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مرآة للقلوب  

 خاصة 

 
 بقلم / شيماء أشرف



في تمام الساعة العاشرة صباحاً ،     

النفسية  داخل   العيادات  ، توجد  إحدى 

تظهر عاماً ،    ربعينعلياء صاحبة األ

عليها بوضوح عالمات الدمار النفسي  

 بعد خروجها الذي تشعر به ، خاصةً 

 . من السجن 

               ................... 

بِك يا سيدة  سلوى ) الطبيبة ( :   أهالً 

هنا لمساعدتك بكل ما أملك  ، أنا  علياء  

أنا أسمعك جيداً لمعرفة كل  ، تفضلي  

 . تعبكما ي

كما ترين أمامك يا طبيبة ، أنا  علياء :  

شيئاً   الجمال  من  تُعطى  لم  ، إنسانة 

قبح على    مجرد  تمشي  وبشاعة 

فقط   ظاهرياً  قبحاً  كان  وليته  األرض 



القبح  وإنما   من  ومن  أحمل  أطناناً 

بداخل الكراهية   يوجد  ما  والشر 

 الشياطين فقط . 

في وصف   سلوى : أجدك قاسية جداً 

 نفسك يا سيدة علياء .

حقيقتي التي  ،    علياء : هذه هي الحقيقة 

تجعل كل من يعرفني يلعن اليوم الذي  

 ويتمنى محوي من ذاكرته . ه رآني في

سلوى : من الجيد يا سيدة علياء معرفة  

وسلبياتنا التي شخصياتنا  القصور في  

تقف حائالً بيننا وبين سالمنا النفسي ،  

أن نحافظ على  يجب علينا  لكن أيضاً  

مرتفعة   في  خالل  معنوياتنا  رحلتنا 

إصالح ذاتنا وعدم اليأس أو جلد الذات  

 األوقات .إذا فشلنا في وقت من 



إليكِ  أتيت  السبب  ولهذا   : يا  علياء   

،  دافع للحياة  طبيبة ، لم يعد أمامي أي  

أتيت إليِك لكي أمنع نفسي من االنتحار  

 والراحة من هذه الحياة المتعبة . 

ال    ، علياء  سيدة  يا  أرجوِك   : سلوى 

، تجعلي فكرة االنتحار تسيطر عليك  

تعود الراحة لكي  سنفعل كل ما بوسعنا  

حياتك  والط إلى  أرجوِك مأنينة  لذا   ،

 .أحكي لي ما يفسد حياتك 

علياء : من أي مرحلة تريدين أن أبدأ  

 يا طبيبة ؟ 

سلوى : من بداية مرحلة العذابات ، أو  

 من قبلها أيضاً .يمكننا أن نبدأ 



لِك  علياء   سأبدأ  إذاً   : بسخرية مريرة 

 أتذكره في حياتي .من أول يوم 

أصغي   وأنا   : يا إليكِ سلوى  بالكامل   

 .  سيدة علياء ، تفضلي

          .................... 

  



في أول يوم دراسة في المرحلة   "      

بريئة االبتدائية   سعادة  تغمرني  كانت 

، لكنني لم أكن أعرف أن هذا  وطفولية  

في قلبي و اليوم سيحمل لي أول طعنة  

 " سعادتي .

              ................. 

 أسرعي هيا يا ابنتي  هاجر ) األم ( :  

 قليالً ، يجب أال أتأخر أكثر من ذلك . 

ب ( : أرجوِك يا هاجر ال  خالد ) األ

يوم   أول  في  بالتوتر  علياء  ،  تصيبي 

على  تتأخر  لن  باكراً  الوقت  مازال 

 المدرسة .



على   تتأخر  لن  هي   ، نعم   : هاجر 

، لكن أنا سأتأخر على العمل    المدرسة

 بالتأكيد .

 خالد : حسناً يمكنِك ترك العمل . 

سيد   يا  المستحيالت  من  هذا   : هاجر 

علياء  خالد   أنت  تأخذ  أن  رأيك  ما   ،

 اليوم . للمدرسة 

أنا   ، عزيزتي  يا  استطيع  ال   : خالد 

إلى   أصل  لكي  اآلن  سأخرج  بالكاد 

عملي في ميعاده ، كما تعرفين مكان  

 الشركة بعيد جداً .

توبيخي   هاجر : حسناً ، أظن أنني سيتم

اليوم مديري  يا سيد   من  اللقاء  إلى   ،

 خالد .



، انتبهي خالد : إلى اللقاء يا عزيزتي  

 لنفسك جيداً في المدرسة يا علياء .

 علياء : حسناً يا أبي . 

        .................... 

بمجرد خروجي من الباب أنا وأمي  "  

ذاهبون أيضاً ليوصلوا وجدنا جيراننا  

ابنتهم إلى المدرسة في يومها األول ،  

   ."                     ريوالتي كانت بعم

نورا ، صباح  هاجر : صباح الخير يا 

 الخير يا سيد عادل .

سيدة   يا  النور  صباح   : وعادل  نورا 

 هاجر . 

أنِت   هل   : اليوم  نورا  ذاهبة  أيضاً 

 لتوصيل علياء إلى المدرسة ؟ 



غيري   ومن   ، بالطبع  نعم   : هاجر 

 سيفعل ذلك ؟!  

لتوصيل  ذاهبان  أيضاً  نحن   : عادل 

 سلمى إلى المدرسة .

رجاًء   يمكنكما  هل   ، حسناً   : هاجر 

توصيل علياء معكما ، ألنني ال أريد 

 أن أتأخر عن العمل . 

دواعي   من  هذا   ، بالطبع   : عادل 

 ، هيا معنا يا عزيزتي علياء. رنا سرو

هاجر : أشكركما شكراً جزيالً ، وأنِت 

 .يا ابنتي انتبهي لنفسِك جيداً 

               .............. 

الطريق  " طوال  أتحدث ظللت 

إلى   وصلنا  حتى  سلمى  مع  وأضحك 



نسيت أن أخبرِك كيف تبدو المدرسة ،  

سلمى ، هي تبدو مثل حوريات الجنة 

الجمال الواسعة   في  عيونها  حيث 

وشعرها   البيضاء  وبشرتها  الزرقاء 

كنا  الذهبي الناعم ، هي عكسي تماماً ،  

إذا وقفنا معاً يشعر الناظر إلينا أننا من  

أوروبا  من  واحدة  مختلفتين  قارتين 

 "قارة أفريقيا . أعماقواألخرى من 

             ............... 

حسناً    : لقد عادل   ، جميلتين  يا 

إلى الفصل وأجلسناكما في أوصلناكما  

بعضكما البعض  أول مقعد ، ال تتركان  

 حتى نأتي لنأخذكما .

 سلمى : حسناً يا أبي . 



يا حبيبتي  لنفسك جيداً  انتبهي   : نورا 

 أنِت وعلياء .

الجميل  "    الحوار  هذا  يسبق  كان 

مباشرة الطعنة التي حصلت عليها في  

ا دخل مدير المدرسة ذلك اليوم ، عندم

 "ومعه مصور إلى الفصل 

يا    عليكم  السالم   :  ) المدير   ( رأفت 

يوم  أول  هو  اليوم   ، األعزاء  طالبنا 

نواح ،   دراسة لكم ، ال أريد بكاء أو

ثم  المدرسة  في  ممتعاً  وقتاً  ستقضون 

 تذهبون إلى ببوتكم مرة أخرى .

المصور : هل أبدأ بتصويرهم اآلن يا  

 سيد رأفت ؟



واحدة   لحظة   ، حسناً   : قفي  رأفت   ،

 أنت يا فتاة . 

 : أنا يا أستاذ ؟  علياء

آخر  إلى  ارجعي   ، أنِت  نعم   : رأفت 

 مقعد هناك .

تتركي  ال  لي  قال  أبي  لكن   : سلمى 

 علياء يا أستاذ ، هل أرجع معها ؟

رأفت : ال ، أجلسي أنِت مكانك ، فقط  

وقت  ستجلس   في  مقعد  آخر  في 

التصوير فقط ثم ترجع إلى مكانها مرة  

 أخرى .

 لي أيضاً . : أنا أريد صورة علياء 

هيا  رأفت : حسناً ، في المرة القادمة ،  

والفتاة   ، بسرعة  الوراء  إلى   اذهبي 



لس في هذا الصف ،  التي تجالحسناء  

 تعالي اجلسي مكانها يا ابنتي .

 المصور : هل أقوم بالتصوير اآلن ؟ 

 رأفت : حسناً ، أبدأ اآلن 

         ................ 

إلى البيت صامتة وحزينة ،  رجعت  " 

يدور في ذهني سؤال واحد " هل أنا 

؟"   للمرآة  قبيحة  نظرت  وعندما   ،

  " نعم   " وهي   ، اإلجابة  أنا  عرفت 

أيضاً   جداً  قبيحة  بل  بدأت    ،قبيحة 

ال   أتالشى حتى  المرآة  في  النظر 

والكدر   بالحزن    لكي وأيضاً  أُصاب 

أنسى شكلي الدميم ، حتى أتت الطعنة  

 " األخرى .



          ................. 

ألختي    "    ميالد  عيد  أول  في 

انت العائلة جميعها هالة ، كالصغرى  

 "مجتمعة .

اليوم    : في  هاجر  األيام  أجمل  من 

ُرزقت بأجمل هدية من  حياتي ، ألني  

 هللا .

  ( ،    الخالةغادة  نعم   : هالة  (  بالفعل 

عن  نا جميعاً بها  هدية من هللا ، عّوض

 الذي شعرنا به يوم مولد علياء. الحزن  

لقد كانت صدمة لنا  رجاء ) الجدة ( :  

نكن نتوقع  جميعاً يوم مولد علياء ، لم  

إلى   والدها  عائلة  مالمح  سترث  أنها 



الدرجة ، لكن   هالة أتت وجعلتنا هذه 

 بها أمام األصدقاء والجيران . نفتخر 

هاجر : أرجوكما ال تقوال هذا الكالم  

ليس ألنها ورثت مالمح عن علياء ،  

أول  قبيحة ، لكن هي    أنها  عائلة أبيها

األبناء وكذلك مازالت صغيرة ، عندما 

 تكبر ستصبح أجمل بالتأكيد .

غادة : نحن نتمنى ذلك يا عزيزتي ،  

أن   أبداً  لها  نريد  الشكل  ال  بهذا  تظل 

 حتى تكبر . 

إذا كبرت بهذا الشكل ،  رجاء : حتى  

تساعدينها أن  استخدام    يجب  في 

 تتحسن قليالً. الوصفات التجميلية حتى  



في   الكالم  هذا  يكفي   ، : حسناً  هاجر 

 هذا الموضوع . 

إلى مسامعي ،  وصلت هذه المحادثة  "  

سني   صغر  من  هذه  وبالرغم  أن  إال 

طوال المحادثة   ذهني  في  ُحفرت 

غاية سنوات   في  نتيجتها  وكانت   ،

 "على مرور األيام .السوء 

           ................ 

إلى سأذهب  هاجر : اسمعي يا علياء ،  

الوقت  جدتِك   جيداً  لبعض  انتبهي   ،

 أعود .ألختك هالة ريثما 

بها    علياء سأهتم   ، أمي  يا  حسناً   :

 جيداً .



ذهبت  بمجرد خروج أمي من المنزل  "  

غرفتي   في  إلى  هالة  إلى  ونظرت 

  "تنام بهسريرها الصغير الذي كانت 

،  :    علياء هالة  يا  هيا استيقظي 

بما  سعيدة  أنِت  هل   ، اآلن  استيقظي 

هل   ؟!  عنِك  وخالتي  جدتي  قالته 

؟!  تعجبينهم  ألنِك  بالفخر  تشعرين 

حسناً دعيني أخبرِك أنِك بشعة وغير  

بالمرة   أنِك جميلة  تعرفين  هل   ،

؟  تبكين  عندما  بشاعة  أكثر  تصبحين 

 من ذلك . نسأجعلك تتأكدي

أشبعها  " دقائق  على  ظللت  صفعات 

قرصات في كامل جسدها  وجهها ، و

أن ناري بدأت تخمد ناحيتها  وأنا أشعر  

أخذ في  ، وصوت صراخها وبكاءها  



اكتفيت من  العلو شيئاً فشيئاً ، وعندما  

ضربها تركتها في الغرفة تبكي حتى 

 " أتت والدتي .

هاجر : لماذا تبكي أختِك بهذا الشكل  

 يا علياء ؟ 

: ال أعرف يا أمي ، لقد تركتها   ءاعلي

فجأة استيقظت   نائمة ثم  منذ خروجك 

استطع   ولم   ، البكاء  في  أن  وشرعت 

 أسكتها .

 ، بالجوع  تشعر  أنها  يبدو   : هاجر 

هذه  سأرضعها   بوضع  أنِت  وقومي 

 الخضراوات في الثالجة .

             ...............  



من  أعاني طوال طفولتي  ظللت    "     

  ، الدميم  بعض  مظهري  من  سخرية 

اآلخر األقارب   البعض  من  وشفقة 

 . أحياناً اشمئزاز من بعضهم و

أمل  كنت   على  شكلي  أن  أعيش 

و أصل إلى سيتحسن قليالً عندما أكبر  

جمالي   ستبرز  التي  المراهقة  مرحلة 

 "وأنوثتي ؛ لكن كنت مخطئة .

             .............. 

؟ هيا هاجر : هل أنِت جاهزة يا علياء  

  ، تنتظرك  عسلمى   نستتأخرين 

 المدرسة .



  ، انتهيت  لقد   ، أمي  يا  : حسناً  علياء 

كنت فقط أحاول تثبيت الطرحة على  

 .رأسي 

هاجر : تأخذين وقتاً كبيراً في الطرحة  

  ، كامل  فقط  تنهي  سلمى  وصديقتك 

 مالبسها في وقٍت قصير .

ألنني يا خالتي ال أقوم  :  بمزاح سلمى

مثل  حجابي  شكل  في  باالختراعات 

أنا أقوم بربطه بشكل تقليدي  علياء ، 

 ليسترني كما أمرني هللا . 

أنني ال   علياء بغضب : هل تقصدين 

 أستر نفسي وأغضب هللا .

باعتذار : ال يا عزيزتي ، أقسم سلمى  

، فقط أقصد  أنني ال أقصد مضايقتك  



ت الفن في  أنِك  شكل حجابك ستخدمين 

أقصد   كنت  فقط   ، ذلك  أفعل  ال  وأنا 

 المزاح .

  ، الكالم  هذا  يكفي   ، حسناً   : هاجر 

  ، المدرسة  عن  تنسيا ستتأخران  ال 

الثانوية   من  األخيرة  السنة  في  أنكما 

 العامة ، نريد أن نفتخر بكما .

  ، خالتي  يا  هللا  شاء  إن   : سلمى 

،  أستودعِك هللا الذي ال تضيع ودائعه  

 يا علياء . هيا بنا 

            ............ 

طريقنا  " كنت طوال  المدرسة  إلى 

، هل كانت سلمى تقصد  أسأل نفسي  

بارعة في تشكيل  بالفعل كالمها أنني  



تجبر خاطري ؟  طرحتي أم كانت فقط  

أجمل مني بكثير  أراها  لكنني ما زالت  

الواسع   التقليدي  حجابها  من  بالرغم 

 "ومالبسها الفضفاضة .

          ............... 

دخولنا    "    المدرسة  بمجرد    - إلى 

لم   –والتي كانت مشتركة بنين وبنات  

سلمى   قاسم عن  نظر  بقية ينزل  مثل 

 "  الطالب في صفنا .

 قاسم : صباح الخير يا سلمى .

هل    ، قاسم  يا  النور  صباح   : سلمى 

 هناك شيء ؟ 

قاسم : ال شيء ، فقط كنت أريد إلقاء  

 ئنان عليِك .واالطمالسالم 



سلمى بضجر : إذا سمحت يا قاسم ال  

إال للضرورة ، أريدك أن تتحدث معي  

وأنا ال أظن أن هناك ضرورة ستجعلك 

تتحدث معي ، لذا أرجوك أبقى بعيداً  

أكون   أن  أريد  ال  ؛  أي عني  محور 

 حديث خبيث على ألسنة الناس .

أقصد أي  رتباك : أقسم أني ال  قاسم با

 لكنني .... أذًى لِك ،  

سلمى : يكفي يا قاسم ال أريد أن أسمع  

عني  أية   أبتعد  أرجوك   ، تبريرات   

 وأهتم بدراستك ، هيا بنا يا علياء . 

تحركت مع سلمى ودمي يغلي من  "  

  ، والغضب  ينتبه الغيرة  لم  قاسم 

السالم  يلقي  لم  ، حتى  البته  لوجودي 



، وأنا التي كنت أحلم به ليل نهار    علي  

 "ظره بكل الطرق .وأحاول لفت ن

            ............ 

ونحن     الدراسي  اليوم  نهاية  في 

منازلنا  للنتجّهز   إلي  سمعت  ،  عودة 

 صوت قاسم يناديني . 

  : ،  قاسم  الحديث  علياء  يمكنني  هل 

 لدقائق ؟ معِك 

نفسي  " تنظيم  أحاول  فترة  ظللت 

وتهدئة ضربات قلبي ، هل ما سمعته 

إن قاسم يناديني ، أظن  ؟!  أذني صحيح  

ويريد  ينطق اسمي  فتًى  حتى أنه أول  

 " التحدث معي .

 يا قاسم .علياء بارتباك : نعم 



معك   أتحدث  أن  أريد  كنت   : قاسم 

 بخصوص سلمى .

 علياء : سلمى !!

أريد أن أتقرب منها وهي  نعم ،  قاسم :  

أية   تعطيني  ال ال  أنا   ، لذلك  فرصة   

بمشاعر   أشعر  ولكني  بها  أتالعب 

مع  مشاركتها  وأريد  ناحيتها  إعجاب 

 سلمى .

 علياء بحزن : وماذا تريد مني ؟

قاسم : أنِت صديقتها المقربة وجارتها  

تحدثي معها بشأني ، أيضاً ، أرجوِك  

بادلتني سلمى هذا  وإذا  أنا أحبها جداً 

ل  نكلالحب سأفعل كل ما بوسعي حتى  

 حبنا بالزواج . 



 علياء : زواج ؟!!  

قاسم : نعم ، أنا بالفعل أقصد كل كلمة  

تعطيني   ال  وسلمى   ، فرصة أقولها 

لقول ذلك أمامها ، لذا أخبريها أنِت يا 

الكالم   بهذا  ربما علياء   ، أرجوِك 

 تصدقني وتحبني أيضاً .

 علياء : حسناً سأحاول .

قاسم : شكراً جزيالً لِك يا علياء ، لن 

  هذا المعروف .نسى لكِ أ

قاسم وذهبت ناحية سلمى التي  تركت  "

  ، للمنزل  نعود  حتى  تنتظرني  كانت 

دموعي   كتمان  أحاول  بشتى  كنت 

 الطرق حتى ال يظهر ضعفي وحزني. 

 سلمى : ماذا كان يريد منِك هذا الفتى؟ 



، لكن واضح أن هذا  علياء : ال شيء  

التغّزلالفتى   فتيات    يحاول  بكل 

 الفصل. 

 سلمى : لماذا ؟ هل قال لِك شيء ؟

علياء : نعم ، قال لي أنه يريد مواعدتي 

 والتقرب مني .

سلمى بغضب : هذا الفتى سيء جداً ،  

دارة المدرسة حتى يجب أن نشكوه إل

 يكف عن هذا الكالم . 

قمت   لقد   ، لذلك  داعي  ال   : علياء 

 األمر .وانتهى بتعنيفه 

سلمى : أحسنِت يا علياء ، ماذا يظننا 

 هذا الفتى  !  

 .علياء : دعِك منه تماماً 



          ................. 

عدت إلى البيت ودخلت غرفتي ولم  "  

أخرج منها حتى اليوم التالي ، وظللت  

مع صورتي وأتحدث  في المرآة  أنظر  

 "فيها .

  : تنتظرين  ماذا  علياء  أيتها كنِت 

 بحبه وإعجابه بِك القبيحة ؟ أن يخبركِ 

عندما   الشيء  هذا  سيحدث  تجف  ، 

، لماذا لم أصبح  المياه من المحيطات  

أصبح  ال أريد أن  مثل سلمى !  جميلة  

أريد أن مثل سلمى تماماً ، على األقل  

فيه   أنا  مما  أجمل  أن  أصبح  أريد   ،

ال   ، بمظهري  إعجابهم  الناس  يظهر 

في عين    أرى نظرات الشفقةأريد أن  

ونظرات السخرية واالشمئزاز  والداي  



أشعر  أن  أريد   ، أقاربي  عين  في 

 عند نظري في المرآة . بالرضا 

           ................ 

 

التالي      اليوم  ، في  للمدرسة  لذهابنا 

قاسم   وجدت  إليها  دخولنا  وبمجرد 

 . يهرول ناحيتي 

 يا سلمى ، هل يمكنِك أن  علياء : عذراً 

حقيبتي   ،  تأخذي  الفصل  إلى  معِك 

أنني   أظن  وال  التعب  ببعض  أشعر 

 سأتمكن من الصعود عبر الدرج اآلن.

سلمى : حسناً يا عزيزتي ، ولكن إذا  

إلشعرِت   سنعود  التعب  في  ى بزيادة 

 ين ببعض الراحة .المنزل كي تنعم



فقط    ، الدرجة  لهذه  ليس   : علياء 

مقعد وسأكون  ال  اسأرتاح قليالً على هذ

 بخير . 

سلمى : حسناً يا عزيزتي ، كما تشائين  

في   الحقيبتين  ألضع  أنا  سأذهب   ،

 الفصل وسأعود لِك بكوب من الماء . 

 علياء : شكراً يا صديقتي .

عن  وبمجرد   سلمى  ، اختفاء  ناظري 

  . وصل قاسم إلي  

 قاسم : صباح الخير يا علياء .

 علياء : صباح النور يا قاسم .

  مع سلمى بشأني ؟ قاسم : هل تحدثتِ 

 علياء : نعم تحدثت معها .

 قاسم بلهفة : وماذا قالت لِك ؟ 



، سلمى فتاة  علياء : كما تعلم يا قاسم  

معروفة في المدرسة وال يوجد من ال  

تخاف  يعرفها   سيرتها  وهي  تفسد  أن 

وسمعتها الطيبة بين الناس إذا رأوها 

أن هناك شيء  تتحدث معك أو شعروا  

 بينكما .

 قاسم : تقصدين أنها رفضت حبي لها؟ 

علياء : ال يا قاسم ، إنما رفضت علنية 

 العالقة بينكما . 

 قاسم : ماذا تقصدين ؟

  : أن  علياء  وافقت  سلمى  أن  أقصد 

أن   بدون  ولكن  الحب  تتحدث  تبادلك 

 معك أو تقابلك في أي مكان . 

 قاسم : وكيف ستبادلني الحب إذاً ؟ 



تتحدث   أن  يمكن  أنها  قالت   : علياء 

 . معك عبر البريد اإللكتروني 

 قاسم : البريد اإللكتروني ؟!

 علياء : نعم ، أليس لديك حاسوب ؟ 

، وامتلك بريد  قاسم : نعم لدي حاسوب  

 إلكتروني أيضاً .

  ، حسناً   : معك  علياء  تتحدث  سوف 

عبر البريد اإللكتروني ، وهذه الورقة 

مكتوب فيها عنوان بريدها اإللكتروني 

 ، يمكنك أن تراسلها من اآلن .

  ، ذلك  سأفعل  حسناً   : بفرحة  قاسم 

 أشكرك شكراً جزيالً يا علياء .

 علياء : العفو يا قاسم .



شعرت  " وذهب  قاسم  تركني  وعندما 

كذبت وأيضاً  بغصة في قلبي ؛ ألنني  

اإللكتروني  البريد  عنوان  أعطيته 

التي  اسم سلمىالمزيف الذي صنعته ب

من   إلكترونياً  بريداً  تملك  تكن  لم 

، لكنني أيضاً شعرت بالفرحة    األساس

أخيراً   منألنني  مع    سأتمكن  التحدث 

لو ، حتى و  كحبيبة  قاسم والتقرب منه 

 أخرى ؛ فمن الممكن عندما  بلسان فتاةٍ 

يعرف مقدار حبي له يتعلق بي أنا وال  

 " إلى شكلي وإنما إلى قلبي .ينظر 

           ................ 

شيء      أول  عودتي  كان  عند  فعلته 

و للمنزل   حاسوبي  فتحت  أنني    هو 



أمامه حتى   أتت رسالة  عكفت جالسة 

 قاسم .

 سلمى ، أنا قاسم .قاسم : مرحباً يا 

  : انتظر  علياء  كنت   ، قاسم  يا  أهالً 

 رسالتك .

إرسال وأنا كنت خائف جداً قبل  قاسم :  

 الرسالة .

 علياء : لماذا ؟ 

 علياء. كنت أظن أنها خدعة من  قاسم :  

 علياء : لماذا ظننت هذا الشيء ؟

كنت قاسية جداً في تعاملِك  قاسم : ألنِك  

فرصة للتحدث  أي  معي ، وال تعطيني  

 معك ولو لثانية .



ألنني معروفة للجميع وال أريد  علياء :  

 أن أفسد صورتي أمام الناس .

صورة   يفسد  الحب  وهل   : قاسم 

 اإلنسان أمام الناس ؟

 تحبني يا قاسم ؟هل حقاً علياء : 

في  قاسم : أقسم أنني ال أرى وال أفكر  

 رأيتِك فيه.فتاةٍ سواِك منذ أول يوم  أي  

  : أحبِك منذ وعلياء  أيضاً  يا    أنا  زمن 

 قاسم .

 قاسم : حقاً يا سلمى ؟ 

وانتظر   ، نعم   : الصبر   علياء    بفارغ 

وأنا اليوم الذي سأقول لِك هذه الكلمة  

 . أنظر في عينيك 



لهذا لم أكن أتخيل أنِك تحبينني قاسم : 

 الحد يا سلمى . 

ت لن تتخيل أبداً الحب الذي  علياء : أن

؛ ألنه أكبر من القول بداخلي تجاهك  

 والوصف بالكلمات . 

هذه الكلمات تكفي أن تجعلني  قاسم :  

 سعيداً إلى آخر يوم في عمري .

، لم  ظللت أنا وقاسم نتحدث لساعات  "

بالملل من حديثه ،   للحظة  أشعر ولو 

شعور من  التخلص  استطع  لم   لكنني 

  الغيرة من سلمى والحزن على حالي ، 

ه المشاعر قررت في وللتخلص من هذ

نفسي أن أكون سلمى عندما أتحدث مع  

كلماته    ؛  قاسم حالوة  أتذوق  حتى 

 " أنا سلمى ال علياء .المعسولة لي 



              .......... 

 سلمى : هل تسمعينني يا علياء ؟ 

 علياء : هل تقولين شيئاً يا سلمى ؟

  ، نعم   : لِك  سلمى  الحصة  أقول  أن 

الطالب خرجوا  انتهت هيا    وجميع   ،

 كي نرتاح . بنا ننزل إلى الفناء قليالً 

 ، هيا بنا .علياء : حسناً 

باب " من  وسلمى  أنا  نخرج  نكد  لم 

 "الفصل حتى رأينا قاسم يدخل إليه .

قبل أن  لحقت بِك  قاسم : من الجيد أني  

 تخرجي من الفصل يا سلمى .

 سلمى : ماذا تريد يا قاسم ؟

أريد التحدث معِك وجهاً لوجه  قاسم :  

انظري   الفصل  ،  في  أحد  يوجد  ال 



أن   يمكن  أننا  حتى   ، يراِك  أن  يمكن 

نجعل علياء تقف أمام الفصل إذا رأت  

 أحد قادم تنبهنا . 

 ً  ،  سلمى بغضب : يبدو أنك جننت حقا

هل تسمع ما تهذي به يا هذا ؟ أقسم إن 

وجهي سأذهب حاالً إلى  لم تغرب عن  

 المدير وأشتكي له . 

علياء : حسناً يا سلمى ، هيا بنا نحن  

 من هنا ، ال نريد مشاكل .

يقفز  " قلبي  ويكاد  وسلمى  أنا  خرجنا 

، لكن    ، كاد ينكشف سريمن الرعب  

قاسم ال  احتواءتم   وتركنا   ، موضوع 

على   تظهر  التي  حيرته  في  متخبط 

 "وجهه .



          ................ 

البيت  " إلى  دخولي  فتحت  بمجرد 

 " .ثم بريدي اإللكتروني حاسوبي 

 اجبني أرجوك .علياء : قاسم ، 

 قاسم : ماذا تريدين مني يا سلمى ؟

أريد أن أعتذر لك عما فعلته  علياء :  

 اليوم .

لن اعترض ال داعي لالعتذار ،  قاسم :  

تسمعي   ولن  اليوم  بعد  أبداً  طريقك 

 تصلك رسائلي . صوتي أو حتى 

، ال تفعل هذا  علياء : أرجوك يا قاسم  

 العيش دونك .، لن استطيع 

العيش قاسم   يمكنك   ، سلمى  يا  ال   :

 ً أيضا جداً  سعيدة  وستكونين  ؛  دوني   



مني ومن مضايقاتي   ألنِك سترتاحين 

 لِك طوال الوقت . 

حقاً أعتذر منك عما حدث  علياء : أنا  

 اليوم ، لكن أنت تعرف السبب .

قاسم : ال ، ال أعرف السبب يا سلمى 

 . ، ال أعرف سبب إهانتِك لي 

علياء : لقد أخبرتك من قبل أن الجميع 

مع  يراني  أن  أريد ألحد  يعرفني وال 

 أي شخص . 

قاسم : ولم يكن يوجد أشخاص اليوم يا  

وهي   علياء  سوى  علٍم  سلمى  على 

أسمع  القتنا ، أنا فقط كنت أريد أن  بع

 . صوتك وأرى ابتسامتك لي 



علياء : أرجوك يا قاسم سامحني وال  

كل   عن  أعوضك  وسوف   ، تتركني 

 شيء في المستقبل الذي سيجمعنا .

ال يملك قلبي  حسناً يا سلمى ،  قاسم :  

أرجوِك   لكن   ، يسامحك  أن  سوى 

بطريقة أفضل من تلك  تصرفي معي  

 أمام الناس . 

علياء : حسناً ، أعدك ، لكن أنت أيضاً  

ت أن  الحفاظ  يجب  في  رغبتي  حترم 

الناس  أعين  عن  بعيدة  عالقتنا  على 

 يوماً سوياً .حتى نجتمع 

 أعدك . قاسم : حسناً 

         ................. 



بقاسم    "   عالقة  على  طوال  ظللت 

 ."االمتحاناتحتى اقترب موعد  أشهٍر  

  : أنِك  قاسم  جيداً  أظن  مستعدة 

 لالمتحانات يا سلمى ، أليس كذلك ؟ 

 ألبعد الحدود . نعم ، مستعدة  علياء : 

نظل  ال أعرف كيف تفعلينها ،  قاسم :  

طوال اليوم نتحدث مع بعضنا البعض 

مذاكرة ولو  لدرجة أنني ال أتمكن من  

أجدك  ، وفي اليوم التالي  صفحة واحدة  

وتقومين تتجاوبين مع جميع األساتذة  

 ح معهم أيضاً .بالشر

تفهم ما أشرحه أنا أم ما علياء : وهل  

 يشرحه األساتذة ؟ 



قاسم : في الحقيقة أنا ال أفهم منِك أي  

 شيء ؟ 

 علياء : هل شرحي سيء لهذه الدرجة؟

ولكن حينما  ، قاسم : ليس األمر كذلك 

وتقومين بالشرح ، أقوم بالتركيز تقفين  

ومالمحِك  صوتك  و  عينيك  في  فقط 

يثير  المالئكية   واحداً  شيئاً  لكن   ،

 فضولي . 

 علياء : ما هو هذا الشيء ؟

 قاسم : لون شعرك ، ماذا يكون ؟

 ماذا تظنه أن يكون ؟علياء : 

 أظنِك شقراء .قاسم : 



وناعم  اللون  ذهبي  شعري   : علياء 

وكذلك ط  إلي  الملمس جداً  ويل يصل 

 خصري تقريباً . 

، هل   لرؤيته حقاً  تشوقت  لقد   : قاسم 

 ؟ يمكنِك أن ترسلي لي صورة بشعرك

 علياء : هذا ال يمكن يا قاسم .

صورة   ، سلمى  يا  أرجوِك   : قاسم 

واحدة فقط وأقسم أنني سأقوم بمسحها 

 بعد ذلك . 

البداية لم أ  كن أعرف ما الذي  "  في 

فعله   علي   قررت  يجب  الحقاً  لكن   ،

لسلمى  إرسال صورة   بالتقاطها  قمت 

 " ونحن نذاكر سوياً في منزلها 



أنِك جميلة إلى  قاسم : لم أكن أتصور  

إن    ، سلمى  يا  الدرجة  جمالِك  هذه 

  ، للناس  يظهر  ما  أضعاف  المخفي 

 صةً شعرِك الذهبي .خا

لو  أحب  أيضاً  وأنا   ، نعم   : ن  علياء 

    .شعري جداً 

هل أقول لِك شيئاً لكن عديني قاسم :  

 أنِك لن تنزعجي .

 علياء : ماذا تريد أن تقول ؟

وصديقتِك   أنِت  أراِك  عندما   : قاسم 

علياء ، أشعر وكأنني أرى حورية من 

تسير بجانب شيطانة قادمة من  الجنة  

 الجحيم .



كل   من  أقوى  الرسالة  هذه  كانت   "

تها في حياتي ، كان  يالطعنات التي تلق

نوراً  أراه  الذي  الوحيد  الشخص  هو 

، اتضح أنه يراني   وسط ظلمات حياتي

 " شيطانة قادمة من الجحيم 

 الكالم عن علياء؟ لماذا تقل هذا  علياء :  

 ، حبيبتي  يا  لِك  أعتذر  حسناً   : قاسم 

تعتبرينها صديقتك المقربة أعرف أنِك  

بجانبِك   تسير  الفتاة عندما  هذه  لكن   ،

التي   الذبابةمثل    وتشوهه  جمالك  فسدت

 تقف على لوحة جميلة فتشوهها .

علياء : حسناً يا قاسم ، أنا مضطرة أن  

 ، يجب أن أذاكر . أغلق حاسوبي 



كالم "   من  أبكي  الليل  طوال  ظللت 

قاسم ، وفقدت األمل نهائياً في إمكانية  

 حبه لي في يوم من األيام " 

            ............ 

بجانب   أسير  كنت  التالي  اليوم  في   "

سلمى للذهاب إلى المدرسة ، وأنا أفكر  

بكالم قاسم ، أنني أشوه جمالها عندما  

 شرودي أسير بجانبها ، لم أستفق من  

 إال على صوت سلمى " 

بغضب : انظري يا علياء ، يبدو  سلمى  

وشأننا يتركنا  لن  المتطفل  هذا  ،    أن 

 يطاردنا حتى في الشارع .

  "  ، سلمى  أشارت  حيث  نظرت 

 فوجدت قاسم قادم باتجاهنا " 



قاسم : سلمى ، أريد أن أتحدث معك  

 على انفراد إذا سمحِت .

سلمى : أخبرني يا هذا ، أال تمل من  

 إهاناتي المتكررة لك ؟! 

قاسم : سلمى ، لقد قطعِت لي وعداً أنِك  

ستتحدثين معي بطريقة أفضل من هذه  

 ، أال تتذكري ؟! 

سلمى : أي وعٍد قطعته لك أيها المعتوه  

 تتحدث ؟ ؟ عن ماذا 

قاسم : يكفي هذا الدالل يا سلمى ، لقد 

ما قلته البارحة لِك ع  جئت حتى أعتذر

 ، شعرت أنِك تضايقِت من كالمي . 

أنا لم أتحدث معك  ؟!  سلمى : أي كالم  

 أبداً أيها المعتوه . 



  : ؟!قاسم  سلمى  يا  هذا  نحن   كيف 

عبر  أشهر  منذ  بعضنا  مع  نتحدث 

اإللكتروني ، وعلياء تعرف هذا  البريد  

 ، ال تتهربي مني .

" كاد قلبي يقفز من بين ضلوعي عقب  

وقوله    ، الكالم  سلمى هذا  أصبحت 

 تنظر ناحيتي في ذهول " 

يا  يقوله  الذي  الكالم  هذا  ما   : سلمى 

علياء ؟ أنا ال أمتلك بريداً إلكترونياً من  

 األساس . 

أتحدث  كيف هذا ؟ إذاً أنا مع من  قاسم :  

 منذ أشهر ؟!

ما    ، علياء  يا  تكلمي   : الذي  سلمى 

 تعرفينه عن هذا الموضوع ؟ 



  : بانكسار  أتحدث معك  علياء  أنا من 

 منذ أشهر يا قاسم وليست سلمى . 

أنِت ! ولم خدعتني بهذا  قاسم بصدمة :  

ما   ؟  هذا  الشكل  من  استفدته  الذي 

 العبث ؟ هل كنِت تسخرين مني ؟

علياء : ال لم أكن أسخر منك ، كنت  

فقط أحاول التقرب منك ؛ لكي تعرف  

تكن  ولم   ، لك  أكنه  الذي  الحب  كم 

 مامي سوى هذه الطريقة .أ

قاسم : وأنا الذي كنت أظن أن سلمى  

شعرت بالثقة ناحيتي   أحبتني أخيراً و

 لدرجة أنها أرسلت لي صورة لها .

؟  لك  أُرسلت  صورة  أي   : سلمى 

له   أرسلت  هل   ، علياء  يا  تحدثي 



لي   في  ؟! هل  صورة  قومتي بطعني 

 ظهري ؟

لم أكن أقصد إيذائك ، صدقيني  علياء :  

 سلمى .يا 

ولم   فعلته  ما  كل   : تقصدي سلمى 

؟   لم  إيذائي   ، علياء  يا  دمرتني  لقد 

 .  تؤذني فقط

  : ،  قاسم  علياء  يا  مريضة  فتاة  أنِت 

بصديقتك  الشيء  هذا  تفعلين  كيف 

المقربة ؟! وكيف تظنين أنني يمكن أن  

هل   ؟!  األيام  من  يوم  في  أنا  أحبك 

بفتاة  تفكير  مجرد  أفكر  حتى  مجنون 

؟!   أنِت  مثلك  أحدثِك  كنت  وطالما 

ظنك تعرفين جيداً  طوال تلك األشهر فأ

 أنا كيف أراِك . 



                ............ 

ظللت      من  "  أعاني  أسابيع  طوال 

علي   المتتالية  الصدمات  ،  أثار  قاسم   

حتى    ،كرهني   تعد  لم  تتحدث سلمى 

لم  معي   امتحاناتي  حتى  بها  ،  أوفق 

 وكانت إجاباتي مزرية " 

اليوم ستظهر هاجر : علياء يا ابنتي ، 

 نتيجتك ، هل أنِت مستعدة ؟ 

 علياء : نعم يا أمي أنا مستعدة . 

؟   ابنتي  يا  بِك  ماذا   : الذي هاجر  ما 

ال  حالتِك  ؟  سلمى  وبين  بينِك  حدث 

 تعجبني هذه الفترة . 

مجرد مي ، فقط  أعلياء : ال شيء يا  

وأنِت   ، النتيجة  اقتراب  من  توتر 



تعرفين سلمى ، قبل النتيجة ال تخرج  

غرفتها   نتيجة من  أن  تطمئن  حتى 

 تعبها كانت مرضية لها .

بالمناسبة    ، ابنتي  يا  حسناً   : هاجر 

تأتي   لزيارتنا  سوف  وجدتك  خالتك 

 اليوم .

ا يسوى هذا اليوم ليأت اعلياء : ولم يجد

 إلينا !

  : كيف  هاجر  ؟  علياء  يا  دهاِك  ماذا 

 الطريقة ؟تتحدثين بهذه 

خالتي  لكن   ، أمي  يا  أعتذر   : علياء 

الدائم    وجدتي بنقدهما  تضايقانني جداً 

 أنا من خلقت نفسي .ي نلي ، وكأن



  : نحن  هاجر   ، ابنتي  يا  تحمليهما 

وهما نراهما    ، والحين  الحين  بين 

جميلة   فتيات  يريدانِك  وسط  دائماً 

 يقصدان مضايقتك .العائلة ، ال 

 علياء : حسناً يا أمي ، سأتحملهما .

الوقت سمعت صوت جدتي  " في ذلك  

فعلمت    ، غرفتي  خارج  وخالتي 

على  بقدومهما   أمي  أجبرتني  و 

 إللقاء السالم " الخروج 

  : كيف علياء  ؟  يا جدتي  كيف حالك 

 حالك يا خالتي ؟

حال كيف   ، هلل  الحمد   : يا رجاء  ك 

 العزيزة .حفيدتي 

 علياء : بخير الحمد هلل .



  : نتيجة  غادة  ستظهر  اليوم  يقولون 

يا   مستعدة  أنِت  هل   ، العامة  الثانوية 

 عزيزتي ؟ 

علياء : نعم يا خالتي ، مستعدة إن شاء 

 هللا .

هاجر : أظن أن الموقع سيظهر النتيجة  

 اآلن ، هيا بنا لنرى ثمرة جهدك . 

موجودة معكم ؛  رجاء : الحمد هلل أنني  

 حتى أحتفل بنجاح حفيدتي علياء .

يا  دخولها  تودين  كلية  أي   : غادة 

 علياء؟ 

  ، يا خالتي  : ال أعرف  سأرى علياء 

بعد   كليتي  أحدد  ثم  بالبداية  مجموعي 

 ذلك . 



 هاجر : اآلن يتم تحميل شهادتك ، ثوانٍ 

 قليلة تفصلنا عن االحتفال .

كلها   العائلة  أمام  نتيجتي  وظهرت   "

لقد رسبت في مادتين  تها لم تظهر ،  ولي

 والمواد األخرى بالكاد نجحت بها "  

هاجر : ما هذه النتيجة يا علياء ؟! ما  

 كل هذا الفشل ؟! 

؟   علياء  يا  ذلك  حدث  كيف   : غادة 

  من أي شيء .والداِك ال يحرمانكِ 

 أين كان عقلِك يا ابنتي ؟  رجاء : 

كيف هاجر : حتى أنِك صديقة سلمى ،  

 لم تصبحي حتى ربعها ؟! 

غادة : سلمى جارتكم ؟! لقد رزقها هللا  

 لذكاء . الجمال وا



رجاء : ال تقولين أن علياء رسبت في 

يا  االمتحانات   العائلة  من  أحد  أمام 

 هاجر ، ال نريد أن يشمت بنا أحد .

دائماً علياء هي مصدر الشماتة غادة :  

 عائلة . بنا في ال

هو   ما  أعرف  أن  يجب   : هاجر 

 المجموع الذي حصلت عليه سلمى . 

  ، الكالم  هذا  يكفي   : بصراخ  علياء 

لقد سئمت    ، سلمى   ، سلمى   ، سلمى 

 ً ، حقا بسلمى  الدائمة  مقارنتكم  من   

أعرف أنها أفضل منى بكثير وأجمل  

، لكن أنا ال أريد أن أصبح منى بكثير  

 نسخة منها . 



في األساس لن تصبحي نسخة  هاجر :  

منها أبداً ، الفرق بينكما هو الفرق بين  

السماء واألرض ، على األقل هي ال  

 في وجه والدتها .تصرخ 

ال استطيع أن أصبح  علياء ببكاء : أنا  

األمر صعب   هذا   ، سلمى  من  نسخة 

لم   لكن   ، أكون  أن  حاولت   ، للغاية 

 استطع .

  ، علياء  يا  الكالم  هذا  يكفي   : غادة 

، وال تخبري أدخلي اآلن إلى غرفتك  

هيا ستذاكرين  أحد من العائلة بخيبتك ،  

الدور  امتحانات  موعد  حتى  موادك 

 الثاني .

           ............... 



في البكاء على    أياماً طويلة" قضيت   

صق على صورتي في سريري ، والب

أحداً ما يستأذن  المرآة ، حتى سمعت  

 للدخول " 

 علياء : تفضل .

 سلمى : كيف حالِك يا علياء ؟

 ما الذى أتى بِك إلي  ؟ علياء : 

 .سلمى : أتيت لكي أواسيِك 

 لكي تشمتي بي .علياء : بل أتيت 

سلمى : يشهد هللا أنني قد سامحتك ،  

في   أساعدِك  لكي  اليوم  لِك  وأتيت 

 الخروج من محنتك .

 ستساعدينني ؟ علياء : وكيف 



  : المواد  سلمى  مذاكرة  في  أساعدِك 

 التي رسبت بها .

 علياء : حقاً ؟ هذه هي مساعدتك ؟!

سلمى : هذا ما استطيع فعله يا علياء ، 

 أكثر من ذلك ؟ماذا تريدين 

 .علياء : أريد أن أشبهك 

أال   صديقتي  يا  لِك  األفضل   : سلمى 

 أحد ، يجب أن تشبهي نفسك .تشبهي 

إذاً سأعيش الباقي من  :  علياء بحزن  

 في الهم والكمد .حياتي 

سلمى : الهم والكمد هو اختيار اإلنسان  

نعيش   أن  نستطيع  لكن   ، في لحياته 

 فرح وسرور إذا أردنا ذلك . 

 علياء : وكيف سأستطيع فعل ذلك ؟ 



نذاكر : أول خطواتنا أن    بمزاح    سلمى

تي هزمتنا ونسحقها في جيداً المواد ال

   الدور الثاني .امتحان 

 علياء : حسناً ، أنا مستعدة . 

             ............  

بنجاح وتخلصت  " تخطيت امتحاناتي  

بالطبع   لكن   ، العامة  الثانوية  من 

مزري   معهد بمجموع  واخترت   ،

 لاللتحاق به "  الخدمة االجتماعية 

  : يا هل  هاجر  للذهاب  مستعدة  أنِت 

 علياء ؟  

 علياء : نعم يا أمي ، مستعدة للغاية . 

هاجر : ما الخطب الذي كان سيحدث 

إذا سمعِت كالمي وأعدِت السنة كاملة 



عالي   مجموع  على  تحصلين  حتى 

كلية   إلى  للدخول  مثل يؤهلك  كبيرة 

 سلمى .

  : عن علياء  أتخلف  أن  أريد  ال  أنا 

، حتى  اً  أقراني وأصبح مع األصغر سن

 إذا كان حلمي كلية الطب مثل سلمى . 

إلى   وحدك  ستذهبين  وهل   : هاجر 

 ؟المعهد 

علياء : بالطبع يا أمي سأذهب وحدي  

 ، يجب أن أعتمد على نفسي .

 هاجر : حسناً ، كما تشائين .

 إلى اللقاء . علياء : 

خرجت من الباب ألجد سلمى أيضاً  "  

كليتها  ذاهبة   أصوات  إلى  تلحقها 



و جدتها  الزغاريد المتتالية من والدتها  

لم   الذي  والدها  بيد  تمسك  وكانت   ،

 بتسامة وجهه "تفارق اال

يا أمي  سلمى بضحك : يكفي كل هذا  

 لقد أزعجنا الجيران .، 

أيتها  : أتركي أمِك على راحتها  عادل  

 الطبيبة سلمى .

سلمى : حسناً يا والد الطبيبة ، لكن هل 

أن   قليالً  يمكن  نتأخر  حتى  نسرع  ال 

 ؟ عن الجامعة 

 عادل : حسناً ، هيا بنا .

 صباح الخير يا سلمى .علياء : 

 . سلمى : صباح النور يا عزيزتي 



إلى   والدك  مع  ستذهبين  هل   : علياء 

 الجامعة ؟

هذه عادتي  عادل : بالطبع يا علياء ،  

يوم   أول  في  معها  أكون  أن  يجب   ،

في   جديدة  مرحلة  كل  من  دراسي 

 عمرها .

تذكرت  "   الجملة  هذه  انتهاء  فور 

اللذان   بسبب  والداي  بالعار  شعرا 

مجموعي في الثانوية والعامة والمعهد  

  ، اخترته  أخبر  الذي  والدي  أن  حتى 

بأنن وعماتي  بكلية  ي  أعمامي  التحقت 

الشركة  في  معه  أعمل  حتى  التجارة 

 التي يعمل بها "  

          ................ 



صلت إلى المعهد وأنا أحاول إخفاء  و "

، أحاول أن أبدأ حياتي  حزني وغيرتي  

والتفاؤل   بالمرح  ونسيان  الجديدة 

وفي    ، وجراحه  آالمه  بكل  الماضي 

 هدير " يومي األول تعرفت على 

من  أنِت  هل   ، عليكم  السالم   : هدير 

 الطالبات الجدد ؟

 علياء : نعم ، أنا كذلك .

هل يمكنني إذاً أن أكون  هدير : جيد ، 

حتى   والمواعيد  معِك  القواعد  نعرف 

من   أيضاً  ألنني  ؛  بها  سنلتزم  التي 

 الجدد وال أعرف أي أحد هنا. الطالب  

 اً .علياء : بالطبع يمكننا البقاء مع



بالنسبة ك " ان هذا الحوار جميالً جداً 

وأخيراً    ، أن لي  يحاول  أحداً  وجدت 

بجواري   مساعدتي  يكون  ويطلب 

، ال يسخر من شكلي أو أجد   وعوني

عيني الشفقةفي  نظرات  أصبحت    ه   ،

المعهد  في  المقربة  صديقتي  ،    هدير 

رى إال معاً ، وبالمناسبة هدير ال نُ فكنّا  

كانت فتاة عادية جداً في مظهرها العام  

، مثل معظم الفتيات ، لكن كانت تتمتع  

بشيء أنا ال أعرفه ، شيء يجعل أي  

بالحديث  شخٍص   ويطمئن  لها  يرتاح 

  معها وال يمل منه قط " 

    ................................. 

إلى التنزه علياء : هل يمكننا أن نذهب  

 إنهاء المحاضرات ؟بعد 



سنبقى وقتاً  هدير : بالطبع يمكننا ، لكن  

خارج   نتأخر  أن  نريد  ال   ، بسيطاً 

 البيت.

 علياء : حسناً ، أنا موافقة . 

الم دخلت  اللحظة  تلك  في  درج  " 

زميلتنا في الدراسة رضوى ، كانت ال  

تحضر  تُ  وال   ، المعهد  في  كثيراً  رى 

تي أغلب المحاضرات ، لكن عندما تأ

بالنسبة   يُنسى  ال  يوماً  لطالب يكون 

الطاغي   جمالها  بسبب  ؛  دفعتي 

ترتدي   أنها  برغم  الملفتة  ومالبسها 

 " حجاب 

علياء : انظري يا هدير لقد أتت هذه  

، هل هي من دفعتنا أم أنها قريبة  الفتاة  

 أحد الطالب ؟



: أظن أنها من دفعتنا ، لكن لماذا    هدير

 تسألي هذا السؤال ؟

أني  حتى   ، معنا  نراها  قلما   : علياء 

أظن أنها تأتي مرة كل شهر أو شهرين 

 على األرجح .

نهتم   دعينا   ، بها  لنا  دخل  ال   : هدير 

 بأنفسنا فقط .

علياء : لكن هذه الفتاة جميلة للغاية ،  

إنها تشبه صديقة لي ، بل إني أظنها 

 جمل من صديقتي أيضاً .أ

هدير : أدعو هللا أن تكون جميلة من 

 الداخل أيضاً . 

داخل  في  بما  يهتم  أحد  ال   : علياء 

 نسان ، الجميع يهتم بالمظاهر .اإل



هدير : قد يكون كالمِك صحيحاً ، لكن 

 في بداية األمر فقط . 

 علياء : ماذا تقصدين ؟ 

اإلنسان   يكون  عندما  أقصد   : هدير 

به   ستعجب  فقط  الخارج  من  جميالً 

هذا  العين   معاشرة  وعند   ، فقط 

الشخص سيتضح قبحه الداخلي للناس 

  فيتوقف الناس عن حبه واإلعجاب به 

، ، حتى العين ستكرهه وإن كان جميالً 

الداخل  من  جميالً  الشخص  كان  وإن 

وتعجب به حتى وإن كان ستحبه العين  

الجمال  يملك   من  بسيطاً  ألن  قدراً   ،

ليست   علياء  يا  يرى  الذي  هو  القلب 

 العين ، ما العين إال مرآة للقلب . 



علياء : أنا ال أقتنع بكالمِك يا هدير ، 

يتفوه به الناس لكي أظن أن هذا الكالم  

مثلي    ، فقط  الدميم  شكلهم  يتقبلوا 

 تماماً .

هدير : ال تقولي هذا الكالم يا علياء ،  

 أنِك فتاة جميلة وقلبك جميل .أقسم 

لكي  هدير  يا  كذباً  تقسمي  : ال  علياء 

 ترضيني ، أنا أعرف نفسي .

هدير : لقد قلت يا علياء ، العين مرآة  

 القلب ، وقلبي يراِك جميلة .

 مريرة في وجه هدير " ابتسمت بسمةً 

أعرف   ألني   ، لي  كالمها  جيداً  على 

مرآة   العين  كانت  وإذا   ، قبيحة  أنني 

القلب كما أخبرتني ، لماذا حتى أقرب 



؟   قبيحة  يروني  إلى الناس  نظرت   ،

المرآة التي كانت في حقيبتي ثم نظرت 

 إلى رضوى ، فتأكدت من كذب هدير"

             .............  

  : للغاية  هدير  متعباً  اليوم  هذا  ، كان 

 حمداً هلل أننا سنعود إلى المنزل .

 بالفعل يوماً متعباً .نعم ،  علياء :

" في تلك اللحظة أتت رضوى إلينا ،  

 وعلى وجهها ابتسامة ترحيب لنا "  

 رضوى : مرحباً يا أصدقاء . 

 هدير : مرحباً يا أنسة .

رضوى  ناديني  أرجوِك   : رضوى 

 زمالء وبنفس العمر .مباشرة ، نحن 



  ، يا رضوى  حسناً   : هدير  هدير  أنا 

 وهذه صديقتي علياء .

  ! علياء   : عرفت رضوى  وأخيراً 

اسمك ، كلما أراِك أسأل نفسي ، ترى  

 ماذا يكون اسم هذه الفتاة ؟

 ملفتة ؟ أناعلياء : ألهذه الدرجة 

رضوى : وأكثر مما تتخيلين ، حتى 

أن تخرجي  أنني جئت أعرض عليِك  

 معي أنا وأصدقائي للتنزه اليوم .

 علياء : حقاً ؟! ولم  أنا ؟ 

أن   أردت  فقط   ، شيء  ال   : رضوى 

أشعر    ، أصدقائي  ضمن  من  تكوني 

 أنِك فتاة مرحة . 

 وهذا الشيء يسعدني .علياء : 



تأتي   أن  رأيك  ما   ، حسناً   : رضوى 

 أنا وأصدقائي .للتنزه معي 

 علياء : بالطبع موافقة .

  : ؟  هدير  علياء  يا  قضينا  كيف  لقد 

وبالكاد    ، المعهد  في  اليوم  معظم 

أن  قبل  المنزل  إلى  العودة  نستطيع 

 يتأخر الوقت .

رضوى : يمكنِك أن تذهبي إلى المنزل 

 يا هدير ، أنا فقط أريد علياء .

ننفصل   ال  وعلياء  أنا  لكن   : ، هدير 

 نحن نعتذر لِك لن نستطيع المجيء .

 معِك يا رضوى.علياء : ال ، أنا سآتي  

 علياء؟    هدير بحزن : ما الذي تقوليه يا

 لوقٍت بسيط فقط. علياء : سأتنزه معهم  



 أخر . رضوى : نعم ، أعدِك أال نت

  : أن  هدير  يجب  نحن  علياء  يا  لكن 

 لقد اقتربت امتحاناتنا. رتاح ونذاكر ،  ن

 علياء : لن يضر هذا الوقت البسيط .

            ............. 

نزهتها   في  رضوى  مع  ذهبت   " ،

والسرور   توكان الفرحة  ،   تتملكني 

  لها أصدقاء ني إنسانة كاملة  شعرت بأن

 " وآخرين يريدون صداقتها يحبونها 

 ستسعدين معنا جداً يا علياء.  رضوى :

اآلن   من  سعيدة  بالفعل  أنا   : ،  علياء 

 ا المكان ؟ لكن نحن ننتظر من في هذ

  ، أصدقائنا  باقي  ننتظر   : رضوى 

 سأعرفِك عليهم اآلن . 



 علياء : حسناً ، هل هم كثر ؟ 

انظري ثالثة ،  رضوى : ال ، هم فقط  

 . لقد أتوا 

شاباً  فوجدت  أشارت  حيث  نظرت   "

الب بعضهما  بيد  ممسكان  عض  وفتاة 

 ويلوحان بيدهما ناحيتنا " 

 مرحباً يا أصدقاء . رضوى : 

كيف   ، عزيزتي  يا  مرحباً   : ليلى 

 حالك؟

 على : كيف حالك أيتها الحسناء ؟ 

، أين كريم ؟ لماذا  رضوى : أنا بخير  

 لم يأتي معكما ؟ 

على : يعتذر لعدم المجيء ، طرأ لديه 

 عمل ما ، لكن يعدك أنه سيأتي غداً .



يتصل بي ويخبرني رضوى : لماذا لم  

 ، سيكون حسابه عسيراً معي . 

صديقتِك   على  تعرفينا  ألن   : ليلى 

 الجديدة ؟ 

رضوى : بلى ، هذه صديقتي الجديدة  

 علياء .

دائماً   ، علياء  يا  بِك  مرحباً   : ليلى 

 رضوى ما تتحدث عنِك .

أخبرتني  لقد   ، بِك  مرحباً   : علياء 

رضوى أنها كانت تود مصادقتي منذ  

 وأنا أيضاً أود ذلك . فترة ، 

سمعت   الكلمة  بهذه  نطقت  أن  فور   "

علي   من  مكتومة  ،  صوت ضحكات 

 وكانت ليلى تقوم بوكزه في كتفه "  



 علياء : ما المضحك في كالمي ؟

 علي : ال شيء ، فقط تذكرت شيئاً .

  قليالً ، ال تحزني . : هو فقط فظّ ليلى 

رضوى : يجب أن تعتادي على ذلك  

 ا . إن أصبحِت صديقتن

هذه  "   مع  طويالً  وقتاً  الشلة  قضيت 

حتى أقترب منتصف الليل ، لم أشعر 

كنت   بالفعل  ألنني  ؛  معهم  بالوقت 

 دللتغيير ولرؤية أشخاصاً جدمحتاجة  

عرضت ثم  أن    رضوى  ،  علي  

 "  توصلني إلى المنزل 

 ستمتعِت معنا اليوم ؟ رضوى : هل ا

ُصدمت  علياء : نعم كثيراً ، في البداية  

 شاباً من بين أصدقائك . عندما وجدت  



 رضوى : ما الصدمة في ذلك ؟ 

 لبنين. علياء : أنا لم أعتد على صداقة ا

رضوى : ال تهذي بهذا الكالم الرجعي 

أي  ،   هناك  مصادقة  خطأ  ليس  في 

، وليلى  البنين ، أنا وعلي مثل األخوة  

 ال تشعر بانزعاج من صداقتنا . 

علياء : وسمعت اسم كريم أيضاً ، هل  

 هو صديقكم ؟ 

 ، حبيبي  يكون  كريم   ، ال   : رضوى 

 علي وليلى .لكنه صديق 

؟!   حبيبك   : األربعة  إذاً  علياء  أنتم 

 حبيبان وحبيبتان وأربعتكم أصدقاء .

 نحن كذلك .  رضوى : نعم ،

 علياء : إذاً ليس لي مكان بينكم .



يمكنك أن رضوى : ال تقولي ذلك ،  

أيضاً   ويمكنك  صديقتنا  تكوني 

حبيب   على  نلتقي  الحصول  نحن   ،

سنلتقي  ، وغداً  بالعديد من األصدقاء 

 .بهم 

 هل يمكنني المجيء معكم ؟علياء : 

 ، تأتي  أن  يجب   ، بالطبع   : رضوى 

 دونك .  نحن لن نذهب

عرت وقتها بفرحة لم أشعر بها من  ش"  

يحبونني   كثر  أصدقاء  لدي   ، قبل 

سعدت  لم أعرف لم  ،  ويريدونني معهم  

أكثر من هدير أكثر بصداقة رضوى  

هل ألنني كنت محتاجة فعالً للتغيير ،  

ألنني   أم  لمصادقة  ؟  محتاجة  كنت 



من جمالهن   يعطونني  لكي  الجميالت 

 أخفي به بعض قبحي " 

            .............. 

مثل " في اليوم التالي قررت أن أكون  

وطريقة  رضوى ، في ملبسها وزينتها  

مشيتها حتى طريقتها في الكالم ، كان  

سلمى  تأثير  من  أتخلص  أن  يجب 

 "وهدير 

هاجر : ما هذا المنظر يا ابنتي ؟ كيف  

 ستخرجين بهذا الشكل ؟

 منظري يا أمي ؟ علياء : ماذا به

هاجر : حقاً تسألين ؟ ألم تنطري في  

تظهر كل  بسك ضيقة جداً  المرآة ؟ مال 



ترتدين   ال  أنِك  حتى   ، جسدك  معالم 

 الحجاب بشكل كامل .

هذا    : في  علياء  الفتيات  ترتديه  ما 

 عمري يا أمي ، أنا لست غريبة .

ال  صديقتك  سلمى  لماذا  إذاً   : هاجر 

 المالبس ؟ ترتدي مثل هذه 

لنفسها   اختارت  سلمى  ألن   : علياء 

وهذا   ، والدتها  عمر  تناسب  مالبس 

ليست    خطأ أنها  خطأي  ليس  سلمى 

إنها   ثم   ، المالبس  اختيار  في  بارعة 

ليست صديقتي ، لقد أصبح لي أصدقاء 

 جدد اآلن . 

هاجر : أنا لن أطيل معِك الكالم ، أنِت  

 كبيرة بما يكفي الختيار أسلوب حياتك 



: وأنا أرى ذلك أيضاً يا أمي ،    علياء

 هيا إلى اللقاء اآلن . 

             ............ 

الجديد  "   بمظهري  المعهد  إلى  ذهبت 

لكي   هدير  عن  بعيد  بمكان  وجلست 

، لكن  أصدقائي الجدد  انتظر رضوى و

لتتركني   هدير  تكن  لم  ،  بالطبع 

فوجدتها تأتي ناحيتي والغضب ظاهر  

 على وجهها "  

هدير : لم أصدق عيني عندما رأيتك 

 في البداية ، ما هذا المنظر يا علياء ؟ 

بأنني   علياء : لماذا تشعرونني جميعاً 

التي   الوحيدة  هذه  الفتاة  مثل  ترتدي 

 مالبس ؟!  ال



هذا ليس أسلوبنا في   هدير : ال ، ولكن

 الملبس يا علياء .

قررت   وأنا   : أسلوب  علياء  أغير  أن 

بالكامل   أسجن حياتي  أن  أريد  ال   ،

 نفسي في أسلوبك المنغلق الممل . 

  ! الممل  أسلوبي   : بصدمة  إذاً  هدير 

 أصبحِت ترفضين صداقتي . 

ي  علياء : أنا ال أكرهك يا هدير ولكنّ 

 الصداقة . لم أعد أريد هذا النوع من 

أصدقائِك   مع  هللا  ليوفقِك  إذاً   : هدير 

 بالذهاب . الجدد ، اسمحي لي 

الحوار األخير   بيني وبين  " كان هذا 

  ، لم شعرتِ هدير  أعرف  حزن  بال  ال 

بهدير   قتلت  النتهاء صداقتي  لكنني   ،



بالتفكير  هذا   مدى روعة الشعور  في 

صداقتي الجديدة ، وكنت أعد الدقائق  

 عداً حتى يأتي موعد نزهتنا "  

             .............  

ال" موعد  مع  خرجت  و  نزهة أتى 

  ، إلى  أصدقائي  كبير ذهبنا  مقهى 

بمجموعة أخرى من ومعروف والتقينا  

 " األصدقاء 

هي يا علياء يا كريم رضوى : وهذه  

  التي أخبرتك عنها .

  : تكن  وأخيراً  كريم  لم   ، علياء  يا 

  . رضوى تمل من الحديث عنِك أبداً 

عندما   جداً  سعيدة  كنت  وأنا   : علياء 

 . عرفت هذا 



لنرى  ليلى : حسناً يكفي هذا الكالم ،  

 سنقضي نزهتنا . كيف

عن علياء ، سعداء بالكالم  علي : لكننا  

 حتى أن نزهتنا ستكون عنها .

 النزهة عني ؟كيف ستكون علياء : 

 علي : دعينا ال نحرق األحداث .

  ، علياء  يا  بنفسي  أعرفِك   : أنا  سمر 

 سمر وهذا خطيبي حازم .

عبير   وأنا   : لدي  عبير  ليس  ولكن   ،

 حبيب .

 يا علياء .عمرو : وأنا عمرو 

 علياء : تشرفت بمعرفتكم جميعاً . 

أصبحت   لقد   : هذه  رضوى  قديمة 

 أصدقائِك . يا علياء ، أنِت مع الجمل 



ن  أخبرينا يا علياء ، من تشبهيعبير :  

 لتك ؟ من عائ

أحداً بالتحديد  أنا ال أشبه  :    بتلعثم  لياءع

يعني   في  ،  المميز  شكلي  لدي  أنا 

 العائلة. 

بالطبع    : أن ، ال أظن  حازم بضحك 

 هناك أحد آخر من البشر بهذا الشكل .

غير  كريم   من  حتى  وال   : بضحك 

 .البشر يا صديقي 

لي   قولي   : ،  سمر  علياء  يظن  يا  أال 

أن   رؤيتِك  عند  الكهرباء الناس 

 انقطعت ؟  

  : هناك  علي  أن  يعتقدون  أظنهم 

 . تم طرحه إصداراً جديداً من البشر 



ليلى : يكفي هذا أيها األصدقاء ، الفتاة  

 ستحزن . 

هذه   ، علياء  يا  تحزني  ال   : رضوى 

، وإذا   بعضناهي عادتنا في الكالم عن  

صديقتنا  تصبحي  أن  تريدين  كنِت 

تحزني   ال   ، ذلك  تعتادي  أن  يجب 

 مباشرة .

لم أحزن ، وأنا  علياء بحزن : ال ، أنا  

 أيضاً أعتدت هذا النوع من الكالم . 

لم    "  ، المرة  هذه  طويلة  نزهتنا  تكن 

نت كل لحظة بمثابة لي كالكن بالنسبة  

الحزن   ليلى على  دهر من  ، أصرت 

إلى المنزل وأنا القدوم معي لتوصيلي  

 لم أمانعها في ذلك "  



  : ،  ليلى  علياء  يا  تحزني  ال  أرجوِك 

 . معِك وا وقحين الجميع كان

عليها   أعتدت  السخرية  هذه   : علياء 

 الليلة . كثيراً ، فلم أحزن

  : عليلى  يا  شيئاً  يا  لِك  ،  سأقول  لياء 

ب عالقتك  تقطعي  أن  رضوى يجب 

تعودي   أن  يجب   ، األصدقاء  وباقي 

 لحياتِك السابقة .

ل  : قبيحة وال  علياء  ألنني  ؟ هل  ماذا 

 أناسبكم كصديقة ؟

سبب  تعرفين  ال  ولكنِك   ، ال   : ليلى 

وإصرارها أن تعارف رضوى بِك ،  

 تصبحي جزءاً من الشلة .

 علياء : هل هناك سبب معين ؟



لنا  ليلى : نعم ،   " سوف كانت تقول 

في العالم " وكانت أجلب لكم أقبح فتاة  

إذا رأينا أقبح منك ، أعلم  تتراهن معنا  

يؤلمِك   الكالم  هذا  هي  أن  هذه  لكن 

؛   لِك  رضوى  صداقة  وراء  الحقيقة 

الصداقة  لذلكِ  هذه  أتركي  لِك  أقول   

  ، السابقة  حياتِك  إلى  ألنني  وعودي 

وكن  طيبة  فتاة  جداً  رأيتِك  سعيدة  ِت 

الصداقة   هذه  لكن   ، معنا  بصداقتِك 

 ستدمرِك وتجلب لِك التعاسة .

صداق  أنهيت  وكما  بحوار  ة  "  هدير 

صداق انتهت   ، لها  رضوى    ةمؤلم 

لي أنا ، شعرت وقتها أن  بحوار مؤلم  

قبح شكلي سيظل لعنة تطاردني طوال  

 تمنع أي سعادة في حياتي " و،العمر 



           ................ 

انتهت فترة دراستي في المعهد كما  "  

بفشل تنتهي   أخرى  دراسية  فترة  أي 

أمل  متدنية  وتقديراٍت  ذريع   وخيبة 

 " لعائلتي 

يا ما الخطوة التالية في حياتك  :    خالد

 علياء ؟

   هل لديكال أعرف يا أبي ،  علياء :  
 من أجلي ؟فكرة 

في  :    خالد معي  تعملي  أن  أود  كنت 

شهادتك   لكن   ، لن  الشركة  وتقديرك 

 عمٍل مناسب لِك . يساعدنِك في إيجاد 

بالشفقة الكالم المليء  هذا  في وسط   "

من أبي على حالي ، سمعت طرق باب  



كانت   الباب  فتحت  وعندما   ، المنزل 

من  سلمى   باقة  ومعها  الطارق  هي 

 الورود " 

كيف حالِك يا  سلمى : السالم عليكم ،  

 عزيزتي ؟ 

 يا سلمى ، تفضلي . علياء : مرحباً 

  : فقمت  بتخرجِك  لقد علمت  سلمى   ،

أجل   من  الزهور  هذه  تهنئتك  بشراء 

 ، مبارك يا صديقتي .  بالتخرج

أتعبِت  علياء : شكراً لِك يا سلمى ، لقد  

 نفسِك بهذا العمل . 

سلمى : ال عليِك يا صديقتي ، هذا أقل  

 . مما تستحقينه 



أمامكِ   خالد مازال  أنِت  يا :  كثيراً   

 سلمى ، أليس كذلك ؟

ما  سلمى : نعم يا عمي ، مازال أمامي  

 يقرب األربع سنوات وأكثر .

  : كي علياء  طويالً  وقتاً  سأنتظر  إذاً 

 أهنئِك بالتخرج .

سلمى : مزاحِك ليس كالمعتاد يا علياء 

برغم تخرجك ، أشعر وكأنِك حزينة  

لل أي  ووصولك  يتمناها  التي  نقطة 

 طالب . 

صعبة    إلى مرحلة  علياء : لقد وصلتُ 

أنني   لدرجة  أعد أحب  ل  في حياتي  م 

أن  االستيق أريد   ، العالم  ومواجهة  اظ 

 نائمة طوال اليوم حتى الموت .أظل 



هم يا عزيزتي سلمى : لماذا كل هذا ال

هذه   إلى  أوصلِك  حدث  الذي  ماذا  ؟ 

 المرحلة ؟

علياء : أشياء كثيرة حدثت ال أريد أن  

لم   أنني  أتذكرها ، لكن كل ما أعرفه 

 أعد أطيق رؤية البشر .

في   عليِك  أضغط  لن  حسناً   : سلمى 

التفا سأعرض معرفة  لكن   ، صيل 

تأتي معي ، ما رأيِك أن يِك عرضاً عل

إلى الجامعة كنوعٍ من التنزه والترفيه 

 .وتكونين أنيساً لي في يومي 

 علياء : يبدو عرضاً مغرياً .

  : و  سلمى  ستستمتعين  أنِك  أعدِك 

  أن تذهبي معي كل يوم أيضاً .يمكنكِ 



                     ........... 

إلى الجامعة مع سلمى ودخلت  " ذهبت  

كليتها   وكنت  إلى  جداً  كبيرة  كانت   ،

مبهورة بكل ما أرى ، كل الموجودين  

يبدو عليهم الهيبة حتى الصغار منهم ، 

التي   محاضراتها  معها  وحضرت 

 بالطبع لم أفهم منها كلمة " 

هل   ؟  علياء  يا  رأيك  ما   : سلمى 

  اليوم ؟استمتعتِ 

، أكاد أطير من    علياء : نعم ، كثيراً 

 السعادة . 

سلمى : تذكرينني بنفسي في أول يوم  

لي في الكلية ، أما اآلن فأنا أعد األيام  

 حتى انتهي من الدراسة .



حتى علياء : لماذا ؟ أال تحبين كليتك ؟  

جميع  مع  تتجاوبين  اليوم  رأيتِك  أنّي 

 . األساتذة كعادتِك المعهودة 

  لكنني مللت من سلمى : بلى أحبها ،  

 شيء معين .

 علياء : من ماذا ؟ 

  : صديقتي  سلمى  يا  أخفيِك  ألنني  ال 

 جديد في سراً ، أظن أنني ابتليت بقاسمٍ 

 الكلية . 

 جديد ؟ علياء : ماذا تقصدين بقاسمٍ 

ش هناك   : الكلية سلمى  في  خص 

ال  وابتساماٍت  بنظراٍت  يطاردني 

لم   لكنه   ، حتى تريحني  لي  يتعرض 

 سأبلغ العميد عنه . فعلها اآلن ، وإذا 



أدِر   لم  شعوري  "  وراء  السبب  ما 

هل ألنني لم  بالغيرة في هذه اللحظة ،  

إلي    مرحلة يتقرب  في  شاب  أي 

أحد   لي  يلمح  حتى  أو  كلها  دراستي 

؟ أم هل سلمى تكذب علي  وتقول  بذلك  

أشعر بالغيرة منها ألنها  هذا فقط كي  

 أجمل مني ؟ بالتأكيد تكذب "  

             .............  

أخذت   إلى  "  سلمى  مع  كليتها  أذهب 

فكانت    ، بالضيق  شعرت  هذه  كلما 

بالنسبة لي   النزهة هي المتنفس الوحيد

فيه هذه  ، لكن جاء اليوم الذي أصبحت  

 يستعر في داخلي" جحيم  هة بمثابة  النز

 سلمى : لقد كان يوماً متعباً جداً .



  : يوماً علياء  كان  لقد   ، العكس  على 

أنا   لكن   ، من  جميالً  شيئاً  أفهم  لم 

ل كالمهم باللغة اإلنجليزية  كاألساتذة ،  

 ، كيف تفهمينهم ؟ 

لقد كان األمر صعباً في بدايته  سلمى :  

لي   لكني  بالنسبة  من  ،  العديد  أخذت 

في   حتى الدورات  اإلنجليزية  اللغة 

  األمر .يسهل علي  

علياء : هذا شيٌء رائع ، لطالما وددت  

أكون   اللغات  أن  إحدى  في  متمكنة 

 األجنبية . 

وسط هذا الكالم سمعنا صوتاً ينادي " 

وسلمى  سلمى   أنا  ألتفت  لنرى  ، 

 صاحب هذا النداء " 



 من هذا الشخص يا سلمى ؟علياء : 

: بضجر  في    سلمى  معنا  طالٌب  إنه 

وكذلك ،    الكلية لكنه في عامه األخير

 ، أخبرتِك عنه  الذي  الجديد  قاسم  هو 

لحظة واحدة يا علياء سأذهب لتوبيخه 

  . إليكِ وأعود 

" ما كانت إال لحظات قليلة حتى عادت  

  ، به  ذهبت  الذي  غير  بوجٍه  سلمى 

أنفاسها   تنظيم  تستطيع  ال  وال كانت 

حتى ترتيب كلماتها ، وظلت صامتة  

الطريق   إلى طوال  وصلنا  حتى 

 منازلنا" 

            ............ 



أسأل نفسي عما قاله لها ذلك  " ظللت  

ترى    طالبال مهل  ،  غازلة غازلها 

؟    مشينة ماذا  الذي حدث  وعرفت  أم 

اليوم   في  سلمى  إلى  ذهبت  عندما 

 التالي"  

ماذا حدث لِك البارحة يا سلمى علياء :  

 .؟ قلقت عليِك كثيراً 

يكن  لم  البارحة  حدث  ما   : سلمى 

، كدت أفقد الوعي من  بالشيء الهين  

 شدة خجلي وتوتري . 

 علياء : ما الذي حدث لكل هذا ؟ 

  : هذا سلمى  لتوبيخ  ذهبت  عندما 

وجدته ينظر لي كما قلت لِك    طالبال

أن  وقبل  كبيرة  ابتسامة  وجهه  وعلى 



حرف وجدته يقول لي أنه  أنطق بأي  

مقابلة أبي  ويريد  معجب بي منذ فترة  

 .ي من الزواجلكي يطلب 

 حقاً ؟! وماذا كان ردك ؟علياء : 

سلمى : لم أستطع الرد بأي كلمة ، لقد 

أمامه  دمت  صُ  من  وهربت  بالكامل 

 مباشرة .

علياء : لكنه بالتأكيد سيعيد طلبه مرة  

 أخرى عندما يراِك .

  : إلى  سلمى  أذهب  لم  السبب  ولهذا 

مرة   أراه  أن  أخاف   ، اليوم  الكلية 

سأفعل   ماذا  أعرف  وال   ، أو  أخرى 

 أقول .

 علياء : لكن ما شعورِك أنِت تجاهه ؟



  سلمى : ال أعرف ، في البداية كنت ال 

مثل   وظننته  لي  نظراته  بسبب  أطيقه 

بعرض   فاجئني  عندما  لكن   ، قاسم 

يحترم الزواج   شاٌب  حقاً  أنه  شعرت 

 نفسه ويحترمني أيضاً .

 ؟   طالبعلياء : بالمناسبة ما اسم هذا ال

وهو  ،  سلمى : اسمه كريم عبد الرحمن  

 بالمناسبة أخو صديقتي في الكلية .

 الكلية ؟ علياء : ومتى ستذهبين إلى 

سلمى : ال أعرف يا علياء ، أشعر أن 

 جمد ولم يعد يفكر .عقلي ت

في هذه  بل كان عقلي أنا الذي تجمد  " 

سلمى  ، كيف يمكن أن تكون  اللحظات  

الجميل والحظ الرائع دائماً  بهذا القدر  



، كيف ال أحظى أنا ولو حتى بمقدار 

جمال   من  هي  به  تتمتع  مما  العشر 

من   ومحبة  وتوذكاء  من  الناس  قديراً 

على   حصلت  قد  هي  وها  أساتذتها 

 أيضاً من شخص رائع " الحب 

            .............. 

عدت إلى غرفتي ووقفت عند الشباك  "  

ألستنشق بعض الهواء الذي شعرت به 

حولي  يختفي   إال ،  من  كانت  ما 

قلبي يغلي من  لحظات ورأيت ما جعل  

ذلك   رأيت  لقد   ، والحسرة  الغيرة 

التي    طالبال العمارة  إلي  يدخل  وهو 

ود نسكن بها ومعه باقة جميلة من الور

 وعندما فتحته،  ركضت باتجاه الباب  

 وجدته أمامي "  



أن أعرف  أريد  كريم : عذراً يا أنسة ،  

العمارة   هذه  في  شقة  شقة  أي  هي 

 عبد الفتاح ؟ األستاذ عادل 

بهذا االسم في  ال أعرف أحداً  علياء :  

   العمارة .

حينها أعرف  لم  الذي    "  السبب  ما 

كنت  أنني  غير   ، ذلك  أفعل  جعلني 

 تتم هذه الزيجة " أتمنى أال 

              ............ 

أخرى  "   مرة  غرفتي  دخلت  إلى 

عقلي بدأ  بأن داخلي يشتعل ،  وشعرت  

جعلتني أبكي من  يرسم لي في تخيالٍت  

عن النوم عاجزة  قضيت ليلتي  ،  الغيرة  



حتى ذهبت  ، بالكاد انتظرت الصباح  

 إلى سلمى لمعرفة األخبار "  

ماذا حدث  علياء : أخبريني يا سلمى ،  

 ؟ البارحة 

ما الذي يمكن أن يقال يا علياء  سلمى :  

 ، ما زلت غير مصدقة لما حدث . 

 هل هناك أخبار جيدة ؟علياء : 

سلمى : أظن ذلك ، لكن كيف عرفِت  

 البارحة إلى منزلنا .أن كريم أتى 

علياء : لقد رأيته من الشباك يدخل إلى 

 فعرفت أنه قادم إليِك . عمارتنا ، 

  ، أتى  نعم   : متوقعة  سلمى  أكن  ولم 

أبداً في ذلك الوقت   هل أنِت  ،  قدومه 



للزواج  طلبي  تم  لقد  علياء  يا  متخيلة 

 . وأنا بمالبس المنزل 

 علياء : من أين عرف كريم عنوانك ؟

في الكلية ، سأل  من أصدقائي  سلمى :  

عن  فيه  تغيبت  الذي  اليوم  في  عني 

 وأتى لطلبي مباشرة .الحضور 

هذا   على  موافقة  أنِت  وهل   : علياء 

 الزواج يا سلمى ؟

أخفيِك سراً   : ال  ،  سلمى  يا صديقتي 

في البداية ظللت محدقة في وجهه غير 

لكن  منزلنا  مصدقة وجوده في   بعد ، 

م كالمه  من  أشعرني عي  فترة  الذي 

في   الحقيقية  ورغبته  نحوي  بحبه 

الزواج مني ، جعل هذا اليوم من أجمل 



حياتي   ظللت  أيام  أنني  لدرجة   ،

ال طوال  رائحة  مستيقظة  أشتم  ليل 

 الورود الجميلة التي جلبها لي .

 موافقة ؟ علياء : هذا يعني أنِك  

سلمى : نعم وافقت ، وال أطيق انتظار  

، لقد شعرت بحٍب  يوم خطبتي أيضاً  

 كبير ناحية كريم . 

 ومتى ستكون الخطبة ؟علياء : 

سلمى : لقد أتفق كريم مع أبي أن تكون  

 .الخطبة األسبوع القادم 

 علياء : وماذا عن الزفاف ؟

شرطاً  سلمى : ال يا صديقتي ، لقد كان  

الزف يكون  أن  شروطي  بعد  من  اف 

تخرجي ، إن الدراسة تأخذ كل وقتي 



ا الدراسة ستطع  ولن  بين  التوفيق 

 والزواج في آن واحد . 

 علياء : إذاً كريم سينتظر وقتاً طويالً .

سلمى : قلت له هذه الجملة البارحة ، 

وقال لي أنه مستعد أن ينتظرني طوال 

 أيضاً . العمر 

 مبارٌك يا صديقتي .علياء : 

ألعن   وأنا  سلمى  بيت  من  خرجت   "

جعلتني    والتي  قدمي التي قادتني إليها 

وجهها والحبور      أرى في    السعادة 

 أسمع و    والضياء الذي يشع من عينها

كلمات الغزل  من  الفرح  نبرة صوتها  

كانت   أذنها  التي  ما زتطرب  ال وأنا 

الحزن  يمألها  وعيني  قبيحاً  وجهي 



وأذني ال تسمع إال السخرية المستمرة 

تحمل   ما  بكل  سلمى  كرهت  لقد   ،

 الكلمة من معنى في ذلك التوقيت " 

             ............. 

ثقيلة على قلبي حتى أتى  مرت األيام  "  

الخطبة   تناديني يوم  سلمى  وكانت   ،

ألشاركها في كل خطوات التجهيز ولم 

أعذاري   من  عذٍر  ألي  لعدم  تسمع 

المشاركة ؛ ألن كل ذلك كان يجعلني  

الطائر المذبوح الذي يتحرك وهو مثل  

يموت   األصل  كانت ،  في  شيٍء  كل 

 " تحكيه سلمى كان يقتلني 

 خبٌر رائع جداً . سلمى : علياء ، لدي

 عن ماذا ؟ علياء : 



بالطبع ، من  سلمى : عن حبيبي كريم  

 سيكون غيره ؟ 

علياء : بالطبع ، لقد استحوذ على كل 

تفكيرك يا صديقتي ، لكن ال تقولي أنِك  

رأيِك   هذه  وستتزوجين  غيرِت  في 

 لم يمر عام على خطبتك .األيام ، 

سلمى : ال لم أغيّر رأيي ، هذا الخبر 

خاص ،    الجميل  فقط  بالطبع  بكريم 

كريم في الدراسة ،  تعرفين مدى تفوق  

كان األول على دفعته ، ولذلك  حتى أنه  

 تم اختياره معيداً في الكلية .

 علياء : حقاً ؟ 

  ، نعم   : أول  سلمى  أنني  لي  وقال 

ال    ، الموضوع  هذا  يعرف  شخص 



وهو  كريم  لرؤية  االنتظار  أطيق 

ورة جداً به  الكلية ، أنا فخسني في  يدرّ 

 إلي  لكي تعطيني  ، واآلن أنا أحضرتكِ 

س التي  الهدية  حول  له    أعطيهاأفكاراً 

 . عندما يأتي لزيارتنا 

علياء : حسناً ، ما رأيك أن نبحث في 

 عن الهدايا المناسبة . االنترنت 

 سلمى : حسناً ، هيا نبدأ .

           ............. 

الجميلة في  " كانت كل هذه األحداث  

علي   ضغطاً  تمثل  سلمى  من  حياة   ،  

نفسي من جهة ومن عائلتي من جهة  

 أخرى " 



إلى  علياء ، ما رأيِك أن نذهب  هاجر :  

 طبيب تجميل أنا وأنِت ؟

 لماذا ؟ علياء : طبيب تجميل ؟! 

 ، مثالً أنا  هاجر : لنصبح أجمل قليالً 

إلخفاء  قليالً  وجهي  شد  في  أفكر 

 جاعيد .الت

أنا سمعت من  يا أمي ،  علياء : لكن 

أن   تكون سلمى  التجميل  عمليات 

أما الذي  الوجه أو الجسد  عيوب    تعديلل

يحدث غير ذلك هو تغيير في خلق هللا 

 أيضاً .وهو محرم 

هذا  ، ال تسمعي  ابنتي  يا  : ال  هاجر 

أي شيء   الكالم المتشدد ، ليس هناك

 في أن تكوني فتاة جميلة .محرم 



  : عمليات  وكيعلياء  ستجعلني  ف 

 التجميل فتاة جميلة ؟

هاجر : هناك عمليات لتفتيح البشرة ، 

أيضاً أن نذهب لطبيب األسنان ويمكننا  

تعديل أسنانِك قليالً ، وطبيب السمنة ل

إلى   تصلين  حتى  قليالً  أنحف  يجعلك 

، أما شعرك يمكننا أن  الوزن المثالي  

طريق  انسيابياً  نجعله   عن 

الشعر   ذلك  مستحضرات  وبعد   ،

يمكنِك استخدام مستحضرات التجميل 

 وستصبحين جميلة جداً بها .

  : هذه  خالد  لكل  أمواالً  يملك  ومن 

 التغييرات ؟

: لقد   هاجر   ، سندفع  نحن  بالطبع 

 أدخرنا الكثير من المال من عملنا . 



ادخاره   تم  ما  وهل   : سوف خالد 

  التفاهات !نضيّعه في هذه 

هاجر : تفاهات ! هل تعتقد أن منظر 

 ابنتك أمام الناس من التفاهات . 

خالد : أنا أقول أن هناك ما هو أهم من  

ذلك ، ال تنسي أن لدينا بنتين في عمر  

 الزواج .

  : أبداً هاجر  لعلياء  الزواج  يأتي  ولن 

، يجب أن تصبح  مادامت بهذا الشكل  

 أجمل قليالً .

ذلك يا هاجر ، العديد  خالد : ال تقولي  

وتزوجن   علياء  مثل  البنات  من 

ال    ، ناجحات  أسر  ربات  وأصبحن 

 فكرة القبح في رأس علياء . تضعي 



  ، حق  معها  أمي  أبي  يا  لكن   : هالة 

 علياء تحتاج بعض التغييرات الشكلية.

، أنِت  تتدخلي  ال   : أطلب    علياء  لم 

 رأيِك في شيء .

ال أنا أقول ذلك من أجلك ، كي  هالة :  

بال في تشعري  الناس  كالم  من  حزن 

المناسبات التي نحضرها ، لكن طالما  

جميلة   نفسِك  أن  ترين  داعي  فال 

 تسمعي لكالمي أيتها الجميلة .

خالد : يكفي كالماً في هذا الموضوع 

يتم   لن  واحدة  كلمتي  قرشاً ،  إنفاق 

واحداً في هذه التفاهات ، ما نملكه من  

جِك أنِت تجهيز زوالسيكفي  مال بالكاد  

 وأختك ، انتهى الكالم .



             ............. 

في  السائدة  كانت هذه المناقشات هي  "  

ال تسعد إال عندما تحزنني  العائلة التي  

البكالمها   هذه  وظلت  سخافات  ، 

لسنوات ، حتى أتى شيء ما تضايقني 

 جعلني أشعر بالسعادة " 

أن يجب  ؟  هاجر : هل تجهزتم جميعاً  

 نذهب اآلن إلى قاعة الزفاف .

خالد : الكل تجّهز ، لكن هل أخبرتِك  

نورا إذا كانت وصلت سلمى وزوجها  

 ؟إلى القاعة أم ال 

هاجر : ماذا تقول يا خالد ؟ هل سأسأل 

وم زفاف  عن هذه التفاهات في يالسيدة  



ابنتها ، سوف نذهب وننتظر حتى لو  

 لم تصل سلمى وعريسها .

على  علياء  وافقت  كانت  إذا   : هالة 

مركز  عرض سلمى وذهبت معها إلى  

 التجميل كنا عرفنا كل التفاصيل منها. 

معها   أذهب  أن  أريد  ال  وأنا   : علياء 

وأقاربها وحدي   صديقاتها  وسط 

أي  أعرف  وأنا ال   ، وأقارب زوجها 

 أحٍد منهم . 

هاجر : كنِت ذهبت يا ابنتي حتى تضع 

بعض  التجميل  خبيرة  لِك 

وبالطبع   ، وجهك  في  المستحضرات 

هي تعرف أكثر ما الذي يليق بِك كنِت 

 .ستخرجين جميلة 



علياء : إذا كنتم تروني قبيحة فيمكنكم  

 من دوني . الذهاب 

أمكِ   ، ابنتي  يا  تحزني  ال   : ال  خالد   

 بنا اآلن .، هيا  تقصد مضايقتك 

الزفاف   حفل  إلى  ذهبنا  كان  الذي  " 

بالنسبة لي ، حيث سلمى  نفسياً  عذاباً 

اليوم   الذي تضاعف في هذا  وجمالها 

بسبب فستانها وزينتها ، وزوجها الذي  

كان ينظر لها نظرات  لم يتركها ثانية و

الوقت    حبال لم  والهيام طوال  وأنا   ،

أتحرك قيد أنملة من مكاني حتى أنني  

لم ألتقط صورة مع سلمى بسبب العقدة  

 التي سببها لي األستاذ رأفت " 

            ............ 



هو ما حدث  " أما الشيء الذي أسعدني  

الزفاف   هذا  من  فترة  ما  بعد  وهو 

 سيجعلك تحتقريني ألبعد الحدود " 

تركِت  ماذا  لعلياء : ماذا بِك يا سلمى ؟  

 بيت زوجك وأتيِت إلى بيت والدك ؟ 

  : بأسوسلمى  أمر  يا  أ  أنا  حياتي  أيام 

ً   يكون   أن، اتمنى  علياء    . مجرد كابوسا

؟   لماذا   : على  علياء  يمر  لم  أنِت 

 زواجِك سوى بضعة أشهر . 

سلمى : ليتني لم أتزوج البته حتى ال  

 أعيش ما عشته البارحة .

زوجِك   هل  ؟  لماذا   :   يعاملكِ علياء 

 بقسوة ؟ 



سأعامله  على العكس ، أنا من  سلمى :  

 ظللت زوجة له بعد اآلن . بقسوة إذا 

 علياء : ما هذا الذي تقولينه يا سلمى ؟

 سلمى : سوف أطلب الطالق من كريم

لقد كنِت تحبينه كثيراً ، وهو  علياء :  

 أيضاً يحبك .

مرور  مع  يكرهني  وسوف   : سلمى 

 .األيام 

  ، سلمى  يا  ألغازاً  يكفي   : ماذا علياء 

 ؟حدث لكل هذا الجفاء 

البارحة  سلمى :   لقد ذهبت أنا وكريم 

النساء  إلى   ؛  طبيبة  لكي  والوالدة 

الحمل   تأخر  سبب  لي  نعرف  فقالت 

من المستحيل أن أصبح أماً حتى أنني  



العقاقير الطبية لن تجدي نفعاً معي ؛  

عقيمة   بويضاتي  ذلك ألن  ومنذ   ،

كارهة   وأنا  حولي الحين  شيء  لكل 

 حتى كريم ال استطيع النظر في وجهه. 

السيء ! وماذا   علياء : ما هذا الخبر 

 سوف تفعلين اآلن ؟

من كريم سوف أطلب الطالق  سلمى :  

،  قبل   نفسه  تلقاء  من  هو  يفعلها  أن 

 يت أبي حتى ذلك الحين. وسأظل في ب

في غرفتها  مع سلمى  أثناء كالمي   "

لتخبرها  دخلت   أتى أمها  زوجها  أن 

 ألجلها "  بالخارج 

 لماذا أتيت يا كريم ؟ سلمى : 



، هل  إلى بيتنا  أتيت لكي آخذِك  كريم :  

بيت زوجها وهي   تترك  هناك زوجة 

 ؟مازالت عروس 

  : تُرجى  سلمى  فائدة  هناك  مني ليس 

 ، أريد الطالق . بعد اآلن

 من المستحيالت أن أفعل هذا.  كريم :

  : كريمسلمى  يا  اآلن  أن   أفعله  قبل 

تشعر بالملل مني وتتركني ، وسأكون  

  ، وقتها  بك  المتعلقة  اآلن  أنا  لنتطلق 

 الوجع أخف .يكون حتى 

تزوجتك أنا  وهل   : أنجب   كريم  كي 

 منِك فقط يا سلمى ؟!

  : غير  سلمى  إذاً  الزواج  وماذا يكون 

 أسرة ؟ إنجاب األطفال وتكوين 



عن   فكرتِك  هذه  كانت  إذا   : كريم 

 الزواج يا سلمى فأنِت واهمة كبيرة .

 لماذا ؟ أليست تلك الحقيقة ؟سلمى : 

كريم : هذا مجرد جزٍء صغير جداً من  

 .غايات الزواج 

إنجاب    : األطفال جزء صغير  سلمى 

 من غاية الزواج ! 

  : هي كريم  الزواج  غاية   ، بالطبع 

الموجود إيجاد   النقص  يكمل  شخص 

اآلخر الشخص  ح   ، في  ياته  ويجعل 

كانت   مما  ،  أجمل  في  عليه  يدعمه 

وإخفاقه   المأوى  نجاحه  له  ويكون 

العالم   ، والسكن عندما يطرده  وينبذه 

شياء الجميلة بِك  وأنا وجدت كل هذه األ



، بل األ يا سلمى  أقول  أنِت  أن  حرى 

األشياء   كل  بين  أنِت  وجدتِك  أنني 

 .  في العالمالجميلة 

خاطري يا  تجبر  ال تحاول أن  سلمى :  

أنا    ، في  كريم  تعاني  أن  أريدك  ال 

 حياتك بسببي . 

معِك تعتقدين أن حياتي  إذا كنِت  كريم :  

معاناة   المعاناة  ستكون  أعشق  فأنا   ،

فجميع  ؛  بجانبِك  كان  إذا  والتعب 

 تتالشى وتصبح  األشياء المتعبة معكِ 

 برداً وسالماً على القلب .

 بحسرة شديدة .أشعر لكنني سلمى : 

األشياء  هذه  كل  سنتجاوز   : كريم 

 ذلك سيزول. أن كل  السيئة معاً ، أعدكِ 



ماذا س لكن   ، : حسناً  إذا  سلمى  تفعل 

عائلتك عليك  من    عرضت  الزواج 

 أخرى أو تطليقي ؟

كريم : اسمعي يا حبيبتي ، هذا األمر 

 فقط ولن أسمح ألي أنا وأنتِ   ايخصن

 بالتدخل في حياتنا مهما كان . شخص 

 لكنني خائفة جداً من القادم . سلمى : 

كريم : أين ذهب يقينِك باهلل يا سلمى ، 

أن القادم أجمل دائماً  يجب أن تتأكدي  

جميلة   هللا  أقدار  وكل  هللا  من  ، ألنه 

لنا عكس ذلك حسب   حتى وإن ظهر 

 عقولنا القاصرة . 

سلمى : معك كل الحق ، الحمد هلل على  

 .كل شيء 



ثيابِك   ترتدي  أن  يجب  واآلن   : كريم 

ل أن نعود إلى  لكي نعود إلى بيتنا ، وقب

 بيتنا سنذهب إلى مكاٍن جميٍل جداً .

 سلمى : أي مكاٍن سنذهب إليه ؟

كريم : هذه مفاجئة يا حبيبتي ، هيا بنا  

 اآلن .

أعرف ما المكان الذي ذهبا إليه    لم"  

ذلك   ألن  ؛  أعرف  أن  أريد  أكن  ولم 

عيٍد   يوم  كان  لي  اليوم  إن بالنسبة  ؛ 

سلمى الجميلة والخلوقة والمثقفة صار 

العيب سيظل لها عيب   ، وهذا  أخيراً 

مرافقاً لها طوال العمر ، وعلى الرغم 

زوجها   كالم  يضرم من  كان  الذي 

أنا كنت على   ، بداخلي  الغيرة  نيران 

األيام  من  يوم  في  سيتركها  أنه  يقيٍن 



وستصبح    ، معها  الحياة  يتحمل  ولن 

ومنبوذة   وحيدة  والجميع سلمى  مثلي 

 ينظر إليها نظرات الشفقة " 

             .............. 

األيام  "   تمر  حتى  كانت  واأليام 

على ما  وأنا ما زلت  أصبحت سنوات  

، وقبيحة  وحيدة   ، عليه  حتى   أنا 

ال أحد يقترب   ،ثالثينياتي  وصلت إلى

مني أو يحبني ، وعلى النقيض كانت  

بها ويسعدها  يتمسك  ، زوجها  سلمى 

ي كان  وهذا   ، السابق  من  ظهر  أكثر 

تأتي زيارة   كانت  على وجهها عندما 

 ألهلها " 

 غادة . اشتقنا إليِك يا   هاجر :



؟ خالتي  يا  حالِك  كيف   : حقاً    علياء 

 اشتقنا لِك .

 ، حتى غادة : وأنا اشتقت إليكم كثيراً 

أنني أتيت إليكم اليوم وأنا أحمل معي  

 أخباراً سارة . 

 ؟ لعلها خير .ما هي األخبار هاجر : 

وهل هناك خير   غادة : بالطبع خير ،

 ؟أكثر من الزواج 

 هاجر : زواج ؟ حقاً نطقِت هذه الكلمة؟ 

غادة : نعم ، أنا أقصد الكلمة ، لكن هل  

يمكنِك يا عزيزتي علياء أن تتركيني 

 .مع أمِك قليالً 

 علياء : حسناً يا خالتي كما تشائين .



خرجت من الغرفة وقلبي يكاد ينخلع  "  

مكانه   لكنني من   ، خفقانه  شدة  من 

ألعرف  غرفتي  باب  على  وقفت 

 تفاصيل زوجي المستقبلي " 

 هاجر : هيا تحدثي اآلن .

ر ما   : في  غادة  هاجر  يا  أحمد أيك 

 البنتك ؟ رؤوف زوجاً  

 هاجر : من أحمد رؤوف ؟

غادة : ابن أخ زوجي ، الشاب الوسيم  

 عال ابنتي .الذي رأيته في زفاف  

هاجر : نعم تذكرته ، هذا الشاب الذي  

 لم يفارق الهاتف يده طوال الزفاف . 

غادة : ال تفكري تفكيراً سيئاً بالشاب ،  

 ً محاميا يعمل  من إنه  الكثير  ولديه   



مع   كثيراً  يتحدث  لذلك  ؛  القضايا 

  ، الهاتف  في  أختي  موكليه  يا  لكن 

بالهاتف   انشغاله  برغم  عينه  العزيزة 

طلب  ثم   ، عنها  وسألني  ابنتك  رأت 

طلبه   عليكم  أعرض  أن  للزواج مني 

 ألرى موافقتكم من عدمها .

 يا غادة؟ هاجر : وما أخالق هذا الفتى  

األخالق   قمة  في  شاٌب  إنه   : غادة 

غير هذا هو  يشهد له بذلك ،  والجميع  

لديه   مجتهد  الخاصة شاب  شقته 

حياة   ستعيش  ابنتك   ، أيضاً  وسيارته 

 مرفهة . 

 هاجر : وكم عمر هذا الشاب ؟

 غادة : إنه في الثالثين من عمره . 



علياء هاجر : لكن بذلك هو أصغر من  

 قبل التقدم؟، هل هو يعرف سن علياء  

أتحدث  غادة : علياء ! هل ظننِت أنني 

 عن علياء ؟

 : عمن تتحدثين إذاً ؟ هاجر

 غادة : عن هالة بالتأكيد ، من غيرها؟

 هالة تتزوج ! هاجر : هل جننِت ! 

 غادة : ما الجنون في ذلك ؟

أزوّ  أن  تريديني  هل   : ج هاجر 

 الصغيرة قبل الكبيرة ؟

وإذا    ! القديم  الكالم  هذا  ما   : غادة 

  ، الكبيرة  قبل  للصغيرة  أتى  النصيب 

 ماذا نفعل ؟ 



  : أن  هاجر  إلى  هالة  زواج  نؤجل 

 تتزوج علياء . 

غادة : ال أريد أن أحزنك ، لكن هل 

تظنين أن علياء من الممكن أن تجد من  

لقد   ذلك  غير   ، منها  الزواج  يريد 

الثالثين   سن  كبرت  تخطت  وكلما   ،

، الزواج  في  فرصها  قلت  ال    الفتاة 

 تكوني حمقاء يا هاجر .

سيحزن علياء  هاجر : لكن هذا الشيء  

 اً .كثير

  : كنِت  أيضاً  وهالة ستحزن  غادة  إذا 

أن  مصممة على رأيك ، فأنا أقول لِك  

هالة ستدخل في مرحلة العنوسة مثل 

موقفك  علياء على  ظللِت  الفتاة    إذا   ،

اآلن في آخر عام لها في كلية الصيدلة  



 خطب، دعيها تصبح مثل قريناتها ، تُ 

ثم تتزوج بعد التخرج ،    آخر عام في  

 وعلياء بالتأكيد ستحب الخير ألختها . 

نسأل هالة عن دعينا  هاجر : حسناً ،  

 رأيها في هذا الموضوع .

في تلك اللحظة شعرت بأن األرض "  

،وأن وجودي زائد على الحياة  تميد بي  

 العانس " لقد أصبح اسمي علياء، 

              ............ 

أختي  "   هالة  الزواج  وافقت  ، على 

وتزوجت بعد تخرجها ، ومرت األيام 

  ، وبنت  ولد  لديها  وأصبح  والسنوات 

وأنا ما زلت على حالي الميؤوس منه  

، أصبحت نظرات الشفقة في عين أمي  



ونظرات    ، ذهبت  أينما  ترافقني 

الكراهية في عيني لنفسي هي عنوان  

 حياتي "  

علياء يا ابنتي ، هناك موضوع خالد :  

 أود التحدث معِك بشأنه .

علياء : تفضل يا أبي ، لكن ما بك ؟ 

 يبدو صوتك مهموماً . 

 هاجر : هل هناك أخبار سيئة يا خالد؟

  . خالد : بالنسبة لي هذا الخبر سيءٌ 

 علياء : ال تقلقني يا أبي ، ماذا هناك ؟ 

 خالد : هناك شخص طلبِك للزواج .

  ، خالد  يا  حقاً   : ، هاجر  سامحك هللا 

  سيء ! وهل هذا خبرٌ 



  : معرفة  خالد  تودين  أال  البداية  في 

 الشخص المتقدم ؟ 

علياء : من يا أبي ؟ هل هو شخص  

 نعرفه ؟

  ، نعرفه  نعم   : ابن  هو  خالد  إبراهيم 

 جارنا أمجد في الطابق العلوي . 

هذا الشخص متقدم هاجر : ماذا تقول !  

 لم ترفضه مباشرةً .البنتي ! لماذا 

 علياء : لماذا نرفضه يا أمي ؟

 هاجر : وتسألين أيضاً يا علياء ! 

عندما   مباشرةً  سأرفضه  كنت   : خالد 

عرض علي  والده طلبه ، لكن قلت أن  

 أخبركم في البداية .



حسناً يا أبي ، يمكنك أن تعطيه  علياء :  

 موعداً ليأتي لطلبي في المنزل .

؟   علياء  يا  جننِت  هل   : هذا  هاجر 

 الشخص لن يدخل إلى منزلنا .

 علياء : لماذا يا أمي ؟ 

هاجر : هذا الشخص سيء الُخلق ، ال  

يوجد شخص في العمارة إال واشتكى 

معه  منه   تتشاجر  أهله  أو  أن  حتى   ،

فقدوا األمل من تعليمه بسبب طرد كل  

يلتحق بها له ، حتى أن جميع  مدرسة  

هددو يكف  الجيران  لم  إذا  أهله  ا 

عن سلوكه السيء ، سيبلغون إبراهيم  

الشرطة لطردهم من العمارة ، بعد كل  

 هذا أنِت موافقة عليه . 



أن   يقولون   ، أمي  يا  لكن   : علياء 

 الرجال يتغيرون بعد الزواج . 

نعم ، يتغيرون لألسوأ يا ابنتي هاجر :  

 ليس لألفضل .

إبراهيم يريدني  أن  يبدو  لكن   : علياء 

 ويحبني ، إذاً سيتغيّر من أجلي . 

هاجر : علياء يا ابنتي ، ال أريد قول 

، جميعنا نعرف السبب  يحزنِك  شيٍء  

 الذي جعل هذا الشخص يتقدم لِك . 

يا  السبب  أعرف  أيضاً  وأنا   : علياء 

ألنني الوحيدة التي ستقبل بمثل أمي ،  

الشخص   متأكدٌ ،  هذا  أنني وهو   

سأوافق ، ألنني ليس لدي خيار غيره 

 ، وهو محٌق في ذلك . 



أن يتقدم لِك    ال يا ابنتي ، يمكنهاجر :  

 . شخٌص مناسب 

علياء : متى يا أمي ؟ متى ؟ لقد قاربت  

،  ، أريد أن  سن األربعين   أماً  أصبح 

وهذا األمر قريباً سيصبح مستحيالً إذا 

 لم أوافق على إبراهيم .

يا ابنتي إذا أصبحت أماً ،  خالد : لكن  

 ، ألوالدك  أباً  الشخص  هذا  فسيكون 

 هل ستقبلين هذا ؟

سأقبل    ، نعم   : حتى  علياء  وسأغيّره 

 يصبح إنساناً أفضل .

 ستعانين كثيراً منه يا علياء .هاجر : 



علياء : وبدونه أيضاً أعاني يا أمي ،  

أختار المعاناة معه فهي أهون من  لذا س

 معاناتي بدونه .

إلينا   يأتي  أن  ، سأخبره  : حسناً  خالد 

 مساًء مع والده ووالدته .

             ............ 

من   الرغم  على  في  "  حظي  سوء 

هيأت   أنني  إال   ، المستقبلي  زوجي 

، ولم استطع  نفسي جيداً لمقابلته مساًء  

حتى موعد  من الظهور منع االبتسامة 

 قدومه "  

 ؟  إبراهيم : كيف حالك يا أنسة علياء

 علياء : أنا بخير ، الحمد هلل . 



إبراهيم ، دعنا نتحدث  خالد : حسناً يا  

وجدنا  طالما   ، الزواج  تفاصيل  في 

 قبوالً من ناحية علياء . 

:  إ ،  براهيم  يا عمي  كل شيٍء جاهز 

سنعيش أنا وعلياء في شقة أهلي ، كما  

ين ، ولم تعرف اخوتي جميعهم متزوج

ظروفي  تعرف  وكما   ، سواي  يتبق  

، ال استطيع شراء المالية صعبة قليالً  

 لذلك سنعيش مع أهلي .  شقة ،

 خالد : ما رأيك يا علياء ؟ 

علياء : أنا موافقة ، ليس هناك مانع ،  

عرس جميل لكي أفرح مع  ما أريده أنا  

 أهلي وأقاربي . 



لكن    ، جميل  هذا   ، نعم   : ابراهيم 

 ً صغيراً ، يحضره أهلنا   سيكون عرسا

استطيع  فقط   ما  هذا   ،  ، أفعله  أن 

أهلي   شقة  في  العرس  هذا  وسيكون 

قليالً أيضاً ، سوف نعقد القران ونفرح  

 ببعض األغاني .

المالية تمنعك من  إذاً    خالد : ظروفك 

ومن   شقة  ماذا  شراء   ، عرس  إقامة 

 إذاً ؟ستفعل 

سوف اشتري لها خاتم زواج إبراهيم :  

 وأدفع لها مهراً . ، 

خالد : خاتم زواج فقط ! ألن تشتري  

 لها شبكة كاملة . 



أنني   تعرف  أنت  عمي  يا   : إبراهيم 

لذا أتنقل من عمٍل لعمٍل ، وال أستقر ،  

 تسمح به ظروف عملي . هذا ما 

 خالد : ما رأيك يا علياء ؟ 

 علياء : حسناً يا أبي ، ليس هناك مانع. 

               ......... 

أنني  متأكد  إبراهيم  كان  وبالطبع   "

الشروط  هذه  على  أوافق  سوف 

، لذلك كان يتكلم بثقٍة كبيرة المجحفة  

مرحلة  وبدأت   ، به  زواجي  وتم   ،

 أخرى من المعاناة " 

برغم كبر سنِك ،  رحمة ) الحماة ( :  

ماذا  الطهي جيداً ،    إال أنِك لم تتعلمي

 هذه السنوات ؟ كنِت تتعلمي طوال



طعمه   الطعام  أن  أرى  لكني   : علياء 

 ما السيء فيه ؟، جميالً 

رحمة : إذا كنِت معتادة على مثل هذا  

لسبب في  أمِك هي ا، فبالطبع  الطعام  

 .فشلك الذي أراه أمامي  

، ولقد  علياء : لكن أمي طعامها جميل  

 تعلمت الطهي منها . 

 رحمة : إذاً العيب في فمي أنا .

  : ،  أمجد  رحمة  يا  الكالم  هذا  يكفي 

 ً   .الفتاة طعامها ليس سيئا

رحمة : وأنت تقف في صفها ضدي !  

أتعجب إذا أتت في يوٍم وطردتني    لن

 من منزلي . 



ماذا بكم ؟ لماذا صوتكم عاٍل  إبراهيم :  

درج  أسفل  من  سمعته  لقد  ؟  هكذا 

 العمارة . 

رحمة : زوجتك التي لم تكمل شهرين  

فوق  صوتها  ترفع   ، بيتنا  في  زواج 

سيدة صوتي   هي  تصبح  أن  وتريد 

 المنزل .

  ! يا علياء  : هل جننِت  كيف  إبراهيم 

 ؟ ترفعين صوتِك فوق صوت أمي 

 . علياء : أقسم أنني لم أفعل ذلك 

 أنا كاذبة أيضاً .إذاً رحمة : 

أمي هي  اسمعي يا علياء ،  إبراهيم :  

المن أي شخٍص سيدة  ليس  ، زل  أخر   

 افهمي هذا جيداً إذا كنِت تودين البقاء.



ال أعرف ما الذي كانت سوف رحمة :  

 إذا كانت جميلة . تفعله 

           .............. 

التي كنت "   المعاملة  كانت هذه سمة 

العزيز   زوجي  بيت  في  لم ،  أتلقاها 

المعاملة   هذه  حينما   تتحسن  إال 

، فكان الجميع يؤجل أصبحت حامالً  

ته السيئة إلى بعد الوالدة  املقسوته ومع

 " حتى ال يتضرر ابنهم 

 اشتقت لِك كثيراً يا أمي .نسرين : 

 ً أيضا وأنا   : يا رحمة  لِك  اشتقت   

 عزيزتي ، واشتقت ألحفادي كثيراً .

  يا نسرين ؟ كيف حالكِ علياء : 

 ما أخبار الحمل؟ نسرين : الحمد هلل ، 



 علياء : متعٌب قليالً ، لكنه تعب جميل. 

نسرين : نعم ، الحمل يكون متعباً في  

بدايته بالرغم من أننا كنّا نشك في أنِك 

 في يوٍم من األيام . ستصبحين حامالً 

يا   المعجزات  في زمن  نحن   : رحمة 

لكن ندعو هللا أن يولد حفيدي  ابنتي ،  

يأخذ شكل   أن  واألهم   ، جيدة  بصحة 

 أبيه ليس أحد أخر . 

أي   يوجد  أال   ، بالمناسبة   : نسرين 

سلمى   عن  جديدة  األستاذ  أخبار  ابنة 

 عادل جارنا .

الفتاة   ، ابنتي  يا  أظن  ال   : رحمة 

 ال يبدو أنها ستنجب أبداً .المسكينة 

 حالنا.   وانظري  نسرين : حقاً مسكينة ،



نعم ، لطالما كنت أود أن تكون  رحمة :  

 هي زوجة ابني .

لطلبه نتقدم  ألم   : قديماً  نسرين  ا 

 ، هذا نصيب إبراهيم .ورفضت 

لكنها برغم كبر سنها مازالت رحمة :  

 تحتفظ بجمالها .

بل    : ،  نسرين  أجمالً  تصبح  لقد إنها 

وأنا رأيتها وهي تدخل إلى بيت والدها  

 قادمة وكانت تمسك بيد زوجها . 

: أخبريني   ألم تكن  رحمة   ، يا علياء 

 سلمى صديقتك ؟ 

 صديقتي .علياء : نعم ، هي 

منذ   إليِك  تأتي  لم  لماذا  إذاً   : رحمة 

 ؟  زواجك 



أعرف   ال   : تكون  ،  علياء  أن  يمكن 

 مشغولة بأموٍر أخرى . 

تذهبي   أن  رأيِك  ما   ، حسناً   : رحمة 

إليها ، وتدعيني أنا وابنتي نتحدث على  

 راحتنا . 

 علياء : حسناً ، سأذهب .

لم أكن أعرف ما الذي يمكن أن تقوله  "  

وابنتها في عدم وجودي أبشع مما هي  

كانا يقواله في وجودي ، لكنّي ذهبت  

أجد  إ كي  سلمى  بعض لى  عندها 

 الراحة ، لكنني وجدت العكس " 

            .............. 

 علياء : كيف حالِك يا سلمى ؟

 ، اشتقت لِك.   بخير يا عزيزتيسلمى :  



إذاً لماذا لم تأتي إلى بيتي  علياء : حقاً !  

 ؟لمرة واحدة حتى اآلن ولو 

  ، يا عزيزتي  : سامحيني  لكن  سلمى 

حتى أنني ال  كريم يغار علي  كثيراً ،  

 أزور أقاربي إال إذا كان معي . 

إذاً إلى بيتي اآلن علياء : حسناً ، هيا  

 أنِت وزوجك .

  ، عزيزتي  يا  داعي  ال   : سلمى 

 أخبريني اآلن كيف حال الحمل ؟

أنِك   أشعر  أنا  لكن   ، بخير   : علياء 

  ، بزيارتي  لِك  طلبي  من  تتهربين 

إبراهيم لقد عرفت أن  اسمعي يا سلمى  

قديماً   للزواج  كنِت  طلبِك  وإذا   ،



ذلِك   من  بالحرج  أرفع  تشعرين  فأنا 

 عنِك هذا الحرج .

 من أين عرفِت هذا ؟سلمى : 

 علياء : سمعت حماتي تقول ذلك . 

ي أيضاً عزيزتي ، لكنّ سلمى : حسناً يا  

 لن استطيع القدوم . 

 علياء : لماذا ؟ 

  : هسلمى  أعرف  بما ال  أخبرِك  ل 

 عندي أم ال ؟

 علياء : ماذا هناك يا سلمى ؟

سلمى : اسمعي يا علياء ، من البداية  

بالحزن   شعرت  من  وأنا  زواجِك  من 

هذا الشخص السيء ، والذي ما زال 

 سيئاً حتى اآلن . 



 كالمك ؟علياء : ما معنى 

من   ليس   ، تعرفينني  أنِت   : سلمى 

  ، المشاكل  إثارة  أفعال  طبعي  لكن 

 زوجِك سوف تضطرني لفعل ذلك . 

 علياء : أي أفعال ؟ عن ماذا تحدثين ؟

 ال يكف عن مضايقتي  سلمى : زوجكِ 

  ، يراني  أنه كلما  لنفسي  أقول  كنت 

سيكف عن هذه األفعال بعد زواجه ،  

  ، يكف  لم  بي  لكنه  يتصل  دائماً 

ويضايقني على الهاتف ، وأحياناً أراه 

فيه  أعمل  الذي  المشفى  أمام  يقف 

وينتظرني حتى أخرج ، لم أود إخبار 

شيئاً  يفعل  ال  حتى  ؛  هذا  بكل  كريم 

فضّ   ، في  جنونياً  أنِت  إخبارك  لت 

 البداية . 



 اء : ماذا تقولين يا سلمى ! علي

أود   أكن  لم   ، صدقيني   : أن  سلمى 

من  تزوجِت  قد  لكنِك   ، أحزنِك 

 الشخص الخاطئ يا عزيزتي . 

فقدت   سلمى  مع  محادثتي  بعد   "

بكل   ألهذه  الشعور   ، حولي  شيٍء 

الدرجة  ألهذه  ؟  منفرة  أنا  الدرجة 

من   كل  قلوب  على  سلمى  تستحوذ 

 يخصني ؟ "  

            ............... 

إبراهيم  وجدت   ودخلت إلى غرفتي " 

 " مواجهته بما عرفت وقررت ،فيها

 أريد التحدث معك يا إبراهيم ؟ علياء :  

 ؟ ي ماذاإبراهيم : ف



 علياء : في موضوع يمكن أن يؤذيك. 

ما الموضوع الذي يمكن أن  إبراهيم :  

 يؤذيني أكثر من زواجي بِك . 

  : التي  علياء  المشينة  تفعلها  األفعال 

 بحق سلمى .

 إبراهيم : ماذا قالت سلمى عني ؟ 

  : بمضايقتها علياء  تستمر  إنِك  قالت 

 حتى بعد زواجنا . 

 هذا الكالم كذب بالطبع . إبراهيم : 

  : أنت  علياء  بل   ، تكذب  ال  سلمى 

 الشخص السيء . 

خٌص سيء ! إذا كنت  إبراهيم : أنا ش

القبيحة  أيتها  تزوجتك  كنت  ما  سيئاً 

 وأرحتك من لقب عانس .



علياء : حقاً تسمي الحياة التي أعيشها 

معك راحة ! بل هي عين العذاب ، لقد  

تحاملت على كرامتي في فترة زواجي  

 بك أكثر من السابق . 

أنتِ   : من إبراهيم  كرامة  لديِك  ليس   

قبلِت   لقد   ، بي  األساس  حتى  الزواج 

 او شبكة .من دون عرس أو شقة 

، أنا ليس لدي كرامة  معك حق  علياء :  

رفضه   تم  على شخٍص  وافقت  ألنني 

 لسوء خلقه . من قبل جميع الفتيات  

الفتيات  تم رفضي من جميع إبراهيم : 

بسبب خلقي السيء ، وأنِت تم رفضك  

 الرجال بسبب منظرِك البشع من جميع  



لم أندم على شيٍء في حياتي علياء :  

 ندمت على زواجي بك . مثلما 

وإذا  إبراهيم : بل أنا النادم على ذلك ،  

كنِت تريدين الحقيقة ، أنا بالفعل أسبب  

عن  أتراجع  ولن   ، لسلمى  مضايقات 

ذلك ، ألنني أحب سلمى ولم أحب في  

  غيرها .حياتي فتاةً 

 حقاً مريٌض نفسي .علياء : أنت 

  : عن  إبراهيم  أهلِك عجزوا  أن  أظن 

 تربيتك ، وأنا كفيل بهذه المهمة . 

قال لي  ما حدث بعدما  " يمكنك معرفة  

الضرب   من  تلقيت  لقد   ، الجملة  هذه 

من   دماً  أنزف  جعلني  وصنوفاً  ألواناً 



نني فقدت  كل مكان في جسدي ، حتى أ

 طفلي بسبب هذا الضرب " 

            ............. 

بعد هذه  ظللت  "   أهلي  بيت  في  فترة 

خجٍل أو ومن دون أدنى ذرة  الحادثة ،  

 أنا ما زلت مريضة  " ندم طلقني و

هاجر : ليتِك سمعِت كالمي من البداية  

  هذا الشخص .وما تزوجتِ 

خالد : يكفي هذا الكالم يا هاجر ، ما 

، يجب اآلن أن تنسى  قد حدث  حدث  

 الصعبة وتعبرها . هذه الفترة علياء 

علياء : وهل ما حدث يمكن أن يُنسى 

 يا أبي ؟ 

 نسى يا ابنتي .خالد : يجب أن يُ 



هاجر : وأنا أعرف ما الذي سيساعدك  

  ، النسيان  أتت  على  سلمى  صديقتك 

لِك   بالخارج  خصيصاً  تنتظر  وهي   ،

ك معها  ، ونتركسأدعها تدخل لِك اآلن  

 حتى تتحدثان على راحتكما .

، انفجر " بمجرد سماعي السم سلمى  

عروقي   في  أنها  الغضب  وشعرت   ،

في  لي  حدث  ما  كل  في  السبب  هي 

 حياتي " 

سلمى : كيف حالِك يا عزيزتي ؟ كنت 

 .أدعو هللا لِك في محنتك 

علياء : بالتأكيد كنِت تطلبين من هللا أال  

، وأن أخرج   أتخطى هذه المحنة أبداً 

 محنة أدخل ألخرى .من 



 سلمى : ما هذا الكالم يا علياء ؟ 

سلمى : هذه هي حقيقتك التي تخفينها 

عن الجميع ، أنِت دائماً تريدين رؤية  

يشعرك  هذا  ؛  أمامك  مدمرة  حياتي 

 بالسعادة . 

 أنا السبب فيه كنت  سلمى : هل طالقِك  

 يا علياء ؟ 

طالقي  بل   ! فقط  طالقي   : علياء 

شقائي من سنواٍت عديدة أنِت  وبؤسي و 

؛ حتى أنِك أنِت السبب في  السبب فيه  

 لرؤية صورتي في المرآة . كراهيتي 

ة الموجودة في  " ثم نهضت إلى المرآ

يدي  بقبضة  وضربتها   ، غرفتي 

  صغيرة " حولتها إلى قطعٍ 



تعانين نفسياً ، يبدو أنِك    سلمى : علياء

، سأدعِك ترتاحين من ألم فقدان طفلك  

، حتى  قليالً وسوف أنسى ما قلته لي  

أعود لِك مرة أخرى تكونين قد عدِت  

 لطبيعتك . 

علياء : وهل أنا سأدعِك تخرجين من  

منِك   حقي  أخذ  دون  هذه  هنا  ليس   !

 المرة أيتها الحقيرة . 

سلمى   ضرب  في  شرعت  وبعدها   "

حتى نزفت من  بكل ما أوتيت من قوة  

، لقد  وجهها ، بل إني لم أكتفي بذلك  

المرآة  زجاج  من  قطعة  أمسكت 

في  المكسورة   سلمى  به  وجرحت 

ل  ، عندما  وجهها  إال  ضربها  أنهي  م 

من   سلمى  وأنقذوا  لدى  الغرفة  دخلوا 



تحت يدي ، وبالطبع زوجها المغوار  

فتقدم ببالغ وجته ،  غضب لما حدث لز

إلى ضدي في الشرطة ثم تحويل األمر  

حكماً   وأخذت   ، والقضاء  النيابة 

غرامة  قض مع  السجن  في  سنة  ائياً 

السجن مالية   في  أيامي  قضيت   ،

عني   تخلى  بعدما  روح  بال  كالجسد 

أصبحت الجميع ، حتى بعد خروجي  

فقررت   ، أهلي  بيت  في  ثقيلة  ضيفة 

ى ال أجن المجيء إليِك يا طبيبة ؛ حت

 أو انتحر ألتخلص من هذه الحياة " 

.........       .........        ........  

 

 



 

جميع أتعرفين يا سيدة علياء ،  سلوى :  

من يأتي إلي  في العيادة أو من أراهم 

ّحات النفسية أرفض أن أقول في المص

نفسيين   مرضى  تعرفين عنهم  هل   ،

 لماذا أرفض ذلك ؟ 

  : تجرحين  علياء  ال  حتى   ، بالطبع 

 إحساسهم وشعورهم . 

سلوى : ال ، ولكن ألنهم حقاً ليسوا هم  

ما  إلى  وصلوا  هم  بل   ، المرضى 

النفسيين  المرضى  إليه بسبب  وصلوا 

إنِك يا سيدة علياء ضحية الحقيقيين ،  

الفتيات   من  والعديد  العديد  ضمن 

ل مجتمع  الضحايا  مقاييس رؤية  عن 



الظا المقاييس   ، والغير  لمة  الجمال 

 آدمية أو إنسانية بالمرة .

لي   تقولي  ال   ، أرجوِك   : أنني  علياء 

الروح  جمال  الجمال  وأن   ، جميلة 

ليس   الكالم  هذا  ألن   ، والشخصية 

 حقيقياً .

أن  إنكار  تستطيعين  وهل   : سلوى 

 ؟ الشخصية الجميلة ليست محبوبة 

 علياء : ال أعرف .

سلوى : إن أكبر عدٍو لِك يا سيدة علياء  

كنتِ   ، أنِت  كبيراً  هو  خطأً  ترتكبين   

عندما كنِت تتحدثين مع صورتِك في  

اً ، لم  المرآة وتشبعينها كراهية واحتقار

تجربي في مرة من المرات أن تركزي 



  ، تمتلكينها  التي  الجمال  على مواطن 

على  ولكنكِ  تركزين  كنت  ما  دائماً   

 أراه أنا . القبح الذي ال 

؟   ترينه  ال  كيف   : واضح  علياء  إنه 

مواطن   أي  وعن   ، الشمس  وضوح 

جماٍل تتحدثين ؟ ليس لدي أي مواطن 

 جمال .

سلوى : وهذا ما أتحدث عنه يا سيدة 

عن   تتحدثين  ما  دائماً  أنِت   ، علياء 

نفسِك بالسوء ، وال تفكرين في شيٍء 

من  مرة  في  تالحظي  ألم   ، سواه 

وقوفك  أثناء  المرآه    المرات  أمام 

 عيونك الواسعة ؟رموشك الكثيفة أو 

أنا لم أرى ذلك ، وجميع الناس  علياء :  

 لم يروا ذلك . 



سلوى : هل تعرفين لماذا لم يروا ذلك  

ألنهم   شكالً  ؟  المرأة  من  ينتظرون 

 واحداً ، وال ينتظرون غيره .

 علياء : نعم ، شكل سلمى . 

أن  يجب  لكن   ، بالضبط   : سلوى 

نسبي   الجمال  أن  يراه تعرفي  وما   ،

الناس جميالً في مجتمعنا يراه مجتمع 

المجتمع   يراه  ، وما  عادياً  آخر شكالً 

عادياً أو قبيحاً يراه مجتمع آخر جميالً  

وفاتناً ، نحن من نصنع مقاييس الجمال 

 يا سيدة علياء ، إنها ليست قوانين .

أ أظن  : ال  مجتمع  علياء  أي  هناك  ن 

كل  في  قبيحة  أنا   ، جميلة  يراني 

 وكل األزمنة .المجتمعات 



؟ ما  سلوى : لماذا ترين نفسك قبيحة  

 القبح الذي ترينه ؟  

 علياء : ما ترينه أمامك كافياً .

سداً متوسط سلوى : أنا أرى أمامي ج

الطول ، وحجماً مناسباً لهذا الطول ،  

ليس بها حروق أو مرٍض جلدي  بشرة  

أو غيره ليست مصابة بحوٍل  ، عيوناً  

، وأنف شامخ ليس به اعوجاج ، وفم  

أي  بها  ليست  التي  األسنان  منسق 

أو عيوب ، هذا ما أراه ، وهذا  كسور  

أنِك   الكثيرات  يعني   ، جماالً  تمتلكين 

 يتمنونه يا سيدة علياء . 

معي   يتحدث  مرة  أول  هذه   : علياء 

 لطريقة .شخص بهذه ا



  : يتحدث سلوى  شخصاً  تنتظرين  ال 

  ، علياء  سيدة  يا  هكذا  ذاتِك معك 

 تحتاجِك أنِت من يتحدث معها هكذا . 

 لكن ماذا عن قبح نفسي ؟علياء : 

معِك بشأنه سلوى : هذا أيضاً سأتحدث  

اليوم  ،   هو حديث لكن ما أريده منِك 

أمام   نفسِك  مع  فيه  تتحدثين  جميل 

عن   مسامحتِك  منها  تطلبين   ، المرآة 

  ، لها  تقدمينه  كنِت  الذي  الكره  كل 

تحدثي معها وأنِت تبتسمين ، وتذكري 

ليس لها وجود في جيداً أن كلمة القبح  

لِك   ألقاها  كلمة  هي  وإنما   ، حياتِك 

ما  يسقطوا  لكي  النفوس  مرضى 

 داخلهم عليِك . ب

 علياء : حسناً ، سأحاول فعل ذلك . 



ولنا    ، ذلك  تفعلي  أن  يجب   : سلوى 

 لقاءاٍت أخرى بإذن هللا 

             .............  

المرآة  "   إلى  بحٍب  سأنظر    ، كيف 

المر أرى  كنت  أبشع لطالما  هي  آة 

تريني   ألنها  ؛  الوجود  في  اختراعٍ 

سأنظر فيها رؤيتها ، لكن  حقيقة ال أود  

نني رؤية معالم الجمال  ألرى هل يمك

أم   سلوى  الطبيبة  عنها  تحدثت  التي 

سأرى   القبيحة أنني  المعتادة  علياء 

 باطناً وظاهراً "

  أود تهنئتِك ؛   مرحباً يا علياء ،علياء :  

وم أول إطراٍء في حياتك  لقد سمعِت الي

بة  ال أعرف كيف تحاملت هذه الطبي،  

  على نفسها وكذبت بهذا الشكل ، تريد 



وأنظر إلى مني أن أتحدث معِك بحٍب  

جمالِك ، لكن أين هو الجمال ؟ ال أرى  

هل سأكذب مثل  ، أقسم أنني ال أرى ،  

لطالما  الطبيبة ؟ أم أقل الصدق الذي  

؟   لي  يقوله  الجميع  أعجبِك كان  لقد 

لكن    ، علياء  يا  اليوم  الطبيبة  كذب 

متعباً  اإلنسان  يجعل  الكذب  تصديق 

ياء كنت أود أن  ، سامحيني يا علأكثر 

، لكن ال استطيع أتصالح معِك وأحبِك  

فعل ذلك ما أراه أمامي وما فعلته في  

حبكِ  يجعل  مستحيالً  الماضي  أمراً   

لي   أقرب  ،  بالنسبة  حتى  كرهك  لقد 

إليِك   ونسبك  الناس  رؤيتِك  وكرهوا 

سوف إليهم ، فال تنتظري حباً مني ،  

تكون هذه الطبيبة مجرد مسكن آلالم  



هذه  نفسك   من  تتخلصي  ال  حتى  ؛ 

 .الكريهة ، سامحيني يا علياء الحياة 

              ............ 

سلوى   الطبيبة  عيادة  داخل  أثناء  "   ،

شعور   أشعر  كنت   ، الثاني  حديثنا 

 داخل الطالب الراسب " الفشل 

 ، هذا  مثل  شيئاً  أتوقع  كنت   :   سلوى 

ومن الخطأ أن تكوني مطأطأة الرأس  

 رسوب   جرد أول الشكل لمبهذا 

علياء : كنت أظنِك ستوبخينني ألنني  

 تحدثت بالسوء مع صورتي في المرآة. 

هذه    ، علياء  سيدة  يا  ال   : سلوى 

  ، عديدة  سنوات  أقدر تراكمات  وأنا 

 مشاعرك جيداً .



هل   ؟  حالياً  العمل  ما  لكن   : علياء 

 سأظل طوال حياتي كارهة لنفسي ؟ 

 ، علياء  سيدة  يا  ال  بالتأكيد   : سلوى 

أذكرك   أن  أود  صديقتك  لكني  بقول 

  ،  " القلب  مرآة  العين   " لهذا  هدير 

السبب فشلِت في حديثِك مع ذاتِك في  

، ألنِك نظرِت بقلبِك الذي مأله  المرآة  

لذاتك  بالكره  ستكون    الحمقى  لذا   ،

هذه   جميع  إزالة  هي  التالية  خطواتنا 

ال قلالرواسب  من  حتى مضرة   ، بك 

 تنظري بحٍب إلى ذاتك .

علياء : حسناً ، لكن كيف سأزيل هذه  

 الرواسب ؟ 

عندكِ  إجابته  السؤال  هذا   : يا  سلوى   

 سيدة علياء ، ليس عندي .



 علياء : عندي أنا ؟! 

يحيى بالشغف سلوى : بالطبع ، القلب  

من  أنِت  لذا   ، والنجاح  والسعادة 

يثير شغفك  تقررين ما هو الشيء الذي  

تصنعي  عرِك بالسعادة ويمكن أن  ويش

 النجاح فيه .

لقد نسيُت كلمة سعادة هذه منذ  علياء :  

 سنوات عديدة . 

كي  بجانبِك  سأظل  وأنا   : سلوى 

الشيء  تستعيدينها   ما  أخبريني  هيا   ،

 ، وتودين تحقيقهالذي كان يثير شغفك  

علياء : كنت أود أن أصبح طبيبة مثل  

 ، لكني فشلت . سلمى 



سلوى : فشلِت ألن الطب ليس شغفك 

كنِت   أنِت   ، علياء  سيدة  يا  وإرادتِك 

حتى  فقط  طبيبة  تصبحي  أن  تودين 

تصبحين مثل سلمى ، كنِت تودين أن 

وسكناتها تشبهينها   حركاتها  كل  في 

الوجود   من  علياء  ما وتمحي  لكن   ،

ا كان يسعدِك وتودين  أسأل عنه هو م

 ، بسيطاً  شيئاً  كان  لو  حتى   ، تحقيقه 

 ية منِك بسببه .حتى لو تمت السخر

هللا ، لقد ذكرتني علياء : السخرية ؟! يا  

يا طبيبة بشيٍء نسيته منذ سنوات ، أنا  

السخرية   تمت  شيٍء  حقاً  بسبب  مني 

 كنُت أحبه .

 سلوى : ما هو هذا الشيء ؟



لة االبتدائية علياء : عندما كنت بالمرح

المدرسية ك باإلذاعة  جداً  معجبة  نت 

فيها  المشاركة  على  أجرؤ  لم  لكنني 

شكلي  بسبب  لي  رفضهم  من  خوفاً 

رأفت   األستاذ  تصويري مثلما رفض 

صورة   جمال  على  يحافظ  حتى 

أخبرت كبرت قليالً  المدرسة ، وعندما  

أهلي أنني أود أن ألتحق بكلية اإلعالم 

حتى أحقق ما أريد ، فما كان ردهم إال 

ومنهم من قالها  الضحك أو االستغراب  

أن  يصلح  ال  وجهي  أن  صراحةً  لي 

 ظهر في التليفزيون . ي

، لكن هل حقاً  سلوى : هذا جيٌد جداً 

كان يثير شغفِك ، أم  العمل اإلعالمي  

 حياتك ؟ أنه مجرد رغبٍة عابرة في



بسعادةٍ  أشعر  كنت  لقد   ، ال   : علياء 

في غرفتي وأمسك   أجلس  وأنا  كبيرة 

ميكروفون   وكأنها  الشعر  فرشاة 

مع  أتحاور  المرآة  أمام  وأجلس 

، كان هذا الشيء مشهورة    شخصيات

 يسعدني جداً .

هذا رائع ، إذاً لقد وجدنا أول  سلوى :  

عليه   نعمل  وسوف   ، السعادة  طريق 

 بشكٍل مذهل . 

 سيحدث هذا يا طبيبة ؟ علياء : كيف 

الحلم ،   بتحقيق  سلوى : هذا سيحدث 

رأيك التي   ما  بالكلية  تلتحقي  أن 

 تريدينها ؟ 



لقد  الكالم يا طبيبة ؟  : ما هذا  علياء 

صار عمري أربعين سنة ، غير ذلك  

ليس معي أمواالً لكي أعود مرة أخرى 

لها ماذا سأفعل   للدراسة ، وإذا عدت 

طبع لن تتقبلني أي محطة بالبعد ذلك ؟  

 إذاعية بسبب شكلي وكبر سني . 

  : إذا  سلوى   ، علياء  يا سيدة  أرجوِك 

محو   فيجب   ، السعادة  تريدين  كنِت 

، وكل كلمة مستحيل من قاموس حياتنا  

األمور التي تخافين منها سوف تنحل  

 بإذن هللا .

علياء : حسناً ، لكن صدقيني ، أبي لن  

هو بالكاد يطيق لتعليم ،  يعطيني قرشاً ل

 وجودي في البيت . 



سلوى : ولماذا تأخذين ماالً من أبيِك ،  

جيبِك سوف   من  تعليمِك  على  تنفقين 

 الخاص .

 علياء : لكن ، أنا ليس لدي أموال . 

سلوى : سوف تعملين يا سيدة علياء ،  

من   قريباً  سيكون  عمل وعملك 

 .االعالمي 

 علياء : أي عمٍل هذا ؟ 

يا   فترة  : منذ  سيدة علياء وأنا  سلوى 

سكرتيرة لعيادتي ، وأنا ال أبحث عن  

 .  أجد أفضل منك

علياء : لكن هذا الشيء مستحيل ، أنا 

أو  الناس  مع  التحدث  استطيع  ال 

 مواجهتهم . 



إعالمية ؟ وكيف ستصبحين  سلوى :  

بشكٍل  ولو  المهنة  تمارسي  أن  يجب 

البداية ، حتى يسهل عليِك مبّسط ف ي 

 ممارستها فيما بعد . 

أن   أعرف  أنا  لكن   : من  علياء 

أن   للسكرتيرة  األساسية  المواصفات 

 تكون حسنة المظهر .

حسنة المظهر ، أليس سلوى : وأنِت  

 كذلك ؟  

أرجوِك توقفي  علياء : ال لست كذلك ،  

عن جبر خاطري بالكذب ؛ أال ترين  

 مظهري ؟!

  : سيدة سلوى  يا  قبحاً  ليس  أراه  ما 

 ً   .علياء ، ما أراه هو حزنا



هذا  علي من  سأتخلص  وكيف   : اء 

 الحزن ؟ 

سلوى : بشغل ذاتك عن األمور السلبية  

  ، بها  تفكرين  سيتحقق التي  وهذا 

سكرتيرتي  بالعمل ، لكن مثلما قلِت يا  

السكرتيرة   تكون  أن  يجب   ، الخاصة 

 حسنة المظهر .

 علياء : وكيف سأفعل ذلك ؟ 

بتغيير مظهرك العام ، بارتداء  سلوى :  

المريحة للعين واألنيقة بذات المالبس  

ليست المالبس التي يفرضها  الوقت ،  

عليِك الحزن أو السن ، وكذلك إبراز 

بلمسه بسيطة وخفيفة من مالمح الوجه  

التجميل   األفضل ،  مستحضرات  أو 

    من خالل الطبيعة .االهتمام بالبشرة 



 جميلة بعد هذا ؟ وهل سأصبح  علياء :  

ستصبحين مشرقة وواثقة من سلوى :  

ذاتك   في  بالجمال  ستشعرين   ، نفسك 

 وفي مرآة قلبك . 

 علياء : حسناً ، سأحاول فعل هذا . 

لِك طبيعة   سلوى : وأنا سوف أشرح 

 العمل لكي نبدأ من الغد بإذن هللا .

         .................... 

كنت   فقد   ، منزلي  في  أما  بمثابة  " 

رأوني  كلما   ، لعائلتي  الثقيل  الضيف 

 تسّود وجوههم "  

 علياء : مساء الخير يا أبي ؟

 خالد : أي خير من ورائك يا سيدة ؟



هذا   تقل  ، ال  أبي  يا  أرجوك   : علياء 

 الكالم ، أنا ما زلت ابنتك .

خالد : ابنتي التي جعلت جميع الناس 

رأسي في الوحل تقاطعني ، و وضعت  

 بسبب فعلتها وسجنها فيما بعد . 

مخطئة ، علياء : أعرف يا أبي أنني  

وأقسم    ، فعلت  ما  على  نادمة  لكنني 

أنني سوف أصلح ذاتي وأجعلك تفتخر  

 بي ، هذا وعٌد مني . 

أن   بعد  ؟  ذلك  ومتى سيحدث   : خالد 

من   الباقي  سأقضي  بسببك  ؟!  أموت 

حتى  عمري بال أصدقاء أو معارف ،  

أن عادل صديقي المقرب لم يعد ينظر  

في وجهي بعد فعلتك في ابنته سلمى ،  

شخصياً   إلى  وسلمى  تأتي  أصبحت 



بيت أهلها بدون أن تلقي السالم علينا 

 بسببك .

  : بيت  هل سلمى موجودة عنعلياء  د 

 والدها ؟

خالد : نعم ، هل ستذهبين لضربها مرة  

 أخرى ؟!  

  ، منها  ألعتذر  سأذهب   ، ال   : علياء 

بتعكير  قمت  ألنني  أبي  يا  وأسفة 

فقط كنت أريد مزاجك بكالمك معي ،  

إخبارك أنني وجدت عمل وسأبدأ من 

 إن شاء هللا .الغد 

خالد : أفعلي ما تريدين ، لم أعد أهتم  

 ألمرك .

          ................. 



" عندما ذهبت إلى بيت سلمى ، كنت 

مثل الطالب الذي سيحضر امتحاناً لم 

قلبي   له ، كانت ضربات  قوية يستعد 

وسريعة تجعل األصم يسمعها ، لكنني  

  كنت مصرة على خوض هذه المعركة 

 الفاصلة "  

 عادل : ماذا تريدين يا علياء ؟

  ، عادل  عم  يا  مرحباً   : أريد علياء 

 التحدث مع سلمى قليالً .

ترين ابنتي  عادل : هل جننت ألجعلك 

 .، لن تتحدثي معها أبداً  

هذه    ، عادل  عم  يا  أرجوك   : علياء 

 المرة فقط . 

 نورا : ماذا تريد هذه الفتاة يا عادل ؟ 



والتحدث   سلمى  رؤية  تريد   : عادل 

 معها . 

أبداً ، سلمى هي  نورا : هذا لن يحدث 

ها مراراً ال تأتي إلى  المخطئة ، قلت ل

أرادت  وإذا   ، مجدداً  العمارة  هذه 

سنذهب نحن إلى بيتها ، لكنها رؤيتنا  

 ال تسمع الكالم .

سلمى : حسناً يا أمي ، يكفي هذا الكالم 

 ، سأرى ماذا تريد علياء .

نورا : هل جننت يا سلمى ، نحن لن  

 نجعل هذه المرأة تقترب منِك حتى . 

فقط يا أمي ، ولكي  سلمى : هذه المرة  

لن  الباب  أما  معها  سأتحدث  تطمأني 

 أدعها تدخل المنزل .



معك  سنكون  لكننا   ، حسناً   : عادل 

 وبجانبك ، لن نتركك وحدك معها . 

علياء : وأنا موافقة يا عمي ، أريدكم  

 كالمي .جميعاً أن تسمعوا 

 سلمى : وما هو كالمك لنا ؟

البداية يا سلمى أعرف أنه  علياء : في  

الكون   في  أي عبارة  توجد  تناسب ال 

نادمة على   لكنني حقاً  لِك ،  اعتذاري 

لم أفعل هذا ألنني ما فعلت ، لكن أنا  

 أكرهك يا صديقتي . 

يا   تحبينني  كنِت  ، وهل  : حقاً  سلمى 

كنت   لقد  ؟  شيٍء علياء  أكثر  أنا   

 تكرهينه في حياتك .



  : أقرب  صدقيني  علياء  كنِت  لقد   ،

من  هم  الناس  لكّن   ، لي  صديقة 

جعلوني أكرهك وأكره نفسي أيضاً ،  

أخبريني كيف سيكون شعورك وجميع 

الناس تخبرِك أنِك قبيحة وأن هناك فتاة  

و منِك  منِك وأذكى  أكثر أجمل  خلوقة 

كنت   لقد   ، على  منِك  تحصلين  أراِك   

  ، عليه  الحصول  تمنيت  شيٍء  كل 

وا  والتقدير  ،  لحب  الجمال  واالهتمام 

رغماً عني وجدتني أكرهِك شيئاً فشيئاً  

، لكن اآلن تغيرت نظرتي لكل شيٍء 

حولي ، لم أعد أهتم أن أحصل على  

من   أنا   ، الناس  من  األشياء  هذه  كل 

نفسي  سأحب   ، لنفسي  سأصنعها 

بها   وأهتم  نفسي  وأقدرها  وسأرى   ،



سأنّظف    ، هذا  لنفسي  وأقول  جميلة 

بد سواٍد  كل  من  وأول اخله  قلبي   ،

أنني   ذلك  في  منِك  خطواتي  أطلب 

كي أستطيع مواصلة حروبي  السماح  

 ضد نفسي .

كنِت  إذا  علياء  يا  أعرف  ال   : سلمى 

صادقة أو كاذبة ، لكن دعيني أقل لِك  

الخطوات   هذه  في  كثيراً  تأخرِت  أنِك 

لكنِك  لطالما كنت أقل لِك هذا الكالم ،  

كنِت تصدقين كالم الناس ، كنت أقول 

لم أكن  ، لكن    نفسِك بقلبكنظري إلى  أ

بالكره لكل أعرف أن قلبِك كان   مليئاً 

 الناس ليس لنفسِك فقط .

  ، الكالم  هذا  أنكر  لن   : لكن  علياء 

وجئت صدقيني    ، بالفعل  تغيّرت  لقد 



ألنِك   يستحق  إليِك  شخص  أكثر 

 .   اعتذاري له 

شخص   أكثر  هي  نفسِك   : سلمى 

فأشهد هللا   أنا  أما   ، اعتذارك  يستحق 

أنني سامحتك ، لكن ال أريد صداقتِك  

، يكفي ما القيته في  بعد اآلن يا علياء 

 حياتي بسببك . 

عنِك   غريباً  ليس   : جمال  علياء 

األخالق يا صديقتي ، لكن سأثبت لِك  

 إن شاء هللا أنني تغيّرت .

            ................. 

التالي   اليوم  في  تعليمات  "  نفذت   ،

 المالبسالطبيبة سلمى ، ارتديت أكثر  

، و وضعت القليل    التي أحبها  األنيقة



تبرز   التي  التجميل  مستحضرات  من 

مالمحي ، وخرجت إلى عملي الجديد  

الثقة   هو  جديد  شعور  بداخلي  وأنا 

 بالنفس " 

 يا طبيبة سلوى؟علياء : هل أنا جميلة 

: أن    سلوى  الممنوع  من  السؤال  هذا 

دائماً ضعي في  تسأليه ألي شخص ،  

 ؛ ألنِك كذلك . عقلِك أنِك جميلة 

يا   جداً  أشكرِك   : لقد  علياء   ، طبيبة 

أصبحت أشعر بالثقة بالنفس ألول مرة  

 في حياتي .

  ، مرة  أخر  تكن  ولن   : واآلن  سلوى 

يجب أن تنتبهي لعملك ، سأكون أنا في  

 .مع السيدة لبنى  الداخل 



 علياء : حسناً يا طبيبة .

عملي دخلت إحدى المرضى  " وأثناء  

كان  ، العيادة  تحمل  إلى  وكأنها  ت 

على قلبها ، كان ذلك هموماً كالجبال  

يظهر بوضوحٍ على وجهها ، فقررت 

 خوض حديٍث معها " 

 مرحباً يا أنسة ، ما اسمك ؟ علياء : 

جميلة   اسمي   : ال جميلة  وأرجوِك   ،

 تسخري . 

 لماذا تبدين مهمومة ؟علياء : 

جميلة : ال أعرف ما أقوله ، لكن أال 

 علي  سبب همي ؟يظهر 

 علياء : ماذا تقصدين ؟ 



قبل أن أنهي  لقد جئت إلى هنا  جميلة :  

 الذي أعيشه .حياتي ألرتاح من العناء  

 لم  كل اليأس ؟علياء : 

  : بسبب  جميلة  أالقيه  مما  تعبت  لقد 

أصبحت   أنني  حتى   ، القبيح  شكلي 

 المرآة .أكره النظر في 

أرجوِك ال تقولي هذا الكالم ،  علياء :  

لقد قررت محو هذه الجمل من حياتي 

 ، ال تذكريني به .

جميلة : هل كنِت تعانين مما أعاني منه  

 ؟يا سيدة 

مرارة  أنا ما زلت أتعافى من  علياء :  

العذاب ، أراِك صغيرة يا جميلة ،  هذا  

 كم عمرك ؟ 



في أنا  ،  عمري عشرون عاماً  جميلة :  

 الثانوية العامة .

  ! العامة  الثانوية  في   : لكن  علياء 

 عمرك أكبر من الثانوية .

ألنني    : اكتئاب  جميلة  بفترة  مررت 

من قبل ، فضاعت  وحاولت االنتحار  

 سنتين من الدراسة مني .

علياء : لماذا وصلِت بنفسِك إلى هذه  

 الدرجة ؟

أن أصل إلى ما  ألنني لم أود  جميلة :  

أعد   لم  ألنني   ، ذلك  ما  بعد  أتحمل 

أعيشه ، لم أعد أتحمل سخرية الناس  

من شكلي ومن اسمي الذي ال يتوافق  

شكلي   من  مع  الحرمان  سئمت  لقد   ،



  ، والغزل  والحب  التقدير  عبارات 

والسخرية   الشفقة  نظرات  من  سئمت 

واالشمئزاز التي أراها في عيون كل  

 .الناس 

ما لياء : أرجوِك يكفي هذا الكالم ،  ع

زلِت صغيرة جداً على هذه المعاناة ،  

طويالً   أمامِك  الطريق  ال  مازال   ،

 اتك .تدعي هذه السخافات تدمر حي

يعيش  ال  لمن  سهل  الكالم   : جميلة 

 المعاناة ، أنِت لم تعيشي ما عشته .

الكالم  هذا  لِك  أقول  أنا  بل   : علياء 

ألنني عشت هذا العذاب عمري بأكمله 

  ،  ، مثلي  تصبحي  أن  أريدِك  ال ال 

البحث   في  حياتك  تضيعي  أن  أريدك 

إرضاء الناس غير موجود ،  عن شيء  



البحث عن التقدير منهم ليس موجوداً و

أمامك   أنا   ، شيء  لِك  يضيف  ولن 

في   حدث  الذي  ،ما  عشته  ما  عشت 

؟  حيات تخليت ي   ، حلمي  عن  تخليت 

ك د مرت عن   ، طفلي  فقدت   ، رامتي 

من نزالء السجون  سمعتي وأصبحت  

، واآلن خالل رحلة عالجي ، أتمنى  

لو كان باإلمكان أن أعيد حياتي كاملة  

،  أتخطى كل هذه  كي   وأنظف  األآلم 

السخرية   عبارات  كل  من  ،  أذني 

غيرها  حب  أنتظر  وال  نفسي  وأحب 

 ، الحب  تستحق  التي  الوحيدة  ألنها 

 ، لقد تخطيت األربعين من  إلي  أنظري  

عمري ، وبسبب الحماقات التي قمت  

سأعيد كل حياتي من جديد بعد سن بها  



سأعيش  هل  أعرف  وال   ، األربعين 

  ، أم ال  أريدها  التي  علياء  أرى  حتى 

حياتك   أول  في  زلِت  ما  أنِت  ،  لكن 

التي  األخطاء  في  تقعي  ال  أرجوِك 

 وقعت بها . 

 جميلة : لكن كيف سأعيش حياتي ؟ 

جميلة  أجل  من  تعيشين  فقط   : علياء 

واصنعي  الجميلة التي بداخلك ، دلليها  

أكتبي    ، ويرضيها  يسعدها  ما  كل 

أحالمك وطموحاتك وأهدافك ، عيشي 

عيشي بالحب فقط من أجل تحقيقها ،  

أصلحي  لك ،  لِك ولكل األشياء من حو

عالقتِك باهلل وتأكدي أنه يراِك أفضل  

األرض   على  فقط  مخلوق  هكذا   ،

 سترين نفسك جميلة . 



أنِت حقاً رائعة ، ال أعرف ما جميلة :  

الذي كنت  سأسمعه من الطبيبة سلوى  

 أفضل من ذلك . 

سلوى : وأنا ال أعرف ما الذي سأقوله  

 أفضل من ذلك . 

هل    ! سلوى  الطبيبة   : كنِت  علياء 

 تستمعين لنا ؟

  : تأتي  سلوى  أن  أقصد  كنت   ، نعم 

تلتقي   موعدها حتى  عن  باكراً  جميلة 

بِك ، كنت أريد أن أعرف ألي مدى 

وأظن أنِك تقدمِت  ، تقدمِت في العالج 

النصيحة   ذلك  غير   ، مذهل  بشكل 

من   كانت  إذا  أكثر  شافية  ستكون 

 شخٍص مر بنفس ما مررت به . 



كثيراً بالكالم    جميلة : حقاً ، لقد ارتحت

 مع السيدة علياء . 

            ............... 

سلوى : قبل أن تذهبي إلى المنزل يا  

خطواتِك  عن  سؤالِك  أود   ، علياء 

 القادمة ، ماذا ستفعلين ؟

الذي   ما  طبيبة  يا  أعرف  ال   : علياء 

  ، بالضبط  بكالمك  سأفعله  أفكر  كنت 

بدخول كلية أحالمي ، لكن أشعر أن  

 صعباً قليالً .الموضوع 

أنت سلوى : ما الصعب فيه يا علياء ؟  

متحمسة جداً لتحقيق أحالمك المدفونة 

التي   اإلمكانيات  جميع  ولديِك   ،

 تساعدِك على تحقيقها . 



علياء : نعم ، هذا صحيح ، لكن أخاف  

 جداً من الفشل ، ماذا سأفعل إن فشلت؟ 

سلوى : إذا فشلِت تحاولين مرة أخرى 

النجاح موجود ألن الفشل موجود ، ،  

وإذا توقفِت عن السعي لتحقيق أحالمِك 

بسبب خوفِك من الفشل فلن تحققي أي  

تتحلي   أن  يجب   ، حياتك  في  شيٍء 

 ببعض الشجاعة .

علياء : لكن قبل دخول الجامعة يجب  

الثانوية  في  األخيرة  السنة  أعيد  أن 

متدنياً للغاية ن مجموعي كان  العامة أل

 لن يساعدني في الدخول لكلية اإلعالم. 

في  ستنجحين  أنِك  أثق  وأنا   : سلوى 

المجموع   على  وتحصلي  ذلك 

 المطلوب . 



يا   لي  الدائم  لدعمِك  شكراً   : علياء 

قصارى  سأبذل  أنني  أعدِك   ، طبيبة 

 جهدي .   

             ..............  

تحقيق  " إن أصعب خطوة في طريق  

بعدها   ، األولى  الخطوة  هي  حلمك 

،  يتبيّ  بوضوح  الطريق  مالمح  لك  ن 

تقديمي طلب   أثناء  به  ما شعرت  هذا 

ومذاكرتي   السنة  تكن  إعادة  لم  التي 

تنتهي ، كنت أشعر أنني حقاً أخوض 

، لكنني كنت أنتصر ،  حرباً ضروس  

التي   والسخرية  اإلحباط  على  أنتصر 

اها أحياناً كثيرة ، واألهم من كنت أتلقّ 

علياء  على  انتصرت  أنني  ذلك 

في نفسها ، لقد المتشائمة ، عديمة الثقة  



خرجت من الحرب منتصرة على كل  

شيء ، وحصلت على المجموع الذي 

 يؤهلني لدخول كلية اإلعالم " 

         ...................... 

سلوى : أهنئك يا علياء ، أنِت حقاً من  

يات القليلة التي يمكن أن يراها الشخص

 اإلنسان في حياته .

 علياء : كيف هذا ؟ 

اإلنسان   يجد  أن  النادر  من   : سلوى 

شخصاً محطماً كلياً ، يقرر االنتصار  

ذاته التي   على  الحياة  يعيش  لكي   ،

المريض  المجتمع  هذا  وسط  ترضيه 

 أمراضه على الجميع . الذي يفرض 



ي لي  بمساندتك  ذلك  فعلت   : ا علياء 

 أنا من أشكرك .طبيبة ، 

سلوى : أنِت قوتك الخفية يا علياء ،  

استخدمي هذه القوة دائماً ، وال تدعي 

 أقوال المرضى تؤثر بِك .

  : أن  علياء  أعرف   ، أحاول  سوف 

هللا   بإذن  لكنني   ، أصعب  القادم 

 سأنتصر . 

          .................... 

قبل   الجامعة من  أنني دخلت  " برغم 

لكن    ، سلمى  أنني مع  أشعر  اآلن 

أدخلها ألول مرة ، كنت أرتجف من 

تظاهرت  لكنني   ، والرهبة  الخوف 

كل   أتخطى  حتى  والثقة  بالشجاعة 



النظرات الموجهة إلي  ، وجلست في  

 مكاني بكامل الثقة والثبات " 

ياسمين : مرحباً يا سيدتي ، هل أنِت 

 ؟ طالبة معنا

علياء : نعم ، أنا طالبة واسمي علياء  

 ، ما اسمِك أنِت ؟ 

في البداية  سعد ، ياسمين : أنا ياسمين  

 ظننتك األستاذة .

  ، حقاً  كبير  سني  فأنا   ، نعم   : علياء 

  ، الجامعة  دخول  في  تأخرت  ألنني 

لكنني الحمد هلل أن أصل متأخرة خير  

 من عدم وصولي من األساس . 

  قصة كفاح . ياسمين : أظن أن ورائكِ 



علياء : إذا أصبحنا صديقتين يمكنني  

 أن أحكي لِك كل شيء .

  : على  ياسمين  جداً  موافقة  وأنا 

لي   تسمحين  هل   ، علياء  يا  صداقتِك 

 بقول علياء بال ألقاب ؟ 

  : إذا علياء   ، ياسمين  يا  الحقيقة  في 

كنت أنجبت في سنك فكان سيكون لي 

بعمر   أنا  إذاً   ، بعمرك  ،  فتاة  والدتك 

باسمي  تناديني  أن  أحب  أنا  لكن 

 .مباشرةً 

 ياسمين : حسناً يا علياء .

جنى : مرحباً يا ياسمين ، لقد وجدتِك  

أخيراً ، سمعت أنِك ستكونين معي في  



لكي   إليِك  فجئت   ، الكلية  نكون  نفس 

 معاً .

سررت بلقائِك ياسمين : أهالً يا جنى ،  

 ، هذه صديقتي الجديدة علياء .

 مرحباً يا جنى ، كيف حالك ؟  علياء :

أنِت   هل   ، خالتي  يا  مرحباً   : جنى 

 طالبة معنا في الكلية ؟ 

 علياء : نعم .

 جنى : أظن أنِك كبيرة في العمر .

تأخرت علياء : نعم ، هذا صحيح ، أنا  

 في خطوة الدراسة في الكلية . 

يا   األساس  من  أتيِت  ما  ليتِك   : جنى 

 الطالب !  مظهرخالة ، أال ترين 

 ياسمين : ماذا تقصدين ؟



من   الكثير  هناك  أن  أقصد   : جنى 

الكليات التي يمكن أن تلتحق بها الخالة 

غير كلية اإلعالم ، ألن كليتنا تحتاج 

وجميل ، لكن سامحيني مظهر حسن  

 يا خالة ، أنِت تفتقدين هذا . 

: ما هذه الوقاحة يا جنى ، أال  ياسمين 

تسمعين ما تقولين ! كيف تقولين هذا  

 الكالم ؟! 

 جنى : أنا أقول الحقيقة يا صديقتي .

أنِك   الوحيدة  الحقيقة   : وقحة  ياسمين 

يتطلب  اإلعالم   ، شيئاً  تفهمين  وال 

ويعرف شخصاً   ومفوه   ، كفء 

، المحاورة   األول  المقام  في  الجيدة 

ذلك تعرفين  غير  مذيعة    أظنِك  أنجح 

 ، أليس كذلك ؟في العالم 



 : ال أعرف .جنى 

وينفري    ياسمين أوبرا  إنها  لقد :   ،

أمثالِك   من  العديد  حياتها  في  قابلت 

المحبطين ولوال تصميمها وإصرارها 

على تحقيق حلمها ، لكانت نكرة وغير  

يعرفها   كله  العالم  واآلن   ، معروفة 

و محاورة    ويحترمها  هي  أصبحت 

المشاهير والرؤساء والملوك ، لذا من  

بأرائِك   احتفظي  جنى  يا  فضلِك 

العنصرية لنفسك ، وال تفرضيها على 

البشر ، وقبل ذلك أطلب منِك االعتذار  

 من علياء بسبب ما قلته .

 جنى : لن أعتذر . 

    ياسمين : إذاً أذهبي بعيداً من هنا .



ر أريد  ال  وأنا   ، حسناً   : ؤيتِك جنى 

 مجدداً . 

 ياسمين : هذا يناسبني .

 علياء : لماذا فعلِت ذلك يا ياسمين ؟

ياسمين : ألم نتفق أن نصبح أصدقاء ، 

وهذا هو حق األصدقاء على بعضهم  

 ، غير ذلك أنا مقتنعة بكل كلمة قلتها .

 علياء : لكنِك خسرِت صديقة أخرى .

ياسمين : أمثال جنى خسارتهم مكسب 

 النفسية للفرد . للصحة 

" هذه الفتاة دخلت قلبي من أول يوم ،  

حقاً  أنها  لي  أثبتت  الموقف  وبهذا 

ستكون خير صديقة لي طوال سنوات 

الدراسة ، لقد أعطتني جرعة هائلة من  



كنت  التي  بالنفس  والثقة  السعادة 

مواصلة  يمكنني  واآلن   ، بحاجتها 

حروبي باطمئنان ألن لدي داعٌم أخر 

 في طريقي "  

              .............  

في  حسناً  بالًء  تبلين  أظنِك   : سلوى 

 الجامعة . 

  ، نعم   : من  علياء  أفضل  حالي  إن 

كل  في    دفعتيالرائع ، أنا األولى على  

أختمها   أن  الفائتة ، وأحاول  السنوات 

 بنفس النمط هذا العام . 

سلوى : هذا رائع جداً يا علياء ، كلما  

، وتتألقين  تنجحين  أول   أراِك  أتذكر 

هل   " لنفسي  فأقول   ، فيه  رأيتك  يوٍم 



المرأة   ذاتها  هي  الناجحة  المرأة  هذه 

المحطمة التي كانت تود االنتحار في 

 يوٍم من األيام ؟ " 

علياء : وأنا أيضاً تمر علي  أيام أظن  

أنني أعيش في حلم جميل   لقد  فيها   ،

أتخلى   ولن  طبيبة  يا  طريقي  عرفت 

 عنه حتى آخر يوٍم في عمري .

، وكيف حال زمالئِك   سلوى : حسناً 

في الكلية ؟ هل تتلقين أي سخرية منهم 

 أو أي مضايقات ؟

تتركهم   ياسمين  : وهل  ؟ علياء  لذلك 

ع تدافع  أن إنها  حتى   ، بشراسة  ني 

أعطوها لقب الحارس  بعض الطالب  

 الشخصي لعلياء .



 سلوى : يبدو أن هذه الفتاة تحبك حقاً . 

علياء : هذه الفتاة هي أجمل شيٍء في  

  ، من  الكلية  توأمي  أنها  أشعر  أحياناً 

كثيرة  شدة   وأحياناً   ، ببعضنا  عالقتنا 

أشعر تجاهها بشعور األمومة ، أحب 

، حتى أنني دائماً رؤيتها ناجحة وبخير  

 أصبحت أعطيها نصائح األمهات . 

سلوى : أتمنى من كل قلبي أن تحصلي  

تريديه  على   ما  لقد  كل   ، علياء  يا 

وقد حان وقت  تعذبِت في حياتِك كثيراً  

ت المعاناة  العوض من هللا ، وكلما كان

 كبيرة كان العوض أكبر منها .

          ..................... 

 ياسمين : هذا القدر يكفي يا علياء .



علياء : ما هذا الكالم يا ياسمين ؟ لقد 

على ذاكرتِ  يتبق   ولم   ، قليالً  قدراً   

 امتحاناتنا سوى بضعة أيام .

ياسمين : أنا لست خارقة مثلك يا علياء  

المذاكرة لساعات دون ملل ،  أستطيع  

إال   يستوعب  ال  عقل صغير  لدي  أنا 

 قدر يسير من المعلومات .

  ، تماماً  مرفوض  الكالم  هذا   : علياء 

أعلى   على  وتحصلين  ستذاكرين 

من الدرجات   تكوني  أن  أريدِك   ،

 األوائل .

أنافسك أن  تريديني   : أال    ياسمين  ؟ 

 تخافين على مستقبلك ؟ 



ا الوحيدة  أنِت   : أن  علياء  أتمنى  لتي 

أريدك تصبح    ، بكثير  مني  أفضل 

 ناجحة ومتألقة دائماً .

هذا   من  أنني سأبكي  أشعر   : ياسمين 

إن صداقتك أفضل شيٍء حدث الكالم ،  

 لي في حياتي . 

لن   المعسول  الكالم  هذا   : علياء 

 ، هيا للمذاكرة .يخدعني 

أن   الحظت  لقد   ، صحيح   : ياسمين 

 عالقتك بأهلِك تحسنت كثيراً .

لياء : نعم ، الحمد هلل ، بعدما رأوا ع

يعاملونني   بدأوا   ، حياتي  في  تغيري 

 .معاملة حسنة 



لي عن   قلته  ما  أتذكر  كلما   : ياسمين 

 حياتك أشعر أنِك بطلة حقاً يا علياء . 

ما زلت   أنني  أصدق  وأنا ال   : علياء 

 حية بعد كل ما عشته في حياتي .

 أأقل لِك شيئاً يا علياء ؟ ياسمين : 

 علياء : ماذا يا عزيزتي ؟

 ياسمين : حسناً ، ال شيء .

الماكرة ، أنِت تخدعينني علياء : أيتها 

 حتى ال تذاكري .

 لنعد للمذاكرة . ياسمين : حسناً ، 

           ............ 

تحمل الكثير من الفخر لي  " هذه األيام  

هذ سأعيش  أنني  أتخيل  أكن  لم  ه  ، 

 الحياة المفعمة بالسعادة أبداً " 



 لم  كل هذا التوتر يا علياء ؟ ياسمين : 

التخرج  خطاب  حفظت  لقد   : علياء 

كل   نسيت  أني  أشعر  لكنني   ، جيداً 

 شيء . 

هذا شيٌء طبيعي يا عزيزتي  سلوى :  

 فقط حاولي االسترخاء .، 

 علياء : حسناً ، سأحاول .

 في القاعة . سلوى : إذاً سأنتظرك أنا 

أيتها  معِك  سأكون  وأنا   : ياسمين 

 ستاذة المنتظرة . األ

 نعم ، أبقي معي .علياء : 

تنادي  أظن أن الدكتورة منى  ياسمين :  

  ، الخطاب باسمك  تلقي  أن  يجب  هيا 

 اآلن .



التصفيق من   " ال أصدق أن كل هذا 

النجاح فقط  لكن لن أكتفي بهذا  أجلي ،  

، بل سأبحث عن أهداٍف أخرى أحققها 

 يوٍم في حياتي "  حتى آخر

 ، الرحيم  الرحمن  هللا  بسم   : علياء 

الذين   األفاضل  األساتذة  جميع  أشكر 

نصيبٌ  لهم  كبير  كان     ، نجاحي  في 

وكذلك صديقتي العزيزة ياسمين التي 

وأهم شخٍص أود  لي ،  كانت أكبر داعم  

أشكره   التي أن   ، سلوى  الطبيبة  هو 

البوصلة الخاصة بي في  كانت بمثابة  

حياتي ، وأنا ال أخجل من قولي أنني 

كي   نفسية  طبيبة  إلى  تعالجني ذهبت 

من االكتئاب الذي داهمني وكاد يودي  

  ، هذا بحياتي  أستغل  أن  أريد  وأنا 



شياء لكم ، أول  الموقف لقول بعض األ 

لكم   مني  رجاء  هو  األشياء  أن  هذه 

أشكالهم  تقب بكل  البشر  جميع  لوا 

بهم   التفريق  وعدم  حسب  المختلفة 

الشكل أو اللون أو غيره ؛ ألنكم حقاً 

الذي تتركونه ال تدركون الوجع واأللم  

كبرت  وإذا   ، الشخص  ذلك  قلب  في 

ال   فأرجوكم  الفضيلة  هذه  عليكم 

أ تودون تجرحونهم  ما  قولوا   ، مامهم 

ا  قوله لكن ليس أمامهم ، ألنني دائماً م

حياتي   في  صفعات  أتلقى  على  كنت 

وكنت دائماً    شكل سخرية من شكلي ،

أسأل لماذا ال يصبح شكلي أجمل من  

من هذا   أرتاح  لكي  إال  لشيٍء  ليس 

السخرية قليالً ، حتى حلم حياتي بأن 



بالسخرية  أصبح   يقابل  كان  إعالمية 

على  بالظهور  أصلح  لن  أنني  بقولهم 

هلع التلفاز   أسبب  سوف  وأنني 

  ، التلفاز  على  يروني  عندما  لألطفال 

ظلت هذه السخرية هي المتحكمة في  

أنني  حتى   ، سنوات  طوال  حياتي 

أريد   كنت   ، بسببها  حياتي  دمرت 

  ، ثمن  بأي  الناس  والحب من  التقدير 

حقيقة االمر وزالت عرفت  لكن بعدما  

أن   عرفت  عيني  على  من  الغشاوة 

وفقط   شكلي  إلى  ينظر  ال  من  هناك 

سبحانه   هللا  هو   ، قلبي  إلى  ينظر 

، والذي غرس هذا التأكيد في  وتعالى  

موقف   هو  الرسول قلبي  عن  قرأته 

صلى هللا عليه وسلم ، أنه كان يداعب  



ً اً صحابياً اسمه زاهر فجاء    وكان دميما

السوق وقال : من    من خلفه وهو في

 : الصحابي  فقال  ؟  العبد  هذا  يشتري 

وعندما عرف أنه أرسلني ، من هذا ؟  

كاسداً   ستجدني  قال  هللا    – رسول 

أحد   يشتريه  لن  له    –بمعنى  فقال 

  "رسول هللا : لكنك عند هللا غالٍ 

بنظرة   أهتم  ال  جعلني  الموقف  هذا 

الناس عني وإنما أهتم بنظرة هللا لي ،  

ق أنظف  القبح  فأخذت  كل  من  لبي 

مكانها  وحللت   ، والغل  والكره 

والحب والمنافسة الشريفة ،  المسامحة  

أود   معكم  واآلن  حديثي  أنهي  أن 

هي   من    – األهم  بنصيحة  تخجل  ال 

 حكمة " شيٍء كتبه هللا عليك ، هللف 



             .............. 

يا   التالية  خطوتِك  هي  ما   : ياسمين 

 صديقتي ؟

  : للمحطات  علياء  أتقدم  سوف 

اإلعالمية للعمل بها ، ولكني بدأت بفقد  

األمل بعد رفض أكثر من محطة لي  

 بسبب شكلي .

ياسمين : وما هي مكافئة من يعيد لِك  

 األمل ؟

 هل لديِك أخباٌر جديدة ؟علياء : 

أن  تعرفين  أنِت  بالطبع   : ياسمين 

والدي أشهر إعالمي في مصر ، وأبي  

حفل   في  وأعجب  التخرج  سمعك 

إذا   أسألك  أن  لي  وقال  كثيراً  بكالمِك 



كنِت موافقة أن تظهري معه في إحدى 

 حلقات برنامجه كضيفة .

علياء : وهل هذا يحتاج سؤال ! بالطبع  

 موافقة ، متى سيكون اللقاء ؟

 ياسمين : غداً إن شاء هللا .

علياء : هذا شيٌء رائع ، يجب أن أخبر 

 الطبيبة سلوى .

ياسمين : وبعد ذلك ، لدينا الكثير من 

 العمل . 

 ؟ علياء : أي عمل 

سوف نشتري فستاناً جميالً  ياسمين :  

  ، اللقاء  به  تحضري  لكي  وهادئاً 

إلى   نذهب  التجميل وسوف  مركز 



على   البسيطة  الرتوش  بعض  لنضع 

 وجهك الجميل .

مستحضرات علياء : حسناً ، لكن لتكن  

مالمح  التجميل هادئة بحيث ال تخفي  

 وجهي .

 ياسمين : كما تريدين ، هيا بنا اآلن .

           ............... 

ياسمين : هل أنِت مستعدة ، ستكونين 

 على الهواء بعد دقائق .

أن هناك توتر علياء : لم أكن أعرف  

 يفوق توتر يوم التخرج .

أنظري لقد أتى  ياسمين : أهدئي قليالً ،  

 أبي .



يا  سعد : مرحباً يا عزيزتي ، مرحباً 

 سيدة علياء .

يا أستاذ سعد ، لقد كنت  علياء : مرحباً  

  ، لقائك جداً  المذيعين أتمنى  من  أنت 

الذين   بالشعبية القالئل  يتمتعون 

 في مصر .والكاريزما 

أشكرك على التقييم الذاتي ، لكن  سعد :  

هذا  اآلن   على  تجلسي  أن  يجب 

 لنبدأ اللقاء . لكرسي ا

بنا   هيا   : بعد خمس  المخرج  ، سنبدأ 

ثواٍن ، خمسة ، أربعة ، ثالثة ، أثنان  

 ، واحد .

السادة   أيها  بكم  مرحباً   : سعد 

  ، ستكون  المشاهدين  الليلة  حلقتنا 



مميزة ، ألن ضيف حلقتنا ضيف مميز  

امرأة في األربعينات من العمر ، هي  

طريق مملوء بالكفاح  ، لكنها صاحبة  

والمعاناة ، رؤيتي لها واأللم والسعادة  

كانت عن طريق الصدفة البحتة ، في  

حفل تخرج ابنتي ، وكانت هي األولى  

في  المنتظرة  والمعيدة  دفعتها  على 

باألستاذة   معي  رحبوا   ، علياء الكلية 

 ة علياء . خالد ، مرحباً بِك يا سيد

 علياء : أهالً بك يا أستاذ سعد . 

بقصتك في الحياة ،    نبدأ : قبل أن    سعد

تخبرينا بمبدئِك في الحياة الذي  أريد أن  

 جعلِك تتخطي كل الصعاب .

علياء : مبدأي الذي جعلني أتخطى كل  

 ، هو " للقلوب مرآة خاصة " هذا 



 سعد : هل يمكنِك أن تشرحي أكثر ؟ 

معنى هذا ، أن القلب هو مرآة  علياء :  

، كانت هذه نصيحة من صديقتي العين  

بسبب    القديمة خسرتها  التي  هدير 

ما  غبائي   ترى  العين  أن  لي  قالت   ،

عليها القلب ، فعندما يحب القلب   يمليه

شخصاً ما تراه العين جميل حتى وإن  

كان كل الناس يرونه عكس ذلك ، وإن 

قبيح  كره القلب شخصاً ما رأته العين  

ما   الجمال  من  يملك  كان  وإن  حتى 

 يملك . 

سعد : هل هذا يتوافق مع مقولة " أن 

 آته عمياء " ؟الحب مر

 علياء : نعم ، هو كذلك .



          ................. 

فخورة   أنا   ، ابنتي  يا  مبارٌك   : هاجر 

 بِك جداً . 

 .شكراً يا أمي علياء : 

كل   جعلت  لقد   ، محقة  أمِك   : غادة 

حتى العائلة فخورة بِك يا عزيزتي ،  

أن جيراني ال يصدقون أنِك ابنة أختي  

، يجب أن آخذ معِك صورة حتى أثبت  

 لهم ذلك . 

 علياء : حسناً يا خالتي ، كما تشائين . 

ياسمين : قبل الصورة ، أود أن أخبر  

 صديقتي شيء .

 يزتي؟علياء : ما هو هذا الشيء يا عز



الرائعة مع  ياسمين : بعد نجاح الحلقة  

أبي ، قرر أبي أن يصنع معِك جزءاً 

 في برنامجه غداً .ثانياً 

 علياء : هذا خبٌر رائع يا عزيزتي . 

ياسمين : لكن أيضاً لدينا عمل قبل هذه  

 الحلقة .

 علياء : أي عمٍل أيضاً ؟

فستاناً   نشتري  أن  يجب   : ياسمين 

 لهذه الحلقة . جميالً 

علياء : حسناً ، أفعلي ما ترينه صحيحاً  

 يا صديقتي .

            .............. 

" هناك شعور مبهم داخل قلبي ، أشعر 

 أن هناك حدث جلل سيحدث لي "  



علياء : ياسمين يا عزيزتي ، أشعر أن 

ا طريق  ليس  الطريق  الستوديو هذا 

 الذي يصور فيه البرنامج . 

نسيت  لكن   ، أعرف  نعم   : ياسمين 

 أن أبي قرر أن يصور الحلقة  إخباركِ 

ي كي   ، الفيال  حديقة  هناك في  صبح 

 تجديداً في البرنامج .

 علياء : حسناً . 

  : أنا ياسمين  لكن   ، وصلنا  قد  ها 

غرفتي   من  شيئاً  وأحضر  سأذهب 

حديقة  إلى  أذهبي  عزيزتي  يا  وأنِت 

 الفيال من هذه الناحية .

 علياء : حسناً ، سأذهب وأنتظرك .



" كنت أشعر منذ بداية اليوم أن هناك  

  ، ينتظرني  المصورين شيء  أين 

كل   وما  ؟  العمل  األنوار وطاقم  هذه 

الطاولة   هذه  توجد  ولم  ؟  والزينة 

وعليها طعام  الصغيرة ذات الكرسيين  

أحد   على  سعد  األستاذ  ويجلس 

 الكرسيين ؟ "  

 سعد : مرحباً يا سيدة علياء .

  ، سعد  أستاذ  يا  مرحباً   : هل  علياء 

 سنصور الحلقة في هذه األجواء ؟ 

م أستطع سعد : سامحيني يا علياء ، ل

إال عن طريق هذه  هنا  أن أجلبِك إلى  

 الخدعة بمساعدة ياسمين .

 خدعة ؟! علياء : 



تصوير   أي  هناك  ليس   ، نعم   : سعد 

بموضوع  أردتِك  أنا  لكن   ، اليوم 

 شخصي .

 علياء : أي موضوعٍ شخصي ؟!

التي   األجواء  أن  تالحظي  ألم   : سعد 

أجواء  الحديقة  هذه  في  صنعتها 

 رومانسية ؟  

 علياء : وماذا يعني هذا ؟

الدوران في    اللف  سأتوقف عنسعد :  

سيدة   يا  الحقيقة  في   ، الموضوع  هذا 

 علياء ، أنا أريد الزواج بِك .

 علياء : زواج ؟! 

سعد : نعم ، أنا لم ولن أجد زوجة لي 

 ِك . أفضل من



أنا ال أستطيع االستيعاب ، لكن علياء :  

أنت إعالمي ناجح  لماذا أنا بالتحديد ؟  

من   الكثير  لديك  وبالطبع  ومشهور 

 الالتي يتمنينك .المعجبات 

الكالم   هذا   : ينفذ  سعد  أن  يمكن  كان 

قديماً ، عندما كنت شاباً سطحياً ، وال  

أخفيِك سراً يا علياء ، لقد فعلت هذا ،  

بد في  كنت  مشواري عندما  اية 

أردت زوجة جميلة تليق  اإلعالمي ،  

ذلك   وفعلت   ، فيها  أنا  التي  بالمكانة 

لم   وليتني   ، ياسمين  بوالدة  وتزوجت 

 أفعل ذلك . 

 علياء : لماذا ؟

سعد : لقد نظرت لجمالها فقط ، وقلت 

أن بإمكاني تغيير شخصيتها لألفضل 



في  فشلت  لألسف  لكن   ، الزواج  بعد 

ذلك ، وكلما عشت معها أكثر كرهتها  

لي   وإهمالها  أفعالها  بسبب  أكثر 

  ، أيضاً  كثرت  ولياسمين  وعندما 

وبمجرد   الطالق  طلبت  المشاكل 

رجل  من  بزواجها  سمعت  طالقنا 

ياسمين أعمال معروف ، وتخلت عن 

نا هذه المرة  وتركتها وذهبت ، لذلك أ

أن   وأتمنى   ، زوجتي  اختيار  أحسن 

 توافقي على طلبي يا علياء .

  مثل هذا؟علياء : أنا لم أكن أتوقع طلبٌ 

أمر   تركت  كنت  أيضاً  وأنا   : سعد 

ذ زمن ، لكن من كثرة كالم  الزواج من

وبعدما   لِك  حبها  وعن  عنِك  ياسمين 

في حفل بِك  التخرج    سمعتِك  الخاص 



ومن لقائنا في حلقة برنامجي ، كل هذه 

األشياء كانت تبني لِك قصراً في قلبي  

، ورأيتِك جميلة وبريئة ألن قلبي هو 

 ، إذاً ، ما رأيِك على طلبي؟ من يراِك 

 ياسمين : بالطبع موافقة يا أبي .

علياء : ياسمين ! أيتها الماكرة ، كيف  

 تخدعيني بهذه الطريقة ؟! 

ياسمين : أسفة يا علياء ، لكن أنا حقاً  

أريدك أن تكوني أماً لي وليس صديقة 

لطالما   الذي  الشيء  هو  وهذا   ، فقط 

وددت قوله لِك ، لكنني كنت أتراجع ،  

خوفِك الشديد علي  ونصائحِك لي كانا 

وعندما    ، أمي  بأنِك  يشعراني  دائماً 

فاجئني أبي بموضوع زواجه بِك كدت  

ن حلمي سيتحقق ،  أطير من الفرحة أل



لذا أرجوِك يا علياء وافقي ، أريدِك أن  

 تكوني بجانبي إلى األبد .

علياء : أنا بالتأكيد سأكون بجانبِك إلى  

 األبد يا صغيرتي .

أنِك   يعني  هذا  ؟  : صغيرتك  ياسمين 

 موافقة أن تكوني أمي ؟

 علياء : نعم موافقة . 

            ............... 

أظنِك ال تحتاجيني بعد اآلن يا  سلوى :  

 علياء .

أحتاج   أعد  لم  أنني  تقصدين   : علياء 

العالج ، لكن أنِت يا سلوى أصبحِت 

يمكنني  وال  صديقاتي  أعز  من 

 االستغناء عنِك أبداً .



لطٌف كبير منِك ، إذاً اليوم    سلوى : هذا

 هو آخر جلسة عالج . 

آخر يوم في معاناتي ،  هو    علياء : بل

اآلن أتذكر كالمك جيداً عن عوض هللا 

لي ، كلما كان العذاب كبير كلما كان  

العوض أكبر ، وهذا ما حدث معي ،  

كنت أتعذب من عدم التقدير فعوضني 

يجعلهم   الناس  من  وحب  بشهرة  هللا 

أتعذب من   ، وكنت  برؤيتي  يفرحون 

جفاء زوجٍ قاسي فعوضني هللا بزوجٍ  

بفقدان    محبٍ  أتعذب  كنت   ، وحنون 

ولو لمرة   طفلي الذي حتى لم أنظر إليه

فعوضني هللا بياسمين التي فجرت كل  

أنها   حتى  بداخلي  األمومة  مشاعر 

  ، أمي  تناديني  لقد ملكت  كل  صارت 



عن   تخليت  أن  بعد  األشياء  هذه 

ءت إلي   المحاربة للحصول عليها فجا

بكل سهولة ، لقد حدث كل هذا وانقلبت  

ألنني   الموازين  بقلبي  جميع  نظرت 

لي  هللا  نظرة  ووضعت   ، نفسي  إلي 

فوق كل نظرات البشر ، فجملني في  

علياء  إن   ، قلوبهم  وملكت  أعينهم 

يوجد سوى  القديمة   وال  تماماً  اختفت 

علياء الواثقة باهلل أوالً والواثقة بنفسها  

 ً سيساعدني  ، هذا فقط ما  وقدراتها ثانيا

 في المضي في طريقي .
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