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A

جالًسا يتابع أحد القنوات االخبارية، دق جرس الباب؛ فقام بجسد متثاقل متمتًم 
ىف طريقة ليفتحه:

_فائدة وجود الصغار باملنزل لهذه املهمة..فتح الباب

مل يسأل عن هوية الطارق ولكنه فتح مبارشًة، وجد يُد تدفعه للداخل ..تحرك 
قليًل؛ فدخلت، لُيصدم من هيئتها املزرية، مل تطل صدمته، أغلق الباب، ثم 

اتجه نحوها عاقًدا زراعيه أمام صدره..صامًتا؛ فبداخله نار نشبت لرؤيته ألخته 
الصغرية هكذا؛ لكنه آثر الصمت حتى مينحها الفرصة كاملة؛ ليك تلملم نفسها 

وتسطيع التحدث..

بنظرة يغلب عليها اإلنكسار، دموع تلمع وتهدد بالنزول، تللم ملبسها املنزلية 
حولها، تشد حجابها .. لقد جاءت مبلبس املنزل ممزقة، حجاب يداري وجهها 

املكدوم فقالت ببكاء يحرق قلب أخيها:

_أريد الطلق.. اليوم 

زفر بصوت عال متجًها نحو األريكة، أغلق التلفاز، نظر لها فاتبعته بالجلوس؛ 
ليقول بنربة هادئة 

_ماذا حدث؟.. هو من فعل ذلك ؟

هزت رأسها  بالنفي، لتسقط دموعها، تركها تبيك حتى انتهت فقالت:

_والدته وأخته 



A

جحظت عيناه ومازال محافظًا عىل هدوءه

_ زوجك كان باملنزل حينذاك؟

ترددت ىف اإلجابة، تخىش أن تقول ال فيعيدها للمنزل مرة أخرى، فهمها من نظرة 
عينها ..

ابتسم بحنان يطمنئها فقالت 

_ال..ولكن 

مل يرتك لها فرصة للحديث، احتضنها..فبكت بقوة عىل صدره.

ود لو ذهب إىل والدة زوجها ليحطم رأسها، يريد ان يعلم ملا فعلوا كذلك، ولكن 
مهًل، يعلم أخلق اختة وتريتها ككف يداه.

بعد وقت، جذبها لغرفتها حتى ترسيح قائًل 

_سأسمعك ولكن اسرتيحِ أواًل..ولنا حديث آخر.

جلس إىل جوارها ىف الفراش، يهدهدها كطفلة صغرية حتى ترتاح وتخرج 
تنهيدات ما تثقل قلبها، لكنها انتبهت لوجوده وحيًدافقالت 

_أين الصغار .. وسارة ؟

ضحك قائًل  

_طردهم اليوم عند جدتهم، كنت أود أن أنعم باملنزل لحايل اليوم وكم يوًما.. 
ولكن حايل لن يرتكنى وحيًدا



A

_أنا حالك يا يس

قبل رأس أخته 

_أنت حايل يا ياسمني، مل يتبقى لنا يف هذه الدنيا سوى بعضنا.. منذ ذلك اليوم 
الذى طُردنا فيه من جنة والدينا بعد رحيلهم 

ازاحت الغطاء عنها وجذبت عنقه

_مل أراك يوًما أخى الكبري ..لكن أيب يا يس..مل أخطأ يا يس..ظلموين 

ساسمع تفاصيل ماحدث لك كله، لكن قبل ذلك ارتاحي قليًل وابدىل ملبسك، ال 
تقلقي من شئ، يكفي اننا سويا هنا.

خرج من الغرفة بابتسامة زائفة، مل يطرق النوم جفنيها

قامت لتغتسل، وتشكو حزنها إىل الله ىف صلتها. 

تذكرت زوجها عندما كان ينادي عليها ب وصية رسول الله، يخاف الله ىف حقها، 
ومبرور سنوات عمرهم األربعة املاضية أمام عينيها ىف دموع، سنة ِخطبة، ثلث 

زواج، تردد يف أُذنها 

كلمته األخرية وهو يقول 

_قارصات الطرف

فهمت مقصده جيًدا، فكيف سيكون هذا اللقب من حق أخرى ..



A

عاد إىل االريكة.. بحال غري ذى قبل ساعتني، سأل نفسه كثريًا..ماذا يفعل؟ 

إنها أخته الصغرية، وصية والديه..هل سيطلقها من زوجها، عليه أن يسمع أواًل 
منها ودفاع زوجها أيًضا.

شعر بحفيف جلبابها، رفع رأسه مبتسًم، مد يده فجذبها نحوه؛ لتجلس لجواره..
قائًل  

_جميلة أنت حتى بوجهك املكدوم

فقالت بابتسامة ودودة 

_هذا ألنها عينك من تراين يا أخى 

رتب عىل كتفها وسألها

_ماذا حدث؟

شعر بارتجافة يدها وجسدها باكية

_الشئ سوى اىن قلت رأى برصاحة 

عقد حاجبيه مستفهم

_اى رأى هذا؟!

بضحكة ساخرة وحزينه 

_ىف زيجة زوجي الثانيه
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صدمة أخرى يتلقاها من الحديث، آخرجه عنها 

طرقات الباب متتالية وبحدة، تحرك نحو الباب بآلية ليفتح..وجد زوج أخته 
الطارق..نظر له طويًل،  تنهد فاتحا الباب، سامًحا له بالدخول

_أدخل يا عمرو 

دخل عمرو بخزى، آلقى التحية..وجد ياسمني تجلس، هرول ناحيتها 

_ياسمني..ماذا حدث ؟

علمت عند عودىت للمنزل، ملاذا تركت هاتفك ؟

ملاذا مل تحاوىل االتصال يب؟ كيف حالك؟ 

تحديث بالله عليك ..ماذا حدث؟

هَم يس بازاحته عن مكانه قليًل ليجلس، قائًل:

أهدأ يا عمرو.. ستحىك لنا ولنعرف رس زيجتك الثانية هذه؟

جحظت عيناه مردًدا :

زيجة من ؟

أنا أم أَنت؟

ابتسم يس، وجلس بأريحية، تبعة عمرو 

ملاذا تضحك؟
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قالت ياسمني ببكاء

_والدتك تريد تزويجك واختارت لك العروس ورشحت لها ظروفك وحددت 
امليعاد غًدا.. 

هب قائًل بحدة:

_تتحدثني عني أنا؟..ماذا بِك؟

ىف الصباح حدثتنى تليفونًيا، أخربتني أن انزل عندها

تريد الحديث معي..

وعندما نزلت إليها وجدت صفاء أختك معها

رحبت بهم وجلست، ثم قالت:

بعد ثلث سنوات من زواجكم، ومل يرزقكم الله مبولود 

نريد أرضا جديدة تطرح لنا..

مل أفهم مغذى ما تقول ، فاكملت:

يا ابنتي وافقي زوجك عىل الزواج من آخرى، أنا اخرتت العروس املناسبة وغًدا لنا 
لقاء مع أهل العروس.

تاهت يب الدنيا، ومألت الغشاوة عيني..ورددت عليها 

هو وافق عىل ذلك ؟
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ردت عىّل صفاء:

مل يوافق  .. بل أنت من ستقنعينه، يجب أن يتزوج لننال الحفيد املنتظر ..

دون وعي منى، رصخت بهم 

_استحالة، استحالة انتم تكذبون..ومن سأقنع؟ هذا لن يحدث.

رصخت يب قائلة:

أحفِظ أدبك

صويت َعىل قليًل:

أنا مؤدبة، وأحافظ عىل بيتي وزوجي، هذه إرادة الله 

يرزق من يشاء ويجعل من يشاء عقيًم 

وماذا عنك ..إن كنت ىف مكاين 

هل ستزوجني زوجك ألخرى؟

صاحت والدتك :

اصمتى، السمح الله لن يحدث 

انها متأل عني زوجها وتنجب 

رصختي كانت عالية 
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:وماذا ادراِك بشأين أنا وزوجي ..اتركونا وشأننا 

هذا لن يخصكم أبدا .

لطمت خدي والداتك وسبتنى، حاولت الدفاع عن نفيس 

وزادت رصختي وإين لن أترك زوجي الخرى و لن يتزوج ولن اترك املنزل ...

زادت يف رضيب و ساعدتها صفاء وقالت يل:

هذه آخر لحظة لِك باملنزل، تتحديني أنا 

ليس لِك مكان هنا وزوجك سيتزوج وزجت يب نحو الباب..

تحاملت عىل نفيس، ووقفت بدموع و كربياء:

سأخرج اآلن ألنه بيتك، لكن ما حدث يل شأن زوجي وأهيل 

قالت يل بجفاء:

لن تعودي هنا ثانية، إنه ابني ولن يخرج عن طوع والدته .

وأغلقت الباب خلفي..

ال أعلم كيف وصلت إىل هنا..

رسدت تفاصيل ماحدث بدموع شقت قلب زوجها واخيها الذى ينتظر حديث 
عمرو. 

دارت الدنيا رأسا عىل عقب بعمرو، ماذا فعلت والدته؟
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رمت بحياته فالنار دون علمه.. أصدرت حكم مسبق 

هذا ألنه ليس رجل يف نظرها، أم ماذا؟ 

نهض عن مكانه قائل:

_لن تعوِد إىل هناك ثانية كم قالت أمي

هبط قلبها إىل األرض السبعني، هذا من دافعت عنه وتحملت اإلهانه من 
أجله، ماذا عن سنوات عمرها برفقته حب، عطف، مودة .. كل هذا ذهب مع 

الريح؟أخيها يس يحاول استعاب الكلمة 

ماذا قال؟..حتم سيلقنه ويلقن أهله درًسا لن ينسوة ما حيوا.

ماذا فعلوا ألخته؟ ..زهرة الياسمني الخاصة به .

قبل أن تتحرك يده لتسكت عمرو عن ُسم حديثه..وجده يقول:

لن نعود سويًا إىل هذا املنزل، سيكون لنا منزاًل منفصًل، لكن قبًل سأذهب إىل 
أمي 

اسمع منها كيف لغت وجودي وجعلتنى طفًل تأخذ عنه القرار..

ووجه برصه نحو يس 

_أعدك يا يس أن ياسمني حقها ستأخذه مني أنا، هى أمي لها عيل حق الود 
والطاعة فيم اليأيت عىل حيايت، وبرها  

وقبل أن يرحل عنها قال 
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_ستجلسني معززة، مكرمة ىف بيت أهلك، حتى يأذن الله لنا بالعودة ثانية 
..أعدك يا نصفي اآلخر

وأغلق الباب خلفة بحدة، عادت إىل الواقع عىل صوت أخيها يقول لها

:قلت لك يا كل حاىل سرتافقينى األيام املقبله

هيا لننعم بالنوم وسأهاتف سارة لتعود والصغار غًدا. لقد فسدت العطلة 

ضحكت ببكاء 

:سامحني يا أخي، مل أرد كل هذا

_هل ستوقفني ارداة الله 

لعله خري..عرفت مقدار حب زوجك لِك

خجلت من أخيها وقالت :

الحمدلله.

قرصت طرفها، حفظت زوجها ..حفظها الله وسرتها

 متت بحمد الله

وفاء الغرباوي


