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صدقاء فكانوا هم أ لهم كانواهأ ,الشارع  نفس يسكنان فيو عمر جيران هدى 

  . صدقاء منذ نعومة أظافرهمأيضا أ

 بين عمر و هدى بدأت تتكون العالقة القوية التي هل عمر و هدىالحظ أ

كان عمر .  , مما أسعدهم معظم الوقت مع بعضهم البعض نألنهم كانوا يقضو

كل لكن لم تخلوا الحياة من المشا,  متفاهمين جدا لكنهم بعامين  يكبر هدى

حد منهم بعض , لم يكن في تخيل أ ن يخسروادون أالبسيطة و الشجار بينهم 

 العالقة البسيطة بينهم ستتغير الي هذا الحد . هذه نأ

الوحيدة و لكنها لم  بنةإلية اخوة , كانت التجد نفسها وحيدة بدون أ ولدت هدى

م يراعونها و يحبونها , وجدت بدا ألنها نشأت لتجد أب و أر بالوحدة أتشع

 , و الجيران هل هدىالبهجة . كانت العالقة قوية بين أنفسها في حياة تسودها 

و المناسبات بسبب األعياد  المتبادلة  بينهم قوية لدرجة الصداقة و الزيارات 

 نهم جزء من العائلة .شعرت أ انهأ و بدون مناسبات حتى

قبل  أول صديقة لعمر , حتىيضا أ كان عمر أول صديق لهدي و كانت هدى

مبكرا نظرا للعالقة القوية بين  بدأت الصداقة بينهم المدرسة . ن يذهبوا الىأ

 ركوا أحالمهم و طموحاتهمهلهم , فكانوا يتشاركون كل شيء مع بعض . تشاأ

صبحت كلية مثل والده ألنه يفتخر بوالده و أ ن يصبح مهندسكان حلم عمر أ ,

أن  , بينما أرادت هدى ها و يتخرج منهان يدرس فيالهندسة الكلية التي يحلم أ
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و معالجة  ألنها أحبت مهنة الطب و أرادت مساعدة الناستلتحق بكلية الطب 

 .المرضى 

قوية , فكانوا يتشاركون نفس المدرسة  كبروا سويا و كانت تربطهم صداقة

خت عمر ( التي درسة سويا كل يوم و معهم مريم ) أللم يذهبون مما جعلهم

ل دخو عندال كالم بينهم ال ينتهي في كل صباح إتصغره بأربع سنوات . ال

 نتهاء اليوم الدراسي و الذهاب للمنزل . بعد إ المدرسة و يجتمعون مرة أخرى

طالق اإل على يحزنها و لكن هذا لم كثر من هدىكان عمر متفوق دراسيا أ

يام و السنين حتي جائت السنة الفاصلة في رادت له األفضل , مرت األنها أأل

لدخولها ألنه متفوق ستعد عمر مسبقا الثانوية العامة . إ حياة عمر و هى

عمر عندما تجده  تزعج ناك ما يعطله عن ذلك , لم تكن هدىدراسيا و ليس ه

. بدأ عمر نه بحاجة للتركيز في المذاكرةت أألنها شعرال تعطله  يذاكر حتى

 الكلية التي يحلم بها . دروسه و االهتمام بمستقبله ليلتحق سنته بالتركيز في

و كان كل الثقة  االمتحانات و هو واثق من نفسهمرت السنة و بدأ عمر شهر 

الكلية التي  ي الليل و النهار بأن ينجح و يلتحقيدعون له ف هله كلهم و هدىأ

نتيجة و التنسيق علي نتظار اليتمناها حتي انتهي عمر من إمتحاناته و في إ

 . أحر من الجمر

 الله .ن شاء نت عملت العليك و هتدخل هندسة إمتقلقش يا عمر , أ -

 عالي السنادي . ن التنسيق هيبقىمقلقش إزاي ؟ أنا حاسس إ -
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 . تمام حاجة هتبقى يا عم كل ال متقلقش -

 . ربنا يستر بقى -

 مجموع عالي يجعله يلتحق جة الثانوية العامة و حصل عمر علىظهرت نتي

ر عمر بهذه السعادة من قبل , . لم يشع كلية الهندسة و يحقق حلمه و حلم أهله

 فخورين به بشدة .ائلته و جيرانه كانت ع

 شمهندس .امبروك يا ب -

 و دخلت هندسة . قتحقلله الحلم إ الحمد الله يبارك فيكي يا هدى , -

 نا كمان .لما أدخل طب أ الف مبروك , عقبالي بقى يوة يا عمأ -

 . نتي شدي حيلكبس إ نتي عايزةإن شاء الله تدخلي طب زي ما إ -

  ربنا يسهل . -

نجاحه في الثانوية  عرفهم و ال يعرفهم يباركون له علىوجد عمر كل من ي

. مما جعل عمر فخورا بنفسه صدقائه و كان يفتخر به أبوه أمام أالعامة 

و قررت أنها يجب  عمر كأنه كان نجاحها هى بالسعادة بنجاح شعرت هدى

تيجة الثانوية العامة مثل تشعر بفرحة التنسيق و ن ن تتفوق في دراستها حتىأ

 ل حياتها . االكلية التي تتمناها طو ن تلتحقأ عمر و

يفسد  امرلكن كان هناك أ دخل عمر الكلية التي كان يحلم بها و كان سعيدا

 مما جعله , في الكلية نه ال يملك أصدقاء مقربون لهفرحته قليال و هو أعليه 
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ي الكلية ألنه ال يعرف فيها احد فقرر عمر أن يهتم بدراسته شعر بالوحدة في

 وال يجعل شيء يعطله عن ذلك .

أضعف من ذي قبل ألن عمر أصبح  أصبحت العالقة بين عمر و هدى

مرات  تتكلم مع عمر أن ظم الوقت بسبب الكلية . حاولت هدىمنشغال مع

عادوا مثل الماضي و كانت و تعيد صداقتهم القوية مرة اخري حتي  عديدة

ا مرعمر في حياتها أصبح أ ن وجودسعيدة جدا بذلك ألنها بدأت تشعر أ هدى

 معجبة به . مهم و أنها 

 من المحاضرة و هم أن يتحرك لكنه وجد فتاة نتهىكان عمر إفي يوم 

 ... تستوقفه

 .المدرسة نا ملك , كنت معاك فييه ؟ أمش فاكرني وال إ -

 يه ؟زيك يا ملك عاملة إرت افتكرت , إيوة افتكأ -

 يه ؟نت عامل إأنا تمام , أ -

لي نك دخلتي هندسة , طب تعا, أنا مكنتش أعرف إ الحمد للهكويس نا أ -

 حنا واقفين كده .نقعد في أي حتة نتكلم بدل ما إ

 ماشي يال . -

, كانوا و لكن صداقتهم لم تكن قوية كانت ملك زميلة لعمر في المدرسة 

بدال من الوحدة  يدة أن يكون له صديقةنها فرصة جفقط . وجد عمر أزمالء 

و قضوا قرب كافيه و تكلموا كثيرا جلسوا في أ التي كان يجدها في الكلية .
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نصرفوا ا بعد ثم إرقام هواتفهم للتواصل فيمو في النهاية تبادلوا أوقت ممتع 

شعر عمر في  .ذهب عمر الي منزله  لحضور المحاضرة , و بعد المحاضرة

شعر بالوحدة اليوم في ها , ربما ألنه لم يهذا اليوم بسعادها غريبة لم يكن يعتاد

مدرسة صبح له صديقة ليست جديدة عليه بل كانت زميلة له في الالكلية  و أ

 . يضا أ

بتعد عن هدى بدون أن وقته في الكلية مع ملك و إ مرت فترة و عمر يقضي

مثلما و لم يعد يتكلم معها  بعض الشيء نه تغيرأ يشعر حتى الحظت هدى

صبح يتكلم في الهاتف لوقت طويل مع شخص اخر لم بينهم و أ نت العادةكا

و كثر مما سبق ت متعلقة به أحصبأ اكان هذا يزعجها بشدة ألنهتكن تعرفه , 

 .ال تحدث مشاكل  تىنزعاجها حبإ ا لم تعلق , لم تشعرهلكنه

ن تذهب لزيارة مريم و التحدث معها لكن عمر لم يكن في أ قررت هدى

مواعيد محاضراته و تعمدت  في المحاضرات , عرفتألنشغاله المنزل 

 ثناء غيابه .الذهاب أ

 ن عمر متغير شوية يا مريم ؟مش مالحظة أ -

 نا عارفاه كويس , شكل في حد شاغل دماغه.ال مالحظة طبعا ده أخويا و أ -

 طب مين الحد ده ؟ -

 واحدة زميلته في الكلية تقريبا . -
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عجابها بعمر لكنها لم مر إال ينكشف أ كثر حتىن تسأل أد ألم تر سكتت هدى

نشغاله عنها بسبب بالغيرة بسبب إتستطيع التوقف عن التفكير فيه , شعرت 

 زميلته .

 لكنها لم تعط بأمره تهتم عن عمر أنها هدىشعرت مريم من طريقة سؤال 

,  موقف بعد رد مريم عن سؤال هدىهمية و كان الصمت هو سيد الاالمر أ

اإلنصراف ألنها عرفت  الوقت من هذا الصمت قررت هدى بعد مرور بعض

 نصرفت و الغضب يملؤها .ما أرادت أن تعرفه و إ

 مع بعض معظم لية ) ملك ( , كانوا يقضونصبح لعمر صديقة مقربة في الكأ

بعد الكلية . كانت ملك فتاة جميلة الشكل و قصيرة  حتىقت في الكلية ووال

شعر  ظار ونن يراها , تملك عيون تخطف األكل مالقامة مما يجعلها جذابة ل

فجعلت عمر يتعرف صدقاء في الكلية , لها أ جتماعية شخصية إ ناعم طويل و

مرت ملك بتجربة الحب مرة واحدة في حياتها  صدقاء جدد .عليهم ليكون له أ

 حبت شخص كاذب و مخادعالشخص الخاسر في العالقة ألنها أ لكنها كانت

تجد  يل عن حياته و إغالق باب الحب حتىفقررت الرح انباألم معه لم تشعر

 . نسان الذي يستحق الحب الحقيقياإل

و  نشغل بحياته الجامعية عن هدىإنه تغيرت حياة عمر بشكل كبير , حيث أ

صارت  جات المستمرة معهم .وصبحت حياته ممتلئة بأصدقائه الجدد و الخرأ

لها مشاعر و أن قلبه  شعر أنه يكنساسي من حياة عمر حتي ملك جزء أ



11 
 

يسمع  نها تناسبه , عندمايعرفها جيدا و يعرف أ جلها ألنهصبح ينبض من أأ

 ن هذا هو الحب .كان يشعر بسعادة تمأل قلبه فعرف أصوتها 

و لم يصبح الطالب  نحضار عن ما مضىعمر الدراسي في اإل بدأ مستوى

ئت لتملك قلبه و ملك التي جا لمتفوق , كان كل اهتمامه منصب علىالطموح ا

 عقله .

 هتمام عمر الزائد بها و كان ذلك يجعلها سعيدة ألن عمرشعرت ملك بإ

ن يكون دة لم تكن مكتملة ألنها لم ترد أشخص مهم جدا في حياتها لكن السعا

ن أ ا تعلمهال تخسره , ألن في العالقة التي تربطها بعمر حتى هناك مشاعر

دة لتحمل هذه المسؤولية , ليست مستعنها هناك مسؤوليات في العالقة و أ

 . في صده بدان توضح له كل ذلك لكنها لم تنجح أحاولت أ

ن األيام كلها اصبحت متشابهة بدرجة كبيرة فحاولت التركيز أ شعرت هدى

ن ن الطريق مازال طويال لكنها يجب أهدفها و هو كلية الطب , تعلم أ لىع

ا سهل هيصبح األمر يسيرا فيما بعد و يكون هدف هذه السنة حتى فيتجتهد 

 الوصول .

و حصلت ملك جدا  في كلية الهندسة بتقدير جيد نجح عمر في سنته األولى

ليس التعليم من  ها منشغلة مع أصدقائها معظم الوقت ,علي تقدير مقبول ألن

دخلت ملك كلية الهندسة بعد الحاح من والديها ولكنها لم  هدافها األساسية .أ

 منذ ن تدخل كلية فنون جميلة ,حالمها في األصل ألنها تمنت أية أتكن كل
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و تبدع ها في قمة سعادتها و هي ترسم نصغرها و هي تهوي الرسم . تشعر أ

ستمرار في هذا اإل ة فيها لكنهم لم يشجعهوها علىهلها هذه الموهب, الحظ أ

المجال في التعليم و طلبوا منها أن ترسم في وقت فراغها , أرادوا أن تدخل 

 فضل لها في المستقبل .كلية الهندسة ألنهم ظنوا أنها ستكون أ

ا في مدرستها و حصلت علي درجات مرتفعة مما رفع من روحه نجحت هدى

التفوق هلها هذا المعنوية و جعلها سعيدة أن مستواها التعليمي إرتفع , الحظ أ

 الملحوظ و شعروا بالسعادة و الفخر بهدي .

في  صبح يتجاهلها تماما كأنها ليستن تتناسي عمر الذي أأ حاولت هدى

علي وجهها و الشعور بتسامة راضية حياته من األصل و حاولت رسم إ

 جل تفوقها .بالسعادة من أ

 . نا فخور بيكي مبروك يا بنتي أ -

مبسوطة بكالمك ده أوي و هحاول أشد حيلي الله يبارك فيك يا حبيبي , أنا  -

  . ن شاء اللهأكتر كمان عشان أدخل كلية طب بعد ثانوية عامة إ

 نك قدها و قدود .ربنا يوفقك , أنا عارف إ -

 ربنا يخليك ليا يا بابا . -

عند بالسعادة الحقيقية بعد هذه الكلمات المشجعة و شعور الفخر  شعرت هدى

تهاد لتستطيع تحقيق جاإلستمرار علي هذا اإلوالدها مما شجعها أكثر علي 

 هلها بعد الثانوية العامة .حلمها و حلم أ
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لم تحزن ملك علي التقدير الذي حصلت عليه في الكلية ألنها اصبحت ال تبالي 

ن تعيش ا لم تكن تحب مجال الرياضة التي أرغمت عليه فقررت أبالتعليم ألنه

صبح عمر جزء من يوم والديها . أ التي تسعدها هي و ليسحياتها بالطريقة 

نها تملك نها تشعر بالسعادة عندما تكون مع عمر وألال تنفي ملك أملك , 

ن هتمامه بها و بأصغر التفاصيل المتعلقة بها . كامشاعر حب لعمر بسبب إ

لها  هتمامه بها لكنه لم يعترفيعبر عمر عن حبه لملك عن طريق أفعاله و إ

سيأتي ال محالة لكنه عنده  عترافه بحبه لهاقت إبذلك من قبل , يعلم أن و

ن يكون هناك بينهم شعور أنها لن تصده و أنها ستوافق علي اإلرتباط به و أ

 شيء رسمي .

ا شجعها ند والدها ممبالسعادة بعد هذه الكلمات و شعور الفخر ع شعرت هدى

 هلها .تهاد لتستطيع تحقيق حلمها و حلم أجستمرار على هذا اإلاإل أكثر على

صبحت ال تبالي الذي حصلت عليه في الكلية أنها أ التقدير لم تحزن ملك على

ن تعيش حياتها تحب مجال الذي أرغمت عليه فقررت أبالتعليم و  لم تكن 

صبح عمر جزء من يوم ملك , ال قة التي تسعدها هي و ليس اهلها .أبالطري

نها تملك مشاعر عمر وألعر بالسعادة عندما تكون مع نها تشتستطيع أن تنفي أ

 هتمامه بها و بأصغر التفاصيل المتعلقة بها .حب لعمر بسبب إ

هتمامه الملحوظ بها لكنه ن يعبر عمر عن حبه لملك عن طريق أفعاله و إكا 

ن هذه اللحظة ستأتي ال محالة او بهذا الشعور لها من قبل , يعلم أ لم يعترف
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رتباط به اإل عور أنها ستوافق علىكان يتملمه ش من ذلك , لكنه مجال للهروب

 .عتراف و لن تبتعد عنه بعد هذا اإلبشكل رسمي 

 و كثير الكالم , يحتفظذ أن كان صغيرا و لم يكن ثرثارا أعمر شخص كتوم من

م أن تعرف أي أسرار من عمر مري بأسراره لنفسه فكان من الصعب على

لة صغيرة ما كانت طفمشكلة في هذا عند , لم تجد هدىن يخبرها بنفسه بدون أ

 .تريد معرفة كل صغيرة و كبيرة عنهأصبحت  لكن عندما كبرت

مشاعره تجاهها , شعر بالتردد في أن ن يعترف لملك بقرر عمر أنه يجب أ

ب عليه اإلعتراف ألنه ال يريد نه يجيأخذ مثل هذه الخطوة لكنه وجد أ

 كثر من ذلك و ليعرف ماذا تشعر ملك تجاهه . اإلنتظار أ

 تصل عمر بملك ...إ

 يه ؟إزيك يا ملك ؟ عاملة إ -

 يه ؟أنا تمام الحمد لله , أنت عامل إ -

  يه رأيك؟أنا كويس , بقولك إيه عايز أشوفك بكرة أكلمك في موضوع كده إ -

 يه ؟موضوع إ -

 هتفهمي بكرة كل حاجة , موافقة وال ال ؟ -

 طيب ماشي  -

 تمام  -
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غلق عمر الخط شعر بعد أن أ المكالمة ,و المكان و أنهوا المقابلة  تفقوا علىإ

مة و هي غلقت ملك المكالهو مقبل عليه في اليوم التالي , أما  بالتوتر على

مقابلة الغد مما جعلها تشعر  ن يتكلم فيه عمر فيتعرف الموضوع الذي يريد أ

 ن تخسره ., ال تعرف كيف ستواجه عمر بدون أ رتباكباإل

بتفاصيل يومها و تتكلم  ل كانت تخبرهامها بلم تكن ملك تخفي شيء عن أ

تفعل شيئا خاطئا أو شيء يحتاج صدقائها و عن عمر ألنها ال معها عن أ

ال اء لذلك كانت العالقة بين ملك و أمها قوية وال مشاكل تشوبها إخفلإل

تعلم ملك  مستوي ملك الدراسي الذي كان يزعج والدتها بعض الشيء . لكن لم

أخفت  مشاعر عمر تجاهها و ما هي مقبلة عليه ,مها بموضوع كيف تخبر أ

ن العالقة جديد في العالقة و كل ما تعرفه أ يمها ألمها و لم تعالموضوع عن أ

بينها هي و عمر عبارة عن صداقة ليس غير مما جعل ملك تشعر بالذنب 

 مها . ألنها لم تتعود إخفاء أي أمر عن أ

بالنوم في هذه الليلة  ه ال يهنأمعرفة قرار ملك جعل نه قارب علىشعور عمر أ

ن يحدث و كيف سيعبر لها عن مشاعره في اليوم ر فيما يمكن أ, كان يفك

غير عادته  ابلة إستعد عمر علىعندما جاء موعد الق ينم من األرق . التالي فلم

يكون شكله مهندم و جميل , الحظت  لك من مالبس حتىاحسن ما يم رتدىو إ

فعله  , لم تفهم ماذا كان ينوي علىيه هذا اليوم لرأ عغيير الذي طتمريم هذا ال

ه لتجد عمر في إنتظارها و المكان المتفق علي تجهت ملك الىإلكنها لم تعلق . 
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عمر لكنه كان يحاول إخفاءه برسم  رتباك علىظهر اإلحسن شكل , هو في أ

 ذهبت ملك للجلوس معه و هي تشعر بالتوتر . وجهه , بتسامة علىإ

 , نورتي المكان . هالأهال أ -

 هال يا عمر .أ -

 في موضوع مهم ... معاكي تكلميز أاكنت ع -

 تفضل .إ -

 خذ نفسا عميقا ...شجاعته ليخبر ملك بكل مشاعره , أ ستجمع عمرأ

قة كويسة جدا في الكلية نا بحبك , شايفك زميلة و صديملك بصراحة كده أ -

صداقة بس أنا حد لزميلته و ن المشاعر العندي مش مشاعر وابس حسيت أ

  كتر بقي معاكي أي معاكي و ببقي عايز أني ببقي مبسوط لما ببقحسيت إ

تقدملك شوف رأيك عشان لو وافقتي أو أشوفك اكتر , قلت أجي أقولك و أ

 يه رأيك ؟ ي عشان تبقي عالقتنا ماشية صح , إرسم

كل سهامه التي يملكها و المشاعر  مام األمر الواقع و رمىوضعها عمر أ

نها في قمة التوتر و إحمر وجه ملك و شعرت أ وجودة في قلبه تجاهها . الم

الرد في هذا الموقف لكنها وجدت  رتباك , لم  تجد كلمات تساعدها علياإل

  ن تخبر عمر برأيها و بما تشعر حتي ال تخدعه .أ بنها يجأ
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أكون معجبة بيك و حابة نا ممكن عمر أنا مش عايزاك تفهمني غلط  , أ -

زة إني أشيل مسؤولية كبيرة نا مش جاهس أوجود في حياتي بمنك فعال إ

 رتباط ده من دلوقتي خالص .زي اإل

 نك مش موافقة ؟ قصدك إ -

نا مش جاهزة لحاجة مش موضوع مش موافقة , أنا مش برفضك بس أ -

ظلمك معايا و في نفس الوقت دي الفترة دي بصراحة و مش عايزة أزي 

 ن انت مهم فعال في حياتي . خسرك كصديق ليا عشاعايزة أ مش

 ك تمام .لماشي يا م -

. ساءة لهطلبه لكنها لم تقصد اإل ن رفضت ملكأ ديد بعدشعر عمر بالحزن الش

حزنت ملك لما حدث لكنها ال رحل عمر و ترك ملك وحدها و ذهب لمنزله , 

تباط . ن تتحملها مثل االردع عمر و تتحمل مسئولية ال تريد أن تختريد أ

الحزن الذي يشعر به ألنها لم توافق علي طلبه ,  يرحل ألنها تعلم مدىتركته 

ألنها خسرت صديق عزيز علي خديها موع تسيل دعادت لمنزلها حزينة و ال

ال يريد أن  زله و هو في قمة حزنه ,دخل عمر من عليها لكن ما باليد حيلة .

كر فيما حدث و ليف ه في غرفتهدن يكون بمفرأ رادحد , أيتكلم أو يتواصل مع أ

رادت ملك االتصال بعمر عدة مرات لتعتذر له عن ما حدث يراجع نفسه . أ

 لكنها وجدت هاتفه مغلق , حاولت عدة مرات لكن محاولتها بائت بالفشل .

الحظت مريم غضب عمر عند دخوله المنزل و سكوته المريب في غرفته 
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خل غرفته في صمت , فراد األسرة و دأحد من أ على ألنه لم يلقي السالم حتى

اب تركته مريم بعض الوقت ثم ذهبت لتتكلم معه و تفهم ما حدث , طرقت ب

 الدخول ....ذن من عمر بغرفته فوجدت اإل

 يه يا عم فينك ؟إ -

 سيبيني لوحدي شوية يا مريم . -

 مالك يا عمر ؟ -

 شوية و هبقي تمام .  , مخنوق  -

 طيب , هسيبك هسيبك تهدي مع نفسك . -

 ماشي . - 

يق فتركته و خرجت من الغرفة زعاجه ألنها وجدته يشعر بالضد مريم إترلم 

 راد .  كما أ

جتهاد لتلتحق في النهاية ا في الثانوية العامة بالجد و اإلمشواره بدأت هدى

أهلها أنها ستفعل ما في وسعها بكلية الطب , الكلية التي تحلم بها و وعدت 

ال  حتى ن تضع حبها لعمر جانبايجب أو قررت أنها ن شاء الله إلتحاق بها لإل

 تفقد تركيزها في هذه السنة .

ي كلية بدأت السنة الدراسية في الجامعات و بدأ معها عمر سنته الثانية ف

حه والده , و علم عمر من ل قسم الميكانيكا كما نصودخالهندسة بعد أن إختار 

نه أ لكنه قرركمبيوتر , لم تنقطع صداقتهم ن ملك قد دخلت قسم الزمالئه أ
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دراسته فقط و لن يعطي فرصة ألحد أن يوقف إجتهاده في طلب العلم بسيهتم 

جال للعودة بعد هذا الرفض و ال م كصديقة نه قد خسر ملك, علم عمر أ

حتى تنسى عمر و ن تنشغل بأصدقائها األخرين كأصدقاء . حاولت ملك أ

الحظ عمر  فيه .كر ما حدث لكنها في بعض األحيان كانت تفشل و تف تنسى

صبحت ضعيفة جدا ألنه صديقة عمره أ داقة بينه و بين هدىن عالقة الصأ

نه وجد أنه كان علي وشك كان منشغال عنها بحبه لملك , شعر عمر بالحزن أل

أجل شخص أخر قد رفضه و قرر عمر أنه سيعيد عالقته  من هدىن يخسر أ

نها في سنة يعلم ألكن بدون أن يزعجها , ألنه قوي مما قد سبق بهدي أ

ي و كانت تسانده مصيرية في دراستها . تذكر عمر كيف كانت تدعوا له هد

ن بتسامة ألنه كاه شبح إوجه رتسم علىإو انت مهتمة بشأنه في هذه السنة و ك

بدأ  هتم بشخص اخر .تركها و إهتمام و بجانبه الشخص الذي يستحق كل اإل

 طمئن عليها و علىو األخري لي بين الفينة ن يتواصل مع هدىعمر أ

سعيدة بهذا التغير و هذا التواصل  ن يزعجها , كانت هدىمذاكرتها بدون أ

كثر لتحقق عمر جعلها تجتهد أ ألنها مازالت تحمل مشاعر لعمر , رجوع

 جتهدت هدىمرت األيام و إحلمها في الثانوية العامة مثلما حقق عمر حلمه . 

الصلوات و حاولت أن تلتزم و تصلي الفروض اكثر بفي مذاكرتها و التزمت 

متحانات يوفقها الله في مذاكرتها حتي أصبح يفصلها عن اإل تىوقاتها حفي أ

هلها تها عند سماع أذان الفجر لتوقظ  أكعاد شهر واحد فقط . دخلت هدى

طالقا , حاولت , لكنها وجدت والدها ال يستجيب إ ليصلوا الفجر في موعده
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ظت امها حتي تساعدها في قيكن ال يوجد أية ردة فعل منه , أل مرارا و تكرارا

 يقاظ والدها ...إ

 ماما , هو بابا تعبان ؟ -

 ال يا بنتي ده كان زي الفل قبل ما ينام . -

 طب مش راضي يصحي ليه  ؟ -

-  ....... 

 بابا قوم بقي . -

نه لي صدره لتتحسس نبضات قلبه لتجد أوضعت يدها المرتعشة من التوتر ع

صرخة مليئة  هدىصرخة . ضات , صعدت روح والدها لبارئها نبال يوجد 

سعاف و رحيل اعز شخص في حياتها , هرولت أمها لتطلب اإلبالحزن عن 

ر دقائق و هما في إنتظار وصول بجانب والدها . مرت عش تركت هدى

ه و يختبر نبضه , عبس وجسعاف , دخل المسعف ليري حالة المريض اإل

.. مها خبر وفاة الحالة بسكتة قلبية .و أ لغ هدىالمسعف بعد الكشف ليب

و  حافة السرير مها في حزن شديد علىفي بكائها و جلست أ إنهارت هدى

يأتوا في الحال ليهتموا بأمور  بعائلة عمر حتى تصلتإ . الحزن يعم المكان

إهتم هو و والده  زن عمر عندما وصله خبر الوفاة والدفنة في اسرع وقت , ح

هر في مدافن مور بسالم تم دفنه بعد صالة الظمرت األ بأمر الدفنة حتى
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بعد صالة  في المساء سرة بعمل عزاء في بيت هدىالعائلة , و قامت األ

 .  المغرب

ف عاجزين امامه , نسترجع و نسلم حيواتنا فنق الموت حق يجري على 

كانهم يوما ما , و نرفع كون مننا سنيقين أ للتراب , و نحن علىأحبابنا 

اق ينخر في ملين في نفحة من نفحات رحمة الله , و نعود و الم الفرأبصارنا أ

رواحنا تهترئ و كأنها ثوب من حرير علق بغصن زهرة حنايانا و أفئدتنا , أ

وصف دوائها ,  طباء عناألشواك و تم إنتزاعه بقوة . جراح يعجز األ كثيرة

, لكننا  , ال يزول و ال ينسى اد , يظل وجعها لالبدندبة غائرة تتوسط الفؤ

نتعايش معه عندما يسكب الصبر علي قلوبنا فنتجلد و نصبر و نستمر في 

 الحياة .

و هي مازالت مشوشة الذهن , ال تستطيع  مر شهر علي وفاة والد هدى

وية العامة متحانات الثاني مذاكرتها بسبب خسارة والدها . إقتربت إالتركيز ف

جانبها في هذه الفترة العصيبة ظل عمر ب المهني , التي ستحدد مستقبل هدى

 الكلية التي تتمناها , بدأت ها في المذاكرة و يشجعها لكي تلتحقساعدي حتى

ال تزداد الخسائر قبل  حتي خرىتستجمع قواها للمذاكرة مرة أ هدى

اد نظرا لقلة تتفوق في جميع المو يسير حتى مرمتحانات بشهر , لم يكن األاإل

انات و لم يكن يسيرا علي متحان . مر شهر االمتحالوقت المتاح لها قبل اإل

نها واجهت الصعوبات في بعض االمتحانات و جاء وقت ظهور بل أ هدى
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, هذه اللحظة المصيرية التي سظل يتذكرها كل انسان في حياته ,  نتيجة هدى

 ن تجعلك محبط ....أجعلك في قمة سعادتك و من الممكن ن تممكن ألحظة 

و جاء  لسان والدة هدى وتر و الدعاء ال ينقطع علىالمنزل كله في حالة ت

 هذه اللحظة المهمة . عمر ليكون شاهد على

 لقيتي النتيجة ؟  خير يا بنتي , -

 هدخل رقم الجلوس , هه يا ماما اللينك أ -

 يا رب يفرحك يا بنتي  -

- ...... 

وسها و ن ادخلت رقم جلوسها و رأت رقم جلبعد أ صدمة قوية علي وجه هدى

نتظرها بعد هذه , لم تكن هذه النتيجة التي ت دخلت في نوبة بكاء متواصل

 رضائها ...ضنتها والدتها لتواسيها و تحاول إحتالسنة العصيبة . إ

 

 يجيبه ربنا كويس , الحمد لله  كل ال حصل خير يا هدى -

 كبر من كده , مش هدخل كلية طب ة مجموع أأيوة يا ماما بس أنا كنت عايز -

 نا فخورة بيكي واللهلسنة دي مكنتش سهلة خالص و أحمدي ربنا , اإ -

 خالص يا ماما الحمد لله -
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ن . لتعلن نجاحها لباقي االسرة و الجيراتركتها امها حتي تهدئ و خرجت 

 . ن الحظ الحزن الشديد علي هدىوجد عمر أن وجوده ليس له فائدة بعد أ

كثر ن هذا القسم األت أدقسم لغة عربية ألنها وج كلية تربية دخلت هدى

ن تهتم بدراسها كلية طب يطير في الهواء , قررت أ ركت حلممالئمة لها و ت

الشهادة و تعمل في مجال التدريس . مرت السنوات  لتنتهي و تحصل على

فيهم عمر حبه القديم و  رها تناسىحلوها و مبالجامعية كلمح البصر , مرت 

يضا في كليتها أ هدى تنجحتفوق في كلية الهندسة بتقدير عام جيد جدا و 

 تجارة .الو التحقت مريم بكلية  بتقدير عام جيد

بعدما تخرج عمر ساعده والده في الحصول علي عمل بعد وقت قصير من  

 .التي كان يعمل فيها والده البترول في شركة التخرج 

بعض المال ويتقدم  نه سيبذل كل جهده ليجنيقرارة نفسه أ قرر عمر في

خالقها نه وجدها مناسبة له كزوجة ويعرف أأل سرع وقتفي أ لخطبة هدى

  بينهم . ئقي عوالن تكون هناك أ,

لها في مدرسة قريبة من بعض التخرج للتدريس فقد تم قبو تجهت هدىإ

  . شيءي إذا حدث أ ن والدتهاال تكون بعيدة ع منزلها حتى

نه مستعد التخاد الخطوة بعد مرور عامين من اإلجتهاد في العمل شعر عمر أ

والدتها لكن قبل هذه الخطوة من  القادمة و هي التقدم لطلب يد هدى المهمة

 ن يتكلم مع والده و يأخذ رأيه ايضا ..يجب أ
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 نا عايز اخطب ...بابا أ -

 مين ست الكل العليها العين ؟ -

  هدى -

 خترت الله يا زين ما إ ما شاء -

 متي بقي ؟نزورهم إ -

 طيب نكلم والدتها نخلي الزيارة يوم الخميس الجي  -

 ن شاء الله تمام علي خير إ -

ننا هنزورهم نشرب , هكلم والدتها أبلغها أيبني  ربنا يكتبلك ال فيه الخير -

 ن شاء الله لخميس الجاي إمعهم الشاي ا

 ا ماشي يا حاج ربنا يخليك لي -

 ها هدىعمر باقة جميلة من الزهور التي تحب , حضرجاء يوم الزيارة أ

نها ستكون وتجهز بأفضل شكل و إصطحب أهله و هو عازم علي قراره أ

 خطوة كلها خير باذن الله .

ي زيارة حتي رأت باقة الزهور مع عمر أنها زيارة مثل أ كانت تظن هدى

خري ناحية المشاعر مرة أ ارة و أحيا بداخلهاعرفت الغرض من هذه الزي

. طلب عمر يد هدى ووافقت ام عمر , فرحت فرحة غارمة بهذه الزيارة 

, قرؤوا  علم بأخالق عمر لقرب العائلتين من بعضهم و هم علىنظرا  هدى
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فقوا أن ت, إالفاتحة لتكون بداية خير بين العائلتين و كانت ليلة سعيدة عليهم 

    ن شاء الله و كان هذا مناسبا لعمر .إموعد الخطوبة سيكون بعد إسبوعين 

ارض الواقع , ما تمنته سيتحول لواقع و  نها تعيش حلمها علىأ شعرت هدى

 عمر يوم الخميس المقبل , كانت سعيدة للغاية . طوبتها علىخسوف تتم 

لم يكن هناك داعي لعمل حفل الخطوبة   الخطوبة في منزل هدى ةحفل تكان

لقاعة للفرح ولم يعترض كبيرة نظرا لتكلفته العالية و جعل فكرة ا في قاعة

 هذه الفكرة و كانت مناسبة للجميع .  سرتين علىأحد من األ

عروسة , تمت  جملأ اناقته يوم الخطوبة و كانت هدى كان عمر في كامل

دبلة عمر  تين و إرتدت هدىسرالخطوبة في حضور األصدقاء المقربين لأل

و فيما  لهم الجميع السعادة في حياتهم   اضرين و تمنىيع الحنظار جمتحت أ

 هو قادم .

 مرت سنة و نصف بحلوها و مرها , كان بها الكثيرلم تطول فترة الخطوبة , 

ثر ؤمن اللحظات السعيدة بينهم و لم تخلوا الحياة بينهم من المشاكل لكن لم ت

 ن هذا الحبلملك و أينهم وأخبرها عمر عن حبه العالقة ب هذه المشاكل على

والشك ال تشعر بالغيرة أ ن حتىحياته األنها اصبحت ملكة و أ هىتنإ قد بينهم

 من ناحية ملك . 

ستعداد , إتفق عمر مع تم اعد عمر للزفاف و كان كل شيء علي أستعندما إ

 .القادم في قاعة قام بحجزها مع هدىحد يوم األن الزفاف سيكون أ والدة هدى
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سين هو يوم الزفاف , يوم ال يمكن نسيانه و بداية وي عرحياة أأسعد يوم في 

و أرادت أن  جل هذا اليومنفسيا من أ شخص اخر . استعدت هدى حياة مع

كان الزفاف جميال ,  . أيضا ليكون أنيقا ستعد عمريامها فعال و إيكون أسعد أ

ستمتع الحاضرين و إ ه و القاعة إتسعت جميعكل شيء مرتب و متفق علي

نها بدموع الفرحة في هذا اليوم و أ دىالجميع بهذه الليلة , و امتألت عيون ه

مشاعر سوف تترك بيت والدها و تنتقل لمنزل زوجها . كانت الليلة مملوئة بال

نتهت وصل العروسين لمنزلهم الجميل , إ و الحب بين كل الحاضرين حتى

نزلهم تين في مالعروسين ليل أمضى راده العروسين .أ الليلة بأفضل شكل

هذا  كأن حلم قد تحقق لهم بإتمام الجديد و الحب يمأل األجواء بين العروسين ,

عمر لقضاء شهر العسل مع باريس مدينة الجمال كانت هي إختيار   الزواج .

زيارته . قضوا إسبوعين في باريس و  ألنه المكان الذي تمنى زوجته هدى

ألن  شوارعها الجميلة و الذهاب للمتاحف و األماكن األثرية ثم قرروا العودة

  اإلنتهاء . أجازته قاربت على

 

 فرحتي في الرحلة دي ؟ -

 اه , جدا يا عمر ربنا يخليك ليا  -

 و يخليكي ليا يا حبيبتي  -
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. عادوا و  العالقة بينهم أصبحت قوية و بينهم حب قوي يربطهم ببعض 

ي حركة استيقظ عمر علقضوا اإلسبوع المتبقي من أجازة العمل في المنزل . 

 ...في يوم من األيام في منتصف الليل  هدى

 ؟ في حاجة يا هدى -

 حرارة جسمي عالية , و معدتي بتوجعني أوي  -

 األكل تعبتك ؟تفتكري في حاجة في  -

 ال , مظنش كان زمانك زيي -

 طب هشوفلك مسكن دلوقتي و بكرة إن شاء الله نروح نكشف عشان نفهم  -

 ماشي  -

. طمئنأنها نامتو ظل بجانبها حتي إ لتتناوله , لهدىأحضر عمر المسكن 

وماذا عليه  وم التالي ليخبرها ما تشعر به هدىفي الي تصل عمر بوالدة هدىإ

إذا  طبيب تخصص نسا و توليد لتعرف هدى وصفت له عنوان أن يفعل ,

أبلغ عمر رؤسائه في العمل بضرورة غيابه عن  ,كانت حامل أو مريضة 

 العمل لظرف مفاجئ .

للعيادة و هو  طبيب و مواعيد تواجده و اصطحب هدىعرف عمر عنوان ال

ه في جاء دور انتظر في صالة اإلنتظار حتى ,يكاد ينهار من القلق عليها 

طلب منهم القيام  وبعد أن إنتهى هدى دخول . قام الطبيب بالكشف علىال
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بجميع  قامت هدى لإلطمئنان .ببعض التحاليل و الفحوصات الهامة 

اتطلع  حالتها . دوا في اليوم التالي ليطمئنوا علىالفحوصات المطلوبة و عا

 وجهه تعبيرات جيدة ...  الطبيب على الفحوصات و على

  ؟ دكتور , هي كويسة خير يا -

 هي كويسة جدا  -

 درجة حرارتها عالية ؟ هم يا دكتور , طب ليهامش ف -

 الف مبروك , المدام حامل  -

ي حالة هدى , إنهمرت سعادهم و اإلطمئنان ع كانت هذه الكلمات كافية إل

, دموع الفرحة بهذا الخبر السعيد ألن شخص جديد  الدموع من أعين هدى

 , سعادة عمر كانت ال توصف .  سينضم للعائلة

لغهم هذا الخبر انصرفا من العيادة و هما في غاية السعادة , اتصل بأهله ليب

بعد العودة  حفيدها المنتظر . علىبوالدتها لتخبرها  السار و إتصلت هدى

 ترك العمل حتى تحافظ على السعادة تغمرهم , طلب عمر من هدى للمنزل و

 هذا القرار . تركت هدى ته هدي علىالجنين و ال يصيبه أي سوء و وافق

 يكون الطفل في أفضل حال .العمل ل
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مع والدتها لتعتني بها في  ر عمر للسفر بسبب العمل و ترك هدىإضط 

و هي في أشد  بالنسبة لعمر ألن يترك هدىشهور الحمل , كان هذا محزنا 

 الحاجة لوجوده بجانبها و لكن للضرورة أحكام . 

, عرفت هدي من الطبيب فيما بعد أن  مرت شهور الحمل صعبة علي هدى

زوجته  تيحت له الفرصة ليكون بجانبكان عمر يعود كلما أالمولود ولد . 

لمنتصف شهرها التاسع في  وصلت هدى , حتىالعزيزة في مثل هذا الوقت 

معاد الوالدة و تمت  طلب عمر أخذ أجازة ليكون بجانب زوجته فيالحمل , 

طلبه . إتصل بها عمر و أبلغها أنه سيأتي يوم الخميس ليكون  الموافقة على

جاء يوم األربعاء و  حتى .بهذا الخبر  والدة , فرحت هدىمعها وقت ال

 تهابأن األلم أصبح ال يحتمل و يبدو أنه الطلق , إتصلت والد شعرت هدى

  لوالدة .او إتجهت للمستشفي حتى تبدأ  بأهل عمال لتبلغهم و أخذت هدى

في غرفة العمليات و الجميع ال يتوقفون عن الدعاء  القلق يمأل المكان و هدى

 و الطفل بسالمة . إتصلت والدة هدى بعمر لتبلغه أن هدى تخرج هدى حتى

كون حاضرا مع ة حزنه ألنه لن يفي غرفة العمليات األن , كان عمر في قم

 وقت الوالدة في هذا الوقت العسير . هدى

بعد عملية استمرت بضع  خة صغيرة كانت من غرفة عمليات هدىصر 

سليمة من العملية و لكنها كانت خرجت  ساعات , تمت الوالدة بحمد الله و

تحت تأثير المخدر فأمر الطبيب بتركها لترتاح و أرسل المولود ليكون في 



29 
 

تفيق هدى . وصل عمر بعد إفاقة هدى ,  باقي األطفال حتىانة مع الحض

مان في لذي يغط في نوم عميق و هو يشعر باألتحتضن طفلها ا كانت هدى

عمر من الفرحة في اللحظة التي رأي فيها إبنه و  أحضان والدته . بكى

ن مفاجئ عملية كاد الهذا التأخير و لكن موع زوجته بخير , إعتذر علي

إبنه و شعر بإحساس ال يمكن وصفه أن تحمل طفل من لحمك  للجميع . حمل

مشاعر متضاربة شعر بها  و دمك و سيحمل إسمك لتتفاخر به أمام الناس .

قرروا تسمية الطفل  عمر في هذه اللحظة و كانت سعادته ال توصف بكلمات .

و  هناك موافقة علي هذا اإلسم من هدىعلي إسم والد عمر ) محمد ( و كان 

و أخبرهم الطبيب أن الطفل ضعيف المناعة فيجب أخذ الحذر معه و ا والدته

في الغرفة حتي يرعاها و أرسلوا  قضي عمر ليلته مع هدى .اإلهتمام به 

الدة محمد و حضر بمرور إسبوع علي و إحتفلوا . منالطفل للحضانة ليكون أ

و أهل عمر فقط , لم تكن حفلة كبيرة . سافر عمر بعد  الحفلة والدة هدى

ترعي إبنها محمد في أوائل  عة أيام حتي يعود للعمل و ترك هدىالحفلة ببض

تنظيف المنزل و ذهبت لتطمئن علي إبنها وجدت  أنهت هدى  أيام حياته .

وجهه مصفرا و شاحب اللون , أسرعت بإلتصال بوالدتها و أخبرتها أن تأتي 

لطبيب ليري ماذا حل بالطفل . لم تتأخر الوالدة و ذهبوا للطبيب و قلبها معها ل

 منفطر من أجل محمد . كشف الطبيب علي الطفل ....

    خير يا دكتور , إبني ماله ؟ -
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 و يتطعم مناعته ضعيفة , محتاج تغذية كويس  -

 حاضر يا دكتور -

وجوههم و الهم علي قلبها مل  ا من عند الطبيب و الحزن بادي علىخرجو

الجبل من أجل هذا المسكين . لم تنقطع إتصاالت عمر بعائلته و عندما علم 

 الشديدة به . إستيقظت هدى اإلعتناء عب إبنه حزن حزنا شديدا و أمر هدىتب

إذا كان محمد بخير لتجد جسمه شديد البرودة , هرعت لزيارة الطبيب  لترى

الطفل  وقت قد تأخر . كشف الطبيب علىيبدو أن اللينقذ هذا المسكين , لكن 

أن الطفل  الغائب عن الوعي ليخرج لهدى و وجهه تعلوه نظرة حزن ليخبرها

هذا الخبر كالصاعقة , لم  نتقل إلي رحمة الله . إستقبلت هدىتوفي و إقد 

يكمل محمد شهره األول و قد رحل عن هذه الدنيا . إتصلت بوالدتها و هي 

 يار و الدموع تنهمر منها كالمطر . تصارع اإلنه

و شعر كأنه في كابوس يريد أن يفيق منه , ال  علم عمر بالخبر من والدة هدى

يمكن أن تكون زيارة محمد بهذه السرعة , ال يمكن أن يصدق أن إبنه قد 

فارق الحياة . جاء في أول طائرة ليدفن إبنه و يقيم العزاء . لم تكن كلمات 

قرر وبهم , خرجت الفرحة من منزلهم ليحل مكانها الحزن . المعزيين تشفي قل

  و إختار السفر . عمر اإلبتعاد عن هدى

, الوحدة تقتلها في كل يوم بعد أن  األيام كلها متشابهة بالنسبة لهدىأصبحت 

  تركها عمر من أجل السفر .
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ن تخبر أفي  ىفكرت هدتمأل وقتها بأي شيء ,  تعود للعمل حتىن أ رادتأ  

الملل وت  تشعر بالفراغ في حياتها صبحأنها أللعودة للعمل نها تريد اأعمر 

  . المستمر

 الو -

 خير ؟ -

 البيت  ةشتغل بقي عشان زهقت من قعدأنزل أعاوزة  -

 نتي عايزاهإعملي ال إ -

 ماشي شكرا  -

 العفو سالم -

طالقا و إن عمر ال يهتم بها أ ىعاملة بينهم جافة و شعرت هدالمصبحت أ

كأن الحب .  تاحةم ناأل صارتفكرة العمل .  كأنها كانت السبب فيما حدث

خذ مكانه التجاهل فأصبحت العالقة غير محببة بين  أو بينهم قد مات 

 .  الطرفين

ن تكلم صديقتها المقربة التي عرفتها من سنوات الكلية و أ ىقررت هد

 .  التخرجالنجليزية بعد التي عملت كمدرسة للغة ا

 عمل لمحاولة للبحث عن ) صديقتها المقربة)  ىروأمكالمة  ىهد أرادت

 .  التي كانت تعمل بها لم توافق على رجوعها مرة أخرى ألن المدرسة
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 نا هدى أ,  ؟ زيك يا أروىإ -

 يه ؟إحبيبتي عاملة  -

 روى الدنيا ماشية أالحمد لله يا  -

 وحشتيني جدا يا هدى  -

 شوفك أعايزة  ,ي اكثر والله نتإو  -

 طب تحبي تيجي عندي البيت ؟ -

 الغذا بكرة ىنا عزماكي عل, أنتي إال تعالي  -

 شاء الله  نإماشي يا ست هدى هاجي عندك بكرة  -

 تنوري يا حبيبتي -

 يال سالم , ربنا يخليكي يا هدى  -

 سالم  -

فرصة العمل   ىروى ستكون فرصتها للحصول علأن أ ىهد علمت

 .  االتي تريده

يام الكلية و السنوات التي قضتها أتتذكر  ىروأهذه المكالمة جعلت 

 ألجل هذه الزيارة  . تحمست أروى مقربينكانوا اصحاب , بصحبة هدى 

الصبر لتقابل صديقتها   بفارغ  هدى جاء اليوم التي كانت تنتظره

 .  في السابق نكما كانوا يفعلو ايتسامرل الحبيبة
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 و جدت شخص ىعام حتعداد الطإمن تنظيف المنزل و  ىنتهت هدإما أن 

هدية  تحملروى مبتسمة و هي أالباب ذهبت تفتح لتجد  ىيطرق عل

  . ذهبت لتحتضنها ىرأتها حت أن ما, ملفوفة في ورق هدايا  صغيرة

 ؟ ىزيك يا هدإ, السالم عليكم  -

 يام الكلية  خالص أيه ؟ شكلك متغيرش عن إنتي عاملة إ , نا كويسةأ -

 نتي إلسه قمر زي ما  , تغيرإنتي شكلك إوالله وال , نا تمام يا حبيبتي أ -

 تفضلي البيت بيتك إ, ده من زوقك يا حبيبتي  -

 ربنا يخليكي يا هدى  -

شعروا  عن األيام الخوالي حتىتها في الصالون و ظلوا يتكلموا ستضافإ

جلسوا  والطاولة  ىعل و وضعوهتجهيز الطعام للمطبخ ل ثم ذهبوا بالجوع

 ليتناولوا الغذاء ...

 شتغلتي وال لسه يا هدى ؟إ -

في  نتي شغالة وال قاعدةإو, بس عايزة اشتغل  لسهحاليا ال مش شغالة  -

 ؟بيتك

 الحمد لله ,شغالة  -

 تشوفي لو عايزين مدرسة لغة عربية مكن طب م -

ل أهروح  بكرا كدة و اس سبوعين إن بصي هو كان في مدرس و مشي م -

 لو فيه مكان وال ال

 روى أبدا يا أيا حبيبتي مش هنسالك الجميل ده  تسلميلي -
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 دي حاجة صغيرة يا هدى  -

 

ماضي مع بعضهم مع كوبين ذكريات ال اتهوا من الطعام و جلسوا يستعيدونإ 

علي  رويأ هاعندما حل المساء شكرت. و كانوا في قمة الفرحة  من الشاي

و هي سعيدة  روىأنصرفت إحضان ثم العزومة الجميلة و تبادلوا األ ذهه

   . بهذه الزيارة جدا

 ىوى ستحاول خطف فرصة العمل هذه حترأ بعدما شعرت أن ىفرحت هد

بعمل هي تعمل معها في نفس المدرسة و في الوقت ذاته تشغل وقت فراغها 

 .  غياب زوجها عنها تحبه و تتقنه وهذا سيعوض

, ن تهتم بموضوع عملها أالمقربة يجب  ىبدورها صديقة هد ىروأكانت 

ذا كان إلمدرسة و تدخل للمديرة و تسئلها لي اإن تذهب اليوم التالي أقررت 

 .تعويضه بشخص جديد م تم أمدرس اللغة العربية مازال فارغ  مكان

 

 ىمسلسل ما وجدت زوجها يتصل بها علتتابع  جالسة ىبينما كانت هد

 .. مولهاتفها المح

 الو -

 يه ؟إعاملة ,  ىيوه يا هدأالو  -
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 يه ؟إخبارك أ ينتإ ,نا تمام الحمد لله أ -

 والله مشغول شوية في الشغل  -

 متي ؟إطب هتنزل  -

  إن شاء اللهكمان شهرين  -

 ترجع بالسالمة  -

 محتاجة فلوس وال حاجة ؟ -

 ال شكرا ربنا يخليك سالم  -

 سالم -

ناحيتها  نه يشعر ببعض االشتياق منأمن هذه المكالمة  ىشعرت هد

 .  لكنها ليست متأكدة من هذا الشعور

المدرسة و هي طموحة  ىتذهب الحتي  الصباح الباكر في ىروأستيقظت إ

الي  ىروأذهبت .  ىجل هدأالوظيفة من  ىستستطيع الحصول عل نهاأفي 

 نأ افقالت له, مر هام أالمديرة في  ىالدخول ال إستأذنتها تب المدير ومك

بعد . تنتهي المديرة من المكالمة الهاتفية  ىر بضع الدقائق حتانتظاإل هاعلي

المديرة و  ىعل سلمت, سمحت لها المديرة الدخول  مرور القليل من الوقت

   اح لها بهذه المقابلة ..السم ىشكرتها عل



36 
 

وظيفة مدرسة اللغة  العربية لو كانت  ىسأل علأنا كنت عايزة أحضرتك  -

 لسه متقدملهاش حد ؟

هي لسة محدش اخدها بس لو عندك حد عايز يشتغل عندنا  ىروأبصي يا  -

عمل مقابلة شخصية مع تعشان  في المدرسة خليه يحضر هنا كمان يومين

 شاء الله معانا من الترم الجي نإ ييبقي ه تتقبلإرئيس القسم و لو 

تمام حضرتك ماشي هخليها تحضر هنا كمان يومين عشان  تعمل المقابلة  -

 و ربنا يقدم ال فيه الخير 

 شاء الله  نإ -

 سفة لو عطلت حضرتك أ, وقتك  ىشكرا عل -

 ال مفيش تعطيل  , العفو  -

 ذنك إبعد  -

 اتفضلي  -

خرجت فأ ديرة و هي تكاد تطير من الفرحة ومن عند الم ىروأخرجت 

 . بهذا الخبر السار  لتخبر هدىهاتفها و اتصلت 

 ىروأنا أ,  ىالو يا هد -

 يه ؟إعاملة ,  ىروأيوة يا أ -
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عشان تعملي ك عشان تيجي المدرسة كمان يومين جهزي نفس, نا تمام أ -

 مقابلة مع رئيس القسم 

 بتتكلمي بجد ؟ -

 شاء الله  نإربنا يوفقك و تتقبلي , طبعا بجد  -

 تسلميلي, يا رب يا حبيبتي ربنا يخليكي  -

 يال سالم بقي  -

 ىروأسالم يا  -

 .  و كانت سعيدة جدا  ىنسبة لهدكان هذا الخبر مفاجئة بال

جاء اليوم المنتظر و لبست و جهزت الورق المطلوب منها و  ىستعدت هدإ

بعض ب شعرت. ال تلفت النظر اليها  ىنيقة لكن ليس مبالغ فيها حتأمالبس 

و ذهبت في المعاد  ىروأعرفت عنوان المدرسة من , توتر في هذا اليوم ال

نتظار فعلمت اإل قاعةمرأة في إدخلت المدرسة فوجدت رجل و . المتفق عليه 

جلست منتظرة . هذه الفرصة الثمينة  ىنها لن تكون وحدها من تصارع علأ

د بضع دقائق بع ,ن الدقيقة التي تمر كأنها ساعة أيأتي دورها و شعرت  ىحت

 … نتظار سمحت لها  السكرتيرة بالدخول لرئيس القسممن اإل
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 السالم عليكم  -

 تفضلي إ, و عليكم السالم  -

 ده الورق المطلوب -

رجل في سن الثالثين ليس ه نأ الحظت ,الورق لرئيس القسم  ىعطت هدأ

 .  ىروأنها من طرف أتصفح الرجل الورق فعلم ,  كثرأ

 ؟ ىنتي بقي هدإ -

 حضرتك تعرفني ؟ -

 كانت موصية عليكي  ىروأصل أ -

 ربنا يخليها  -

 نتي اشتغلتي في مدرسة قبل كدة ؟إطيب  -

  أه إشتغلت  -

 طيب خير انشاء الله  -

إذا كانت إختيار موفق للوظيفة  ليرى دقائق لبضع أمامه بالشرح ىهد قامت

 م الأذا كانت ستنجح إ تيقنةمن المكتب و هي غير م تخرجثم إنصرفت . 
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 , في المقابلة خبرتها بما حدث أو  ىروأمكتب  ىذهبت ال.  في هذا اإلختبار

سبوع علي مر اإل.  شاء الله نإسيتم تعيينها  هنأكانت متفائلة و بشرتها  ىروأ

كانت في  , إذا تم قبولها أم التعلم كانت ال تطيق االنتظار ل, و كأنه عام  ىهد

دت نتظار وجبعد كثير من اإل. نتظار المكالمة التي ستطمئنها بفارغ الصبر إ

  ...رقم  يتصل بها علي هاتفها 

 الو  -

 ؟ ىستاذة هدحضرتك اإل -

 خير ؟, نا أيوة أ -

 أبلغحب أقسم اللغة العربية في المدرسة و رئيس  ىستاذ مصطفأنا أ -

 مبروك  لفأ, شاء الله  نإمعانا من الترم الجي نك إحضرتك 

 شكرا , الله يبارك في حضرتك , الحمد لله  -

تسلمي علي الزمالء  بكرة عشان تستلمي مكتبك الجديد والزم تيجي , العفو  -

 . و المديرة

 حاضر هحضر بكرة  -

 سالم, شاء الله  نإ -
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 ىستاذ مصطفأمع السالمة يا  -

,  كبيرةن فترة ول مرة مجلها ألأالحياة تبتسم من ن أ ىشعرت هد

و ها جلأمن  ىروأفرحت  ,خبرتها بهذا الخبر السعيد أو  وىتصلت بأرإ

 .  باركت لها

جل أستعدت من إفي الصباح الباكر و  ىستيقظت هدإفي اليوم التالي 

 ذهبت في ميعادها  في المدرسة الجديدة , ول ايام عملهاأيومها الحافل و 

 ىلفي هذا العمل و سلمت عللمدرسة فوجدت الجميع يبارك لها علي القبول 

علي جميع  نتهت من السالمإن أبعد .  ىروأزمالئها في القسم و سلمت علي 

المرتب و هي  ىيرة لتتفق معها علمكتب المد ىزمالئها الجدد ذهبت ال

بعد جلسة دامت لمدة ساعة . نها لن تختلف معها و لن تجادلها أ ىستقرت علإ

اليوم سعيد جدا و فكان  ىمرتب بسعر مغري بالنسبة لهد ىعل وصلوا ألتفاق

 .  مشاكل يأمر بسالم بدون 

تصلت إول يوم في عملها الجديد ألمنزلها بعد  ىن عادت هدأبعد 

  … اليومما حدث معها في تجربة العمل  ىعلبعمر لتخبره 

 زيك يا عمر ؟إ -

 خبارك ؟أيه إنتي إ, نا تمام أالحمد لله  -

 تقبلت في الشغل الجديد إنا كويسة جدا الحمد لله و أ -
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 ربنا يوفقك , الف مبروك  -

 يا رب يا عمر  -

 شاء الله  نإشوفك قريب أ -

 سالم, شاء الله  نإ -

 أراد أ يعيد و ىمن ناحية هدصبح عمر يشعر باألشتياق أمع كل مكالمة 

يستعيد ذكرياتهم صبح عندما يشتاق لها أ. الحب و المودة مرة اخري بينهم 

. مشتعلم معلقة ببعضهم و الحب بينهم عندما كانت قلوبه,  الجميلة مع بعض

تعجبها  من جديد بهدية ىستعادة قلب هدإيحاول  ه يجب عليه أننأقرر عمر 

نها في أ ىلم تشعر هد ىخرأمن ناحية  , صلح الحب الذي تم تحطيمهي ىحت

تبدأ حياة جديدة مع نفسها  ن أتحاول  حالة اشتياق لعمر بل بالعكس كانت

 .  ي قيودأبدون 

 ىعل ىستاذ مصطفأالمدرسة و يساعدها  ىكل يوم ال ىكانت تذهب هد

ستاذ صبحت تشعر بالمودة من ناحية األأ. مور التي تصعب عليها األ

 ىروأمور و كانت مساعدته المستمرة لها في معظم األبسبب  ىمصطف

رادت أ و,  ىلهد ىستاذ مصطفمن ناحية اإل هتمام الغريبتالحظ هذا اإل

 .  لما هي مقبلة عليه  ىن تنبه هدأ

 ؟ ىبارك يا هدخأيه إ -
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 نا كويسة الحمد لله و مبسوطة في المدرسة جدا أ -

 نا قلقانة عليكي بصراحة أهدي  -

 ليه كدة ؟ ربنا ميجبش قلق -

الفترة نه بقي  قريب منك جدا إحاسة , ستاذ مصطفي أنا مش متطمنة من أ -

 األخيرة

 و بيساعدني في المشاكل البتحصل معايا  كويس جداده راجل  -

 نبهك بس أنا حبيت أ , بيط -

 ال متقلقيش خالص -

 ماشي يا ستي  -

يكن مرتبط بأي تزوج بعد و كان يتمتع بالحرية لم  لم يكن مصطفي قد

نه ألكن المشكلة , و شعر بقشعريرة تسري فيجسده  ىانسانة حتي رأي هد

 ىحت. ال ترتدي دبلة الجواز  صارت دىنها متزوجة ألن هأم لم يكن يعل

 . ال يوجد قيود  نهو أتشعر نفسها بالحرية 

تصال بها اإلو  ىقتراب من هدنه سيحاول اإلأفكر عمر في قرارة نفسه 

 .  الهادئة السابقةستعادة حياته إحاول ي ىيومي حت بشكل شبه
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 هانه يريدأيشعر  , ىتجاه هد حساس غريبإب يشعر مصطفىحيانا كان أ

وقات أيعة  عمله تجعله بالقرب منها في مام عينه بصورة مستمرة و طبأ

 .  كثيرة

هتمام مصطفي يعوض هذا إشتياق فكان يفتقد للحب و اإل ىكان قلب هد

كان كل  ذلك من غفلة من عمر و , فتقاد و يأخذ مكان عمر في حياتها اإل

 . بسبب غيابه عنها 

ن يصلح أسيأتي مصر و في عقله قرار  ,جازة عمر من العمل أقتربت إ 

 .  ىته هدبينه و بين زوج األمور

من عالقة  الصداقة بين  ىقوأ ىو مصطف ىعالقة الصداقة بين هد صبحتأ

سابيع و األيام و مرت األ.  ىو كل هذا بدون قصد من هد ىو هد ىروأ

هذا  و ت أجازة منتصف العام الدراسيجاء ىحت ىقوأالعالقة كل يوم تصبح 

ها و هذا جازة من عملأ تكون فيس ىن هدأمعناه عودة عمر من السفر و 

 .  ن يستغلهاأسيعطي الفرصة لعمر عليه 

 نا عمر أ ىالو يا هد -

 يه ؟إعامل  , يوة يا عمرأ -

 وحشتيني جدا علي فكرة, نا تمام جدا الحمد لله أ -

 بجد ؟  -
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 يوة والله و جايبلك معايا هدية  أ -

 ؟ ىمتإجي ,  لياحبيبي ربنا يخليك  -

 شاء الله  نإ 2حد الجي الساعة يوم األ -

  كون مستنياك في المطار تيجي بالسالمة ه -

 يال سالم بقي دلوقتي  -

 سالم -

ستشعر مثله من نها أشعور غريب و مفاجئ لم تكن تظن ب ىشعرت هد

يام الجميلة التي نها تذكرت األأيضا و أله  باإلشتياقشعرت  , ناحية عمر

ذا كان إ ىتر ىا لن ترفع سقف طموحاتها حتكانت بينهم في الماضي لكنه

 . نه شعور ال قيمة لهأما أيام الجميلة األ عودةفعال يريد 

صل عمر و, نتظرته في المطار إذهبت و  ,ثلما قالت وعدها م ىنفذت هد

 ,سامة رقيقة جعلت قلبه يخفق بقوة نتظاره بابتإفي المطار ليجد زوجته في 

في  ىخرأفرصة  يستحق نهأ ىشعرت هد ,الفرحة  نه سيطير منأشعر 

سول باألحضان و الكالم المع ىستقبلته هدإ .العالقة بينهم  صالحمحاولة إل

خذ حقائبه من أبعدما . ن يشعر به أحساس يمكن إ ىمما جعل عمر يشعر بأحل
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السعادة في ملئه نه سيأ شعرالمنزل الذي  ىلق مع زوجته النطإ ,الطيارة 

 .  الوقت  القادم

  ىوحشتيني جدا يا هد -

 نت اكثر والله أو  -

ي الفات عشان فتح معاكي صفحة جديدة في حياتنا و ننسأنا جي و ناوي أ -

 يه رأيك ؟إمكنش لينا ذنب فيه 

 نا موافقة جدا أ -

 نا عملت كدة ليه ؟أعارفة  -

 ليه ؟ -

ى حلأعيش من غيرك يا أني بموت فيكي و مش هعرف إعشان عرفت  -

  ىهد

 يه الكالم الجميل ده يا حبيبي  إ -

 جوعني  عشان الحب ىيال ناكل بق,  ىحلأدي حاجة بسيطة الجي  -

 يال  -
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لم يتمتعوا بطعم الغذاء مثلما , بالغذاء الذي اشتاقوا اليه كثيرا  ستمتعواإ

ل العمل و كيف كان لها عمر كل مشاك ىحك. تمتعوا بالحديث المعسول 

 . وقات كثيرة أيشتاق لها في 

سألها عن  ىنتهإعندما  ,ينتهي من حديثه و لم تقاطعه  ىحتنتظرت إ

 . .. عملها الجديد

 يه اخبار شغلك الجديد ؟, إنتي بقي إ -

 مبسوطة فيه جدا , تمام الحمد لله  -

 شاء الله  نإعقبال ما تبقي ناجحة فيه  -

 يا رب يا حبيبي  -

 ىشعرت هد. ذاء طلب عمر منها كوب شاي دافئ نتهوا من الغإن أبعد 

كثر من أنه سيهتم بها الفترة القادمة أحة جديدة بصدق و صف فتحنه ينوي أ

ي قضاها بعيدا التنه يشتاق اليها و نادم علي الفترة أشعرت فعال , ي شئ أ

  ها .عن

ن ألة التي كانت بينه و بينها و ظن ينهي المشكن أستطاع إنه أظن عمر 

هو السكون ن هذا أعلم لم ي ,نهم ستصبح هادئة و في حالة سكون الحياة بي

 .  لن يدومهذا الهدوء  ,الذي يسبق العاصفة 
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 ن  حياتهم ستحلوا مثلأيام سعيدة بدون مشاكل و شعروا األمرت 

  … حدث ما لم يتوقعه عمر لكن الماضي

  ؟ يا عمر ىمتإمسافر  -

 شاء الله يا حبيبتي  نإسبوع الجي اإل -

 تروح و ترجع بالسالمة يا حبيبي  -

  ىشاء الله يا هد نإ -

 للمطبخ لتحضر كوب ماء و تركت هاتفها المحمول , رن الهاتف ذهبت هدى

  ...  ليعلن عن مكالمة من مصطفى

 ؟فينك  دىهيه يا إ -

نتظر عمر إ . ما يجريفهم  غلق عمر الخط و هو في حالة صدمة و عدمأ

يجلس في حالة صمت   لتجده لماءكوب ا تحملو هي  ىجائت هد ىتح

ن  أقرر عمر  ىستعجبته هدإبعد بضع دقائق من الصمت التي ,  ةمريب

  ها بما حدث ...واجهي

 ؟  ىده يا هد ىمين مصطف -

  , إنت عرفت إسمه منين ؟ ده زميلي في الشغل -
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 زميلك بس ؟ -

 نت بتشك فيا ؟أيه السؤال ده ؟ إمعناه  -

 ورايا  يه منإنا بسيبك و بسافر معرفش بتعملي أ ؟  و مشكش ليه -

 مينفعش تشك فيا , مش بعمل حاجة من وراك  -

 نا مبقتش اثق فيكي بعد السمعته أ -

 سمعت ايه ؟  -

 مكالمة حبيب القلب  -

 ن مفيش حاجة أنت عارف أتكلم كويس إ, عمر  -

 ال معرفش -

ن أ ىو بدون حت,  عن وجهته خبرهامر و ترك لها المنزل و لم يتركها ع

كثرة التفكير  ن رأسه ستنفجر منأشعر عمر . يسمع منها دفاعها عن نفسها 

نه لم يعد يثق بها بعد هذه أشعر  , أنها تكذبن يصدقها ام أو ال يعلم هل يجب 

 .  المشكلة

لم تعلم فيما اخطأت حتي تحدث كل , ن رحل من المنزل أبعد  ىبكت هد

ن الحياة ستكون أو نها ستنعم بحبه الكبير أكانت تظن , هذه المشاكل 
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الحياة   . حالمنها كانت تبني قصور في األأعلمت  ,مما سبق  ىحلأ

ستعود مرة  ذا كانتإن تبدأ تهدمت و ال احد يعلم أالجميلة التي قاربت 

  أخري .

ستكون السبب في تحطيم جزء  ىن وجوده في حياة هدأ ىلم يعرف مصطف

فقط لم  اق لها ألنهتشأنه من األ ىكل ما يشعر به مصطف.  من حياتهاكبير 

 . ه لم يستطعالشعور لكن من هذاكان يحاول منع نفسه ,  األجازةيرها في فترة 

, نتهاء وكان الوضع بين عمر و هدي صعب جدا علي اإل ألجازةقاربت ا 

لم ترد مريم .  منزل والدهلي إكلة ترك لها المنزل و ذهب بعد هذه المش

نها تحب أن عمر ألنها تعرفها جيدا و تعرف ون تخأ يمكنن هدي أتصديق 

هذا  فين يتكلم كثيرا مع مريم أكان عمر في قمة غضبه و لم يرد .  عمر

جازة و عاد عمر لعمله و نتهت األإ كما هو عليهو ظل الوضع , الموضوع 

 . لبعض الوقتتستريح  ىهدي لعملها حتلم تعود 

نها مظلومة في هذه المشكلة و لم تعلم كيف تقنع عمر أ ىشعرت هد

في صف  ىروأكانت . صديقتها فيما حدث  ىروأخذت رأي أ, بالحقيقة 

مساحة اكبر مما يستحق و هذا  ىمصطفعطت أ ىن هدأتعلم  هاو لكن ىهد

 . المشكلة  هذه ما سبب
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ن تبتعد قليال عن أحاولت , للعمل  ىنتهاء االجازة و عادت هدإبعد 

بهذا  ىروأالحظت .  بدون مشاكل كمال حياتهاإتستطيع  ىحت ىمصطف

 .  شعرت بقليل من االرتياح التجاهل

عندما علمت , بن عمها إ ىخطوبتها عل ىروأعلنت أيام أبعد مرور بضع 

نتها و شعرت بالسعادة تغمرها من باركت لها و احتض بهذا الخبر ىهد

و  ( ابن عمها ) ترتبط بكريمأن  ىروأكان هذا حلم . جل صديقة عمرها أ

و تركتها في  ىنشغلت عن هدإ ىروأرتبطت إبعدما . ها هو قد تحقق 

 . حيرتها  هذه وحدها

ن قلبه منها أل ىخرأقتراب مرة و حاول اإل ىحيرة هد ىستغل مصطفإ

ن قلبه لن يميل ألي بنت مهما كان  أهو كان يظن , حبها مشتعل ب حصبأ

  . حياته في ىهد ظهرت ىحت جمالها

صبحت أفترة مشوشة و تحتاج من ينصحها و في هذه ال ىصبحت هدأ

تصال بها و اإل ىنقطع علإعمر  ىحت,  مقصرة في عملها بدون قصد

تشكي همومها للشخص التي حاولت ن أ ىضطرت هدإ, تركها وحدها 

قتراب الوحيد الذي يهتم بها و يحاول اإلنه ببساطة  الشخص بتعاد عنه ألاإل

نها تعاني أليخفف عنها ألنه شعر  ىكلم مع هدن يتأ ىل مصطفحاو.  منها

  .كانت تحاول االبتعاد  ىن هدمن مشكلة ما لك

 ؟ شكل في حاجة مضايقاكي  ىمالك يا هد -
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 مخنوقة شوية -

 يه ؟إمن  -

 شوية مشاكل في البيت  -

 مع والدتك يعني ؟ -

 ال مع جوزي  -

صدمته الحقيقة  التي لم , ذنه مثل الصاعقة أ ىمة علوقعت هذه الكل

 .  يضعها في الحسبان

 نتي متجوزة ؟إ -

  محدش بيشوفهيوة بس عشان بيسافر كثير أ -

 يه المشاكل ؟إفاهم بس  -

 تخانق معايا بسببك إ -

 زاي ؟إنا ؟ أبسببي  -

  موبيلي إتصلت علىلما  -

 ي مشاكل أمل عأقصد أوالله مكنتش  ىدنا اسف يا هأ -

  لو سمحت  إبعد عني يا مصطفى -
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خفف عنها ما هي فيه لكنه ن يأراد أ , بعد هذه المحادثة مصطفى تركها

لن يصل بهم إلي طريق , يجب أن يختفي من حياتها  أن حبه لهدىشعر 

 شكلة مصطفىم . و يحاول نسيانها و ال يسبب لها المزيد من المشاكل

  أن قلبه تعلق بإمرأة متزوجة .

من يسمع منها و ينصحها في حياتها كي يخفف عليها هذا  ىرادت هدأ

 . كن يجب أن تبتعد عن مصطفىل ,العبء 

 . .. ها  وجدت عمر يتصل بها جالسة في هدوء تفكر في حيات ىبينما هد 

 الو  -

   م مصطفىهاتي رق -

 من غير أي مشاكل خالص يا عمر , أنا هسيب الشغل خالص  -

 صمت عمر لبعض الثواني ...

 غلط  , إنت فاهمأنا أسفة يا عمر بس أنا معملتش حاجة غلط  -

 طيب  -

بسبب ما حدث في  , حزنت هدى ة وهو في حيرة من أمرهعمر المكالم أنهى

 حياتها و المشاكل التي بينها و بين عمر .
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 هاتفها تتصفح وحدها القارص الشتاء جو في بيتها في ىهد تجلس كانت

, أصبحت األيام كلها  حينها به تشعر كانت التي الملل كثرة من المحمول

 متشابهة بعد أن تركت العمل لكن ظنت هذا هو الفعل السليم لتجنب المشاكل .

تي اصبحت مملة , لم تكن الهاتف و جلست تفكر في حياتها ال تركت هدى

في  مضى حياتها مع عمر ستتحول لهذا السوء , جلست تتذكر ما تتوقع أن

 ... ها مكالمة من مريمتائتتصفح الفيسبوك ج ىحين كانت هد حياتها .

 الو   -

 ؟ زيك يا مريم إ -

نه  محتاج يدخل إبابا تعبان جدا و الدكتور بيقول نا كويسة الحمد لله بس أ -

  ضروري ىالمستشف

 ربنا يقومه بالسالمة يا رب   -

 حاولي تكلمي عمر و قوليله ضروري , يا رب  -

 حاضر يا مريم هقوله  -

  ىشكرا يا هد -

 العفو يا حبيبتي  -

 ...غلقت المكالمة مع مريم بحثت عن رقم عمر و اتصلت  به أن أبعد 

 ....  عمر -
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 يه ؟إعايزة  ى ,نعم يا هد -

  ىن باباك تعبان و هيدخل المستشفإمريم كلمتني بتقولي  -

 متي ؟ إكلمتك  -

 دلوقتي  -

خليكي معاهم عشان  سرع وقتأنزل مصر في أجازة و أنا هاخذ أطيب  -

 نزل أعقبال ما تطمنيني عليه 

 حاضر  -

 سالم  -

, وجدت مريم في صالة  ن تذهب لزيارتهم في الصباح الباكرأ ىقررت هد

 اإلستقبال فذهبت لتطمئن علي صحة والد عمر ...

 إيه يا مريم عمو عامل إيه دلوقتي ؟ -

 أحسن الحمد لله , إمبارح كان تعبان أوي -

 طيب الحمد لله , أنا كلمت عمر و قالي إنه هياخد أجازة و ينزل علطول  -

 طيب يجي بالسالمة إن شاء الله  -

شعر والد عمر بذبحة صدرية و إحتاج للدعامات , أسرعت مريم ووالدتها في 

إنقاذه في الوقت المناسب , يحتاج األن للراحة الكاملة بدون أي ضغوطات . 



55 
 

د أن تم نقل والده لمنزله , لم يعد بحاجة للبقاء وصل عمر بعد يومين بع

 إطمئن عمر علي صحة والده , أصبح األن أفضل .  للمستشفي .

 قررت هدي أن تعتذر لعمر و إصالح ما يمكن إصالحه ...

أنا أسفة يا عمر , مكنتش أقصد أضايقك خالص , أنا سيبت الشغل كمان  -

 عشان متحسش إني بعمل حاجة غلط 

أنه قد تسرع في الحكم عليها , شعر بالحنين  تها في عمر , شعرأثرت كلما

 لحياته السعيدة التي كانت في الماضي

 حصل خير  خالص يا هدى -

ما عليهم محاولة اإلنجاب ألن عمر قد سامحها , رب فرحت هدى فرحة كبيرة

 . مرة أخرى

 و تصبح عالقتهم أقوي , قرر عمر نقل عمله لمصر حتي يبقى قريبا بهدى

كان هذا  ,ربما السفر كان سببا في الشجار المتواصل بينهم في الفترة السابقة 

 . قرار سعيد بالنسبة لهدى

عمل عمر في القاهرة و أصبحت  صبحمر شهرين علي الوضع الجديد , أ

بألم  شعرت هدى.  , عادت السعادة لمنزلهم مرة أخرى الحياة سعيدة بينهم

مستمر في المعدة لم تكن تتحمله , تناولت بعض المسكنات لكن األلم لم يختفي 

 . , طلبت من عمر أن يصطحبها للطبيب ليجدوا لها حل
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 د , بعد أن إنتهي من الكشف عن هدىذهبوا في اليوم التالي لطبيب نسا و تولي

 ..السعيدة  خرج و يحمل لهم البشرى

 مالها ؟ خير يا دكتور هدى -

   حامل  المدام  -

 و دب نبض الحياة من جديد .....
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