌ..لماذاٌفعلتٌبهاٌٌأنٌيعيشٌبألمٌفراقهاٌمنٌأنٌيراهاٌتتألم
ٌٌحدثٌصدمةٌللجميع،اٌفماٌحدثٌٌأرضٌولمٌتنظرٌلهاٌولمٌتودعهوالدتهاٌكانتٌتنكسٌرأسهاٌلألٌ

خمدتٌٌهاٌبداخلهاٌوجلسٌبجانبهاٌوقادهاٌإسالم،ٌوصلواٌللبيتٌالذيٌأجلسرةٌالمزينةٌوأوصالٌالسيا
،ٌالكلٌيشعرٌبخيبةٌأملٌكبيرة،ٌكانتٌتجلسٌٌالكلٌمذهولٌومندهشٌٌ،فرحتهٌوعمٌالصمتٌداخله

سالمٌبالسيارةٌلداخلٌٌدلفٌإٌٌ،..ٌوكأنهاٌمتجمدةدونٌكالمٌ،دونٌحراكٌ،ليهبجانبهٌدونٌأنٌتنظرٌإ
كانتٌٌٌ،دمعةٌترقرقتٌمنٌعينهاٌ،وهبطٌمالكٌوأمسكٌبيدهاٌوأنزلهاٌمنٌالسيارةٌٌ،منهاالبيتٌوهبطٌ

..ٌٌمنٌهذٌاٌ،ٌلكنٌلمٌيحدثٌشيءكوشةٌوصديقاتهاٌيلتففنٌمنٌحولهاتفكرٌبفرحتهاٌوجلوسهاٌفيٌال
ا،ٌٌ،ٌنوالٌكانتٌتنوحٌبصوتٌعالٌوعزةٌتحاولٌتهدئتهتبددتٌفرحتهاٌوتحولتٌلحزنٌوقهر

ٌٌ:ٌاقتربٌمنهاٌمالكٌوقالٌلها
ننيٌلمٌٌ؟ٌألمٌيكنٌيحزنكٌٌأكبرٌمنٌفرحتكٌبزواجيين؟ٌأفرحتكٌبزواجٌمحمودٌأتبكٌٌ،ٌعالمأميٌ-

ٌٌ.ناٌقدٌتزوجت؟ٌوهاٌأأتزوج
ٌٌ:حتضنتٌولدهاٌوقالتقامتٌالمٌمنٌمكانهاٌوجففتٌدموعهاٌواٌ
ٌٌ.بلٌفرحانةٌياٌولديٌ-
ٌٌ:قتربتٌمنٌسناٌوقالتٌلهاواٌ
ٌٌ.بنتٌيٌفيٌعينيٌياٌٌاوأنتٌ ٌ-
ٌٌ:دمعةٌرقيقةٌسالتٌفوقٌوجههاٌالصغير،ٌمسحتهاٌنوالٌبيدهاٌوقالتٌلمٌتردٌسناٌولكنٌٌ
ٌٌ.نٌزوجةٌسيدٌالبيتلتعلميٌياٌابنتيٌأنٌمالكٌسيدٌالبيتٌهناٌوأنتٌاآٌلٌ-
ٌٌ؟ٌ.فهلٌستعيشٌمعكٌفيٌالغرفةٌالقديمةٌٌ،نٌلمٌتكتمل:ٌشقتكٌحتىٌاآٌلجذبتٌنوالٌيدٌمالكٌوقالٌتٌٌ

الجبانٌالذيٌيهربٌليسٌٌٌٌ،ساسشٌبهاٌفيٌاٌليالٌياٌأميٌستعيشٌفيٌالشقةٌالتيٌكانتٌستعٌٌ:مالك
ٌ.هاهٌالشقةٌمنٌحقهاٌوتوجدٌبهاٌجميعٌأغراضوهذٌٌ،لهٌمكانٌبيننا

ٌٌ.يامرٌلكنٌياولديٌسيعودٌفيٌيومٌمنٌاٌلنٌماٌفعلهٌمحمودٌجرمٌكبي:ٌأعلمٌأنواٌلٌٌ
،ٌٌاليومعيشٌفيٌغرفتيٌالقديمةٌوهيٌستعيشٌفيٌشقتهاٌالتيٌأصبحتٌملكهاٌمنذٌ:ٌأميٌأناٌسأمالك
ٌٌ.سندفعٌلهاٌثمنهٌاٌانٌتركتٌهذاٌالبيتٌيومٌ وإ
؟ٌخذهاٌياٌولديٌٌهذهٌالزيجةٌولكنٌماٌذنبٌهذةٌالفتاةٌأنٌتعيشٌمعلقةٌ:ٌأعلمٌأنكٌمرغمٌعلىنوالٌ

ٌٌ.الٌأحدٌيعرفٌأينٌالخيٌرٌ،والدكاٌٌلمٌ زوجةٌوأ
ماٌٌيكفيٌٌٌ،رغمهاٌأنٌتعيشٌمعياٌوالٌأستطيعٌأنٌأالزواجٌمنيٌأيضٌ ٌ:ٌهيٌمرغمةٌعلىمالكٌٌ

ٌٌ.وٌتتركنابينناٌوتختارٌهيٌبنفسهاٌإنٌكانتٌتريدٌأنٌتبقىٌأدعيهاٌتعيشٌٌٌ،فعلناهٌبها
اٌأنٌٌيضٌ ،ٌوأريدهاٌهيٌأتستطيعٌأنٌتكملٌحياتكٌمعهاٌٌىٌأمرٌمحمودٌحتىريدكٌأنٌتنس:ٌأنوال

،ٌوإنٌكنتٌتفكرٌفيٌأنكٌستتزوجهاٌفترةٌوتطلقهاٌفأنتٌتظلمهاٌمرةٌٌكلٌماٌحدثٌتتخطىٌوتنسى
ٌزوجتكٌكنٌبجانبهاٌكأيٌزوجٌ.ٌأخرى،ٌهيٌاالن



ٌٌ:مالٌكٌ
منٌحقهاٌوأناٌالٌٌٌربماٌبعدٌمضيٌأيامٌتطلبٌالعودةٌلبيتٌأبيهاٌوهذاٌٌ،ليستٌبهذهٌالسهولةٌياٌأميٌ-

ٌٌ.نفذٌرغبتهاأستطيعٌغيرٌأنٌأ
ٌٌ:شارٌلعزةتقفٌبصمتٌوحزنٌوهيٌتشعرٌبالوحدة،ٌمالكٌٌأٌكانتٌسنٌاٌ
ٌٌ.خذيهاٌلشقتهاٌياعزةٌ-
ٌٌ.بتيٌلتستريحٌيتعاليٌياٌحبٌيٌٌ:عزةٌبحنانٌٌ
،ٌفتحتهاٌٌوصلواٌللشقةٌالتيٌجهزهاٌلهاٌمحمودٌٌ،الدرجواٌمضتٌسناٌبجانبهاٌباستسالمٌليصعدٌ

ٌٌ:وقفتٌهيٌلحظاتٌبالخارجٌولكنٌعزةٌجذبتهاٌوقالتٌلهاٌ،مامهاٌللداخلعزةٌودلفتٌأ
.ٌٌبلٌكلٌالبيتٌملكٌلٌكٌلكٌ ٌٌاليستٌهذهٌالشقةٌفقطٌملكٌ ٌٌ،نٌزوجةٌكبيرٌالبيت،ٌأنتٌاآٌلحبيبتٌيٌ-

اهيةٌوالمقاعدٌالقطيفةٌالمزكرشةٌوالصالونٌٌسناٌمنٌحولهاٌللحوائطٌالمطليةٌبألوانٌزٌنظرت
ماذاٌحدثٌياٌمحمودٌٌ"ٌ.ٌ.قالتٌمحادثةٌنفسهٌاٌ،بوابطهٌسفرةٌصغيرٌوثالثٌغرفٌمفتحةٌاٌلتتوس
ٌ؟!".ٌ.ماٌالسببٌالذيٌجعلكٌتتركٌكلٌهذاٌوتتركنيٌوتهربٌ؟وترحلٌيءئٌكلٌشيلته
ٌٌ:يٌتقولأخرجتهاٌعزةٌمنٌشرودهاٌوهٌٌ
ٌٌ.شقتكٌٌيهياٌلتريٌباقٌ-

،ٌٌطفالأدخلتهاٌغرفةٌبهاٌسريرانٌصغارٌالحجم،ٌتبدوٌمنٌشكلٌطالئهاٌورسوماتهاٌأنهاٌغرفةٌلأٌل
الغرفةٌالثالثةٌٌٌ،ٌأمٌابيهافةٌالثانيةٌوالتيٌتوجدٌبهاٌمعظمٌأشيائهاٌالتيٌجلبتهاٌمنٌبيتٌٌأدخلتهاٌالغروأ

توجدٌبداخلهاٌخزانةٌكبيرةٌللمالبسٌٌٌٌ،لوانجدرانهاٌمطليةٌبأزهيٌاٌل،ٌٌكانتٌغرفةٌالمعيشة
ٌٌ:ردفتٌعزة،ٌأتاناوسريرٌكبيرٌيوضعٌعليهٌالحريرٌوالس

ٌٌ.هناٌملكٌلٌكٌيءهيٌغرفتكٌوكلٌٌشٌ-
ٌٌ.تستريحٌيٌٌ،ٌسأترككٌاآلنٌحتىالبدٌأنكٌمتعبةٌٌ:بتسمتٌسناٌبودٌلعزةٌفهتفتٌعزةٌبحبٌاٌٌ
اٌإنٌالمكانٌجميلٌٌحق ٌٌٌ،حولهاٌيءرٌتتأملٌكلٌشمضتٌعزةٌللخارجٌوجلستٌسناٌفوقٌالسريٌٌ

فقامتٌٌٌ،ٌقامتٌوجلستٌعليهٌمرةٌأخرىٌفكانٌيهبطٌبهاٌبعضٌالشيء،ااٌجد مريحٌ ٌوالسريرٌيبدو
ٌ!!.ٌ.لمٌيكنٌٌائ ٌٌيوكأنٌشٌ..ٌأصبحتٌتقفزٌوتصفقٌبسعادةوفعلتهاٌثانيٌة

ٌ!!ٌ.طفلةٌبلهاء-
تقفزٌفوقٌسريرهاٌوتصفقٌوتضحكٌمتناسيةٌٌالغرفةٌالتيٌٌمامٌقالهاٌمالكٌالذيٌلمٌتالحظٌوجودهٌأٌ

هاٌلمٌتفتعلٌثورةٌمنٌٌ،ٌعادٌللخلفٌوتنحنحٌثمٌطرقٌالبابٌفجلستٌفيٌصمتٌوكأنكلٌشيء
ٌٌ:رضٌفيٌخجلٌفقالٌلهاٌمالٌكمتٌمنٌمكانهاٌونظرتٌلأٌلمنذٌقليل،ٌقاٌالضحكٌوالتصفيٌق

ٌٌ.تعاليٌللخارجٌمنٌفضلٌكٌ-
؟ٌإنهاٌالٌٌهلٌسيعيشٌمعهاٌفيٌالشقةٌريكةٌفيٌالصالونٌ،ٌخرجتٌوهيٌتفكرجلسٌمالكٌعلىٌأٌٌ

ستاذٌمالكٌالذيٌٌ،ٌإنهاٌلمٌتشعرٌأنهٌزوجهاٌاآلنٌبلٌتشعرٌأنهٌاٌلمضحكٌ،ٌهذاٌأمرابدٌ تتخيلٌذلكٌأ
،ٌقالٌٌا،ٌجلستٌأمامهٌوهيٌتخفضٌبصرهاٌلألرٌضمٌاٌئ ٌيليعلمهاٌٌشٌوأتٌىٌكانٌيلقبهاٌبذاتٌالضفائٌر

ٌٌ:لها
ٌٌ!ٌأتتذكرينٌعندماٌكنتٌترغميننيٌعلٌى؟منذٌمتيٌوأنتٌتخجلينٌمنيٌهكذاٌياذاتٌالضفائرٌ-

ٌٌ؟الطعامٌمعكٌوعليٌالمضيٌمعك
ٌ.كنتٌصغيرةٌوقتهٌاٌ:قالتٌبصوتٌبالكادٌيخرجٌمنٌيسمعٌهٌٌ
أنتٌهناٌٌٌٌ،نٌهناٌسيدةٌالبيتٌككلٌسيدةٌفيٌالبيت:ٌجئتٌلقولٌلكٌأنكٌأنتٌاآٌلتنهدٌبعمقٌوقالٌٌ

يٌالرأيٌوالمشورةٌوشاركيٌفيٌٌوشاركيٌفٌٌ،لكٌٌ،ٌافعليٌماٌيحلوٌلكٌوتحدثيٌبماٌيحلوفيٌبيتك
هاٌٌويحترمكٌوهذهٌالشقةٌهيٌملكٌلكٌوإنٌتركتٌالجميعٌهناٌيحبٌكٌٌ،كلٌماٌحدثٌيوانسٌكلٌشيء،

ٌٌ.ستثمنٌويدفعٌلكٌثمنهاٌايومٌ 
،ٌأعلمٌأننيٌٌفيٌالبيتٌسيكونٌلكٌماٌتريدينٌلكٌشقةٌأخرىٌنٌتكون:ٌوإنٌأردتٌأثمٌصمتٌقليال ٌٌٌ

ٌٌ.عنٌكلٌماٌحدثٌاٌلكاٌمناسب ٌعتذارٌ الٌأجدٌا
نقذتنيٌمنٌٌاٌسوىٌأنكٌأئ ٌٌينتٌلمٌتفعلٌبيٌش؟ٌٌأولماذاٌأنتٌتعتذرٌٌ:ازدردتٌسناٌريقهاٌوقالت

ٌٌ.الفضيحٌة



ٌٌ.وهوٌالخاسرٌبترككٌ،رٌض؟ٌأنتٌأشرفٌوأعفٌفتاةٌعلىٌوجهٌاٌليٌفضيحةٌياٌسناأٌ-
ٌٌ.خيرٌٌأنٌتكونيٌبخيروتصبحيٌعلىٌ:ٌأتمنٌىصمتٌوصمتتٌوقامٌمنٌمكانهٌوقالٌلهٌاٌ
وفرحتٌعندماٌٌٌٌ،ستبلدتٌالفستانٌبمنامةٌجديدةٌفرحتٌعندماٌارتدتهالبابٌمنٌخلفهٌوٌاأغلقتٌٌاٌٌ

احتضنتٌالوسادةٌٌٌٌ،ايضٌ يابٌوفساتينٌجديدةٌوأحذيةٌجديدةٌأنظرتٌلخزانةٌالمالبسٌالممتلئةٌبث
شعرهاٌولفتهٌٌمشطتٌٌٌ،مرٌمحمود،ٌاستيقظتٌفيٌالصباحٌالباكرركشةٌبسعادةٌونامتٌناسيةٌأالمز

نهاٌعادتٌابنةٌٌاٌوشعرتٌٌأفبدتٌقصيرةٌجد ٌكعٌبدونٌٌذنهاٌوارتدتٌحذاءٌ فوقٌٌأضفيريتنٌوعلقتهٌ
نوالٌالتيٌٌٌٌ،ٌألقتٌتحيةٌالصباحٌعلىطفالطتٌبمنامتهاٌالتيٌتشبهٌمناماتٌاٌلهٌبٌ،التسعٌسنوات

ٌٌ:كانتٌتجلسٌبمفردهاٌفيٌردهةٌالبيتٌفشهقتٌنوالٌوقالت
ٌٌ.اصعديٌلشقتكٌياٌابنتيٌ؟!امبكرٌ ٌصباحٌالنورٌلماذاٌاستيقظتٌ ٌ-
ٌٌتادةٌعلٌىع،ٌلمٌأكنٌمحبٌالنومٌلوقتٌمتاخر:ٌالٌٌأجلستٌسناٌالقرفصاءٌداخلٌمقعدٌكبيرٌوقالٌتٌٌ

ٌٌ؟فطارينٌليٌأنٌأعدٌاٌلهلٌتسمٌحٌ،ذلك
حدٌهناٌيرتديٌمثلهاٌولكنٌستتركهاٌبهاٌولمٌتعلقٌٌ،ٌلمٌيكنٌٌأنظرتٌنوالٌللمالبسٌالتيٌترتديهاٌ

ٌٌ:حكامٌالبيت،ٌنوالٌبسعادةاٌمنٌأئ ٌيٌتفقهٌٌشنهاٌماٌزالتٌصغيرةٌواٌلٌلٌعليها
ٌٌ.ساعدكٌفيٌالبدايٌةاٌقلتٌلكٌالبيتٌبيتكٌولكنٌدعينيٌٌأكمٌٌ،تفضليٌياسناٌ-
اٌٌميٌدائمٌ ،ٌكنتٌأعدٌوجبةٌالفطارٌوأعدٌكلٌالطعامٌمعٌأالٌتغرنكٌهذهٌالضفائرٌ،نوالٌخالةٌ-
ٌٌ.ابدٌ وأ
رثةٌحدثتٌبالمس،ٌأثارتٌضوضاءٌٌنٌالٌكٌاثمٌدلفتٌللمطبخٌوهيٌتدندنٌدندناتهاٌالصباحيةٌوكأٌ

عمتهاٌٌٌ،ٌألقتٌالصباحٌعلٌىسالمبعدٌقليلٌاستيقظتٌزينبٌزوجةٌإٌٌ،وضجيجٌفيٌمطبخٌالبيت
ٌ.فطار:ٌظننتٌأنكٌفيٌالمطبخٌياعمتيٌتعدينٌاٌلالجالسةٌوقالت

ٌ!ٌ.نهاٌالعروسٌالصغيرةٌالتيٌتحدثٌالضوضاءٌفيٌالمطبخ،ٌإنا:ٌلستٌأنوالٌ
ٌ؟...ٌ.ستيقظت:ٌوهلٌاشهقتٌزينبٌ
:ٌصباحٌالخيرٌياٌٌبتسامةٌعريضةٌوهيٌتقولنٌتكملٌكلمتهاٌوجدتهاٌأمامهاٌوعلىٌوجههاٌاقبلٌأٌ

ٌ؟ٌ.فطاركمزينب،ٌأينٌتتناولونٌإ
ٌٌ.فوقٌهذهٌالمائدةٌٌ:ردفتٌنوالٌقائلةوأٌنظرتٌلهاٌزينبٌبتعجبٌوهيٌتلتزمٌالصمتٌ
طباقٌوبرادٌالشايٌٌاختفتٌمنٌأمامهمٌذاتٌالضفائرٌبسرعةٌغريبة،ٌوأتتٌتحملٌبعضٌاٌلٌ

كانتٌسناٌتمضيٌأمامهمٌٌٌ،،ٌاستيقظتٌعزةٌواتخذتٌشكلٌزينبٌفيٌاالندهاشتٌالفرحيوبسكو
،ٌٌهلٌالدار:ٌتفضلواٌياٌأعدادٌالمائدةٌقالتٌبثقةهاٌالٌتطأٌالرض،ٌوبعدٌأنٌانتهتٌمنٌإكأنٌقدمي

ٌٌ.عدادٌفطورالمستجدةٌفيٌبيتكٌمابكمٌإأودٌأنٌينالٌإعج
اٌواسعةٌٌفهيٌالٌتغطيٌشعرهاٌوترتديٌمنامةٌحق ٌٌ؛رٌضاٌونظرٌلأليضٌ استيقظٌإسالمٌٌأٌٌ

لكنهاٌمنامةٌفيٌالنهاية،ٌجلسٌالجميعٌفوقٌالمائدةٌغيرٌمصدقٌفلمٌينتظرواٌمنهاٌأنٌٌٌوفضفاضة
ا،ٌلكنهاٌٌحد ولنٌتقابلٌأٌابد ٌولنٌتتركٌشقتهاٌأنهاٌستنطويٌفيٌمكانهاٌخجال ٌ،ٌظنواٌأتفعلٌذلٌك

تجردتٌمنٌكلٌالعمرٌٌٌٌ،،ٌالكلٌيجلسٌعداٌمالكجلستٌمعهمٌونظرتٌللمائدٌةٌٌ،خلفتٌكلٌظنونهمأ
ٌ؟ٌ.ينٌهوٌمالك:ٌخالتيٌنوالٌأالذيٌمضيٌوقالٌت

ٌٌ.هوٌنائمٌبغرفتهٌالقديمةٌ:نوالٌبتعجبٌوسعادٌةٌٌ
ٌٌٌ؟ينٌهيٌغرفته:ٌوأقالت

ٌ؟ٌ.لمٌتتذكريهاأ،ٌٌأولٌغرفةٌتجدينهاٌعندماٌتصعدينٌالسلمٌٌ:نوالٌ
ومضتٌٌٌوصعدتٌالسلمٌوتذكرتٌغرفتهٌالقديمةٌ،قامتٌسناٌمنٌمكانهاٌوسطٌدهشةٌمنٌالجميعٌٌ

للغايةٌولمٌٌٌٌامالكٌكانٌمتعب ٌٌا،اٌردٌ يضٌ ا،ٌطرقتهٌثانيةٌولمٌتجدٌأنحوهاٌوطرقتٌالبابٌفلمٌتجدٌردٌ 
للداخلٌبجرأةٌفتاةٌٌمامها،ٌدلفتٌٌيل،ٌضغطتٌمقبضٌالبابٌففتحٌالبابٌأيغطٌفيٌالنومٌسويٌمنذٌقل

ٌٌ.مالكٌٌ:ليهٌلحظاتٌوقالتٌبطفولية،ٌنظرتٌٌإسريرهٌٌاٌعلىوجدتهٌممدد ٌ،التسعٌسنوات
ٌ!ٌ.ٌارغامٌكماٌكنتٌأستعملهٌقديمٌ اٌلنيٌسأستعملٌمعهٌ:ٌيبدوٌأقالتٌ،بهٌالمٌيجٌ



ٌٌ،ٌجذبتهاٌمرةٌأخرىيدهٌٌذراعهٌوجذبتهٌلكنٌمالكٌضخمٌالجثةٌلمٌتستطيعٌتحريكٌحتىٌٌأمسكتٌ
ٌٌغيرةٌناعمة،ٌفظنهاٌيدٌحبيبةٌابنةٌأختهٌعزةيدٌصٌيةٌفاستيقظٌٌتلكٌالمرةٌمالكٌعلىاٌنفيٌمحاولةٌث

ٌٌ.ناٌم:ٌماٌبكٌياحبيبة؟ٌاتركينيٌأفقال
ٌٌ!لستٌحبيبٌةٌ-
ناٌذاتٌٌ:ٌٌأوهزتٌضفائرهاٌبيدهاٌوقالتٌ،يهٌعينيهٌبفزعٌليجدهاٌتنظرٌلهٌمبتسمةفرفعٌعينٌ

ٌ!.ناٌياٌمالكٌأيامٌشبابكٌعنٌاآٌلكنتٌنشيطٌ ٌ،الضفائر
كقطةٌٌٌ،ٌقصيرةٌتبدوكأنٌالسنونٌلمٌتمضٌعليهاٌ،هٌرؤيتهاٌبهذاٌالشكلتصدمامٌوجلسٌوقدٌقٌٌ

ريدكٌأنٌتتذوقٌٌمٌوأفطارٌاليو:ٌاستيقظٌأيهاٌالكسولٌلقدٌحضرتٌاٌلبهذهٌالثيابٌالتيٌترديها،ٌقالٌت
ٌٌ.نٌطعاميٌالٌيقاومٌهياٌهياٌهيٌا،ٌٌللتهممنهٌقبلٌأنٌي ٌ

ٌ؟!ٌ.لهيٌأأحلم:ٌماٌهذاٌياٌٌإمالكٌٌ
ٌٌ.اتبعنيٌيامالٌكٌ:قالٌتٌ
،ٌتوضأٌٌخرٌمماٌفعلتاٌهوٌاآٌلقامٌمنٌمكانهٌمندهشٌ ٌٌ،وهيٌتمضيٌخارجٌالغرفةٌوتهبطٌلألسفلٌ

اٌتحكيٌٌوسنٌ!!.ٌ.غيرٌمعقولٌ،سفلٌليستمعٌلضحكاتٌجميعٌمنٌفوقٌالمائدةوصلىٌوهبطٌلأل
؟"..ٌٌيحدثهلٌتحولتٌتلكٌالفتاةٌلمهرجٌماٌالذيٌ"ٌ..اٌنفسهقالٌمحادث ٌٌ،حدثتٌلهٌاٌمواقفٌغريبة

،ٌردٌالجميعٌتحيته،ٌأماٌٌ،ٌوألقىٌتحيةٌالصباحالمقعدٌالمخصصٌلهٌٌمضىٌنحوٌالمائدةٌوجلسٌعلى
كنتٌكلماٌأتيتٌٌٌ،ااٌجد وهوٌفيٌسنٌالشبابٌكانٌنشيطٌ ٌٌ،ٌياٌخالتيمالكٌأصبحٌكسوالٌ ٌ:هيٌفقالٌت

ٌٌ.اوجدتهٌمستيقظٌ 
ٌٌ.اٌياٌفتاةهوٌماٌزالٌشاب ٌٌكنواٌلٌ
ٌ!ٌ.ليٌأنٌالفتياتٌمغرمةٌبهوالٌتقوٌٌ،اشابٌووسيمٌأيضٌ ٌ:سنٌاٌ
هيٌالفتاةٌالوحيدةٌالتيٌتستطيعٌأنٌتحولٌنكسةٌحربٌٌ"ٌ..ضحكٌالجميعٌفقالٌمحادثاٌنفسهٌ

ٌ!".ٌ.لمناسبةٌسعيدة
،ٌٌالٌترتديٌمثلٌهذهٌالمالبسٌفيٌالبيت،ٌقوليٌلهاٌٌأمي:ٌأقالٌلهٌاٌٌ،قامٌالجميعٌوبقيتٌوالدتهٌبجانبهٌ

ٌٌ.اوحتيٌالٌيحرجٌهوٌشخصي ٌٌٌ،سالمٌبهذاٌالشكلفالٌيجوزٌأنٌيراهاٌإ
ٌٌ.ٌيدل،ٌربماٌالٌتدركٌهذاٌياٌوهيٌصغيرةٌ:نوالٌبهدوٌءٌ
ٌٌ.شرحٌلركانٌالدينٌوتخطتٌالسنٌالذيٌتحتاجٌفيهٌاٌأظنهاٌتفهمٌجيدٌ ،ٌٌألمٌتعدٌصغيرةٌ:مالكٌبحدٌةٌٌ
ٌٌ.قٌعليهاٌمنٌالبدايٌةيالٌنريدٌالتضٌيٌ،ليهاٌفيٌالموضوٌع:ٌالٌتقلقٌالفتاةٌطيبةٌوسأتحدثٌإنوالٌ

ٌأصبحتٌمثلٌابنتيٌاآلنٌفأنتٌزوجةٌاالٌخلفهاٌالمطبخٌوقالتٌلهاذهبتٌنو .ٌٌبنيٌالكبير:ٌأنت 
ٌٌ:كملتٌنوالتخجلهاٌهذهٌالكلمةٌوتحاولٌأنٌتتناساهاٌحتىٌتستطيعٌالعيشٌهنا..ٌأ

،ٌٌٌعنٌهذهٌالمناماتفضال ٌٌٌاومالكٌيريدكٌأنٌترتديٌجلباب ٌٌٌ،نتٌفتاةٌصغيرةٌتتصرفينٌببراءةأٌٌ-
ٌٌ.وقٌرأسكاٌفنٌتضعيٌحجاب ٌويريدكٌأ

ٌٌ.رتديتٌمثلماٌارتديٌفيٌبيتنا،ٌربماٌنسيتٌأننيٌفيٌبيتٌغيرٌبيتناٌفاهوٌمحٌقٌٌ:سناٌبحرجٌٌ
ٌٌ.الٌيضايقكٌكالمي،ٌوأتمنىٌأالٌعليكٌياحبيبتيٌٌ:نوالٌ
ٌٌ.نٌوأستبدلٌهذهٌالمنامة،ٌسأذهبٌاآٌلطالقيقنيٌعلىٌاٌللمٌيضاٌ:سنٌاٌ
نٌيجلسٌمالكٌٌ،ٌكااٌوهبطتٌثانيةصعدتٌلشقتهاٌواستبدلتٌالمنامةٌووضعتٌفوقٌشعرهاٌحجاب ٌٌٌ

ٌٌٌٌ:اقتربتٌمنهٌوقالتٌٌ،شجارٌفيها،ٌوقامواٌبزرعٌااٌلاٌللبيتضافوهاٌحديث ٌفيٌساحةٌالبيتٌالتيٌأ
ٌ؟ٌ.ترضيكٌهذهٌالثياب-
ٌ!ٌ.شقيةٌكماٌأنتٌثرثارةٌكماٌأنٌتٌ،زلتٌكماٌأنت:ٌمانظرٌلهاٌوقالٌ
أتتذكرٌهذهٌٌٌٌ:ٌوأخرجتٌنظارةٌصغيرةٌكانتٌتحملهاٌفيٌجيبٌجلبابهاٌوقالتصمتتٌقليال ٌٌ

ٌٌ؟النظارةٌياٌمالك
ٌ؟ٌ!ماٌزلتٌتحتفظينٌبها:ٌأٌوقالٌوقلبهٌيخفقنظرٌلهاٌمالكٌوصمتٌطويال ٌٌٌ
،ٌٌنآٌلفيٌالصغرٌواٌ؛اٌمالٌكنتٌأنقذتنيٌمرتينٌي،ٌأجميلةٌحقاٌٌايامٌ ،ٌكانتٌاحتفظٌبهانعمٌمازلتٌأٌ-

ٌ؟!...ٌ.ردٌلكٌكلٌهذالستٌأعرفٌكيفٌأ
ٌنٌترتدينٌنظارةٌ؟:ٌحتىٌاآٌلقاطعهاٌ



ٌٌٌٌ.ٌٌضاعتٌنظارتٌيٌأنٌتذهبٌمعيٌلطبيبٌالنظرٌقبلٌبدءٌالدراسة،ٌفقٌدٌوعليكٌللمرةٌالثانيةٌٌ،نعمٌ-
ٌٌ؟بأيٌقسمٌتدرسين-
ٌٌ؟يٌقسمٌتعتقد:ٌأتنهدتٌبعمقٌوقالتٌٌ
ٌٌ.الٌأعرفٌ:قاٌلٌٌٌ
ٌٌ.ورثتنيٌحبهاألقدٌٌٌ؛اللغةٌالعربيةٌياٌمالكٌ:قالٌتٌ
سنكونٌبعدٌالعصرٌفيٌٌٌٌ:قالٌبصوتٌمتحشرجٌ،عالٌرنينٌهاتفٌمالكٌوكانٌمحمدٌالمتصلٌٌ

ٌٌ.بيتكمٌياٌمالٌك
ٌوأغلقٌمباشرة.ٌ.ٌ
ٌٌ.نهمٌسيأتونٌبعدٌالعصرهذاٌشقيقكٌيبلغنيٌأٌ-
سناٌيحملونٌٌٌهل،ٌوجاءٌالعصرٌوأتىٌأتين،ٌجهزٌالبيتٌلٌلمامهأومأتٌبرأسهاٌومضتٌمنٌأٌ

اٌعلىٌأهلهاٌمبتسمةٌوغيرٌحزينة،ٌٌمٌتحملٌالحزنٌوالخزي،ٌسلمتٌسٌنهوه،ٌلكنٌوجصباحية
ٌٌ.ليكٌبمفردنٌا،ٌأريدٌأنٌأتحدثٌٌإمالكٌٌ:ردفٌمحمدٌبصوتٌيكتمٌالغضبأ
ٌٌ.غرفةٌالجلوسٌ:ٌتفضلٌياٌأباٌخالدٌإلٌىمالكٌٌ
:ٌالقريةٌٌبعمقٌوقال،ٌجلسٌمحمدٌوتنهدٌلكٌلداخلٌالغرفةٌومحمدٌمنٌخلفهٌوأغلقٌالبابدلفٌمٌاٌ

،ٌٌقاويلٌيامالك،ٌقالواٌعنهاٌاٌلختيفيٌسيرةٌأمسٌلمٌتنمٌوهيٌتخوضٌوالقرىٌالتيٌحولناٌمنذٌاٌل
نتٌالذيٌرضيتٌبهاٌوهيٌليستٌٌ،ٌٌقالواٌأنٌأخيكٌنالٌمنهاٌوهربٌوأبعدٌأنٌكتبتٌعليهاٌحتى

نٌنمضيٌمنكسيٌٌٌمنٌأخيك،ٌونحنٌاآٌلنهاٌتحملٌطفال ٌ؛ٌقالواٌأفظع،ٌوقالواٌعنهاٌماٌهوٌاٌلعذراء
ٌٌ.نٌلتنكرٌهذٌا،ٌأعلمٌأنكٌلمٌتلمسٌيدهاٌحتىٌاآٌلالرأس

ءٌقومٌجهالءٌٌهؤاٌلٌ:مامهٌكادٌأنٌيحطمهاٌقالٌبغضٌبضربٌبقبضةٌيدهٌالمنضدةٌالتيٌأٌمالكٌوقدٌ
ٌٌ.عراضٌالناٌسوالٌيتقونٌهللاٌفيٌأ

والبدٌاآلنٌأنٌٌختيٌولنٌينجيناٌمنٌالمصيبةٌالتيٌأسقطناٌفيهاٌأخيك،ٌهذاٌالكالمٌلنٌينجيٌٌأٌٌ:محمدٌ
ٌٌ.سنةٌياٌمالكتخرسٌالل

ٌٌ.سأقتلٌمنٌيتحدثٌعنهاٌبكلمةٌواحدٌةٌٌ:مالكٌٌ
ٌٌ.نٌياٌمالك،ٌواآٌلتنااٌبلٌادخلٌعلىٌزوجتكٌواثبتٌلهمٌبراءتهاٌوبراءالٌتقتلٌأحد ٌٌ:محمدٌ
ٌ؟!ٌ.ماذاٌتقولٌ:قامٌمالكٌوقالٌٌ
لٌمنكسيٌٌنٌلمٌتدخلٌبهاٌوتعيشٌمعهاٌفيٌمكانٌواحدٌسنظ:ٌإأسنانٌهٌمحمدٌوهوٌيجزعلىٌ

ٌٌ.الرؤوسٌبقيةٌحياتنٌا
بجرحٌآخرٌبأنٌنرغمهاٌٌوالٌنستطيعٌأنٌنزودٌجراحهٌاٌ،باٌخالد:ٌأختكٌجريحةٌاآلنٌياٌأمالكٌٌ

ٌعلىٌأيٌشيءٌ.
ٌٌ.تبعنيٌياٌمالك:ٌاقامٌمحمدٌمنٌمكانهٌوقالٌلمالٌكٌٌ
.ٌٌمرٌضروري:ٌاذهبٌوقلٌلهاٌشقيقكٌيريدكٌفيٌأال ٌ،ٌأردفٌمحمدٌقاٌئسفاٌلماٌيحدثاتبعهٌمالكٌآٌٌ

ٌ.ٌ.هاٌوهيٌتشعرٌبالخوفذهبٌمالكٌوبلغهاٌفأتتٌخلفهٌووقفتٌأمامٌأخي
لكٌلترينيٌالمكانٌالذيٌٌهياٌياٌمٌاٌ،توقفٌعليهٌسمعةٌعائلةٌبأكملهٌاأريدكٌاآلنٌفيٌأمرٌمهمٌتٌ-

ٌٌ.تعاليٌمعناٌحتيٌتسمعيٌماٌسأقولهٌلكٌ ٌ،ٌوأنتٌ ختيتعيشٌفيهٌٌأ
،ٌدلفواٌللشقةٌٌوصعدتٌهيٌمنٌخلفهٌمٌٌ،نظرتٌلمالكٌالذيٌلمٌينظرٌلهاٌوهوٌيصعدٌخلفٌأخيهاٌ
،ٌٌكررهأاليومٌلنٌٌماٌسأقولهٌلكٌ ٌ:تنهدٌمحمدٌبعمقٌٌاٌفيٌالصالة،غلقٌمحمدٌالبابٌوجلسواٌجميع ٌوأ

ٌ.ٌ.نٌليسٌلكٌذنبٌفيماٌحدثأعلمٌأ
ٌٌٌ،أستطعٌالخروجٌمنٌالبيتمسٌلمٌٌ،ٌإننيٌمنذٌاٌللقدٌأصبحناٌحديثٌالبلدٌٌ:صمتٌلحظاتٌوقالٌ

ٌٌنكٌتحملينٌطفال ٌ،ٌبلٌيقولونٌٌأنهٌنالٌمنكٌوهرب،ٌيقولونٌأوعليناٌلقدٌسمعتهمٌيتهامسونٌعليكٌ 
ٌٌ.خوهٌتزوجٌكمنهٌولذاٌٌأ

الٌأقولٌلكٌهذاٌٌٌ:قالٌمحمدٌبعصبيٌةٌ،لكالٌملمٌتحتملٌٌاٌ،قامتٌمنٌمكانهاٌتصرخٌوتبكيٌوترتجفٌ
ٌٌ.ٌلسنةذلكٌوسيعلمونٌجميعهمٌذلكٌوستخرسٌكلٌاٌلمٌناٌأعل،ٌأنتٌشريفةٌعفيفة،ٌٌأالكالمٌلتبكين
ٌٌ.كيفٌٌ:هاٌوقالتٌمنٌبكائهدأتٌقليال ٌ



الٌقتلتهاٌٌ،ٌادخلٌبزوجتكٌوعشٌبجانبهاٌوإلسنةٌياٌمالك:ٌاخرسٌاٌلنظرٌمحمدٌلمالكٌوقالٌٌ
نٌلمٌيبدواٌٌ،ٌالقريةٌكلهاٌتنتظرٌحتىٌوإنٌسمعةٌعائلةٌبأكملهااآٌلٌفيٌيدٌكٌ؟أتسمعينٌٌ،وقتلتٌنفسي

ٌٌ.ذلك
بلٌٌقٌٌ:غلقهٌمنٌخلفهٌوهبطٌ،ٌوهمٌمالكٌبالخروجٌخلفهٌفقالتٌببكاٌءلٌذلكٌوفتحٌبابٌالشقةٌوأقاٌٌ

ٌ.ٌ.سهمٌبينٌالناسوؤأنٌتخرجٌٌأثبتٌبراءتيٌوبراءةٌأهليٌليرفعواٌر
ٌودلفتٌأمامهٌلغرفةٌالمعيشة...ٌ.ٌ

تتزيينٌلهٌكلٌليلةٌكأيٌزوجةٌتودٌقربٌٌٌ،وكانتٌلهٌزوجةٌاكانٌلهاٌزوجٌ ٌ،نمضىٌشهرانٌكامال
اٌعنهاٌٌفكرٌفيٌأنٌيتركهاٌويهجرهاٌويعيشٌبعيد ٌ،نٌكلٌهذاٌمنٌخلفٌقلبهاٌونفسها،ٌيعلمٌأزوجها

محرمٌكماٌأنهٌالٌيودٌٌٌولكنٌهجرانٌالزوجةٌ،وهيٌبداخلهاٌتكرههٌحتيٌالٌترغمٌنفسهاٌعلىٌشيٌء
امتهاٌوتالشتٌٌبتٌسرٌالزوجة،ٌاختفتٌٌاكانتٌتمثلٌعليهٌدٌوٌنأنٌيشعرهاٌأنهٌالٌيرغبٌبهاٌحتىٌوإ

،ٌٌاٌانطفأتحق ٌٌٌ،مانٌعا ٌ،ٌوكأنهٌٌصارعمرهاٌفجأةٌخمسيهاٌوضجيجهابراءتهاٌوسكتتٌضوضاؤ
بالٌٌٌٌاتهبٌلهٌجسد ٌ،تهبٌلهٌنفسهاٌكلٌليلةٌمجردةٌمنٌالقلبٌوالروحٌ.ٌ.قريبةٌمنهٌولكنهاٌبعيدٌة

نٌكانتٌستعيشٌبعيدةٌعنهٌٌ،ٌحتىٌوإليتهٌتركهاٌببراءتهاٌوطفولتهٌاٌٌ،ليتهٌماٌتزوجهاٌ،مشاعر
ٌٌ،،ٌاستبدلتٌلنسانةٌأخرٌىنٌبجانبهٌوأبعدٌماٌيكونٌعنٌنفسهاٌوعنهٌمنٌأنهاٌتعيشٌاآٌلأفضلٌحاالٌ 
وقفتٌأمامهٌٌٌٌ،اٌوبدأتٌالدراسةٌفأحستٌإنهاٌالشيءٌالوحيدٌالمنقذٌلماٌهيٌفيهيامٌسريع ٌمرتٌاٌل

استيٌوأذهبٌٌكملٌدر:ٌهلٌستسمحٌليٌأنٌأمرتعشٌيخشيٌالرفٌضٌبصوتٌ ٌردفتٌقائلة ٌوأ
ٌٌ.ٌ؟لجامعتي

ٌٌ.أسمحٌلكٌبكلٌماٌتريدينٌهٌٌ:تنهدٌبعمقٌوقالٌٌ
ٌ؟ٌ.سكنٌمعهاٌفيٌالعامٌالماضي:ٌوهلٌستسمحٌليٌبالسكنٌمرةٌأخرىٌمعٌفاطمةٌكماٌكنتٌأقالٌتٌ
تسطيعينٌالسكنٌوقتٌٌٌٌ،نهٌالٌداعيٌللسكنٌطوالٌالعام:ٌأرىٌأٌوهتفٌقائال ٌفكرٌمالكٌقليال ٌٌٌ

ٌ.الدراسةٌفقطٌوعندماٌتنتهيٌمحاضراتكٌعليكٌبالعودةٌللبيٌت
،ٌكانٌمالكٌيعيشٌٌ،ٌأحستٌبحريتهاٌبعضٌالشيءيجابٌوهيٌتشعرٌبالسعادٌةأومأتٌسناٌباٌلٌٌ

نٌٌورٌالثقيلٌعليهاٌولكنٌمرغمٌهوٌاآلخرٌأهوٌيشعرٌأنهاٌتتألمٌلقيامهاٌبهذاٌالدٌٌ،اٌبينٌنارينحائرٌ 
بعدٌكلٌهذاٌٌٌ،ٌولكنٌحتىأصبحتٌزوجتهٌمنٌكلٌناحيةٌ.ٌ.الٌتراجعٌ،ذاٌالدوريكملٌمعهاٌفيٌه

،ٌطلبٌمنهاٌٌغلقتٌحقيبتهاٌمستعدةٌللسفرتيٌستطلبٌالتحريرٌسيحررها،ٌلملمتٌأشياءهاٌوأم
ٌ.قالٌلهٌاٌ،غيابهاٌوقفٌأمامهاٌيكتمٌحزنهٌعلى ٌ:ٌسأسافرٌمعكٌحتىٌأطمأنٌعليك 

ٌٌ.اٌلكشكرٌ ٌٌ-ٌ
ٌ.ٌ.قالتهاٌبامتنانٌ
ٌٌ.الٌداعيٌ،عٌفاطمةٌوبقيةٌالبناتسأسافرٌمٌ-
،ٌونظرٌلهاٌتلكٌالنظرةٌالتيٌٌحملٌحقيبتهاٌووضعهاٌداخلٌالسيارةٌالتيٌستسافرٌبهاٌمعٌزميالتهاٌٌ

،ٌنعمٌٌعتقلتٌفيهٌشهرينٌكاملينكأنهاٌتفرٌمنٌسجنٌٌاسافرتٌوٌٌ،انهٌسيشتاقٌلهاٌكثيرٌ تشيٌبأ
،ٌتشعرٌٌنٌتعيشهاالتيٌكانتٌترغبٌأمٌتكنٌهيٌالحياةٌٌنٌلكنٌلجميعهمٌطيبونٌوجميعهمٌودودو

لمٌتفكرٌبمالكٌوالٌتريدٌأنٌتفكرٌوكيفٌأصبحٌبالنسبةٌٌٌٌ،العيشٌفيٌهذهٌالحياةٌأنهاٌأرغمتٌعلى
عندماٌتكونٌٌ،ٌلنهاٌتصبحٌإنسانةٌأخرٌىٌااٌعنٌالذيٌعرفتهٌقديمٌ اٌمختلف ٌاٌجديد صبحٌشخصٌ ،ٌألها

اٌحدثٌلهاٌمنٌأخيهٌوالذيٌيرغمهاٌ،ٌأصبحٌمالكٌيذكرهاٌبمبالقربٌمنهٌويغلقٌعليهماٌبابٌواحد
خرجتٌٌاٌوأفكارٌمنٌعقلهوصلتٌللسكنٌالجامعيٌنفضتٌتلكٌاٌلٌنلماٌهيٌفيهٌاآلن،ٌفورٌأ

،ٌٌنكٌعدتٌللدراسة:ٌأناٌسعيدةٌياٌسناٌٌأفاطمةٌبمرحٌمالبسهاٌورتبتهاٌفيٌالخزانةٌالخاصةٌبها،
ساذهبٌلكٌومعيٌكلٌٌكنتٌٌي،الٌتأت!..ٌولكنٌرغمٌذلكٌكنتٌأفضلٌٌأاٌياقصيرتيشتقتٌلكٌكثيرٌ ا

ٌأسبوعٌ،ٌوتعلمينٌأننيٌأسافرٌكلٌأسبوعٌكلماٌسافرتٌالبلدمحاضراتٌاٌل نٌٌ،ٌماٌكانٌيجبٌعليك 
ٌٌ.تأتيٌوتتركيٌزوجكٌبمفرده

ٌالٌأسناٌبضيٌقٌ ٌ.اٌفيٌهذاٌالموضوٌعودٌالحديثٌمطلق ٌ:ٌأرجوك 
ٌٌمالكٌوأتمنىٌمرٌهللا،ٌوأنتٌاآلنٌمتزوجة،ٌلكنهٌأنٌماٌمررتٌبهٌليسٌبهين:ٌحبيبتيٌأعلمٌأفاطمةٌ

ٌ.نسانٌطيبٌوالجميعٌيحترمهٌويقدره،ٌومالكٌٌإمنٌهللاٌأنٌيسعدك



نٌمالكٌٌ:ٌصحيحٌعلمتٌأكملتٌفاطمةأٌٌ،نظرتٌلهاٌسناٌبصمتٌدونٌأنٌتتحدثٌببنتٌشفةٌ
ٌٌ.زوجكٌسيمتحنٌالعامٌالثانيٌفيٌالماجستير

ٌٌ.منكٌوربماٌيأتيكٌهناٌالسكنٌانهٌسيكونٌقريب ٌوغمزتٌبعينهاٌتجاهٌسناٌبماٌيعنيٌٌأٌ
ٌاسناٌببكاءٌٌ ،ٌأودٌأنٌأطويٌكلٌماٌيتعلقٌٌهذاٌالموضوٌعٌٌىنس،ٌأودٌأنٌأسكتيٌياٌفاطمٌة:ٌأرجوك 

ٌ.مربهذاٌاٌل
نٌتتصالحيٌمعهاٌٌ،ٌأناٌفقطٌأودٌأنهاٌحياتكٌبأكملها،ٌبلٌٌإلمٌيكنٌهذاٌموضوٌعٌٌ،سناٌ:فاطمةٌبعتاٌبٌ

ٌٌ.بتيوعوديٌبشوشةٌوضحوكةٌكماٌكنتٌياٌحبيٌٌ،ومعٌنفسك
ٌٌ.سأسبقكٌللجامعةٌياٌفاطمةٌ:ستبدلتٌمالبسهاٌمحاولةٌالهروبٌوقالٌتتركتهاٌسناٌواٌ
ٌٌ.ذهبٌمعك؟ٌسأتجهزٌوٌأالعجلةٌٌ،ٌلمنتظري:ٌافاطمٌةٌٌ
ٌٌ.الحقيٌبٌيٌ:ٌاسناٌوهيٌتمضيٌخارجٌ ٌٌ
حتٌتاندةٌخضراءٌٌذهبتٌوجلستٌبمفردهاٌٌتٌ،،ٌتشعرٌأنهاٌتودٌالتحررنهاٌتشعرٌباالختناقاٌٌإحق ٌٌٌ

،ٌٌنظرٌلهاٌبعمقٌٌاٌوتبدوٌعليهٌالرزانةن ٌجلسٌقبالتهاٌشابٌيبدوٌأنهٌيكبرهاٌسٌٌ،امعةفيٌحديقةٌالج
،ٌفيماٌهيٌشاردةٌفيٌعالمٌآخر،ٌلمٌيسبقٌلهٌٌوجههاٌالصغيرٌيتأملٌمسحةٌالحزنٌالتيٌتبدوٌعلٌى

اٌنفسه،ٌنهضتٌمنٌٌقالهاٌمحادث ٌٌ..ولٌسنةٌلهاٌفيٌالدراسٌة،ٌربماٌتكونٌهذهٌأهاٌمنٌقبلوأنٌرآ
ٌٌ:وبصوتٌرقيقٌهتفٌبهٌاٌ،قتربٌمنهاواتجهتٌنحوٌمدرجهاٌفمضىٌمنٌخلفهاٌحتىٌامكانهاٌ

ٌٌ.منٌفضلكٌ،نسةآٌٌ-
امتألٌالمدرجٌٌٌٌٌثمٌتركتهٌودلفتٌلداخلٌالمدرج،ٌ،نهٌيحاولٌمعاكستهٌانظرتٌلهٌبازدارءٌتظنٌٌأٌٌ

لكنٌماٌلمٌتتصورهٌسناٌأنهاٌٌٌ،ماميطمةٌوجلستٌبجوارٌسناٌفيٌالبنشٌاٌلأتتٌفٌاٌ،خرهعنٌآ
ٌٌٌثمٌاعتلٌىنظرٌلهاٌطويال ٌٌٌٌ،كٌالشابٌالذيٌحاولٌالتحدثٌمعهاٌيقفٌأمامهاٌمرةٌثانيٌةوجدتٌذٌل

،ٌتعجبتٌسناٌمنٌوقوفهٌفيٌهذاٌٌمكتبٌالذيٌيجلسٌعليهٌالمحاضرونٌوامسكٌبالميكرفونال
ٌٌ:الطالبٌوقالٌون،ٌألقىٌالشابٌتحيةٌالسالمٌعلٌىالمكانٌوقالتٌيبدوٌأنٌهذاٌالشابٌمجن

(،ٌسأدرسٌلكمٌمادةٌالشعرٌٌياسين)ناٌمعيدٌواسميٌ،ٌواليومٌأكانكممنذٌعامٌواحدٌكنتٌأجلسٌمٌ-
،ٌٌخوة،ٌوأودٌأنٌنكونٌخارجٌهذاٌالمدرجٌأصدقاءٌوإخٌأكبرٌلكمأودٌأنٌتعتبرونيٌمثلٌأٌٌ،والبالغة

،ٌحتىٌأتىٌٌنٌعرفونيٌبأنفسكم،ٌقامٌبالدورٌالطالبٌوالطالباتٌعرفواٌنفسهمٌبسعادةٌوحماسواآٌل
ٌٌ:ردفٌياسينٌقائال ٌهاٌوظلتٌصامتةٌلبضعٌدقائقٌفأمكانٌقامتٌمنٌٌ،سناٌٌالدورٌعلى

ٌالٌتريدينٌأٌ- ٌٌ.تفضليٌبالجلوٌسٌٌكنٌتعرفيناٌباسمإنٌكنت 
ٌٌ.اسميٌسنٌاٌٌ:نٌتسمعهٌهيٌنفسهاازدردتٌريقهاٌوقالتٌبصوتٌبالكادٌأٌ
نسةٌصوتهاٌٌنٌالممكنٌأنٌترفعٌاآٌلهلٌمٌٌ:مامهاٌوقالنزلٌياسينٌمنٌمكتبٌالمحاضرٌووقفٌأٌٌ

ٌٌ.سمكأسمعٌماٌٌا؟ٌلمٌقليال ٌ
ٌٌ.اسميٌسنٌاٌٌ:انظرتٌلهٌبضيقٌوقالتٌلهٌبصوتٌحاولتٌأنٌتجعلهٌقوي ٌٌ
ٌدونٌقصدٌيتأملٌثانيةٌمسحةٌالحزنٌالتيٌتكسوٌوجههاٌٌليهاٌطويال ٌ،ٌنظرٌلهاٌياسينٌٌإثمٌجلستٌ

نفسهمٌٌنٌتعريفٌٌأجميعٌالطالبٌمٌيءٌالٌيفهمه،ٌعادٌلمكانهٌوبعدٌانتهىوصوتهاٌالذيٌيشوبهٌش
وكانٌمنٌالمجيدينٌفيٌالشعرٌوالبالغةٌفهوٌيشرحٌبطريقةٌٌٌٌ،فيٌالشرحٌخاضٌياسينٌمباشرة

،ٌأماٌسناٌفلمٌتنتبهٌٌأعجبٌبهٌالطالبٌوأعجبتٌبشرحهٌفاطمةٌٌ،مبسطةٌمنٌالسهلٌالفهمٌمنٌخاللها
ٌٌٌ،فزادٌفضولهٌفيٌأنٌيعرفٌماٌبهاٌالٌشيءالحظٌياسينٌشرودهاٌفيٌاٌلٌ،طوالٌالمحاضرةٌٌلشيء

انتهتٌالمحاضرةٌوخرجٌٌٌ؟مرها؟ٌوالٌيعرفٌلماذاٌأهمهٌأالحدٌلماذاٌتبدوٌحزينةٌوغامضةٌٌلهذٌا
بٌبعضٌٌذهبتٌفاطمةٌلتجلٌ،الجديدٌوكمٌهوٌمرحٌوطيبٌومتواضعٌالطالبٌيتحدثونٌعنٌمعيدهم
ٌٌ:مامهاٌوهوٌيقولفجلستٌمكانهاٌفيٌالحديقةٌلتجدهٌأٌماٌسناالعصائرٌوالطعامٌلهاٌولسنا،ٌأ

ٌٌ؟نسةآٌٌهلٌتسمحيٌليٌبالجلوسٌ-
ٌٌ.ٌٌئتٌدونٌاستئذان،ٌتستطيعٌالجلوسٌمتيٌشليٌٌاالمقعدٌليسٌملكٌ ٌٌ:ءٌبحنقٌوقالتنفختٌفيٌالهواٌ

ٌاٌ.نٌكنتٌسببتٌلكٌضيق ٌ:ٌأعتذرٌإياسين
ٌ:ٌالٌشيءٌ.قالتٌلٌهٌٌ
ٌٌ.ليكٌمنٌفضلك:ٌإنٌلمٌيضايقكٌأريدٌالتحدثٌٌإوهمتٌتمضيٌ،ٌقالٌلهٌاٌ



ٌ،ٌافعلٌأيٌشيءٌ.نكٌمحاضريٌوتستطيعٌرسوبيٌفيٌمادتك:ٌأعلمٌأقالتٌبترددٌٌ
ٌ.فهمٌالموضوٌعٌ،ٌأظنٌأنكٌأسأتٌ أعتذرٌلكٌٌ:وتركتهٌومضتٌفمضيٌخلفهاٌوقالٌ
ٌ!ٌ.رجوكٌالٌتتبعني؟ٌأماذاٌتريدٌ:قالتٌٌ
ٌٌ.ريدٌأنٌأفهمٌالسر:ٌأهتفٌقائال ٌٌ
ٌٌ.ماذاٌتقصدٌبكلمةٌسر؟؟ٌسرٌٌ:قالتٌبتعجٌبٌ
ٌٌ.سرٌمسحةٌالحزنٌالتيٌتكسوٌوجهكٌوصوتكٌ:تنهدٌبعمقٌوقالٌ
لمٌٌٌٌ،مامهاٌأمسكتٌنفسهاٌومضتٌمنٌأفرٌدمعةٌمنٌعينهاٌلكنهكادتٌأنٌتٌ،وقفتٌصامتةٌقليال ٌٌ

،ٌوجدتٌٌليهاٌعنٌالشعرٌوالبالغة،ٌتحدثٌإبجانبهٌاٌ،ٌمضىالحديثٌمعهاٌٌاٌعلىيتركهاٌمصرٌ 
،ٌٌ،ٌبلٌوسمحتٌلهٌبالمزيدٌمنٌالحديثبلٌويعجبهاٌحديثهٌالمثقفٌ،اٌعنهاليهٌرغمٌ نفسهاٌتستمعٌٌٌإ

وهيٌتفكرٌبكلٌكلمةٌٌواستأذنتٌمنهٌٌٌ،مامٌهحاولتٌالثباتٌأامتٌبداخلهاٌلكنهاٌقرأٌعليهاٌقصيدةٌه
ٌٌ:جاءٌصوتٌفاطمةٌٌ،،ٌكانتٌتجلسٌشاردةقالهاٌلها

ٌياابنتيٌأٌ- ٌٌ؟بحثٌعنكٌمنٌنصفٌساعةأينٌكنت 
ٌٌٌ:سناٌبسعادٌةٌٌ
ٌٌ.كنتٌأتجولٌفيٌالحديقٌة-
ٌ؟ٌ.هلٌحدثكٌمالكٌ؟ومالٌحالكٌقدٌتغيرٌفجأةٌوأصبحتٌسعيدةٌٌ:فاطمةٌ
،ٌٌةٌالتيٌتشعرٌبهانهاٌمتزوجةٌوالٌيحقٌلهاٌتلكٌالسعادالكٌلتذكرهاٌأوقعتٌعلىٌأذنهاٌكلمةٌمٌٌ

،ٌشعرتٌٌنفٌسنالمحشوةٌبجانبها،ٌفتسربتٌرائتحهاٌٌلوضعتٌفاطمةٌالعصائرٌوالفطائرٌا
ٌٌ،بتعدت،ٌقامتٌمنٌمكانهاٌوااميأ،ٌالٌتستطيعٌتحملٌرائحةٌالطعنقالبٌمعدتهاٌوكادتٌأنٌتتقبا

ٌٌ:مضتٌخلفهاٌفاطمٌة
ٌٌ؟تأكليٌمعيٌياٌسناٌلن؟ٌأةٌفجألماذاٌقمتٌ ٌٌٌ-
ٌٌ.الٌأشعرٌبالجوٌعٌٌ:نفهاهتفتٌوهيٌتضعٌيدهاٌعلىٌٌأٌ
ٌ.عامٌالقليلطرمقكٌببعضٌاٌلٌيسدٌٌ،لمٌتتذوقيٌالطعامٌٌ:فاطمٌةٌٌ
ٌٌ.ريٌد:ٌالٌالٌأسناٌوهيٌتبتعٌدٌٌ
،ٌوهاتفتٌهيٌأهلهاٌلتطمئنٌعليهمٌٌنٌعليهٌاهاتفهاٌمالكٌليطمئٌ،اليومٌوعادواٌللسكنٌمضىٌ

،ٌٌبدونٌمحاضراتٌ،ٌلديهمٌالخميسٌوالجمعةأسبوعٌوانتهتٌمحاضراتهمٌعليها،ٌمضىويطمئنواٌ
:ٌعوديٌأنتٌوطمئنيٌٌعودةٌوقالتٌلهٌااٌفاطمةٌأنٌيعودواٌللقرية،ٌلكنهاٌرفضتٌالقترحتٌعليٌها
ٌٌ.ميٌعليأ
ٌ؟!ٌ.لمٌتشتاقيٌلزوجك:ٌٌأفاطمةٌقاطبةٌحاجبهاٌ
.ٌٌالٌتتراكمٌعليٌالمحاضراتٌ:ٌسأحاولٌالمذاكرةٌحتىحاولتٌسناٌأنٌتغيرٌالموضوعٌوقالتٌٌ

ٌ!ٌ.امممٌكماٌتشائينٌٌفاطمة:
وفيٌصباحٌاليومٌالثانيٌذهبتٌللجامعةٌٌٌ،ماٌهيٌفقدٌبقيت،ٌأحزمتٌفاطمةٌحقيبتهاٌوعادتٌللقريةٌ

ستغراقٌٌجلستٌتقرأهاٌفيٌاٌ،ودلفتٌللمكتبةٌتستعيرٌبعضٌالكتبٌالتيٌستساعدهاٌفيٌالمذاكرة
غلقتٌالكتابٌورفعتٌوجههاٌٌ،ٌأاءةٌفيٌالقرويال ٌطٌٌارهاقٌفقدٌاستغرقتٌوقت ٌ،ٌشعرتٌباٌلتام

ٌٌ:اٌويقولوجدتٌياسينٌينظرٌلهاٌمبتسمٌ ٌٌ،وتثاءبتٌبتعب
ٌ!ٌ.هذهٌصدفةٌغيرٌمتوقعةٌ-
ٌٌ.ٌمامكاٌسأمنحٌنفسيٌفرصةٌالجلوسٌأخيرٌ :ٌلطالماٌابتسمتٌأابادلتهٌبابتسامةٌخجولةٌفقالٌمتحمسٌ ٌ

ٌٌ.نفسأذهبٌاآٌلناٌ،ٌأماٌٌأالمكتبةٌللجميعٌٌ:تٌوقالتحتنحٌن
ٌ؟!ٌ.ليكاٌتهربينٌمنيٌكلماٌحاولتٌالتحدثٌٌإلماذٌٌ،نسةٌسنا:ٌآقالٌلها

ٌٌ.ٌابدٌ قرويةٌوالٌأسمحٌبذلكٌأٌننيٌفتاة؛ٌإمعٌالغرباءٌ:ٌلننيٌالٌأحبٌأنٌأتحدثٌقالتٌلهٌ
ٌ؟ٌ.ماٌبكوعرفٌمنٌأنتٌ،ٌلكنٌأودٌأنٌأاٌالٌأحبٌذلكيضٌ :ٌوأناٌأٌوقالصمتٌقليال ٌٌ
ٌ؟ٌ.ذاٌعرفتستستفيدٌٌإ:ٌماذاٌاٌوتنهدتٌبعمقٌوقالتنظرتٌبعيد ٌٌ



،ٌوأناٌمنذٌاللحظةٌالولىٌالتيٌٌاكونٌواضحٌ ،ٌبلٌأحبٌأنٌأحبٌالطرقٌالملتويٌة:ٌأناٌالٌٌأقالٌلهاٌٌ
،ٌدونٌمقدماتٌأوٌكثرةٌكالمٌأناٌٌأحسستٌأنكٌلستٌبغريبةٌعنيٌ.ٌ.عرفكرأيتكٌفيهاٌأحسستٌأنيٌأ

ٌ!!ٌ.حبٌكمعجبٌبكٌأوٌربماٌٌأ
سفٌولكنٌهذاٌماٌأشعرٌبهٌٌ:ٌٌآ،ٌقالمنٌأمامهاٌبالحمرةٌوقامتٌتلملمٌنفسهاٌالتهبٌوجهٌسنٌ

،ٌأناٌأريدٌأنٌأعرفٌمنٌأنتٌٌالٌبعدٌأنٌتكونيٌخاصتياٌهذهٌالكلمةٌإولنٌأسمعكٌكثيرٌ ٌٌ،تجاهك
ٌٌ.هلٌكهاٌوأطلبٌيدكٌمنٌأبوابلدخلٌالبيوتٌمنٌأ

:ٌلنٌٌبتسمٌوقالأنٌقلبهاٌٌسيتوقفٌمنٌشدةٌالخفقان،ٌأماٌهوٌفامامهٌوهيٌتشعرتٌمضتٌمنٌأ
ٌ!ٌ.أضعٌخاتميٌفيٌأصبعكٌحتٌىأسكتٌعنكٌ

ماٌٌٌمعاتبةٌنفسهاٌعلٌىٌ،للغرفةٌالتيٌتقيمٌبهاٌداخلٌالمبنىٌالجامعيٌوهيٌتلهثٌأنفاسهٌاوصلتٌٌٌٌ
كانتٌمشاعرهاٌمختلطةٌماٌبينٌلومٌوحيرةٌوسعادةٌٌٌٌٌ؟كيفٌتسمحٌلهٌبالحديثٌمعهاٌ،حدث

ٌٌٌ..ٌ.عرنٌتعيشٌمثلٌهذهٌالمشااٌكانتٌتحتاجٌأفهيٌحق ٌٌ،اٌعنهامسروقةٌتشعرٌبهاٌرغمٌ 
؟ٌربماٌتكونٌبحاجةٌللمالٌأوٌٌنٌعليها،ٌلماذاٌالٌتذهبٌلزوجتكٌوتطمئمالكٌ:ردفتٌقائلٌةنوالٌأ

ٌٌ.د،ٌفقدٌمضىٌأسبوعانٌعلىٌسفرهاٌولمٌتٌعياٌولدٌيٌليٌشيء
ٌٌ.ضغطٌعليهٌا،ٌالٌأودٌأنٌأتركٌلهاٌالحريةٌياٌأمي:ٌأمالكٌٌ
ٌ:ٌٌنوالٌضيقتٌعينيهاٌوقالٌتٌ
ٌٌ.لتسعدهٌاٌعلٌأيٌشيءأعرفٌأنكٌمغرمٌبهاٌياٌمالكٌوتودٌف-
ٌ..ٌ.ناٌاٌل؟ٌٌأياٌأميٌنماذاٌتقوليٌٌ:رتباكمالكٌباٌ
ٌٌ:مٌالتيٌتشعرٌبولدهاٌقالتنوالٌبقلبٌاٌلٌ
نٌتشتاقٌلهاٌٌ،ٌومنٌحقكٌأنٌتحبهاٌوتحبكٌوأنهاٌزوجتكٌياٌحبيبي؟ٌإنٌتحبهاوماٌالحرجٌفيٌأٌ-

ٌٌ.وتشتاقٌلك
ٌٌ.اذهبٌلهاٌوأجلبهاٌمعٌكٌٌ:صمتٌمالكٌدونٌأنٌيردٌفقالٌتٌ
ٌمنٌنفسهاٌفلنٌأرغمهاٌعلىٌشيءٌ.تت:ٌالٌياٌأميٌالبيتٌمفتوحٌلهاٌإنٌأمالكٌبتعثلمٌٌ ٌ،ٌوإنٌلمٌتأت 
جلهٌٌوسناٌاتصلٌبوالدتهٌوقصٌلهاٌكلٌشيء،ٌحزنتٌمنٌأٌيامٌمنٌزواجٌمالٌكمحمودٌبعدٌثالثةٌأٌ

ٌٌ.لديأنتٌرجلٌياٌوٌٌ:ومنٌنظرةٌالناسٌلهٌلكنهاٌاستكبرتهٌفيٌنفسهاٌوقالت
ٌٌٌاٌأنهٌمهمومٌوغيرٌسعيد.ٌ.نهاٌتشعرٌدائمٌ لٌزواجٌمالكٌولكنهاٌحزينةٌعليهٌٌلسعيدةٌمنٌأجٌ

كانٌيرمقهاٌبنظراتهٌٌٌ،تعددتٌاللقاءاتٌبينٌسناٌوياسينٌعنٌطريقٌالصدفٌوعنٌطريقٌالدراسٌة
كانتٌٌٌ،رادتهاٌلكنهاٌالٌتسمحٌلهٌبالحديثٌمعهٌا،ٌتشعرٌباالنجذابٌلهٌدونٌإالمحبةٌفيٌكلٌلقاء

فاطمةٌٌٌٌ،،ٌكانتٌسناٌتجلسٌشاردةعادواٌللسكنٌكلماٌاقتربٌابتعدتٌهيٌ،ٌ،ٌابدٌ اٌوأربٌمنهٌدائمٌ ته
أنتٌمتزوجةٌياسناٌوعليكٌٌٌٌ؟!مرٌشهرٌكاملٌوأنتٌترفضينٌالعودةٌللبلدةٌ؟سناٌماٌبكٌٌ:قالتٌلها

ٌٌ.واجباتٌتجاهٌزوجك
ٌ.مرٌلرجوكٌالٌتتحدثيٌفيٌهذاٌا:ٌفاطمةٌأسناٌبضيٌقٌ

ٌٌ.ليٌبصراحةٌياٌسنٌا،ٌتحدثيٌإغريبٌأشعرٌأنٌبداخلكٌشيءناٌ؟ٌأكيفٌالٌأتحدثٌ:فاطمة
ٌٌ.ودٌأنٌتذكرينيٌبالقريةٌوبالزواج:ٌالٌشيءٌلكننيٌالٌأسنا

ٌ؟ٌ.الٌأفهمٌماذاٌتريدينٌياسناٌ،نهاٌحياتكٌبأكملهٌا؟!ٌٌإكهذاٌٌامرٌ يٌأوهلٌيصحٌأنٌتنسٌ:فاطمة
ٌشيءٌ.لهروبٌمنٌكلٌريدٌٌاا،ٌأئ ٌيريدٌش:ٌالٌأسناٌببكاءٌرقٌلهٌقلبٌفاطمةٌ
،ٌأفرغتٌكلٌماٌفيٌٌظهرهاٌفقامتٌسناٌودخلتٌالحمامٌبسرعةٌٌاحتضنتهاٌفاطمةٌوربتتٌعلىٌ

ٌٌ:،ٌفاطمةمعدتها
الٌتأكلينٌٌٌصبحتٌ ،ٌأٌاجدٌ ٌصبحٌهزيال ٌيعجبنيٌوجهكٌالشاحبٌوجسدكٌالذيٌأٌناٌاٌل؟ٌأماٌبكٌ-

ٌ.لنذهبٌللطبيبٌغدٌ ٌٌ،اتقريب ٌ ٌاٌياٌسناٌحتىٌأطمئنٌعليك 
أنتٌتعلمينٌأنٌهذاٌيحدثٌٌٌٌ،وٌالتهابٌفيٌاللوزتينالواضحٌأننيٌأصبتٌبدورٌانفلونزاٌأ:ٌمنٌسنٌاٌ

ٌٌ.كونٌبخيرٌبعدها،ٌسأتناولٌبعضٌالسبريناتٌوسأاليٌدائمٌ 



اليومٌوجاءٌاليومٌالتاليٌٌٌ،ٌمضىاٌلسناٌاحتستهٌولمٌتشعرٌبالتحسناٌدافئ ٌصنعتٌفاطمةٌمشروب ٌٌٌ
بلٌأحستٌأنٌالمرضٌاشتدٌعليهاٌوأحستٌبهمدانٌجسدهاٌٌٌٌ،وسناٌلمٌتشعرٌبتحسنٌفيٌحالتها

ٌٌ:قالتٌلهاٌفاطمةٌ،وخمولها
ضراتٌوسأكتبهاٌلكٌجميعهاٌٌحضرٌالمحا،ٌوأناٌسأذهبٌٌلتتحسنيٌٌابقيٌفيٌالسكنٌاليومٌحتىٌ-

ٌٌ.عودبعدٌأنٌأ
ٌٌ.الٌبلٌسأذهبٌ:سناٌبضعف

،ٌكانٌٌماميٌللمدرججلسواٌفيٌالبنشٌاٌلٌ،أنٌتبقيهاٌفيٌالسكنٌلكنهاٌرفضتةٌحاولتٌفاطمٌ
تحاولٌالتركيزٌفيماٌيشرحهٌياسينٌولكنهاٌفشلتٌفيٌٌٌٌ،لمٌيساورٌمعدتهاالصداعٌيضربٌرأسهاٌوأ

وجلستٌسناٌجلستهاٌالمعتادةٌفيٌٌٌ،انتهتٌالمحاضرةٌوخرجتٌفاطمةٌومنٌخلفهاٌسنٌاٌٌ؛أنٌتنتبه
سناٌٌٌ،ٌٌسلمتٌعليهاٌوسلمتٌعلٌىبنةٌخالٌفاطمةسدٌهازل،ٌأتتٌاةٌالجامعةٌبوجهٌشاحبٌوٌجحديق

ٌٌ:وقالتٌلفاطمٌة
ٌٌ.ضروريٌيافاطمةٌأريدكٌفيٌشيءٌ-
ٌٌ.ليكٌبسرعةٌمنٌهنٌا:ٌانتظرينيٌهناٌوالٌتتحركي،ٌسأعودٌإتٌفاطمةٌوقالتٌلسنٌاأومأٌ
ٌٌعليهاٌا،ٌلمحهاٌياسينٌتجلسٌبمفردهاٌفمضىٌنحوهاٌوألقىبنةٌخالهتركتهاٌومضتٌفاطمةٌمعٌاٌٌ

ٌٌ:رضٌفقالٌلهٌا،ٌٌردتٌالسالمٌوهيٌتنظرٌلألالسالم
ٌٌ.اٌعليٌماٌعرضتهٌعليكنسةٌسناٌماٌزلتٌأنتظرٌردٌ آٌٌ-
،ٌحاولتٌأنٌتمضىٌلكنٌجسدهاٌٌقامتٌمنٌمكانهاٌبصعوبةٌٌ،انظرتٌنحوهٌفرأتٌوجههٌمشوشٌ ٌ

عادٌالكشفٌٌ،ٌحملهاٌبفزعٌوذهبٌبهاٌلمشفىٌالجامعة،ٌكشفٌعليهاٌالطبيبٌوأمامهترنحٌوسقطتٌأ
،ٌكانتٌهيٌٌوأشارٌلياسينٌبالدخولاٌبالخارج،ٌخرجٌالطبيبٌين،ٌكانٌياسينٌينتظرٌقلق ٌٌتمرةٌواثن

لغرفةٌالكشفٌليراهاٌممددةٌتنظرٌٌدخلفٌياسينٌٌٌ،قدٌاستفاقتٌولكنهاٌتشعرٌبدوارٌشديدٌفيٌرأسها
ٌٌ:ٌبعدٌصمت،ٌأردفٌالطبيبٌقائال ٌبإعياء

ٌٌ؟كتبٌيقرهلٌهذهٌالفتاةٌٌ-
ٌٌ.التيٌأدرسٌلهٌانهاٌطالبتيٌ:ٌإياسينٌبقلٌقٌٌ
ٌٌ؟هلٌهيٌمتزوجةٌٌ:صمتٌالطبيبٌوقالٌٌ
ٌٌ.غيرٌمتزوجٌةأنهاٌٌ،ٌولكنٌيبدوالٌأعلمٌاٌ:ياسينٌمتعجب ٌٌٌ
ٌ؟!ٌ.يهاٌالطبيب:ٌماٌالمرٌأياسينٌبقلقٌ
ٌٌ.الفتاةٌحاملٌفيٌالشهرٌالثانيٌٌ:تنهدٌالطبيبٌبعمقٌوقالٌ

ٌٌ:مٌمنٌمكانهااٌوهيٌتحاولٌأنٌتقوفجاءٌصوتهاٌضعيف ٌٌ،تٌعيناٌياسينٌوالتزمٌالصمتاتسع
ٌٌ.يهاٌالطبيبأناٌمتزوجةٌأٌ-
:ٌآسفٌلننيٌتشككتٌفيٌذلكٌلصغرٌسنك،ٌسأكتبٌلكٌبعضٌالدويةٌولتذهبيٌلطبيبٌٌالطبيبٌٌ

ٌٌ.جلٌصحتكٌوصحةٌجنينٌكمختصٌمنٌأ
،ٌهدمتٌٌفيٌقلبهٌ،ٌأحسٌبوخزٌالٌيستطيعٌأنٌيصدقٌماٌيسمعاٌمذهوالٌ كانٌياسينٌيقفٌمدهوشٌ ٌٌ
ٌٌ،لمٌتكنٌمتوقعةٌحدوثهاٌٌ،ايضٌ الروشتةٌمنٌالطبيبٌوهيٌفيٌمفاجأةٌأتٌٌالتقطٌٌ،حالمهٌفيٌلحظةأ

ٌ:ٌٌقالٌلهاٌ،ينٌيمضيٌخلفهاٌوقدٌأسكتتهٌالصدمةمضتٌتترنحٌللخارجٌوياس
كٌلدرجةٌالٌأستطيعٌالخروجٌٌحالميٌوأصلٌفيٌحب؟ٌلماذاٌتركتنيٌأبنيٌعليكٌأتخبرينيٌلماذاٌلٌم-

ٌ؟..ٌٌالٌبدماءٌقلبيمنهاٌإ
ٌٌ:الٌتعرفٌماذاٌتقولٌ،ٌقالٌلهٌاٌ،هٌبكلمةٌواحدٌةأكملتٌالسيرٌولمٌتردٌعلي

ٌٌٌ.تعذب؟ٌربماٌٌلولكنٌالٌأعرفٌلماذاٌأنتٌ؟ننيٌمعجبٌبفتاةٌقبلكأتعلمينٌأننيٌلمٌأشعرٌحتىٌأٌ-
ٌٌ:وقفتٌأمامهٌوتنهدتٌبعمقٌوقالت

ٌمناٌيتٌأقدارنانحنٌمجبرونٌولسناٌمخيرينٌالختيارٌأٌ- ٌٌ.لمٌبطريقةٌما،ٌكل 
ٌ؟وضحيٌماذاٌتعنيٌنٌرجوكٌ ؟ٌأفهمٌماذاٌتقصدين:ٌالٌأياسينٌٌ



ٌٌتٌلهٌكلٌماٌحدثٌلهاٌوالدموعٌتمألاٌمنٌالهواءٌثمٌقصاٌوسحبتٌنفسٌ شاحتٌبوجههاٌبعيدٌ أٌ
،ٌوقفٌٌ،ٌوالٌتعرفٌلماذاٌقصتٌلهٌكلٌشيءٌلكنهاٌشعرتٌبالراحةٌعندماٌأفرغتٌلهٌقصتهاعينيها

ٌٌ:قائال ٌردفٌ،ٌثمٌأكبيرٌلهٌاٌاٌبعدٌأنٌسمعٌقصتهاٌالتيٌفيهاٌظلمياسينٌحائرٌ 
ٌليٌكلٌشيٌءٌحتٌىٌ؟الٌأعرفٌماذاٌأفعلٌٌ- هذاٌالٌيغيرٌمنٌالواقعٌالذيٌنحنٌٌٌبعدٌأنٌقصصت 

ٌٌ.متزوجةٌوتحملينٌطفال ٌٌنتٌ ،ٌاآلنٌٌأفيه
ٌٌ:وهتفٌقائال ٌٌٌانماٌيتخذٌقرارٌ ٌكأثمٌصمتٌقليال ٌٌ
ٌٌ.نتبهيٌلزوجكٌوطفلكٌالقادم،ٌأكمليٌحياتكٌوانسحبٌمنٌحياتكاآلنٌعليٌأنٌأٌ-
ٌٌ:تتٌفاطمةٌوقالٌتلذيٌتركهاٌوذهبٌوقلبهٌيؤلمهٌبشدة،ٌٌألياسينٌٌاٌٌسالتٌدموعهاٌوهيٌتنظرٌٌ
ٌٌ؟أينٌاختفيتٌفجأةٌ-
ٌٌٌٌٌ:للسكنٌفقالتٌسناٌلفاطمٌةٌٌحقيبتهاٌولمٌتخبرٌفاطمةٌبماٌحدث،ٌعاداٌأخفتٌسناٌالروشتةٌفيٌ
ٌٌ.سأعودٌالبلدةٌاليوم-
ٌ.الجمرحرٌمنٌٌ!!..ٌالبدٌأنٌمالكٌينتظركٌعلىٌأاخيرٌ :ٌٌأفاطمةٌ
ٌٌ.بلٌسأعودٌلبيتٌأمٌيٌٌ،عودٌلهناك:ٌإننيٌلنٌأسناٌٌ
ٌ؟!ٌ!لماذاٌٌ:فاطمةٌبتعجٌبٌ
ٌٌ:تنهدتٌسناٌبعمقٌوقالٌتٌ
ٌٌ.ياٌفاطمةٌلنٌأعودٌإلىٌهناكٌمرةٌأخرىٌ-
ٌٌ:ردفتٌثمٌأفاطمةٌصمتتٌقليال ٌٌٌ
نٌزوجكٌٌ،ٌهوٌاآٌلفالٌتحاسبيهٌبذنبٌلمٌيقترفهٌٌ،مالكٌشخصٌطيبٌوليسٌلهٌيدٌفيماٌحدثٌ،سناٌ-

ٌٌ.تذكريٌهذاٌفقٌط
ٌٌ.نهٌشخصٌطيبٌسأطلبٌمنٌأهليٌأنٌيطلقونيٌمنه:ٌٌلسنٌاٌ
ٌ؟بشهقتٌفاطمةٌوهتفتٌبغضٌ !!.ٌٌأنتٌتطلبينٌالطالقٌبعدٌثالثةٌأشهرٌفقطٌمنٌزواجكٌ:ٌأجننت 

ٌٌ.نٌهذهٌالزيجةٌلمٌتكنٌمنذٌالبدايةٌليتهاٌماٌتمت:ٌمنٌالمفترضٌأسناٌبحزن
ٌٌٌ،قرارهاٌ،ٌلكنٌسناٌكانتٌمصممةٌعلىقناعهاٌبالتراجعٌعماٌيدورٌفيٌذهنهافاطمةٌحاولتٌإٌ

،ٌاحتضنتهاٌأمهاٌوزوجاتٌإخوتهاٌٌخوتهاٌدونٌأنٌتخبرٌمالكٌبعودتهٌاناٌلمنزلٌٌإعادتٌس
ٌٌ:منزلهمٌوقالٌلهٌاٌوإخوتها،ٌعلقٌمحمدٌعلىٌمجيئهاٌإلى

الفتاةٌالتيٌتتزوجٌفيٌٌٌٌنتٌتعلمينٌأنا،ٌوٌأيٌوقتٌولكنكٌماٌزلتٌمتزوجةٌحديث ٌمرحباٌبكٌفيٌأٌ-
ٌٌ.الٌتذهبٌلبيتٌأبيهٌاٌكامال ٌٌاقلٌتظلٌعامٌ القريةٌعلىٌاٌل

ٌٌ.نهاٌأخبرتٌزوجهاٌوهوٌسمحٌلهاٌبذلٌك:ٌالبدٌأمهاٌقائلٌةدٌعليهٌوأردفتٌألمٌترٌٌ
ٌٌ.نٌياٌأمٌياٌمنٌالراحةٌاآٌلودٌأنٌاتخذٌقسطٌ :ٌأسناٌٌ
ٌٌ،ٌماٌبكٌيٌاحبٌوجسدكٌأصبحٌهزيال ٌصفرٌشٌا،ٌوجهكٌأكلي:ٌلنٌتستريحيٌقبلٌأنٌتأوالدتهاٌ

ٌ؟!ٌ.ابنتي
ٌ.ٌ.كونٌبخيريءٌسأستريحٌوسأالٌٌش-ٌٌ
،ٌاستيقظتٌوأعدتٌٌأنهاٌلمٌتتذوقٌالنومٌمنذٌزمنوكٌطويال ٌٌٌانامتٌسناٌفيٌحجرتهاٌالقديمةٌوقت ٌٌٌ

،ٌنهضتٌمسرعةٌليه،ٌلكنهاٌلمٌتستطعٌحتىٌالنظرٌإمامهااٌووضعتهٌأشهي ٌٌٌالهاٌوالدتهاٌطعامٌ 
ٌٌ:لتهافيٌمعدتها،ٌذهبتٌخلفهاٌوالدتهاٌبخوفٌوسأوأفرغتٌكلٌماٌ

ٌ؟!!ٌ.ماٌبكٌياٌحبيبتيٌ-
ٌٌ.بنتكٌحبليٌياٌحماتي:ٌبهاٌكلٌخيرٌاخيهاٌوهيٌتقولجاءٌصوتٌزوجةٌأٌ
ٌٌ.أهذاٌصحيحٌٌ:نظرتٌلسناٌبسعادةٌوقالتٌلهٌاٌيلىلٌ
ٌٌ.مٌي:ٌالٌشيءٌمنٌهذاٌياٌأسناٌٌ
ٌ؟ٌ.نتٌمتأكدة:ٌهلٌٌأاٌبتعجٌبزوجةٌأخيهٌ
ٌٌ.كدةٌمنٌذلكمتأ:ٌنعمٌأناٌقالٌتٌ
ٌٌ.كديأناٌأفضلٌأنٌنذهبٌبكٌللطبيبٌحتىٌتتأٌٌ-ٌ
ٌقالتهاٌزوجةٌشقيقها.ٌ.ٌ



خبرنيٌطبيبٌٌماٌأالٌداعيٌللطبيبٌماٌحدثٌالتهابٌفيٌمعدتيٌكٌ،كدةٌمماٌأقول:ٌأناٌمتأسناٌبحدٌة
ٌٌ.الجامعٌة

عينيهاٌٌ،ٌأغمضتٌكٌثانيةٌفيٌالغرفةٌالتيٌكانتٌتنامٌبهاٌقبلٌأنٌتتزوجمددتٌسناٌجسدهاٌالمنه
عشرٌسنواتٌعندماٌٌنٌبلٌمنذٌوراحتٌتفكرٌفيٌكلٌشيء،ٌالقصةٌلمٌتبدأٌاآلنٌواللمٌلمٌيبدأٌاآٌل

نهاٌمدينةٌلهٌوأنهٌٌعرٌٌأاٌتشدائمٌ ٌ،،ٌليتهاٌلمٌتعرفٌمالكٌفيٌحياتهاهتمٌبهاٌمالكأهملهاٌالجميعٌوا
الصغرٌخوتهاٌفيٌ،ٌحتىٌزواجهٌمنهاٌكانٌكذلك،ٌربماٌلواهتمتٌبهاٌأمهاٌوٌإصاحبٌفضلٌعليها

كٌفيٌحياتهاٌيجعلهاٌتشعرٌبضعفهاٌٌهلٌوجودٌمالٌ،وعرفواٌماٌبهاٌماٌكانٌلمالكٌعليهاٌمنٌفضل
رٌبنفسهاٌولنٌٌنٌتريدٌاالختيا؟ٌلمٌتخترٌهيٌشيئ اٌبلٌهمٌمنٌاختارواٌلهاٌكلٌشيء،ٌهيٌاآٌلمٌبقوتهاأ

سمحٌٌالٌمنٌمالكٌهيٌبنفسهاٌولنٌتستطلبٌاالنفٌصٌتسمحٌلحدٌاالختيارٌفيٌحياتهاٌمرةٌأخرىٌ،
االنفصالٌٌٌٌلحدٌأنٌيتولىٌأمرهاٌستقررٌوحدها،ٌمحادثةٌنفسها..ٌلكنٌحتىٌوإنٌوافقٌمالكٌعلى

ٌٌ،االنفصالٌبأمرهٌفمنٌالمستحيلٌأنٌيوافقٌعلىٌهاٌلوعلمٌمالٌك،ٌهذاٌالذيٌبينٌأحشائتبقيٌمشكلة
ٌٌمر"وسأفاتحهٌفيٌأٌٌ..قالتهاٌبخوفٌاٌ"الٌالٌلنٌأخبرٌأحد "ٌ؟..ٌٌكيفٌستتخلصٌمنهٌٌ؟كيفٌستخفيه
ٌ".ٌ.الطالقٌاليوم

ٌٌ:ستبدلتٌمالبسهاٌوخرجتٌمنٌالغرفة،ٌوقالتٌلوالدتهاقامتٌوٌاٌ
ٌٌ.عودٌثانية،ٌسأذهبٌللبيتٌولكنٌربماٌأأميٌ-
ٌٌ.الٌتذهبيٌبمفردكٌانتظريٌزوجكٌليأتيٌويأخذٌك؟ٌولماذاٌتعودينٌ:والدتهاٌ
ٌٌ.ناٌبمفردٌيأٌٌبلٌسأذهبٌٌ-ٌ
ٌٌومضتٌدونٌأنٌتستمعٌلكلماتٌوالدتها،ٌوصلتٌلبيتٌمالكٌتشعرٌبثقلٌقدميهاٌفيٌالمضيٌإلىٌ

ٌٌٌٌ:حتضنتهاٌبحبٌوسعادةٌوقالتٌلهاٌبلوٌم،ٌوفورٌأنٌرأتهاٌافتحتٌلهاٌنوالوطرقتٌالبابٌٌٌ،هناك
يوجدٌعروسٌتتركٌعريسهاٌكلٌهذهٌاليامٌوأنتمٌماٌزلتمٌفيٌشهوركمٌٌأٌٌ،ناٌعاتبةٌعليكأ-

ٌالولى؟!ٌ.
ٌٌ.عٌتركهادراسةٌكانتٌمتتاليةٌولمٌأستطلاٌ-ٌ
ٌٌ:السالمٌوقالٌلهاٌبابتسامةٌوسعادةٌٌ،ٌألقىمالكٌمنٌالخارجٌأتٌىٌ
؟.ٌٌٌمنٌالمواصالتتيٌلكٌبالسيارةٌبدالٌ ،ٌلماذاٌلمٌتخبرينيٌأنكٌعائدةٌآٌلسالمتكٌٌاٌهللٌعلىحمد ٌ-

ٌٌ.هنٌاٌ:ٌإننيٌمررتٌعلىٌأميٌقبلٌأنٌآتيٌإلىٌثمٌأردفتٌقائلٌةصمتتٌقليال ٌ
ٌٌ؟تخبريٌزوجكأنٌٌبيكٌدونٌ:ٌمررتٌعلىٌبيتٌأقاطبةٌحاجبيهانوالٌٌ
ٌٌ.نهٌبيتٌأبيهاٌياٌأميٌالٌبيتٌغريب:ٌإمالٌكٌ
ٌوتطلبٌمنكٌأنتٌأنٌتذهبٌٌلبيتٌٌوالٌ يٌهناٌأنٌتأت:ٌوليكنٌكانٌمنٌالولىٌأردفتٌنوالٌقائلةأٌ
ٌٌ.بيهٌاأ
ٌٌ.أعتذرٌعنٌذلكٌٌ:سناٌبصوتٌمختنٌقٌ
ردفٌمالكٌٌمالك،ٌواٌظرتٌلهاٌنوالٌونظرٌلهٌاومضتٌمسرعةٌوصعدتٌللشقةٌالتيٌتعيشٌبها،ٌنٌ

ٌ:ٌٌقائال ٌ
ٌٌ.ٌاحكامٌجيدٌ ،ٌكماٌقلتٌأنتٌمنٌقبلٌإنهاٌماٌزالتٌصغيرةٌوالٌتعرفٌاٌلميأ-
ٌٌ.صعدٌخلفهاٌياٌولدي:ٌانوالٌتنهدتٌبعمقٌوقالٌتٌٌ
،ٌدلفٌٌنتٌماٌزالتٌبثيابهاٌالتيٌأتتٌبهاطرقٌالبابٌففتحتٌلهٌوكٌاٌٌ،مالكٌقامٌوصعدٌخلفهاٌٌ

الٌٌ:ٌأتمنىٌأجلستٌوجلسٌبجانبهاٌبالقربٌمنهاٌوهتفٌقائال ٌٌ،وأغلقٌالبابٌمنٌخلفهللداخلٌ
ٌٌ.عرافٌالقديمةكٌكالمٌأميٌفهيٌماٌزالتٌتعيشٌباٌليغضب

ٌٌ.ليٌهناٌك:ٌالٌشيء،ٌكانٌعليٌأنٌأخبركمٌٌقبلٌذهابيٌإقالتٌولمٌترفعٌبصرهاٌنحوٌهٌٌ
ٌٌ:هتفٌقائال ٌٌ،ذلكٌمنٌاقٌلهاٌويودٌالقربٌمنهاٌلكنهٌيخشىوسادٌالصمت،ٌكمٌهوٌمشتٌ
ٌٌ.نيٌاآٌلستريح،ٌاستبدليٌثيابكٌوٌاترككسٌأٌ-
ٌ!ٌ.ننيٌسأعودٌلبيتٌأبيٌمرةٌثانية:ٌلنٌأستبدلٌثيابيٌٌلقالتٌلٌهٌٌ
ٌ؟!ٌ.لماذاٌتعودينٌثانيةٌٌ:مالكٌبتعجبٌ
ٌٌ.أستطعٌالتحملٌأكثرٌمنٌذلكٌ،ٌوحتىٌهناٌلننٌأفعله:ٌلننيٌفعلتٌماٌيجبٌٌعليٌأقالتٌبحزمٌ



ٌ؟.ن:ٌوماذاٌتريدينٌاآٌلوقالمالكٌازدردٌريقهٌ
ٌٌ.ريدٌاالنفصال:ٌأتنهدتٌبعمقٌوقالتٌٌ
ٌٌ:وهتفٌقائال ٌٌ،لمٌيفطرٌقلبٌهٌوكانٌاٌلصمتٌطويال ٌٌ
نٌتكونيٌزوجةٌليٌٌٌغيرٌراغبةٌفيٌأكنتٌ ٌنكٌ ٌأعلمٌٌأوالٌ ا،ٌأئ ٌيكماٌتريدينٌلكنٌالبدٌأنٌتفهميٌٌشٌ-

مرٌاٌٌلنصياعٌ تمثلينٌعليٌهذاٌالدورٌٌا،ٌوأنكٌكنتٌيامٌالتيٌقضيناهاٌمعايٌتلكٌاٌلكلٌليلةٌف
ٌٌ.نٌكنتٌتهبينيٌجسدكٌبالٌروح،ٌوماٌكنتٌأناٌأستطيعٌأنٌأردكٌحتىٌوإشقيقك

ٌٌ.ودٌنسيانهاٌبلٌمحوهٌا:ٌالٌداعيٌأنٌتذكرنيٌبأشياءٌأبتٌمنٌعينهاقالتٌوهيٌتمسحٌدمعةٌتسرٌ
ناٌمالكٌياٌٌ؟ٌٌألٌكٌٌامؤلمٌ ٌائ ٌيالدرجةٌكانٌقربيٌشٌ؟ٌألهذٌهتكرهينٌالبقاءٌمعيٌالدرجةٌأنتٌ ٌٌ:ٌألهذهمالك
ٌٌ.سنا
وأنتٌٌٌٌ،فأنتٌبالنسبةٌليٌتمثلٌبراءتيٌوطفولتيٌيء؛نكٌمالكٌكرهتٌكلٌش:ٌٌلباكٌ ٌسناٌبصوتٌ ٌ

وأتممتٌٌٌٌ،نيٌفقطٌلتنقذنيٌمنٌفضيحةتالٌذنبٌلكٌفيٌذلكٌأنتٌتزوج،ٌأعلمٌأاالذيٌانتهكتهماٌمع ٌ
،ٌكنتٌأجذبٌيدكٌفيٌٌمةهذاٌالزواجٌلتثبتٌبراءتيٌفيٌحينٌأننيٌأناٌكنتٌبالنسبةٌلنفسيٌمته

الٌأودٌأنٌأتذكرٌمنٌٌٌالصغرٌبأمانٌواطمئنان،ٌأماٌاآلنٌالقربٌمنكٌيستبدلنيٌلنسانةٌأخرى
ٌاٌ.ئ ٌيمالمحهاٌٌش

ٌٌ.ليتنيٌأستطيعٌمحوٌكلٌتلكٌالمشاعرٌالسيئةٌمنٌداخلٌكٌ،أشعرٌبكٌٌ:مالٌكٌ
ٌ،ٌولكنٌعلي ٌأنٌأتخطاهاٌوأتخطىٌكلٌشيءٌ.نٌيمحوها:ٌالٌشيءٌيستطيعٌأقالتٌٌ
ٌٌ:مالكٌأمسكٌبيدهاٌوقالٌلهاٌ
ٌ...ٌ.نٌا؟ٌأاالٌنتخطاهاٌسوي ٌٌولٌمٌ-
ٌ.ٌ.صمتثمٌٌ
ٌٌ.ماميٌوتذكرنيٌبماٌحدثىٌأٌأنٌتبققديمةٌوجميلةٌفضال ٌٌ:ٌفلتكنٌأنتٌياٌمالكٌذكرىقالتٌٌ
ٌٌ.البقاءٌ،ٌلنٌأرغمكٌعلٌىين:ٌكماٌتشائمالكٌبحزنٌ
ٌٌ.حريتيٌٌاٌسوىئ ٌٌيريدٌمنكمٌش:ٌأناٌالٌأقالٌتٌ
ٌٌ.هذهٌالشقةٌسيدفعٌلكٌثمنهٌاٌ،ٌوحتٌىقكٌكاملةستأخذينٌكلٌحقوٌ:قالٌ
اٌعليهاٌحتىٌخرجتٌٌفذهبتٌللحمامٌمسرعةٌوأفرغتٌكلٌماٌبمعدتها،ٌوقفٌقلق ٌٌشعرتٌبالتقيؤٌ

ٌٌ:قالٌلهاٌبخوفٌ،نهاٌكانتٌتمضيٌمترنحةفأسرعٌيسندهاٌٌل
ٌٌ.سأذهبٌبكٌللطبيبٌ-
ٌٌ:قالتٌهيٌبخوٌفٌ
ٌٌ.فيٌاللوزتينٌوهذاٌأثرٌهٌٌاتهاب ٌ..ٌذهبتٌللطبيبٌوأخبرنيٌأنٌلديٌالاٌلٌ-
ٌ..ٌ.نٌتذهبٌي،ٌكنتٌأفضلٌأااٌجد ولكنٌوجهكٌيبدوٌشاحب ٌٌ:مالٌكٌ

ٌٌ.بٌي،ٌوسأعودٌاآلنٌلبيتٌأالٌلنٌأذهبٌٌ:قاطعته
ٌٌ.نامٌبغرفتيٌالقديمٌة،ٌوأناٌسأنكٌمتعبٌة:ٌابقيٌهناٌحتىٌالصباحٌٌلقالٌلهٌاٌ
ٌٌعميقٌحتىٌفوقٌالسريرٌوغطتٌفيٌنومٌنهضتٌومددتٌجسدهٌاٌٌ،نهاٌمتعبةاٌتشعرٌاهيٌحق ٌٌ

،ٌأجابتٌبتثاقلٌعلىٌٌيقظهاٌرنينٌالهاتفأٌٌ،،ٌأماٌهوٌفلمٌيغمضٌلهٌجفنٌحتىٌالصباحالصباٌح
ٌٌ:جاءٌصوتٌفاطمٌةٌ،لحتٌعليهاٌفيٌاالتصالفاطمةٌالتيٌأ

ٌ!ٌ.نائمةٌٌنتٌ اٌوأامتحاناتٌالميدٌتيرمٌستبدأٌغدٌ ٌٌ؟ياٌهانمٌأينٌأنتٌ ٌ-
ٌ؟!ٌ!ماذاٌسناٌبقلق:ٌٌ
ٌٌ:،ٌفاطمةٌبلوموهيٌتنهضٌمنٌمكانهٌاٌ
ٌٌ.ٌاالبدٌأنٌتأتيٌاليومٌحتيٌنذاكرسوي ٌٌ،انظريٌللتاريخٌ-
ٌعلىٌالقطارٌسوىلمٌيتٌبٌٌ،نظرتٌللساعةٌ،مضتٌسناٌمتلهفةٌ ثيابهاٌٌستبدلتٌ،ٌانصفٌساعةٌق 

ٌ:ٌٌاءٌصوتهٌمنٌالداخل،ٌجاكانٌمستيقظٌ ٌ،بابٌمالكٌبسرعةٌودونٌتفكيرٌطرقتٌعلٌى
ٌتفضٌلٌ-
ٌٌ:هتفتٌبرجاءٌ
ٌٌ.لمحطةٌالقطاروصلنيٌبالسيارةٌٌمنٌفضلكٌأٌ-



ٌٌ:خرجٌمنٌالغرفةٌوقالٌٌ
ٌٌ؟اليومٌنٌمرةٌأخرىهلٌستسافريٌ-
ٌٌ.ذاكراٌولمٌأغدٌ ٌٌأمتحاناتٌالميدٌتيرمٌستبد،ٌأخبرتنيٌفاطمةٌأنٌانعمٌٌ-ٌ
ٌٌ:اهتفٌفيٌوجههاٌمبتسمٌ ٌ
ٌ!ٌ.ناٌأثقٌبذاتٌالضفائر،ٌأهانالٌتقلقيٌستتخطيٌ-
ٌٌ.للخلفطويلةٌٌٌاعوامٌ اٌلسماعٌتلكٌالكلمةٌالتيٌتعيدهاٌأهتزٌقلبهاٌ
،ٌربماٌٌتتٌمنٌخلفهٌودلفتٌلداخلهاٌوجلستٌبجانبهٌفيٌصمتخرجٌقبلهاٌوأخرجٌالسيارة،ٌثمٌأٌ

ٌٌ:نٌينظرٌلهاكانتٌقلقة،ٌتنهدٌمالكٌبعمقٌوقالٌدونٌأ
ٌ؟قصرأتتذكرينٌيومٌرحلةٌاٌلٌ-
ٌٌ:وقالتٌتنهدتٌبعمقٌهيٌالخرٌىٌ
ٌحياتيٌ.ملٌالرحالتٌالتيٌقمتٌبهاٌفيٌٌج،ٌكانتٌمنٌأنعمٌأتذكرهاٌ-
ٌاٌ:مالكٌهتفٌبصوتٌيحملٌحنين ٌٌ
وصلناٌٌٌ،ٌوبقيتٌعلىٌهذاٌالوضعٌحتٌىذارعيٌونحنٌعائدونٌغلبكٌالنومٌفمالتٌرأسكٌعلىٌ-

ٌيومهاٌمنٌفوقٌالمقعدٌووضعتكٌٌحملتكٌ ٌ،فيقكٌمنٌالنومٌولكنكٌكنتٌغارقة ٌ،ٌحاولتٌأنٌأالبلدة
ٌٌ.كتفيٌوذهبتٌبكٌلبيتٌأمٌكٌعلى

ٌٌ:ضحكتٌسناٌبخجلٌوقالتٌٌ
ٌٌ.منٌهذاٌاٌئ ٌيناٌالٌأتذكرٌٌش!..ٌٌأٌ؟حملتنيٌ-
ٌٌ:تنهدٌبعمقٌوقالٌ
ٌ؟!ٌ.بيتكٌفيٌذلكٌاليومٌٌٌإلىلمٌتسأليٌنفسكٌكيفٌوصلتٌ ،ٌأنكٌكنتٌنائمةٌلٌ-
ٌٌ.كتفٌكٌ:ٌربماٌكنتٌثقيلةٌعلىقالٌتٌ
ٌٌ.غيريٌأكنٌلسمحٌأنٌيحملكٌأحٌدلمٌٌٌٌٌ:قالٌوهوٌينظرٌلهاٌبحبٌواضحٌ
واٌٌ،ٌحتىٌوصلثريٌأيامٌلمٌيبقٌلهاٌأ،ٌتفكرٌٌفغريبٌولكنهاٌالتزمتٌالصمتٌأحستٌسناٌبشيءٌ

خرجٌبعضٌالنقودٌمنٌمحفظتهٌووضعهاٌفيٌٌ،ٌهبطتٌمنٌالسيارةٌوهبطٌخلفهاٌثمٌٌأمحطةٌالقطار
ٌ.ٌ.يدها
ٌٌ.لديٌماٌيكفينيٌ،حتاٌجالٌٌأٌ-
ٌٌ:تنهدٌبعمقٌوقالٌ
ٌٌ.ناٌملزمٌبكٌ ماٌزلتٌزوجتيٌوأٌ-
وقفٌالقطارٌودلفتٌٌٌوبعدٌلحظاٌتٌٌ،نظرتٌلهٌبتعجبٌولكنٌقطعٌنظرتهاٌصوتٌالقطارٌالقادمٌ

ٌٌٌٌ:قالتٌلهٌ،بداخلهٌودلفٌهوٌخلفها
ٌ؟!ٌ.لماذاٌركبتٌالقطار-
ٌٌ:قالٌلهٌاٌ
ٌ.افارغٌ ٌٌاجدٌلكٌمقعدٌ ٌلٌ-
ٌٌ:فقالٌلهاٌمالكٌبأدبٌ،بجانبٌسيدةٌلديهاٌطفلٌصغيرٌافارغٌ ٌٌاوجدٌٌمقعدٌ فنظرٌحولهٌٌ
ٌ؟مٌفارٌغهلٌهذاٌالمقعدٌمشغولٌأٌ-
ٌفارٌغٌ:قالتٌالسيدٌةٌ
ٌٌ.اجلسيٌهناٌبجانبهٌاٌٌ:فقالٌمالكٌلسنٌاٌ
ٌٌكانتٌسناٌمنزله،ٌلوسهاٌهبطٌوتحركٌالقطارٌوعادٌهوٌإلىجٌٌجلستٌولماٌأطمأنٌمالكٌعلىٌ

الرضيعٌالذيٌكانٌٌليها،ٌأخرجهاٌمنٌشرودهاٌصوتٌغنجٌشاردةٌفيٌكلماتهٌالتيٌتحدثٌبهاٌإ

ٌٌ:قالتٌلهاٌالسيدٌة!"..ٌطفال"كمٌهيٌجميلةٌاٌلاٌفخفقٌقلبهاٌوقالتٌمحادثةٌنفسهاٌينظرٌلهاٌمبتسمٌ 
ٌٌ؟ينٌذاهبةإلىٌأٌ-
ٌٌ.ذاهبةٌللجامعةٌٌ:سناٌبابتسامةٌٌ
ٌٌ؟هلٌهذاٌالشابٌشقيقكٌ:هتفتٌالسيدٌةٌٌ
ٌٌ.نهٌزوجي:ٌالٌبلٌٌإصمتتٌوقالتٌبخجلٌوتلعثمٌ



ٌ!ٌ.ٌاأنكماٌمتزوجانٌحديث ٌٌٌاٌويبدونهٌيحبكٌكثيرٌ أت:ٌيبدوٌبتسمتٌالسيدةٌوقالاٌ
ٌٌ.نٌمنذٌثالثةٌشهورٌفقٌطنعمٌمتزوجاٌٌ-ٌ

ٌٌ.سعدكٌهللاٌحبيبتي:ٌأالسيدةٌبابتسامة
،ٌفجأةٌٌراضيٌالخضراءٌوالمناظرٌالمتاعقبةشكرتهاٌسناٌونظرتٌمنٌنافذةٌالقطارٌتشاهدٌاٌلٌ

دٌٌويةٌجعلتهاٌبدونٌقصهتزتٌسناٌهزةٌقاٌوارتجٌرجةٌقويةٌفاصدرٌالقطارصريرٌ وهيٌشاردةٌأ
ٌٌ:هذاٌالذيٌتحملهٌداخلها،ٌنظرتٌلهاٌالسيدةٌوقالتٌلهٌاٌتضعٌيدهاٌفوقٌبطنهاٌوكأنهاٌتخشىٌعلٌى

ٌأنتٌحبلى؟ٌ.-
ٌ:ٌنعمٌحبلى!ٌ.نهاٌتهربٌمنٌالكلمةسناٌبخجلٌواحمرارٌوجهٌوكأٌ
،ٌوكيفٌٌطفلكٌ،ٌهذاٌفيهٌخطرٌعليكٌوعلىماٌكنتٌلتسافريٌٌبالقطارٌٌ:مةٌعليهاالسيدةٌالئٌٌ

ٌ؟!ٌ.نٌتسافريٌبالقطارجكٌأنٌيترككٌوأنتٌحاملٌألزو
ٌٌ.الٌبالقطاراٌالٌأسافرٌإناٌدائمٌ :ٌٌأنماٌشعرتٌبذنبسناٌوكأٌٌ
ٌٌ:شارتٌلهاٌالسيدةٌمحذرة ٌأٌ
اٌوخاصةٌفيٌٌفضلٌلكٌالسفرٌمطلق ٌ،ٌوالٌأالٌأفضلٌلكٌالسفرٌبالقطارٌاتحملينٌجنين ٌٌنتٌ وأٌ-

ٌشهوركٌالولىٌ.
ٌٌ.المراتٌالقادمةٌلنٌأسافرٌبقطارٌ:ردفتٌسناٌقائلٌةأٌ
تٌللطفلٌالذيٌيداعبٌالهواءٌبقدميه،ٌٌنهاٌتخافٌعليهٌكلماٌنظروالٌتعرفٌلماذاٌشعرتٌفجأةٌأٌ

ٌٌ:بطنهاٌنفسهاٌوهيٌتمررٌيدهاٌعلٌىٌقالتٌمحادثةٌٌ،تخيلتٌنفسهاٌتمسكٌبطفلها
نٌقلبيٌبدأٌٌنٌيبدوٌأولكٌ،ريدٌأنٌأقتطعٌتلكٌالصفحةٌبأكملهاٌمنٌحياتي،ٌأحبكريدٌأنٌٌأالٌأٌ"

ٌ".ٌ.بوابهٌلحبكيخوننيٌوفتحٌأ
اٌقدٌٌخيرٌ وهاٌأٌٌ،حهاٌوترشدهاٌكيفٌتتعاملٌمعٌحملهاريقٌبصحبةٌالسيدةٌوهيٌتنصانطويٌالطٌ

ٌٌٌ،صباحٌاليومٌالثانيٌاٌحتٌىسلمتٌعليهاٌفاطمةٌوجلسواٌيذاكرونٌسوي ٌٌ،وصلتٌالسكنٌالجامعي
سينٌولمٌيستطعٌمنعٌٌلمحهاٌيا،ٌبواٌللجامعةٌوخاضواٌاالمتحانٌومضىٌعلىٌخيرٌوالحمدٌهللذه

ٌٌ:،ٌقالتٌلٌهنفسهٌمنٌأنٌيسألهاٌعنٌاالمتحان
ٌٌ.الحمدٌهللٌمرٌبخيرٌ-
ٌباٌلقالٌلهٌاٌ ٌسٌفيٌالمدرجٌهلٌعاودكٌالمرضٌمرةٌأخرى؟!ٌ.م:ٌلمٌأرك 

ٌٌ.الٌبلٌعدتٌلبلديٌٌ:قالت
ٌ؟".ٌ.منٌذاكٌالمحظوظٌالذيٌبتٌبينٌذراعيه.."اٌنفسهٌياسينٌمحادث ٌٌٌ
ٌٌ؟هلكٌوكيفٌحالٌزوجك:ٌوكيفٌهمٌأقالٌلهاٌٌ
ٌ.ماٌعنٌزوجيٌفقدٌطلبتٌمنهٌاالنفصالأٌٌ،:ٌبخيرقالٌتٌ
ٌا.ٌ.جديد ٌمال ٌىٌلهٌأعطبسعادةٌولكنهٌلمٌيبدهاٌٌفكالمهاٌأأحسٌياسينٌٌ
سيأتيٌٌٌوكماٌأنهٌٌأنٌزوجكٌمذنبٌفيٌشيءٌ،رٌ ،ٌإنيٌلمٌأالٌتتعجليٌفيٌاتخاذٌقرارٌاالنفصالٌ-

ٌ؟.بوهٌمطلقيٌنمهٌوأطفلٌبينكماٌفماٌذنبهٌأنٌيأتيٌللحياةٌويجدٌأ
ٌٌ:قالتٌلهٌ
ٌٌ.ريدٌهذاٌالطفلأناٌالٌأٌ-
ٌٌ:الردفٌقائ ٌصمتٌلحظاتٌأمامٌكلمتهاٌوأٌ
ٌٌ.الٌتعانديٌقلبٌكٌٌ،الٌتوجدٌامٌالٌتريدٌطفلهاٌوالٌتحبهٌ-
ٌٌٌٌ:ماٌٌءنٌتذكرهٌبشيهتفتٌقائلةٌوكانماٌتريدٌأٌٌ
تمٌالطالقٌوتخلصتٌمنٌالجنينٌلنٌأدخلٌفيٌعالقةٌٌٌٌنإٌالٌأقولٌلكٌهذاٌلتأملٌفيٌشيء،ٌحتٌى-

ٌ!ٌ.ابد أخرىٌولنٌأتزوجٌأ
ٌزوجكٌٌيٌخطوٌةاٌقبلٌاتخاذٌأالمهمٌأنٌتفكريٌجيدٌ ٌٌ:ياسينٌوهوٌينفخٌفيٌالهواءٌ ،ٌهلٌأخبرت 
ٌ؟مرٌالحملبأ
ٌٌ.هالٌلمٌأخبرٌ-ٌ
ٌٌ:قتربتٌمنهاٌوقالتٌلها،ٌالمحتهاٌفاطمةٌمنٌبعيدٌتتحدثٌلياسينٌ



ٌسنٌاٌ-
ٌٌ.ستاذٌياسين:ٌأستأذنكٌأالتتنحنتٌسناٌوقٌ
ٌٌ:ومضتٌبجانبٌفاطمةٌبصمتٌقالتٌلهاٌفاطمةٌ
ٌ؟ستاذٌياسينلماذاٌكانٌيتحدثٌإليكٌأٌ-
ٌٌ.كانٌيسألنيٌعنٌاالمتحاناتٌٌ:قالتٌبتلعثمٌ
ٌٌ؟كيفٌحالٌمالكٌلمٌأسالكٌعليهٌليلةٌالبارحةٌ:فاطمٌةٌٌ

ٌٌ.بخيرٌٌ:تنهدتٌبعمقٌوقالت
شرقٌٌمرٌالليلٌوٌأٌمنٌجديدٌحتٌىٌليواصلواٌالمذاكرةاٌللسكنٌعادوٌ،لمٌيكنٌلديهمٌالوقتٌللراحةٌٌ

،ٌفاطمةٌلمحتٌياسينٌٌاالمتحانٌبجدارةٌوخرجٌالجميعٌٌاخاضوٌٌ،الصبحٌوذهبواٌمسرعينٌللجامعة
ليهٌللمرةٌٌكبيرةٌبينٌوقوفهماٌلكنهاٌتتحدثٌإٌصحيحٌتوجدٌمسافٌةٌسناٌمرةٌأخرى،ٌيتحدثٌإلٌى

ٌٌ:ردفتٌسنٌاسين،ٌأمةٌفيٌأمرٌسناٌووقوفهاٌمعٌياٌارتابتٌفاطٌٌ،الثانية
نتٌتعلمٌأننيٌمازلتٌٌٌمرةٌأخرى،ٌرأتكٌصديقتيٌوٌأليٌ تتحدثٌإٌرجوكٌاٌل،ٌأأستاذٌياٌسينٌ-

ٌ.متزوجة
فيٌشأنٌٌٌ،ٌولكنيٌأودٌأنٌأسألكٌقبلٌأنٌأذهبٌإلىٌقرارٌتوصلتٌ ها:ٌأفهمٌذلكٌولنٌأكررياسينٌٌ

ٌٌ.الجنين
ٌٌ:هاوقالتٌبحزنٌودمعةٌسالتٌفوقٌوجنتٌأشاحتٌبوجههاٌللناحيةٌالخرىٌٌ
ٌٌ.ٌابدٌ مرٌلنٌيتركنيٌٌأباٌلفوالدهٌلوٌعلمٌٌٌ؛أنٌأتخلصٌمنهٌالٌحلٌأماميٌسوٌىٌ-
ٌٌ:ياسينٌ
،ٌلكنٌعليٌأنٌأقولٌلكٌأنٌهذهٌروحٌبريئةٌالٌذنبٌلهاٌفيٌٌنكٌالخاصةأناٌالٌأودٌالتدخلٌفيٌشئوٌ-

اٌلكٌصدقينيٌسأحبٌهذاٌالطفلٌٌيومٌ ٌٌانٌتمٌاالنفصالٌبينكٌوبينٌزوجكٌوقبلتٌبيٌزوجٌ شيء،ٌوإ
،ٌٌاٌوسأعاملهٌكأبيهيضٌ اٌليٌأنهٌطفليٌولكنٌطالماٌجزءٌمنكٌسأعتبرهٌولدٌ ،ٌكنتٌأتمنىٌلوٌأاجدٌ 

ستطيعٌٌقلٌسأ،ٌعلىٌاٌلقبلهرؤيتهٌوأتوقٌأنٌأحملهٌبينٌيديٌوأٌتوقستصدقينيٌلوٌقلتٌلكٌأننيٌٌأ
ٌٌ.احبهٌجدٌ ا،ٌأشعرٌأننيٌأئ ٌيرجوكٌالٌتفعليٌبهٌٌش،ٌأبحملٌجزءٌمنكٌدونٌمحاسبةٌوذن

حاولٌياسينٌاالبتعادٌعنهاٌبكلٌٌٌٌٌ،مامهخجلٌواستأذنتٌمنهٌومضتٌمنٌأٌتنحنحتٌسناٌفٌيٌٌ
نٌلهاٌٌادٌيرسمٌحياتهٌمعهاٌومعٌطفلهاٌوكأنهٌنسيٌأوعٌ،الطرقٌوعدمٌالتفكيرٌفيهاٌولكنهٌفشل

،ٌوليسٌمنٌحقٌأحدٌأنٌيرسمٌحياتهٌمعهاٌأوٌأنٌيحلمٌأنهٌيحملٌطفلهاٌسوىٌٌوللطفلٌأبٌازوجٌ 
ٌٌٌ،فاطمةٌخرجتٌسناٌفيٌالصباحٌالباكرٌدونٌأنٌتيقظٌ،كاملٌمالك،ٌانتهتٌاالمتحاناتٌبعدٌشهر

،ٌقامتٌالطبيبةٌبالكشفٌعليهاٌٌدخلتهاٌالممرضة،ٌأجاءٌدورهاٌفيٌالكشفٌٌ،ذهبتٌلطبيبةٌنساء
الطبيبةٌمبتسمةٌوهيٌتنظرٌلشاشةٌالتلفازٌالتيٌتظهرٌٌٌجابتهاٌسناٌبضيقٌ،،ٌأسئلةوسألتهاٌبعضٌاٌل

ٌٌ:الطفل
ٌٌ.ياهٌبعدٌقليل،ٌسأريكٌإطفلكٌبصحةٌجيدٌةٌ-
ٌ؟!ٌ.كيفٌ:سناٌبلهفةٌ
ٌٌ.جريتها:ٌمنٌخاللٌالشعةٌالتيٌٌأالطبييٌةٌٌ
،ٌثمٌنظرتٌٌمامٌالطبيبٌةليهاٌونهضتٌسناٌوجلستٌعلىٌمقعدٌأالطبيبةٌمنٌالكشفٌعٌانتهتٌ

ٌٌ:رضٌوقالتٌبتلعثملأل
ٌ....ٌ.بلٌجئٌتٌ،نٌعليٌهالحقيقةٌأننيٌأتيتٌاليومٌلطمئٌ-
ٌ.ٌ.وصمتتٌلحظاتٌ
ٌ!.ٌ.تخلصٌمنهجئتٌٌلٌ-

ٌٌ:خلعتٌالطبيبةٌنظارتهاٌوقالت
ٌ؟!!ٌ.تتخلصيٌمنهٌ-
ٌٌ.نعمٌٌ:سناٌٌ
ٌ؟!ٌ.لماذاٌ:قالتٌلهاٌالطبيبٌةٌٌ



هوٌطفلٌغيرٌٌالطبيبةٌقائلةٌبعدٌتفكير:ٌأٌٌردفتصمتتٌسناٌولمٌتجبٌعلىٌسؤالٌالطبيبة،ٌأٌ
ٌ؟...ٌ.شرعي

ٌننيٌمتزوجٌة،ٌٌإبلٌشرعيٌٌ:قاطعتهاٌسناٌ
ٌ؟!ٌ.ذنٌلماذاٌتريدينٌالتخلصٌمنٌهذاٌالجنينٌالبرئٌطالماٌأنتٌمتزوجة:ٌإالطبيبةٌ
ٌٌ.ريدٌالعيشٌمعٌوالدٌه:ٌالٌأتنهدتٌبعمقٌوقالٌتٌ

ٌٌ؟والدٌالطفلٌأنكٌستتخلصينٌمنهٌ؟ٌوهلٌأخبرتٌ وماٌذنبٌالطفلٌفيٌذلكٌ:الطبيبٌة
ٌٌ.خبره:ٌالٌلمٌٌأسناٌبتردٌدٌ

ٌ:ٌٌالطبيبٌة
منٌهذاٌالطفلٌدونٌعلمٌزوجكٌسترتكبينٌجريمةٌيحاسبٌعليهاٌٌٌألمٌتعلميٌأنكٌلوٌتخلصتٌ -

ٌ؟!ٌ.القانونٌويحاسبٌعليهاٌهللاٌقبلٌالقانون
شعةٌالتلفزيونيةٌوأمسكتهاٌبيدهاٌوقالتٌٌ،ٌأخرجتٌلهاٌالطبيبةٌصورةٌمنٌاٌلصمتتٌسناٌولمٌتردٌ

ٌٌ:لها
ٌٌ.هذهٌصورةٌطفلٌكٌ-
ٌٌ:برٌحبهاٌللجنينٌفقالتٌلهارادتٌأنٌتخٌتيبةٌأنهاٌتقولٌهذاٌمنٌخلفٌقلبهاٌفأتعلمٌالطٌبٌ
ٌإياهٌاٌ- انتهيٌالكشفٌتستطيعينٌٌٌٌ؟فماٌحاجتكٌبرؤيتهٌ،فأنتٌتريدينٌالتخلصٌمنهٌولكنٌلنٌأريك 

ٌٌ.ننيٌلنٌأساعدكٌفيٌالتخلصٌمنٌهاآلن،ٌإٌٌالخروج
ٌٌ:الطبيبٌةٌٌ،قامتٌمنٌمكانهاٌومضتٌودموعهاٌتسيلٌ،نظرتٌسناٌللورقةٌالتيٌبيدهاٌوقلبهاٌيخفٌقٌ
ٌٌ.نتظريا-
ٌٌ:شعةٌوقالٌتضتٌنحوهاٌووضعتٌبيدهاٌاٌلوقامتٌومٌ
ٌٌ.تندمينٌعليهٌباقيٌعمركٌائ ٌيالٌتفعليٌشٌ،ٌاهذهٌصورةٌجنينكٌالذيٌتحبينهٌكثيرٌ ٌ-
ٌ.ٌ.لطبيبةٌبحنانا
ٌ؟ٌ.كيفٌتهونٌعليكٌنفسكٌ؟روحٌخلقتٌمنكٌفكيفٌيهونٌعليكٌقتلهاٌهذهٌ-
مقاومةٌشعورهاٌغلبتهاٌٌمنٌتٌبعدٌلحظاٌٌ،شعةٌدونٌأنٌتنظرٌلهاخرجتٌمنٌالعيادةٌودستٌاٌلٌ

يءٌصغيرٌيبدوٌٌشٌ..أخرجتهاٌثانيةٌونظرتٌلهاٌوقلبهاٌيخفقٌبشدةٌ،حتٌحقيبتهٌافطرةٌالمومةٌوفت
نشأٌفيٌتلكٌاللحظةٌٌبداخلهاٌٌٌٌ،ستحملهٌبينٌيديها،ماٌبعدٌستةٌأشهر،ٌستصبحٌأنٌتقبلهأمامهاٌتريدٌأ

تريدٌأنٌتمحيهاٌٌٌٌ،يامرٌلتلكٌاٌلثأٌٌ،ٌالٌتريدٌأنٌيبقٌىصراعٌقويٌماٌبينٌنفسهاٌوهذاٌالذيٌمنٌنفسها
ثرٌللماضيٌفيها،ٌلكنٌماذاٌتفعلٌهلٌٌ،ٌتريدٌأنٌتبدأٌحياةٌجديدةٌالٌأوتخفيهاٌوتزيلهاٌمنٌحياتها

ةٌمنٌكثرةٌالتفكير،ٌوكانتٌالمفاجأةٌٌعادتٌللسكنٌمترنحةٌثملٌ؟اٌأنٌتمحيٌكلٌأثرستستطيعٌحق ٌ
ٌٌ:لهاتعجبتٌمنٌرؤيتهٌفقالٌٌٌانتظارٌياسينٌلهاٌبجانبٌالمبنى!..ٌ

ٌجئتٌلودعكٌقبلٌالسفرٌ.ٌ-
ٌ!ٌ.ابد ،ٌالٌتنسٌذلكٌأأستاذٌياسينٌأناٌمازلتٌمتزوجةٌ:قالٌتٌ
،ٌيؤلمنيٌأنٌشيئ اٌيمنعنيٌمنٌحتىٌاالطمئنانٌعليكٌٌيؤلمنيٌأنٌأتذكرٌذلٌكٌ:هتفٌبحزنٌٌ

ٌٌ.ليٌكوالوصولٌإ
هٌلكنهٌٌمضىٌنحوٌسيارتهٌبعدٌأنهىٌكلماتٌٌ،هيٌصامتةٌوكأنهاٌمغيبةٌعنٌالحياةكانتٌتستمعٌلهٌوٌٌ

ٌٌ:ردفٌقائال ٌعادٌثانيةٌوأ
سةٌوالتوترٌٌماذاٌلوٌذهبناٌلمكانٌماٌلتخرجيٌمنٌجوٌالدرٌاٌ،وجهكٌالجهادٌوالتعبٌيبدوانٌعلىٌ-

ٌٌ.هذاٌجيدٌلكٌولطفلٌكٌٌ؟يامٌالماضيةوكلٌماٌمررتٌبهٌفيٌاٌل
ٌ!!ٌ.أننيٌسمحتٌلكٌبأنٌتتجاوزٌحدودكٌمعيٌ،ٌيبدوأستأذنٌمنكٌٌ:قالتٌٌ
علمٌأنكٌتمرينٌبظروفٌسيئةٌوأحاسيسٌكثيرةٌٌاٌوإنماٌأئ ٌيأقصدٌٌشننيٌالٌٌ،ٌٌإأعتذرٌمنكٌٌ-ٌ

ٌٌٌ،ابدٌ علمٌأنكٌالٌتمنحينٌفرصةٌالترويحٌعنٌنفسكٌٌأ،ٌأمنٌكلٌهذاٌٌبحاجةٌلتخرجينتٌ ،ٌوأمتخبطة

ٌاسمحيٌليٌأنٌٌأوٌفيٌبلدكٌهناٌأسواءٌ  ،ٌالٌتعلمينٌكمٌأتأذىٌعندماٌٌخرجكٌمنٌهذاٌالجو،ٌفأرجوك 
ٌ.نهكٌكماٌيبدوٌعليكٌاآٌلمتكٌوشحوبٌوجاختفاءٌابتساٌأرى

ٌٌ:وهتفتٌقائلٌةٌٌ،فرتٌبحنقٌوقدٌالنتٌلكالمهٌقليال ٌزٌ



ٌ.ٌ.ذهبتٌاليومٌللطبيبةٌٌ،أشعرٌأنيٌمشوشةٌالٌأعرفٌكيفٌأفكرٌ-
ٌٌ:ونظرتٌبرهةٌوهتفتٌبحيرةٌ
،ٌلكنهاٌرفضتٌوكماٌأننيٌأناٌشعرتٌٌتخلصٌمنٌهذاٌالجنينٌالذيٌلمٌيكنٌفيٌحسبانيٌمنٌقبٌلٌلٌ-

ٌ.ٌابد يٌأحبهٌوالٌأستطيعٌأنٌأؤذيهٌأبالخوفٌعليهٌوشعرتٌأنن
ٌٌ:ياسينٌبخوفٌٌ
ٌٌ.هذاٌفيهٌخطرٌكبيرٌعليكٌ،الٌتفعليٌأرجوكٌ ٌ-
هتفٌياسينٌوهوٌماٌزالٌينظرٌٌٌ،ٌوبدأتٌعالماتٌالحملٌتظهرنتفخٌقليال ٌونظرٌلبطنهاٌالذيٌاٌ

ٌٌ:لبطنها
محظوظٌذلكٌٌ،ٌستشعرٌحركتهوأستمعٌلنبضاتهٌالتيٌخلقتٌمنكٌٌوأضعٌأذنيٌهناٌأودٌأنٌأٌ-
ٌٌ.جميلٌٌمنٌفتاةٌيحبها،ٌيبدوٌأنٌإحساسٌالبوةٌشيءنسانٌالذيٌينجبٌطفال ٌاٌل
ٌا؟!.".ٌ.ماذاٌسيفعلٌمالكٌلوٌعلمٌأننيٌحاملٌوأنهٌسيصبحٌأب ٌٌ"ترىٌ..قالتٌمحادثةٌنفسهاٌ
ٌٌ:جاءٌصوتٌياسينٌٌ
ٌٌ.قبلٌسفرٌكٌاهياٌياٌسناٌماٌزالٌبوسعناٌأنٌنقضيٌوقت ٌٌ-
ٌٌ.ٌكفعلٌذل:ٌالٌأستطيعٌأنٌأسناٌٌ
ٌٌ؟خائفةٌمنيٌٌأنتٌ ٌ:ياسينٌ
ٌٌ.خرجٌمعكٌبمفردنا،ٌلكنٌالٌيصحٌأنٌأاٌلٌ:قالتٌٌ
اٌٌالٌرفق ٌ،ٌصدقينيٌلمٌأطلبٌمنكٌهذاٌإعتبريٌنفسكٌتجلسينٌمعٌزميلٌفيٌالمدرج:ٌاقالٌلهٌاٌ

ٌٌ.بحالك
اٌهيٌٌحق ٌٌ،نٌتذهبٌمعهيقنعهاٌياسينٌبعدٌمحاوالتٌعديدةٌأنٌترددتٌفيٌالبدايةٌولكنٌاستطاعٌأٌٌ

طارٌٌ،ٌتريدٌلوٌتخرجٌخارجٌهذاٌاٌللمتٌقلبهاجٌمنٌكلٌهذهٌالجواءٌالتيٌخنقتهاٌوٌآتريدٌأنٌتخر
ٌٌ:،ٌقالتولوٌقليال ٌ

ٌٌ.سأذهبٌولكنٌبشرٌطٌ-
ٌ؟!!ٌ.عليٌ ٌنهلٌستشترطيٌ،بشرطٌٌ-ٌ
ٌ.نتٌبالنسبةٌليٌشخصٌغريب،ٌأنٌتتذكرٌأننيٌمتزوجةٌوأنعم-
ٌ؟نٌمطمئنةٌاآٌلصبحتٌ ،ٌهلٌٌأاأتذكرٌذلكٌجيد ٌٌ،ايضٌ :ٌسيدةٌمتزوجةٌوحبلىٌأياسينٌ
ٌٌ:يحابٌفقاٌلأومأتٌباٌلٌٌ
ٌٌ؟ماٌرأيكٌفيٌرحلةٌوسطٌالنيلٌ،نإذنٌهياٌبناٌلنذهبٌاآٌلٌ-
ٌٌ.رتبٌحقائبيحتىٌأٌٌاريدٌالعودةٌمبكرٌ اٌأٌنٌوأطويال ٌٌٌاربماٌتستغرقٌوقت ٌٌ:قالٌتٌ
ٌ!ٌ.أيتهاٌالطالبةٌالنجيبةٌاسمعيٌكالمٌمعلمكٌ،الٌتقلقيٌلديٌسيارةٌٌ:ياسينٌبسعادةٌٌ
ٌٌ،دلفٌللسيارةٌوفتحٌلهاٌالبابٌٌ،خلقٌابٌعلىيٌحالٌياسينٌشمترددة،ٌولكنٌعلىٌأمضتٌجانبهٌٌ

ٌٌ.سأجلسٌفيٌالمقعدٌالخلفٌيٌٌاالٌأنٌٌ:قالت
ٌٌ.كماٌتشائينٌ:ياسينٌبضيٌقٌ
النيلٌبالقربٌمنٌالجامعة،ٌبرغمٌقربهٌمنٌٌٌالخلفيٌوقادٌياسينٌالسيارةٌلشاطٌئٌٌجلستٌفيٌالمقعدٌٌ

اٌوهبطٌمنهاٌوفتحٌبابٌالسيارةٌومدٌيدهٌٌسينٌالسيارةٌجانب ٌصطفٌياا،ٌابدٌ الجامعةٌلمٌتذهبٌإليهٌٌأ
ٌٌٌٌ:ياسينٌهتفٌبعصبيةٌنٌتدعهٌيمسكٌبكفها،لكنهاٌرفضتٌأنٌتمسكهاٌوهبطتٌدونٌأٌٌ،ليصطحبها

نٌكحبيبةٌٌ،ٌولكنٌالٌأعاملكٌاآٌلنسانٌفيٌالحياة،ٌأحبكٌأكثرٌمنٌأيٌشيءٌومنٌأيٌٌإاأناٌأحبكٌحق ٌ-
ٌٌ.وٌربماٌكشقيقٌةعزيزٌعليٌأ،ٌأعاملكٌكشخصٌليسٌمنٌحقيٌذلك

ٌٌ:ردفٌقائال ٌقٌعلىٌكالمهٌ،ٌأنٌتعلنظرتٌلهٌفيٌصمتٌدونٌأٌ
ٌٌ.نٌلنبدأٌرحلتناواآٌلٌ-
ٌٌ:قالتٌوهيٌتنظرٌحولهٌاٌ،دلفواٌللداخلٌوأعجبهاٌمنظرٌالنيلٌوالمراكبٌالصغيرةٌبداخلهٌٌ
أجملٌالنيلٌٌٌ،ٌماعصاباٌإنهٌمكانٌرائعٌومريحٌلألولكنٌحق ٌٌ،اٌلهذاٌالمكانٌمنٌقبلأبد ٌلمٌآتٌ ٌ-

ٌ!ٌ.شجارٌمنٌحولهواٌل



نٌنأخذٌمركبٌٌ،ٌهاٌماٌرأيكٌأشعركٌبالسعادةٌولوٌقليال ٌاٌاآلنٌلننيٌأستطعتٌأنٌٌأناٌسعيدٌجدٌ أٌٌ-ٌ
ٌ؟ٌ.تغربٌالشمسٌذهٌالمراكبٌونبحرٌبهٌفيٌالنيلٌحتٌىمنٌه

ٌٌ.الٌأستطيعٌالتأخرٌعنٌذلكٌٌ،عندٌمنتصفٌالنهارٌ:ٌالٌالبدٌأنٌأكونٌفيٌالمبنىقالٌتٌ
.ٌٌونخرجٌبعدهٌاٌ،ٌإذنٌنتجولٌساعةٌواحدةٌبالمركبٌداخلٌالنيلميرة:ٌأمركٌياسيدتيٌاٌلبحزنقالٌ

كانتٌٌٌ،وصارتٌتمخرٌبهمٌفيٌعمقٌالنيلٌ،هذاٌاالقتراحٌودلفواٌلداخلٌالمركبٌوافقتٌعلى
وفتحٌالحقيبةٌالتيٌٌٌ،ٌاقتربٌمنهاٌبعضٌالشيءكانٌهوٌيمسكٌحقيبةٌبالستكيةٌ،تجلسٌمبتعدةٌعنه

ٌٌ:ثمٌنظرٌلهاٌوقالٌ،خرجٌمنهاٌثيابٌمولودٌصغيروٌأنٌيمسكٌبهاٌكا
ٌٌ؟هلٌتقبلينٌمنيٌهذاٌ-
ٌٌ:ردفٌقائال ٌنظرتٌلهٌمتعبةٌفيٌصمتٌفأٌ
ٌ.الٌترفضيٌأرجوكٌ ٌ- ٌ،ٌأرجوك 
ياسينٌمنٌمكانهٌٌفنهضٌٌٌ،خفقٌقلبهاٌلرؤيةٌالثيابٌالصغيرةٌلكنهاٌلمٌتردٌعليهٌولمٌتمسكٌبهٌاٌ

بطنهاٌٌٌ،ٌحاولتٌأنٌتبتعدٌفوضعٌالثيابٌعلٌىثركأكثروواقتربٌمنها،ٌبلٌوسمحٌلنفسهٌأنٌيقتربٌأ
ٌٌ:هاٌبحبيعيٌنيدهٌعليهاٌبرفقٌوقالٌوهوٌينظرٌلٌومرر

ٌ!ٌ.مثلكٌاٌئ ٌيهذاٌالطفلٌوبرٌسيكونٌجميال ٌٌ-
ٌٌ:قامتٌمنٌمكانهاٌبفزعٌوقالتٌببكاءٌ
ٌٌ.!ن..ٌاآٌلن،ٌحتىٌهناٌوكفى،ٌأعدنيٌاآٌلأستاذٌياسينٌ-
ٌٌ:ياسينٌوهوٌينفخٌفيٌالهواٌءٌٌ
علمينٌكمٌٌلوٌتٌ،اٌليسٌحقٌياعذرينيٌلقدٌنسيتٌنفسيٌتلكٌاللحظةٌومنحتٌلنفسيٌحق ٌٌٌ،سفأناٌآٌ-

ٌٌ.وهذاٌالطفلٌبالقربٌمنٌيٌأحبكٌوأحبٌأنٌتكونيٌأنتٌ 
شعرتٌبخوفٌٌٌٌ،عالٌرنينٌهاتفهاٌفيٌتلكٌاللحظةٌفنظرتٌلشاشةٌالهاتفٌوكانٌمالكٌالمتصلٌ

جابتٌبصوتٌٌ،ٌأخوفهانٌتخفيٌٌ،ٌحاولتٌأجابةٌبخوف،ٌضغطتٌعلىٌزرٌاٌلشديدٌولومٌلنفسها
ٌٌ:مرتجف

ٌ؟ٌ.كيفٌحالكٌ-
ٌٌ؟بخيرٌكيفٌحالكٌأنتٌ ٌٌ:ردٌمالٌكٌ
ٌٌ.الحمدٌهللٌبحالٌجيٌدٌٌ-ٌ
ٌٌ:ماٌفيٌصوتهاٌفسألهٌاٌأحسٌمالكٌبشيءٌ
ٌ؟لتهابٌاللوزتينماٌبكٌهلٌعاودكٌاٌ-
ٌ:ٌالٌشيءٌ.قالتٌبصوتٌيشبهٌالبكاٌءٌ
نتظركٌفيٌمحطةٌٌستعودينٌٌل،ٌأخبرينيٌماٌبكٌومتىٌلستٌبحالةٌجيدةٌٌنكٌ :ٌأشعرٌٌأردفٌقائال ٌأ

ٌ؟ٌ.القطار
ٌهللاٌ.ذنٌبإٌداليومٌسأعوٌ:قالٌتٌ
ٌٌ.سأنتظركٌفيٌمحطةٌالقطارٌبالسيارةٌ-
فلمٌتمانعٌأنٌينتظرهاٌٌٌٌ،نهاٌبحاجةٌلمالكٌأنٌيكونٌبجانبهاتردٌولكنهاٌأحستٌفيٌتلكٌاللحظةٌأٌلٌمٌٌ

كانٌياسينٌيدفنٌرأسهٌبينٌيديهٌٌٌ،انتهتٌالمحادثةٌووضعتٌالهاتفٌداخلٌحقيبتهاٌٌ،عندماٌتعود
ٌٌ:قالٌٌ،فنظرٌلها

ٌٌوهيٌتتحدثٌأمامهٌإلىٌاشخصٌمغرمٌبفتاةٌويجلسٌصامت ٌٌٌ..رأيتٌمثلٌهذاٌالموقفٌمنٌقبلأٌ-
؟ٌكنتٌأودٌأنٌأختطفٌمنكٌالهاتفٌوأصرخٌفيهٌبأيٌٌفعل؟!ٌأتعرفينٌماذاٌكنتٌأودٌأنٌأزوجها

ٌٌ.أنتٌسارقٌأنتٌلٌصٌ؟يختطفتهاٌمن؟ٌلماذاٌانتحقٌتكونٌزوجتكٌأنتٌوتحملٌطفلكٌأ
وشكٌعلىٌالجنونٌوأحستٌبالندمٌالشديدٌلنهاٌقبلتٌأنٌتخرجٌمعه،ٌٌ،ٌأحستٌأنٌياسينٌأبكتٌسناٌ

ٌٌ:ردفٌقائال ٌلماٌرآهاٌبتلكٌالحالةٌحاولٌأنٌيهدئٌمنٌثورتهٌوأ
ٌٌ.خيفكأنٌٌأقصدٌ،ٌلمٌٌأاعتذرٌحق ٌأ-
ٌٌ.ن..ٌاآٌلعدنيٌأرجوٌك:ٌأهتفتٌبخوٌفٌٌ



ٌبهاٌٌسؤاليٌنٌبعدٌأنٌتجيبيٌعلٌى:ٌسأعيدكٌولكيجابٌوقاٌلأومأٌباٌلٌ ،ٌلمٌتكنٌاللهجةٌالتيٌتحدثت 
ىٌالقلٌٌبلٌلهجةٌزوجةٌتحترمٌعلٌ،الحياةٌمعٌرجلٌالٌتحبٌهٌلزوجكٌلهجةٌزوجةٌمغصوبةٌعلٌى

ٌ؟!ٌ.فسريٌليٌهذاٌ،نٌلمٌتكنٌتحبهزوجهاٌإ
ٌٌ:ٌوقالتصمتتٌطويال ٌٌ
لمٌيعاملنيٌٌٌٌ،ماٌزلتٌزوجتهناٌ،ٌأناٌلمٌأنفصلٌعنهٌبعد،ٌٌألنيٌهذاٌالسؤالليسٌمنٌحقكٌأنٌتسٌأٌ-

ٌٌ.قطٌمعاملةٌسيئة
ٌٌ:ثمٌنفختٌفيٌالهواءٌوقالتٌ
ٌٌ.قبلٌالطريقةٌالتيٌتمٌبهاٌزواجناإننيٌفقطٌالٌٌأٌ-
ٌ؟نحياتكٌاآٌلينٌموقعيٌفيٌٌ:ٌوأنا..ٌٌأياسينٌبهدوءٌٌ
ٌٌ.ناٌفيهاٌاآٌلنٌلكٌمكان ٌ:ٌالٌأستطيعٌأنٌأقولٌأردفتٌقائلةأٌ
ٌٌننكٌستكوني،ٌطمئنيٌقلبيٌولوٌبكلمةٌأأعيشٌعليهٌٌمال ٌٌولكنٌامنحينيٌألستٌمتعجال ٌٌٌاأنٌ:ياسينٌ

ٌٌ.ٌاليٌيومٌ 
ٌٌ:تنهدتٌبعمقٌوقالٌتٌ
ٌٌ.وحتيٌهذاٌالٌأعدكٌبهٌ-
ٌ..ٌ.لنٌأتنازلٌعنكٌأنتٌوطفلناٌ،ولكننيٌلنٌأملٌفيٌأنٌأنتظرٌكٌ:ياسينٌ
ٌٌ:قاطعتهٌسنٌاٌ
ٌ!ٌ.ليسٌطفلٌكٌ-
خوفٌواحتياجٌٌماٌبينٌٌٌ،ٌانتهتٌتلكٌالرحلةٌالتيٌأحستٌفيهاٌبمشاعرٌمختلطة،وسادٌصمتٌ

فاطمةٌالدرجٌمسرعةٌٌهبطتٌٌ،عادتٌللسكنٌالجامعيٌبسيارتهٌفلمحتهاٌفاطمةٌتنزلٌمنهاٌٌ،لمالك
ٌٌ:مامهٌبنبرةٌلومواقتربتٌمنهاٌوأردفتٌقائلةٌأ

ٌٌ.الٌقليال ٌ؟ٌتأخرناٌعلىٌالقطارٌلمٌيتبقٌإأينٌكنتٌياٌسناٌ-
ٌٌ:ياسينٌٌ
ٌٌ.سأوصلكمٌبسيارتيٌ-
ٌٌ:فاطمةٌ
ٌ.ٌ.اٌلٌ-
ٌٌ:تريدٌأنٌتسمعهاٌلياسينكملتٌكأنهاٌٌوأٌ
ٌ!ٌ.نٌأنٌزوجكٌينتظركٌعندٌمحطةٌالقطار،ٌالبدٌاآٌلسناٌٌ(مدام)تفضليٌٌ-
،ٌومضتٌسناٌخلفٌفاطمةٌٌليهٌفاطمةٌفركبٌسيارتهٌفيٌضيقٌوانطلقٌبهٌافهمٌياسينٌماٌترميٌٌإٌ

ٌٌ:،ٌرتبتٌمالبسهاٌفيٌالحقيبةٌفيٌصمت،ٌفاطمةٌٌبعدٌتفكيرالٌتعرفٌبمٌتفسرٌلفاطمةٌماٌرأته
،ٌأعلمٌأنكٌأجلٌٌاٌمنذٌالصغرنشأناٌسوي ٌٌٌنتٌ جلسيٌأريدٌأنٌأتحدثٌإليكٌفيٌشيء..ٌأناٌوأ،ٌاسناٌ-

ٌمماٌحدثٌفتبيحينٌلنفسكٌأنٌوأكبرٌمنٌأ ٌٌٌعلٌىشياءٌكردٌ تخطئي،ٌولكنٌربماٌتشعرينٌأنكٌظلمت 
ينهاٌفيٌحقٌنفسكٌالٌٌنتٌتقترف،ٌلكنٌأودٌأنٌأذكركٌأنكٌعندماٌتقترفينٌالخطاءٌفأهذاٌالظلٌم
ٌ.ٌ.لمينٌأينٌالخيرٌياٌحبيبتيوالٌتعٌسوى،

ٌٌ:كملتٌحديثهاثمٌصمتتٌلحظاتٌوأٌ
أنٌٌخططٌبعدٌٌ،ٌكنتٌأمالكٌرجلٌكلٌفتاةٌتحلمٌبهٌٌ،ننيٌياٌسناٌكنتٌأغارٌمنٌمعاملةٌمالكٌلكإٌٌ-

ولكنٌٌٌ،ايتمٌزواجكٌبمحمودٌكنتٌسأجعلكٌتقربيٌالمسافةٌبينيٌوبينٌمالكٌفأناٌكنتٌمعجبةٌبهٌحق ٌ
ٌٌ.يحبكٌمنذٌالصغرٌ..يحبكنهٌٌاٌٌلبد إليٌأٌمالكٌلمٌيلتفت

ٌٌ؟ٌ!ذلك،ٌكيفٌلهاٌأنٌتقولٌلهاٌحستٌبالسعادةٌوأحستٌبالضيقٌمنٌكالمٌفاطمةٌعنٌمالكسناٌٌأٌٌ
هاٌصوتٌفاطمةٌثانيةٌمنٌٌخرج!!.ٌٌأنهاٌمعجبةٌبزوجها،ٌتقولٌلزوجةٌأكمٌهيٌفتاةٌباردةٌحقٌا

ٌشرودها:
ٌأنهٌمنٌالعيبٌأٌ- ،ٌٌنكٌأنتٌأعلمٌبالعيبٌلٌبمفردكمانٌتركبيٌمعٌشابٌفيٌسيارتهٌلنٌأقولٌلك 

ٌٌ.نٌمالكٌيستحقٌأنٌيحترمٌبلٌويحبٌبكاملٌالقلبولكنٌأقولٌلكٌإ
ٌٌ:يٌالٌتشعرٌفيٌتلكٌاللحظٌةسناٌبغضبٌربماٌوهٌ



ٌ!ٌ.أنكٌتتحدثينٌعنٌزوجيٌٌيالتنسٌٌ،فاطمةٌ-
ٌٌ.مامٌتصرفاتكٌهذا،ٌوالبدٌأنٌتضعيٌأمامكٌوٌأنهٌزوجك:ٌأناٌأحدثكٌٌلفاطمٌةٌٌ

ٌٌ:سناٌبتلعثم
ٌٌ.ننيٌكنتٌمتعبٌةصلنيٌٌلقابلتهٌصدفةٌوأصرٌأنٌيوننيٌإٌٌ-
ريدكٌفقطٌأنٌتتذكريٌأنكٌتحملينٌاسمٌرجلٌوشرفهٌٌا،ٌأناٌأريدٌمنكٌتفسيرٌ :ٌأناٌالٌأفاطمةٌ

ٌٌ.وسمعته
ٌٌ؟ناٌماذاٌفعلٌت:ٌوأسناٌبحدةٌٌ
ٌ.هياٌياسيدتيٌفلديكٌمنٌينتظرٌكٌ:ٌالٌشيء!..فاطمةٌمبتسمٌةٌ
اعرهاٌتتخبطٌبينٌرفضٌوشوقٌوحاجةٌلهٌوكالمٌٌمٌشٌ،أحستٌسناٌفيٌتلكٌاللحظةٌبالشوقٌلمالكٌ

لمحطةٌٌٌٌ؟..ٌتائهةٌبينٌكلٌهذهٌالتخبطات،ٌحملنٌحقائبهنٌوذهبناٌياسينٌيحبهاهلٌحق ٌٌ.ٌ.ياسينٌلها
ٌٌ:خرجهاٌصوتٌفاطمةٌوهيٌتقول،ٌأكانتٌماٌزالتٌشاردةٌتائهةٌ،قطارلا
ٌٌ.نهياٌبناٌاآٌلٌ-
،ٌوصلٌالقطارٌٌانتظارهاٌداخلٌمحطةٌالقطارلكٌفيٌوكانٌمٌاٌا،اٌبهماٌالقطارٌومضيٌمسرعٌ ركبٌ

السالمٌوحملٌٌٌ،ٌاقتربٌمالكٌمنهنٌوألقىٌعليهنونزلتٌفاطمةٌومنٌخلفهاٌسناٌتجرٌحقيبةٌخلفها
ٌٌ:فاطمةٌقالتٌلمالكٌٌ،حقائبهن

ٌٌ.ناٌسأنتظرهأخيٌسيأتيٌبعدٌقليلٌوٌأٌ-
ٌٌ.معناٌياٌفاطمةٌٌيفلتأتٌٌ:سناٌبلهجةٌغريبةٌ

ٌٌ.خيٌسيأتيلٌأ،ٌبعدٌقلينتٌمعٌزوجك:ٌاذهبيٌأفاطمة
تٌسناٌداخلٌالسيارةٌٌٌ،ٌجلستنتظرٌشقيقهاٌوتذهبٌسناٌمعٌزوجهانٌولكنٌفاطمةٌأصرتٌأٌٌ
ٌٌ:قالتٌلٌهٌٌٌ،نطلقٌبهاٌمالكوا
ٌٌ.بيسأذهبٌلبيتٌأٌ-
ٌٌ:بيهاٌقالتوعندماٌوصلٌبهاٌلبيتٌأٌ
ٌٌ.شياءٌمنٌهناكسأذهبٌلبيتكمٌاليومٌلننيٌأريدٌأنٌألملمٌبعضٌاٌلٌ-
أهلٌبيتهٌٌٌ،ٌدلفواٌللداخلٌٌوسلمتٌسناعلىكالمهاٌلمنزلهٌدونٌتعقيبٌعلٌىجهٌبالسيارةٌتوٌٌ

قالتٌٌٌ،نحوٌالبابٌ،ٌوضعهاٌفيٌصالةٌالشقةٌومضىوصعدتٌالشقةٌوصعدٌخلفهاٌيحملٌالحقيبة
ٌٌ:لهٌٌبتلعثمٌوهيٌتفركٌبيدها

ٌ؟سيتمٌاالنفصالٌمتٌىٌ-
ٌٌ؟متيٌتشائينٌقال:ٌ
ٌٌ:ردفتٌقائلٌةبعدٌصمتٌدامٌلحظاتٌأٌٌ
ٌٌ؟هلٌليٌأنٌأسالكٌسؤاالٌ ٌ-
ٌ!ٌ.الرحبٌوالسعةٌياٌذاتٌالضفائرٌ:ٌعلىامالكٌمبتسمٌ ٌ
ٌٌٌ:قالتٌبترددٌ
ٌٌ؟نفصالناهلٌستتزوجٌبعدٌاٌ-
ٌ؟مر:ٌوماٌيهمكٌفيٌهذاٌاٌلٌوهتفٌقائال ٌصمتٌقليال ٌٌ
ٌٌ.نهٌمجردٌسؤالٌعادي:ٌإقالتٌبترددٌٌ
ٌٌ.ننيٌسأفكرٌفيٌالزواج:ٌالٌأظنٌأردفٌقائال ٌأٌ
ٌ!.ٌ.اعترفٌقلٌٌ؟مٌماذا؟ٌهلٌكنتٌتحبٌواحدةٌوتزوجتٌأتفكرٌفيٌالزواجولماذاٌالٌٌ:قالتٌٌ
ٌٌ:ٌاتعجبٌمنٌكثرةٌأسئلتهاٌفقالٌلهاٌمبتسمٌ ٌٌ
ٌ!ٌ.مازلتٌثرثارةٌكثيرةٌالكالمٌوالسؤالٌ،لمٌتتغيريٌياٌذاتٌالضفائرٌ-
ٌٌ:ردفتٌقائلة،ٌأهمٌبالخروجٌ،ثمٌتركهاٌومضيٌنحوٌالبابٌ
ٌ؟.الخروجٌ؟ٌولمٌأنتٌمتعجلٌعلىأنتٌتهربٌمنٌكالميٌلٌمٌ-

ٌٌ:عادٌوأغلقهٌثانيةٌوقالٌٌ،كانٌقدٌفتحٌالباب
ٌ؟!ٌ.خراٌٌآئ ٌيهلٌتريدينٌشٌ-



ٌنعٌمٌ:قالٌتٌ
ٌٌ.تفضليٌ:قالٌ
ٌ!ٌ.ننيٌالٌأستطيعٌحملها:ٌأنٌتحملٌليٌالحقيبةٌللداخلٌوأنٌتضعهاٌلجانبٌالخزانةٌفإقالٌتٌ

ٌٌ:جزءٌالعلويٌمنٌثيابهاٌوقالٌتحملهاٌمالكٌودلفتٌمنٌخلفهٌوقامتٌبنزعٌاٌل
ٌ!!!ٌ.شعرٌبحرارةٌالجوإننيٌأٌ-
ٌٌ:قالٌوهوٌيشيحٌبوجههٌعنهٌاٌ
ٌ!!ٌ.الكنٌالجوٌباردٌجدٌ ٌ-
ٌ.ربماٌعادٌليٌللمرضٌثانيةٌوارتفعتٌدرجةٌحرارتيٌ:قالتٌٌ
،ٌأمسكتٌٌشعرٌبقلبهٌيخفقٌٌ،اقتربٌمنهاٌوتلمسٌجبهتهاٌفنظرتٌلعينيهٌمباشرةٌٌونظرٌلعينيهاٌ

ٌٌ:كثرٌوقالبكفهٌولمساتهاٌتشيٌبرغبةٌزوجةٌتريدٌزوجها،ٌاقتربٌمنهاٌأ
ٌ!ٌ.خيرٌةفلتكنٌالليلةٌاٌلٌ-
ٌوأغلقٌبابٌالغرفةٌوأطفأٌنورٌالغرفة..ٌ.ٌ
ٌٌ:فيٌالصباحٌسحبتٌنفسهاٌمنٌبينٌذراعيهٌوقالتٌلهٌ
ٌ؟!ٌ.مسالٌأفهمٌماٌالذيٌٌفعلتهٌأنتٌليلةٌاٌلٌ-
ٌٌٌٌ:قالٌلهاٌٌ
ٌٌ.خرٌليلةٌبينناٌونحنٌمتزوجيناستعملتٌحقيٌكزوجٌفيٌٌآ-
ٌٌ:تنهدتٌبعمقٌثمٌقالتٌٌ
ٌٌ.بيبعدٌالظهيرةٌسأذهبٌلبيتٌأٌ-
ٌتجتازينٌامتحاناتٌأمٌكنتٌ ٌثمٌقالٌوهوٌينظرٌلبطنهاصمتٌقليال ٌٌ لقدٌٌٌ؟تأكلينٌهناكٌ:ٌأكنت 

ٌٌ.ظهرتٌلكٌبطن
ٌٌ:قالتٌبخجلٌوهيٌتضعٌكفيهاٌفوقٌبطنهاٌ
ٌٌ.فرطتٌفيٌالطعاٌميبدوٌأننيٌأٌ-
ٌٌ:سفل،ٌقالتٌلهاٌنوالوهبطتٌلألٌستبدلتٌمالبسهاأتتٌالظهيرةٌوكانتٌقدٌاٌ
ٌنٌمرةٌأخرى؟ٌ!مسٌهلٌستسافري؟ٌلمٌتأتٌإالٌأأينٌياٌسنٌاٌٌإلىٌ-
ٌ:رٌضقالتٌوهيٌتنظرٌلألٌ
ٌأبيٌٌننيٌذاهبةٌلبيتٌٌبلٌإٌ-
ٌٌ:النو
ٌٌ.الٌتبيتيٌهناٌكٌٌ،اذهبيٌوعوديٌمعٌزوجكٌ-
ٌٌ:هتفتٌبتلعثمٌوهيٌتنظرٌلمالٌكٌٌ
ٌ!ٌ.ذهبٌدونٌعودةبلٌسأٌ-
لماذاٌهلٌاغضبكٌمالكٌفيٌشيء؟ٌٌٌ..ٌ.؟ٌ!بيكٌدونٌعودة؟ٌذاهبةٌلبيتٌأماذاٌتقولينٌ:شهقتٌنوالٌ

ٌ؟!ٌ.طرفٌٌهلٌداسٌلكٌأحدٌفيٌالبيتٌعلى
ٌٌ.منٌهذٌاٌ:ٌالٌالٌلمٌيحدثٌشيءسناٌببكاٌءٌ
ٌدونٌعودة؟ذنٌلماذاٌياٌحبيبتي:ٌإنواٌلٌٌ ٌ؟ٌلماٌتريدينٌالذهابٌلبيتٌأبيك 
ٌٌ:مالٌكٌ
ٌٌ.الٌتضغطيٌعليهاٌوالٌتكثريٌمنٌسؤالهاٌٌ،ميأٌ-
ٌٌ،بيهاٌولنٌتعودٌلبيتكٌمرةٌثانيةٌأنهاٌستذهبٌلبيتٌ؟ٌزوجتكٌتقولٌأل:ٌكيفٌياٌولديٌالٌأسأنوالٌ

ٌ؟!ٌ.الٌأفهمٌماذاٌتعنيٌبكالمها
ٌالٌتتكلميٌفيٌهذاٌاٌلنناٌسننفصلٌياٌأمي:ٌتعنيٌأتنهدٌمالكٌوقالٌبصوتٌجامدٌ مرٌوالٌ،ٌوأرجوك 

ٌٌ.تتدخليٌثانيٌة
فتحٌبابٌالسيارةٌودلفتٌٌٌ،ناحتٌنوالٌوبكت،ٌفجذبٌمالكٌسناٌمنٌيدهاٌومضياٌلخارجٌالمنزلٌ

ٌٌخرجٌمنٌجيبٌجلبابهٌعلبٌةبالسيارةٌوبعدٌمضيٌخطواتٌبهاٌأٌلداخلهاٌفيٌصمتٌ،ٌانطلٌق
ٌٌ:قالٌٌ،صغيرةٌوعلبةٌكبيرة



ٌإنهاٌلكٌ.ٌ-
ٌٌ؟ماٌهذاٌٌ:وقالتٌنظرتٌسناٌلهاٌ
ٌٌ.هذاٌمهرٌكٌٌ:قالٌلهاٌٌ
ٌ؟!!ٌ.مهريٌٌ:قالتٌبتعجبٌٌ
ٌٌ.عندماٌتزوجنٌاٌاننيٌلمٌأجلبٌلكٌحلي ٌ،ٌٌإنعٌمٌ:قالٌ
ٌٌ.خذتٌالحليٌالذيٌاشتراهٌليٌأخوك:ٌولكننيٌأقالٌتٌ
ٌ.كونٌمنييٌتزوجتكٌوحليكٌالبدٌأنٌتناٌالذ:ٌولكننيٌٌأقالٌلهاٌٌ
ٌٌ؟سننفصلٌاليومٌفماٌالداعيٌلهذاٌٌ:قالتٌلهٌ
ٌ؟وماٌهذهٌٌ:قالتٌلهوٌلمٌيردٌعليهاٌمالك،ٌنظرتٌللعلبةٌالصغرىٌ
ٌٌ.نظرٌي:ٌافتحيهاٌواقالٌلهاٌٌ
كيفٌعرفتٌٌٌ:قالتٌلهٌ،شياءٌبوضوح،ٌارتدتهاٌفرأتٌاٌلفتحتهاٌفوجدتٌبداخلهاٌنظارةٌطبيةٌ

ٌ؟!ٌ.درجةٌمقاسٌنظري
ٌ.ليسٌمنٌالمهمٌكيفٌعرفتٌ-
ٌ؟".ٌ.نفصالنا"حقاٌأنتٌرائعٌترىٌستتزوجكٌفاطمةٌبعدٌاقالتٌمحادثةٌنفسهاٌٌٌ
ٌ:وهتفتٌبصوتٌمسموعٌدونٌقصدٌ
ٌ!!ٌ.نٌفعلتهاأقتلهاٌإٌ-
ٌٌ:قالٌلهٌا،ٌاٌمماٌقالتسمعٌمالكٌكلمتهاٌفنظرٌلهاٌفيٌتعجبٌوهيٌنظرتٌللنافذةٌحرجٌ ٌ
ٌٌ.بيٌكهاٌقدٌوصلناٌلبيتٌٌأٌ-
ٌٌ:وجههٌاٌتٌوهيٌتضبطٌالنظارةٌعلىبٌولكنهاٌقالكانٌسيهبطٌمنٌالسيارةٌليفتحٌلهاٌالباٌ
ٌٌ.تمنيتهٌحققتهٌليٌ،ٌكلٌشيٌءمالكٌأنتٌرائعٌ-
ٌ".ٌ.اسميٌمنذٌأنٌتزوجناٌفعلي ٌ"لمٌتنطقٌباٌ..اٌنفسهنظرٌلهاٌفيٌصمتٌوهتفٌمحادث ٌٌٌ
ماٌتغيرٌٌٌائ ٌينٌشعرٌبالغربةٌبينهٌوبينهاٌفيٌكلٌاليامٌالماضيةٌولكنٌاآلنٌيشعرٌأاٌٌيشبلٌكانٌدائمٌ ٌ

عٌسنواتٌاللحوحةٌكثيرةٌالسؤال،ٌأغمضتٌعينيهاٌوراحتٌٌتبدوٌعليهاٌمالمحٌفتاةٌالتسٌٌ،بداخلها
ٌٌ:ردفتٌقائلة،ٌوأشياءٌمرٌعليهاٌعشرٌسنواتتتذكرٌأ

ٌ؟ٌ.رضٌالزراعيةٌوقلتٌليٌاذهبيٌمعٌشقيقكأتتذكرٌعندماٌرفضتٌذهابيٌمعكٌلألٌ-
ٌٌ.تذكر:ٌنعمٌٌأتنهدٌبعمقٌوقالٌ
منيةٌالقديمةٌٌ،ٌفهلٌتحققٌليٌهذهٌاٌلأشعرٌباالختناقٌاليومٌٌ:يدٌوقالتهاٌمنٌجٌدفتحتٌعينيٌٌ

ٌ؟ٌ.الصغيرة
ٌ؟ٌ.ماٌهيٌأمنيتكٌياٌسناٌٌ:اقالٌمتعجب ٌٌ
ٌٌ:هتفتٌبسعادٌةٌ
.ٌٌٌارضٌالزراعيةٌونجلسٌتحتٌشجرةٌالصفصافٌالتيٌحدثتنيٌعنهاٌقديمٌ اٌلألأنٌنذهبٌسوي ٌٌ-

ٌٌ:برقتٌعيناهٌوقاٌل
ٌ؟ٌ.وماذاٌسيكونٌقولٌالناسٌعناٌ؟الزراعيةرضٌتريدينٌالذهابٌلألٌ-
ٌٌ؟ومنٌالذيٌسيراناٌ:قالتٌٌ
ٌٌ:كتفهٌوهتفتٌاٌعلٌىقتربتٌمنهٌومالتٌبرأسهواٌ
ٌٌ.اٌبالنسبةٌلٌيطلبهٌمنكٌٌياٌمالكٌقبلٌأنٌتصبحٌغريب ٌٌآخرٌشيءٌٌأبدالٌ ٌ-
ٌ!ٌ.ٌاناٌالٌأفهمكٌحق ٌ:ٌأرفعٌمالكٌوجههاٌوقالٌٌ
ولكنٌأنتٌتعلمٌمنذٌصغريٌكلماٌاحتجتٌشيئاٌجئتٌٌي،ٌناٌالٌأفهمٌنفسوأٌٌ:صمتتٌلحظةٌوقالتٌ
لمٌأشعرٌبالخجلٌفيٌأنٌأطلبٌمنهٌأيٌشيءٌحتىٌوإنٌكانٌٌٌليكٌأنتٌالشخصٌالوحيدٌالذيإ

ٌٌ.ستاذٌمالكاٌأتافهٌ ٌٌالشيء
ٌ!ٌ.مامٌكلماتكاٌأاٌضائع ٌستاذٌيصبحٌتلميذ ٌ:ٌاٌلبتسمٌمالكٌووضعٌذراعهٌحولهاٌوقالا
ٌٌٌ،التيٌتشعرٌبدبيبٌتلكٌالروحٌفيٌبطنهاٌٌمرةٌالولىتنهدتٌبعمقٌوقلبهاٌيخفق،ٌوهذهٌهيٌالٌٌ

ٌٌ:ٌا،ٌمالكٌمتعجب ٌمقدمةٌفرحةٌلشعورهاٌبحركةٌالطفلٌضحكتٌبصوتٌمرتفعٌفجأةٌدون



ٌ؟!ٌ.ماٌالذيٌيضحكٌكٌٌ؟حدثٌذٌاماٌ-
ٌٌ؟خرٌأمنية:ٌالٌشيءٌلكننيٌأشعرٌأننيٌسعيدة،ٌهاٌستحققٌليٌآقالت

ٌ؟ٌ!ضفائرحالمٌذاتٌال:ٌوماذاٌعليٌغيرٌأنٌأحققٌٌأمالكٌباستسالمٌ
،ٌوعندماٌوصلواٌٌالٌيراهمٌأحٌدٌٌوأتخذٌالطريقٌالزراعيٌالخلفيٌحتٌىٌعادٌبالسيارةٌللخلفٌ
حافةٌٌٌٌسٌتحتٌظلهاٌاصطفٌالسيارةٌعلىرضهمٌوشجرتهٌالمفضلةٌالتيٌكانٌوماٌزالٌيجلٌل

،ٌٌوقفتٌلحظاتٌتنظرٌمنٌحولهاٌ،ونزلٌمنٌالسيارةٌوفتحٌلهاٌالبابٌونزلتٌمنهاٌٌ،ترعةٌصغيرة
ٌٌ:مامهاٌومنٌحولهاٌوقالتلنسيمٌالعليلٌوهيٌتنظرٌللبساطٌالخضرٌالممتدٌٌأستنشقتٌاا
ٌ!ٌ.ماٌأجملٌالطبيعةٌ-
ٌٌ.بجانبٌمنٌنحبٌٌ:ردفٌمالكأٌ
ريقةٌٌضخمةٌٌشيرٌلشجرةٌصفصافٌعوجههاٌ،ٌهتفٌوهوٌيٌنظرتٌلهٌوابتسامةٌعريضةٌتمألٌ

ٌٌ:عٌذاتٌفروعٌكثيرةٌوكبيرةالجذ
ٌٌ.اهذهٌهيٌالشجرةٌالتيٌحدثتكٌعنهاٌقديمٌ ٌ-
ٌٌ:صفقتٌبسعادةٌوقالتٌ
ٌ؟!ٌ.اٌاصطحابيٌمعكراهاٌياٌمالكٌالٌأعرفٌلماذاٌكنتٌترفضٌقديمٌ كمٌتمنيتٌأنٌأٌ-
ٌٌ:هتفٌوهوٌيمسكٌبيدهاٌويمضيانٌٌ
ٌتيٌمعكٌوأنتٌكبيرةٌٌالٌٌآٌ-

ٌامٌأنكٌستكونٌزوجي!ٌ.ياٌمنٌاٌللمٌأتخيلٌٌيومٌ ٌٌ:قالت
ٌٌ:تنهدٌبعمقٌوقالٌٌ
،ٌإياكٌأنٌتتزوجٌمنٌٌليٌعندماٌأكبرٌسأتزوجكٌياٌمالكٌرغمٌأنكٌوعدتنيٌفيٌصغركٌوقلٌتٌ-

ٌأخرى!ٌ.
ٌ؟!!ٌ.اٌقلتٌلكٌهذاحق ٌ:ٌأسناٌبخجلٌ
ٌ؟ن:ٌألمٌتتذكريٌكلٌوعودكٌليٌحتىٌاآٌلقالٌ
ٌ؟أيٌوعودٌٌ:قالتٌبخبثٌ
ٌشيءٌ.ٌاٌلٌ:اٌوقالشاحٌبوجههٌبعيدٌ أٌ
ٌٌ:وقالٌاستطردٌالنظرٌللشجرةٌمرةٌأخرٌىٌ
هلٌٌٌ،عرضٌالترعةٌ،ٌالٌطريقٌلتلكٌالشجرةٌإالٌهذاٌالجذعٌالممتدٌعلىهناكٌمشكلٌةٌ-

ٌٌ؟ستستطيعينٌالمضيٌفوقه
ٌ!ٌ.ٌاحتمٌ ٌٌطيعٌأنٌأمضيٌعليهٌسأسقطٌفيٌالمياهالٌأسٌتٌ:شهقتٌوقالتٌبخوفٌ

ٌٌ.منذٌالصغرٌادٌعليٌه،ٌفاناٌمعتنٌأمضيٌعليهٌبكلٌسهولٌة:ٌولكننيٌأستطيعٌأاقهقهٌضاحكٌ 
ٌٌ؟ن:ٌوماٌالعملٌاآٌلقالٌتٌ
ٌ.الٌتخافيٌمالكٌبجانبكٌياذاتٌالضفائرٌ:مسكٌبيدهاٌوقالٌلهاأٌ
ٌ:فشهقتٌوهيٌتقولٌٌ،عٌوحملهاٌبينٌيديهاقترباٌمنٌالجذٌ
ٌ؟!ٌ!ماذاٌتفعلٌياٌمجنونٌ-
ٌٌ.خرٌأمنياتهاٌلدٌي:ٌسأمضيٌبذاتٌالضفائرٌلحققٌلهاٌآقالٌبهدوءٌ
!.ٌٌٌاليٌهكذاٌسنسقطٌسوي ٌ:ٌالٌتنظريٌٌإرتٌلعينيهٌٌمباشرةٌفقالٌلهاطوقتٌعنقهٌبذارعيهاٌونظٌ

ٌٌ:قالٌلهٌاٌٌ،وأنزلهاٌبرفقٌضحكتٌبداللٌومضيٌوهوٌيحملهاٌٌحتىٌوصلٌللناحيةٌالخرى
ٌٌ.أصبحتٌثقيلةواٌفيٌتناولٌالطعامٌحق ٌٌٌيبدوٌأنكٌافرطتٌ ٌ-
ٌٌ:ضحكتٌوقالٌتٌ
ٌ!ٌ.خروربماٌلسببٌآٌ-
ٌ؟خر:ٌوماٌالسببٌاآٌلقالٌبتساؤلٌ
ٌٌ.هياٌلنمضٌللشجرٌةٌٌ:قالتٌمحاولةٌالهروبٌ
ٌٌ:اٌمنٌجلبٌبعضٌالقشٌوقالٌلهٌامضياٌسوي ٌٌ
ٌٌ.جلسيٌفوقٌهذااٌٌ-



ٌٌ،شجارٌمنٌحولهاروحهاٌلهفهفةٌالنباتاتٌوحفيفٌاٌلٌاستعذبٌتٌٌ،جلستٌعليهٌوجلسٌبجانبهاٌ
ٌاٌ.ئ ٌيفعلٌش،ٌأودٌأنٌأمالكٌٌ:قالت

ٌٌ.فعليٌماٌيحلوٌلك:ٌاقالٌلهٌاٌ
ٌٌ:قالٌلهاٌ،ذراعهٌٌٌجانبهٌووضعتٌرأسهاٌعلٌىددتٌجسدهاٌٌبقتربتٌمنهٌوماٌ
حملكٌمنٌهناٌلبيتٌأبيكٌفأنتٌٌ،ٌلكننيٌغيرٌمستعدٌأنٌٌأهٌيومٌالرحلةنٌماٌفعلتنٌتكرريأنتٌاآٌلٌ-

ٌ!ٌ.اأصبحتٌثقيلةٌجد 
ٌٌ؟مالكٌهلٌأحببتٌفيٌحياتكٌ:كثرٌوقالٌتضحكتٌبداللٌوهيٌتقتربٌمنهٌأٌٌ
ٌ؟ٌ!الٌيكفيٌثرثرة:ٌأتنهدٌمالكٌبعمقٌوقالٌلهاٌٌ
ٌٌ؟رجوك:ٌأجبنيٌياٌمالكٌأقالتٌلٌهٌٌ

ٌٌ.نكٌماٌزلتٌزوجتٌي:ٌأخشىٌعليكٌأنٌتغاريٌٌلقال
ٌٌ.ن؟ٌأرجوكٌأخبرنيٌاآٌلنناٌسننفصلٌاليوٌم،ٌأنسيتٌٌألنٌأغارٌٌ:اعتدلتٌوقالتٌمتلهفٌةٌ
ٌٌ:نظرٌلوجههاٌبعمقٌوقالٌ
ٌ.ٌ.نعمٌأحببتٌوماٌزلتٌأحبهٌاٌ-
ٌٌٌٌ:بلٌطوقتهٌبذراعيهاٌوقالتٌ،ذراعهٌٌلبهاٌوتلكٌالمرةٌلمٌتضعٌرأسهاٌعلىفأحستٌبنغزةٌفيٌقٌٌ
ٌ!ٌ.ناٌالتيٌتزوجتكلكننيٌٌأ-
وتخطفهٌٌٌيٌأخرٌىنٌتأتتخشىٌأٌنها،ٌأدركٌغيرتهاٌعليهٌوهيٌتتشبثٌبهٌوكأاقهقهٌمالكٌعالي ٌٌ

طالقٌاليومٌولكنٌالتتركنيٌلواحدةٌٌماٌهذهٌالفتاةٌالمجنونةٌتطلبٌال"ٌ.ٌ.اٌنفسهقالٌمحادث ٌٌ،منها
ننيٌٌٌ،ٌربماٌكانتٌتفكرٌفيٌالخرىٌالتيٌتظنٌٌأفيٌالسيارةٌٌ(أقتلها)ٌٌنٌلماذاٌقالتأخرى؟!..ٌفهمٌاآٌل

مضيٌوقتٌطويلٌوهيٌتضعٌحولهٌذراعيهاٌوتمسكٌٌٌ"..نهاٌطائشةاٌٌإحق ٌٌٌ،سأتزوجهاٌمنٌبعدها
ٌٌ:ردفٌمالٌك،ٌأبيدهاٌفيٌجلبابهٌكأنهٌسيضيعٌمنها

ٌٌ.نستطيعٌاستدعاءٌالمأذونٌلينهيٌانفصالناٌيكفيٌهذاٌفلنعدٌحتىٌ-
ٌٌ؟أأنتٌمتعجلٌ:قالٌتٌ
ٌٌ.منٌطلبتٌذلكٌومنٌقررتٌاليومٌأنتٌ ٌ،ناٌلستٌمتعجال ٌ:ٌٌأقالٌلهٌاٌ
ٌٌ.دواٌأناٌمنٌطلبتٌهياٌاآلنٌلنعحق ٌٌٌ:قالتٌٌ
،ٌٌنهاٌكانتٌمجهدةٌفغطتٌفيٌنومٌعميقحملهاٌمرةٌأخرىٌودلفواٌلداخلٌالسيارةٌولكنٌيبدوٌٌأٌٌ

ٌٌبيهاٌحامال ٌخلٌبهاٌبيتٌأاٌقالٌ"كيفٌسأدفوقفٌحائرٌ ٌ،نٌتستيقظحاولٌأنٌيوقظهاٌلكنهاٌأبتٌأ
ٌيتٌوعندماٌتستيقظٌسأشرحٌلهاٌكلٌشيء"ٌ.عودٌبهاٌللب؟ٌسأياهاٌوهيٌنائمةإ
ٌٌ:تهٌوالدتهٌفقالٌت،ٌرٌأوعادٌبهاٌلبيتهٌواصطفٌالسيارةٌوحملهاٌمنٌداخلهاٌودلفٌبهاٌللداخلٌ
ٌٌ؟بيها؟ٌألمٌتخبرنيٌأنهاٌستعودٌلبيتٌأماٌبهاٌ-
ٌٌٌ.نهاٌمجهدةٌمنٌاالمتحاناتنائمةٌاآلن،ٌيبدوٌأ،ٌإنهاٌٌسأخبركٌياٌأمٌيٌٌ:مالكٌبصوتٌمنخفٌضٌٌ

ٌٌٌ:قالتٌنوال
ٌ!ٌ.خرٌماٌيحدٌثاصعدٌبهاٌياٌولديٌلنرىٌماٌآ-
اٌٌالجوٌكانٌباردٌ ٌ،داخلٌالشقةٌووضعهاٌفوقٌالسريرٌبرفقٌواطفأٌنورٌالغرفةٌدلفٌيحملهاٌإلىٌ

متعللةٌالنومٌٌدخلٌذراعهاٌتحتٌالغطاءٌفأمسكتٌبيدهٌاٌبه،ٌوأودثرهٌثقيال ٌٌاٌفجلبٌلهاٌغطاءٌ جدٌ 
ٌٌ:ٌثمٌقالصمتٌقليال ٌٌٌ،سهاٌفوقٌذراعه!..ٌجذبتهٌلجانبهاٌووضعتٌرأوأنهاٌتفعلٌذلكٌدونٌقصد

ٌ!!ٌ.ناٌعنٌالذيٌسيحدثٌاآٌلذنٌالٌتعاتبينيٌصباحٌ إٌ-
،ٌتهبٌلهٌقلبهاٌقبلٌكلٌٌااٌوقالب ٌالتيٌيشعرٌفيهاٌمالكٌأنٌسناٌزوجتهٌقلب ٌٌتلكٌهيٌالمرةٌالولىٌ

عادتٌذاتٌالضفائرٌالقديمةٌوتصالحتٌمعٌٌٌاٌ،دةٌمنٌقربهٌمنهاٌشعرتٌبالسعايضٌ شيء،ٌهيٌٌأ
ٌ:قالتٌمعاتبةٌبداللٌٌ،ازوجةٌمالكٌليحبانهٌسوي ٌ

ٌٌ.بلٌوتصنعتٌالخجلٌٌ؟هناٌيٌبيٌإلىكيفٌتختطفنيٌوتأٌتٌ-
ٌٌ.يٌعنٌالذيٌسيحدٌثلكٌليلةٌالبارحةٌالٌتلومينٌقلٌتٌٌ:ليهقالٌلهاٌوهوٌيضمهاٌٌإٌ
ٌٌٌٌ:نفاسهماهاٌحتىٌتمتزجٌأكٌنفسهاٌلهٌوتتركهٌيقتربٌمنقالتٌوهيٌتترٌ
ٌٌ؟هلٌلكٌأنٌتستغلٌنومٌذاتٌالضفائرٌالبريئةٌهكذا-



ٌٌ:طبعٌقبلةٌفوقٌشفتيهاٌوقالٌ
ٌٌ.ذاتٌالضفائرٌكبرتٌوأصبحتٌزوجتيٌ-
ٌٌ:بتعدتٌعنهٌوقالتشهقتٌواٌٌ
ٌٌ.خرٌيومٌلناٌفيٌالزواجلتعلمٌأنٌهذاٌآٌ-
ٌٌ.يكفينيٌهذاٌاليومٌالذيٌأحسستٌفيهٌبالحبٌوالسعادةٌٌ:ومأٌبرأسهٌوقالأ
ٌٌ،بيهٌمنٌبعضهما،ٌربماٌلشعورهٌبقربٌأمهٌوأتحسستٌبطنهاٌالتيٌكانٌيتحركٌطفلهماٌبهاٌ

ٌٌ.مهٌمٌ:ٌمالكٌأريدٌأنٌأخبركٌبشيءوقالت
،ٌجاءتٌٌذاٌبهاٌوالدتٌهاٌوفتحٌالبابٌفإوعندٌتلكٌاللحظةٌطرقٌبابٌالشقةٌبقوةٌفخرجٌمالكٌفزعٌ ٌٌ

وري،ٌفرحٌمالكٌولكنهٌشعرٌبالضيقٌٌنٌويريدٌمقابلتهٌضربشرىٌبأنٌمحمودٌقدٌعادٌاآٌلٌٌلتزفٌله
ٌٌ:قالتٌلهٌوالدتٌهٌٌ،لمٌينسٌأنٌمحمودٌكانٌسيتزوجهاٌ،ايضٌ أ
ٌٌ.ليٌكهوٌيريدٌأنٌيتحدثٌإٌ-
أنٌتخبرٌمالكٌبحملهاٌ،ٌقالتٌمحادثةٌٌٌدونٌأنٌيعودٌلسناٌالتيٌكانتٌقدٌأوشكتٌعلٌىٌخرجٌمالٌكٌ

سفلٌٌ"..ٌاستبدلتٌثيابهاٌوهبطتٌلألاٌبهذاٌالخبربالطبععدواٌجميع ٌسسٌيٌٌ،اسأخبرهمٌجميع ٌ"نفسهاٌٌ
اٌمنٌٌصارتٌالدنياٌحتىٌحدث،ٌٌٌ،ٌوماٌإنٌرأتٌمحمودٌالذيٌقصٌلمالكٌكلٌشيءبسعادة ظالم 

اٌوقهرتهاٌالتيٌشعرتٌٌوتذكرتٌنظراتٌصديقاتهاٌلهاٌوحسرتهٌٌ،حدثٌٌٌحولهاٌوتذكرتٌكلٌشيء
ٌٌ:فصرختٌفيٌمالكٌوقالتٌلٌهٌ،بهماٌفيٌذلكٌاليومٌالمشؤوم

فيٌهذاٌالبيتٌدقيقةٌٌٌٌىودٌأنٌأبقي،ٌالٌٌأنٌمنٌفضلك،ٌطلقنيٌاآٌلنقضتٌالمهمةادٌأخوكٌواعٌ-
ٌٌ.واحدةٌبعدٌاليوٌم

مرٌٌ،ٌجئتٌاليومٌٌلعنهٌاناٌالذيٌأصبحتٌغريب ٌ،ٌأهذاٌالبيتٌبيتكٌٌ:قامٌمحمودٌمنٌمكانهٌوقالٌ
ٌٌ.سفٌلكلٌماٌحدث،ٌآوسأعودٌكماٌكنت

،ٌولمٌتشعرٌٌسهااٌعلىٌرألمٌتستمعٌلهٌوخرجتٌمنٌبابٌالبيتٌبمالبسٌالبيتٌولكنهاٌتضعٌحجاب ٌٌٌ
مها،ٌذهبٌمنٌخلفهاٌٌبكيٌبقهرٌوتبكيٌبحسرةٌٌداخلٌحضنٌأظلتٌتٌٌ،الٌوهيٌداخلٌبيتٌأبيهاإ

بهاٌفيٌحيرةٌمنٌإصرارهاٌٌ،ٌكانتٌأمهاٌتحتضنهاٌوأخوهاٌيقفٌبجاٌنحاولٌاالطمئنانٌعليهاٌٌ،مالك
ٌٌ:الطالق،ٌقالتٌبصوتٌصارٌخٌعلى

ٌطلقنيٌمنٌفضلكٌواآلن.ٌ-
ٌ..ٌ.ولكنٌ:مالٌكٌ
ٌٌٌ،اٌعنهانهاٌتعيشٌمعكٌرغمٌ ،ٌأناٌالٌأريدٌأنٌيقولٌأحدٌأاأنتٌرجلٌشهمٌحق ٌٌٌ،مالكٌ:محمٌدٌٌ

ٌ.طلقهاٌبالمعروفٌٌ،اٌعنٌبيتهخوكٌبعيدٌ ودةٌأخيكٌونحنٌالٌيرضيناٌأنٌيظلٌأالوضعٌتغيرٌبع
ٌٌ.بمفردنٌاٌٌارادتٌسأبنيٌلناٌبيت ٌ:ٌلوٌأٌكمالٌ
ٌٌ.تراجعٌعنٌهذاٌالقرار،ٌلنٌأعودٌولنٌٌأرجوكاٌعلىٌالطالقٌفنفذٌماٌوعدتنيٌأكنتٌموافق ٌٌ:قالتٌٌ
ا،ٌالفتاةٌالتيٌٌئ ٌٌيشٌ:ٌسنا،ٌأريدكٌأنٌتعلمٌيٌوقالٌلهٌانفخٌمالكٌفيٌالهواءٌوظلٌينظرٌلهاٌطويال ٌٌ

ٌٌ.طالقنتٌٌ...ٌوأنتأحببتتهاٌوماٌزلتٌأحبهاٌكانتٌٌأ
ٌٌ:مالكٌلمحمود

ٌٌ،قبلٌأنٌتتصرفٌمنٌنفسكٌليتكٌأخبرتنيٌ- ٌٌ.حرقهٌوسأكنتٌسأعتبرهاٌماض 
ٌٌ:محمودٌ
،ٌكيفٌٌوجهكٌويسكنٌصوتكٌمنذٌأنٌطلقتهاٌالٌيقولٌذلكٌياٌمالكٌهذاٌالحزنٌالذيٌيخيمٌعلىٌاٌلٌ-

دٌٌ؟ٌكانتٌبالنسبةٌليٌمجريدكٌفتاتكٌالتيٌأحببتهاٌبلٌوتربتٌعلىٌمتلككنتٌسأسمحٌلنفسيٌأنٌأ
،ٌونسيتٌكلٌهذاٌاآلنٌوأصبحتٌأراهاٌبعينٌٌنٌتكونٌزوجتيفتاةٌأعجبنيٌشكلهاٌوأردتٌأ

نتٌكنتٌتنتظرهاٌياٌٌ،ٌصدقنيٌلمٌأحزنٌقطٌوأدركتٌسرٌعدمٌزواجك،ٌحتىٌإنٌتزوجتهاٌأختاٌل
ٌٌ.مالك
ٌٌ:مالك

ٌٌ.بدٌياٌمحمود،ٌهيٌخرجتٌمنٌحياتناٌإلىٌاٌلالٌتذكرهاٌ-
ٌٌ:محمودٌٌ



ٌٌ.ننيٌالسببٌفيٌكلٌهذا،ٌآسفٌٌليٌذكرهاٌبماٌحدثاٌتحبكٌلكنٌوجوديضٌ الفتاةٌٌأٌ-
ٌٌ.قدارنٌايء،ٌهذهٌأالٌتعتذرٌعنٌشٌٌ:مالك

ٌٌ:بتسمٌٌمالكٌابتسامةٌخلفهاٌحزنٌعميقٌوقالواٌ
ٌٌٌ.أميٌالبسمٌةٌالمهمٌأنكٌأنتٌعدتٌللبيتٌوعاودتٌإلىٌ-

ٌٌ:فاطمة
ٌ؟!!ٌ.مالكٌٌأصدقٌماٌحدثٌلماذاٌياٌسناٌتركتٌ اٌلٌ-
ٌٌ:نفختٌبحنقٌوقالتٌٌ
ٌدعيناٌمنٌالذيٌمضىٌاآٌلٌ- ٌٌ.مستقبلٌيٌ،ٌالٌأفكرٌفيٌشيءٌسوىنأرجوك 
وبدأٌيتحركٌبقوةٌداخلهاٌطفلٌٌٌ،تٌتظهرٌبالفعلشهرهاٌالرابعٌاقتربٌعلىٌاالنتهاءٌوبطنهاٌبدأٌٌ

تبتٌمالبسهاٌفيٌالخزانةٌوذهبتٌٌرٌ؟ٌ،ٌعاودتٌالتفكيرٌفيٌأنٌتتخلصٌمنهٌولكنٌكيفمالك
نادتٌعليهاٌٌٌٌ،،ٌعالٌرنينٌهاتفهاٌداخلٌحقيبتهاولٌيومٌدراسةٌبعدٌإجازةٌالميدٌتيرماٌأمٌفغد لتستح

فتحتٌفاطمةٌالحقيبةٌالتيٌسقطتٌعلىٌٌفٌ،ٌعاودٌالرنينٌمرةٌأخرٌىفاطمةٌولكنٌلمٌتسمعها
مرةٌأخرىٌوهيٌتلملمٌٌشياءٌودستهمٌبداخلهاٌالرضٌوفرغٌمنهاٌكلٌشيء،ٌفلملمتٌفاطمةٌاٌل

بعادٌٌا،ٌأمسكتٌبهٌونظرتٌإليهٌفوجدتهٌصورةٌلشعةٌثالثيةٌاٌلغريب ٌٌاٌئ ٌيلمحتٌشٌٌ،شياءباقيٌاٌل
لتيٌتلكٌٌياٌوٌيٌٌ:قالٌتٌ،برقتٌعيناهاٌعندماٌقرأتٌاالسمٌوالتاريخحملقتٌبهاٌوٌٌ،لجنينٌصغير

ٌ.ٌ.؟نٌتكونٌقدٌتخلصتٌمنهاٌأمنٌالمعقولٌأحد المجنونةٌحاملٌولمٌتخبرٌأ
يٌمنامةٌفضفاضةٌٌقليلٌخرجتٌسناٌكانتٌترتٌدشعةٌبسرعةٌداخلٌالحقيبة،ٌوبعدٌدستٌفاطمةٌاٌلٌ

ٌٌٌ؟مٌتخلصتٌمنهودٌأنٌتعرفٌهلٌذلكٌالجنينٌموجودٌأفاطمةٌكانتٌقلقةٌتٌولمٌيتبينٌمنهاٌشيء
غنيةٌٌٌثمٌضغطتٌعلىٌزرٌأيقونةٌالموسيقىٌوضغطتٌعلىٌأفكرتٌقليال ٌٌٌ؟ماذاٌتفعلٌلتكتشفٌذلك

ٌٌ:فاطمٌةٌةٌورشاقةٌ،هاٌسناٌتقومٌكالمجنونةٌوتتراقصٌوتتمايلٌبخفعكلماٌكانتٌتستم
هياٌلنرقصٌونتمايلٌكماٌٌٌٌ،صبحٌدمكٌثقيال ٌ،ٌوأنتٌمنذٌأنٌتزوجتٌوأيامٌالجنونلقدٌاشتقتٌٌلٌ-

ٌٌ.كناٌنفعل
ٌٌ.اغنيةٌحق ٌ:ٌلقدٌاشتقتٌلهذهٌاٌلسناٌبسعادةٌ
ٌٌ:،ٌفاطمةٌقالتٌلهاتٌبأنهاٌالٌتستطيعٌوأمسكتٌببطنهاٌولكنهاٌأحسوراحتٌتتمايلٌقليال ٌٌٌ
ٌٌ؟ماٌبكٌ-
ٌٌ:نفاسهٌاهثٌأتلٌٌجلستٌوهيٌٌ
ٌٌ.نوقتٌآخرٌالٌأستطيعٌاآٌلٌ-
ٌٌ:اٌفقالتاٌومنتفخٌ ودٌ ديدهاٌفوقٌبطنهاٌعنٌقصدٌفوجدتهٌمشقتربتٌفاطمةٌووضعتٌاٌٌ
ٌ!ٌ.أصبحتٌالٌتستطيعينٌالحركةٌامممٌلقدٌسمنتٌيافتاةٌحتٌىٌ-
ٌاٌ.حق ٌٌ:سناٌقالتٌبتلعثٌمٌ
ٌ.ننيٌجائعة:ٌسأحضرٌلناٌبعضٌالطعامٌأشعرٌأردفتٌقائلةوأٌ
ٌٌ:قالتٌفاطمةٌلهاٌ
نٌالدراسةٌٌانكٌوسأحضرٌلكٌأناٌكلٌشيء،ٌمنٌالواضحٌأنيٌمنٌاآلنٌلديٌعمالجلسيٌمكاٌٌ-

ٌٌ.واالعتناءٌبٌك
ٌٌ:سناٌالتيٌارتابتٌمنٌكالمٌفاطمةٌقالتٌ
ٌٌ؟ولماذاٌتعتنيٌبيٌ-
ٌٌ.صديقتٌيٌنكٌ :ٌمنٌأجلٌٌأقالتٌفاطمةٌمبتسمٌةٌ
هذهٌلحظةٌٌٌ،حضرٌالطعاموأناٌٌأ:ٌأريدٌهاتفكٌلصورٌنفسيٌسيلفيٌبعدٌصمتٌقالتٌلهاٌٌفاطمةٌ

ٌٌ.فارقةٌفيٌحياتي
ٌ!ٌ.كمٌأنتٌتافهٌةٌ:لهاٌيدهاٌبالهاتفٌقالتٌلهٌاٌسناٌوهيٌتمٌدٌ
"..ٌٌبحثتٌٌندلفتٌفاطمةٌللمطبخٌوقالت..ٌ"أتمنىٌأنٌتكونٌسناٌمحتفظةٌبرقمٌمالكٌحتىٌاآٌلٌ

ٌٌ،هٌالرقمأخرجتٌهاتفهاٌبسرعةٌودونتٌعليٌ".ٌ.لحمدٌهلل"ٌاسماءٌفوجدتهٌقالتفاطمةٌفيٌقائمةٌاٌل
ٌٌتنامٌسناٌوبعدٌمنتصفٌالليٌلٌٌانتظرتٌحتىٌٌ،وعادتٌوأحضرتٌالطعامٌوتناولتٌهيٌوسناٌالطعام



نظرٌمالكٌللرقمٌالذيٌيظهرٌٌٌٌ،الخارجٌواتصلتٌبمالكٌغطتٌسناٌفيٌنومهاٌفتسللتٌفاطمةٌإلى
ٌٌ:جاءٌصوتٌفاطمٌةٌٌ،،ٌلكنهٌضغطٌعلىٌزرٌالجابةسمائهفوقٌشاشتهٌولمٌيكنٌمنٌضمنٌقائمةٌأ

ٌٌ.عليكمٌالسالم-
ٌ؟ٌ.نٌالمتصلمٌ ٌ،وعليكمٌالسالمٌٌ:ردٌمالكٌٌ
ٌٌ.زميلةٌسناٌ،ناٌفاطمةٌياٌأستاذٌمالك:ٌٌأفاطمةٌ
ٌٌ؟هلٌهيٌبخيرٌٌ:اعتدلٌمالكٌفيٌجلستهٌوقالٌبخوفٌ

ٌٌ.ضروريٌهيٌتخبئهٌعنٌالجميعٌ،ٌولكننيٌأودٌأنٌأخبركٌبشيءنٌهيٌبخير:ٌاطمئفاطمة
ٌ؟!ٌ.نناٌقدٌانفصلناناٌأالٌتعلمينٌأ؟ٌولماذٌاخترتٌإخباريٌأماٌهوٌمالكٌبتساؤلٌٌوقلق:ٌٌ
،ٌٌحاملٌبطفلكٌفيٌالشهرٌالرابعٌ-وٌالتيٌكانتٌزوجتكأٌ-زوجتكٌٌ،مرٌيخصٌك:ٌلنٌاٌلفاطمٌةٌٌ

ٌٌ.نٌتعرفٌهذٌاوأنتٌمنٌحقكٌأ
ٌ؟!ٌ.متاكدةٌ:ٌأأنتٌ مالكٌبدهشةٌٌ
ٌفاطمةٌ:ٌ
ٌٌ.شعةٌالتلفزيونيةٌباسمهاٌوالتاريخ،ٌرأيتٌاٌلنعمٌمتاكدةٌ-
ٌٌ؟لماذاٌلمٌتخبرنيٌٌ:مالٌكٌ
ذلكٌصدفةٌعندماٌرأيتٌفيٌحقيبتهاٌٌاكتشفتٌٌٌ،طالٌقاٌعلىٌاٌلحدٌ ،ٌإنهاٌلمٌتخبرٌأعلم:ٌالٌأفاطمةٌ

ستخبئٌٌٌ،ٌالٌأعرفٌلمتٌىنٌفيٌشهرهاٌالرابع،ٌهيٌمنٌالمفترضٌاآٌلسمهاٌلجنينٌصغيرأشعةٌبا
ٌٌ.االموضوعٌوهوٌسيظهرعليهاٌقريب ٌ

يٌبهاٌوالٌتخبريهاٌأنكٌأخبرتنيٌوالٌتخبريهاٌٌعتنأرجوكٌا،ٌنسةٌفاطمةاٌلكٌآشكرٌ ٌٌ:مالكٌبسعادةٌ
ٌٌ.مرأنكٌعلمتٌباٌل

كيفٌٌٌ"ترىٌ.ٌ.فاطمةٌالصديقةٌالمخلصةٌتجلسٌسارحةٌوهيٌتنظرٌلبطنٌسناٌالنائمةٌوتسأل
مٌسيكونٌٌ؟ٌأنٌمثلٌمالكاٌوعينيهٌجميلتيهلٌسيكونٌوسيمٌ ؟ٌسيكونٌشكلٌالطفلٌالذيٌستنجبٌه

وهتفتٌٌٌ".ٌ.منهاٌهي،ٌسأربيهٌأكثرٌأحملهٌأكثرٌمنهاٌبالطبٌعسٌٌ؟مثلٌسناٌامستديرٌ ٌهووجهٌاقصيرٌ 
ٌٌ:بصوتٌمنخفٌض

ولوٌأتتٌفتاةٌسأقترحٌعليهاٌٌٌ(،مرادٌمالٌك)نٌوليكٌٌ(مراٌد)قترحٌعليهاٌأنٌتسميهٌلوٌأتىٌصبيٌسأٌ-
ٌ(.ٌ.مليكةٌمالك)أنٌتسميهاٌ

ٌ؟ٌ.راهٌوأحمله،ٌمتىٌتمضيٌاليامٌٌله:ٌآثمٌنهضتٌمنٌمكانهاٌوصفقتٌبيدهاٌوقالٌتٌ
ٌ:صوتٌتصفيقٌفاطمةٌفقالتٌوهيٌتتثاءبٌظتٌسناٌعلٌىاستيٌقٌ
ٌ؟ينٌوتهللينٌهكذاقفلماذاٌتصٌ- ٌ؟ٌأجننت 
ٌٌ:فاطمٌةٌٌ
ئع.ٌٌحساسٌرا..ٌالبدٌأنهٌإحشائيٌطفال ٌنيٌتخيلتٌنفسيٌمتزوجةٌوأحملٌبينٌٌأولكنٌالٌشيءٌ،ٌ-
ٌٌ:رتٌرعشةٌفيٌجسدٌسناٌوقالتس
ٌ؟مروماٌالذيٌجعلكٌاآلنٌتفكرينٌبهذاٌاٌلٌ-
اٌيحبنيٌوأبادلهٌنفسٌٌنسان ٌ،ٌأناٌاحلمٌباليومٌالذيٌأجدٌفيهٌإأمرتفكرٌبهٌكلٌفتاةٌياٌسنانهٌ:ٌٌإفاطمةٌ

ٌ.ناٌوزوجياٌويكبرونٌبينناٌٌأٌكثيرةٌنربيهمٌسوي ٌطفاالٌ الشعورٌوننجبٌأ
ٌ:ٌٌردفتٌسناٌبعدٌصمتأٌ
فاطمةٌوأمسكتٌبأذنهاٌٌٌ.نٌبدونٌزوجة،ٌومالكٌاآٌلنيٌمنٌقبلٌذلكٌأنكٌمعجبةٌبمالٌكأخبرٌت-

ٌٌ:ظوقالتٌبغٌي
ٌ!ٌ.نٌتبادلهٌتلكٌالفتاةٌنفسٌالشعورولكنهٌيحبٌفتاةٌويعيشٌعلىٌأملٌأٌ-
ٌٌ:همهمتٌسناٌوقالتٌٌ
ٌٌ.بدفأناٌطويتٌتلكٌالصفحةٌمنٌحياتيٌإلىٌاٌلٌتقصدينيٌبهذاٌالكالمٌفاطمةٌإنٌكنتٌ ٌ-
ٌٌ:ردفتٌفاطمةٌقائلٌةأٌٌ
ٌٌ.مراٌطفلٌربماٌكنتٌستفكرينٌباٌللوٌكانٌبينكٌمٌ-
ٌ!.منٌهذٌاٌاٌهللٌلمٌيحدثٌشيءد حمٌٌ:ارتجفتٌشفتاٌسناٌوقالتٌ



ولطالماٌتكذبينٌالبدٌٌٌٌ؟!ٌ!الكذبٌياٌسناٌ"منٌأينٌأتيتٌبهذهٌالجرأةٌعلٌىٌ..فاطمةٌمحادثةٌنفسهاٌ
ٌ".ٌ.ارادتٌبالجنينٌشرٌ ،ٌاللهمٌردٌكيدهاٌإنٌأيذاءٌتلكٌالروحٌالبريئٌةنٌعلىٌإأنكٌتنوي

ٌٌ:ستبدلتٌسناٌثيابهاٌوقالتا
ٌ؟مٌأذهبٌبمفردينٌمعيٌأستذهبيٌٌ،سأذهبٌللجامعةٌياٌفاطمةٌ-
ٌٌٌٌ:ردفتٌفاطمةأٌ
ٌ.الٌيوجدٌمحاضراتٌمهمةٌاليومٌليسٌمنٌالضروريٌأنٌنذهب-
ٌ!ٌ.مور:ٌولكننيٌسأذهبٌلديٌبعضٌاٌلسنٌاٌ
كانتٌٌ،ٌيٌطريقةٌتخلصهاٌمنٌهذاٌالجنين،ٌبلٌخرجتٌقاصدةٌأخرجتٌسناٌولمٌتذهبٌللجامعةٌ

يءٌالسمعةٌومعروفٌعنهٌأنهٌطبيبٌٌنهٌطبيبٌسعنهٌوقالواٌإٌالفتياتٌيتحدثنسمعتٌمجموعةٌمنٌ
التيٌفقدنٌٌجراءعملياتٌفيٌالخفاءٌللفتياتٌال،ٌويقومٌبٌإمقابلٌالمالٌماديٌويفعلٌأيٌشيء

كانتٌتشعرٌبخوفٌٌٌ،دفعتٌثمنٌالكشفٌ.ٌ.عظٌم،ٌوماٌخفيٌكانٌأليخدعٌمنٌيتزوجهنٌعذريتهن
ٌٌٌ،فارغةٌمنٌالكشوفاتٌتبدونظارٌواٌعنٌاٌلنحدرٌبعيدٌ شديدٌمنٌعيادتهٌالتيٌكانتٌفيٌمكانٌم

نظرٌلهاٌمنٌتحتٌنظارتهٌٌٌٌ،الطبيبٌالجالسٌبخوفٌٌ،ٌألقتٌالسالمٌعلىدلفتٌداخلٌغرفةٌالكشف
ٌٌ:فقالٌدونٌأنٌتتكلم

ٌٌ؟أعيدكٌعذراءٌكماٌولدتكٌأمكٌٌنٌحتىكمٌستدفعيٌ-
ٌٌ:رتجاٌفقامتٌسناٌمنٌمكانهاٌوقالتٌباٌٌ
ٌريدٌهذاٌٌالٌأٌ-
فيٌيدٌٌٌأناٌأريدكٌأنٌتطمئنيٌإليٌأنٌكوجهكٌوٌ،ٌفالخوفٌيبدوٌعلٌىجلسيٌوالٌتخافي:ٌٌاقالٌلهٌاٌ

ٌٌ.أمينة
ٌ.جهاضٌحملي:ٌأودٌإسرتٌرعشةٌفيٌجسدهاٌثمٌقالتٌبتلعثٌمٌٌ
ٌٌ:ٌوهوٌيمدٌوجههٌنحوهاردفٌقائال ٌمخيفةٌوكأنهاٌتخرجٌمنٌفمٌشيطانٌوأضحكٌالطبيبٌضحكةٌٌ
ٌٌ.وفيٌهذهٌالحالةٌستدفعينٌالضعفٌ،هناكٌجنينٌبٌلٌٌٌ،مرٌلمٌيكنٌفقطٌفقدانٌعذريةاٌل-
ٌٌ:نهضتٌمنٌمكانهاٌوقالتٌبعصبيٌةٌٌ
ٌٌ.ريدٌأنٌأنجبٌمنهكنتٌمتزوجةٌوانفصلتٌعنٌزوجيٌوالٌأننيٌ؟ٌإماذاٌأنتٌتظنٌبيٌ-
ٌٌ:وقالٌضحكٌالطبيبٌمرةٌأخرٌىٌ
ٌ!!ٌ.كلكنٌتقلنٌهذاٌالكالمٌياٌفتاةٌ-
ٌٌ:ثمٌٌنهضٌمنٌمكانهٌودارٌحولهاٌوقالٌ
ٌ!ٌ.ماٌستقدمينهٌ..ٌ.ٌو،ٌأناٌالٌيهمنيٌإالٌماٌستدفعينهٌأمرالٌيهمنيٌاٌلٌ-
ٌٌ:سناٌوقدٌتصببٌالعرقٌمنٌوجههاٌهتفتٌبخوفٌ
ٌٌ؟وكمٌسيكونٌالمقابلٌ-
ٌٌ.؟:ٌكمٌشهرٌعمرٌالجنينفوقٌساقٌوسألهٌاٌامامهاٌووضعٌساق ٌجلسٌالطبيبٌأٌ
ٌ.مس:ٌانهيتٌالشهرٌالرابعٌباٌلرتجاٌفأجابتهٌباٌ
ٌٌ:قالٌلهٌاٌٌ،منٌالفزعٌليخيفهاٌويضغطٌعليهاٌفيٌالمقابلٌاٌئ ٌيٌشٌنهضٌثانيةٌوادعىٌٌ
؟!ٌبالطبعٌٌربعةٌأشهرٌكاملةرورٌأالٌبعدٌم!!ٌوهلٌنسيتٌأنكٌحاملٌولمٌتتذكريٌإالشهرٌالرابعٌ-
نٌيقومٌطبيبٌبمثلٌٌ،ٌومنٌالمستحيلٌأاصعبٌجدٌ ٌهاضٌفيٌهذاٌالعمرٌللجنينٌسيكونٌشيءجاٌل

؟!.ٌٌكلٌهذاٌالوقتٌ،ٌولماذاٌصبرتٌ قتربٌأنٌيكونٌطفال ٌنٌأصبحٌحجمهٌأكبرٌوا،ٌالجنيهذهٌالعملية
ٌٌ:قالتٌببكاء

ٌٌ.ننيٌكنتٌمتزوجةكماٌقلتٌلك،ٌإٌ-
ٌٌ:ٌثمٌقالسكتٌقليال ٌٌ،بدوٌأنهاٌسبابٌغيرٌمفهومنفخٌفيٌالهواءٌوهوٌيغمغمٌبكلماتٌٌتٌٌ
ٌٌ.اولكنٌسيكونٌالمقابلٌكبيرٌ ٌ،جريٌلكٌالعمليٌةسٌأٌ-
ٌٌ:ازدردتٌريقهاٌوقالتٌ
ٌٌ؟كمٌالمقابلٌالذيٌتريدهٌ-
ٌٌ:عليٌوقالاٌعينيهٌمنٌالسفلٌلألنظرٌلهاٌمضيق ٌٌ



ٌمائةٌألفٌجنيه!!ٌ.ٌ-
ٌ؟!!!ٌ!كمٌٌ:سناٌبشهقةٌٌ
ٌٌ.لفٌجنيه:ٌٌمائةٌٌأكررهاٌ
ملكٌمنٌحليٌثمنهٌالٌيكفيٌماٌٌاٌالثمنٌولوٌبعتٌكلٌماٌأنصفٌهذٌ:ٌالٌأملكٌحتٌىهتفتٌبحزنٌ

ٌٌ.تطلبٌه
ٌٌ:بمكرٌالثعالبٌوقالٌوهوٌينظرٌلهاٌصمتٌقليال ٌٌ
ٌ!!ٌ.اٌأنٌيكونٌالمقابلٌكلٌهليسٌشرطٌ ٌ-
ٌ؟متلكٌه:ٌالٌأفهمٌماذاٌتقصدٌليسٌلديٌشيءٌآخرٌأسناٌبتساؤلٌ
ٌٌ:وهتفٌقائال ٌ،ٌقامٌمنٌمكانهٌونظرٌلهاٌنظرةٌتحملٌكلٌمعانيٌالقبحٌوالدناءةٌٌ
ٌ!ٌ.بلٌتمتلكينٌياحلوةٌ-
ٌٌ.نٌتوضحٌكالمٌك،ٌأرجوٌأفهٌمأالٌٌ:سنٌاٌ
ٌٌ:صدرهٌبيدهٌوهوٌيداعبٌردفٌقائال ٌأٌ
!ٌوأولٌدفعةٌمنٌٌقل،ٌفلتجعليٌليٌمنهٌنصيبٌمرتينٌأوٌثالثٌعلىٌاٌلااٌوفتان ٌاٌرائع ٌتمتلكينٌجسدٌ ٌ-

ٌ!!.نٌتكونٌاليومٌوسأخفضٌلكٌالمبلغٌللنصفالمقابلٌأتمنىٌأ
نٌتصرخٌمنٌالخوفٌلكنهاٌٌدتٌأخفقٌبشدةٌوكاٌٌ،صابٌجسدهاٌوقلبهاتعرقٌوجههاٌوالخوفٌأٌ

نٌتتحدثٌبكلمةٌٌفةٌالكشفٌومضتٌبأقصىٌسرعتهاٌدونٌأوفتحتٌبابٌغرٌتراجعتٌللخلف
جلستٌٌٌ،تشعرٌأنٌذلكٌالشيطانٌيالحقهٌاٌٌ،وهيٌتنظرٌخلفهاٌاٌعنٌذلكٌالمبنىركضتٌبعيدٌ ٌ،واحدة

عادتٌللسكنٌوجههاٌشاحبٌوعالماتٌٌٌ،هٌمنٌقبلاٌلمٌتبكشديد ٌٌلماٌأحستٌبالتعبٌوبكتٌبكاءٌ 
ٌٌ:قالتٌلهاٌفاطمٌةٌٌ،وجههاٌلذعرٌتبدوٌعلىا
ٌ؟!ٌ.مخيفٌيءنكٌكنتٌتركضينٌمنٌش؟ٌلماذاٌتبدينٌهكذاٌوكأماٌبكٌياٌسناٌ-
ٌٌ:بعدٌأنٌتنهدتٌبعمقٌوحاولتٌأنٌتهدأٌ
،ٌٌناٌأويوميستريحٌيومٌ ،ٌسأرهاقٌوالتعبالٌشيءٌالٌشيء،ٌسأعودٌالبلدٌلننيٌأشعرٌباٌلٌ-

ٌٌ.توالسبوعٌالمقبلٌربماٌٌآ
ٌٌ:فاطمٌةٌٌ
ٌٌ.ذنأعودٌمعكٌإٌ-
ٌٌ.حضرهٌمنٌالمحاضرات،ٌأماٌأنتٌابقيٌهناٌلتسجليٌليٌماٌلمٌأسأعودٌبمفرديالٌٌ:سنٌاٌ
كلماٌنظرتٌلبطنهاٌالتيٌٌٌالهواجسٌتفتكٌبهٌاٌٌ،يالحقهاٌسافرتٌسناٌوكانتٌتشعرٌأنٌكلٌشيٌءٌ

الٌيطلبٌمنهاٌكماٌٌ،ٌولوٌذهبتٌمرةٌأخرىٌليٌطبيبٌماٌالذيٌيضمنٌلهاٌأالظهورٌٌأوشكتٌعلى
؟ٌبالطبعٌلنٌيوافقواٌعلىٌفعلتهاٌٌهٌا؟ٌأتخبرٌأخاتخبرٌوالدتهاأٌ؟طلبٌمنهاٌذلكٌالطبيبٌالحقير

نهاٌٌومنٌالناحيةٌالخرىٌالحزنٌيمألٌقلبهاٌكلماٌفكرتٌأٌ،وربماٌيرغموهاٌعلىٌالعودةٌلمالك
ٌٌ،نٌتنساهياةٌلذلكٌالطفلٌسيمدهاٌبماٌتريدٌأتسقطٌبينٌصراعاتٌكثيرةٌولوٌكتبٌٌحٌٌ،ستفقدٌطفلها

يٌتجلسٌفيهٌسناٌٌياسينٌللبنشٌالماميٌالذٌفيٌالجامعةٌنظرٌ،ٌهناٌكىٌمالكاٌتريدٌأنٌتنسلكنٌحق ٌ

،ٌانتهىٌمنٌٌلمٌيجدهاوبحثٌعنهاٌفيٌالمدرجٌبأكملهٌٌٌ،ظنٌأنهاٌقدٌغيرتٌمكانهاٌٌ،اٌفلمٌيجدهادائمٌ 
ٌٌ:دٌبوخرجٌالطالب،ٌلمحٌفاطمةٌتمضيٌفمضىٌخلفهاٌفقالٌلهاٌبألقاءٌالمحاضرةٌإ
ٌٌ؟ليسٌاسمكٌكذلك،ٌأفاطمةٌآنسةٌ-
ٌٌ:نظرتٌلهٌفاطمةٌبتعجبٌقالتٌٌ
ٌٌ.نعمٌاسمٌيٌ-
ٌ:ٌٌتنهدٌٌياسينٌبعمقٌوقالٌٌ
ٌا..ٌ.خاطئ ٌٌٌاهٌمنٌقبلٌتفسيرٌ أرجوٌأالٌتفسريٌماٌرأيت-

ٌٌٌٌ:قاطعتهٌفاطمة
ٌٌ.اخالقٌصديقتيٌجيد ا،ٌأعلمٌائ ٌيلمٌأفسرٌٌش-
ٌ:ٌٌتنهدٌبعمقٌوقالٌ
ٌٌ؟لماذاٌلمٌتأتٌاليومٌسناٌإذنٌأسالكٌدونٌأنٌترتابٌنفسكٌبشيٌء-



ٌٌ:عجٌبفاطمةٌبتٌ
ٌ!!ٌ.سناٌمتزوجةٌوهذاٌالسؤالٌعنهاٌالٌيحقٌلكٌ،أستاذٌياسينٌ-
ٌاٌ.نهاٌتحملٌجنين ٌ:ٌأعلمٌوأعلمٌٌأنفخٌياسينٌفيٌالهواءٌوقالٌ
،ٌأنٌٌهذهٌالدرجةٌوصلتٌمعٌهذاٌالشخصٌياٌسنٌاٌ"إلٌىتعجبتٌفاطمةٌوقالتٌمحادثةٌنفسهاٌٌٌ

ٌٌٌ!!".ٌ.يٌبهٌزوجٌكتخبريهٌبماٌلمٌتخبر
ٌٌ:ردفتٌفاطمةأٌ
ٌ؟ذنتعلمٌذلكٌفلماذاٌتالحقهاٌٌإطالماٌٌٌ-
ٌٌ.نهٌمجردٌسؤالٌعاديٌلطالبةٌمنٌطالباتي،ٌٌإابدٌ :ٌالٌأالحقهاٌٌأياسينٌ
ٌٌ.نهاأنٌتتفهمٌماٌفيهٌسناٌوأنٌتتركهاٌلشأٌ،ٌأرجوستاذٌياسين:ٌأفاطمةٌهتفٌتٌٌ
ٌ:نٌسناٌقدٌأبلغتهٌباالنفصالٌوقالٌتاٌمنهاٌأردفتٌقائلةٌظن ٌثمٌأٌ
ٌٌ.نهاٌتحملٌمنهٌطفال ٌاٌٌلجهاٌفستعودٌحتمٌ نٌمنفصلةٌعنٌزوحتىٌوإنٌكانتٌاآٌلٌ-
ٌٌ:شرقٌوجهٌياسينٌوقالأٌ
ٌ؟!!ٌ.نفصلتٌعنٌزوجها!!ٌأتقصدينٌأنٌسناٌقدٌٌامنفصلٌةٌ-
ٌٌ:علمٌبذلكٌقالتٌلٌهٌةٌالتيٌفهمتٌأنهٌلمٌيكنٌعلٌىفاطمٌٌ
ٌٌ.نٌزوجهاٌسيردهاوعادتٌاليومٌللبلدةٌٌٌلٌ-
ٌ!ٌ.أعتقدٌأنهاٌلنٌتوافقٌبذلٌكٌ:ردفٌقائال ٌأٌٌ
ذاتٌمرةٌٌٌٌ،ٌوتذكرٌأنهٌرأىاٌوكأنهٌملكٌالدنياٌوماٌعليهااٌفرحٌ سعيدٌ ٌياسينٌومضىٌٌواستأذنٌمنهاٌ

دلفٌلسيارتهٌٌٌ،سمٌقريتهاٌوعائلتهٌااٌكانتٌتتحدثٌمعه،ٌويوماٌذكرتٌلهٌٌابطاقةٌسناٌأثناءٌم

ٌاٌلقريتها،ٌنفختٌفاطمةٌفيٌالهواءٌبحنقٌوقالتٌلنفسهٌااٌوراحٌيقطعٌالطريقٌقطع ٌمسرعٌ 
امٌهذاٌالشخصٌالذيٌيبدواٌأنهٌمصرٌٌم،ٌلماذاٌتحدثتٌعنٌانفصالٌسناٌأيافاطمةأنتٌحمقاءٌ"ٌ

تٌبمالكٌٌتصل؟"..ٌفكرتٌفاطمةٌقليالٌثمٌالتقطتٌهاتفهاٌمنٌحقيبتهاٌواأنٌيتدخلٌفيٌحياتهاٌعلى
خشىٌأنٌيكونٌٌوأنهاٌتٌ.ٌ.ٌانهاٌمتعبةٌومرهقةٌجدٌ اٌويبدوٌأخبرتهٌأنٌسناٌعادتٌللبلدةٌصباحٌ وأ

ٌٌ.أصابٌالجنينٌشيءٌ.
ٌٌ:تنهدٌبعمقٌثمٌقالٌٌ،مالكٌهبطٌمنٌغرفتهٌوجلسٌبجانبٌوالدتهٌٌ
ٌ،ٌأودٌأنٌاخبركٌبشيءٌ.أميٌ-
ٌٌ.تكلمٌياٌحبيبٌيٌٌ:قالتٌلهٌ

ٌٌ؟ردٌزوجتيٌهلٌأنتٌموافقٌة:ٌأودٌأنٌأقالٌلها
؛ٌلننيٌرأيتٌمدىٌحبكٌلهاٌياٌٌاٌنهارٌ هللاٌأنٌيلمٌشملكماٌليال ٌٌكٌوأدعويسعدنيٌذلكٌٌياٌمالٌٌ-ٌ

ٌٌ.قٌهينٌتواٌفولدي،ٌالمهمٌأ
ٌٌ:مالٌكٌ
ٌٌ.نٌشاءٌهللاستوافقٌإٌ-
ٌ.رحٌقلبهٌولملمٌشتاتهٌوزوجتهٌياربٌالعالميٌن:ٌاللهمٌأوالدتٌهٌ
نهٌٌ،ٌووصلٌبسهولةٌللبيتٌٌلقتبسهٌمنٌاسمها(ٌاسمٌوالدهاٌالذيٌاصالح)لٌٌياسينٌعنٌٌبيتٌسأٌ

الرجلٌوأبلغٌٌ،ٌنزلٌالبيتٌٌ،ٌدلفٌرجلٌمعهٌمنٌأهلٌالقريةٌللسيارةٌووصالٌإلىمعروفٌفيٌالبلدة
لياسينٌٌالذيٌيجلسٌفيٌٌٌٌنظرٌمحمدٌ،اٌعنٌالقريةٌيريدٌمقابلتهٌماٌيبدوٌغريب ٌنٌهناكٌشخصٌ محمدٌأ

ٌٌ:قتربٌمنهٌوقالالسيارةٌوا
ٌٌ.تفضلٌٌ،امرحب ٌٌ-
ٌٌ:هبطٌٌياسينٌمنٌالسيارةٌٌوعرفٌنفسهٌلمحمدٌوقالٌ
ٌٌ.نسةٌسناٌفيٌالجامعةاٌمدرسٌللأنٌ-
رفةٌالضيوفٌوقدمٌلهٌالتحيةٌوجلسٌأمامهٌفيٌٌدخلهٌمحمدٌغ،ٌأهناٌتعجبٌمحمدٌفيمٌأتىٌبهٌإلىٌ

ٌٌ:نٌتنهدٌبعمقاعتدلٌياسينٌفيٌجلستهٌوقالٌبعدٌأٌ،صمت
لديناٌبيتٌفيٌالقاهرةٌولديناٌٌٌٌ،ناٌاالبنٌالوحيدٌلوالديٌووالدتي،ٌوأوالديٌمحامٌووالدتيٌمهندسةٌ-

ٌٌ.بيتٌهنٌا



ٌٌ:محمدٌ
ولماذاٌقلتٌهذهٌٌٌ،فهمٌسرٌزيارتكٌالكريمةٌلنالكنٌحتىٌاآلنٌأستاذٌياسينٌلمٌأٌوٌ،اللهمٌباركٌ-

ٌ؟ٌ.المقدمةٌالطويلة
ٌٌ:تنحنحٌياسينٌوقالٌ
ٌٌ.نسةٌسنايشرفنيٌأنٌأطلبٌيدٌشقيقتكٌالكريمةٌاآٌلٌ-
ٌٌ:ٌوأردفٌقائال ٌصمتٌمحمدٌطويال ٌٌ
ٌٌ؟ليهاوهلٌأنتٌتعرفٌشقيقتيٌمنٌقبلٌوتحدثتٌإٌ-
ٌقرىٌ:دٌالياسينٌالذيٌيعلمٌتقاليٌٌ
وأعجبنيٌفيهاٌالخلقٌواالحترامٌٌٌٌٌ،درسٌلهٌمأخبرتكٌأنهاٌطالبةٌمنٌضمنٌالطالبٌالذينٌأٌ-

ٌٌ.طلبٌيدهاٌفيٌالحالليٌمنهٌالناسٌأوسألتٌعنهاٌوأتيتٌمنٌالطريقٌالصحيحٌالذيٌيأت
ٌٌٌ(عاطف)ستقبلهٌطرقٌالبابٌفاٌ،هلهابابٌبيتٌصالحٌجاءٌليطلبٌردهاٌمنٌأمامٌٌكانٌمالكٌأٌٌ

دلفٌعاطفٌللداخلٌٌٌٌ،علمٌبوجودٌياسينٌبالداخلٌبرفقةٌمحمدٌلمٌيكنٌعلىالذيٌشقيقٌسناٌالثانيٌ
ٌومنٌخلفهٌدلفٌٌوالٌ كٌومضواٌنحوٌغرفةٌاستقبالٌالضيوف،ٌدلفٌعاطفٌللداخلٌأومنٌخلفهٌمال
مامٌمحمد،ٌٌ،ٌألقواٌالسالمٌعلىٌمحمدٌوعلىٌذلكٌالغريبٌالذيٌيجلسٌأةٌلمحمدمالكٌفيٌمفاجأ

ظرٌياسينٌلمالكٌونظرٌمالكٌلياسين،ٌعاطفٌٌنٌٌ،يحسدٌعليهاٌلخفضٌمحمدٌرأسهٌوهوٌفيٌموقفٌ
ٌٌ؟يبدوٌأنٌالسيدٌغريبٌعنٌالبالد-ٌٌ:ردفٌقائال ٌأ
ٌٌ.نسةٌسنااٌالقربٌمنٌاآٌلنعمٌوجئتٌاليومٌطالب ٌٌٌ:ومأٌياسينٌبرأسهٌوقالأٌ
ٌٌ:قامٌمالكٌمنٌمكانهٌ
ٌٌ؟جئتٌتطلبٌيدٌمنٌ-
ٌٌ.جلسٌياٌمالكٌمنٌفضلك:ٌامحمدٌ

اٌسيردهاٌاليومٌكماٌقالتٌٌحق ٌ؟ٌأنتىٌبهٌاآٌلماٌالذيٌٌأٌ(ٌ،مالك)سمٌمعٌابرقتٌعيناٌياسينٌعندماٌسٌٌٌٌ
ٌٌ؟فاطمة

ٌٌ:ياسينٌ
ٌٌ؟طلبيٌ،ٌمتىٌسيكونٌالردٌعلٌىشيخٌمحمدٌ-
ٌٌ:سهٌوقالرفعٌٌمحمدٌرأٌٌ
وربماٌيزولٌالخالفٌٌٌ،نٌشقيقتيٌكانتٌمتزوجةٌوحدثٌخالفٌبسيطٌبينهاٌوبينٌزوجهالتعلمٌأٌ-

ٌٌ.وتعودٌلزوجها
ٌٌ:ياسينٌٌ
ٌ...ٌ.ٌاعلمٌأيضٌ علمٌذلكٌوأأٌ-
ٌٌ:ٌثمٌقالوسكتٌقليال ٌٌ
،ٌوسنتزوجٌبعدهاٌوسأشاركهاٌتربيةٌطفلهاٌٌتضعهٌاٌوسأنتظرهاٌحتٌىنهاٌتحملٌجنين ٌوأعلمٌأٌ-

ٌوأكونٌلهٌأب ا!ٌ.
ستعملٌمحمدٌعقلهٌٌ(ٌلوالٌأنٌاياسينـٌ)وكادواٌأنٌيفتكواٌبهذاٌالٌة،شتعلتٌالدماءٌفيٌرؤسٌالثالثاٌ

يقتهٌحاملٌوليسٌلديهمٌٌشقٌٌ،ةٌبماٌيسمعبالهدوء،ٌمحمدٌوالذيٌكانٌفيٌمفاجأشارٌلمالكٌٌوأقليال ٌ
ٌٌ:سنانٌهقالٌوهوٌيجزٌعلىٌٌأٌاٌمنهمٌ،حدٌ تخبرٌأٌمعلمٌبذلكٌفل

وقفتٌٌ؟ٌأأقصتٌلكٌهذاٌٌ؟ٌكيفٌعرفتٌأنهاٌمتزوجةٌوأنهاٌحبلى؟ختيوٌكيفٌعرفتٌذلكٌعنٌأٌ-
ٌ؟!ٌ.خبرتكٌبماٌلمٌتخبرناٌبهتتحدثٌمعكٌفيٌكلٌتفاصيلٌحياتهاٌوٌأ

ٌٌ:يذائهاٌقالياسينٌحتىٌالٌيتسببٌفيٌٌإٌ
ٌٌ.خبرٌطالقهاٌكانٌصدفةٌبلٌاكتشفتٌذلكٌصدفة،ٌحتٌىٌ-
ٌٌ.ذناٌإقصٌلنٌٌ:محمدٌ
ٌٌ،ماميمنٌمحاضرتيٌعليهمٌوكانتٌهيٌتمضيٌأماميٌمترنحةٌوسقطتٌأٌٌاكنتٌخارجٌ ٌ:ياسينٌ

هذاٌٌٌ،نهاٌمتزوجةوالطبيبٌٌأذهبتٌبهاٌلطبيبٌالجامعةٌفأخبرنيٌأنهاٌحبلى،ٌوأخبرتناٌأناٌفحملتهاٌو



نهاٌتعانيٌمنٌحالةٌنفسيةٌسيئةٌٌ،ٌواليومٌسألتٌعنهاٌصديقةٌلهاٌفأخبرتنيٌبالصدفةٌأكلٌماٌحدث
ٌٌ.صبحتٌحرٌة،ٌوليسٌمنٌالعيبٌأوٌالحرامٌأنٌأطلبٌيدهاٌبعدٌأنٌأبعدٌانفصالها

ٌٌ:محمٌدٌٌ
نٌخطبتهاٌمحرمةٌاآٌل؟ٌوتعلمٌأنٌحتىٌهناٌوتطلبٌهذاٌكيفٌيٌإلىنٌتاتعلىٌأٌكيفٌتجرؤٌ-

ٌ؟ٌ.فالحبليٌعدتهاٌتسعةٌأشهر
،ٌوكماٌقلتٌسأنتظرهاٌٌطلبٌالحاللٌمنٌفتاةٌحرة؟ٌجئتٌٌلاوٌعيب ٌاٌأياسينٌوهلٌماٌطلبتهٌمحرمٌ ٌ

ٌٌ.تضعٌمولودهٌاٌحتى
ٌٌ:أسنانٌهٌمالكٌوهوٌيجزٌعلٌىٌ
ٌٌ.باٌخالداتبعنيٌللخارجٌياٌأٌ-
ٌٌ:امامهٌوقالٌمعاتب ٌقامٌمحمدٌمنٌمكانهٌووقفٌمالكٌأٌٌ
ٌٌ؟حشاءٌأختكٌبداخلٌأليسٌلديٌحقٌأنٌتخبرونيٌأنٌليٌطفال ٌ؟ٌٌأكهذاٌامرٌ فٌلكمٌأنٌتخبئونٌأكيٌٌ-

ٌٌ؟لهٌاٌب ٌتٌتنويٌالتخلصٌمنهٌوقتلهٌدونٌأنٌأعرفٌوكأننيٌلستٌأنهاٌكان؟ٌأمٌأهلٌهذاٌيجوز
ٌٌ:محمد

ٌٌ.وأننيٌفوجئتٌمثلكٌبقولٌهذاٌالشابٌ،منٌهذاٌاٌئ ٌينناٌالٌنعرفٌٌشأقسمٌلكٌأٌ-
ٌٌ:والدتٌهٌعلىاٌوناديٌمحمدٌصارخٌ ٌ
ٌ!ٌ.مٌيأٌ-
ٌٌ:مالكٌوقالتٌلمحمٌدٌ،ٌسلمتٌعلٌىجاءتٌأمهٌمسرعةٌ
ٌ؟اماٌبكٌياٌولديٌتزعقٌزعق ٌٌ-
ٌ:ٌهلٌأخبرتكٌابنتكٌبأنهاٌحبلىٌ؟قالٌلهٌاٌ
ٌ؟ٌوهللاٌلمٌتخبرنيٌبأيٌشيء!ٌ.حبلٌيٌٌ:وقالٌتٌشهقتٌليلىٌ
شابٌجاءٌليطلبٌٌٌٌ؟خبرنا؟ٌأتعلمينٌمنٌالذيٌأمٌماذاٌأفعلهاٌاآلنٌوأتخلصٌمنهاٌأأقتلٌ:محمٌدٌٌ

ٌٌ.يدها
ٌٌ:ليليٌبتعجبٌ
ٌ!ٌ.شابٌجاءٌيطلبٌيدهاٌ-
،ٌإنٌقتلتهٌاآلنٌٌالٌيتحملهٌعقلٌياٌأمٌيٌ،ٌهذاٌشيءلمٌينتظرٌأنٌتضعٌالطفلٌ،ٌحتىنعمٌياٌأميٌٌ-ٌ

ٌ!ٌ.غرابفالٌعليٌلومٌنعرفٌأخبارٌابنتكٌمنٌاٌل
ٌٌ:مالكٌوهوٌيحاولٌأنٌيمسكٌنفسٌهٌٌ
ٌ؟ٌ!دٌطفلةفهمٌلماذاٌتتصرفٌهكذاٌأختكٌلمٌتعأناٌالٌأٌ-
ٌ.ن،ٌاآٌلمٌي:ٌأحضريٌابنتكٌياٌأبصوتٌأشبهٌبالزئيرٌقالٌمحمٌدٌٌ
،ٌوسألتهاٌمنٌيكونٌهذاٌالشاب،ٌسناٌبخوفٌوتعرفٌأنٌٌمهاٌوقصتٌعليهاٌماٌحدثذهبتٌأٌ

؟!"..ٌٌهناٌيٌإلىوكيفٌيأٌتٌ؟كيفٌعرفٌياسينٌبخبرٌانفصالي"ٌ.ٌ.ثٌمحادثةٌنفسهٌامصيبةٌستحد
ٌ،ٌفقالتٌلهاٌليلىٌ:طنهاٌفشهقتٌسنابٌٌتٌمنهاٌووضعتٌيدهاٌعلىقتربأمهاٌوقدٌا

ٌٌ؟ٌإلٌىكيفٌالٌتخبرينيٌ؟ينٌلكٌهذاٌالجبروت؟ٌمنٌأأمكٌٌنوالٌتخبريٌتحملينٌفيٌبطنكٌطفال ٌأٌٌ-
ٌٌ.هلٌهٌعناٌوعنٌوالدهٌوأنٌتخبئيٌطفال ٌ؟ٌليسٌمنٌحقكٌأمتيٌكنتٌستظلينٌتخبئينٌحملك

ٌٌ:رضٌوشعرتٌأنهاٌفيٌورطةٌحقيقةٌ،ٌقالتٌببكاءنظرتٌسناٌلألٌ
ٌٌ.فيهاٌ،ٌأناٌأودٌأنٌأطويٌتلكٌالصفحةٌمنٌحياتيٌوأنٌأتخلصٌمنٌكلٌشيءياٌأميٌ-
ٌٌ:والدتهاٌبرفقٌٌ
ٌٌ.منهمٌطالماٌتحملينٌطفال ٌاٌياٌابنتيٌٌبدٌ لنٌتنطويٌٌأٌ-
ٌٌ:قالتٌببكاءٌٌ
ٌٌ.سأطويهاٌٌ..طويهٌاولكننيٌسأٌ-

ٌٌ:جذبتهاٌوالدتهاٌمنٌيدهاٌوقالٌت
ٌٌ.خيرٌهذاٌاليومٌعلى،ٌأدعوٌهللاٌأنٌيمرٌسفلهياٌشقيقكٌيريدكٌفيٌاٌلٌ-



فغرٌفاهاٌلماٌرأتٌمالكٌيقفٌٌبرقتٌعيناهاٌو،ٌٌومنٌخلفهاٌسناٌقلبهاٌيدقٌكالطبولٌليلىهبطتٌٌٌ
وبدونٌأنٌٌٌٌ،وجههاٌلهاٌبغيظٌثمٌصفعهاٌصفعةٌقويةٌعلٌىٌقتربٌمنهاٌمحمدٌونظربجانبٌمحمدٌ،ٌا

ٌٌ:أمسكٌمالكٌبيدٌمحمدٌوقالٌلهٌ،تشعرٌوجدتٌنفسهاٌتخبئٌنفسهاٌخلفٌمالك
ٌٌ.الضربٌليسٌحال ٌٌ،رجوٌكاهدأٌأٌ-
ٌٌ:محمدٌبصوتٌغاضبٌٌ
ٌ!ٌ.سأقتلكٌوأشربٌمنٌدمكٌٌ،خباركٌمنٌالغرباءنعرفٌٌأٌ-
ٌٌ:قالتٌصارخةٌٌ
ٌ!ٌ.ريحكمٌمنٌكلٌهذٌابلٌأناٌسأقتلٌنفسيٌلستريحٌوأٌ-
ٌٌ:داخلٌغرفةٌالضيوفٌقاٌلٌعاطفٌالذيٌأتىٌوراحتٌتبكيٌبشدةٌٌوترتجفٌ،ٌ
مرٌٌخطأ،ٌبلٌهيٌمنٌارتكبتٌالخطأٌفيٌأنهاٌخبأتٌأٌ،ٌالشابٌلمٌيرتكٌبمنٌفضلكٌياٌمحمدٌاهدأٌ-

..ٌأناٌالٌأريدٌٌاسمعيٌياٌسناٌٌ،لهاٌالقرارٌواالختيارٌ،خر،ٌلنٌنجبرهاٌعلىٌشيءٌٌآحملهاٌعنٌالجميع
،ٌٌبنتهكٌومنٌحقهٌذلكٌفأنتٌتحملينٌولدهٌأوٌانٌمالكٌجاءٌليردأنٌأغصبكٌعلىٌشيء،ٌأظنٌأ

ٌٌ.بٌكٌوهوٌالولى
ٌٌ:مالٌكٌ
ٌٌ.لمٌتكنٌتحملٌطفليٌنأناٌأريدهاٌحتىٌٌوإٌ-
ٌٌ:ٌوقالتتٌثورتهاٌوصمتتٌقليال ٌمسحتٌسناٌدموعهاٌوهدأٌ
ٌٌءينتهيٌكلٌشيٌ،ٌاسمحٌليٌياٌعاطفٌبذلكٌأرجوكٌحتىفيٌوجودٌاالثنينٌيقولٌرأيأنٌأٌوٌدأٌ-

ٌٌ.اليوم
ٌٌ:محمدٌ
ٌ؟!ٌ.ناقتلهاٌأمٌماذاٌأفعلٌاآٌلٌ-
ٌٌ.ودٌالضغطٌعليهٌا،ٌأناٌالٌأباٌخالد:ٌاتركهاٌتختارٌياٌأمالكٌٌ
،ٌٌنظرتٌلمالكٌنظرةٌلمٌيفهمهاٌودلفتٌخلفهٌمٌٌ،خوتهااٌفوقٌرأسهاٌودلفٌأمامهاٌٌإوضعتٌحجاب ٌٌ
ٌٌ:مامهمىٌياسينٌوسألتهٌألقتٌالسالمٌعلأ
وٌوعدتكٌٌ..ٌهلٌتحدثتٌإليكٌمنٌقبلٌفيٌأمرٌزواجٌألربماٌترتابٌنفوسهٌمٌ،ستاذٌياسينأٌ-

ٌ؟ٌ.بموافقة
ٌفيكٌوفيٌالطفلٌويشهدٌهللاٌٌراعيٌهللا،ٌوسأزواجيٌبكٌ:ٌالٌولكننيٌآملٌأنٌتوافقيٌعلٌىياسينٌ

ٌٌ.ذلٌكٌعلى
،ٌتنهدتٌبعمقٌونظرتٌلمالكٌثمٌٌيشعرٌأنٌالدماءٌستخرجٌمنٌعروقهاٌوهوٌكانٌمالكٌيقفٌصامت ٌ

ٌٌ:قالت
ٌ!!ٌ.ستاذٌياسينوأناٌموافقةٌأٌ-

ٌٌ:ساريرهٌوقالياسينٌتهللتٌأ
ٌٌ.نٌشيخٌمحمدٌونتممٌالزواجٌعندماٌتضعٌالطفللنقرأٌالفاتحةٌاآٌلٌ-
ٌٌ:نتفضٌمنٌصمتهٌقاٌلمالكٌالذيٌٌاٌٌ
ٌٌ.ةٌمتزوجةليسٌلكٌالحقٌأنٌتقرأٌفاتحةٌعلىٌامرأٌ-
ٌ؟!ٌ.متزوجةٌ:ياسينٌ
ٌنعمٌمتزوجةٌٌٌٌ:مالكٌبحدةٌ

،ٌوإخوتكٌشهود،ٌوأستاذٌٌن،ٌوأناٌرردتكٌإلىٌعصمتيٌاآٌلردكحقيٌأنٌأمنٌٌ:ونظرٌلهاٌوقال
ٌٌ.وسأبلغٌمأذونٌالقريٌةٌاٌشاهد!..يضٌ ياسينٌٌأ

ٌٌ:ة،ٌمحمدٌهتفٌبياسينإياهاٌفيٌمفاجأٌٌاوخرجٌمالكٌتاركٌ ٌٌ
شقيقتيٌمتزوجةٌوبعدٌقليلٌٌٌ،ليسٌلديناٌشقيقاٌتٌٌمنٌهناٌوالٌتفكرٌفيٌالعودةٌمرةٌأخرى،ٌخرجاٌٌ-

ٌ.ٌ.ستذهبٌمعٌزوجها
قامٌمنٌٌٌ،اكانٌياسينٌماٌزالٌموجودٌ ٌ،خذها،ٌأبلغٌمأذونٌالقريةٌثمٌأتىٌليأعادٌمالكٌبعدٌلحظات

ٌٌ:مكانهٌووقفٌفيٌوجهٌمالكٌٌوقالٌله



ٌٌ؟العيشٌمعكٌ،ٌهلٌسترغمهاٌعلىذلكٌزٌأنٌتردهاٌإنٌلمٌتكنٌهيٌموافقةٌعلىهذاٌالٌيجوٌ-
ٌٌ:مالٌكٌ
يقعٌٌلمٌٌٌ؟ٌومازالتٌزوجتينتٌوتخطبٌامرأةٌلمٌتكتملٌعدتهاٌوتحملٌطفال ٌيٌأوهلٌيجوزٌأنٌتأتٌ-

ٌٌ.نهاٌحاملالطالقٌفيٌالصلٌٌل
ٌ...ٌ.ولكنٌ:ياسينٌ
ٌٌ:أسنانهٌٌاٌعلىجاءٌصوتٌمحمدٌمنٌالخلفٌوهوٌيقولٌجازٌ ٌ
اٌولمٌيلحقٌبكٌأيٌٌوٌيدفنكٌحي ٌاٌولمٌيقتلكٌألقدٌكانٌالرجلٌمعكٌكريمٌ ٌٌ،يهاٌالغريبارحلٌأٌ-

أنتٌتتحدثٌعنٌزوجتهٌالتيٌٌٌ،ماٌتقولهٌالٌيقبلهٌعقلٌٌ،حياتكٌ،ٌفالٌتكنٌأبلهٌوحافظٌعلٌىضرر
ٌ؟!ٌ.زوجتهٌ!!.ٌأتعلمٌماٌمعنىمرهاوتفاصلٌمعهٌٌفيٌأٌتحملٌطفله

،ٌجاءٌٌ،ٌتخشىٌأنٌتنشبٌبينهماٌمعركةٌتؤديٌإلىٌقتلٌأحدهماكانتٌهيٌتقفٌخائفةٌمنٌالموقفٌ
ٌٌ:صوتهاٌوهيٌتقول

ٌٌ.نٌلبلدٌك،ٌعدٌاآٌلأستاذٌياسينٌ-
ٌٌ:مالكٌبغضبٌهادرٌ
ٌ؟تسمعين،ٌأبعدٌقليلٌسنعودٌللبيتٌ،ن،ٌواصعديٌاآٌلسمعٌصوتك،ٌالٌاريدٌأنٌأياخرسٌ-
ٌٌ:ثمٌنظرٌلياسينٌوقالٌلهٌ
ٌٌ.بالدكٌقبلٌأنٌتعودٌجثةٌهامدةٌٌ،ٌفعدٌإلىنٌيفوقٌغضبيحلميٌحتىٌاآٌلٌ-

،ٌكانٌمحمدٌيقفٌفيٌٌياسينٌكتمٌغيظهٌفيٌنفسهٌوانسحبٌمنٌبينهمٌوركبٌسيارتهٌوانطلقٌبها
ٌٌ:ماٌعاطفٌالذيٌصعدٌالدرجٌمنٌخلفهاٌقالٌلها،ٌأصدمة

كٌفيٌأنٌٌأينٌأخالقكٌوتربيتٌٌ،ولوٌكنتٌمكانٌزوجكٌماٌقبلتٌبكٌٌ،ااٌجدٌ كبيرٌ ٌٌخطأخطأتٌ ٌٌأنتٌ أٌٌ-
ٌٌ؟تفعليٌفعلةٌكهذه

ٌٌ؟ودٌالعيشٌمعه؟ٌأليسٌلديٌالحقٌفيٌأنٌأختارٌالنسانٌالذيٌأيٌفعلة:ٌٌأقالتٌبعصبيةٌ
ٌٌخرٌطالماٌتحملينٌمنهٌطفال ٌ،ٌالٌتتحدثيٌعنٌرجلٌآذمةٌسيدٌالرجالٌ:ٌأنتٌعلىعاطفٌبغضبٌ

ٌٌ.طالقكٌباطلٌٌ،وخبأتٌعليهٌذلك
،ٌأناٌالٌٌستتركونيٌأذهبٌمعهٌوتعيدونيٌلٌهٌ،عندكمناٌبدونٌقيمةٌ:ٌهلٌأبكتٌسناٌبحرقةٌوقالتٌ
ٌٌ.ريدٌالعيشٌمعهٌطلقونيٌمنهأ
ٌٌ:جذبهاٌعاطفٌمنٌيدهاٌبقوةٌوقالٌلهٌاٌ
لسنةٌٌكٌبرجولةٌيريدٌحفظكٌوحفظناٌمنٌاٌلماٌزالٌالرجلٌيعاملٌالٌوهللاٌإنكٌالٌتستحقينهٌأبد اٌ،ٌ-

ٌٌ.ٌهمنٌعمركٌلنٌتوفيٌلهٌحقٌٌىهياٌلتذهبيٌمعهٌولوعشتٌخادمةٌلهٌماٌتبق
،ٌكانٌمالكٌقدٌٌٌمفرٌمنٌذلكٌالمصيرٌالذيٌلمٌتخترهٌبنفسهااٌلٌ،أحستٌسناٌبالهزيمةٌوالكسرةٌٌ

وصلهاٌعاطفٌوفتحٌلهاٌبابٌالسيارةٌوأجلسهاٌٌ،ٌأياهاٌخارجٌالبيتاٌإجلبٌالسيارةٌويقفٌمنتظرٌ 
ٌٌ:ذنٌمالك،ٌكانٌمالكٌينظرٌللناحيةٌالخرى،ٌعاطفٌمضىٌللناحيةٌالخرىٌوهمسٌفيٌأداخلها

ٌٌ.يامٌياٌمالك،ٌستعلمهاٌاٌلتصرفاتهاٌماٌزالتٌطائشٌةٌٌعلىالٌتؤاخذناٌوالٌتأخذٌٌ-
صطفهاٌوفتحٌبابٌالسيارةٌودلفٌٌ،ٌانطلقٌبالسيارةٌودلفٌبهاٌلداخلٌالبيتمالكٌلمٌيردٌعليهٌواٌ

،ٌودلفتٌخلفهٌتتقدمٌٌاخلٌدونٌأنٌيفتحٌلهاٌبابٌالسيارة،ٌجففتٌدموعهاٌوفتحتٌبابٌالسيارةللد
ستقبلتهاٌنوالٌبالزغاريدٌٌلبيتٌأبيهاٌلوالٌأنٌاكانتٌتهمٌأنٌتعودٌٌٌٌ،طوتينخطوةٌوتتراجعٌخ

ٌٌ:احتضنتهاٌوقبلتهاٌوقالتٌلهاٌ،والتهاليل
ٌٌ.ٌبكٌياٌحبيبتيٌفيٌبيتكهال ٌأٌ-
ٌٌ:بطنهاٌوقالٌتٌٌووضعتٌيدهاٌعلىٌ
ٌديكٌالحقٌأنٌتخبئيٌعليناٌأنكٌحبلىٌ.ليسٌلٌ،وبيتٌولدٌكٌ-
ٌٌ:جاءٌصوتٌمالكٌ
ٌٌ.حاملٌياٌأمٌينهاٌٌلمٌتكنٌتعلمٌأٌ-
ةٌبخبرٌحملهاٌوكأننيٌامتلكتٌالدنياٌوماٌفيهاٌٌننيٌسعيدةٌبعودتهاٌوسعيٌد،ٌالمهمٌٌأالٌيهمٌ:نواٌلٌٌ

ٌٌ.اوالدٌ ،ٌلننيٌسأرىٌلكٌأنٌياٌولدٌياآٌل



خلٌولمٌتجلسٌهيٌمعهمٌٌبلٌصعدتٌٌاٌللدٌا،ٌدلفواٌجميع ٌسناٌتقفٌصامتةٌلمٌتنبسٌببنتٌشفةٌٌكانتٌ
وبعدهاٌهدأتٌوتنهدتٌبعمقٌوقامتٌٌٌٌٌ،جلستٌتبكيٌبحرقةدلفتٌلداخلٌشقتهاٌوٌ،مباشرةٌلألعلى
جلستٌفوقٌٌٌٌ،مامهٌودخلٌمنٌخلفها،ٌدخلتٌأفتحتٌلهوطرقٌالبابٌٌٌ،ستبدلتٌثيابهانهاٌوامنٌمكا

،ٌٌخرجٌمالبسهٌمنٌالخزانةٌالخاصةٌبهٌوأعادهاٌلغرفتهٌالقديمة،ٌأليها،ٌلمٌيتحدثٌٌإحافةٌالسرير
وقالٌٌٌٌ،ونظرٌلهاٌنظرةٌلمٌينظرٌلهاٌبهاٌمنٌقبلٌ،ٌعادٌثانيةأدركتٌأنهٌسيتركهاٌتعيشٌبمفردها

ٌٌ:لها
ا،ٌٌيضٌ ،ٌوسأكونٌمعكٌلنٌلديٌامتحاناتٌأالٌوقتٌاالمتحاناتامعةٌمرةٌأخرىٌإلنٌتذهبيٌللٌجٌ-

ٌٌ.مركولمٌأقلٌلكٌلخبركٌبلٌآ
،ٌصعدتٌنوالٌٌ،ٌوألقتٌبجسدهاٌفوقٌالسريروهيٌتبكيتركهاٌوخرجٌٌ،نظرتٌإليهٌولمٌتردٌ

ٌٌ:لهٌودلفتٌلغرفةٌمالكٌوقالٌت
نفسكٌٌٌعلٌىٌفالٌتقسٌٌ،نكٌتحبهاٌوماٌزلتٌتحبها،ٌأعرفٌياٌولديٌأنهاٌآذتٌقلبكٌٌلسمعٌياٌمالٌكاٌ-

ٌٌ.بنتك،ٌإنهاٌزوجتكٌوتحملٌببطنهاٌولدكٌأوٌاوتحرمٌنفسكٌمنها
ٌٌ.أناٌبخيرٌياٌأميٌالٌتقلقيٌٌ:تنهدٌمالكٌبعمقٌوقالٌ
لستٌبخيرٌياٌمالكٌٌأنتٌٌٌ؟ةٌعجوزٌوالٌأشعرٌبك:ٌأتظنٌأننيٌامرٌأظهرهٌوقالٌتٌٌربتتٌنوالٌعلىٌ

تكونٌغيرٌٌٌاٌومتٌىتكونٌسعيد ٌمتىناٌأشعرٌبكٌياٌولديٌوأشعرٌ،ٌٌأالٌبقربكٌمنهٌاولنٌتكونٌبخيرٌإ
ٌٌ.سعيد

ٌٌ.لطالماٌترضينٌعليٌياٌأمٌيٌاٌسعيدٌن:ٌأقامٌمالكٌمنٌمكانهٌوقبلٌيدٌوالدتهٌوقالٌٌ
ٌٌ.حبيبٌييامكٌيا:ٌراضيةٌعليكٌوأدعوٌهللاٌأنٌيريحٌقلبكٌويسعدٌٌأنوالٌهتفتٌبحنانٌ
ٌٌ:سألتهٌوالدتهٌٌ،وجههٌياسينٌجلسٌوعالماتٌالحزنٌتبدوٌعلىٌ
ٌٌ.ياملىٌغيرٌماٌيرامٌمنذٌعدةٌأنكٌع؟ٌأشعرٌأماٌبكٌياٌياسينٌ-
،ٌوقصٌٌنهٌيحبٌولكنٌالتيٌيحبهاٌكلٌالظروفٌتقفٌبينهمٌاتنهدٌياسينٌبعمقٌواعترفٌلمهٌٌأٌٌ

ٌٌ:ملةستمعتٌللقصةٌكاقالتٌلهٌوالدتهٌبعدٌأنٌٌاٌبالتفصيل،ٌلهاٌكلٌشيٌء
،ٌولنٌٌغيرٌالتيٌقصصتٌليٌعنهاٌكنتٌسأسعدٌيايسينٌلوٌأنكٌأخبرتنيٌأنكٌتحبٌفتاةٌأخرٌىٌ-

يحبٌوالٌمنٌٌٌ،ٌالٌيعرفٌمتىنٌالقلبٌليسٌلهٌقيودلمٌنربكٌعلىٌهذاٌبلٌأقولٌأنناٌٌأقولٌلكٌأ
تيٌغيرٌمسموحٌلكٌأنٌتفكرٌٌنسانةٌالخطأٌواٌل،ٌولكنٌكانٌمنٌحظكٌالسيءٌأنٌقلبكٌاختارٌاٌليحب

ووقفتٌزوجتكٌبنفسٌالموقفٌماذاٌٌٌٌالوٌكنتٌمتزوجٌ ٌ،نٌكانتٌتبادكٌنفسٌالشعورىٌوإفيهاٌحت
ٌ؟ٌ.سيكونٌردٌفعلك

ٌٌٌ،ٌأردفتٌأمهٌقائلة:صمتٌياسينٌولمٌيردٌ
ولكنٌجاهدٌنفسكٌواتركهاٌٌٌ،اٌياٌياسينبدٌ ،ٌوالٌأقللٌمنهاٌٌألمكٌوحجمٌمشاعركأعرفٌحجمٌأ-
ٌٌ.اوانسحبٌمنٌحياتهاٌنهائي ٌٌفلهاٌوزوجهاٌوالٌتقتربٌمنهاٌمرةٌأخرى،لط
ٌٌ:ياسينٌ
رسمتٌحياتناٌٌٌ،راهاٌفيٌكلٌالوجوه..ٌإننيٌأراهاٌفيٌكلٌشيء،ٌٌأليتنيٌٌ،ليتنيٌأستطيعٌياٌأميٌ-

ٌٌ.رسمتٌحياةٌطفلهاٌبيننٌاٌ،ٌوحتٌىطفالناتٌشكلٌأتخيلٌاٌوحتىسوي ٌ
ٌٌ:والدتهٌتنهدتٌبعمقٌوقالتٌٌ
،ٌٌالحافةٌٌمٌأحالمكٌوأنتٌعلىمنٌالضروريٌأنٌتسحبٌنفسكٌمنٌوهكانٌٌ،خطأتٌياٌياسينأٌٌ-

ٌٌ؟كيفٌترسمٌحياتكٌمعٌفتاةٌمتزوجةٌوترسمٌحياةٌلطفلٌليسٌولدكٌ،نٌتنظرٌللحقيقةكانٌعليكٌأ
ٌٌ.أحقٌبهاٌزوجهاٌوأحقٌبالطفلٌوالده

ٌ..ٌ.المٌ ،ٌقولٌالحقيقةٌمنٌفمٌأمهٌأكثرأوضعٌياسينٌرأسهٌبينٌيديهٌٌ
ظلتٌطوالٌاليومٌتمكثٌٌٌٌ،الشقةستيقظتٌسناٌولمٌتهبطٌمنٌ،ٌامضتٌالليلةٌوأشرقٌالصبحٌ

طرقواٌٌٌٌ،سالم،ٌلمٌيذهبٌلهاٌمالكٌولمٌيسألٌعنها،ٌصعدتٌلهاٌنوالٌهيٌوزينبٌزوجةٌإبداخلها
دلفواٌٌٌ،بتسمتٌلهمٌبفتور،ٌقابلوهاٌبابتسامةٌعريضةٌفاقامتٌسناٌبتثاقلٌوفتحتٌلهمٌٌ،عليهاٌالباب

ٌٌ:قالتٌلهاٌزينبٌ،للداخلٌوجلسواٌفيٌالصالون
ٌا!ٌ.أنكٌستنجبينٌولد ٌ..ٌيبدٌوكٌظهرتبطٌنٌٌ،ماٌشاءٌهللاٌ-



ٌنظرتٌسناٌلبطنهاٌبخجلٌولمٌتتكلم.ٌ.ٌ
ٌٌ:نوالٌ
ٌٌٌ،سفلٌمعناٌوكونيٌبيننا،ٌاهبطيٌلألباالختناٌق،ٌالٌتجلسيٌهناٌبمفردكٌحتىٌالٌتشعريٌحبيبتٌيٌ-

ٌٌ.البيتٌبيتكٌأنتٌوزينٌب
ٌٌ:سناٌبصوتٌمتحشرٌجٌٌ
ٌٌ.أطالٌهللاٌفيٌعمركٌ-
ٌٌ:نواٌلٌٌ
وأناٌٌٌٌ،هاتاٌلاتٌتتسلمٌرساخريتناٌلنتركهاٌلمهاتٌأٌلالمهاتٌنؤديٌرسا،ٌنحنٌبنتٌيهذهٌحقيقةٌياٌٌاٌ-

،ٌومنٌٌوالدي،ٌسلمتٌلكنٌأالرسالةٌٌ،ٌربيتٌأزواجكن،ٌواآلنٌأنتنٌتسلمنأمضيتٌرسالتي
تهاٌوزوجهاٌوأطفالهاٌحتىٌٌرسالتهاٌوبيٌ،ٌكلٌواحدةٌمنكنٌتحافظٌعلٌىحفادٌيأحشائكنٌسيخرجٌٌأ

ٌٌ.ديتنٌماٌعليكنٌمنٌرسالةوتشعرنٌأنكنٌأتنعمنٌبالراحةٌفيٌالمستقبلٌ
ٌٌ:يدٌنوالٌزينبٌوهيٌتربتٌعلٌىٌ
ٌٌ.ماٌزلتٌصاحبةٌرسالةٌياعمتيٌ-
،ٌفابتسمتٌٌحفادهاسناٌبكالمٌنوالٌفتخيلتٌنفسهاٌالمٌوالجدةٌالتيٌيحبهاٌأوالدهاٌوأٌتأثرتٌٌ

جابتهاٌٌ،ٌسألتهاٌزينبٌإنٌكانتٌشعرتٌبحركةٌالطفلٌأمٌال،ٌأنٌالحزنٌذهبٌعنهاٌقليال ٌوأحستٌأ
ٌٌ:قالتٌلهاٌزينبٌ،سناٌبنعمٌمنذٌشهرٌبدأتٌتشعرٌبحركته

لكٌأدويةٌمساعدةٌٌيكتبٌٌ،ٌوالبدٌأنٌيذهبٌبكٌمالكٌللطبيبٌحتٌىتبدينٌضعيفةٌووجههكٌشاحبٌ-
ٌٌ.ٌايضٌ ٌأنتٌ لنموهٌولمناعتكٌأ

ٌٌ:ردفتٌسنٌاأٌٌ
ٌٌ.الٌالٌداعيٌلمٌأشعرٌبتعبٌ-
ٌٌ:زينبٌ
،ٌوٌأ،ٌأناٌتابعتٌالطبيبٌفيٌٌالٌبلٌضروريٌالمتابعةٌ- ناٌسأخبرٌمالكٌبنفسيٌبضرورةٌأنٌٌطفلي 

ٌٌ.يذهبٌبكٌللطبيب
اٌٌاٌمنٌنفسهاٌومنٌكلٌمٌمنهٌوهروب ٌربماٌخجال ٌٌ،نهاٌالٌتودٌرؤيةٌمالك،ٌٌإأحستٌسناٌبورطةٌ

سنتٌنفسيةٌسناٌفيٌوجودهمٌبعضٌالشيء،ٌقامتٌٌ،ٌتٌححدث،ٌخرجتٌنوالٌومنٌخلفهاٌزينب
ٌٌ:نبٌلمالك،ٌزٌيستٌتشاهدٌشاشةٌالتلفازستبدلتٌمالبسهاٌوجلوا
،ٌالبدٌأنهاٌلمٌتهتمٌبطعامهاٌلنهاٌماٌزالتٌصغيرةٌالٌٌاٌووجههاٌشاحبزوجتكٌضعيفةٌجدٌ ٌ-

،ٌاذهبٌبهاٌللطبيبةٌياٌمالكٌحتىٌتطمئنكمٌعلىٌحالتهاٌٌاجيدٌ ٌتعرفٌأنٌالحاملٌالبدٌأنٌتتغذى
ٌٌ.ايضٌ وحالةٌالجنينٌٌأ

ٌٌ:مالٌكٌ
ٌٌ.بالنساءمورٌخاصةٌٌ،ٌهذهٌأاذهبيٌبهاٌأنتٌوأميٌيازينٌبٌ-
ٌٌ.ننيٌتركتهاٌتتألمٌوالٌتعرفٌماٌبهٌابلٌيذهبٌبهاٌزوجهاٌوليتٌاليومٌٌلٌ:زينبٌبخبٌثٌ

ٌ؟!ٌ.تتألمٌ:مالكٌبلهفٌة
ٌٌ.نعمٌتتألٌمٌ:زينٌبٌٌ
ٌٌ،تهاٌالبابٌففتحتٌلهٌوخفضتٌبصرهاٌلألرضٌلماٌرٌأاٌوصعدٌوطرقٌعليهنهضٌمالكٌمسرعٌ ٌٌ

ٌٌ:قالٌبلهفٌة
ٌٌ.بةاستبدليٌثيابكٌسنذهبٌللطبيٌٌ،سأجهزٌالسيارةٌ-
ٌٌ.أنهٌالٌداعيٌ:ٌأرٌىتنهدتٌبعمقٌوقالٌتٌ
ٌٌ.خرٌي:ٌالٌتتأمامهٌاقالٌوهوٌيمضيٌمنٌأٌ
مامهٌوجلستٌٌارٌلهاٌبيدهٌدونٌأنٌيلمسهاٌفمضتٌأش،ٌٌأستبدلتٌثيابهاٌوهبطتٌالدرٌجدخلتٌواٌ

ٌٌ،ليهاٌبنبتٌشفة،ٌنظرتٌإليهٌنظراتٌخاطفةٌوهوٌلمٌينظرٌإليهاٌولمٌيتحدثٌٌإبجانبهٌفيٌالسيارة
،ٌدفعٌمالكٌٌيارةٌوفتحٌلهاٌالبابٌومضتٌبجانبهاصطفٌالسٌٌ،وصالٌللطبيبةٌفيٌالقريةٌالمجاورة

ٌٌ:بتسامةٌعريضةٌوقالتٌلها،ٌقابلتهاٌالطبيبةٌباثمنٌالكشفٌودلفواٌللداخل



ٌٌ؟أنكٌعروسٌجديدٌيبدوٌ-
ٌٌ:نظرتٌالطبيبةٌلمالكٌوقالتٌلهٌ،رٌضلمٌتردٌسناٌونظرتٌلألٌٌ
ٌاٌ.نسائي ٌٌٌاٌسنتحدثٌحديث ٌخرجٌقليال ٌاٌٌ-
ٌٌٌٌ:الطبيبةٌٌ،جابتٌعليهاٌسناسناٌعدةٌأسئلةٌأوسألتٌالطبيبةٌٌٌٌ،خرجٌمالكٌوجلسٌفيٌاالستراحةٌ
ٌ.نتمدديٌفوقٌالسريرٌحتىٌأكشفٌعليكٌاآٌل-
تلكٌالمرةٌفقالتٌٌٌٌاظهرالجنينٌكبيرٌ ٌٌ،ظهرهاٌوقامتٌالطبيبةٌبالكشفٌعليهاٌٌنامتٌسناٌعلىٌٌ

ٌٌ:الطبيبٌة
معكٌٌٌنٌأمهٌلمٌتكنٌجيدةٌوضعيفة،ٌبالطبعٌالرجلٌالذيٌأتٌىلكٌ،ماٌشاءٌهللاٌالطفلٌبصحةٌجيدٌةٌ-

ٌ؟زوجك
ٌنعٌمٌٌ:سناٌبصوتٌضعيفٌ
ٌ!ٌ.سيسعدهٌرؤيةٌطفلٌهٌٌ:الطبيبةٌ
صطحبتٌمالكٌمنٌالخارجٌٌ،ٌخرجتٌالطبيبةٌواوجههاٌ،ٌأرادتٌأنٌتخبٌئأحستٌسناٌبالخجلٌ

ٌٌ:وقالتٌلٌه
ٌٌ.طفلكٌالجميلٌاقتربٌمنٌشاشةٌالتلفازٌلترىٌ-
هلٌكانتٌٌٌ..فخفقٌقلبهٌبالحبٌ،يتحركٌٌاصغيرٌ ٌابداخلهاٌجنين ٌٌٌنظرٌمالكٌللشاشةٌالصغيرةٌفرأىٌ

ٌٌ:،ٌقالتٌالطبيبة،ٌالٌتستطيعٌمقاومةٌفطرتهااٌوخفقٌقلبهاٌبالحبيضٌ ؟!ٌونظرتٌهيٌٌأستحرمهٌمنه
ٌٌ.ٌٌٌةاٌوتحتاجٌلتغذينهاٌضعيفةٌجدٌ ،ٌولكنٌعليكٌأيهاٌالزوجٌاالعتناءٌبزوجتكٌٌلطفلكماٌبحالةٌجيدة-

ٌٌ:ٌثمٌأردفتٌقائلٌةسناٌفكرتٌقليال ٌ
ٌٌ؟هاٌالطبيبٌةتٌيمتىٌسيكونٌميعادٌالوالدةٌأٌ-
ٌ.وٌبدايةٌيونيونٌآخرٌمايوٌأستلديٌ:ٌوقالٌتسكتتٌالطبيبةٌقليال ٌٌ
ٌ!ٌ.مستحيلٌهذاٌسيكونٌوقتٌامتحاناتٌيٌٌ:فزتٌسناٌمنٌمكانهاٌوقالتٌ
ٌٌ.اجليٌامتحاناتٌهذاٌالعامٌٌ:الطبيبةٌفكرتٌقليال ٌٌ
ٌأودٌأنٌانتهيٌ.:ٌٌسناٌبحزنٌ
نهاٌتأخرتٌفيٌٌ،ٌالجرعةٌالولى؛ٌاٌلنٌخذهاٌللوحدةٌالطبيةٌلتأخذٌمصلٌالحمل:ٌالمهمٌاآٌلالطبيبٌةٌٌ

ٌٌ.أخذها
كتبتٌالطبيبةٌروشتةٌوتناولهاٌمالكٌوخرجاٌثمٌذهبٌبهاٌللوحدةٌالصحيةٌدونٌأنٌيتحدثٌمعهاٌٌٌٌ

وقفتٌبجانبٌٌٌ،حدةدلفواٌللداخلٌوأعطتهاٌالطبيبةٌالمسئولةٌالمصلٌوخرجواٌمنٌالوٌ،بحرف
ٌٌ:السيارةٌومدتٌأنفهاٌوقالتٌبصوتٌيسمعهٌمالك

ٌ!ٌ.أشمٌرائحةٌذرةٌمشويةٌ-
؟!ٌٌذلك،ٌفلماذاٌتقولٌنٌشهورٌاالشتهاءٌوالروائحٌقدٌمضت"منٌالمفترضٌأٌ..مالكٌيحادثٌنفسهٌ

ٌ".ٌ.نٌعنٌذرةٌمشويةلكنٌعليٌأنٌابحثٌلهاٌاآٌل
ٌٌ:وقالٌلهٌاٌقدٌنزلٌٌف،ٌوأماٌمالكٌدلفتٌللسيارةٌوجلستٌٌ
ٌٌ.ابقيٌفيٌالسيارةٌٌ،النٌأغيبٌكثيرٌ ٌ-
ٌ؟!".ٌ.أينٌذاهبٌهوٌٌ"إلىٌ.ٌ.قالتٌمتعجبٌةٌ
يبيعٌالذرةٌٌٌبعدٌقليلٌحالفهٌالحظٌووجدٌرجال ٌٌٌ،تبتعهٌبنظراتهاٌاليٌأنٌانحرفٌفيٌالشارعٌالمقابلٌ

ٌ.ٌ.المشويٌفقال
ٌ".ٌ.اشتمتهاٌحق ٌ"ربماٌظلمتهاٌواٌ
ٌٌ:ليهاٌوقاللداخلهاٌومدٌيدهٌإ،ٌدلفٌكوازٌمنٌالذرةٌوعادٌللسيارةابتاعٌأربعةٌأٌ
ٌهذهٌذرٌةٌ-
ٌ؟!ٌ.احق ٌٌ:سناٌبسعادٌةٌٌ
نٌياكلٌٌتلهتمٌفيهاٌبتلذذٌدونٌأنٌتدعوهٌأٌٌمنٌيدهٌوراحتٌ،ٌالتقطتهٌامسوكأنهاٌلمٌتكنٌسناٌاٌلٌ

ٌ.ٌ.بتسمٌمالكٌمنٌطريقةٌالتهامهاٌللذرةٌوقال!!..ٌااواحدٌ 
ٌ"يبدوٌأنهاٌكانتٌتشتهيهٌمنذٌزمن!.".ٌ.ٌ



ٌٌ:بعدٌأنٌانتهتٌمنٌالطعامٌقالتٌلهٌٌ
ٌكٌلتتناولٌكوزا،ٌومعذرةٌأننيٌلمٌأدع ٌاشكرٌ ٌ-
ٌٌ:قالٌ
ٌالمهمٌأنٌيأكلٌالولٌدٌ-
ٌا؟ٌ!دراكٌأنهٌولدٌربماٌيكونٌبنت ٌ:ٌوماٌأقالتٌٌ
ٌٌ.وٌفتاٌةكلٌمولودٌرزقٌسواءٌصبيٌأٌ-ٌ
ٌٌ:ٌثمٌقالٌتصمتتٌقليال ٌٌٌ
ٌٌ.لٌهتناواٌآخرٌولمٌأئ ٌٌيننيٌمنذٌمدةٌكنتٌأشتمٌشالحقيقةٌأٌ-
ٌٌ:ليهفقالتٌدونٌأنٌتنظرٌإٌٌ،نظرٌإليهاٌمالكٌٌ
ٌٌ.حمرٌوماٌزلٌتكنتٌأشتمٌرائحةٌالتوتٌاٌلٌ-
ٌ؟!!".ٌ.لهيٌوهلٌللتوتٌرائحة"صبرنيٌياٌٌإٌ..اٌنفسهقالٌمحادث ٌٌ
،ٌكانتٌالطبيبةٌكتبتٌلهاٌٌانتظرتٌأنٌيهبطٌمنٌالسيارةٌويجلبهٌلهاٌولكنهٌانطلقٌوعادٌبهاٌللبيتٌٌ

ة،ٌٌالطبيبٌتلتٌنوالٌمالكٌماذاٌقال،ٌصعدتٌهيٌللشقةٌوسألهاٌٌةٌجلبهادويعلىٌحقنٌوبعضٌاٌل
ٌٌ:ٌوقالثمٌصمتٌقليال ٌٌٌ،نٌالجنينٌبخيرٌولكنهاٌهيٌضعيفةأخبرهاٌمالكٌأنهاٌقالتٌإ

ٌٌ.بطعامهاٌوتغذيتهاٌاهتمٌيٌٌ،أميٌ-
ٌٌ.هتمٌبهٌااٌايضٌ :ٌوأنتٌٌأنوال

ٌٌ.نٌياٌأمٌي:ٌالٌأستطيعٌاآٌلمالٌكٌ
ٌٌ.ياٌمالٌكٌ:ٌاليامٌستداويٌكلٌشيٌءنوالٌ
ٌ:ٌٌمالكٌوضعٌالدواءٌبينٌيديٌوالدتهٌوقالٌلهٌاٌٌ
ٌٌ.هاٌهذاٌالدواءاعط-
ٌٌٌٌ:نظرتٌنوالٌللدواءٌوقالتٌ
ٌٌ.اصعدٌخلفهاٌواعطهٌلهاٌبنفسك-
ٌٌ.ودٌياٌأميع:ٌسأغيبٌبعضٌالوقتٌوأقالٌ
،ٌبحثٌعنٌوالدتهٌٌوجدٌالدواءٌفوقٌالمنضدةٌاٌأسودٌ،وعادٌيحملٌكيسٌ ٌٌ،خرجٌوغابٌبعضٌالوقتٌ

فتحتٌلهٌوكانتٌٌٌ،أمسكٌمالكٌبالدواءٌوصعدٌوطرقٌعليهاٌالبابٌ،نهاٌقدٌنامٌتولكنٌيبدوٌأ
ٌٌ:قالتٌ،مدٌيدهٌلهاٌبالدواءٌوبالكيسٌالذيٌيحملهٌ،ترتديٌمنامةٌقصيرة

ٌ؟ٌ!وماٌهذاٌ-
ٌٌ.حمر:ٌالتوتٌاٌلقالٌٌ
،ٌلمٌتظنٌأنٌجفاءهٌٌ،ٌنفختٌفيٌالهواءابينٌيديهاٌدونٌأنٌينظرٌلهاٌوهبطٌمسرعٌ ٌوضعهاٌ

ٌ.ٌ.؟ٌ!نهاٌالٌتريدهٌفلماذاٌتضايقهاٌمعاملته،ٌمنٌالمفترضٌأهذاٌالحدسيضايقهاٌل
ٌ".ٌ.منٌأجلٌالطفلعادنيٌفقطٌ"ربماٌأٌٌ..قالٌتٌ
هاٌتصبحٌقويةٌفكانتٌٌظهرٌبطنهاٌوبدأتٌحركاتٌطفلٌٌ،مضتٌاليامٌومعاملةٌمالكٌلمٌتتغيرٌلهاٌ

تتٌامتحاناتٌٌاٌالمحاضراتٌوتذاكرهاٌفيٌالمنزلٌإلىٌأنٌأ،ٌفاطمةٌكانتٌتجلبٌلهتتألمٌمنٌذلك
ٌٌ:مامهٌوقالتأٌجلستٌٌ،نصفٌالعام،ٌذهبتٌلهٌفيٌالغرفةٌوطرقتٌعليهٌالباب

ٌ..ٌ.لٌوٌ..يامٌفقطالمتحاناتٌبعدٌثالثةٌأستبدأٌاٌ-
ٌٌ:وتلعثمتٌبفمهاٌالكلماتٌثمٌقالتٌ
ٌٌ.كنتٌأفضلٌأنٌأظلٌفيٌالسكنٌالجامعيٌفترةٌاالمتحاناتٌ-
ٌٌ:قالٌلهاٌٌ
ٌٌ.استأجرتٌلناٌشقةٌقريبةٌمنٌالجامعٌةٌٌ،ولكنٌليسٌفيٌسكنٌالجامعةٌ،ستسكنينٌ-
ٌٌ؟معيٌطولٌفترةٌاالمتحاناتٌ:ٌهلٌستبقٌىقالٌتٌ
ٌٌ.ٌايضٌ ،ٌفأناٌلديٌامتحاناتٌالماجستيرٌأنعٌمٌ:قالٌ
ٌٌ.ودٌمراجعتهاٌمعٌفاطمة:ٌهناكٌدروسٌأقالتٌلٌهٌٌ
ٌٌ.راجعٌلكٌكلٌالدروسٌالتيٌتحتاجينٌفيهاٌمراجعٌة:ٌسأاٌبقالٌلهاٌباقتضٌ



ٌٌ:قالتٌبسعادةٌٌ،بالغتهٌوجدارتهٌفيٌاللغةٌالعربيةهيٌتعلمٌٌٌ،سعدتٌسناٌ
ٌ!ٌ.ٌاحق ٌاٌلكٌشكرٌ ٌ-
اٌٌٌفي ٌ،ٌولكنهٌأصبحٌجانهٌلمٌيعاتبهاٌولمٌيتحدثٌمعهاٌفيماٌحدثلمٌيردٌعليهاٌمالك،ٌومنٌالغريبٌٌأٌ

..ٌوهيٌتفتقدٌٌبحبٌعظيٌمٌ.ٌ.نهٌكانٌيعاملهاٌبحٌباٌولكنهاٌأدركتٌألمٌيكنٌقاسي ٌٌٌ،اٌمنٌناحيتهاجدٌ 
اٌولمٌٌبد ياسينٌأ،ٌوفيٌالحقيقةٌلمٌتفضلٌعليهٌٌنهاٌفضلتٌعليهٌياسينربماٌٌلٌ،اآلنٌهذهٌالمعاملة

كتب،ٌٌليهٌبصمتٌوهوٌيكتبٌوالٌتعرفٌماذاٌي،ٌكانتٌتنظرإيٌوجودٌداخلٌقلبهايكنٌلياسينٌأ
ٌٌ:قالٌلهاٌٌ،ليهٌفتعجبٌمنٌذلكمالكٌرفعٌوجههٌفوجدهاٌتنظرٌإ

ٌا؟!ٌ.ئ ٌيهلٌتريدينٌشٌ-
ٌٌ!شكراٌلكٌٌائ ٌٌيريدٌش:ٌالٌأقالتٌبغيظٌٌ
كانتٌٌٌٌ،هماٌليقيماٌبهاٌفترةٌاالمتحاناتاستأجرهاٌلاٌللشقةٌالتيٌيامٌوسافراٌسوي ٌةٌأمضتٌالثالثٌٌ

رتبتٌمالبسهاٌومالبسهٌفيٌٌٌ،شقهٌصغيرةٌبهاٌغرفتينٌومطبخٌوحمامٌوبهاٌخزانةٌمالبسٌصغيرة
اٌمالكٌفيٌذلكٌفأصبحتٌالشقةٌتبدوٌبمظهرٌجميل،ٌٌساعدهٌ،الخزانةٌوحاولتٌترتيبٌالمكان

ٌٌٌ:مامٌمالكٌوقالتٌلٌه،ٌوجلستٌأارتدتٌمنامةٌحمراءٌوأسدلتٌشعرهاٌخلفٌعنقهتحممتٌسناٌوا
ٌٌ؟هلٌأعدٌلكٌالغداء-
ٌٌ.لقدٌأجهدتٌاليومٌ،اجاهزٌ ٌ:ٌالٌسأجلبٌغداءٌ قالٌلهاٌوهوٌيقرٌأٌ
ٌٌ.ٌابدٌ :ٌلمٌأشعرٌبالتعبٌأقالٌتٌ
ٌٌ.نبدٌأٌ،ٌفلتجلبيٌالمذكراتٌحتىمامناٌمراجعة:ٌأقالٌلهٌاٌ
ٌٌنةٌوالخرٌىٌينٌالف،ٌكانتٌتنظرٌلوجههٌوعينيهٌبيجلبتٌالمذكراتٌمنٌالحقيبةٌوبدأٌالشرحٌلهاٌ

،ٌأوٌربماٌكانٌيرىٌنظراتهاٌولكنهٌيتجاهلها،ٌٌمامهمااٌفيٌالوراقٌالتيٌألكنٌوجههٌكانٌطامسٌ 
ٌٌ:سألهاٌمالٌكٌٌ،وهٌوهيٌتمسكٌبها،ٌفقامتٌتتأفأحستٌبألمٌفيٌبطنهاٌطويال ٌٌٌااٌوقت ٌجلس

ٌٌ؟ماٌبكٌ-
ٌٌ.اٌطويال ٌأشعرٌبألمٌكلماٌجلستٌوقت ٌٌٌ:قالتٌلهٌ
جبتٌعليهاٌٌ،ٌكلٌالسئلةٌالتيٌوجهتهاٌلكٌأنتٌتلميذةٌشاطرة،ٌأعدناهٌاليوم:ٌيكفيٌماٌأقالٌلهٌاٌ

ٌٌ.بسهولة
ٌٌ:ملٌوالتشجيع،ٌقالتٌلٌهليها،ٌمنذٌالصغرٌومالكٌيحثهاٌباٌلهٌعسعدتٌمنٌكلماتهٌوثنائٌ
ٌٌ.اجهدتٌكثيرٌ ،ٌيكفيٌمذاكرةٌاليومٌقدٌأوأنٌتٌ-
ٌٌ.ناٌمتعود،ٌأالٌعليكٌ:قالٌلهٌاٌ
ٌ؟تمددٌظهركٌلتستريحٌ:ٌألنقالٌتٌ
ٌٌ.ريكة:ٌسأمددهٌعلىٌهذهٌاٌلقالٌلهٌاٌ
ٌٌ.السريرٌكبيرٌويكفينٌاٌٌ،ولكنهاٌستتعبٌظهركٌ:قالتٌلٌهٌٌ
ٌٌ.نهاٌمريحةٌبالنسبةٌلي:ٌٌإقالٌلهٌاٌ
مٌٌ،ٌألمٌيعلمٌأننيٌزوجتهٌأمرٌزادٌعنٌحده:ٌاٌلوقالٌتٌٌ،دخلتٌالغرفةٌونفختٌفيٌالهواءٌبحنقٌ

ٌٌٌ؟!!..نسيٌذلك
اٌٌأعدٌشاي ٌٌٌ،دلفٌللمطبخٌكانٌمالكٌقدٌاستيقظٌهوٌاآلخرٌوتوضأٌوصلى،ٌ،الصباٌحستيقظتٌفيٌا

تٌٌيووضعٌبجانبهٌقطعٌمنٌالبسكوٌ،منضدةٌصغيرةعلىٌجٌيحملهٌفوقٌصينيةٌوضعهاٌوخر
ٌٌ:قالتٌلهٌ،فطاراٌلٌلقتٌعليهٌتحيةٌالصباحٌفدعاهاٌلتناول،ٌٌأخرجتٌمنٌالغرفةٌٌ،الجاهز

ٌبٌللجامعةٌوأنسىٌكلٌشيءٌ.،ٌوأشعرٌأننيٌسأذهننيٌأشعرٌبالتوترإٌٌ-
ٌٌ:اٌورؤيتهٌمريحةٌلقلقهاٌوتوترها،ٌهتفٌبثقةٌقائال ٌوكمٌكانٌمالكٌيبدواٌشكلهٌوسيمٌ ٌٌ،نظرٌلها

اٌواثقٌمنٌأنكٌستجيبينٌٌن،ٌوٌأاٌوفعلتٌماٌهوٌمطلوبٌمنكاستذكرتٌدروسكٌجيد ٌٌ،الٌتقلقيٌ-
ٌٌ.نٌشاءٌهللابنموذجيةٌإ

ٌٌ.اٌستجيبٌياٌمعلمييضٌ هللا،ٌوأنتٌٌأٌنٌشاٌء:ٌإهتفتٌبتمنيٌٌ
ٌٌ.الٌنتأخرٌ:ٌهياٌحتٌىبتسمٌمالكٌوقالٌلهٌااٌ
ٌٌٌ:سناٌأردفتٌقائلٌةٌٌ،كانٌيضعٌمالكٌيديهٌداخلٌجيوبٌجاكتهوٌ،اٌالشارٌعهبطاٌمنٌالشقةٌومضيٌ



-ٌ ٌٌ.اٌفالمسافةٌقريبةٌمنٌهناٌللجامعةمشي ٌٌلنمض 
ٌٌ.هدينالٌتجٌيٌحتٌىفضلٌأنٌنذهبٌبتاكٌس:ٌأخشىٌعليك،ٌمنٌاٌلقالٌلهٌاٌ
ٌٌ.ناٌلمٌأقمٌبأيٌمجهودٌولمٌأشعرٌبالتعٌب:ٌٌأقالتٌلهٌ
اٌمنٌالماضيٌٌئ ٌيتذكرتٌٌشٌٌ،هاٌقليال ٌغامتٌبعينيٌ،ياٌتاكسمامهٌمنتظرٌ لمٌيردٌعليهاٌوكانٌينظرٌأٌ
ٌٌ:ردفتٌقائلٌةفأ
،ٌكانٌهذاٌاليومٌوكأنهٌٌانظارةٌالتيٌرأيتٌبهاٌجيد الوجلبتٌليٌٌٌهلٌتتذكرٌيومٌأخذتنيٌللمشفٌىٌ-
ٌٌ.رأيتٌالحياةٌبشكلٌجديٌدٌ،شياءٌيومهاٌبصورةٌواضحة،ٌرأيتٌاٌلفيٌالحياةولٌيومٌليٌأ
ٌٌ:ٌللجنتهاٌوقالٌلهاوالٌ ،ٌأوصلهاٌأاٌلداخلهاونظرٌلهاٌبصمتٌ،ٌجاءتٌسيارةٌودلفتنهدٌمالكٌبعمقٌٌ
ٌٌ.ناٌأثقٌبٌك،ٌٌأكديٌمنٌصحتهاالٌتخافي،ٌوالٌتتعجليٌبالجابةٌحتىٌتتأ-
ٌٌٌ،لجنتهاٌولٌوخرجٌمالكٌوذهبٌلمكانمتحانٌاٌلللجنته،ٌانقضتٌفترةٌااٌلٌثمٌتركهاٌوذهبٌ

ٌٌٌٌ:لهاٌعنٌأخبارٌاالمتحانٌفقالت،ٌألقتٌالسالمٌعليهٌوسأخرجتٌفاطمةٌمنٌاللجنةٌفلمحتٌمالك
ٌيءٌ.ٌبعضٌالشلكنهٌكانٌطويال ٌٌٌ،لمٌيأتٌبالصعوبةٌالبالغةٌ،الحمدٌهلٌل-
هاٌمالكٌٌلماٌرآ،ٌوختفتٌعندماٌرأتٌفاطمةٌتتحدثٌمبتسمةٌلمالٌكخرجتٌسناٌبابتسامةٌعريضةٌٌاٌ

ٌٌ:سألها
ٌٌ؟ماذاٌفعلتٌ-
ٌٌ.أجبتٌبفضلٌتشجيعكٌومراجعتكٌمعيٌٌ:قالتٌلهٌ
ٌ!ٌ.الحمدٌهللٌٌ:فاطمةٌ
ٌٌ.وبتفوقٌ؛ٌلذلكٌأثقٌفيٌنجاحكمٌاطالبتينٌمجتهدتينٌٌ:ٌانتمانظرٌمالكٌلفاطمةٌوقالٌ
ٌٌ:حتضنتٌذراعهٌوقالتنٌأماٌسناٌفقدٌاقتربتٌمنٌمالكٌوٌافاطمةٌابتسمتٌفيٌحياءٌ
ٌٌ.نٌللشقةأشعرٌأننيٌمجهدةٌلنعدٌاآٌل،ٌٌمالكٌ-
ٌٌ:وقالتٌبصوتٌباردٌ
ٌ!!ٌ.تعاليٌمعناٌياٌفاطمةٌللشقٌةٌ-
ٌٌ.نٌشاءٌهللااٌإلقاكماٌغدٌ ،ٌأنٌاكونٌعزوالٌ :ٌالٌأحبٌأردفتٌقائلةفاطمةٌأٌ
،ٌنظرتٌسناٌلمالكٌالذيٌيقفٌمتعجب اٌمنٌالتصاقهاٌبهٌلهذهٌٌومضتٌفاطمةٌنحوٌسكنٌالجامعةٌٌ

اٌوكانتٌٌسوي ٌٌ،ٌمضيٌاحراجهاٌواالبتعادٌعنهايشعرٌبالحرجٌلكنهٌلمٌيردٌإٌ،ٌكانعينالدرجةٌأمامٌاٌل
ٌٌ:ليها،ٌقالٌلهٌاوتنظرٌلوجههٌوهوٌينظرٌلألمامٌدونٌأنٌيتحدثٌٌإٌتحتضنٌذراعه

ٌٌ.ن؟ٌالبدٌأنكٌجائعةٌاآٌليٌمطعمٌقريبٌمنٌهناماٌرأيكٌأنٌنذهبٌٌلٌ-
ٌٌ.ودٌأنٌأعدٌالغداءٌبنفسي:ٌكنتٌأقالتٌلٌهٌٌ
ٌٌ:قالٌلهٌاٌ
ٌٌ.ئٌللجامعةيجهادٌالمذاكرةٌوالذهابٌوالمجكٌٌإيكفيٌعليٌ-
ٌ.أنتٌلمٌتتركنيٌأقومٌبأيٌجهدٌٌ،صدقنيٌلمٌأشعرٌبتعبٌ:قالٌتٌ
ٌٌ.نٌالحٌظ:ٌهناكٌمطعمٌقريبٌمنٌحسبيدهٌأشارٌٌ
ٌٌ.ٌالمٌأشعرٌبالجوعٌحق ٌٌٌ:هتفتٌقائلةٌ،دلفواٌلداخلهٌوجلسواٌلطاولةٌ
ٌٌ.لكننيٌجائعٌٌ:هتفٌبحماسٌ
،ٌٌجلبهاٌالنادلٌبعدٌوقتٌٌ،طعمة،ٌرحبٌبهمٌوطلبٌمالكٌمنهٌبعضٌأنواعٌاٌلبعدٌقليلٌجاءٌالنادلٌ

ٌ.ٌ.وقالٌمحادثاٌنفسٌهٌ،بتسامٌةلهاٌبٌاٌٌالٌووجدتٌنفسهاٌتأكلٌبنهمٌوهوٌينظروماٌإنٌأتىٌالطعامٌإ
ورةٌٌٌمعذنتٌ !!..ٌلكنٌأنٌا!!ٌماذاٌلوٌكنتٌجائعةٌستأكلينيٌألمٌتكونيٌجائعةٌوتأكلينٌبهذاٌالنهم"ٌ

ٌ".ٌ.نتٌوماٌتحملينلنكٌتأكلينٌٌأ
وعادواٌللشقةٌالتيٌيقيمونٌبهاٌ،ٌٌوبعدٌأنٌانتهواٌمنٌالطعامٌٌٌٌ،تناولٌمالكٌبعضٌاللقيماتٌالقليلةٌ
بعضٌالكتبٌ،ٌأحسٌبالخمولٌٌاٌيراجعٌٌماٌهوٌكانٌمستيقظٌ ميق،ٌأستبدلتٌثيابهاٌوغطتٌفيٌنومٌعا

ٌٌ،يستفيقٌمنٌذلكٌالخمولٌليستحمٌحتٌى،ٌيريدٌمالبسهٌٌفقامٌمنٌمكانهٌوطرقٌالباٌبٌبعضٌالشيٌء
ٌٌ،مامه،ٌضغطٌعلىٌمقبضٌالبابٌففتحٌمنٌأانتظرٌوطرقٌالبابٌثانيةٌولمٌتجٌبٌٌ،لمٌتردٌعليه

هٌٌوفتحهاٌوأخرجٌمنهاٌماٌيريدٌارتداءارٌبهدوءٌنحوٌالخزانةٌ،ٌٌسكانتٌسناٌتغطٌفيٌنومٌعميق



ودٌٌٌٌ،اٌوهيٌنائمةمنتفخاٌجد بطنهاٌالذيٌيبدواٌٌ،ٌوهمٌبالخروجٌٌلكنٌبصرهٌوقعٌعلٌىوأغلقهاٌثانية
ذنهٌويتصنتٌعليهٌلكنٌالكبرياءٌٌ،ٌوودٌأنٌيضعٌأأنٌيضعٌيدهٌفوقٌبطنهاٌويتابعٌحركاتٌطفله

خرجتٌمنٌالغرفةٌٌٌٌ،ستيقظتٌمنٌنومهاهٌوخرجٌوأغلقٌالبابٌبرفقٌمنٌخلفه،ٌحلٌالمساءٌوامنع

ٌ؟ن:ٌألمٌتسترحٌحتىٌاآٌلهتفتٌقائلةٌٌ،اٌيقرأٌويراجعوجدتهٌجالسٌ 
ٌٌ.لمٌأشعرٌبالتعبٌٌ:بعمقٌوقالتنهدٌ

ٌٌ.كفاٌكٌٌ:وراقٌمنٌبينٌيديهٌوقالتٌلهاقتربتٌمنهٌوأمسكتٌالكتبٌواٌلٌٌ
،ٌدلفتٌللغرفةٌوأتتٌبثيابهاٌٌاٌيحتاجٌلراحةهوٌحق ٌٌٌ،وجههٌوتنهدٌبعمقٌومددٌساقيهٌمسحٌعلٌىٌٌ

هاٌٌيظهرٌذراعيهاٌورقبتهاٌوماٌبعدٌرقبتٌٌاقصيرٌ ٌاناعمٌ ٌاٌئ ٌيارتدتٌٌشٌ،ايضٌ لتستحمٌهيٌٌأٌوذهبت
دلفتٌللغرفةٌووضعتٌبعضٌالزينةٌونثرتٌعليهاٌالعطرٌوصارتٌٌٌ،وأكثرٌمنٌنصفٌساقيها

،ٌفأمسكتٌبكفهٌٌلمٌيخفضٌبصرهفقتربتٌمنهٌ،ٌكانٌينظرٌلألعلى،ٌانحوهٌبداللٌوجلستٌبجانبه
ٌٌ:بطنهاٌوقالٌتٌووضعتهاٌعلى

ٌ!ٌ.نهٌيتحرٌك،ٌإنظراٌٌ-
ٌٌ:لٌتظرٌإليهاٌفقا،ٌكانٌيتمنىٌذلكٌفابتسمٌبسعادةٌونأحسٌمالكٌبحركةٌالجنينٌ
ٌٌ.لمإننيٌأشعرٌباٌلٌ-
ٌ؟ٌ.هلٌأذهبٌبكٌللطبيبٌ-
ٌٌ.يٌالٌتحملنيٌللغرفة،ٌأشعرٌأنٌقدميٌ :ٌالٌولكننيٌالٌأستطيعٌأنٌأقفٌعلىٌقدمقالٌتٌ
،ٌماذاٌبوسعيٌأنٌأفعلٌلكٌحتىٌٌمركٌقلتٌلكٌأذهبٌبكٌللطبيبٌلمٌتوافقي:ٌاحترتٌفيٌأقالٌلهاٌٌ

ٌ؟!ٌ.لمالٌتشعرينٌبهذاٌاٌل
ٌ!ٌ.قومٌمنٌمكاني،ٌالٌأستطيعٌأنٌأحملني:ٌاٌوقالتٌبداللصمتتٌقليال ٌٌ
لفتٌذراعيهاٌحولٌعنقهٌوكانتٌتنظرٌٌٌٌ،متبتعجبٌوقامٌٌمنٌمكانهٌوحملهاٌفيٌصليهاٌٌنظرٌٌإٌٌ

منٌٌٌقٌفوقٌالسريرٌودثرهاٌبالغطاءٌومضىلعينيهٌمباشرةٌولكنهٌكانٌينظرٌأمامه،ٌوضعهاٌبرف
ٌٌ:رفعتٌرأسهاٌوقالتٌ،جانبهاٌنحوٌالباب

ٌٌ.ئفةٌوالٌأستطيعٌالنومٌبمفردٌيأشعرٌأننيٌخاٌ-
ٌٌ.ننيٌقريبٌمنٌكفيٌٌإالٌتخاٌٌ:هتفٌقائال ٌٌ
ٌ.ٌ.،ٌقامتٌمنٌمكانهاٌوقالتسٌفيٌالكتبٌالتيٌأمامهوخرجٌوجلسٌمكانهٌوراحٌينغمٌ
،ٌربماٌيفكرٌبهاٌٌربماٌفاطمةٌهيٌالسببٌ"ٌ.ٌ.ٌوقالتثمٌسكتتٌقليال ٌٌٌ"..لمٌأعدٌأحتملٌتلكٌالمعاملةٌ"

ٌأوٌربماٌيفكرٌفيٌأخرى؟".ٌ.
كلماٌكانٌٌٌٌ،عدادٌالطعاٌملهاٌالطعامٌويساعدهاٌفيٌتنظيفٌالوانيٌوإكانٌمالكٌيعدٌٌ،مضيٌيومانٌ

اٌفيٌأنٌتعتذرٌلهٌعماٌحدثٌوتعترفٌلهٌأنهاٌتحبهٌٌفكرتٌكثيرٌ ٌ،كانتٌتشعرٌبالتعلقٌبهٌأكثراٌجافي ٌ
اٌٌاٌسيقربٌماٌبينهمسوي ٌٌاكانتٌتظنٌأنٌوجودهمٌ،لكنهاٌأمتنعتٌٌ،أكثرٌمماٌهوٌيحبهاٌبأضعاف

هناكٌٌياسينٌخيرةٌلهاٌوكانٌولكنٌيبدوٌأنٌالقربٌأصبحٌمثلٌالبعد،ٌٌدلفتٌلتمتحنٌالمادةٌاٌل
ٌٌ:قتربٌوقالٌلها،ٌرآهاٌفٌانٌبعدينتظرهاٌع

ٌٌ؟كيفٌحالكٌ-
ٌٌ:قالٌلهاٌ،نظرتٌلهٌبخوفٌدونٌأنٌتردٌٌ
ٌٌ.عاودٌالتفكيرٌبك!..حاولتٌولكننيٌأفشلٌفيٌذلكٌوألمٌأستطيعٌالعيشٌبدونٌكٌ-
ٌٌ:هتفٌياسينٌٌٌ،كادتٌتسقطٌمضتٌمنٌأمامهٌفيٌتوترٌمسرعةٌحتىٌ
ٌاٌ- ٌسمعينيٌللحظاٌتأرجوك 
ٌٌ:جاءٌصوتٌمالكٌمنٌخلفٌهٌ
ٌ؟ٌ!وماذاٌبعدٌأنٌتستمعٌلكٌلحظاٌتٌ-
سالتٌدموعهاٌبغزارةٌونظرتٌلمالكٌٌٌٌ،لشأنهٌينٌلمالكٌدونٌأنٌيتحدثٌوبعدهاٌمضىنظرٌياٌسٌٌ

ٌٌ:وقالت
ٌتينٌااٌمنذٌأنٌأبد وهللاٌلمٌأرهٌإالٌاآلنٌولمٌأتحدثٌإليهٌأٌ-
ٌٌ:لهاوقالٌٌٌ،اٌوجففٌدموعهاٌصغيرٌ خرجٌمنديال ٌاقتربٌمنهاٌمالكٌواٌ



ٌ؟نلماذاٌتبكينٌأنتٌاآٌلٌ-
ٌٌ.الٌأنٌتاٌإننيٌأحبكٌأنتٌولمٌأحبٌأحدٌ ٌلٌ:فقالتٌوهيٌتشهقٌبالبكاءٌ
ٌ!!ٌ.هٌرغمٌأنكٌتحملينٌطفلٌي:ٌولكنكٌاخترتٌٌوهتفٌقائال ٌصمتٌطويال ٌٌ
دٌمحمودٌٌووجوٌ،ناٌمرغمةٌعليك:ٌلننيٌكنتٌأشعرٌأنكٌمرغمٌعليٌوأتنهدتٌبعمقٌوقالتٌببكاٌءٌ

ٌٌ.هربٌمنك،ٌوهللاٌكنتٌأكنتٌأهربٌمنكٌياٌمالكٌٌ،اماميٌدائمٌ قةٌأكانٌيضعٌليٌتلكٌالحقٌي
ٌٌ.نستطيعٌالعودةٌللبلدةٌاليومٌ،ٌوهياٌحتىمر:ٌكفىٌنتحدثٌفيٌذلكٌاٌلمالٌكٌ
اٌفاطمةٌٌيضٌ ،ٌكانتٌٌتوجدٌهناكٌأرتبواٌالحقيبةٌوحملهاٌمالكٌودلفواٌلمحطةٌالقطارٌٌ،عادواٌللشقةٌ

ٌ:ٌٌوقالتٌلسنٌابتسمتٌعندٌرؤيتهمٌتنتظرٌالقطار،ٌا
ٌٌ.ٌاننيٌرأيتكمٌوسنعودٌسوي ٌأناٌمحظوظةٌٌل-
ٌٌٌٌ:لتصقتٌبمالكٌوكأنهاٌستحتضنهٌقالتسناٌالتيٌنفختٌفيٌالهواءٌوٌاٌٌ
ٌ!ٌ.نكٌستعودينٌمعنٌااٌٌليضٌ وأناٌسعيدةٌأ-
ٌٌمالكٌأعجبهٌٌ،اٌفيٌالدراسةٌوفيٌالحياةفٌثالثتهمٌللداخل،ٌجلسواٌوتحدثواٌكثيرٌ لٌدجاءٌالقطارٌوٌٌ

ٌٌ،كانتٌسناٌتشتعلٌوتتحرقٌمنٌداخلهاخلقٌومثقفة،ٌٌٌكٌكمٌهيٌفتاةٌعلىحديثٌفاطمةٌوأدر
ٌٌ:أردفتٌفاطمةٌقائلة

ٌ؟ٌ.هاٌمليكةاٌسمهٌمرادٌولوٌأنجبتٌفتاةٌسمماٌرأيكٌياٌسناٌلوٌأنجبتٌصبي ٌٌ-
ٌٌ:ردفٌمالكٌقائال ٌأٌ
ٌٌ.ٌاسمٌمليكةٌجدٌ أحبٌٌاٌ-
ٌ!.العصريةسماءٌٌاٌالٌيتناسبٌمعٌاٌلولكنهٌاسمٌقديمٌجدٌ ٌ:سناٌبغضبٌ
سالمٌٌبذلكٌالحديث،ٌوصلواٌللبلدةٌوكانٌإاٌاٌومستمتع ٌسماءٌوكانٌمالكٌمستمع ٌدارٌالحوارٌعنٌاٌلٌ

مٌعليهمٌإسالمٌوأصرٌمالكٌأنٌتركبٌفاطمةٌمعهمٌالسيارةٌفأذعنتٌٌنٌسل،ٌبعدٌأينتظرهمٌبالسيارة
تشعرٌبالضيقٌلركوبهاٌمعهم!..ٌهبطتٌٌٌماٌسناٌكانت،ٌأصرارٌمالكٌوركبتٌمعهمٌالسيارةٌل

وصلواٌالبيتٌودلفواٌٌٌ،سالمٌبالسيارةكرتهمٌولوحتٌبيدهاٌلسنا،ٌوانطلقٌٌإشٌٌ،مامٌمنزلهمفاطمةٌأ
ٌٌ:ردفتٌنوالٌقائلةوأٌستقبلهمٌأهلٌالبيتٌبترحابٌوسعادٌة،ٌٌاللداخل

ٌٌ.نرتٌالبيتٌياحبيبيٌأنتٌوزوجتٌكأٌٌ-
ملٌمالكٌالحقيبةٌوصعدٌخلفهاٌووضعهاٌفيٌٌ،ٌحٌوصعدتٌسناٌوهيٌتشعرٌبالضيقجلسواٌقليال ٌٌٌ

....ٌمرٌيومانٌعلىٌذلكٌكانتٌتجلسٌمعهمٌٌستبدلتٌثيابهاٌوجلستٌمكتئبةٌحزينٌة،ٌاالصالةٌوخرج
وكانٌمالكٌينامٌبغرفتهٌالقديمة،ٌطرقٌمالكٌعليهاٌالبابٌٌٌٌ،خرٌاليومفيٌالسفلٌوتصعدٌلشقتهاٌآ
ٌٌ:مامهاٌوقال..ٌجلسٌأ!كمٌهيٌتحتاجٌلوجودهٌبقربهٌاٌٌ،فأحستٌوكأنٌروحهاٌارتدت

ٌٌ.ليكٌفيٌأمرجئتٌلتحدثٌٌإٌ-
ٌ؟!ٌ.مرٌماذا؟ٌأمر:ٌأقالتٌبتساؤلٌٌ
ٌٌ.مرٌحياةٌكاملة،ٌأمهمٌ:ٌأمرقالٌلهاٌٌ
ٌ!ٌ.ذانٌصاغية:ٌوأناٌكليٌآقالتٌبسعادٌةٌ
ٌٌ:ٌوقالٌبحماسٌصمتٌقليال ٌٌٌ
ٌة؟ٌ!ماٌرأيكٌبفاطم-
ٌ؟!!ٌ.فاطمةٌ:برقتٌعيناهاٌوقالٌتٌ
ٌٌ:قالٌ
ٌ!ٌ.كمٌهيٌفتاةٌرائعةٌٌ،فاطمةٌصديقتكٌٌ،نعمٌ-

ٌ؟نتٌعنٌفاطمة:ٌولماذاٌتسألٌأقامتٌمنٌمكانهاٌبغضبٌوقالٌت
ٌ!!ٌ.مناسبٌةٌاراهاٌعروسٌ :ٌلننيٌأليهاٌوقالتطلعٌٌإٌ
،ٌفالٌتتخيلٌٌبٌمنهاٌفيٌتلكٌاللحظةصعقتهاٌالكلمةٌفاقتربتٌمنهٌوهيٌتشعرٌأنٌروحهاٌٌتتسرٌٌ

ٌٌٌ:نهٌرجلهاٌمنذٌالصغر،ٌقالتٌبصوتٌيشبهٌالبكاءإٌٌ.ٌ.فيٌمالكٌخيلٌأنٌيشاركهاٌأحدمجردٌتٌحتى
ٌ؟!عروسٌلمن-
ٌٌ:قتربٌمنهاٌوقالٌلهٌاأدركٌمالكٌماٌبهاٌفاٌٌ



ٌ؟ٌ!لمنٌاأتظنينٌعروسٌ ٌ-
ٌ.الٌأعرفٌ:لمٌتستطعٌمنعٌدموعهاٌتلكٌالمرةٌوقالٌتٌ
ٌ:ٌطلقنيٌإذن!ٌ.يٌبالبكاءٌوقالتٌلهاٌوشهقتٌهقهقهٌمالكٌبالضحكٌعالي ٌٌ
ٌ؟!!ٌ.أطلقكٌ:قالٌلهٌاٌ
ٌٌ:ومدٌكفهٌومسحٌدموعهاٌبرفقٌوقالٌلهاٌ،ثمٌضحكٌثانيةٌواقتربٌمنهاٌأكثرٌ
ٌ!!ٌ.عروسٌلمحمودٌياٌذاتٌالضفائرٌ-
ٌٌ:قالتٌبشفتينٌمرتعشتينٌ،ليهٌوماٌزالتٌدموعهاٌتسيلٌبغزارةٌوهيٌتنظرٌٌإصمتتٌطويال ٌٌٌ
ٌٌ.يقتلنيٌياٌمالكٌمجردٌالتفكيرٌفيٌأنكٌتفكرٌبإنسانةٌأخرٌىٌ-
ٌ:ٌٌقالٌلهاٌٌ
ٌٌ.مالكٌومزقتٌقلبٌهٌ؟!ٌلمٌتشعريٌأنكٌٌقتلتٌ بمالكٌٌٌبماٌفعلتٌ نتٌ بالكٌأوماٌ-

ٌٌ:هتفتٌببكاء
ٌٌ.ننيٌأصبحتٌالٌأطيقٌذلكاٌٌلويكفيٌبعد ٌ،ااٌجد قاسي ٌٌ،اٌياٌمالكاٌقاسي ٌلقدٌتعلمتٌدرسٌ ٌ-
ٌٌ:قالٌلهاٌٌ
ٌٌ،ستحالةٌيعلمٌكيفٌكانٌقلبٌمالكٌفيٌبعدٌذاتٌالضفائرعنهالقدرٌالذيٌجمعناٌبعدٌافتراق،ٌواٌ-

ٌٌ.نهاٌستكونٌلرجلٌغيرهيعلمٌكيفٌكانٌيحترقٌكلماٌظنٌأ
ٌٌ:قالٌة،ٌوعادٌيحملٌتلكٌالمذكرثمٌغابٌعنهاٌقليال ٌٌ
ٌٌ.ماٌالسببٌالذيٌجعلٌمحمودٌيترككٌيومٌعرسكٌاقرئيٌهذهٌلتدركيٌ-
،ٌمنذٌٌاقديمٌجدٌ ٌٌ.ٌ.ولٌصفحاتهاٌكالمٌمدونٌبتاريخٌقديم،ٌفتحتهاٌفرأتٌفيٌأوتركهاٌمالكٌوخرجٌ

تهاٌودموعهاٌتسيلٌٌ،ٌمنذٌأنٌرأىٌأولٌدمعةٌبعينيها،ٌمضتٌفيٌقراءيومٌوهيٌطفلةولٌأنٌرآهاٌأ
بلٌكانتٌتحبهٌٌٌ،ٌوأحستٌأنهاٌلمٌتحبهٌاليومٌأوالمسوتذكرتٌكلٌكلمةٌقالتهاٌلهٌ،وقلبهاٌيخفٌق

درٌكتبٌلهاٌتلكٌالكلمةٌوخبأهاٌٌوكأنٌالقٌٌ،منذٌأنٌجذبتهٌمنٌيدهٌوقالتٌستكونٌزوجيٌياٌمالك
ٌٌ،منٌصالتهٌ،ٌانتظرتهٌحتىٌٌانتهٌىالشقةٌودلفتٌلغرفتهٌوكانٌيصليٌ،ٌخرجتٌمنحتىٌتكبر

ٌٌ:وقالتٌببكاءٌٌ،وجلستٌبجانبهٌفوقٌسجادةٌالصالةٌوأمسكتٌبكفهٌوقبلتها
ٌٌ،ٌولتعلمٌأننيٌلمٌأفكرٌبأحدرتكرونيٌبينكٌوبينٌرجالٌالعالمٌالختوهللاٌلوٌخيٌٌ،سفةٌياٌمالكأناٌآٌ-

ٌٌٌ،كبرٌوسأتزوجك،ٌمنذٌأنٌقلتٌلكٌسأواتٌمضٌتنٌبلٌمنذٌعشرٌسن،ٌأناٌأحبكٌليسٌمنٌاآٌلغيرك
ٌٌ.وربماٌقبلٌذلك

داخلهاٌٌٌاٌمنهٌأنٌمالكٌموجوٌدفدلفٌمحمودٌلداخلٌالغرفةٌظن ٌٌٌ،نظرٌمالكٌلوجههاٌوقبلٌرأسهاٌ
شارٌمالكٌلمحمودٌبالدخولٌٌتنحنحٌوعادٌللخلفٌخشيةٌأنٌيحدثٌأيٌحرج،ٌأٌٌهما،ٌفلماٌرآبمفرده
ٌٌ:وقالٌله

ٌٌ.كأخوكٌوهذهٌزوجةٌأخٌي،ٌهذاٌأناٌٌغريبٌالٌيوجدٌأحدٌ-
ٌٌ:رفعتٌسناٌرأسهاٌقبالةٌمحمودٌٌ
ٌٌ.ختهٌياٌمالكبلٌقلٌأٌ-
ٌٌ:ظهره،ٌمحمودٌبسعادةٌٌسقطٌمنٌعلٌىثقيال ٌٌسعدٌمحمودٌبماٌسمعٌوأحسٌأنٌحمال ٌٌٌ
،ٌواليومٌسنذهبٌلخطبتهاٌٌٌاأناٌرأيتٌفاطمةٌوأعجبتنيٌكثيرٌ ٌٌ،غريبٌبيناٌطالماٌأنهٌالٌيوجدٌأحٌدٌ-
ٌٌ.مالكنٌشاءٌهللاٌياٌإ
حتضنتٌسناٌٌوخرجٌمحمودٌمنٌالغرفةٌليزفٌالبشرىٌلوالدته،ٌاٌ،ايضٌ سعدتٌسناٌوسعدٌمالكٌأٌ

ٌٌ:مالكٌووضعتٌرأسهاٌفوقٌصدرهٌوقالت
ٌ.نهايةٌعمرهاٌذاتٌالضفائرٌملكٌلكٌاليومٌوحتٌىٌ-
ٌٌ.بلٌملكتٌيٌٌ:ردفٌقائال ٌمالكٌأٌٌ

ٌٌ:سهٌاأ،ٌأردفتٌقائلةٌٌولمٌترفعٌرطويال ٌٌٌاسهاٌٌفوقٌصدرٌمالكٌوقت ٌأبقتٌرأ
ٌٌ.نٌبشقته،ٌمحمودٌسيتزوجٌوهوٌأحقٌاآٌلمالكٌ-
ٌٌ:ٌوقالصمتٌمالكٌقليال ٌٌٌ
ٌٌ.نٌلتعيشيٌبهاٌياسنٌاوأناٌليسٌلديٌشقةٌاآٌلٌ-



ٌٌ.لكنٌهذهٌالغرفةٌغرفتٌكٌٌ:ٌوقالتصمتتٌقليال ٌٌ
ٌٌ.نعمٌغرفتيٌٌ:قالٌلهاٌٌ
ٌٌ.ٌاذنٌسنعيشٌبهاٌسوي ٌ:ٌإقالٌتٌ
ٌٌ.ولكنهاٌصغيرةٌوالٌتليقٌبكٌياٌملكتٌيٌٌ:ردفٌمالكٌقائال ٌأٌٌ
ٌٌ.نٌكنتٌسأعيشٌفيٌجحرٌياٌمالٌك:ٌالمهمٌأنٌأكونٌبجانبكٌحتىٌوإليٌهقالتٌوهيٌتنظرٌإٌٌ
نٌٌناٌم،ٌولتعلميٌأننيٌٌأمحمودٌسيتزوجٌفيٌالشقةٌالتيٌتعلوٌشقتٌكٌٌ:رفعٌوجههاٌقبالةٌوجههٌوقالٌٌ

ٌٌ.فيٌشقتك،ٌوأنتٌستعيشينٌكماٌأنتٌقمتٌببناءٌوتجهيزٌكلتاٌالشقتين
ٌٌ.نتٌوطفلنٌا،ٌأناٌوأشقتناٌياٌمالكٌٌ:ردفتٌقائلٌةأٌٌ
ٌٌ.نٌشاءٌهللا:ٌإقالٌلهاٌٌ
ٌٌ.عشناٌ:ٌهياٌبناٌإلىقالتٌلٌهٌٌ
ٌزالمولودٌ:ٌسأبقىٌهناٌحتىٌتضعيتنهدٌبعمقٌوقالٌ
ٌمعكٌإذنٌ.ٌٌىناٌسأبق:ٌوٌأصرارقالتٌبإٌ
.ٌٌٌيٌهذهٌالمرحلةراحتكٌفٌ،ٌوأودٌأنٌأترككٌعلىزعجك:ٌأناٌالٌأريدٌأنٌأرهقكٌوأهتفٌقائال ٌٌٌ
ٌ!ٌ.سأحرقٌهذهٌالغرفةٌبماٌفيهاٌ،مالٌكٌٌ:متٌمنٌمكانهاٌوقالتٌبعصبيةقا
ٌ!ٌ.يٌياٌمجنونٌة:ٌاهدئقهقهٌبالضحكٌوقالٌٌ
الٌوأنتٌٌإٌودٌالعيشٌلحظٌة،ٌالٌأالٌياٌمالكٌ:ٌأناٌمجنونةٌإنٌتركتكٌتبعدٌعنيٌلحظةٌأخرىٌ،قالتٌٌ

ٌٌ.بجانبي
أدركٌحبهٌٌٌ،ليٌهوينظرٌلعالماتٌوجههاٌوهيٌتتحدثٌإٌتنهدٌمالكٌوهوٌيستمعٌلنبرةٌصوتهاٌ

ٌٌ.ذهبٌمعكٌياحبيبتي،ٌسأي:ٌاهدئبداخلهاٌفقامٌمنٌمكانهٌوقبلٌرأسهاٌوقال
تمٌكتبٌكتابٌفاطمةٌعلىٌمحمودٌوتمٌاالتفاقٌعلىٌالزواجٌٌالذيٌسيتمٌبعدٌانتهاءٌامتحاناتٌٌٌٌ

اٌٌوخاصةٌلنهاٌستعيشٌمعٌسناٌفيٌبيتٌواحد،ٌمضتٌٌدةٌجدٌ وكمٌكانتٌفاطمةٌسعيٌٌ،لعامآخرا
،ٌٌجلستٌتتناقشٌمعٌمالكٌفيٌأمرٌاالمتحاناتٌ،الوضعٌاٌوكانتٌسناٌقدٌأوشكتٌعلٌىيامٌسريع ٌاٌل

ٌٌ.سأجتازٌاالمتحانٌياٌمالٌكٌٌ:صرارهتفتٌبإ
فلناٌٌتٌوطن،ٌسالمتكٌأؤجلٌلكٌالموادٌللعامٌالقادٌم،ٌسأمر:ٌالٌتناقشينيٌياٌسناٌفيٌهذاٌاٌلمالكٌٌ

ٌٌ.عنديٌأهمٌشيء
،ٌٌكثرٌمنٌنصفهااٌوأستطيعٌأنٌأخوضٌأاالمتحاناتٌتقدمتٌهذاٌالعامٌخمسةٌعشرٌيومٌ ٌٌ،ياٌمالكٌ-

ٌٌ.لهاٌليإنٌشعرتٌبأيٌشيءٌسأطلبٌمنكٌأنٌتؤٌج
ٌٌ:مالكٌهتفٌبحبٌ
عليكٌفيٌكلٌٌٌٌاسأكونٌقلق ٌٌ،ابد ،ٌالٌأحتملٌذلكٌأتعبكٌوجهدكٌياٌحبيبتيٌٌ،ٌإنيٌأخشىٌعلىياٌسنٌاٌ-

ٌٌ.خر،ٌالٌيهمنيٌشيءٌآأنتٌوطفلناٌبخيرٌريدٌك،ٌأوقت
ٌٌ:وقالتٌ،قتربتٌسناٌٌمنهٌولفتٌذراعيهاٌحولٌرأسهٌونظرتٌلعينيٌهاٌ
ٌٌ.طفلكٌوستخوضٌاالمتحانٌبنجاحٌٌ،ٌستحافظٌعلىثقٌبذاتٌالضفائرٌ-
ٌوماٌكانٌمنٌمالكٌسوىٌالهزيمةٌأمامٌإصرارها.ٌ.ٌ
ٌباٌلٌ- ٌ.لالمتحاناٌعنٌالذهابٌٌلمٌستتوقفينٌفورٌ ولكنٌمتىٌشعرت 
ٌٌ:ومأتٌسناٌبرأسهاٌوقبلتٌجبينهٌوقالتأٌ
ٌٌ.نٌتألمتٌياقلبيستشعرٌبألميٌإٌ-
،ٌكانٌالخوفٌوالقلقٌينهشٌٌسافراٌوأقاماٌبنفسٌالشقةٌالتيٌأقاماٌبهاٌفيٌامتحاناتٌنصفٌالعامٌ

،ٌكانٌمالكٌيقومٌبتحضيرٌٌتخبئٌعنهٌذلكٌولكنهٌكانٌيشعرٌبهاكانتٌتتألمٌوٌ،قلبٌمالكٌعليها
ٌٌٌٌ:كانٌيرفضٌمساعدتهاٌويقولٌلهاٌٌٌ،كانتٌتحاولٌمساعدتهٌبماٌتستطيعٌ،يفٌالشقةالطعامٌوتنظ

نٌأقومٌٌيةٌكنتٌأقومٌبكلٌهذاٌفماٌالمانعٌأناٌطالبٌفيٌالكلاستريحيٌأنتٌوأناٌسأقومٌبكلٌشيء،ٌوأ-
ٌ؟والديذاتٌالضفائرٌوحبيبتيٌوزوحتيٌوأمٌأبهٌلمساعدةٌ

ٌٌ:قالتٌلهٌبعدٌصمتٌطويلٌ



؟ٌٌردٌلكٌكلٌهذا،ٌأخبرنيٌكيفٌأنتٌفيٌكلٌحياتها،ٌأبكلٌحياتهاٌياٌمالكذاتٌالضفائرٌمدينةٌلكٌٌٌ-
ٌبجانبكٌوأ ٌٌ.كونٌفيهٌخادمتٌكليتنيٌأعيشٌألفٌعمر 

ٌٌ:ظهرهاٌبحنانٌوهمسٌبحنانٌربتٌعلٌىٌٌ
ٌٌ.كلٌرجلٌيفعلٌهذاٌمعٌزوجتٌهٌ-
ٌ:ٌٌردفتٌقائلةٌبحٌبأٌ
ٌ!ٌ.أنتٌمالكٌياٌمالكٌٌ،نتٌلستٌرجال ٌأ-

ٌٌ:ردفٌقائال ٌببطنهاٌأبينماٌيجلسانٌوتمسكٌهيٌٌ
ٌ؟خيرٌ،ٌتبقىٌلناٌثالثٌموادٌهلٌتعتقدينٌأنهاٌستمرٌعلىذاتٌالضفائرٌ-
ٌٌ.ذلكٌ:ٌآملنظرتٌلبطنهاٌالمنتفخٌوقالٌتٌ
نفسهاٌفيٌٌٌ،ٌتتوكأٌعلٌىلم،ٌخرجتٌوهيٌتشعرٌباٌلكانٌينتظرهاٌبقلقٌخارجٌلجنةٌاالمتحانٌٌ

ٌٌ:قالٌلهاٌ،المضي
ٌ!ٌ.أنكٌستلدينٌاليومٌيبدوٌ-
ٌ:ٌٌشبهٌالتأوهقالتٌبصوتٌيٌٌ
ٌٌ.عرفٌلكننيٌأشعرٌبألمٌفيٌبطنيٌوظهريالٌأ-
ٌ:ٌٌمالكٌٌ
ٌٌ.نفلنذهبٌللطبيبةٌٌاآٌل-
ٌٌ:كشفتٌعليهاٌالطبيبةٌوقالتٌلهٌاٌ
ٌٌ.لحظةٌٌةي،ٌستلدينٌفيٌأينيٌتهذهٌحالةٌوضعٌٌخاللٌاليومينٌاآٌلٌ-
ٌٌ:سناٌوهيٌتتألمٌ
ٌٌ.خيرةٌلمٌأمتحنهاٌأيتهاٌالطبيبةلديٌمادةٌٌأٌ-
ٌ:ٌٌقائلةردفتٌالطبيبةٌأٌ
ٌٌ.فكونيٌحذرٌةٌ،لحظةٌٌةيٌفيٌحالةٌاستعدادٌللوضعٌفيٌأنتٌ أ-
ٌٌكلهاٌمالكٌبقلق،ٌسأخرجتٌسناٌمنٌداخلٌغرفةٌالكشفٌولمٌتخبرٌمالكٌبماٌقالتهٌالطبيبةٌ
ٌٌ؟ماذاٌقالتٌلكٌالطبيبةٌ-
ٌٌ.ياٌم:ٌالطبيبةٌقالتٌالوالدةٌبعدٌأربعةٌأابتسمتٌفيٌوجهٌهٌ-
لمٌلمدةٌليلتينٌٌمادةٌالخيرة،ٌلمٌيغمضٌلهاٌجفنٌمنٌاٌلبماٌيعنيٌأنهاٌتستطيعٌٌبعدٌغدٌدخولٌالٌ

ٌٌ:كانٌمالكٌيشعرٌبتقلباتهاٌفقالٌلهٌاٌٌ،متتاليتين
ٌ!ٌ.رجوكٌياٌسنٌا،ٌأخافٌعليك،ٌأالٌتذهبيٌتلكٌالمادةٌ-
ٌٌ:بتسامةٌمصطنعةقالتٌلهٌباٌ
ٌٌ.الٌأشعرٌبأيٌتعٌبٌ،ناطمئٌ-
دٌوهوٌٌمتحنٌمادتهٌوعالكٌواذهبٌماٌٌ،كٌمنٌالذهابٌولكنهاٌأصرتٌكالعادةنٌيمنعهاٌمالحاولٌأٌ

تٌٌ،ٌوفورٌأنٌرأذراعٌفاطمةٌيشعرٌبالخوفٌوالقلقٌعليهاٌ،ٌخرجتٌمنٌاللجنةٌوهيٌتستندٌعلى
ٌ:ٌٌٌمالكٌقالتٌببكاء

ٌ!ٌ.غثنيٌيامالٌك،ٌأنأشعرٌأننيٌسألدٌاآٌل-
،ٌدلفواٌلداخلٌسيارةٌٌسرعٌبهاٌللخارجٌومنٌخلفهماٌفاطمة،ٌحملهاٌمالكٌوأنطلقتٌصرخاتهاواٌ
ٌٌ:فقالٌمالكٌلسائقٌالسيارةٌٌ،فزادتٌصرخاتهاٌوتصببٌمنٌوجههاٌالعرقجرةٌأ
ٌ!ٌ.أسرعٌمنٌفضلكٌأسرٌعٌ-
كانٌٌٌ،حملهاٌمالكٌوصعدٌبهاٌ،الذيٌتوجدٌبهٌعيادةٌالطبييٌةٌاٌللمبنٌىوصلوٌأسرعٌالسائقٌٌحتىٌٌ

ٌٌ:ريكةٌفصرختٌفيٌمالكٌوقالت،ٌوضعهاٌفوقٌأقربٌٌأصوتهاٌقدٌتحشرجٌمنٌكثرةٌالصراخ
ٌ!!ٌ.نٌسألٌدسألدٌاآٌل،ٌلحقنياٌٌ-
ٌ:ٌٌلممرضةٌبخوٌفاٌ
ٌ!ٌ.ن،ٌيبدوٌأنهاٌستلدٌاآٌلدخلهاٌبسرعةأ-



،ٌٌصبحٌالعرقٌيتصببٌمنٌكاملٌجسدها،ٌتوالتٌصرخاتهاٌدونٌانقطاعٌوألكنٌلمٌيسعفهٌالوقتٌ
وبعدٌصرخةٌعاليةٌانزلقٌالجنينٌٌبينٌٌٌ،اٌنزولٌالجنينالٌأنٌيمدٌيديهٌمنتظرٌ فماٌكانٌمنٌمالكٌإ

فأحسٌمالكٌأنٌاطرافهٌتثلجتٌوأنٌالدنياٌدارتٌمنٌٌٌ،صغيرةٌ(ٌةنهٌ)وأوأ،ٌوانطلقتٌميديٌمالك
بتسمتٌعندٌرؤيتهاٌلمالكٌوهوٌيمسكٌبالطفلٌٌجاءتٌالطبيبةٌمسرعةٌمنٌالداخلٌواٌٌٌ،حوله

ٌٌ:قالتٌلهٌ،هٌترتجفان،ٌوهوٌفيٌمفاجأةٌوذراعاالعاريٌالملطخٌبالدماء
ٌ!ٌ.أنتٌشخصٌعظيمٌ-
ٌٌ،وحملٌمالكٌسناٌالتيٌكانتٌفيٌشبهٌفقدانٌوعيٌٌ،أمسكتٌالممرضةٌبالطفلٌونظفتٌجسدهٌٌ

ٌٌ:،ٌسألٌالطبيبةريرٌبداخلٌغرفةٌالكشفٌودمعةٌتتسربٌمنٌعينيهووضعهاٌفوقٌس
ٌٌ؟هلٌستكونٌبخيرٌ-
ٌٌ:جاءٌصوتٌسناٌمنٌخلفهٌتقولٌبضعفٌٌ
ٌٌ.الٌتقلٌقٌ،أناٌبخيرٌياٌحبيبٌيٌ-
ٌٌ:ليهاٌبحبٌوقبلٌجبينهاٌوقالتطلعٌٌإٌ
ٌٌ.سالمتكٌياحبيبتٌيٌٌاٌهللٌعلىحمد ٌ-
ٌ:ٌٌفسألتهٌمبتسمٌةٌٌ
ٌطفلكٌذكرٌأمٌأنثىٌ؟-
ٌٌ:ردفٌمالٌكأٌٌ
ٌٌ.سالمتٌكٌ،ٌماٌكانٌيهمنيٌشيءٌسوٌىنالٌأعرفٌحتىٌاآٌلٌ-
ٌٌ:قبلتٌيدهٌفجاءٌصوتٌالطبيبٌةٌٌ
ٌ!ٌ.مباركٌعليكماٌطفلكماٌالجميلٌ-
ٌٌ:لتهاٌسنٌاسٌأٌٌ
ٌذكرٌأمٌأنثىٌ؟ٌ-
ٌٌ:جاءٌصوتٌفاطمةٌوهيٌتقولٌبسعادةٌ
ٌ!ٌ.اٌياٌأمٌالولٌدأنجبتٌذكرٌ ٌ-
هلهٌبماٌٌدةٌالطبيبةٌوبجانبهاٌمالكٌوفاطمة،ٌاتصلٌمالكٌوأخبرأٌفيٌعيااٌكامال ٌبقيتٌسناٌيومٌ ٌٌ

كٌيحملٌالطفلٌٌاٌوانتظرواٌمتلهفينٌعودتهٌهوٌوزوجتهٌوالصغير،ٌعادٌمالفسعدواٌجميع ٌٌ،حدث
ٌٌعلىٌاٌهلٌلشكرٌ ٌتوضأٌوصلىٌٌ،سعادةكانٌمالكٌيشعرٌبسعادةٌالٌتضاهيهاٌٌٌٌ،الصغيرٌوبجانبهٌسنا

ٌٌ:ن،ٌحملتٌسناٌصغيرهاٌوهتفتٌقائلة،ٌوتالٌبعضٌسورٌالقرآماٌوهبهٌمنٌنعم
ٌ؟!ٌ.نٌذاتٌالضفائرٌستنجحٌفيٌخوضٌاالمتحاناتٌوستحفظٌلكٌطفلكألمٌأقلٌلكٌأٌ-
ٌٌٌ:تنهدٌمالكٌبعمقٌوقالٌلهٌاٌ
ٌٌ.قوليٌالحمدٌهلٌل-
ٌ!ٌ.ٌةريدٌهللٌأنكٌزوجيٌورزقنيٌهللاٌمنكٌذالحمٌ:قالٌتٌ
،ٌفلمٌتكنٌأمهاٌموافقةٌٌماٌفعلٌتٌ،ٌهنأتهاٌوالمتهاٌعلىعالٌرنينٌهاتفهاٌوكانتٌوالدتهاٌالمتصلةٌ

ٌٌ:قالتٌلهاٌ،ابهاٌلالمتحاناتٌوهيٌبهذهٌالحالةذهٌعلى
ٌ،ٌطالماٌأنٌمالكٌبجانبيٌفإننيٌأستطيعٌتحملٌأيٌشيءٌوكلٌشيءٌ.ميأٌ-
ٌٌ:قالتٌلهاٌٌ،سالمتهاٌوطفلهاٌأنتٌعليهاٌوالدتهاٌوحمدتٌهللاٌعلىاطمٌٌ
ٌأٌ- ٌٌ.يامٌعوديٌلبيتٌزوجٌك،ٌوبعدٌسبعةٌٌأوطفلكٌنتٌ البدٌأنٌتعودىٌإلىٌبيتناٌحتىٌنرعاك 
ٌٌ:أردفتٌسناٌ
ٌٌ.أهلٌمالكٌينتظروناٌمتلهفينٌلرؤيةٌحفيدهمٌ،تيٌلكمٌبعدٌذلٌك،ٌسآالٌياٌأميٌ-
ٌٌ:والدتهاٌقالٌتٌٌ
ٌوأرعىٌ- ٌإلىٌهناٌحتىٌأرعاك  ،ٌولكنٌأهلٌزوجكٌأولىٌأنٌيرواٌٌطفلكٌكنتٌسأسعدٌلوٌأتيت 

ٌٌ.والٌ حفيدهمٌأ
ٌٌٌ:سنٌاٌ
ٌٌ.امالكٌبجانبيٌوهوٌيرعانيٌجيد ٌ،مياطمئنيٌياٌأ-



ٌٌ:أغلقتٌوالدتهاٌالخطٌووضعتٌسناٌالصغيرٌفوقٌالسريرٌوقامتٌمنٌمكانها،ٌقالٌلهاٌمالكٌ
ٌ!ٌ.رجوكٌ الٌتتحركيٌأ-ٌ
قصٌلولدناٌعندماٌٌ..ٌسأتعرف،ٌٌألم،ٌالٌتخفٌياحبيبتيٌصدقنيٌاآلنٌالٌأشعرٌبأيٌٌأمالكٌ:قالٌتٌ

،ٌٌرضٌالقاسيةدورٌالطبيبةٌوأنقذكٌمنٌالسقوطٌعلىٌاٌلكٌقامٌب،ٌسأقولٌلهٌأنٌأبايكبرٌماذاٌفعلت
ٌٌ.ٌامكٌمنٌالهالكٌقديمٌ كماٌأنقذٌأ

،ٌوفيٌالصباحٌعادواٌللبلدةٌٌمنٌالقرآنياتٌٌ،ٌوتالٌعليهٌبعضٌآقتربٌمالكٌمنهٌوقبلهٌفوقٌجبينهاٌٌ
بتسامةٌٌعليهمٌالبيتٌوهيٌتحملٌالصغيرٌوعلىٌشفتيهاٌٌاسناٌدخلتٌٌوعادتٌمعهمٌفاطمةٌ،

استقبلتهمٌعزةٌشقيقةٌمالكٌوزينبٌزوجةٌأخيهٌبالزغاريدٌٌٌٌ،،ٌومالكٌيحتضنهاٌويحاوطهاعريضة
ٌٌٌ:قالٌتٌٌ،لهٌطفال ٌٌيٌتحتضنٌطفلٌمالكٌفكمٌتمنتٌأنٌترىوبكتٌنوالٌمنٌفرحتهاٌوهٌ،والتهاليل

ٌ!ٌ.موتيٌياٌمالٌكوالدكٌقبلٌالحمدٌهللٌعلىٌأننيٌرأيتٌأ-
ٌٌ:مالكٌوقبلٌيدهاٌوقالٌانحنىٌ
ٌ!ٌ.طالٌهللاٌعمركٌياٌأمٌيأٌٌ-
ٌٌ:ردفتٌسناٌبسعادةٌقائلةأٌ
ٌ!ٌ.ذنٌهللاسأنجبٌلكٌالعديدٌمنٌالطفالٌياٌخالتيٌبإٌ-
ٌٌ:مالكٌوهوٌيشيرٌلسناٌبالتحذيرٌ
ٌتفقنٌاأنٌتنتهيٌمنٌدراستكٌياٌسناٌكماٌاٌٌليسٌقبلٌ-
ٌٌ:قالتٌلهٌ
ٌٌ.والدراسٌةٌنجاب،ٌأستطيعٌاٌلالٌعليٌكٌ-
ٌٌ:قالٌلهٌاٌ
ٌ!ٌ.يامٌالماضيٌةٌفيٌاٌلعليكٌ ٌٌاالٌتعلمينٌكمٌكنتٌقلق ٌٌ،لنٌأعيشٌالمعاناةٌمرتينٌ-
ٌ:ٌٌقالتٌلٌهٌٌ
ٌٌ.مركٌياٌسيديأ-
ٌٌ:نواٌلٌ،وضحكتٌوضحكٌالجميعٌ
ٌٌ.تستريحاٌٌشقتكماٌحتىصعداٌلهياٌاٌ-
ٌٌٌ:جاءٌصوتٌمحمودٌوهوٌيقولٌٌ
ٌٌ.!ابلٌوأناٌمنٌسأختارٌلهٌاالسمٌأيضٌ ٌ،دعونيٌأمسكٌبهذاٌالصغير-
ٌٌٌٌ:أردفتٌسناٌقائلةٌٌ
ٌٌ.اٌياٌمحمودختارٌلهٌاسمٌ مالكٌا-
ٌٌ:ٌوقالصمتٌمحمودٌقليال ٌٌٌ
ٌٌ.قرٌعينكماٌلٌهأسعدكماٌهللاٌبهٌوأٌ-
ٌ:ٌٌسنٌاٌ
ٌٌ؟ختارهٌمالكألمٌتردٌأنٌتعرفٌماٌاالسمٌالذيٌا-
ٌٌ:محمودٌ
ٌٌ.هذاٌالمالٌكٌٌعلىأيٌاسمٌسيكونٌجميال ٌٌ-
ٌوٌدمحم:قالتٌسنٌاٌ
ٌنعمٌٌٌ:فقالٌمحموٌدٌ

ٌٌ:قالت
ٌ!ٌ.أقصدٌانناٌأسميناهٌمحموٌدٌ-
ٌ!!ٌ.ٌاحق ٌٌٌ:محمودٌبسعادٌةٌٌ
ٌٌ:مالٌكٌ
ٌٌ.والديٌياٌمحمود،ٌأنتماٌاالثنانٌأايضٌ ،ٌمحمودٌالصغيرٌومحمودٌالصغيرٌأانعمٌحق ٌٌ-
تنهدتٌبعمقٌٌٌٌ،،ٌصعدتٌسناٌلشقتهاٌوتركتٌلهمٌالصغيرقتربٌمحمودٌمنٌأخيهٌواحتضنهٌبشدةٌ

ٌٌ:وراحةٌوقالت



،ٌوأستغفرٌهللاٌعلىٌكلٌذنبٌاقترفتهٌبقصدٌأوٌبدونٌٌالحمدٌهللٌوأستغفرٌهللاٌعماٌكنتٌأنويٌفعلهٌ-
ٌٌ.اللهمٌأدمٌعليٌنعمكٌوعطاياكٌوأدمٌمالكٌفيٌحياتٌيٌ،قصد

يديهٌالذيٌأنجبهٌمنٌحبيبتهٌٌنهٌيحملٌولدهٌبينٌخلفهاٌيحملٌالصغيرٌوهوٌالٌيصدقٌأٌصعدٌمالٌكٌ
ٌٌ:وضعٌمالكٌالطفلٌواقتربٌمنٌسناٌوقال!..ٌغرمٌبهاٌمنذٌالصغرالتيٌأ

ٌ؟ٌ!كلٌهذهٌالنعمٌ،ٌكيفٌأشكرٌهللاٌعلىحالميٌالتيٌتمنيتهاتحققتٌكلٌأٌ-
ٌٌ:سناٌٌ
ٌٌ.فنقلٌالحمدٌهللٌياٌمالكٌ-
أهلٌسناٌٌٌٌجاءٌٌ،بحٌمالكٌعقيقةٌلمولودهٌووزعهاٌعلىٌأهلٌبلدتهيامٌوذسرعانٌماٌمرتٌسبعةٌأٌ

جلسٌمالكٌٌٌٌ،،ٌسعدتٌسناٌبزيارتهمٌوودهمٌلهااٌومنحوهاٌهداياٌكثيرةه،ٌهنأوخوتهاوزوجاتٌإ
ٌٌ:بجانبٌوالدتهٌداخلٌغرفتهاٌوأردفٌقائال ٌ

ٌٌ.مر،ٌأودٌأنٌآخذٌمشورتكٌفيٌأأميٌ-
ٌٌٌ:نوال

ٌتفضلٌياٌحبيبٌي-
ٌٌ.تقامٌعليهٌوحدةٌصحيةٌتفيدناٌوتفيدٌالبلٌدٌ،ٌأريدٌالتبرعٌببيتناٌالقديمٌٌحتٌىأميٌ-
ٌٌ:كتفهٌوقالتٌربتتٌأمهٌعلىٌ
ٌ!ٌ.الخيرٌفيكٌمثلٌأبيكٌياٌمالٌكٌ-
ٌٌ:قالٌلهٌاٌ
ٌٌ؟ذلكٌأيعنيٌأنكٌموافقةٌياٌأميٌعلٌىٌ-
ٌ:ٌٌقالٌتٌ
ٌٌ.والٌتستأذنٌمنيٌفيٌفعلٌالخيرٌ،ناٌموافقةنعمٌياٌحبيبيٌٌأ-
ٌٌ:قبلٌمالكٌيدهاٌوقالٌلهاٌٌ
ٌٌ.ٌيكلٌالخيرٌياٌحبيبتٌأنتٌ ٌ-
ٌٌ:شارٌمالكٌبيدهٌللجمعٌوقال،ٌأماميلجمعةٌوكانٌمالكٌيصليٌفيٌالصفٌاٌلانتهتٌصالةٌاٌ
فمنٌفضلكمٌاسمعواٌليٌٌٌ،طرحٌعليكمٌموضوعينٌخاصينٌبالقريٌة،ٌأودٌأنٌأأهلٌبلدتيٌالكرامٌ-

ٌٌ.قليال ٌ
ٌٌ:ردفٌمالكٌقائال ٌأٌٌ،بخلقهٌالحسنٌوقفٌالناسٌيستمعونٌإليهٌنٌمالكٌشخصٌمعروفوٌلٌ
منٌٌٌوكمٌٌ،عدادية،ٌوالٌتوجدٌبهاٌمدرسةٌإتعلمونٌأنٌقريتناٌالٌتوجدٌبهاٌوحدةٌصحيةكماٌأنتمٌٌ-

وحٌفيٌحادثةٌوهوٌكمٌمنٌتلميذٌيرٌ،والدناٌوبناتناٌبسببٌهذاالخسائرٌالتيٌتحدثٌفيٌأرواحٌأ
اٌيعالجهٌٌوكمٌمنٌشخصٌمريضٌلمٌنجدٌلهٌمكان ٌٌ!..عداديةٌفيٌالمركزذاهبٌللمدرسةٌاٌل

ٌ!.ٌ.ويسعفه
ٌٌ:هلٌالقريةقالٌرجلٌمنٌأٌ
ٌ!ٌ.الحكومةٌتوليٌظهرهاٌلبلدتناٌٌ؟نٌنفعلٌنحن،ٌوماٌبوسعناٌأأستاذٌمالكٌ-
ٌٌ:ردفٌمالكٌقائال ٌأٌ
ةٌٌقغل،ٌلديناٌمدرسةٌابتدائيةٌقديمةٌمٌمعهاوالٌ ،ٌالبدٌأنٌنتحركٌنحنٌأالحكومةٌوحدهاٌلنٌتتحركٌ-

رسةٌالقديمةٌٌاذاٌلمٌنهدمٌتلكٌالمدفلمٌٌ،نٌالحكومةٌبنتٌمدرسةٌابتدائيةٌجديدةولسناٌبحاجةٌلهاٌٌل
نٌمدرستناٌفيٌٌولماذاٌالٌتكٌٌ؟والدناٌوبناتنااٌللخسائرمنٌأرواحٌأعداديةٌحد ونبنيٌمكانهاٌمدرسةٌإ

يٌيقطعونهاٌفيٌالذهابٌللمدرسةٌٌقريتناٌونوفرٌالوقتٌوالجهدٌالذيٌيبذلونهٌوالمسافةٌالت
قعٌفيهاٌتالميذناٌٌلحوادثٌالتيٌٌيقٌبابٌمخاطرٌال؟ٌونختصرٌقطعٌكلٌهذهٌالمسافةٌونٌغعداديةاٌل

ٌ؟ٌ.كلٌعامٌدراسي
ٌٌ:خرهتفٌرجلٌٌآٌ
ٌٌ؟هابنائٌ،ٌهلٌستوافقٌالحكومةٌعلىنٌهدمناٌالمدرسةٌالقديمةوحتىٌإٌ-

ٌٌ:قالٌمالٌك



تتحركٌٌٌكلٌمناٌيتبرعٌبماٌيستطيعٌحتىٌ،الحكومةٌلنٌتتحركٌإالٌبمساعدتناٌوبمطالبتناٌنحنٌ-
هاٌفيٌبيتناٌٌماٌعنٌالوحدةٌالصحيةٌسنقيم،ٌوأتساعدناٌٌ،ٌالبدٌأنٌنساعدٌالحكومةٌحتىالحكومة

ٌٌٌ؟ٌ.يلرأفهلٌأنتمٌتوافقونيٌٌاٌٌ،ايضٌ اٌأجهزةٌوهذاٌبمساعدتناٌجميع ٌالقديمٌولنٌتحتاجٌسوىٌجلبٌاٌل
مالكٌوتعهدٌٌٌرحبٌالجميعٌبماٌقالهٌٌ،هلٌالبلدةالجميعٌأنٌماٌقالهٌمالكٌفيهٌخيرٌومنفعةٌٌلٌٌرأىٌ

تسلمٌٌٌ،ٌومنٌناحيةٌأخرٌىقولٌوفعلٌمالكٌوأثنىٌالناسٌعلٌىشخصٌبلمٌالمبالغٌمنٌأهلٌالبلدة،ٌ
شتركٌفيٌعملهاٌجميعٌٌئزةٌمنٌجهةٌحكوميةٌولكنهاٌجائزةٌٌالمٌتكنٌجاٌٌ،مالكٌجائزةٌأفضلٌمعلم

سعدٌمالكٌبهذاٌوسعدتٌسناٌٌٌٌ،عداديةٌلحبهمٌلمالكٌوشخصهٌالطيبٌالرحيمبٌالمدرسةٌاٌلطال

اٌظهرتٌٌخيرٌ يمٌوأبٌرحيمٌوزوجٌرحيم،ٌوأاٌمعلمٌرحنهٌحق ٌ،ٌوأحستٌأنهاٌفخورةٌبهٌٌلاأيضٌ 
ٌ:ا،ٌقالتٌلهاٌمكتئب ٌمامٌسناٌحزين ٌنتيجةٌآخرٌالعامٌوجلسٌمالكٌأ

ٌاٌ.مٌ يكفيٌأننيٌنجحتٌفيٌأنٌأكونٌأٌنٌرسبتٌهذاٌالعاٌم،ٌالٌتحزنٌياٌحبيبي،ٌحتىٌوإمالكٌ-
ٌٌ:حتضنهاٌبسعادةٌوقالقامٌمالكٌواٌٌ
ٌ!!ٌ.وأنجبتٌ ٌنجحتٌ ٌ..ياذاتٌالضفائرٌلقدٌنحجتٌ ٌ-
ٌٌ:احتضنتهٌسناٌوقالٌتٌٌ
ٌ؟!ٌ!حقاٌنجحتٌ-
ٌٌ:قالٌلهٌاٌ
ٌ!ٌ.اٌحبيبتيحق ٌٌ-
ٌٌ:هتفتٌفيهٌبفخرٌٌ
ٌٌ.نٌمعلميٌأنتٌوزوجيٌأنتنجحتٌٌلٌ-
ٌٌ.نٌذاتٌالضفائرٌزوجتيٌوأمٌولدي،ٌٌلاٌنجحتيضٌ وأناٌأٌ-ٌ
ٌٌ:قالتٌلهٌ
ٌٌ.ستدرسٌليٌالعامٌالقادمٌفيٌالجامعةٌياٌحبيبٌيٌ-
ٌٌ.اٌلٌ:ردفٌقائال ٌأ

ٌٌ:قالت
ٌٌ؟نتٌتستحقٌذلكلماذاٌطالماٌنحجتٌبتفوقٌفأٌ-
ٌ:ٌٌقالٌلهاٌٌ
ٌٌ.عداديةاٌكماٌأناٌبالمدرسةٌاٌلسأظلٌمدرسٌ ٌ،ٌينحبهمٌويحبونلننيٌلنٌأتركٌتالميذيٌالذينٌأ-
ٌٌ:سناٌٌ
ٌٌ.فضلٌمنٌالمدرسةولكنٌالعملٌفيٌالجامعةٌأٌ-
ٌٌ:دفٌمالكٌبعدٌصمترأٌ
مدرسةٌأفضلٌبالنسبةٌليٌلننيٌالٌأودٌأنٌأعلمٌفقطٌالمادةٌالعلميةٌبلٌأحاولٌأنٌٌالعملٌفيٌالٌ-

ٌٌ.ديتٌالرسالة،ٌأريدٌأنٌأشعرٌأننيٌأازالواٌصغارٌ اٌلٌأزرعٌالخالقٌوالرحمةٌفيهمٌوهمٌ
ٌٌ:فقالٌلهٌاٌ،مامهٌتتأملهٌطويال ٌوقفتٌسناٌأٌ
ٌ،ٌكفى!ٌ.هذهٌالنظرةٌتذيبنيٌياسناٌ-
ٌ!ٌ.ودٌأنٌاصرخٌبهٌا:ٌأحبكٌياٌمالكٌوأقالتٌٌ
،ٌوأناٌأريدٌأنٌٌالٌتيقظيٌهذاٌالمكارٌالذيٌيأخذكٌمنيٌكلٌالوقتٌ:ٌالٌتصرخيٌحتىقالٌلهاٌٌ

ٌٌ.دقائقٌأحظىٌبكٌولوٌلبضع
ٌٌ:ضحكتٌبداللٌوقالٌتٌ
ٌ؟!ٌ.أتغارٌمنهٌ-
ٌٌ:لفٌذراعهٌحولهاٌوقالٌٌ
ٌ!ٌ.أغارٌمنٌنفسيٌعليكٌ-
ٌٌ،ٌحلٌالمساءٌوأتىفرحٌمحمودٌوفاطمةٌاليحضروٌاالبيتٌمكتظٌبالمدعوينٌوالمهنئينٌجاءٌوٌٌ

كانتٌٌٌٌ،نغامٌالصاخبة،ٌوانطلقتٌأصواتٌاٌلمحمودٌيمسكٌبيدٌعروسهٌوجلسواٌفيٌحديقةٌالبيت
،ٌسناٌوفاطمةٌوزينبٌكنٌٌ،ٌالسعادةٌأصبحتٌتعمٌالبيتملٌاللياليٌالتيٌأقيمتٌفيٌالقريةليلةٌمنٌأج



عداديةٌبمشاركةٌأهلٌٌاٌفيٌبناءٌالمدرسةٌاٌلٌومنزلٌ،ٌهدمتٌالمدرسةٌالقديمةٌوبدأعملٌالٌنيتقاسم
اٌأجهزةٌطبيةٌومعداتٌووضعوهاٌفيٌبيتٌمالكٌالقديمٌبعدٌترميمهٌٌكماٌجلبواٌأيضٌ ٌ،البلدة

،ٌسعدٌأهلٌٌوعينٌطبيبٌحديثٌالتخرجٌمنٌالقريةٌنفسهاٌٌ،وتجهيزهٌودهانهٌليكونٌوحدةٌصحية
شعرٌفجأةٌبألمٌيضربٌومالكٌوفعلهٌفيٌالخير،ٌمالكٌكانٌيحملٌولدهٌالصغيرٌٌالقريةٌوأثنواٌعلى
ٌٌ:الحظتٌسناٌعليهٌذلكٌفسألتٌهٌ،رأسهٌودوارٌخفيف

ٌٌ؟ماٌبكٌياٌمالكٌ-
ٌٌ:ماٌيشعرٌبهٌقالٌلهاٌوهوٌيحاولٌأنٌيخبئٌٌ
ٌٌ.حبيبتٌيٌٌالٌشيءٌ-
ٌٌ:سنٌاٌ
ٌٌ؟ياٌمالكٌهلٌعاودكٌألمٌالرأسٌمرةٌأخرىٌ-
ٌ:ٌٌمالٌكٌ
ٌٌ.وذهبٌفورٌأنٌسمعتٌصوتٌكلمٌخفيفٌأ-
ٌٌ:سناٌبخوفٌ
ٌٌ.وسأذهبٌمعكٌللطبيٌبٌ،االبدٌأنٌتجريٌكشف ٌٌ،مالكٌ-
ٌٌ:قالٌ
ٌٌ.نهٌمجردٌصداعٌوسيذهبٌبسرعة،ٌٌإمرأنتٌتهولينٌاٌلٌ-
ٌٌ:سناٌبخوفٌ
ٌٌ.فيٌالصباحٌسنذهبٌللطبيبٌأرجوٌكٌ،مالكٌ-
ٌٌ:مالكٌبهدوءٌ
ٌٌ.حبيبتيٌالٌتقلقٌيٌ-
ٌ:وهتفٌفيهٌبحٌبٌ،ونظرٌلولدهٌالذيٌبدأٌينتبهٌللكالمٌويقرقرٌ
ٌيءٌ.نٌوجودهاٌبجانبيٌيذهبٌعنيٌكلٌماٌهوٌسقلٌلمكٌأٌ-

ستيقظٌصغيرٌسناٌومالكٌليداعبٌٌأشرقٌالصبحٌونشرتٌالشمسٌأشعتهاٌالذهبيةٌعلىٌٌالكون،ٌا
،ٌواستيقظٌمالكٌٌوينظرٌبعينيهٌالجميلتينٌمنٌحولهٌ،ينتنسماتٌالصباحٌبكفيهٌوقدميهٌالصغير

ملهٌمالكٌوراحٌيهدهدهٌٌحٌ،كانتٌسناٌماٌزالتٌنائمةٌٌ،فوقٌجبينهٌوحملهٌوطبعٌقبلةٌحنونة
ٌٌ:همسٌفيٌأذنهٌوقالٌ،الٌيزعجٌأمهٌالنائمةٌويالطفهٌحتٌى

لمٌتكنٌصغيرةٌمثلٌحجمكٌولكنهاٌٌٌٌ؟كتفيٌمحمودٌأننيٌحملتٌأمكٌفيٌصغرهاٌعلىأتعلمٌياٌٌ-
لربماٌٌٌٌ،يكفيولكنٌالٌهذاٌٌ.ٌ.خرٌعنها،ٌوأخبركٌبسرٌآكانتٌصغيرةٌوبريئةٌوكانتٌبضفائرها

عشرٌٌٌيكٌقصتناٌالطويلةٌالتيٌبدأتٌمنذٌأكثرٌمنٌأحٌدلتيقظٌأمكٌالمجنونةٌوتسمعنيٌوأناٌأقصٌإتس

ننيٌسأنتظرهاٌفيٌالمستقبلٌٌ،ٌلكنٌيكفيٌياٌولديٌأننيٌأقولٌلكٌأننيٌأحببتهاٌطفلةٌووعدتهاٌأاعامٌ 
تتكررٌنٌكانتٌسالٌأعرفٌأٌ،جلٌهذاٌالوفاءٌأوهاٌأناٌقدٌوفيتٌبالوعدٌوانتٌأتيتٌمنٌٌ،البعيد

ٌ؟!ٌ.نٌأمٌأناٌوأمكٌحالةٌفريدةقصتناٌعبرٌالزمنٌمعٌأشخاصٌآخري
ٌٌٌ:وذاتٌالضفائرٌتهمسٌفيٌأذنهٌٌ،حولٌخصرهٌوووجهٌيسندٌفوقٌكتفهٌٌانوجدٌمالكٌذراعينٌتلتفٌٌ
ٌٌ؟تتهامسانٌمنٌدونٌيٌٌبم-
ٌٌ:مالٌكٌ
ٌٌ.ياٌذاتٌالضفائرٌٌٌشيءاٌلٌ-
ٌٌ:ردفتٌقائلةأٌ
ٌٌ.نناٌسنذهبٌللطبيبٌاليومالصغيرٌويقومٌليستحمٌٌللضفائرٌيتركٌهذاٌٌحبيبٌذاتٌاٌ-
ٌٌ:تنهدٌمالكٌبعمقٌوقالٌٌ
ٌ؟!ٌ.ذهبٌللطبيبالٌأعرفٌماٌسرٌقلقكٌوإصراركٌعلىٌأننيٌأٌ-
ٌٌ:ردفتٌقائلةأٌ
ٌٌ.ن،ٌأرحٌقلبيٌياحبيبيٌواذهبٌللطبيبٌحتىٌنطمئمالكٌ-
ٌٌ:مالكٌٌ



ٌٌ؟ولكنٌتعاليٌهناٌماٌهذاٌٌ،سأذهبٌ-
ٌٌ:مالكٌبلوم،ٌنظرتٌلماٌبيدهٌوتصنعتٌالدهشةٌٌ
ٌ؟ٌ!لماذاٌلمٌتتناوليٌالحبوبٌالمانعةٌللحملٌ-
ٌٌ:سنٌاٌ
ٌ،ٌولكنٌاطمئنٌلنٌيحدثٌشيء!ٌ.خٌنسيتأٌٌ-
ٌٌ:قالٌلهاٌٌ
عيشٌفيٌقلقٌمثلٌٌا،ٌوقلتٌلكٌالٌأريدٌأنٌأئ ٌيشعرٌأنكٌتخبئينٌشاتكٌأنتٌوأميٌتقلقنيٌوأاجتماعٌ-

ٌٌ.موتٌمنٌالخوفٌعليك،ٌكنتٌأالذيٌعشته
ٌٌ:ردفت،ٌأكتفهٌعتٌرأسهاٌمنٌعلىسناٌرفٌٌ
ٌٌ.الٌتخفٌياٌحبيبيٌ-

ٌٌ:هتفٌفيها
ٌ؟ٌ.تسمعين،ٌإياكٌأنٌتفكريٌفيٌالنجابٌاآلنٌٌأاٌويحتاجٌرعايتكنٌمحمودٌماٌزالٌصغيرٌ ثمٌإٌ-
ٌٌ:ردفتٌمبتسمةأٌ
ٌ!ٌ.ودٌأنٌننجبٌاثنيٌعشرٌطفال ٌالحقيقةٌياٌمالكٌأٌ-
ٌٌ:ضحكٌمالكٌوقالٌٌ
ٌ!!ٌ.ربعةٌوأربعينالضفائرٌتصبحيٌأمٌأأنٌتكونيٌذاتٌٌمنٌٌوبدالٌ ٌ!!.عشرٌطفال ٌٌاثناٌ-
ٌٌ:اٌوقالتقهقهتٌضحكٌ ٌ
ٌاٌستتزوجٌمنٌامرأةٌأخرىٌ.نتٌحتمٌ وأٌ-
ٌٌ:نظرٌلعينيهاٌبحبٌوقالٌٌ
ٌ!ٌ.أنتٌبالنسبةٌليٌكلٌنساءٌالعالمٌياٌذاتٌالضفائرٌ-

ٌٌ:ردفتٌقائلةتنهدتٌبعمقٌوهيٌتريحٌوجههاٌعلىٌكتفهٌوأ
ٌ،ٌأنتٌليٌكلٌشيءٌ.وأخيٌالحنونٌوصديقيٌومعلميٌوحبيبيٌٌ،وأنتٌأبيٌالذيٌربانيٌ-
ٌٌ:تنهدٌمالكٌبعمقٌوقالٌ
ٌٌ.حالٌٌ،ٌالدنياٌالٌتدومٌعلىحبيبتٌيٌ-
ٌٌٌ،وصلتهٌللحماموقٌالسريرٌوجذبتهٌمنٌيدهٌبقوةٌحتىٌأالتقطتٌولدهاٌمنٌبينٌيديهٌووضعتهٌفٌٌ

ٌٌ:وقالتٌلٌه
وكانتٌسناٌاستبدلتٌمالبسهاٌٌٌ،ٌارتدىٌمالبسهمٌمالكٌوخرٌجاستحٌالٌتتأخر،ٌهياٌياٌكسولٌحتٌىٌ-

ٌتتأهبٌللذهابٌمعه.ٌ.
ٌأينٌ؟ٌٌ:ٌإلىمالٌكٌ
ٌٌ:قالتٌلهٌ
ٌٌ.سأذهبٌمعكٌ-
ٌٌ:ٌوقالٌلهاصمتٌقليال ٌٌ
ٌسأذهبٌبمفرديٌياسنٌاٌ-
ٌٌكصرارسناٌبإٌ
ٌسأذهبٌمعكٌياٌمالكٌٌٌ-
ٌ،ٌربماٌيصابٌبحمىٌ.اٌوالولدٌلنٌيتحملٌالخروجٌفيٌهذاٌالجوالجوٌحارٌجد ٌٌ:ردفٌمالكٌقائال ٌأٌ
ٌٌ:قالتٌلهٌسناٌٌ
ٌٌ.سأذهبٌمعكٌللطبيبٌٌ،ختالقٌالحججٌياٌمالكالٌتحاولٌاٌ-
ٌليكٌالٌتقلقٌي،ٌسأتحدثٌإحبيبتيٌ:مالٌكٌ
ٌ...ٌ.ولكنٌياٌمالكٌ:سنٌاٌ
ٌٌاعتنيٌبمحمودٌجيدٌ :ٌامالكٌوهوٌيلوحٌلهاٌبيدهٌ
بالصحةٌٌٌ،ٌنظرتٌلألعلىٌودعتٌهللاٌلٌهمالكٌعةٌمنٌعينهاٌفقلبهاٌغيرٌمطمئنٌعلىندتٌدمٌٌ

ٌٌ:ثمٌنظرتٌلشريطٌالحبوبٌالمانعةٌللحملٌوقالتٌ،وأنٌيخبرهٌالطبيبٌبأنهٌبخيرٌٌ،والعافية



.ٌٌوالدناةٌمنهٌفأناٌأريدٌأنٌيمتألٌالبيتٌبألمٌأتناولٌوالٌحبٌٌ،كذبٌعليكسامحنيٌياٌمالكٌلننيٌأٌ-
ٌ،بعصا...ٌٌذهبٌمالكٌلطبيبٌلطبٌالمخٌواٌلحتضنتٌولدهاٌوجلستٌتنتظرٌبقلقٌمنهٌاتصاالٌ ا

،ٌأجراهماٌمالكٌٌجراءٌأشعةٌوفحٌص،ٌأجرىٌعليهٌالطبيبٌالكشفٌوطلبٌمنهٌإدلفٌلغرفةٌالكشف
ٌٌ:شعةٌوسألٌمالك،ٌنظرٌالطبيبٌلألبالنتائجٌللطبيبٌٌوعادٌمرةٌأخرى

ٌٌ؟لممتىٌويساوركٌهذاٌاٌلٌمنٌذٌ-
ٌٌ.بعضٌالمهدئاتٌفيذهبٌ:ٌمنذٌمدةٌولكننيٌكنتٌأتناولردفٌمالٌكأٌٌ
ٌٌ.أنكٌرجلٌمتعلمٌدٌو:ٌيبتنهدٌالطبيبٌبعمقٌوقالٌ
ٌٌ.ومؤمنٌبقضاءٌهللاٌ:ردفٌقائال ٌمالكٌبدأٌالشكٌيساورهٌأٌٌ
ٌٌ؟هلٌأنتٌمتزوجٌ:ردفٌالطبيبٌبحزنٌوقالأٌٌ
ٌٌ.الحمدٌهللٌولديٌطفلٌٌ:مالكٌٌ
ٌباركٌهللاٌلكٌفيٌهٌٌ:الطبيٌبٌ
ٌٌ:ورفعٌبصرهٌوهوٌيهزٌوجههٌ،مامٌهثمٌصمتٌالطبيبٌونظرٌثانيةٌلألشعةٌالتيٌأٌ
ٌٌ.بحقيقةٌمرضكٌأستاذٌمالكٌأخبرٌكيحزننيٌأنٌٌٌٌ-
ٌٌ:مالكٌبعدٌصمتٌٌ
ٌ.ناٌفيٌهبلٌأخبرنيٌأيهاٌالطبيبٌحتىٌأكونٌعلىٌدرايةٌبماٌٌأٌ-
ونسبةٌالنجاحٌفيٌٌٌ،لديكٌورمٌخبيثٌبالمخٌفيٌمرحلةٌمتأخرةٌٌ:الطبيبٌتنهدٌبعمقٌثمٌقالٌ

أشهرٌٌٌلمصابٌبهٌبعدٌستٌةستئصالهٌيموتٌٌا،ٌوفيٌحالةٌعدمٌاخمسةٌبالمائةٌٌىاستئصالهٌالتتعد
ٌٌ.صابةٌوالقرارٌيعودٌلكفقطٌمنٌاٌل

،ٌواستقرٌآخرٌشيءٌٌومرٌعليهٌشريطٌعمرهٌكلهٌفيٌثانيةٌواحدٌةٌٌ،لمٌينبسٌمالكٌفيٌتلكٌاللحظةٌ
اٌٌبتٌمنٌعينهٌدمعةٌجففهاٌمسرعٌ ،ٌتسرمامهٌوجهٌسناٌوهيٌابنةٌالتسعٌسنواتٌتبتسمٌفيٌوجههأ

ٌٌ:،ٌالطبيٌبحتىٌالٌيراهاٌالطبيب
ٌٌ.حالةٌالبدٌأنٌنخبرٌالمريضٌبحقيقةٌمرضهٌليقررٌماذاٌسيفعلعتذرٌلكٌلكنٌفيٌهذهٌالأٌ-
ٌٌ:ردفٌقائال ٌاٌويستقبلٌمرضهٌمؤمناٌأمالكٌحاولٌأنٌيكونٌصامدٌ ٌٌ
ٌٌ.كلٌحالٌ،ٌالحمدٌهللٌعلىهليٌوزوجتيسأعيشٌماٌتبقىٌليٌبجانبٌأٌ-
لٌدٌللمنزره،ٌعادٌمالكٌلبلدتهٌولكنهٌلمٌيعاٌبحالتهٌوقراثمٌقامٌوخرجٌوتركٌالطبيبٌمتأثرٌ ٌ

،ٌودعاٌربهٌأنٌيثبتهٌٌطويال ٌٌ،ٌبلٌذهبٌلشجرةٌالصفصافٌوبكىٌتحتٌجذعهاٌٌبكاءٌ مباشرة
جابةٌوقالٌبصوتٌٌاٌعميقاٌوضغطٌزرٌاٌلسحبٌنفسٌ ٌٌ،،ٌعالٌرنينٌهاتفهويصبرهٌعلىٌابتالئه

ٌٌ:حاولٌأنٌيخرجٌه
ٌٌ.اٌحبيبتيٌذاتٌالضفائرمرحب ٌٌ-
ٌٌ:ردفتٌسناٌقائلةأٌٌ
ٌٌ؟خبرنيٌماذاٌقالٌلكٌالطبيب؟ٌألماذاٌلمٌتتصلٌبيٌٌ،نيٌعليكئمالكٌطٌمٌ-
ٌٌٌ:صطنعٌفيهٌالمرٌحسالتٌدمعةٌعلىٌوجنتهٌولكنهٌغالبٌحزنهٌوابتلعٌماٌيشعرٌبهٌوقالٌبصوتٌاٌ
نصفٌولوٌنصفٌٌٌ،ٌٌحتٌىكٌفيٌقربٌذاتٌالضفائرٌمنكٌواهتمامهاٌبكٌولوٌقليال ٌقالٌليٌدواؤ-

ٌٌ.اهتمامهاٌبمحمود
ٌٌ:سناٌهتفتٌقائلٌةٌ
ٌٌ.اٌعليكٌياحبيبيننيٌأموتٌقلق ٌ،ٌفٌإخبرنيٌماذاٌقالٌلكٌالطبيبٌوالٌتمزحأ،ٌأرجوكٌٌمالكٌ-
ٌٌ:مالٌكٌ
الٌبدورٌاٌإأنتٌلمٌتكنٌمصاب ٌٌٌ،للطبيبٌقالٌليٌقلٌلزوجتكٌأالٌتطلبٌمنكٌالذهابٌمرةٌأخرىٌ-

ٌٌ.انفلونزاٌفقط
ٌٌ:سنٌاٌ
ٌ؟ٌ!اٌياٌمالكٌماٌتقولأحق ٌٌ-
ٌٌ.حقاٌياٌقلبٌمالكٌ:مالٌكٌ
ٌٌ؟الطبيبمازلتٌعندٌ:ٌأسناٌٌ



ٌٌ.بعدٌقليلٌسأعودٌللبيتٌٌ..اٌلٌٌ:مالكٌٌ
،ٌوبعدٌقليلٌدلفٌللبيتٌٌمدرسةٌالتيٌتمٌفيهاٌبناءٌالدورالولوخاللٌعودةٌمالكٌللبيتٌمرٌيتفقدٌالٌ

،ٌألقىٌٌمسبحتهاٌلٌغرفةٌوالدتهٌالتيٌكانتٌتجلسٌعلىٌسجادةٌالصالةٌتذكرٌوتسبحٌعلىودخ
ٌٌ:لهاٌوقالٌلهالسالمٌوجلسٌبجانبهاٌوأمسكٌيدهاٌوقٌبعليهاٌمالكٌٌا

ٌٌ؟راضيةٌعنيٌهلٌأنتٌ ميٌأٌ-
ٌٌ:ظهرٌهٌقالتٌوهيٌتمسحٌعلىٌٌ
ٌٌ.راضيةٌعليكٌياٌحبيبيٌ-
ٌٌ:مالكٌبحزنٌ
ٌٌ.ميٌسامحينياٌأغضبتكٌياٌأنٌكنتٌيومٌ إٌ-
ٌٌ:ردفتٌقائلةٌبقلبٌأمٌيستشعرأٌ
ٌ؟!ٌ!مالكٌماٌبكٌياٌحبيبيٌ-
ٌٌ:هتفٌقائال ٌٌ
ٌٌ.ننيٌلمٌأقصرٌمعكٌياٌأمٌيأودٌأنٌأشعرٌأٌ-
ٌٌ:ظهرهٌبحنانٌمسحٌعلٌىنوالٌوهيٌتٌٌ
ٌٌ.عليكٌ؟ٌأنتٌتراضيٌالكلٌياٌمالكٌهللاٌيرضىياحبيبيٌٌومتىٌقصرتٌفيٌأيٌشيءٌ-
مزينةٌمعطرةٌترتديٌٌوجدٌسناٌتنتظرهٌٌ،ودلفٌلشقتهٌقبلٌيدهاٌمرةٌثانيةٌوخرجٌوصعدٌلألعلٌىٌٌ

ٌٌ:اٌوهوٌيقتربٌمنهٌا،ٌفقالٌمازحٌ أجملٌماٌلديها
ٌ!!ٌ.ناآٌلاٌأنكٌستنفذينٌكالمٌالطبيبٌمنٌييدوٌ-
ٌٌ:حتضنتهٌوقالتاٌ
ٌ!ٌ.كنتٌخائفةٌعليكٌياحبيبٌيٌٌ،شتقتٌلكاٌ-
ٌٌ:ظهرهاٌوقالٌلهاٌمالكٌعلٌىربتٌٌ
ٌٌ؟تخافينٌحبيبتيٌٌممٌ-
ٌٌ:تنهدتٌبعمقٌوقالٌتٌ
ٌٌ.شعرٌبانقباضٌقلبٌيالٌأعرفٌلكننيٌقلقةٌوٌأٌ-

ٌٌ:مالكٌوهوٌيقبلٌيدها
ٌٌ.الٌيوجدٌفيٌحياتناٌماٌيخيفٌياٌأمٌمحموٌدٌ-
ٌٌ.سأعدٌلكٌالعشاءٌٌٌ-
ٌٌ:قالٌلهٌاٌ
ٌٌ.ودٌفقطٌأنٌتظليٌبجانبيٌبلٌأريدٌعشاءٌ الٌأٌ-
ٌٌ:جلساٌبجانبٌولدهماٌوقالٌتٌٌ
ٌٌ.اٌياٌمالكبد اٌوأأناٌبجانبكٌدائمٌ ٌ-
وتكبرٌٌ،ٌكنتٌأتمنىٌأنٌأربيكٌمرٌليسٌبيديٌياحبيبٌي..ٌ"اٌلاٌنفسهنظرٌمالكٌلولدهٌوقالٌمحادث ٌٌٌ

،ٌلكننيٌٌجلٌلمٌيمهلني،ٌلكنٌاٌلحفادك،ٌوأزفكٌلعروسكٌوأفرحٌبٌأفرحٌعندماٌتتخرجبينٌيديٌوأ
أنٌٌٌ،ٌستقصٌلكٌقصتناٌإلٌىاٌمعكمأعلمٌأنٌأمكٌستربيكٌكماٌلوٌكنتٌموجودٌ ٌٌ،نٌعليكمطمئ

ٌ"..ٌ.نجبناكأ
ٌٌ:جاءٌصوتٌسناٌوهيٌتقولٌٌ
ٌٌ.ٌ!عائلتيٌالصغيرةٌلقدٌأحضرتٌلكمٌالعشاءٌ-
ٌٌ:مسكٌمالكٌبيدهاٌوقبلهاٌوقالأٌ
ٌٌ.سلمٌهللاٌلناٌهذهٌاليٌدٌ-
ٌٌ:سناٌٌ
ٌٌ.بلٌسلمكٌهللاٌأنتٌلناٌياحبيبيٌ-



،ٌولكنهٌأبىٌٌحتضانهاٌكلٌلحظةٌويبكيٌبينٌذراعيها،ٌكانٌيشعرٌأنهٌيودٌانظرٌلهاٌطويال ٌٌٌ
،ٌتنهدٌمالكٌبعمقٌونظرٌٌتىٌالٌتشكٌفيٌالمرأنٌيتناولٌالطعامٌحوحاولٌٌٌ،المائدةٌومضىٌنحو

ٌٌ:لهاٌوهتفٌقائال ٌ
ٌٌ؟أنتٌسعيدةٌمعيٌٌ،سناٌ-
ٌٌ:وضعتٌسناٌولدهاٌوقالتٌٌ
ٌ؟ٌ.ومنٌأسعدٌمنيٌياٌمالكٌ-
ٌٌ؟نكٌأصبحتٌزوجةٌلي:ٌألمٌتشعريٌبالندمٌياسناٌٌلمالكٌٌ
ٌٌ:سناٌبتساؤلٌ
ٌ؟!!ٌ.ماٌبالكٌاليومٌياٌمالكٌتسألٌأسئلةٌغريبةٌ-
ٌٌ:ضحكٌوقالٌٌ
ٌٌ.مجردٌدردشةٌياٌزوجتيٌالحبيبٌةٌ-
ٌٌ:ردفتٌسناٌقائلٌةأٌ
،ٌٌنتٌمعلميٌوحبيبيٌوزوجي،ٌكنتٌسأكونٌنادمةٌلوٌلمٌتكنٌأنتٌتعلمهاالٌتسألنيٌعنٌأشياءٌٌأٌ-
،ٌأنتٌٌبوٌولدٌيوزوجيٌوٌأ،ٌخيٌالذيٌلمٌأشعرٌبحنانٌهاٌعنٌأبيٌالذيٌافتقدتهٌوٌأنتٌياٌمالكٌعوضٌ أ

ٌ؟!ٌ.نٌكنتٌنادمةكلٌشيءٌياٌمالكٌوتسألنيٌإ
ٌٌ:قبلٌمالكٌجبهتهاٌوقالٌ
ٌٌ.نتٌشمسٌحياتيٌياحياتيوأٌ-
،ٌٌمنٌالطمأنينةٌ،ٌقامٌمالكٌوتوضأٌوصلىٌودعاٌربهٌفأحسٌبشيءمضتٌالليلةٌوأشرقٌالصبحٌ

لتٌوجلستٌٌيقظتٌسناٌوتوضأتٌوصست،ٌوٌاقتربٌمنٌولدهٌوقبلهحمدٌهللاٌوسبحهٌواستغفره،ٌوا
ٌٌٌ،ٌووصلتٌلتلكٌاآلية:نتتلوٌبعضٌآياتٌمنٌالقرآ

ٌأٌٌبأي  ٌٌٌاٌوماٌتدريٌنفسٌ غدٌ ٌماذاٌتكسبٌ ٌوماٌتدريٌنفسٌ ) ٌ(.ٌ.تموتٌرض 
،ٌوندتٌدمعةٌمنٌعينهٌأخفاهاٌقبلٌأنٌتراهاٌسنا،ٌتناولٌإفطارهٌوهبطٌٌيةاهتزٌقلبٌمالكٌلتلكٌاآٌلٌٌ

خوتهٌٌ،ٌويتحدثٌإلىٌإلٌيدهاٌوجبهتهاليهاٌويالطفهاٌويقبلألسفلٌوجلسٌبجانبٌوالدتهٌيتحدثٌإ
لمٌيكنٌٌٌ،ويوصيهمٌبالخيرٌفيٌكلٌمكانٌوالرفقٌبالضعيفٌوالفقيرٌومساعدةٌالناسٌبماٌيستطيعون

عاملٌالناسٌبهذهٌٌمهٌبذلكٌوياٌٌيوصيٌإخوتهٌبذلكٌويعاملٌأهوٌدائمٌ ٌٌ،مالكٌاٌعلىهذاٌالكالمٌغريب ٌ
مرٌٌ..ٌكانٌيخبئٌأالٌالقليل،ٌلمٌيتبقٌإمالكٌالمعاملةٌالحسنة،ٌسرعانٌماٌتمضيٌاليامٌعلٌى

خوتهٌوعنٌٌآلخرٌرغمٌأنهٌكانٌيخفيٌكلٌهذاٌعنٌأمهٌوإلمٌكانٌيساورهٌمنٌوقتٌ ،ٌٌاٌلمرضه
،ٌسقطٌعلىٌالرضٌونظرهٌٌجلهٌقدٌحان،ٌولكنٌذلكٌاليومٌكانٌاللمٌأقوىٌمنهٌوربماٌأزوجته

الٌالمنزلٌمعٌباقيٌنسوةٌٌعممعلقٌبكلٌشيءٌحوله،ٌسناٌكنتٌفيٌالطابقٌالسفلٌتقضيٌبعضٌأ
،ٌلمٌٌاٌعنٌمالكٌلتدعوهٌللطعامجالتٌبنظرهاٌبحث ٌٌٌ،نٌانتهتٌصعدتٌودلفتٌلشقتها،ٌوبعدٌأالبيت

،ٌٌيننحوٌغرفةٌالمعيشةٌوجدتهٌملقىٌعلىٌالرضٌوذارعيهٌممدتمضتٌٌ،بصرهاٌٌيكنٌفيٌمرأى
اٌٌووصعدٌ،ٌفزعٌأهلٌالمنزلٌبصوتٌصراخٌسنٌارجاءٌالبيتفصرختٌصرخةٌقويةٌاهتزتٌلهاٌأ

قتربتٌٌ،ٌاته،ٌصرختٌوالدتهٌلماٌرٌأكانتٌسناٌتحتضنٌمالكٌوتصرخٌمنٌقلبهاٌمهرولينٌلألعلى،
ٌ:ٌوهيٌتقولشماالٌ واٌمنهٌوقلبتٌجسدهٌالساكنٌيمين ٌ

ٌ؟!ٌ!ماٌالذيٌلحقٌبكٌياٌولديٌ؟حدثٌلكٌياٌمالكٌاٌذماٌ-
بالبكاءٌٌوذهبتٌسناٌخلفهمٌتنوحٌٌٌ،السيارةٌٌاٌوحمالهٌإلىسالمٌسناٌوأمهمٌبعيد دفعٌمحمودٌوإٌ

مخٌوأعصابٌٌٌعليهٌالطبيبٌالكشفٌوحولهمٌلطبيبٌ،ٌذهبواٌبهٌلقربٌمشفى،ٌأجرىوالعويل
بماٌكانٌيخبئهٌمالكٌٌاٌليخبرهمٌثرٌ اٌمتٌأخرٌالكشفٌوخرجٌمنٌالغرفةٌحزين ٌوأجريٌعليهٌالطبيبٌاآٌل

الورمٌٌٌٌستئصال،ٌواشبهٌمستحيلٌاٌوالشفاءٌأمرخرةٌجدٌ ،ٌوأنٌحالتهٌمتأيامٌالماضيةعنهمٌطوالٌاٌل
اٌٌجراءٌالعمليةٌفتقريب ٌ،ٌوالٌينصحٌالطبيبٌبإنهاءٌحياتهٌالقليلةٌبسرعةفيٌالوقتٌالحاليٌمجازفةٌٌل

يتعديٌواحدٌبالمائة،ٌأخبرهمٌأنٌٌونجاحٌتلكٌالعمليةٌالٌٌ..ذاٌحدثتٌالمعجزةإالٌإٌالنتيجةٌواحدٌة
تستمعٌلكلماتٌالطبيبٌٌٌ،ٌكانتٌسناينقلوهٌللبيتٌحتىٌيعيشٌأيامهٌأوٌساعاتهٌالخيرةٌبينٌأهله

نٌٌ،ٌوإسالمٌومحمودٌيقفانهاٌترفضٌماٌيقولهٌالطبيب...ٌوكأاٌلٌ.ٌ.وتصرخٌمنٌروحهاٌوقلبهاٌوتقول



ومحمودٌبنحيبٌعالٌليحمالٌٌٌسالٌماٌغيرٌمصدقينٌماٌيقولهٌالطبيب،ٌدلفٌإشديدٌ ٌاٌيبكيانٌبكاءٌ وهم
ٌٌ:وقالتٌبصراخٌاهممام،ٌلكنٌسناٌوقفتٌأهٌللبيتٌكماٌأوصاهمٌالطبيبمالكٌللسيارةٌويعيدا

ٌن؟!.ٌ.تسمعا..ٌلنٌيموتٌأمالكٌلنٌيموتٌ،ينتظرٌالموتٌٌلنٌتأخذاٌمالكٌحتىٌ-
مامٌالسريرٌالذيٌيرقدٌعليهٌومدتٌٌ،ٌوقفتٌأتهاٌولكنٌسناٌكانتٌكالمجنونةحاولٌإسالمٌتهدئٌٌ

ٌٌ:ذراعيهاٌوقالتٌصارخٌة
ٌٌ.نٌيجريٌلهٌالعمليٌة،ٌسأطلبٌمنٌالطبيبٌأابد لنٌتأخذوهٌأٌ-
ٌ:ٌٌمحمودٌببكاءٌ
ٌمنٌالطبيبٌاآٌل- ٌ!ٌ.ناتركيهٌيعيشٌآخرٌلحظاتهٌفيٌراحةٌيازوجةٌأخيٌالنتيجةٌواحدةٌكماٌسمعت 
ٌٌ:سناٌبصراٌخٌ
ٌىٌمعهٌبمفرديٌ.سأبقٌٌ،اٌمنكمحدٌ ،ٌالٌأودٌأنٌأرىٌأااخرجواٌجميع ٌٌٌ،خرجٌمنٌهناٌياٌمحموداٌٌ-
وهمٌأنٌيحملهٌفمضتٌسناٌنحوٌالنافذةٌٌٌ،سالمٌبرفقٌوأمسكٌبمالكٌالذيٌيغيبٌعنٌالوعيدفعهاٌٌإٌ

ٌٌ:وقالتٌصارخة
ٌسألقيٌنفسيٌمنٌهذهٌالنافذةٌٌأقسمٌباهللٌٌ،سالمٌوخرجتٌبهٌسألقيٌبنفسيٌمنٌالنافذةلوٌحملتهٌياٌإٌ-
ٌ!!ٌ.ناآٌل
جاءٌالطبيبٌٌٌٌ،نٌيهدئهاٌولكنهاٌكانتٌكالمجنونةٌالٌتعيٌبماٌتقولٌوبماٌتفعلإسالمٌحاولٌأٌٌ

ٌٌ:جاءٌٌوهيٌتقولفتعلقتٌبهٌوراحتٌتقبلٌيدهٌبر
ٌ!ٌ!رجوك..ٌأنٌأرجوكأجرٌلهٌالعمليةٌاآٌلٌ-
ٌٌ:ظهرهاٌوقالٌلهاٌ،ٌفربتٌعلىرقٌالطبيبٌلحالهاٌوسالتٌدموعهٌمنٌحزنهاٌورجائهاٌٌ
ٌٌ.بنتيٌلكنٌنجاحٌالعمليةٌفيٌهذهٌالحالةٌشبهٌمنعدمأمرٌهللاٌياٌاٌ-
ٌٌ:انهارٌ قالتٌلهٌوهيٌتمسكٌبيدهٌمرةٌأخرىٌودموعهاٌتسيلٌأٌٌ
ٌٌ!رجوك،ٌآخرٌمحاولةٌأرجوكمليةٌأرجوكٌألهٌالعٌأجرٌ-
ٌٌ:ٌوقالصمتٌالطبيبٌقليال ٌٌٌ
متخصصٌٌ،ٌوالٌيتمٌإجراؤهٌهناٌبلٌلهٌمستشفىٌاهذاٌالنوعٌمنٌالعملياتٌحساسٌوخطيرٌجدٌ ٌ-

ٌٌ.جراءٌعمليٌةفحالتهٌالٌتحتملٌذلكٌوالٌتحتملٌٌإٌوالٌأنصحكمٌبالسفرٌبٌهٌٌ،بالقاهرة
ٌٌ:الموتٌقالتٌسناٌوكأنهاٌتتحدىٌكلٌشيءٌحتٌىٌٌٌٌ
،ٌأرجوكٌٌجراءٌالعمليٌةسافرٌبهٌولكنٌأخبرٌتلكٌالمشفىٌبحالتهٌحتىٌيجهزواٌكلٌشيءٌٌلسأٌ-

ٌٌ.ليكٌأنٌتفعلأتوسلٌٌإ
ٌٌ،نهٌالٌفائدةٌبماٌتفعلٌورفقاٌبحالهاٌكتبٌلهاٌأمرٌالتحويلٌوهوٌمتأكدٌمنٌأصمتٌالطبيبٌطويال ٌٌٌ

ه،ٌكانٌٌخرٌساعاتٌمنٌحياتاٌوزوجهاٌفيٌآخرٌمرحلةٌوفيٌآخرٌأيامٌوربماٌٌآقدٌتأخرٌالوقتٌكثيرٌ 
،ٌولكنهمٌأذعنواٌلمرهاٌفيٌٌذلكٌمحمودٌقدٌالنٌلصرارهاٌعلىٌالسفرٌرغمٌاعتراضٌإسالمٌعلى

معواٌٌمنٌخلفهمٌوسٌوٌاهلٌالبلدةٌقدٌذهب،ٌكانٌبعضٌأبالتقصيرٌتجاهٌمالكٌالنهايةٌحتىٌالٌيشعروا
ودعاٌلهٌالكبيرٌوالصغيرٌٌٌٌ،اهلهاٌجميع ٌمٌالطبيبٌفذاعٌالخبرٌفيٌأرجائهاٌوحلٌالحزنٌعلىٌأكال

بهاٌبالشفاءٌٌٌٌااٌرحيمٌ كانٌمالكٌيومٌ ٌٌ،ٌوالتالميذٌوكلٌروحوالفقيرٌوالغنيٌوالضعيفٌوالمسكين
كتظٌبيتٌمالكٌبالنساءٌوالرجالٌووالدةٌمالكٌتنوحٌوشقيقتهٌوزينبٌوفاطمةٌٌوبرحمةٌهللاٌعليه،ٌا

سالمٌومحمودٌووضعوهٌبرفقٌٌغيرٌسناٌومالكٌوتعتنيٌبهٌكماٌلوٌأنهاٌأمه،ٌحملهٌإيٌتحملٌصالت
،ٌٌداخلٌالسيارةٌوركبتٌسناٌبجانبهٌووضعتٌرأسهٌفوقٌصدرهاٌولفتٌذراعيهاٌحولٌخصره

لسفرٌيستغرقٌثمانٌساعاتٌٌ،ٌالطريقٌطويلٌواوركبٌإسالمٌبجانبٌمحمودٌوانطلقواٌبالسيارة
فتحٌمالكٌعينيهٌٌٌٌ،ربعٌساعاتٌوسناٌمتشبثةٌبمالكوللمشفى،ٌمضتٌأكاملةٌحتىٌيصلواٌللقاهرةٌ

ٌٌ:ٌوهمسٌفيٌأذنهاٌبصوتٌضعيفٌوهوٌيقولقليال ٌ
ٌ!ٌ.يكفينيٌمنٌالدنياٌأنٌأموتٌبينٌذراعيٌذاتٌالضفائرٌ-
ٌٌ:قبلتهٌفوقٌجبينهٌوفيٌكلٌجزءٌمنٌوجههٌوهتفتٌبتحٌدٌ
ٌٌ.ستحياٌقلبيٌالٌيكذبٌياٌمالكٌ،لنٌتموتٌ،الٌلنٌتموتٌياٌمالٌكٌ-



وكمٌكانتٌٌٌ،نفاسهوعيٌفوضعتٌيدهاٌفوقٌصدرهٌتتحسسٌٌأٌالٌلغابٌمالكٌمرةٌثانيةٌفيٌاٌٌ
ليهٌودعتهٌبقلبٌٌدة،ٌفناجتٌربهاٌفيٌنفسهاٌوتضرعتٌإأنفاسهٌضعيفةٌوكأنهاٌتودٌالخروجٌبالعو

وظلتٌترددٌٌٌٌ،ذاٌدعاهٌغيرٌهللاٌالرحمنٌالرحيموذكرتٌأمنٌيجيبٌالمضطرٌإٌٌ،مخلصٌومحترق
تصالٌٌ،ٌوكانٌالمشفىٌبعلمٌمنٌاخوتهٌودلفواٌبهإلىٌأنٌوصلواٌللمشفىٌوحملهٌإ(ٌياربٌ.ٌ.يارب)

ٌٌعلىٌسالٌميبٌالذيٌحولهٌوشرحٌخطورةٌحالتهٌوإصرارٌأهلهٌعلىٌإجراءٌالعمليةٌ،ٌمضىٌٌإالطب
،ٌوبعدٌفحوصاتٌٌمضاعفاتٌللمريٌضٌةييٌينفيٌمسئوليةٌالمشفيٌعندٌحدوثٌٌأالتقريرٌالٌذ

طباءٌالذينٌسيجرونٌلهٌالعمليةٌلنٌيختلفٌعنٌكالمٌٌٌلوأشعاتٌأجريتٌلمالكٌورغمٌأنٌكالمٌا
الطبيبٌالمحولٌمنٌجانبهٌولكنٌطالماٌأهلهٌمصرينٌمنٌيدريٌلعلٌهللاٌيخلفٌكلٌالظنون،ٌٌ

قالتٌٌٌ،نٌبهٌلغرفةٌالعملياتلٌعلىٌالتروليٌامامٌالممرضاتٌيدفعنظرتٌلهٌسناٌوهوٌمحمو
ٌٌ:هامسة

سكٌبالحياةٌمنٌأجلناٌومؤمنةٌأنٌهللاٌرحيمٌٌالٌأعرفٌماذاٌسيحدثٌلكٌولكننيٌمؤمنةٌأنكٌستتمٌ-
ٌٌ.وهوٌالذيٌيمدٌقلبيٌباالطمئنانٌوالتمسكٌبحياتٌك

ٌ:ٌاسالمٌفيٌوجهٌسناٌوقالٌلهاٌمعاتب ٌدلفواٌبهٌللداخلٌفوقفٌٌإٌٌ
ٌعلىأنتٌ ٌ،طباءٌإذاٌحدثٌلخيٌمكروهٌوهوٌتحتٌأيديٌاٌلالٌأنتٌ إلومٌٌلنٌأٌ- .ٌٌذلٌكٌٌمنٌأصررت 

،ٌورغمٌحزنهاٌقلبهاٌٌناٌالتيٌكانتٌتغمضٌعينيهاٌبمناجاةٌربهاسالمٌوأبعدهٌعنٌسمحمودٌأمسكٌبٌإ
هٌلكثرةٌاالتصاالتٌمنٌأهلٌالبلدةٌوكذلكٌٌمنٌالسكينةٌ،أغلقٌمحمودٌهاتفٌمطمئنٌوبهٌشيء

ظرونٌبعضهمٌلبعض،ٌليستٌٌطباءٌيٌنظرينٌقضاءٌهللاٌفيٌمالك،ٌاٌلجلسواٌجميعاٌمنٌتٌٌ،سالمإ
،ٌهمٌيقومونٌبإجراءٌٌكنٌقلماٌتحدثٌالمعجزةٌوتنجحولٌٌ،التيٌيجرونهاٌبنفسٌالحالةٌٌالعمليةٌالولى

أنهٌٌٌتلكٌالعمليةٌمحاولةٌأخيرةٌلحياءٌروحٌشارفتٌعلىٌاالحتضار،ٌوهنٌنفسٌمالكٌويبدٌو
اقتربتٌمنهٌوجذبتهٌمنٌيدهٌوقالتٌٌٌ،هاٌتقتربٌمنهٌبضفائرهاٌوتبتسمٌفيٌوجهها،ٌرآسينقطعٌنهائي ٌ

ٌٌ:له
ٌٌ.ستنتظرنيٌفيٌالمستقبلٌالبعيدٌٌ،قمٌياٌمالكٌ-
ٌٌطفال ٌٌٌاٌورأىوأنجبتٌلهٌولدٌ ٌ،نتفخٌبطفلٌهاٌزفتٌإليهٌوبطنهاٌاهاٌعروسٌ ولحظاتٌثمٌماٌلبثتٌرآٌ

ٌٌ؟ٌ!طفلٌهلٌستتزوجٌبعدٌموتيٌ..ٌإنناٌلمٌننجبٌسوىٌقالهاٌفيٌالٌوعيهلكنٌمهال ٌٌ،تمسكٌبٌهٌآخر
تبتسمٌلهٌٌلفهمٌتقفٌذاتٌالضفائرٌومنٌخٌٌ،نٌوجههٌوينادونهٌبأبيأىٌطفالنٌيقترباهٌمنهٌويقبالر

،ٌونظرٌالطباءٌثانيةٌلبعضهمٌثمٌأتمواٌإجراءٌالعمليةٌٌائ ٌٌيفشٌاٌئ ٌينفاسهٌتعودٌٌشفابتسمٌلهاٌوبدأتٌأ
سالمٌومحمودٌمنتظرينٌٌالتيٌاستغرقتٌخمسٌساعاتٌكاملةٌٌلمٌتتحركٌفيهاٌسناٌولمٌيتحركٌٌإ

ٌٌعنٌحالٌهٌ،ٌلمٌتسرعٌإليهمٌسناٌولمٌتسألهٌممدر،ٌخرجٌالطباءٌوالعرقٌيتصببٌمنٌوجوههكلمةٌالق
أخبرهمٌٌٌٌ،طباءٌبقلوبٌمنفطرةٌيسألونٌعنٌحالٌمالك،ٌوأسرعٌمحمودٌوإسالمٌلألبلٌظلتٌمكانها

ٌٌ:قالواٌٌ،هاٌمباشرةيبٌأنٌنجاحٌالعمليةٌالٌيظهرٌبعدٌإجرائالطب
ٌٌ.امرٌ ذلكٌألعلٌهللاٌيحدثٌبعدٌٌٌليسٌأمامناٌسوىٌأنٌننتظرٌونرىٌ-
أماٌسناٌٌٌ،باكيةٌوقلوبٌمنفطرةٌبعيونٌلمٌيخففٌكالمٌالطباءٌحزنهمٌعلىٌأخيهمٌبلٌجلسوٌاٌٌ

،ٌوضعٌمالكٌفيٌغرفةٌتصمتٌدونٌحراك..ٌدونٌكالم..ٌدونٌبكاءفكانتٌتجلسٌالقرفصاءٌو
بيضٌممددٌفاقدٌالوعيٌوأجهزةٌكثيرةٌملتصقةٌتشيرٌٌيةٌالمركزةٌرأسهٌملفوفٌبالقطنٌاٌلالعنٌا

تذوقٌالطعامٌمنذٌٌسناٌلمٌتٌقيدٌالحياة،ٌتمرٌالساعاتٌثقيلةٌعليهمٌىٌأنهٌماٌزالٌعلٌىبصافراتهاٌعل
وذهبٌٌٌحملهاٌمحمودٌالذيٌلمٌينقصهٌنكبةٌأخرىٌٌ،خارتٌقواهاٌوفقدتٌوعيهاٌٌيومينٌكاملينٌحتى

كوز،ٌوأخبرٌالطبيبٌٌتعلقٌلهاٌالمحاليلٌوزجاجاتٌالجلوٌٌمرٌأن،ٌكشفٌعليهاٌوأبهاٌللطبيب
ٌٌ:بتساؤلٌوحزن،ٌمحمودٌاٌوتحتاجٌعنايةٌأكثرٌمنٌذلٌكمحمودٌأنهاٌفيٌحالةٌسيئةٌجد 

ٌٌ.حياةٌوالموتلكانٌهللاٌفيٌعونهاٌزوجهاٌيرقدٌبينٌٌاٌ-
ٌٌ:الطبيبٌبحزنٌ
ٌٌ.فاهاشفاهٌهللاٌوعٌ-
ٌٌ:محمودٌٌ
ٌٌ؟يهاٌالطبيبوماٌالذيٌأصابهاٌأٌ-



اٌٌشديد ٌٌتغذيةٌفبكىٌمحمودٌبكاءٌ ٌٌاٌتحتاجٌإلىنهاٌهزيلةٌجدٌ ،ٌوأنهاٌحاملٌفيٌشهرهاٌالثانيأخبرهٌٌأٌ
ٌٌ:وقالٌللطبيب

ٌ!ٌ.الميتيخرجٌالحيٌمنٌٌ-
ٌٌ:محمودٌربتٌالطبيبٌعلٌىٌ
ٌٌ.نادعٌلهٌهللاٌفالمرٌكلهٌيرجعٌإليهٌاآٌلٌ-
،ٌدلفٌعليهاٌٌدةٌللوقوفٌبجانبهمٌفيٌتلكٌالظروفخوةٌسناٌوعددٌمنٌرجالٌالبلجاءٌللمشفىٌٌإٌ

اٌٌسالمٌبماٌحدثٌفوجدٌمحمودٌيجلسٌحزين ٌغرفةٌالتيٌترقدٌبهاٌبعدماٌأخبرهٌٌإشقيقهاٌمحمدٌفيٌال
ٌ،ٌأجابهٌمحمودٌبأسىٌ:فسألهٌعنٌحالٌمالكٌ،سريرهاٌٌمقعدٌبالقربٌمنٌعلى

ٌالٌجديٌدٌ-
اٌٌيضٌ ،ٌوأخبرهٌٌأيامٌفسقطتوسألهٌماٌأصابٌأختهٌفأخبرهٌمحمودٌأنهاٌلمٌتتذوقٌالطعامٌمنذٌثالثةٌأٌ

كتفٌمحمودٌٌٌ،ٌربتٌمحمدٌعلىبيٌالذيٌربماٌيأتيٌللحياةٌيتيمٌاٌلأنهاٌتحملٌطفلٌمالكٌالثان
ٌٌ:ليواسيهٌوقالٌلٌه

ٌٌ.رجلٌالرجاليبتناٌومالكٌكانٌمنٌخيرٌالرجالٌوأمصيبتكمٌهيٌمصٌ-
ٌٌ:ثمٌهتفٌفيهٌ
ٌٌ.االمرٌهللٌمنٌقبلٌومنٌبعٌدٌانٌوكنٌقوي ٌاخرجٌيامحمودٌفإنٌأهلٌالبلدةٌمجتمعيٌ-
نٌفيٌقلبٌٌ،ٌاحتضنهٌزوجٌعزةٌأختهٌوبكىٌلحالٌمالكٌفإخرجٌمحمودٌوالحزنٌيلفحٌقلبهٌ
عنٌحالٌزوجةٌمالكٌٌٌلٌمجدٌي،ٌسأاٌلهخٌ ،ٌبلٌويعتبرهٌأزوجٌعزةٌمعزةٌكبيرةٌلمالكٌٌ(مجدي)

حالٌٌٌ،ٌسلمٌعاطفٌعلىٌمحمودٌودلفٌهوٌاآلخرٌليطمأنٌعلٌىنهاٌبحالةٌسيئٌةفأخبرهٌمحمودٌأ
جلهاٌٌ،ٌحزنٌعاطفٌمنٌٌأكانٌيجلسٌمحمدٌفيٌالغرفةٌوهيٌممددةٌومعلقٌلهاٌالمحاليلٌ،شقيقته
ٌ:وقال

ٌٌ.تحملٌهذاٌالشقاٌءٌٌتيٌماٌزالتٌصغيرةٌعلىخأٌٌ-
ٌٌ:تنهدٌمحمدٌبعمقٌوقالٌ
ٌٌ.ٌٌولنٌنتركهاٌبمفردهاٌولنٌنتركهاٌهناٌدقيقةٌواحدةٌبعدٌذلكٌدعهاٌتشقىٌ،لنٌنٌٌ،خياطمئنٌياٌٌأٌ-

ٌٌ:عاطفٌبتعجٌب
ٌ؟ٌ!ماذاٌتقصدٌ-
ٌٌ:محمٌدٌٌ
ٌٌ.سنأخذهاٌمعناٌ-

ٌ؟!!ٌ.الحالةباٌخالدٌوزوجهاٌفيٌهذهٌ:ٌهلٌسنعيدهاٌمعناٌياٌٌأعاطف
ٌٌ:محمدٌبصوتٌحازمٌ
ٌ؟ٌ.فبأيٌصفةٌنتركهاٌبينٌرجالٌغرباءٌتنامٌبينهمٌبمفردهاٌ،نعمٌستعودٌمعناٌ-
ٌٌ:عاطفٌ
ٌٌ.اٌأنٌتتركهبد ا،ٌوالٌيصحٌأخوةٌزوجهاٌوزوجهاٌيرقدٌمريضٌ مٌإولكنهٌ-
ٌ:محمدٌبنظرةٌصارمةٌ
،ٌفكيفٌنتركٌأختناٌٌخيلحظةٌوهذاٌأمرٌهللاٌياٌأٌٌةي،ٌوربماٌيموتٌفيٌأزوجهاٌبينٌالحياةٌوالموتٌ-

ٌٌ؟فيٌبيتهمٌهناٌبمفردهاٌأوٌحتى
ٌٌ:عاطفٌ
ركهاٌتبقىٌٌاتٌ،نٌكانٌذلكٌفالٌيصحٌأنٌتتركهٌوهوٌفيٌتلكٌالظروف،ٌحتىٌوإوافقكٌالرأيالٌأٌ-

ٌٌ.مرهبجانبهٌحتىٌيحكمٌهللاٌفيٌأ
ٌٌ:محمٌدٌٌ
ٌ؟!ٌ.تريدٌأنٌتأكلٌالناسٌوجوهناٌ؟ختيٌتقيمٌبمفردهاٌمعٌشابين،ٌأتركٌأأنتٌمجنونٌ-
ٌفٌردٌبأسىٌ:عاطٌ
ٌٌ.اتركهاٌيكفيٌماٌهيٌفيٌهٌٌ؟!أخيٌوهلٌهذاٌظرفٌتتحدثٌفيهٌالناسٌيٌاٌ-
ٌٌٌ:محمٌدٌٌ



،ٌولذاٌقررتٌأنٌٌلوٌماتٌزوجهاٌٌالناسٌستأكلٌوجوهناٌلوٌتركناهاٌدقيقةٌفيٌبيتهمٌبعدٌموته-
جلهاٌومنٌأجلٌٌسنربيٌولدهاٌوالطفلٌالذيٌستضعهٌكأوالدناٌوسنكرمهماٌمنٌأنٌوآخذهاٌمنٌاآٌل

ٌٌ.مالك
ٌٌ:ةعاطفٌفيٌمفاجأٌٌ
ٌ؟ٌ!خرٌٌآهلٌستنجبٌطفال ٌٌ-
ٌٌ:محمدٌ
ٌٌ.خبرهٌالطبيبٌلمحموٌدنعمٌهذاٌماٌٌأٌ-
ٌٌ:عاطفٌبحزنٌٌ
ٌٌ.يخرجٌالحيٌمنٌالميتٌ،الٌباهللالٌحولٌوالٌقوةٌإٌ-
ٌٌ:محمدٌ
ٌٌ.نناٌسنعاودٌبهارٌإخوةٌزوجهاٌٌأنٌأنٌنخبالمهمٌاآٌلٌ-
مضىٌٌٌ،حاولٌعاطفٌمنعٌمحمدٌمنٌإخبارٌمحمودٌوإسالمٌبذلكٌلكنٌمحمدٌأصرعلىٌإخبارهمٌ

ٌٌ:اٌوقالٌلهماسالمٌومحمودٌجانب ٌمحمدٌنحوهمٌوأخذٌإ
مورٌاٌأرىٌاٌليضٌ أعلمٌأنكماٌفيٌظرفٌالٌيسمحٌبالكالمٌأوٌاللومٌعلىٌأيٌشيء،ٌولكننيٌٌأٌ-

ٌٌ.بنظرةٌمختلفة
ٌٌ:سالمإٌ
ٌٌ؟ماذاٌتقصدٌياٌأباٌخالدٌ-
ٌٌ:محمدٌبحزنردٌٌٌ
ٌٌ..ٌ.ن،ٌوإليهٌوتعيشٌخادمةٌتحتٌقدميه،ٌوإنٌشفيٌزوجهاٌستعودٌٌإختيٌوولدهاٌلبيتناسآخذٌأٌ-

ٌٌ:وصمتتٌقليال ٌ
بهاٌهيٌوولدهاٌوالطفلٌالذيٌٌٌٌا،ٌبيتٌأبيهاأولىبينكمٌلمٌيشفٌفالٌيصحٌوالٌيجوزٌأنٌتبقٌىٌنوإٌ-

ٌٌ.ستنجبه
ٌٌ:سالمٌبغضبإٌ
ٌٌٌ،أتسمعٌياٌأباٌخالدٌ،يخرجواٌمنٌبيتهمٌمهماٌكانتٌالظروفخيٌوزوجتهٌوطفلهٌالقادمٌلنٌابنٌأٌ-

ٌ!ٌ.قيدٌالحياةٌكٌقولٌهذاٌالكالمٌوأخيٌماٌزالٌعلٌىعيبٌعلي
ٌٌ:محمدٌبهدوءٌ
اٌٌحقٌبهمٌلكنٌالولدٌماٌزالٌصغيرٌ ،ٌأنتمٌأهلهمٌوٌأوالدٌأخيكوأناٌلمٌأقلٌأنيٌسأحرمكمٌمنٌأٌ-

ٌاٌ.هلهماٌوبعدهاٌيعودانٌٌلهميشتدٌعودٌاٌحتٌىوعليهاٌرعايتهمٌٌ،والطفلٌالقادمٌفيٌبطنها
ٌٌ:سالمإٌٌٌ
ٌ!ٌ.خيٌقدٌماتأنتٌتفصلٌفيٌزوجةٌأخيٌوحياتهاٌوكأنٌأٌ-
ٌٌ:سالمٌوقالٌبهدوءمحمودٌأسكتٌإٌٌ
ٌٌ.باٌخالٌداٌياٌأرغامٌ ،ٌولكنٌلنٌتأخذهاٌإرادتٌالعودةٌمعكمٌلنٌنمنعٌذلكإنٌأٌ-
ٌٌ:بعينينٌثقيلتينٌنظرتٌسناٌحولهاٌفأردفٌعاطفٌقائال ٌٌٌ
ٌٌ.المتكٌياحبيبتٌيسٌٌاٌهللٌعلىحمد ٌ-
،ٌأسندهاٌشقيقهاٌحتىٌوصلتٌلغرفةٌٌقامتٌمنٌمكانهاٌتترنحٌٌ،نظرتٌفيٌصمتٌحزينٌولمٌتردٌ

مرعودتهاٌمعٌشقيقها،ٌذهبٌإليهاٌٌالعنايةٌالتيٌيقفٌأمامهاٌمحمودٌوإسالمٌومحمدٌيتناقشونٌفيٌأ
ٌٌ:هاٌوقالٌلهامحمدٌفورٌأنٌرآ

نتٌتاركةٌولدكٌٌ،ٌٌأنٌليسٌلهٌفائدةوجودكٌهناٌاآٌل،ٌلكنٌياٌابنةٌأبيٌمرٌمنٌقبلٌومنٌبعدهللٌاٌلٌ-
ٌ.فمالكٌبينٌيديٌهللاٌٌ،نٌأكثرٌمنٌمالكوٌيحتاجٌلكٌاآٌلالرضيعٌه

ٌٌ:نظرتٌلهٌفيٌصمتٌالٌتفهمٌماذاٌيقصدٌ،ٌونظرتٌلمحمودٌوقالتٌلهٌبصوتٌضعيفٌٌ
ٌٌ؟الٌيوجدٌجديدٌعنٌمالكأٌ-
ٌردٌمحمودٌبأسىٌ:ٌ
ٌٌ.ننتظرٌرحمةٌهللاٌ-



ٌٌ:محمدٌ
ٌٌ.ٌنٌبناٌأمكٌتنتظركٌفيٌالبيت،ٌولكنٌهياٌاآٌلٌبأولٌعنٌحالتهٌفيٌالهاتفوالٌ سيطمئنونكٌأٌ-

ٌٌ.مالكٌ..ٌلنٌأتحركٌمنٌهناٌقبلٌأنٌأطمئنٌعلىاٌلٌ..اٌلٌ:عادتٌللخلفٌوقالت
ٌٌ:ٌوقالصمتٌمحمدٌقليال ٌ

كنٌٌلوالٌاشغاليٌلبقيتٌمعكٌولٌٌ،هناٌبمفردكٌتقيمينٌمعٌشابينٌفالٌتجعليٌالناسٌتلومٌعليناٌنتٌ أٌٌ-
ٌٌ.كماٌتعلمينٌليسٌلديٌوقت

ٌٌ:ختبئتٌخلفٌمحمودٌوقالتٌببكاءسناٌالتيٌاٌ
ٌٌ.خوتيليسواٌبأغرابٌوهمٌمثلٌإٌٌخوةٌمالك،ٌوهؤالءٌإلنٌأتركٌمالكٌ-
ردفٌٌهاٌبقوةٌفالٌيصحٌماٌتفعلهٌ،عاطفٌأشارٌلعاطفٌأنٌيصطحبمحمدٌوهوٌيجزٌعلىٌأسنانهٌأٌٌ

ٌٌ:قائال ٌ
ٌعلٌىوهللاٌياٌأخيٌالذيٌاليصحٌهوٌماٌتفعلهٌأنتٌ- لبقاءٌبجانبٌٌأختكٌوتحرمهاٌمنٌاٌٌ،ٌالٌتقس 

ٌٌ.قدرٌهللاٌغيرٌذلٌكوٌكانٌاٌلزوجهاٌسواءٌكانٌسيشفىٌأ
ٌٌ:ظهرهاٌوقالٌلهاٌربتٌعاطفٌعلٌىٌ
ٌٌ.بقيٌمعهٌوتحتٌقدميه،ٌٌاابدٌ ،ٌالٌتتركيٌزوجكٌٌأأصيلةٌياحبيبتيٌ-
دارٌالزجاجيٌالذيٌيرقدٌخلفهٌٌهاٌوعلقتٌنظرهاٌبالجنتحبتٌبالبكاءٌوجلستٌالقرفصاءٌمكاناٌ

أنٌيتركهاٌبعدٌرجاءٌعاطفٌووعدهٌأنهٌسيأتيٌليأخذهاٌإنٌطالتٌٌٌاٌلمالك،ٌوماٌكانٌمنٌمحمدٌإ
تٌاالنتظارٌٌكمٌهيٌمؤلمةٌٌلحظاٌ!!..سنٌاٌتٌساعاتٌمريرةٌتمضيٌعلٌى،ٌكمٌكانمدةٌغيبوبةٌمالك

نهاٌفعلتٌٌنٌشيءٌيطمئنٌنفسهاٌويؤكدٌلهاٌٌأ،ٌولكنٌدائماٌماٌكاوٌالموتوانتظارٌماذاٌالحياةٌأ
،ٌجاءٌالطبيبٌليكتبٌٌابٌيومٌ يح،ٌالٌتجزمٌذلكٌلكنهاٌمضتٌخلفٌإحساسهاٌالذيٌلمٌيخالصح

ماٌكانتٌسناٌتسألٌالطبيبٌعنٌحالٌمالكٌبلٌكانتٌٌٌٌ،التقريرٌعنٌحالتهٌالتيٌلمٌيجدٌبهاٌجديد
مامهاٌوقالٌٌرٌبها،ٌمحمودٌجلسٌأسكينةٌالتيٌتشعجابةٌفيٌقلبهاٌفيٌال،ٌوكانتٌاٌلتحدثٌربهاٌعنه

ٌٌ:لها
نٌوطفلكٌالقادمٌٌكٌمعٌمحمدٌوعاطفٌفولدكٌيحتاجكٌاآٌلفضلٌعودتياٌزوجةٌأخيٌٌكنتٌأٌ-

ٌٌ.نتٌالٌتأكلينٌوالٌتشربين،ٌوأنتٌهناٌتقتلينٌنفسك..ٌأيحتاجٌمنكٌرعايةٌلنفسك
ٌ؟!ٌ.طفليٌالقادمٌٌ:قالتٌبتعجبٌٌ
ٌٌ:محمودٌبسعادةٌفيٌعمقهاٌحزنٌٌ
ٌٌ.خبرنيٌالطبيبٌأنكٌتحملينهوطفلٌمالكٌكماٌٌأنعمٌطفلكٌٌ-
ٌطنهاٌوسالتٌدمعةٌمنٌعينهاٌفيٌصمت..ٌ.وضعتٌيدهاٌفوقٌبٌٌ
كانتٌحالةٌنوالٌٌٌ،مه،ٌجاءتٌوالدةٌمالكٌإليهمٌتحملٌولدٌمالكٌحتىٌتطعمهٌأياممرتٌعشرةٌأٌ

وأعادٌٌٌٌ،الٌتسوءٌحالتهاٌأكثرٌمنٌذلكٌٌزقٌالقلبٌعندٌرؤياهاٌفأعادهاٌإسالمٌللبلدةٌحتىسيئةٌويتم
كانتٌسناٌتقفٌملتصقةٌٌٌ،وبقيتٌسناٌومحمودٌبجانبٌمالٌكٌٌ،معهاٌطفلٌمالكٌالتيٌكانتٌمتشبثةٌبه

فأحستٌأنٌقلبهاٌقفزٌداخلهاٌوبرقتٌعيناهاٌٌٌ!!.ٌ.بالجدارالزجاجيٌفخيلٌلهاٌأنٌمالكٌرفعٌكفه
لعلٌماٌرأتهٌحقيقيٌوليسٌبالتخيلٌأوٌالتمني،ٌدلفتٌٌٌوٌ،تنظرٌلهٌبترقبٌلعلهٌيحركهاٌثانية

،ٌفوجدتهاٌكماٌهيٌٌلممرضةٌودارتٌحولٌالجهزةٌالمعلقةٌتطمئنٌعلىٌأنهاٌتعملٌأوٌالٌتعملا
نظرتٌلهٌوهيٌغيرٌمصدقةٌٌٌ!!..المريضٌيفتحٌعينيهٌاٌ،غريب ٌٌائ ٌٌيبحركتهاٌولكنهاٌوجدتٌش

عليهٌٌٌاٌلمٌيتحركٌولمٌتبدخمسةٌعشرٌيومٌ ٌ؟!ٌ!اقيدٌالحياةٌحق ٌٌ"هلٌماٌزالٌعلىٌ..وتساءلت
ٌ!!".ٌ.الحياة

فهرولٌالطبيبٌلداخلٌغرفةٌٌ،خبرتهٌبماٌرأتهمسرعةٌودلفتٌلداخلٌمكتبٌالطبيبٌوأتٌفخرجٌ
نٌروحهاٌستتنتزعٌمنهاٌعندماٌرأتهمٌيدلفونٌٌ،ٌخفقٌقلبٌسناٌوأحستٌأالعنايةٌالمركزةٌبسرعة

،ٌوقفٌالطبيبٌٌللداخل،ٌنظرٌالطبيبٌلوجهٌمالكٌفوجدهٌينظرٌلسقفٌالغرفةٌويحاولٌتحريكٌيده
ٌٌ:ردفٌقائال ٌوأ
ٌ!ٌ.جلٌكتابأٌٌلكلٌ-
ٌٌ:زاحٌعنٌفمهٌجهازٌالتنفسٌالصناعيٌوقالٌلهاقتربٌمنهٌالطبيبٌوأٌٌ



ٌ،ٌأوٌحمداٌهللٌعلىٌعودتكٌللحياةٌمرةٌأخرى!ٌ.اٌهللٌعليٌسالمتكحمد ٌ-
ٌ:هتفٌمالكٌبأنينٌوضعف

ٌ؟ٌ!ناأينٌأٌ-
ٌ:ٌٌٌاالطبيبٌمبتسمٌ ٌٌ
ٌ؟ٌ!مكلفٌبحسابكأتظنٌأنكٌفيٌاآلخرةٌوأناٌالملكٌال-
ٌٌ:ٌاكملٌالطبيبٌضاحكٌ نظرٌلهٌمالكٌبصمتٌفأٌ
وقدٌأجريناٌلكٌعمليةٌالٌٌٌ؟!..ٌأنتٌياعزيزيٌفيٌمشفىليسٌكذلكاٌأمالكٌ ٌلكنٌوجهيٌالٌيبدٌوٌ-

ٌٌٌ،قولٌالحمدٌهلل،ٌليسٌأماميٌسوىٌأنٌأنتٌهذاٌالواحدٌبالمائة،ٌوكنتٌأنجاحهاٌواحدٌبالمائٌةٌٌىيتعد
منٌموتٌٌٌدعونٌحتىٌتنجواذاٌكانواٌينٌوأتصلٌبوالدتكٌوأقولٌلهماٌبمسأخرجٌلزوجتكٌاآٌل

ٌ؟!ٌ.وٌيخبرونيٌماذاٌأنتٌكنتٌتفعلٌفيٌدنياكٌليباركٌهللاٌفيٌعمرك؟ٌأمحقق
شياءٌٌ،ٌقلبهاٌالذيٌيحدثهاٌباٌلمامهٌوقلبهاٌيخفقٌبشدةخرجٌالطبيبٌووقفتٌسناٌتزدردٌريقهاٌأٌٌ

صمتٌهوٌٌ،ٌظلٌالطبيبٌينظرٌلسناٌبغطٌفيٌالنوٌم،ٌكانٌمحمودٌينظرتٌلهٌبصمتٌ،قبلٌوقوعها

ٌٌ:تنهدٌبعمقٌوسألهٌاٌٌ،اٌمماٌزادٌمنٌخفقانٌقلبهاأيضٌ 
ٌ؟ٌ!بماذاٌكنتٌتدعينٌلزوجكٌ-
ٌ؟ٌ!ماذاٌحدثٌ:قالتٌببكاٌءٌ
ٌٌ:الطبيبٌٌ
ٌٌ؟ٌبماذاٌكنتٌتدعينٌلزوجكوالٌ أخبرينيٌأٌ-
ٌٌ:سناٌبلهفةٌ
ٌٌ.قولٌياربكنتٌأٌ-
ٌٌ:خلعٌالطبيبٌنظارتهٌوقالٌ
ٌ!!ٌ.ستفاٌقفقدٌادخليٌلزوجكٌنٌاستجابٌللعبدوالربٌاٌ-
ٌٌ:تهٌبقوةٌوقالتاٌغيرٌمصدقةٌأمسكتٌبيدٌالطبيبٌوهزسنٌ
ٌٌ؟اٌماٌتقولٌأيهاٌالطبيبباهللٌحق ٌٌ-
ٌٌ:اقالٌلهاٌمازحٌ ٌ
ٌ!ٌ.والحقيقةٌمنٌحقهٌيغارعليكٌ،بيديٌنكٌتمسكيزوجكٌيغارٌأنٌرٌآٌ-
ٌٌ:ٌبرفقفٌقائال ٌ،ٌأردستشعرٌالطبيبٌدرجةٌحبهاٌلهاٌفٌاحارٌ ٌٌبكتٌذاتٌالضفائرٌبكاءٌ ٌ
ستجابٌلدعائكٌوبربكٌالتنسينيٌمنٌٌاٌهللٌالذيٌٌاشكرٌ ٌنٌوصليوادخليٌلزوجكٌكفاكٌبكاءٌ ٌ-

ٌ!ٌ.دعائكٌأنٌيرزقنيٌهللاٌبزوجةٌوفيةٌتحبنيٌمثلماٌتحبينٌزوجك
مضتٌنحوٌمالكٌٌٌ،دخلتٌسناٌالغرفةٌوهيٌتشعرٌأنٌروحهاٌستخرجٌمنهاٌوقلبهاٌسيقفزٌأمامهاٌٌ

تتحدثٌفأشارٌلهاٌبيدهٌفجلستٌعلىٌٌٌنٌدونٌأليهٌطويال ٌ،ٌوقفتٌأمامهٌونظرتٌإوقدماهاٌتتعثر
اناٌالٌنجدٌالكلماتٌالتيٌٌفأحيٌ،رضٌبجانبٌسريرهٌتحتضنٌيدهٌوتقبلهاٌببكاءٌحارٌفيٌصمتاٌل

ٌٌ:،ٌمالكٌالذيٌكانٌيشعرٌبهاٌهتفٌبضعفرٌبهٌفنصمتٌونتركٌلدموعناٌالعناننشعٌتعبرٌعما
ٌ!ٌ.نيٌمنٌهناكنيٌمنٌيديٌوأعدٌت،ٌلقدٌجذبتياٌذاتٌالضفائرٌكفٌىٌ-
ٌٌمسحٌعلٌىٌ،الٌيصفهٌكالمٌوالٌبكاءٌوالٌصراخٌليهٌبصمتٌفماٌكانٌفيٌقلبهاكانتٌتنظرٌٌإٌٌ

ٌٌ:وجههاٌبحنانٌوقالٌلهٌا
ٌٌ.رأيتٌذلكٌ،اٌفيٌالمستقبلٌياٌذاتٌالضفائراٌثاني ٌسننجبٌولدٌ ٌ-
ٌٌ:قالتٌببكاءٌٌ
ٌ!ٌ.ولدكٌالثانيٌببطنيٌ،نهٌببطنيٌياٌمالكإٌٌ-
محمودٌوأخبرتهٌٌا،ٌخرجتٌمنٌالغرفةٌوأيقظتٌبتسمٌمالكٌبسعادةٌوشكرٌهللاٌفيٌنفسهٌكثيرٌ اٌ

اٌللداخلٌوجدهٌٌدلفٌمسرعٌ ٌ!!..محمودٌارتطمٌبالجدارٌوهوٌالٌيصدقٌٌ،ستفاقببكاءٌأنٌمالكٌقدٌا
ٌٌ:صدرهٌبحنانٌوقالٌ،ٌمسحٌمالكٌعلىاشديدٌ ٌاٌفانحنىٌعليهٌوقبلهٌوهوٌيبكيٌبكاءٌ مستفيق ٌ

ٌٌ.الحمدٌهللٌٌ،ناٌبخيرٌياحبيبيأٌٌ-



اٌعليهاٌٌسقطتٌأمهٌمغشي ٌٌ،ستفاٌقوٌيتصلٌبأمهٌويخبرهاٌأنٌمالكٌقدٌاواصلٌمحمودٌالبكاءٌوهٌ
يأتيٌالفرجٌالعظيم،ٌسافرٌٌبعدٌاليأسٌٌٌٌ..سالتٌالدموعٌفيٌالبيتٌلكنهاٌدموعٌالفرحٌةٌٌ،منٌالفرحة

قبلتٌوجههٌٌٌٌ،تٌعليهٌالغرفة،ٌدخليهٌاإسالمٌومعهٌوالدتهٌلترىٌولدهاٌالكبيرٌوسندهاٌونورٌعيٌن
ومضتٌنوالٌنحوٌسناٌٌرأسهاٌبحنانٌٌقبلٌمالكٌيدهاٌومسحٌعلٌىٌ،وجسدهٌويديهٌوجسدهاٌيرتجف

ٌٌ:سناٌببكاءٌ،ٌفقالتٌماٌفعلتٌلتقبلٌيدهاٌعلٌى
ٌ!ٌ.ودٌأنٌأقبلٌيدك،ٌأناٌمنٌأعنهٌودعائكٌلٌهٌهذاٌبفضلٌرضاكٌ ٌ-
كطفلٌصغيرٌوجدٌٌٌاقتربٌإسالمٌمنٌشقيقهٌوارتمىٌفيٌحضنهٌوبكىٌٌ،وانحنتٌعلىٌيدهاٌوقبلتهاٌ

ٌٌ:ظهرهٌبحنانٌوقالٌ،ٌفربتٌمالكٌعلٌىوالدهٌالذيٌضيعه
ٌٌ.لوٌمتٌأعلمٌأنكٌكنتٌسترعيٌولديٌوأمهٌ-
ٌٌ:سالمٌإٌٌ
ٌٌ.بلٌستظلٌأنتٌمنٌترعاناٌوتظلناٌبظلكٌٌ،الٌتقلٌهذاٌياٌمالكٌ-
ٌٌ:مالكٌنظرٌلسنٌاٌٌ
ٌٌ.شتقتٌلرؤيته؟ٌاأينٌولديٌياٌسناٌ-
ٌٌ:ردفتٌوالدتهٌقائلةأ
ٌٌ.وبقيتٌبجانبٌكٌزوجتكٌتركتهٌوتركتٌكلٌشيءٌ-

ٌٌ:نظرٌلهاٌمالك
ٌ..ٌ.لهذهٌالدرجٌة؟!ٌٌأأتركتٌولدكٌلتبقيٌبجانبيٌ-
اٌتنهدتٌتنهيدةٌتحكيٌٌلمٌتردٌعليهٌسناٌولكنه.."!!؟لهذهٌالدرجةٌتحبيننيأٌ"كانٌيودٌأنٌيقولٌلهاٌٌ

كلٌيومٌٌٌوضعٌمالكٌبعضٌالشيء،ٌكانٌالطبيبٌالشابٌيزورهٌيامٌتحسنأٌٌكلٌماٌتحمله،ٌبعٌد

،ٌٌمالكٌاٌبذلكٌالتقدمٌفيٌحالةكانٌالطبيبٌسعيدٌ ٌااٌبعدٌيومٌمتعجب ٌوكانتٌحالةٌمالكٌتتحسنٌيومٌ 
،ٌلمٌٌكانتٌسناٌدائمةٌالجلوسٌفيٌالغرفةٌمعٌمالكٌ،خراٌتلوٌاآٌلجهزةٌواحد وكانواٌيزيلونٌلهٌاٌل

عتنيٌبهٌوتسهرٌبجانبهٌمعٌٌظلتٌتٌ،كانٌيشعرٌبكلٌماٌهيٌفيٌهٌ،الٌيجهدٌتكثرٌمعهٌالحديثٌحتى
فرتٌتزورهاٌوتزورٌخوتهاٌوأمهاٌالتيٌسانوالٌللقريةٌوبعثتٌبصغيرٌسناٌمعٌإ،ٌعادتٌالممرضة

ٌٌ:وقالتٌلهاٌ،بنتهاٌوبكتٌلماٌرأتهاٌبتلكٌالحالةزوجهاٌفيٌالمشفى،ٌاحتضنتٌليلىٌٌا
زوجكٌوتسقطيٌأنتٌفيٌٌٌٌىالٌنريدٌأنٌيشفٌ،هزيال ٌبنتيٌوجهكٌشاحبٌوأصبحٌجسدكٌياٌاٌ-

اٌٌلديكٌطفلٌصغيرٌيطعمٌمنكٌوتحملينٌفيٌبطنكٌجنين ٌٌنتٌ ،ٌٌأاانتبهيٌلنفسكٌجيدٌ ٌٌ،دوامةٌالمرٌض
ٌٌ.امنكٌأيضٌ ٌيتغذى

ٌٌ:سنٌاٌ
ٌٌ.الٌتقلقيٌسأكونٌبخيرٌعندماٌيعودٌمالكٌبكاملٌصحتهٌوعافيتهٌ-
ٌأردفتٌليلىٌ:ٌ
ٌٌ.نٌشاءٌهللاٌسيشفيٌقريباٌياٌحبيبتٌيإٌ-
ٌٌ:دلفٌالطبيبٌالشابٌلغرفةٌمالكٌوبعدٌفحصهٌقالٌٌ
ٌ!ٌ.اٌياٌبطللقدٌتحسنتٌجدٌ ٌٌ،ماٌشاءٌهللاٌ-
ٌٌ:ونظرٌلوالدةٌسناٌوقالٌلهاٌ
ٌٌ؟والدتٌهٌأأنتٌ ٌ-
ٌٌ:ردفٌمالكٌبضعفأٌ
ٌٌ.بلٌوالدةٌزوجتيٌ-
ٌٌ:اتنحنحٌالطبيبٌالشابٌوهوٌيقتربٌمنهاٌوقالٌضاحكٌ ٌ
ٌ؟!ٌ!غيرٌمتزوجةٌأليسٌلديكٌفتاةٌأخرىٌ-
ٌ؟ٌ!لماذاٌ:بتعجبٌقالٌتٌليلىٌ
ٌٌ:الطبيبٌالشابٌٌ
ٌ!ٌ.فيٌهذاٌالزمانٌ،ٌأنتمٌفصيلةٌنادرةتزوجهاٌياحاجةٌلٌ-



ٌلكنهٌيعلمٌأنٌالطبيبٌيمازحٌفقط،ٌٌماٌمالكٌفقدٌشعرٌبالغيرةٌقليال ٌ،ٌأرضٌخجال ٌنظرتٌسناٌلألٌ
ٌٌ:ردفٌقائال ٌمحمدٌشقيقٌسناٌأ

ٌٌ.اٌأباٌمحمودهاٌكانتٌحزينةٌمنٌأجلكٌيلوالبلدةٌكٌٌ،البلدةٌتنقصكٌ-
ٌٌ:مالٌكٌ
ٌٌ.باٌخالٌدأعزكٌهللاٌياٌأٌ-
ٌٌ:محمدٌ
ٌ!ٌ.الٌتعرفٌكيفٌكانتٌحالةٌزوجتكٌعليكٌٌ،الحمدٌهللٌالذيٌنجاكٌ-
ٌ:ٌٌليهامالكٌوهوٌينظرٌٌإٌ
ٌٌ.علمٌدونٌأنٌتخبرنٌيأعلم..ٌأ-
ٌ:وقالٌ،ليهٌولدهٌفقبلهٌمالكٌوقبلٌكفيهٌالصغيرتيناقتربتٌمنهٌسناٌوقربتٌٌإٌ
ٌٌ.الحمدٌهللٌالذيٌنجانيٌبفضلهٌورحمتهٌ-
دٌبدأتٌمنٌٌكانتٌالدراسةٌقٌ،اليهٌكثيرٌ ناٌووالدتهٌوتركٌلهاٌولدهاٌالذيٌاشتاقتٌإعادٌشقيقٌسٌ

حتضنتٌذراعٌٌشهرٌونصفٌوسناٌلمٌتخطٌللجامعةٌولمٌتفكرٌحتىٌبها،ٌاحتضنتٌسناٌولدهاٌوا
ٌٌ:مالكٌوقالت

ٌ!ٌ.اللهمٌالٌتحرمنيٌمنهمٌياٌهللاٌ-
ٌٌ:قبلٌمالكٌرأسهاٌوقالٌٌ
ٌ!!ٌ.حبكأحتاجٌآالفٌالعمارأعيشهاٌبجانبكٌفقطٌلخبركٌأننيٌٌأٌ-
ٌٌ:همستٌبحٌبٌٌ
ٌٌ.نٌشاءٌهللاترافقنيٌالحياةٌواآلخرةٌإناٌأريدٌياٌمالكٌأنٌٌوأٌ-
ٌٌ:حتضنهاٌوظلٌينظرٌلعينيهاٌفقالتٌلٌهقبلٌكفهاٌوٌاٌٌ
ٌ!ٌ.ولسناٌفيٌبيتناٌنسٌأنناٌماٌزلناٌبالمشفٌىتربكنيٌتلكٌالنظراتٌالٌتٌ-
ٌٌ:مالكٌتنهدٌبعمقٌوقالٌٌ
ٌٌ.خبئهٌياٌذاتٌالضفائرحبكٌيغلبنيٌوالٌأستطيعٌأنٌأٌ-

ٌ:فهتفٌٌٌ،وجدهماٌينظرانٌلبعضهماٌبعمقفدلفٌالطبيبٌالشابٌ
ٌ!!ٌ.أننيٌجئتٌفيٌوقتٌغيرٌمناسٌبٌٌ..ٌيبدوحمإحمٌٌإٌ-
سريرٌمالكٌفيٌخجل،ٌاقتربٌمنهٌالطبيبٌٌٌبتعدتٌعن،ٌحملتٌصغيرهاٌواقامتٌسناٌمنٌمكانهاٌٌ

ٌ:وقال
ٌٌ.عتذرأٌ-
ٌٌ:ٌاحالتهٌثمٌقالٌمازحٌ ٌٌوبدأٌبفحصٌمالكٌوطمأنهٌعلىٌ
ٌ...ٌ.وأنتٌلديكٌزوجةٌوطفلٌالحبٌيمنحٌحياةٌأخرىٌ،ٌ-
ٌٌ:افأكملٌمالكٌضاحكٌ ٌ
ٌٌ!ايضٌ وطفلٌآخراٌقادمٌأٌ-
ٌٌ:هتفٌالطبيبٌالشابٌ
قردةٌفيٌٌٌالخامسٌوالثالثينٌوالٌتوجدٌحتىميٌٌننيٌسأدخلٌفيٌعافإٌ،نربماٌسأحقدٌعليكٌاآٌلٌٌ-

ٌ!ٌ.حياتٌي
ٌٌ:ضحكتٌسناٌوضحكٌمالكٌوقالٌلهٌٌ
ٌٌ.ريةٌصالحٌةرزقكٌهللاٌبزوجةٌصالحةٌوذٌ-
ٌٌ:الطبيبٌالشابٌٌ
للمشفىٌومنٌٌٌمنٌالعيادٌةٌ،ٌليسٌلديٌوقتٌكماٌترٌىنيبدوٌأننيٌلنٌأتزوجٌإالٌوأناٌفيٌسنٌالسبعيٌ-

ٌنحن!ٌ.ٌحياتنٌاٌالمرضىٌليعيشواٌهمٌحياتهمٌوتضيع،ٌنساعدٌفيٌشفاءٌٌللعيادةٌالمشفٌى
ٌٌ:أردفٌمالكٌقائال ٌٌٌ
ٌٌ.الٌتتركٌنفسكٌفيٌدوامةٌالعملٌ،ختطفٌلكٌمنٌالزمنٌبعضٌاللحظاٌتاٌٌ-
ٌٌ:الطبيبٌالشاٌبٌ



ٌ!ٌ.نللسعداءٌونحقدٌعليهمٌمنٌبعدٌكماٌأحقدٌعليكٌاآٌلنحنٌفقطٌننظرٌٌٌ،ليسٌلديٌوقتٌ-
ٌٌ:انية،ٌقالٌلهاٌمالٌكقتربتٌمنهٌسناٌثجٌالطبيبٌواضحكٌمالكٌوخرٌ
ٌ؟ٌ!لمٌتتناوليٌالحبوبٌالمانعةٌللحملٌتخدعيننيٌكلٌهذهٌالفترةٌوأنتٌ ٌأكنتٌ ٌ-
ٌٌ:قالتٌلهٌمبتسمةٌٌ
ٌٌ.تخاذهالوٌأخبرتكٌلكنتٌأرغمتنيٌعلىٌاٌ-
ٌٌ:مالٌكٌ
ٌأمسؤلياتٌكثيرةٌلديكٌ ٌٌأنتٌ ٌ،حبيبتٌيٌ- ٌٌاٌ؟نكٌماٌزلتٌتدرسينٌوماٌزالٌمحمودٌصغيرٌ ،ٌأنسيت 

ٌ؟!ٌ.رٌفقطٌٌآخرٌوعمرهٌستةٌأشهكيفٌستنجبينٌطفال ٌ
ٌأردفتٌسناٌقائلةٌ:ٌ
ٌٌ.وشهرٌالدٌسيكونٌعمرهٌعامٌ عندماٌأٌ-
ٌٌ:قالٌلهٌاٌ
ٌ!ٌ.سيحرمٌمنٌحنانكٌوطعامكٌوهوٌطفلٌعامٌواحدٌحرامٌعليكٌ ٌٌ،اسيكونٌصغيرٌ ٌ-
ٌٌ:قالتٌلهٌبثقةٌٌ
ٌٌ.ٌابدٌ اٌٌأئ ٌيحرمهٌشاٌولنٌأالٌتخفٌسأعتبرٌنفسيٌأنجبتٌتوأمٌ ٌلنٌأحرمهٌمنٌشيءٌ،ٌ-
ٌٌ:قالٌلهٌاٌ
ٌٌ.مرٌالدراسة،ٌوالٌتنسيٌأعليكٌ ٌعبئ ٌاولكنٌسيكونٌهذاٌٌ-
ٌٌ:قالتٌلٌهٌٌ
ٌٌ.الٌبعدٌانتهاءٌالدراسةٌبشهرينٌكاملين،ٌلنٌألدٌإاطمئنٌ-

ٌٌ:قالٌلهاٌبغيٌظ
ٌٌكنتٌتخططينٌلكلٌشيءٌإذن؟ٌ!نتٌ أٌٌ-
ٌٌ:سناٌبخبٌثٌٌ
ٌنعمٌياحبيبيٌكلٌشيءٌ!ٌ-
ٌٌ:ثمٌهتفتٌقائلٌةٌ
ٌٌ.مةٌمنٌحياتنٌاشيء،ٌالٌيهمنيٌاآلنٌسوىٌصحتكٌوأنٌتمرٌهذهٌالز،ٌالٌتفكرٌفيٌٌمالكٌ-
ٌٌ:تنهدٌمالكٌبعمقٌوقالٌ
ٌٌ.لمٌوالمرضٌوالبالءٌواالبتالٌءٌبجانبيٌيهونٌعليٌكلٌشيء،ٌاٌلنتٌ ،ٌوٌأحبيبتٌيٌ-
ٌٌ:هاٌوقالتأغمضتٌعينيٌ
ٌ!ٌ.كنتٌأموتٌكلٌثانيةٌوأنتٌغائبٌعنٌالحياةٌ-
ٌٌ:مالٌكٌ
ٌٌ.أعلمٌياٌحبيبتٌيٌ-
ٌٌ:سناٌٌ
ٌٌ.نٌشاءٌهللااٌإاٌقريب ٌنٌوستتعافيٌكلي ٌاٌمماٌحدثٌغيرٌأنكٌأماميٌاآٌلئ ٌٌيودٌأنٌأتذكرٌشالٌأٌ-
ٌٌ:مالٌكٌ
ٌٌ.جهدتٌبماٌيكفيٌوٌأأرهقتٌ ٌٌاستريحيٌأنتٌ ٌٌ،حبيبتيٌكفاكٌوعوديٌللبلدةٌ-
ٌٌ:ردفتٌقائلةأٌ
ٌٌ.الٌوأنتٌفيٌيدٌيلنٌأعودٌإٌ-
ٌٌ:ٌوقالٌلهاصمتٌمالكٌقليال ٌٌ
ٌصلىٌهللاٌعليهٌوسلمٌ.ٌٌنعتمرٌونزورٌرسولٌهللااٌسنذهبٌسوياٌتمامٌ ٌٌىشفعندماٌأٌ-
ٌ؟!ٌ.اٌياٌمالكهللاٌعليهٌوسلمٌحق ٌٌ:ٌصلٌىردفتٌسناٌقائلٌةأٌ
ٌٌ:قالٌلهاٌٌ
ٌاٌٌاٌحبيبتيٌسنعتمرٌسوي ٌحق ٌٌ-
ٌٌ:حتضنتهٌسناٌوقالتاٌ
ٌٌ.تمناهاٌوهللاٌياٌمالكٌوأنتٌبجانبيكنتٌأٌ-



ٌٌ.هٌأشعرٌبهٌياحبيبتيكلٌماٌتتمنينٌ-
،ٌكانتٌسناٌتمسكٌبيدهٌٌ،ٌأمرٌالطبيبٌلمالكٌبالحركةٌقليال ٌتتكلمٌلعينيهٌدونٌأنٌنظرتٌطويال ٌٌ

كمٌكانٌالطبيبٌالشابٌٌٌٌٌ،بعضٌالخطواتٌفيٌنفسٌالغرفةٌدونٌالخروجٌمنهاٌوتجعلهٌيخطٌو
لهٌيقبلهٌكلٌيومٌويجلبٌلهٌٌٌٌاصبحٌصديق ٌطفلٌسناٌومالكٌوأٌاٌوكمٌفرحٌبرؤيةاٌرحيمٌ ودودٌ 

ٌٌ،دويةاٌوتوقفٌعنٌتناولٌمعظمٌاٌلمالكٌجدٌ مرتٌثالثةٌأسابيعٌتحسنٌفيهاٌوضعٌٌاللعب!..ٌ

اٌلهٌوليسٌفقطٌٌ،ٌوقفٌأمامهٌالطبيبٌالذيٌأصبحٌصديق ٌالهٌبأنٌيمشيٌخارجٌ ٌاوأصبحٌمسموحٌ 
ٌٌ:،ٌوهتفٌقائال ٌطبيب ا

معافى،ٌواقتربٌوقتٌخروجكٌمنٌالمشفى،ٌالٌٌالقدٌتحسنٌوضعكٌياٌمالكٌوأصبحتٌصحيحٌ ٌ-
؟!ٌٌفراقكٌوفراقٌمحمودٌهذاٌالمالكٌالصغيرٌالذيٌتعودتٌعليٌهٌأعرفٌأأهنئكٌأمٌأحزنٌعلى

ٌٌ:أردفٌمالكٌقائال ٌ
نتٌٌ،ٌليتٌكلٌالطباءٌيتعاملونٌبمثلٌماٌتتعاملٌٌأناٌالذيٌسأحزنٌلفراقكٌأيهاٌالطبيبٌالطيببلٌأٌ-

ٌ.معٌمرضاك
ٌٌ:الطبيبٌالشاٌبٌ
ٌٌ.ٌقبلٌأنٌتكونٌمهنٌةوالٌ أنسانيةٌمهمةٌٌإالطبٌٌ-
ٌٌ:مالٌكٌ
ٌٌ.نٌتكونٌمهنٌةكلٌمهنةٌهيٌمهمةٌإنسانيةٌقبلٌأٌ-
ٌٌ:الطبيٌبٌ
ٌٌ،ٌوأودٌأنٌأجدٌليٌعروس ازوركمٌفيٌقريتكم،ٌسآتيٌوأبتعدٌعنكم،ٌالمهمٌالٌتقلقٌلنٌاصدقتٌ-

ٌ!ٌ.منكم
ٌٌ:ضحكٌمالكٌوقالٌٌ
ٌ!ٌ.ن،ٌليستٌلديناٌطبيباتٌحتىٌاآٌلليستٌلديناٌماٌتناسبكٌفيٌالقريةٌ-
ٌٌ:ردفٌالطبيٌبأٌٌ
ريدٌأنٌأجدهاٌفيٌأيٌوقتٌٌ،ٌأأناٌأريدهاٌربةٌمنزلٌٌ؟ومنٌالذيٌقالٌأننيٌسأتزوجٌمنٌطبيبةٌ-

..ٌتتألمٌٌتحزنٌلحزنيٌتفرحٌلفرحٌيٌٌ،تسهرٌبجانبيٌفيٌمرضيٌ،عندماٌأعودٌتحضرٌليٌالطعاٌم
ٌ.لميٌل
ٌٌ:فيٌحياءأردفتٌسناٌٌٌ
ةٌالٌٌ؟ٌالمرأوٌرئيسةوماٌيمنعٌذلكٌحتىٌوإنٌكانتٌطبيبةٌأوٌضابطةٌأوٌمهندسةٌأوٌوزيرةٌأٌ-

ٌٌ.وٌمركزهابيتهاٌوزوجهاٌمهماٌكانتٌمهنتهاٌأٌتقصرٌفيٌواجباتهاٌوحقوٌق
ٌٌ:وأكملٌمالٌكٌ
لثةٌمنٌدراستهاٌولديهاٌطفلٌوطفلٌٌزوجتيٌفيٌالسنةٌالثاٌ،يهاٌالطبيبالعملٌبالمشاركةٌأجملٌأٌ-

ٌٌ.وٌدراستهااٌفيٌحقيٌأوٌفيٌحقٌبيتهاٌأبدٌ ولمٌتقصرٌٌأٌآت
ٌٌ:نظرتٌسناٌلمالكٌوقالتٌٌ
ٌلوالكٌماٌاستطعتٌفعلٌأيٌشيءٌ.ٌ-
ٌٌ:أردفٌمالكٌقائال ٌٌ
ٌماٌكنتٌأناٌهناٌاآٌلٌ- ٌنولوالك 
اٌالطبيبٌبابتسامةٌٌليهما،ٌنظرٌٌإاٌالطبيبٌالذيٌكانٌيتحدثٌمعهماٌحتىٌنسياستطردٌالحديثٌبينهمٌ

،ٌٌالٌبهلضفائرٌالتيٌأقسمتٌأنهاٌلنٌتعودٌإمالكٌوعادٌٌبرفقةٌذاتٌٌاٌافىوخرجٌفيٌهدوء،ٌتع
ا،ٌمالكٌأسعدهٌكلٌٌوكريمٌ ٌاوودودٌ ٌامحبوب ٌٌاهلٌالقريةٌبسعادةٌوحبٌوكمٌكانٌمالكٌشخصٌ استقبلهٌأ

ٌٌاٌصعدٌمالكٌوزوجتهٌوولدهٌإلٌى،ٌوأخيرٌ هذاٌالحبٌالذيٌرآهٌوأحسهٌفيٌأعينٌالناسٌوقلوبهم
ضياعهٌلماٌتراءتٌٌٌ،ٌتسربتٌالدموعٌعلىٌوجههاٌوضمتٌمالكٌلهاٌوكأنهاٌتخشىعشهمٌالصغير

لٌوجعٌٌكٌ،بهٌاٌلمٌالذيٌمرٌ ،ٌتذكرتٌكلٌاٌلرضٌفاقدٌالوعيىٌعلىٌاٌللعينيهاٌصورتهٌوهوٌملق
ٌٌٌ:،ٌمسحٌمالكٌدموعهاٌبرفقٌوقبلٌرأسهاٌوقالٌلها(ياربٌ.ٌ.يارب)هةٌبكلمةٌكتمتهٌواستبدلتٌكلٌآ



مرٌهللاٌ،ٌوحتىٌإنٌمتٌأودكٌأنٌتكونيٌقويةٌوأنٌتمتثليٌٌلياحبيبتيٌياماٌزالٌأجليٌباق ٌٌ..أناٌهنا-
ٌ.وتصبري

ٌٌ:سناٌبرجاءٌ
ٌ!ٌ.غيرٌأنكٌتبتعدٌعنيٌ،ٌأناٌأصبرٌعلىٌأيٌشيٌءياٌمالكٌكفٌىٌ-
ٌٌ:تنهدٌمالكٌبعمقٌوقالٌٌ
ٌٌ.ودٌأنٌأشعرٌبحبكٌأكثرٌمنٌذلكٌياٌسناالٌأٌ-
ٌٌ:موضعٌقلبٌهٌوأمسكٌبكفهاٌووضعهٌعلىٌ
ٌزلمكٌوحزنكهذاٌيحترقٌمنٌداخليٌكلماٌأحسستٌأننيٌتسببتٌفيٌٌأٌنٌقلبيإٌ-
ٌٌ:همستٌبحبٌ
ٌزلمٌمنٌاٌلاٌكامال ٌعمرٌ ٌلحظةٌبجانبكٌياٌمالكٌتمحٌوٌ-
ٌٌ:،ٌقالتاٌينظرانٌلولدهماقبلٌيديهاٌوجلساٌسوي ٌٌٌ
ٌٌ.ملكٌالدنياٌوماٌعليهٌاأشعرٌاآلنٌأننيٌأٌ-
ٌٌ:نهضٌمالكٌمنٌمكانهٌوقالٌ
بخيرٌٌهللٌناٌفقدٌأصبحتٌالحمدٌ..ٌوأماٌأفاتكٌالكثيرٌ،نٌياٌحبيبتيٌأنٌتعوديٌلدراستكالمهمٌاآٌلٌ-

ٌٌ.كماٌترين
ٌٌ:قالتٌلٌهٌٌ
ٌٌ.بجانبكٌ،ٌأودٌأنٌأبقىجلٌللعامٌالقادم،ٌسأؤلنٌأذهبٌهذاٌالعامٌ-
ٌٌ:قالٌلهاٌٌ
ٌٌ.كماٌذهبتٌمعكٌالعامٌالماضٌيٌذهبٌمعكٌ ؟ٌسأترككومنٌقالٌأنيٌسٌأٌ-
ٌٌ:أردفتٌقائلٌةٌٌ
ٌٌ؟ولكنٌتلكٌالمرةٌلماذاٌتذهبٌمعيٌٌ،نكٌكنتٌتمتحنٌمثليالعامٌالماضيٌذهبتٌمعيٌٌلٌ-
ٌٌ؟كونٌبحانبكٌوأذاكرٌلكٌماٌفاتكٌلٌ-ٌ
ٌٌ:قالتٌلهٌ،وضعتٌصغيرهاٌفوقٌالسريرٌوراحتٌتختبئٌبينٌذراعيٌهٌ
ٌٌ.ودٌأنٌأذهبٌلشجرةٌالصفصاف،ٌأمالكٌ-
ٌٌ:وقالٌلهٌاٌضحكٌمالٌكٌٌ
ٌ!ٌ.ذاتٌالضفائرٌماٌزالتٌطائشةٌ-
ٌٌ:قالتٌلٌهٌٌ
ٌٌ.ودٌأنٌأذهبٌلشجرةٌالصفصاف،ٌأالٌأمزحٌياٌمالٌكٌ-
ٌٌ:قالٌلهٌاٌ
ٌ!ٌ.ٌعٌلنٌأحملكٌوأمضيٌبكٌفوقٌالجذشتقتٌ ربماٌاٌ-
ٌٌ:تنهدتٌبعمقٌوقالتٌٌ
ٌٌ.اأبد ٌأنٌأسترجعٌكلٌلحظاتناٌالجميلةٌوأكررهاٌحتىٌالٌتصبحٌذكرىٌوٌدأٌ-
ٌٌ:ٌوقالصمتٌمالكٌقليال ٌٌ
ٌٌنتعلمي،ٌأناٌشابٌالثانيةٌوالعشرينوامنذٌكنتٌفتاةٌالتسعٌسنواتٌٌٌ،ياٌذاتٌالضفائرٌعمرٌكاملٌ-

ٌٌ؟كمٌالفرقٌبينيٌوبينك
ٌٌ:ردفتٌقائلةٌوهيٌتدفنٌوجههاٌبينٌكفيٌهأٌٌ
ٌٌ.ارواحناٌسوي ٌ،ٌولدتٌأقودةٌبروحكٌمنٌقبلٌأنٌنأتيٌللحياةروحيٌكانتٌمٌعٌ،والٌلحظةٌ-
ٌٌ:مسحٌفوقٌرأسهاٌوقالٌٌ
ٌ!ٌ.بنتيٌولستٌزوجتي،ٌيعنيٌأنتٌٌااالفرقٌبينناٌثالثةٌعشرعامٌ ٌ-
ٌٌ:قالتٌلهٌ
ٌٌ.كبروأنتٌولديٌاٌلٌ-
ٌٌ:صغرٌمحمودٌفأردفٌمالكٌقائال ٌاسيقظٌولدهاٌاٌلٌ
ٌ.صغروولدكٌالكبرٌبدأٌيغارٌمنٌولدكٌاٌل!!ٌستيقظٌمفرقٌالجماعاتٌوهادمٌاللذاتاٌ-



ٌٌ:ضحكتٌوهيٌتحملٌولدهاٌمنٌفوقٌالسريرٌوهتفتٌقائلةٌ
ٌٌ.سأمنحٌكلٌمنكمٌالحبٌالذيٌيكفيهٌٌ،اقلبيٌيسعكمٌجميع ٌٌ،الٌتقلقٌياحبيبيٌ-
ٌٌ:مالكٌٌ
ٌفيٌحياتيناٌشٌمٌ- ٌياسنايٌاٌٌ،ياٌسناٌٌاسٌ دمت 
انٌيراجعٌلهاٌويهتمٌبولدهٌٌومالكٌالذيٌكيامٌوخاضتٌسناٌاالمتحاناتٌبمساعدةٌفاطمةٌمرتٌاٌلٌ

،ٌفالمهمٌعندهاٌمالكٌٌلكنٌكانتٌفرحتهاٌفرحةٌعارمةٌٌ،ٌنجحتٌبتقديراتٌمتوسطةمتحانهاأثناءٌا
ٌٌ:فاطمةٌ..الوضعٌومحمودٌوكلٌشيءٌبعدٌذلكٌيعوض،ٌانتفخٌبطنهاٌوأوشكتٌعلى

إنجابٌطفلٌٌٌٌ،ٌليسٌلديكٌالحقٌفيولدكٌصغيرٌوماٌزلتٌتدرسينٌ!!اٌياسناحق ٌٌٌٌمجنونةنتٌ أٌٌ-
ٌٌ.خرآ
ٌٌ:نظرتٌسناٌلبطنهاٌوقالتٌ
ٌ(ٌ.الحبٌٌكثيرةٌوسأطلقٌعليهمٌ)أبناٌءطفاالٌ ،ٌسننجبٌأناٌومالكٌٌأخيرولنٌيكونٌاٌلٌ-
ٌٌ:ٌاجاءٌصوتٌنوالٌهاتف ٌٌ
أنكٌترفضينٌالراحةٌوتقومينٌبعملٌالمنزلٌٌٌٌ،ٌوحتىبنتيٌمنٌالجهدٌوالتعبنخشىٌعليكٌياٌاٌ-

ٌٌ.معنا
ٌٌ:سنٌاٌ
فيٌٌٌحنيٌطاقةٌفأشعرٌأننيٌأستطيعٌفعلٌأيٌشيءٌوكلٌشيٌءبيٌيمنياٌخالتيٌوجودٌمالكٌبجاٌنٌ-

ٌٌ.الحياة
ٌٌ:نٌمنٌحولهاٌمنٌالخلفٌويهمسٌفيٌأذنهاوجدتٌذراعيهٌتلتفاٌ
ٌ!ٌ!أحبكٌياٌذاتٌالضفائرٌ-
شعرتٌبالخجلٌمنهنٌفصمتتٌولمٌٌٌٌا!!..مامهم،ٌولمٌيستح ٌأنٌيفعلٌذلكٌأأمامٌوالدتهٌوفاطمةٌ

،ٌٌمطبخٌوخرجتٌكماٌأنٌنوالٌفعلتٌذلكبتسمتٌفاطمةٌوتركتٌالبشدة،ٌٌاٌٌتتحدثٌوقلبهاٌيخفق
ٌٌ:فقالتٌلهٌمعاتبة

ٌا؟ٌ!مامهمكيفٌتفعلٌهذاٌأٌ-
ٌٌ:قالٌلهٌاٌ
ٌٌ.مامٌكلٌالعالٌموأفعلهٌأٌ-
ٌٌ:مررٌيدهٌفوقٌبطنهاٌوقالٌ
ٌٌ.هاٌمنٌقبٌلفيهاٌكماٌفعلتٌيعيٌآخرٌيومالحمدٌهللٌأنكٌخضتٌاالمتحاناتٌولمٌتضٌ-

ٌٌ:هتمامأردفتٌباٌٌٌٌ
ٌنٌأخبركٌبشيءٌ.ودٌأ،ٌصحيحٌأمالكٌ-
ٌٌ.أخبرينيٌياٌسناياٌ:قالٌلهٌاٌ
ٌٌ:قالتٌلهٌ
ٌٌ.اٌعنهاتعلمٌغضبٌأميٌمنيٌعندٌوضعيٌلمحمودٌبعيد ٌ-
ٌٌ:دارهاٌلوجههٌوقالأٌٌ
ٌٌ؟ماذاٌتقصدينٌ-
ٌٌ:ٌوقالتٌلهصمتتٌقليال ٌٌ
ٌٌ.ذلكٌ؛ٌفأميٌتشددٌعلٌىبيتٌأبيبلدٌهذهٌالمرةٌاسمحٌليٌأنٌٌأٌ-
ٌٌ:تنهدٌبعمقٌوقالٌ
ٌٌ.اٌويريدونٌأنٌيفرحواٌبٌكيضٌ ،ٌهمٌأهلكٌٌأارضيٌأمكٌ-
ٌٌ:قالتٌلهٌبسعادةٌٌ
ٌ!!ٌ.أعلمٌأنكٌشخصٌكريمٌ-
ٌٌ:مامه،ٌأردفٌقائال ٌومضتٌمنٌأٌ
ٌ!ٌ.لكنكٌالٌتعلمينٌأنٌغيابكٌعنٌنظريٌيقتلنيٌقتال ٌٌ-



،ٌٌلذهابٌلبيتٌأبيهاٌكماٌأخبرتٌمالكاٌلرتبتٌسناٌمالبسهاٌومالبسٌصغيرهاٌفيٌالحقيبةٌاستعدادٌ 
ٌٌ:جلسٌمالكٌأمامهاٌوقالٌلها

ٌٌ.فيٌنهايةٌالشهرٌالثامنٌفقطٌنتٌ ،ٌٌأذهابٌكٌاٌعلٌىماٌزالٌالوقتٌمبكرٌ ٌ-
ٌٌ:أردفتٌقائلٌةٌٌ
ٌ؟ٌ!هناكٌ،ٌمنذٌمتيٌلمٌأذهبٌإلىلبيتٌأبيشتقتٌياٌمالكٌٌاٌ-
ٌأٌ ٌٌٌٌ:،ٌقالتٌلهداخلهٌعنٌذهابهاٌبيتٌأبيهاٌمنٌاآلنمنٌٌومأٌمالكٌبالموافقةٌولكنهٌغيرٌراض 
؟ٌٌخيٌليأتيٌويأخذني،ٌستأتيٌمعيٌأمٌأننيٌأتصلٌبأاٌفيٌالصباحٌسأذهبٌلهٌمأخبرتهمٌأننيٌغدٌ -

ٌٌ:هتفٌقائال ٌ
ٌٌ.سأذهبٌمعكٌ-
يفٌتستطيعٌأنٌتبعدٌعنهٌكلٌهذهٌٌكٌ،ظهرهٌوهوٌيشعرٌبالضيقٌاٌلهٌاحافةٌالسريرٌمولي ٌٌونامٌعلٌىٌ

ٌٌ:فهمستٌبحٌبٌٌٌ،ةٌمنٌفعلتهكأحستٌسناٌبماٌفيهٌفتبسمتٌضاحٌٌ؟!!..ٌياماٌل
عمالهٌٌ،ٌولكنٌكماٌترىٌياٌمالكٌالبيتٌهناٌأعرفٌأنٌولديٌالكبيرٌيصعبٌعليهٌمفارقةٌأمهأٌ-

؛ٌفيٌبيتٌأبيٌأميٌٌهٌماٌفوقٌأعبائنٌاحملهمٌعبئ ٌأريدٌأٌٌواٌلٌ،كثيرةٌوكانٌهللاٌفيٌعونٌالجميع
ٌٌ.أستطيعٌالتفرغٌللطفلٌالقادمٌستساعدنيٌفيٌحملٌمحمودٌحتى

ٌٌ:ردفٌقائال ٌاعتدلٌمالكٌوجلسٌوأٌ
ٌ؟ٌ!فعلٌغيرٌذلك،ٌماذاٌأذهبيقلتٌلكٌاٌ-
ٌٌ:هتفتٌوهيٌتنظرٌلعينيٌهٌٌ
ٌٌ.لكودٌأنٌاذهبٌوأنتٌغيرٌراضٌعنٌذ،ٌوأناٌالٌأقولكٌهذاٌمنٌخلفٌقلبكٌ-
ٌٌ:تنهدٌبعمقٌوقالٌلهاٌٌ
ٌٌ.ذهبييٌياٌسنا..ٌاراضٌ-
ٌٌ:سناٌبحنانٌٌ
ٌٌ.والدك،ٌوسنعودٌبعدهاٌلعشناٌأناٌوأكثرٌسأغيبهٌعنكاٌالٌأاٌواحد شهرٌ ٌ-
ٌٌ:صدرهٌوقالٌتٌنظرٌإليهاٌبصمتٌفوضعتٌيدهاٌعلٌىٌٌ
منٌٌ؟ٌبلٌوأنتٌنتٌتحبنيٌكلٌهذاٌالحبٌتركتٌأخيكٌيأتيٌلخطبتي،ٌباهللٌعليكٌكيفٌوٌأياٌمالكٌ-

ٌ؟!!ٌ.ليهأتيتٌلتخطبنيٌإ
ٌٌ:ٌوقالمتٌطويال ٌصٌ
ٌ؟ٌ!عليهٌٌتحملينٌليٌكلٌهذاٌالحبٌوافقتٌ وكيفٌلكٌوأنتٌ ٌ-
ٌٌ:تنهدتٌبعمقٌوقالٌتٌ
،ٌاآلنٌعرفتٌاٌلهوماٌكنتٌأعرفٌسبب ٌٌ،فيٌقلبٌيٌعندماٌكانٌيذكرٌاسمكٌكنتٌأشعرٌبوخزٌ-

ٌٌ.ننيٌربماٌمولودةٌبحبكالسببٌوأيقنتٌأ
ٌٌ:اٌلهٌامالكٌمعاتب ٌٌ
ٌ!ٌ.لذلكٌتودينٌاالبتعادٌعنيٌكلٌهذهٌالمدٌةٌ-
ٌٌ:قالتٌلهٌ
ٌ؟!ٌ.تعتبرهٌمدةٌياٌمالكٌأشهرٌواحٌدٌ-
ٌٌ:تنهدٌبعمقٌوأردفٌقائال ٌٌٌ
ٌٌ.اللحظاتٌتمرٌكأنهاٌسنواتٌقاتمةٌموحشةٌالٌحياةٌفيهاٌٌ،ٌبدونكالوقتٌيصبحٌثقيال ٌٌ-
حبٌمالكٌالذيٌتشعرٌٌٌٌمنٌالكالمٌماٌتستطيعٌالردٌبهٌعلىٌقبلتٌكفهٌدونٌأنٌتتحدثٌفالٌتجٌدٌٌ
ٌ.ٌ.به

ٌٌ:جلستٌفاطمةٌبجانبهٌوأردفتٌقائلةٌٌ،محمودٌيجلسٌفيٌالصالةٌيشاهدٌشاشةٌالتلفاز
ٌ.ن،ٌأودٌأنٌأذهبٌللطبيبةٌحتىٌأعرفٌسببٌتأخرٌالحملٌحتىٌاآٌلمحمودٌ-
ٌٌ:امحمودٌمتعجب ٌٌ
ينٌالنجابٌإالٌبعدٌانتهاءٌدراستكٌولمٌيتبقٌٌٌمنٌتريدينٌذلك؟ٌوقلتٌأنكٌالٌتريدلمٌتكونيٌأنتٌ أٌٌ-

ٌ؟!ٌ.فضلٌأنٌتنتظريٌبعدٌهذاٌالعاملكٌإالٌعامٌواحدٌومنٌاٌل



ٌٌ:فاطمةٌبلهفةٌٌ
ٌ!ٌ.نجابٌبسرعة،ٌأناٌأودٌاٌلالٌياٌمحمودٌ-
ٌٌ:امحمودٌمتعجب ٌٌ
ٌ؟!ٌ.ماذاٌحدثٌٌ؟أماٌكنتٌتلومينٌسناٌفيٌالصباحٌ-
ٌٌ:فاطمةٌمبتسمٌةٌ
مٌٌ،ٌوحتىٌعندماٌأنظرٌلبطنهاٌأودٌأنٌأشعرٌبشعورٌاٌللولدهالكننيٌأشعرٌبسعادةٌعندماٌأنظرٌٌٌ-

ٌٌ.وأحملٌطفليٌبينٌيدي
ٌٌ:محمودٌ
ٌ.ٌٌٌاطالماٌأردتٌذلكٌنذهبٌللطبيبٌغدٌ ٌ-

ٌٌ:سناٌأردفتٌقائلة
؟ٌكيفٌكناٌسنعيشٌفيٌبيتٌواحدٌوأنتٌتحملٌليٌكلٌهذاٌٌماذاٌلوٌتمٌزواجيٌبمحمودٌ،مالكٌ-

ٌ؟!ٌ.ناٌأحملٌلكٌكلٌهذاٌالحبالحبٌوأ
ٌٌ:فٌقائال ٌمقٌوأردتنهدٌبعٌٌ
ٌٌ.هللاٌكانٌيعلمٌبقلبٌمالكٌفأعادكٌليٌياٌفتاتٌيٌ-

ٌٌ:سناٌبتردد
ٌ..ٌأودٌأن..ٌأعترفٌلكٌبشيءٌ.مالكٌ-
ٌٌ:مالكٌبتعجٌبٌٌ
ٌٌ.اعترفي!ٌ؟تعترفينٌ-
ٌٌٌ:ردفتٌسناٌقائلٌةأٌ
هانةٌٌ،ٌوكنتٌأشعرٌباٌلفكارٌفيٌالمشاعرٌواٌلعندماٌعلمتٌبحمليٌفيٌمحمودٌكنتٌمتخبطة ٌ،ٌنعم-

خوكٌمحمودٌفحاولتٌأنٌٌ،ٌوكنتٌأشعرٌبالحسرةٌلماٌفعلهٌبيٌأالطريقةٌالتيٌتمٌبهاٌزواجنامنٌ
ٌ.ٌ.ذهبتٌلطبيبةٌوطبيبٌ،أتخلصٌمنٌذلكٌالجنينٌالذيٌكانٌنتيجةٌهذاٌالزواجٌالمهيٌن

اٌمنٌطلبٌالطبيبٌلزوجتهٌٌوقصتٌلهٌماٌحدثٌلهاٌمعٌالطبيبٌفقامٌمالكٌمنٌمكانهٌيشتعلٌغضب ٌٌ
ٌٌ:وقالٌلها

ماذاٌكنتٌتظنينٌأنهٌسيظنٌبكٌليتجرأٌويطلبٌٌٌ؟لنفسكٌأنٌتذهبيٌلطبيبٌبمفردكٌنكيفٌتسمحيٌ-
تتصرفينٌمنٌعقلكٌٌٌٌٌمنٌسمحتٌلهٌبذلكٌوذهبتٌ لكنٌالحقٌليسٌعليهٌالحقٌعليكٌأنتٌ ٌٌ؟منكٌذلك

ٌ!ٌ.وكأنكٌبدونٌرجل
ٌٌ:قامتٌمنٌمكانهاٌوقالتٌلهٌٌ
ٌٌ.وعنادياٌفيٌتهوريٌاٌقاسي ٌوتعلمتٌدرسٌ ٌ،ٌاهدأٌلمٌيحدثٌشيٌءحبيبيٌ-
ٌٌ:ونظرتٌلصغيرهاٌوقالتٌ
ٌٌ.وهاٌهوٌولدناٌبينناٌ-
ٌٌ:مالكٌبحزنٌ
ٌ!ٌ.نتٌقاسية،ٌكمٌأكنتٌستحرمينيٌمنٌطفليٌدونٌأنٌتخبرينٌيٌ-
ٌٌ:قالتٌلهٌ
رٌالتخليٌعنٌجزءٌمنٌقلبكٌٌأنٌتقرٌ؟ذلكٌماٌكانتٌروحيٌتتمزٌقٌأتظنٌأننيٌعندماٌأقبلتٌعلىٌ-

بنكٌٌردٌهللاٌبذلكٌوأعادنيٌلصوابيٌوحفظٌاكنٌالحمدٌهللٌلمٌيلٌٌ،اٌياٌمالكصعبٌجد ٌوروحكٌشيء
ٌٌ.خرٌٌآبلٌووهبٌلكٌطفال ٌ

ظهرهٌسناٌٌٌ،ٌربتتٌعلٌىحتضنهٌوقبلٌكفهٌالصغيرٌوهوٌنائمٌواقتربٌمنٌولدهٌواهدأٌمالكٌقليال ٌٌٌٌ
ٌٌ:وقالت

ٌٌ.ليكٌوحفظٌلكٌولدك،ٌأعادنيٌإشياءٌكٌأالقدرٌيحفظٌلكٌٌٌ،يخصكٌيعودٌلكٌياٌمالكٌكلٌشٌيٌ-
ٌ:اٌبقولهتفٌمالكٌشاكرٌ ٌ
ٌعلىٌأنٌتكونيٌأوطائشةٌ،ٌلكنكٌمتهورةٌومجنونةالحمدٌهللٌ- الٌأنكٌٌاٌلطفلينٌإمٌ ،ٌورغمٌأنكٌأقبلت 

ٌ!ٌ.مازلتٌتفكرينٌبعقلٌطفلة



ٌٌ:ردفتٌمبتسمةأٌ
ٌ!ٌ.نتٌمفتونٌبيٌرغمٌكلٌهذاوأٌ-
ٌ.ٌ.نهاٌلمٌتكذبٌفيٌالوصفنظرٌإليهاٌفيٌصمتٌفإٌ
أشرقتٌالشمسٌوحملٌمالكٌالحقيبةٌفيٌضيقٌووضعهاٌداخلٌالسيارةٌوهبطتٌسناٌببطنهاٌٌٌ

،ٌيبدوٌأمرٌغيابهاٌعنٌٌ،ٌسلمتٌعلىٌأهلٌالبيتٌقبلٌخروجهاٌوودعتهمالمنتفخٌتحملٌصغيرها

رقاٌلقلبهٌلكنهٌالبدٌأنٌيحتفظٌبشيءٌمنٌٌاٌمحويبدواٌلمالكٌأمرٌ ٌٌ،اٌهيناٌلهامرٌ ٌأاٌكامال ٌمالكٌشهرٌ 
جلستٌبجانبهٌفيٌالسيارةٌتعدلٌمنٌهندامٌطفلهاٌفيٌصمتٌ،ٌوصالٌٌٌ،مامٌالجميعهاٌوأثباتهٌأمام
محمودٌوقبلتهٌعدةٌٌمسكتٌمنٌبينٌيديهاٌ،ٌأمامٌالبيتٌلعلمهاٌبمجيئهٌا،ٌكانتٌأمهاٌتقفٌألبيتٌأبيها

بنٌخالةٌسناٌوالذيٌيكبرهاٌبعامينٌٌ(ٌٌاأشرٌفٌ)كانٌٌ،بنتهاٌبسعادةٌودلفواٌللداخلقبالتٌواحتضنتٌا
وفورٌٌٌ،قضتٌمعهٌسنواتٌٌطفولتهاٌيجلسٌبجانبٌعاطفٌشقيقهاٌبعدٌعودتهٌمنٌبلدٌعربيوالذيٌ
ٌ:وجههٌوقالٌاٌوابتسامةٌعريضةٌارتسمتٌعلىسناٌهبٌواقف ٌٌأنٌرأى

ٌ!!ٌ.خرٌآالقصيرةٌتزوجتٌوأصبحٌلديهاٌطفلٌوستنجبٌطفال ٌٌ؟ٌ!لهي..ٌماٌهذاٌياٌٌإسناٌ-
ٌٌ:بتسمتٌسناٌوقالتاٌ
ٌٌ.بنٌخالتياٌااٌهللٌعلىٌسالمتكٌيحمدٌ ٌٌ،أشرفٌ-
،ٌجلسٌأشرفٌوجلستٌسناٌبجانبٌأخيهاٌوجلسٌمالكٌٌوأقبلٌأشرفٌعلىٌمالكٌوسلمٌعليهٌ

ا،ٌمالكٌٌاٌوكمٌكانتٌسناٌطفلةٌشقيةٌجدٌ يامٌالتيٌقضوهاٌسوي ٌاٌعنٌاٌلبجانبها،ٌتحدثٌأشرفٌكثيرٌ 
ٌٌ:أحسٌبالضيقٌفنظرٌلسناٌوقالٌلها

ٌٌ.نٌوالولدٌيحتاجٌللراحٌةسأذهبٌاآٌلٌ-
ٌٌ:البابٌوقالتٌلٌهٌٌفهٌإلىقامتٌسناٌومضتٌخٌلٌٌ
ٌٌ.وتتناولهٌمعناٌلمٌتبقىنٌ،ٌسأخرجٌإأميٌكانتٌتجهزٌلناٌالغداءٌ-
ٌٌ:مالٌكٌٌٌ
ٌٌزبنفسكٌٌيعتن،ٌاعتذريٌمنهاٌوااالٌأشعرٌبالجوعٌحق ٌٌ-
اٌنفسهٌٌمٌ ،ٌابتسمٌالئاٌاٌمهمومٌ عهاٌحزين ٌ،ٌجلسٌتحتٌجذاٌلشجرةٌالصفصافوتركهاٌوخرجٌذاهب ٌٌ

ٌ:وقال
؟ٌإنكٌلمٌٌماذاٌتفعلٌبكٌوماذاٌيفعلٌبكٌغيابهاٌ؟!ماٌبكٌياٌمالكٌوأنتٌالرجلٌالرزينٌالثقيلٌ-

ٌماذاٌتشعرٌبكلٌهذاٌالحزنٌوالسى؟!ٌ.الٌمنذٌلحظاتٌلتتركهاٌإ
وتٌأشرفٌيخالطٌٌجابتهٌوكانٌص،ٌٌأولدٌهٌٌاالطمئنانٌعلٌىتصلٌبهاٌمتعلال ٌأمسكٌبالهاتفٌواٌٌ

ٌٌ:،ٌقالٌلهٌاناكاٌٌهنهٌمازالٌموجودٌ صوتهاٌفأدركٌمالكٌأ
ٌٌ؟كيفٌحالٌمحمودٌ-
ٌٌ:قالتٌلٌهٌٌ
ٌ.ٌ.بخيرٌ-
ٌٌ:ٌثمٌأردفتٌقائلةوصمتتٌقليال ٌٌ
ٌ!ٌ.اٌتحتٌشجرةٌالصفصافٌياٌمالكٌوعدٌللبيتكفاكٌجلوس ٌٌ،لجوٌبدأٌيبرداٌٌ-
ٌ؟!ٌ.ٌ.نهٌيجلسٌتحتٌشجرةٌالصفصافأصابتهٌالدهشىةٌفكيفٌعرفتٌأٌ
ٌٌ:مالكٌبتلعثٌمٌ
ٌ؟نوكيفٌعرفتٌأننيٌهناكٌاآٌلٌ-
ٌٌ:قالتٌلهٌ
ٌٌ.عهاماٌشعرتٌبالضيقٌتذهبٌوتجلسٌتحتٌجذكلٌ-
ٌٌ:أردفٌ
ٌٌ؟ومنٌقالٌلكٌأننيٌأشعرٌبالضيقٌ-
ٌٌ:تنهدتٌبعمقٌوقالتٌٌ
ٌ؟ٌ!تسمعٌياٌحبيبييبٌثالثةٌمعكٌأنٌأصابكٌبردٌسيص،ٌعدٌياٌمالكٌفإأخبرنيٌقلبيٌياقلبيٌ-



تكٌياٌٌنهاٌزوج؟ٌإياٌمالكٌاأعدتٌمراهق ٌ"ٌٌ..اٌنفسٌهاٌوقالٌمحادث ٌنهٌيودٌأنٌيقفزٌعالي ٌشعرٌمالكٌأٌٌ
بعدٌٌٌ،ٌوستعودٌإليكٌبعدٌشهرٌأوٌحتٌىأنٌيختطفهاٌمنكٌغيركٌٌرجلٌوليستٌفتاةٌتحبهاٌوتخشى

ٌ".ٌ.عام
ٌٌ:أخرجهٌصوتهاٌمنٌشرودهٌوهيٌتقولٌلهٌٌ
ولكنٌعليكٌأنٌتجدٌلهاٌالعذرٌوستعودٌلكٌٌٌٌ،انٌبعدٌذاتٌالضفائرٌعنكٌيؤلمكٌكثيرٌ ،ٌأعلمٌأمالكٌ-

ٌٌ.اٌوهيٌتحملٌطفليٌكقريب ٌ
دثةٌوهيٌتؤكدٌعليهٌبالعودة،ٌعادٌمالكٌللبيتٌوذهبٌلغرفتهٌالقديمةٌليفتحٌمنٌٌنهتٌالمحاثمٌأٌ

كانتٌتلكٌالسطورٌعزاءهٌٌٌ،اٌكثيرةجديدٌمدونتهٌالقديمةٌوينهلٌمنٌحبهٌلذاتٌالضفائرٌسطورٌ 
مٌبزيارتهاٌوالٌمرةٌٌعنه،ٌمرٌشهرٌكامل،ٌمرٌكأنهٌدهرٌعلىٌمالكٌلكنهٌلمٌيقالوحيدٌفيٌبعدهاٌ
لمٌٌٌ،حالهاٌوتطمئنهٌعليهاٌ،ٌوالدتهٌفقطٌهيٌمنٌكانتٌتذهبٌإليهاٌوتطمئنٌعلىخاللٌهذاٌالشهر
بنٌٌالمخاضٌوجاءتٌخالتهاٌوجاءٌأشرفٌاٌٌجاءهاٌذلكٌولمٌتطلبٌمنهٌأنٌيزورها،ٌتلمهٌسناٌعلٌى

ٌٌ:خالتهاٌوقالتٌلهاٌوالدتها
ٌٌ.بنٌخالتكسنذهبٌللطبيبٌبسيارةٌاٌ-
ٌٌ:أردفتٌسناٌقائلةٌٌوهيٌتتأوهٌ
ٌٌ.أخبريٌمالكٌليأتيٌويذهبٌبيٌٌ،أميٌٌيٌااٌلٌ-
ٌٌ:والدتهاٌ
ٌٌ.بنتيأوشكتٌعلىٌالوالدةٌياٌاٌٌ؟وهلٌهذاٌوقتٌعنادٌ-
فذهبٌلهاٌٌٌ،ننٌأخبرتهٌأنهاٌتلدٌاآٌللمأمسكتٌسناٌبهاتفهاٌواتصلتٌبمالكٌوهيٌتئنٌمنٌاٌلٌٌ

دتها،ٌذهبٌمنٌخلفهمٌأشرفٌاٌ،ٌحملهاٌوأجلسهاٌداخلٌسيارتهٌوجلستٌبجانبهاٌواٌلمسرعٌ 
رة،ٌكانٌمالكٌيقفٌوقلبهٌيقفٌمعهٌوهوٌٌغرفةٌالوالدةٌوكانتٌالوالدةٌمتعسٌ،ٌدخلتٌسنالدتهووا

اٌالذيٌلمٌيكفٌعنٌالبكاءٌٌ،ٌكانتٌوالدةٌسناٌتبكيٌوهيٌتحملٌصغيرٌمالكٌوسنٌٌ(يارب)يقولٌ
صوتٌصرخاتٌسناٌوصرخاتٌٌٌٌ.ٌ.صواتٌكلهاٌتتداخلٌفيٌعقلٌمالٌكوالصراخ،ٌكانتٌاٌل
ٌٌ:ظهرٌخالتهٌوقالٌلهاٌبصوتٌمسموٌعٌعدٌيحتمل،ٌربتٌأشرفٌعلٌى..ٌلمٌيصغيرهٌوبكاءٌوالدتها

كلٌهذاٌٌٌ،ٌسناٌماٌزالتٌصغيرةٌعلٌىماٌكانٌيجبٌعليكٌأنٌتزوجيهاٌفيٌهذاٌالسنٌياٌخالتي-
ٌٌنٌكيفٌلكٌأنٌتوافقيعشرينٌمنٌعمرهاٌوسيصبحٌلديهاٌطفالوالٌةالبالءٌهيٌلمٌتكملٌالواحد

دةٌيرىٌأنٌالعمرٌقدٌتقدمٌبهٌويريدٌالنجابٌٌجهاٌالذيٌيكبرهاٌبأعوامٌعديوربماٌزوٌ؟هذاٌعلى
ا،ٌأيٌقسوةٌهذهٌوأيٌٌالٌعامٌ بسرعةٌفأرغمهاٌعلىٌحملٌطفلٌآخرٌوطفلهاٌالولٌلمٌيكملٌإ

ٌ؟ٌ!هذهٌالمسكينةٌجبروتٌعلى
ٌٌ:ونظرٌلمالكٌوقالٌ
ٌ!ٌ.نٌحدثٌالبنةٌخالتيٌمكروهأنتٌالمسئولٌأماميٌإٌ-
ٌٌ:قالٌبهدوءٌحاولٌأنٌيصطنعهٌ،مالكٌكانٌيحترقٌمنٌداخلهٌكلماٌمرٌالوقتٌولمٌيخرجٌالطبيبٌ
ٌٌ.خر،ٌوتهمنيٌأكثرٌمنٌأيٌشخصٌٌآبنةٌخالتكٌالتيٌتتحدثٌعنهاٌزوجتيٌوأمٌولديا-
ٌٌ:أشرفٌقالٌبصوتٌمرتفعٌٌ
ٌٌ.ظلمهاٌأهلهاٌوهيٌوحدهاٌتعانيٌمنٌهذاٌالظلٌمٌ.ٌ.قولٌهذٌالنهاٌزوجتكٌأ-
ٌٌ:ٌاحازمٌ جاءٌصوتٌمحمدٌٌ
ٌٌ.ومنٌاالفضلٌأنٌتأخذٌخالتيٌوأميٌوتعيدهمٌللبيتٌ،كفاكٌياٌأشرفٌ-
ٌٌ:أردفتٌوالدةٌسناٌببكاٌءٌ
ٌٌ.بنتٌيلنٌأذهبٌوأتركٌٌاٌ-
ٌٌ:وأردفتٌشقيقتهٌاٌ
ٌٌ.أختٌكٌلنٌأتردكٌأختيٌهناٌياٌمحمدٌحتىٌنطمأنٌعلٌىٌ-
ٌٌ:فقالٌمحمدٌبغضٌبٌٌ
أشرفٌأنٌيقولٌهذاٌٌٌنٌليسٌمنٌحٌق،ٌيكفيٌمالكٌهمٌزوجتهٌاآٌلفليصمتٌأشرفٌياٌخالتٌيٌ-

ٌٌ.بزواجٌأختناٌلمالٌكٌاونحنٌازددناٌشرف ٌٌٌ،الكالم



ٌٌ:ردفٌأشرفٌقائال ٌأٌٌ
،ٌوهيٌٌفعلةٌأخيهٌ،ٌإنٌهذاٌالذيٌيقفٌأمامكٌتزوجهاٌٌليغطيٌعلٌىأنتٌتهربٌمنٌالحقيقةٌٌ،محمدٌ-

ٌٌ.رادتهافتزوجتهٌمرغمةٌالٌبإمامكمٌوالٌأمامهٌلمٌتستطعٌأنٌتقفٌأ
ٌٌ:أردفٌمحمدٌبحزمٌ
ٌٌ.أشرفصمتٌياٌٌاٌ-
اٌتعيشٌٌأحق ٌٌٌ؟اٌماٌكانٌيجبٌعليهٌأنٌيتزوجهاأحق ٌٌٌ،اٌوترددتٌفيٌذهنهٌالكلماتمالكٌخارجٌ ٌمضىٌ

؟ٌ،ٌقلبهٌيؤلمهٌلنهاٌتئنٌوالٌيستطيعٌفعلٌشيءٌمنٌٌنمرغمةٌعليهٌوهوٌالسببٌلماٌهيٌفيهٌاآٌل
ٌٌٌثانيةٌتفضٌقلبٌوالدتهاٌوقلبٌمالكٌالذيٌأتٌىٌننٌامنٌالداخلٌٌيتأتٌٌأجلهاٌ،ٌصوتٌوأوأةٌأخرى

،ٌدلفٌمالكٌٌالداخلٌوكانتٌالممرضةٌتحملٌالطفلخرجٌالطبيبٌمنٌٌ،وتعلقواٌببابٌالغرفة

اٌ،ٌقالتٌلهٌٌاٌشاحب ٌكانٌوجههاٌمتعب ٌٌ،قتربٌمنهاٌوقبلٌكفها،ٌااٌدونٌأنٌيسألٌالطبيبمسرعٌ 
ٌ:بضعف

ٌٌ.ولدكٌأتعبنيٌهذهٌالمرةٌ-
ٌٌكبتسمتٌفيٌوجههٌوقالتندتٌدمعةٌمنٌعينهٌفاٌٌ
ٌ.ناٌأقولٌأنٌبكاءٌالرجلٌحب،ٌوأضعفيقالٌأنٌبكاءٌالرجلٌٌ-
ٌٌ:،ٌفقالتٌلوالدتها،ٌاحتضنتهاٌوالدتهاٌوهيٌتبكيدلفتٌوالدتهاٌوخالتهاٌٌ
ٌكثيرةٌويجبٌأنٌتتعودواٌٌطفاالٌ ،ٌسأنجبٌأريدٌمنكمٌكلٌهذاٌالقلقٌعلٌيأناٌبخيرٌياٌأميٌوالٌأٌ-

ٌٌ.هذاٌعلى
ٌٌ:ردفتٌوالدتهاأٌٌ
نٌأدعكٌأنٌتهلكيٌنفسكٌفيٌسبيلٌٌلٌٌٌ،والحمدٌهللٌأنكٌنجوتٌهذهٌالمرةٌ،رةكانتٌوالدتكٌمتعسٌ-
ٌٌ.نجاباٌل
ليهٌبحنانٌوقالتٌٌ،ٌفنظرتٌإجاءتٌالممرضةٌتحملٌالصغيرٌبعدٌأنٌألبستهٌووضعتهٌبجانبٌسناٌٌ

ٌٌ:لمالٌك
ٌٌ.اٌياٌمالٌكيشبهكٌكثيرٌ ٌ-
ٌ.نمنٌالقرآياتٌنظرٌإليهٌمالكٌوقبلٌيدهٌوتالٌفيٌأذنهٌبعضٌٌآٌٌ
ٌٌكسنٌاٌ
ٌٌ؟ماذاٌستسميهٌياٌمالكٌ-
ٌٌ:مالٌكٌ
ٌكلٌهذاٌاٌلنتٌلهٌاالسماختاريٌأٌ- ٌٌ.لمٌمنٌأجله،ٌفأنتٌمنٌحملتهٌوتحملت 
ٌٌكردفتٌقائلةأٌ
ٌاٌ.صبحٌمتساوي ٌوأنتٌمنٌشعرتٌبألميٌفألمناٌأٌ-
ٌٌ:ٌقالٌلهانظرٌلوجههاٌطويال ٌٌٌ
ٌنسميهٌمؤمنٌٌٌ-
ٌ!ٌ.جميلٌ:ٌاسٌمبتسمتٌوهتفٌتاٌ
نتٌتشعرٌأنٌمالكٌٌسناٌكٌاٌ،قضتٌسناٌنصفٌاليومٌبعيادةٌالطبيبٌوأعادهاٌمالكٌلبيتٌأبيهاٌٌ

حملتٌٌٌٌ،،ٌذهبتٌلهاٌفاطمةٌوزينبٌووالدةٌمالكٌلالطمئنانٌعليهاٌولتهنئتهاسعادتهٌينقصهاٌشيء
ٌٌ:فاطمةٌالصغيرٌوهيٌتشعرٌبسعادةٌوتقول

ٌٌ.اٌياٌسنامٌ أشتاقٌلكونٌأٌ-
ٌٌ:سنٌاٌ
ٌ؟ٌ!حمليٌالثانيٌى!!ٌألمٌتلومينيٌعلغريبٌ-
ٌٌ:فاطمةٌ
ٌٌ.نيٌاآٌلغيرتٌرأيٌ-
مرأسبوعٌٌٌ،ليهاٌثانيةادة،ٌمنٌالغريبٌأنٌمالكٌلمٌيذهبٌٌإفضحكٌالجميعٌوالجميعٌأحسٌبالسعٌ

ٌٌ:اٌفسألتهٌوالدتهكاملٌلمٌيتصلٌبهاٌولمٌيطمئنٌعليهاٌ،ٌكانٌمالكٌيجلسٌمهمومٌ 



اٌلنٌهللاٌٌاٌجدٌ ونٌسعيد ومنٌالمفترضٌأنٌتكٌٌ؟وجهكٌحزينٌوحالكٌغيرٌحالكٌٌ؟ماٌبكٌياٌمالكٌ-
ٌ؟ٌ!طفالٌفأخبرنيٌماٌبكٌواٌلوالٌ رزقكٌالصحةٌا

ٌٌ:تنهدٌبعمقٌوقالٌ
ٌٌ.ياٌأميٌٌالٌشيءٌ-
ٌٌكردفتٌنواٌلأٌٌ
ٌ؟ٌ!طفالكتىٌتتصلٌبهاٌلتطمئنٌعليهاٌوعلىٌأراكٌٌحلماذاٌلمٌتذهبٌلزوجتكٌولمٌأٌ-
ٌٌ:تنهدٌمالكٌبعمقٌوقالٌ
ٌ..ٌ.أمٌيٌ-
ٌٌ:ٌثمٌقالوسكتٌقليال ٌٌ
ٌ!!ٌ.سأطلقهٌاٌ-
ٌ؟ٌ!ماذاٌتقولٌٌ:نوالٌوهيٌتشهقٌٌ

ٌٌ:مالكٌبهدوء
ٌٌ.قولٌماٌسمعتٌياٌأميأٌ-
ٌٌ:نوالٌبعدٌصمتٌطويلٌٌ
نكٌعندماٌتقولٌكلمةٌتكونٌفيهاٌقدٌٌ،ٌوأعلمٌأأنكٌرجلٌوليسٌولديٌمالكٌأناٌأعاملكٌعلىٌ-

ٌ؟ناٌأسألكٌلماذاٌاتخذتٌهذاٌالقرار،ٌوٌأوصلتٌلقرارٌبعدٌتفكير
ٌٌ:تنهدٌبعمقٌوقالٌٌ
،ٌٌالفتاةٌتصغرنيٌبأعوامٌكثيرةٌوأفكارناٌمختلفةٌٌ،تزوجهاٌمنذٌالبدايةالخطأٌأنٌٌأربماٌكانٌمنٌٌٌ-

ٌٌ.فيماٌبينناٌمختلفٌٌوكلٌشيء
ٌٌ:نوالٌبتعجبٌ
؟ٌتريدٌأنٌتتركٌزوجتكٌٌهلٌجننتٌياٌمالكٌ؟ٌ!كتشفتٌهذاٌبعدٌبعدٌأنٌأنجبتٌمنهاٌطفلينواٌ-

ٌ؟ٌ!نهاٌمختلفةٌعنكوأوالدكٌلنكٌاكتشفتٌٌأ
ٌٌكمالٌكٌٌ
ٌ..ٌ.ماٌهي،ٌوأليٌياٌأميكبرونٌسيعودونٌإأوالديٌعندماٌيٌ-
ٌٌ:تنهدٌبعمقٌوقالٌ
ٌربماٌتتزوجٌٌٌ-
ٌٌ:نوالٌبغضبٌ
ذاٌٌيتٌما،ٌرٌأالطرقٌفتاةٌالٌتحبكٌبلٌتغرمٌبكٌوتحاولٌإسعادكٌبشتٌىالٌٌ؟ماٌالذيٌدهاكٌ،مالكٌ-

ٌ!ٌ.نفسهاٌلتسعدكٌٌفعلتٌعندٌمرضكٌوكيفٌتتحاملٌعلى
ٌ:هتفٌبحزنٌٌ،نفسهاٌمنٌأجلهٌتتحاملٌعلٌىاٌفهوٌحقاٌالٌيريدٌأنٌصرارٌ لدتهٌزادهٌإكالمٌوٌاٌ
ٌٌ.مرٌالواقعٌفتقبلتهٌكماٌهوربماٌلنهاٌأصبحتٌفيٌاٌلٌ-
ٌٌ:ردفتٌقائلةصمتتٌنوالٌوأٌ
ٌ؟وهلٌأنتٌستستطيعٌ-
ٌٌ:مالكٌٌ
ٌٌ؟سأستطيعٌماذاٌياٌأميٌ-
ٌٌ:نوالٌوهيٌتضيقٌعينيهاٌ
ٌٌ؟هلٌستستطيعٌأنٌتعيشٌبدونهاٌٌ-
ٌٌ:قلبهٌوقالتٌووضعتٌيدهاٌعلىٌ
ٌٌ.نٌغابتٌعنكأنتٌغائبٌعنٌالحياةٌمنذٌٌأٌٌتشعرٌياٌمالكٌٌاٌبمدٌ أناٌأعلمٌجيٌ-
ٌ:ٌٌمالكٌٌ
ٌٌ!ياٌأمٌيٌكفى-
ٌٌ:نوالٌ



يٌواحدةٌٌهذهٌالفتاةٌفعلتٌبكٌماٌلمٌتستطعٌأٌالٌليسٌكفى،ٌقراركٌغيرٌمبررٌويخالفٌكلٌشيء،ٌ-
اٌالٌتظنٌٌبد ،ٌوإنٌلمٌتتزوجهاٌماٌكنتٌلتتزوجٌأجلها،ٌوأنتٌرهنتٌعمركٌكلهٌمنٌأغيرهاٌفعله

ٌٌ.اهدأٌياٌمالكٌوالٌتخربٌبيتٌكٌٌٌ،درييٌالٌأننأ
ٌٌ:مالك

ٌٌ.مرلقدٌاتخذتٌالقرارٌياٌأميٌوانتهيٌاٌلٌ-
،ٌكانتٌتقولٌلهمٌسناٌأنهٌمنشغلٌٌنقطاعٌمالكٌوعدمٌسؤالهٌعنهاتحدثٌزوجاتٌأشقاءٌسناٌعنٌاٌ

،ٌاحتفلتٌسناٌٌانٌهناكٌخطب ٌ،ٌولكنٌتشعرٌمنذٌذاكٌاليومٌأنهٌغيرٌمنشغلهذهٌاليامٌوهيٌتعلمٌأ
سعدٌٌٌٌكانٌاليومٌجميال ٌٌ،تجمعتٌمعٌعائلةٌسناٌٌ،تتٌعائلةٌمالكٌبأكملها،ٌوأبليلةٌالسابعٌمعٌطفلها

ٌ:ردفٌمحمود،ٌانتهىٌاليومٌوعادٌأهلٌمالكٌللبيت،ٌأفيهٌالجميع
ٌ!ٌ.ظننتٌأنكٌستذهبٌاليومٌلتحتفلٌوتقرٌعينكٌبولدكٌٌ؟نتٌتجلسٌهنا،ٌأمالكٌ-
ٌٌ:مالٌكٌ
ٌأشعرٌبالتعبٌبعضٌالشيءٌ.ٌ-
ٌٌ:منٌالداخلٌوقالتٌلمحمودٌبصوتٌعالٌ أتتٌنوالٌٌ
ٌ!ٌ.خوكٌيريدٌأنٌيطلقٌزوجتهٌياٌمحمودأٌٌ-
ٌٌ:محمودٌوهوٌالٌيصدٌقٌ
ٌ؟ٌ!مالكٌهذاٌالكالمٌصحيحٌ-
ٌٌ:صمتٌمالكٌوقالٌبجموٌدٌ
ٌٌزنعمٌسأطلقهاٌ-
والحبٌالذيٌرأيتهٌفيهاٌٌٌ؟نكٌتحبها:ٌأتريدٌأنٌتطلقٌسناٌالتيٌتركتهاٌأناٌمنٌأجلٌأامحمودٌساخرٌ ٌ

ٌٌٌ؟!ةٌلزوجهاٌقبلكمرألكٌلمٌأرهٌمنٌا
ٌ:مالكٌبجمودٌوصمودٌ
ٌٌ.مرٌثانيةيٌفيٌهذاٌاٌلالٌتحدثونٌ-
ٌٌ:والدتهاٌقالتٌسناٌأطعمتٌصغيريهاٌوناما،ٌوجلستٌتتحدثٌإلىٌ
ٌٌ؟ماذاٌحدثٌيومٌوالدتيٌٌ،أميٌ-
ٌٌ؟ماذاٌتقصدينٌ:ماٌلٌ
ٌٌ:سنٌاٌ
ٌٌ.والٌأعرفٌماٌهوٌمالكٌياٌأميٌيحزنهٌشيٌءٌ-
ففهمتٌسناٌسرٌتغيرٌمالكٌفتبسمتٌضاحكةٌٌٌ،حدثٌمنٌأشرفٌوقصتٌلهاٌماٌٌمٌقليال ٌصمتتٌاٌلٌ

ٌ!".ٌ.كبرهمتٌاآلنٌماٌسرٌحزنٌولديٌاٌلف"ٌ.ٌ.وقالٌمحادثةٌنفسهٌا
ٌٌ:جابةٌوقالتفضغطتٌزرٌاٌلعالٌرنينٌهاتفهاٌٌ،أشرقٌالصبحٌٌ
ٌ!ٌ.ليكحبيبيٌاشتقتٌإٌ-
ٌٌ:تنهدٌبعمقٌوقالٌلهاٌٌ
ٌٌ.نٌااٌلكليلقدٌوصلتٌلقرارٌربماٌسيكونٌمريحٌ ٌ-
ٌٌ:بسناٌبتعجٌٌ
ٌ؟ٌ!وماٌهوٌقراركٌياٌزوجيٌ-
ٌٌ:ٌوقالصمتٌطويال ٌٌ
ٌ!ٌ.االنفصالٌ-
ٌٌ:سنٌاٌ
ٌ!ٌ.موافقٌةٌ-
رتبتٌٌستبدلتٌمالبسهاٌوغيرٌمصدقٌأنهاٌقالتٌموافقة،ٌقامتٌواٌغلقٌالهاتفٌبحزنٌوهومالكٌأٌ

نٌمالبسهاٌفيٌالحقيبةٌومالبسٌأطفالها،ٌوأخبرتٌعاطفٌشقيقهاٌأنهاٌستعودٌاليومٌلبيتٌزوجهاٌٌل
رحبٌٌٌ،،ٌعادتٌسناٌلبيتٌزوجها،ٌاعترضتٌوالدتهاٌلكنهاٌأصرتٌعلىٌالعودةمريضةحماتهاٌ

ٌٌ:تصلتٌبمالكٌوقالتٌلهاٌ،الجميعٌوسعدٌبرؤيتهاٌوأوصتهمٌأالٌيخبرواٌمالكٌبمجيئهاٌبها



ٌٌ.منٌمالبسيٌوأشيائٌيٌلكٌطالماٌستطلقنيٌأجلبٌليٌماٌتبقىمنٌفضٌ-
،ٌكانٌيودٌأنٌتقولٌلهٌٌقٌوتتمسكٌبهنٌترفضٌالطاٌل،ٌكانٌيودٌأاصعدٌشقتهٌوقلبهٌينزفٌدمٌ ٌٌ
فتحٌبابٌالشقةٌودلفٌلغرفةٌالمعيشةٌٌٌٌ،ناٌتضحكاكانتٌفاطمةٌتتهامسٌمعٌزينبٌوهمٌ،حبٌكأ

ٌ..اٌوقالمقتربٌمنهماٌوقبله!..ٌاففوجئٌبوجودٌطفليهٌفوقٌالسرير
ٌ؟".ٌ.هناٌ؟ٌومنٌالذيٌأتىٌبهمٌإلىربيهم"هلٌستتركٌأوالدهاٌٌلٌ
بجانبه،ٌوحاوطتهٌبذراعيهاٌٌقتربتٌمنهٌوجلستٌٌبكاملٌزينتهاٌوانٌالغرفةٌالثانيةٌخرجتٌعليهٌمٌ

ٌ:بتسامةٌعريضةوقالتٌبٌا
ٌ!ٌ.ننيٌغبتٌعنهٌكلٌهذهٌالمدةأعتذرٌلولديٌالكبرٌٌلٌ-
ٌٌ:فمهٌوقالٌتٌفوضعتٌيدهاٌعلٌىمالكٌودٌأنٌيتحدثٌٌٌ
يفرقناٌٌاٌٌلنٌيفرقناٌأحدٌولنٌٌسنعيشٌمع ٌٌ؟أتسمعٌٌ،نتٌذلك،ٌلنٌأترككٌحتىٌلوٌأردتٌأمالكٌ-

،ٌإننيٌياٌمالكٌلنٌأترككٌولوٌٌاحفادناٌسوي ٌاٌوسنحملٌٌأٌكثيرةٌوسنشيخٌمع ٌطفاالٌ شيء،ٌسننجبٌأ
ٌٌ.جتمعٌالناسٌكلهمٌعليٌأنٌيفرقوناٌلستٌبمفارقتكا
نفسهٌتحاوطهٌبحبهاٌٌلهاٌٌٌ،ٌوتركمامٌكلماتها،ٌوضعفٌأستسلمٌلهاٌولحبهاخارتٌقوىٌمالكٌواٌ

ٌٌٌ..اٌطويال ٌمرٌ اٌعوذراعيهاٌوقدٌوفتٌوعودهاٌوعاشاٌسوي ٌ
ٌٌٌ....وهكذاٌانتهتٌقصةٌذاتٌالضفائر

قامتٌمسرعةٌتنظرٌٌٌ،ستيقظتٌفزعةٌتنظرٌمنٌحولها،ٌاصوتٌوالدتهاٌيرددٌاسمهاٌعدةٌمرات
ولكنهٌٌٌاٌطويال ٌوكلٌماٌمرٌكانٌحلمٌ ٌ،ةٌفوجدتٌنفسهاٌماٌزالتٌصغيرةٌبضفائرهٌالنفسهاٌفيٌالمرآ

ٌ!!!ٌ.حلمٌجميل
خرٌينظرٌحولهٌويبحثٌٌ،ٌاستيقظٌهوٌاآٌلتٌحقيبتهاٌوخرجتمهاٌمريولٌالمدرسةٌوحملألبستهاٌأٌ

ٌٌاٌطويال ٌاٌلكنهٌكانٌحلمٌ حلمٌ ٌٌبهٌويبحثٌعنٌولديهٌلكنهٌلمٌيجدٌشيئ ا،ٌوأدركٌأنهٌكانٌيرىعنهاٌبجان
خرجٌمنٌالغرفةٌوهوٌغيرٌمصدقٌأنهٌكانٌيحلمٌكلٌهذاٌوماٌمرٌٌٌاٌ،وليتهٌماٌكانٌحلمٌ ٌ،وجميال ٌ
بضفائرهاٌتنتظرهٌفيٌالبردٌٌوجدهاٌتقفٌبمريولهاٌوفستبدلٌمالبسهٌوخرجٌمنٌبيتهٌ،ٌاعمره

ٌٌ:قتربٌمنهاٌوقالٌلهٌاٌوا،ٌنظرٌلهاٌطويال ٌالقارٌص
ٌٌ؟مالذيٌجعلكٌتقفينٌهكذاٌياذاتٌالضفائرٌ-
ٌٌ:قالتٌلهٌوهيٌترتعشٌمنٌشدةٌالبردٌٌ
ٌٌ.مسٌوماٌرأيتٌهجئتٌلقصٌلكٌماٌحدثٌباٌلٌ-
ٌٌ:اٌوقالٌلهاتبسمٌضاحكٌ ٌ
ٌ!ٌ.اناٌأيضٌ ا،ٌماٌرأيت هٌرأيتهٌٌأئ ٌيتقصيٌشٌاٌلٌ-
ٌٌ:فقالتٌببراءةٌوعيناهاٌتلمعانٌ
ٌٌ؟سأعيشٌمعكٌكماٌرأيتٌٌومتىٌ-
ٌٌ:ٌوقالٌلهٌاصمتٌطويال ٌٌ
ٌ!ٌ.سنلتقيٌهناكٌفيٌالمستقبلٌالبعيٌدٌٌ،نٌتتفوقيٌفيٌدراستك،ٌالمهمٌأمرالٌتفكريٌاآلنٌباٌلٌ-
ٌٌ:قالتٌببراءٌةٌ
ٌ؟ٌ!وأينٌهذاٌالمستقبلٌ-

ٌٌ:ٌاقالٌلهاٌمبتسمٌ 
ٌٌ.وٌربماٌأقلسيأتيٌبعدٌعشرٌسنواتٌأٌ-
مامهٌتداعبٌالكونٌوتمضيٌمسرعةٌٌتبسمتٌضاحكةٌوفردتٌيديهاٌٌفيٌالهواءٌومضتٌمنٌأٌ

ٌٌ:فأسرعٌنحوهاٌورفعهاٌوقالٌلهاٌٌ،فخانتهاٌقدماهاٌوسقطت
ٌ!ٌ.يتانهضيٌياٌمستقبليٌاآٌلٌ-
لمٌينتظرٌمالكٌمرورٌالعشرٌسنواتٌبلٌتقدمٌلخطبتهاٌوهيٌفيٌالسنهٌالثالثةٌمنٌالمرحلةٌٌٌ

،ٌوانجبٌمنهاٌستةٌٌوكانٌيغارٌعليهاٌبشدةٌٌ،ولٌفيٌالجامعة،ٌوتزوجهاٌبعدٌعامهاٌاٌلالثانوية
ٌ.ٌ.والدٌوفتاتينأطفالٌأربعةٌأ


