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تـمهيـــد

�حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�ش���اة و�ل�ش���ام على �أ�شرف 
�لأنبياء و�ملر�شلني نبينا حممد وعلى �آله و�شحبه �أجمعني.

�أما بعد:
�أريد حًا .. برنامج �شرفت 

بتقدميه يف قناة بد�ية �لف�شائية .. 
كانت حلقة جمهويل �لهوية 

)�للقطاء( .. حلقة ��شتثنائية .. 
كان يل معها حادث وحديث .. 
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عبار�ت وعرب�ت .. �شور و�ت�شالت .. تّوجتها �بنتنا ) هند( 
باإت�ش���ال مع������ي �شخ�ش���يا .. بني يديكم تفا�ش���يل ما د�ر فيه 

.. فاإىل ق�شة �للقيطة )هند(!!



7

ات�صَلْت بي على جوايل الـخا�ص: 
�أنت عادل �لعبد�جلبار؟

قلت: نعم.
قالت: �أنت �شاحب برنامج 

�أريد حًا على قناة بد�ية؟
قلت: نعم.. تف�شلي

قالت: �لذي �أخرج حلقة 
»�للقطاء«؟

قلت: نعم.
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قالت: و�هلل �لعظيم ؟!
قلت: نعم هو.

فبكت وبكت ثم �أغلقت �ل�شماعة.
�ت�شلت بها مل ترد!!

بع���د �ش���اعة �ت�ش���لت بي: �آ�ش���فة ج���د�ً لعدم �ل���رد وقطع 
�خلط.

قلت: ح�شل خري.
قالت: �أنا و�حد من هوؤلء �للقيطات..

قلت: �أهًا و�شهًا بك.
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قالت: ممكن �أناديك »�أبوي«؟!
قلت: �أت�شرف بذلك »بنتي« فبكت ثم رجعت

قل���ت له���ا: ��ش���محي يل �ت�ش���ل بك م���ن  �لرق���م �لثابت  
»جماناً« 

قالت: �ت�شل بي لكن 
ل ت�شجل �للقاء. 

قلت: طيب.
ممكن �كتب بع�ض 

�ملكاملة؟
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قالت: ل باأ�ض.
قلت: تف�شلي..

قالت: �أنا ممنونة لك.
قلت: �أهًا و�شهًا..

تف�شلي بذكر 
ق�شيتك وق�شتك!. 

بد�أت  حتكي 
50  يل ق�شتها طيلة 

دقيقة تقريباً.
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قال���ت: �إنه���ا ترب���ت يف بي���ت رج���ل �أعم���ى و�م���ر�أة ولي�ض 
معه���ا �إخ���وة ول �أخ���و�ت لكن يل �أبن���اء وبنات ع���م وخال من 

�لر�شاعة. 
تق���ول: ع�ش���ت طفولتي مث���ل �أي طفل���ة ومل �أكن �أعرف 
�أين لقيط���ة نهائي���اً، لكن���ي �ش���معت و�أن���ا يف �أوىل �بتد�ئ���ي �أن 
��ش���مي هند عبد �هلل و�لذي رباين ��ش���مه عبد �هلل لكن مايف 
��شم �لعائلة! وهنا بد�أت �أ�شك قال يل مرة �أحد عيال عمي: 
�إنتي مو بنت عمي �أنتي �أبوك و�أمك ماتو� يف �شيارة..! ذهبت 
لأم���ي و�ش���األتها فقال���ت: ل يك���ذب علي���ك! ع�ش���ت طفولتي. 
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وكنت متفوقة يف �لدر��شة.. كنت �ألعب و�أمرح مع �أمي و�أبي 
�لأعمى �لذي ل �أن�شى بر�ءتي معه.. كنت �ألعب معه و�أ�شمه 
و�أقبل ر�أ�شه ويديه وهو كذلك كان ياعبني جميع �لألعاب 
ول �أتذك���ر �أن���ه كان ي�ش���ربني �أو يرف���ع �ش���وته عل���ي �أب���د�ً ل 

�أتذك���ر، �أدخلن���ي مد�ر����ض حتفي���ظ 
وكان  )بن���ات(  �لك���رمي  �لق���ر�آن 

ي�ش���مع يل هو و�أم���ي �لقر�آن 
�أوًل باأول.

بحمد �هلل حفظت �لقر�آن 
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كامًا يف ثالث متو�شط و�أقام يل �أبي �لأعمى حفلة ح�شرها 
و�عط���وين  وبناته���م  و�أولده���م  و�أخ���و�يل..  �أعمام���ي  كل 

�لهد�يا...
وقبل �أن �أدخل �أوىل ثانوي جاءت لبيت �أبي �مر�أة مع  

رجل يريدون مقابلتي.. فخفت ملاذ�؟ توقعت �أنهم يريدون 
خطبتي.. 

�مله���م لب�ش���ت عباءتي وذهبت �أنا و�أم���ي �إىل �ملجل�ض عند 
�أب���ي وكانت هناك �مر�أة ورجل فقالو�: يل يا هند: �أنِت �لآن 
كبرية ولبد نتكلم معك باأمر مهم يف حياتك.. خفت كثري�ً 
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م���ن كامه���ا، فقال���ت: ي���ا هن���د – ه���ذ� �لرجل وهي ت�ش���ري 
لو�ل���دي هو �أبوك وما هو �أب���وك! وهذه �أمك وما هي �أمك! 
قل���ت كي���ف؟ ل تقول���و� �إن �أمي و�أب���ي ماتو� يف حادث �ش���يارة 
مثل ما قاله ولد عمي و�أنا �ش���غرية.. معقولة ماما تكذبني 

على 15 �شنة و�أنا �أعي�ض عند عائلة ما هم �أهلي؟!
قالت: ل يا بنتي!!

ه��ذ� �أب���وك وه��ذه �أم��ك �شحيح ق��د ر�شعت م��ن زوج��ة 
عمك وهذ� �ل�شايب �لأعمى عمك �أخو �أبوك من �لر�شاعة 
�أم��ا �أم��ك و�أب���وك فماتو� يف ح��ادث �هلل يرحمهم  »حم��م��د« 
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وم������ا ن����ع����رف ع���ن���ه���م ���ش��ي��ئ��اً 
ي��ا  و�أن��������ِت  �لآن...  ح���ت���ى 

ه��ن��د ���ش��اح��ب��ة �ل��ق��ر�ر 
ع����ن����د ت������ب������ق������ي   �أن 

ه������ذ� �ل����رج����ل �ل�������ذي رب����اك 
ومربيتك  بالر�شاعة  »عمك« 

زوجته �أو تنتقلني م��ع�نا �إل�ى  د�ر رعاية 
�لفتيات لتعي�شي مع �لأيتام مثلك.. �لتفت �إىل �أبي �لأعمى 
ر�فعاً  �هلل  يدعو  للقبلة  متوجهاً  فوجدته  »عمي«  ق�شدي 
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زوج��ة عمي بجانبي  و�أم��ي ق�شدي  ع��ن��ده..  �أبقى  �أن  يديه 
تقول: كيفك يا بنتي!!!

فقالت �لأخ�شائية: ماذ� قلت يا هند؟
قلت: �أريد �لبقاء عند �أبي هذ� �لذي رباين! 

فم�ش���ح دموعه بغرتته �لبي�ش���اء  و�أخذ يبكي و�أنا �أبكي 
و�أمي تبكي و�أنا �أتذكرها حمافظتها علي وتربيته يل!!
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وفجاأة دخل عمي �لذي هو �أبي من �لر�شاعة وكنت �أحبه 
كث���ري�ً لأن���ه  كان د�ئم���اً ي�ش���األ 
ع���ن���ي ويذه���ب بي للمدر�ش���ة 

م���ع �أولده ويذه���ب ب���ي 
للم�شت�ش���فى �إذ� مر�ش���ت 
�أي  و�إىل  �ملاه���ي  و�إىل 
مكان �أريده حتى �ل�شفر 

كنت �أ�شافر معه و�أولده.
ق���ب���ل���ت ي����دي����ه ور�أ������ش�����ه 
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وقلت: �أن��ت �أب��وي وه��ذ� بعد �أب��وي، قبلت عمي و�أب��ي فقام 
حياة  ذل��ك  بعد  وع�شت  �لنظامية  كلها  �لإج����ر�ء�ت  باإنهاء 
م�شتقرة معهم مع �أين كنت �أح�شن لأمي و�أبي �حلقيقيني 

لكني كنت �أقنع نف�شي باأن �ألتقي بهم يف �جلنة..
ع��������م�����������ي  �هلل  رزق 
�لأع���م���ى م����اًل ك��ث��ري�ً 

ي���ق���در ب��ع�����ش��ر�ت 
�ملايني وكذلك 

�لر�شاعة  م��ن  �أب��ي 



19

بينما �أعمامي �لبقية كانو� فقر�ء جد�ً وعددهم ثمانية من 
�أم �أخرى.. بينما عمي و�أبي �أ�شقاء حتى عماتي كان عددهن 

ثاثة �أحبهن كثري�ً وهن كذلك يحببنني..
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�ش���نة   18 عم���ري  بل���غ 
فت���ويف �أبي م���ن �لر�ش���اعة  

رحم���ه �هلل ، فبكي���ت 
�ش���ديد�ً  ب���كاًء  علي���ه 

فه���و  قلب���ي  مع���ه  تقط���ع 
�أح�ش���ن يل كث���ري�ً بع���د وفاة 

و�لدي و�أمي يف حادث �ل�شيارة.. 
بعده���ا باأي���ام ز�رتن���ي يف �ملنزل �أخ�ش���ائية من �ل�ش���وؤون 
�لجتماعية غري �لتي ز�رتني و�أنا عمري 15 �ش���نة فجل�ش���ت 
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معها وحدنا و�أخربتها بق�شتي فتفاجاأت وقالت �أبوك و�أمك 
ماتو� يف حادث؟غريبة!!

�أ�ش���ًا �أنت ما لك ل �أم ول �آب �ش���رعيان.. !!! قالت هذ� 
و�أنا و�قفة فجل�ش���ت من هول �ل�ش���دمة م���ن كامها. قلت: 
كي���ف؟ قال���ت: ل �أع���رف.. ��ش���ايل م���ن �أن���ِت �ش���اكنة معهم ؟ 

تريدين منا �شيئاً؟ هل �أزعجوك؟ هل �شايقوك؟ 
قلت: ل بل هم مثل �أمي و�أبي و�أهلي .. وقعت على ورقة 
و�أعطتني مبلغاً من �ملال  فرددته وقلت �أنا ل�ش���ت فقرية ول 
�أريد �شيء منكم فخرجت وذهبت لعمي �لأعمى �لذي رباين 
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و�ش���األته.. فق���ال نعم كامها �ش���حيح فاأب���وك و�أمك ل �أحد 
يعرف عنهما �شيئاً ولهذ� كتبو� يف �جلهات �لأمنية �أنه لي�ض 
لك  �أب ول �أم.. هذه  هي �لق�ش���ة يا بنتي!! �ملهم بلغ عمري 

22 �شنة تويف عمي �لأعمى �لذي رباين.
ف�شاقت علي �لدنيا مبا رحبت وقد ر�ح بعد �هلل �شندي 
يف هذه �لدنيا، �أُ�شبت بانهيار ع�شبي، دخلت �مل�شت�شفى �أربعة 
�أي���ام من فقده وموته، بعد �ش���هر من موت���ه �أجتمع �أعمامي 
وعمات���ي م���ع �أمي و�أنا ك���ي يوزعو� �لرتكة ف���ا ور�ث له �إل 
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�أم���ي وتاأخذ )�لربع( و�أنا ل �ش���يء يل، وث���اث �أرباع �لرتكة 
لأعمام���ي وعمات���ي �إخو�ن �أبي م���ن �أبيهم.. فقال���و� �أعطونا 
جمي���ع �ش���كوك و�أم���و�ل �أخين���ا يق�ش���دون عم���ي �لأعم���ى – 
رحم���ه �هلل – فقال���ت �أم���ي: دعون���ا نذهب للقا�ش���ي �أف�ش���ل 
فرف�ش���و� لك���ن تدخل �إخو�ين م���ن �لر�ش���اعة فو�فقو� على 
ذل���ك فهم ميلكون ن�ش���ف ما ميلكه عم���ي �لأعمى، فقد كان 

�شريكاً لأبيهم ...
)ه��ذه  ي�شاحمه  �هلل  عمي  فقال  �لقا�شي:  عند  جئنا 
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عاقة  لنا  م��ا  تطلع  �لبنت 
ول  �أب��وه��ا  ن��ع��رف  ول  فيها 

�أمها!( .
�لقا�شي:  ف��ق��ال 

ب����ل جت���ل�������ض، ف�����ش��ك��ك��ت... 
فقال: يا �إخ��و�ن ويا �أخ��و�ت! 

�أنا قر�أت جميع ما لدى �مليت »عبد�هلل«  
»هند  �لبنت  لهذه  عقار�ته  جميع  ب��اع  لقد   .. �هلل   رحمه 
عبد�هلل« قبل موته.. حتى �لفيا �لتي ي�شكنون بها كتبها 
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با�شمها ولي�ض لكم �إل ثمانية مايني ريال فقط!! فرف�ض 
�أك��ر م��ن مائة مليون  �ل��ع��ق��ار�ت ت�شاوي  �أع��م��ام��ي وق��ال��و� 
»حممد«  وبا�شم  �لبنت  ه��ذه  با�شم  جميعها  ف��ق��ال:  ري���ال، 
�أخوه �ل�شقيق. فقال �أولده »�أخو�ين من �لر�شاعة« �أخربنا 
فبكيت  هند!  لأختنا  بها  نتنازل  ونحن  �شيء  بكل  و�ل���دي 
ورفعت يدي و�شاألت �هلل �أن ي�شرته يف �لآخرة كما �شرتين 
– فخرجنا م��ن �ملحكمة وج��اء  – رح��م��ه �هلل  وم��ي��ت��اً  ح��ي��اً 
�جتمع بي  �أ�شاحمهم..  �أن  �أعمامي يعتذرون يل ويطلبون 
�أخو�تي من �لر�شاعة وطلبو� مني بطاقة �لأحو�ل �خلا�شة 
بي لإنهاء �لتنازل عن ن�شيب  و�لدهم يل فرف�شت لكنهم 
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�أ�شرو� فو�فقت حتت �شغط منهم.
ز�رتني �أخ�ش���ائية وعمري 23 �ش���نة تعر�ض علي �لزو�ج 
وكان معها ملف فيه كل معاملتي... فلما �ش���اهدت �لق�ش���ر 
�لذي �ش���كنت فيه �ش���األتني ملن هذ� �لق�ش���ر؟ قلت: يل! قال: 

تكذبني!!  قلت و�هلل؟ و�أخربتها �لق�شة كاملة.
وطلبت منها �أن �أطلع على �مللف فاأعطتني �إياه... 

ي���ا �هلل! ماذ� قر�أت؟! لقد وجدين عمي �لأعمى مرمية 
عن���د زبال���ة ولي�ض مث���ل ما قال���و� يل �أن �أمي و�أب���ي ماتو� يف 

حادث �شيارة..
ي���ا �هلل م���ات عم���ي �لأعم���ى و�أب���ي م���ن �لر�ش���اعة فم���ن 
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�أ�ش���األ؟ ذهبت �لأخ�ش���ائية.. وقررت �أن �أفاحت �أوًل زوجة �أبي 
من �لر�ش���اعة فذهبت  �إليها  و�ش���األتها عن ق�ش���تي فقالت: 
ج���اءين قب���ل 23 �ش���نة عم���ك �لأعم���ى وزوجت���ه وقال���و� يل 
)�أر�ش���عيها لأن عم���ك م���ا يجي���ب عي���ال( كان عقي���م و�أبوك 

و�أمك ماتو� يف حادث �شيارة هذ� �لذي �أعرفه يا بنيتي، 
قلت: ما يف حاجة ثانية؟!

قالت و�هلل ل �أعرف �شيئاً .. ولو كنت �أعرف لأخربتك.
فذهبت لأمي و�شاألتها! فقالت: نف�ض �لكام.. 

لكن يف د�خلي ت�شاوؤلت ل �أعرف كيف �أجيب عنها؟!
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مر�شت »�أمي« �لتي ربتني بال�شرطان، 
فجن جنوين.. 

من �شيبقى يل يف هذه �لدنيا.. 
خ����ذو� ك���ل �أم�����و�يل و�ت���رك���و� �أم���ي 

تعي�ض معي...
بد�أت جل�ش���ات �لكيم���اوي.. فر�أتني 

عنده���ا فقال���ت: يا هند تريدي���ن �أخربك 
بق�شتك مع عمك �لأعمى؟! 

قلت: يا ليت! يا ليت! فبكت وقالت: 
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قبل 23 �شنة خرج عمك 
ي�شلي  �لأعمى  عبد�هلل 
عادته  ه��ي  كما  �لفجر 

بيت  يف  �شاكنني  وك��ن��ا 
خ��رج  �إي���ج���ار..  �شعبي 

بها  ي��ع��رف  ع�شاه  معه 
�شوتك  ف�شمع  �ل��ط��ري��ق 

ت���ب���ك���ني ف����ج����اء ع���ل���ى �ل�������ش���وت 
فحملك  ك��رت��ون  يف  �ل��زب��ال��ة  برميل  بجانب  ف��وج��دت��ك 
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�مل��ن��زل فلما  �إىل  ب��ك  �إىل ���ش��دره وع��اد  بيديه وه��و ي�شمك 
جميلة  �شغرية  بي�شاء  طفلة  يحملك  ر�أيته  �لباب  فتحت 
فقال: يا نورة هل هي كاملة ما فيها �شيء؟ فقلت ما �شاء 
�هلل كاملة و�لكامل �هلل، قال: )خذيها رو�شيها بروح �أ�شلي 
و�أج��ي( ذهب ي�شلي ورج��ع ب�شرعة و�أخ��ذ يقبلك وي�شمك 
وكنا  �أولد  ياأتيه  ل  عقيماً   ك��ان  فقد  يبكي  وه��و  وي�شمك 

فقر�ء... فقال: ماذ� نفعل معها
 قلت: نربيها

فقال: ما هي حمرم لنا
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فقلت له: زوجة �أخوك حممد تر�ش���عها وي�ش���ري �أبوها 
و�أنت عمها

فقال: و�إذ� �شاألوين عنها
قلت: )�أ�شاأل �أخوك حممد هو بيدبر �ملو�شوع!(

�ت�ش���ل باأخيه حممد وجاء للمنزل مبا�ش���رة و�ش���اهدها 
فبك���ى ورق قلب���ه مل���ا ر�أك يا هند وقال عم���ك: يا حممد ودنا 

نر�شعها من زوجتك و�أربيها �أنا ونورة.
فقال: �أب�ش���ر لكن لزم �أعرف ق�شتها �أول! فاأخربه بكل 
�ش���يء، و�أبوك حممد حاملك يف يديه ف�ش���مك �إىل �ش���دره، 
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وقال هذي بنتي و��شمها هند. فذهب بك لزوجته و�أر�شعك، 
و�أ�شهد جميع �إخو�نه و�أخو�ته، وقال: هذه بنتي هند و�أبوها 
م���ات ه���و وزوجت���ه يف ح���ادث �ش���يارة و�ش���ريبيها �أخي حممد 
�لأعم���ى. فقال���و�: �أعم���ى وفق���ري ي���ا حمم���د! فق���ال يرزق���ه 
�هلل!! فبكى عمك �لأعمى وقال �أبوك حممد من �لر�ش���اعة 
لعمك و�أنا )نحن ثاثة، و�هلل �ش���اهد علينا مايف �أحد يقول 
ه���ذه �لق�ش���ة لأحد م���ن �إخو�نن���ا �أو �أخو�تن���ا �أو عيالنا ذكور 
و�إناث ع�شان ما نحرج �لبنت �إذ� كربت( فذهب بك للجهات 

�ملخت�شة و�أنهو� جميع �لأور�ق وع�شتي معنا وهلل �حلمد. 
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قل���ت: �أم���ي من؟ و�أبوي م���ن؟ قل���ت و�هلل ل �أعرف!! ل 
�أدري وجدناك عند �لزبالة!

فقلت: لقيطة!!
فبكت �أمي و�شكتت.

قلت: و�أمي زوجة عمي تعرف؟!
قالت: م�شتحيل »ل«

قلت: و�إخو�ين و�أخو�تي من �لر�شاعة؟
قالت: »ل« ول و�حد يعرف �إل نحن �لثاثة فقط
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بكي���ت ب�ش���كل غري���ب لأول م���رة �أبك���ي مثل���ه.. ف�ش���رت 
�أرجتف من �لبكاء.. ومتنيت �أن عمي �لأعمى �لذي وجدين 
�أمامي كي �أقبل يديه ورجليه ملا فعل معي وحتى و�لدي من 

�لر�شاعة لن �أن�شى ف�شله على بعد �هلل..
قلت لأمي: يعني �أنا نتيجة لذة و�شهوة بني رجل و�مر�أة
قال���ت: ما �أدري!! ثم )�إنتي لي�ض  ح�شا�ش���ة خا�ض؟!( 
�ملو�ش���وع له 23 �ش���نة  وحممد وعبد�هلل ماتو� ومايعرف �إل 
�أن���ا و�أنِت فقط، وكل �لنا�ض يعرف���ون �أن )�أبوك و�أمك ماتو� 

ب�شبب حادث �شيارة(.
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فك���رت بكامه���ا.. وجدته مقنعاً.. وخا�ش���ة �أن �هلل �أر�د 
بي خري�ً..

ق���ررت �أن �أت���زوج م���ن ه���م مثل���ي يف �أك���ر م���ن د�ر ممن 
ي�شمونهم جمهويل �لهوية..
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فزرتهم ويا ليتني ما زرتهم.. 

ل��ق��د ت��ق��ط��ع ق��ل��ب��ي مم���ا ر�أي����ت����ه و����ش���اه���دت���ه و���ش��م��ع��ت 
ق�ش�شهم.. 

طلبت من �مل�ش���رفة �أن تاأذن يل باأن �أعمل لهم برناجماً 
�جتماعياً ملدة يومني. فو�فقت.

فجل�ش���ت معهم وع�ش���ت معاناتهم ب���كل ثو�نيها وقارنت 
بينه���ا وب���ني حياتي مع من رب���وين يف بيته���م وجدتها فرقاً 
بني �ل�شماء و�لأر�ض يكفي �أنهم يعي�شون با �أب و�أم! وهذه 
وهلل �حلمد مل �أذقها مطلقاً، بل منحني �هلل �إخو�ناً و�أخو�ت 
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بالر�شاعة و�أعماماً وعمات و�أ�شرة كاملة. 

فكل من يف �لد�ر ممن هم مثل حالتي جمهويل �لهوية 
يعي�ش���ون جحيم���اً ل يطاق فا من���زل ول وظيفة ول فرحة 

عيد ول �شفريات! بينما �أنا كل هذ� عندي وهلل �حلمد..
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منت معهم ليلتني يف �لد�ر �شاقت بي نف�شي!! 

�أ�شعر �أنني �أختنق من كامهن. 
فكل واحدة تدعو على من كان �صببًا يف وجودها:
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تقول الأوىل:
- �هلل ينتقم ممن و�شلني لهذه �ملرحلة!!
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وتقول الثانية:
- يوم �لقيامة لن �أ�شاحمهم!
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وتقول الثالثة: 
- حرموين من �لر�حة.. �هلل يحرمهم �جلنة!.
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وتقول الرابعة:
- �أمتن���ى �أ�ش���اهد �أم���ي و�أب���ي م���ع �أنه���م م���ا ه���م كذل���ك، 
و�أقطعه���م بال�ش���كني قطع���ة قطع���ة!! )لي�ض ي�ش���وون فيني 

كذ�؟!(
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وتقول اخلام�صة: 
 - عمري 18 �ش���نة! �أق�شم باهلل كاأن عمري 81 من �لهم! 

ما �أعرف �أنام من �لتفكري..
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وتقول ال�صاد�صة: 
- ودي �أح�ش���ر منا�شبة عيد �أو زو�ج مثل �لبنات.. مثلي 

مثلهم!
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وتقول ال�صابعة: 
- �لدنيا ر�حت علينا .. �هلل يعو�شنا باجلنة!
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وتقول الثامنة: 
- عمري 24 �ش���نة و�آكل حبوب �ل�ش���غط و�ل�شكر مما �أنا 

فيه!
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وتقول التا�صعة: 
�أنا ع�ش���ت عند رجل مات فرموين �أهلي، وقالو� �نقلعي 
عنا!! روحي عي�شي مع �لبنات �لاتي مثلك �شوهِت �شمعتنا 

ولول �أبونا كان طردناك من زمان!
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وتقول العا�صرة والأخرية: 
قومو� �شلو� ركعتني و�دعو� لهم باملغفرة!!

�شاألوين عن ق�شتي فاأخربتهم بكل �لتفا�شيل.. فقالت 
�إحد�هن يعني �أنت مثلنا! 

قلت: »نعم«، لكني مل �أع�ض مثلكن هذه �ملعاناة.
فقالت �أكربهن �ش���ناً و��ش���مها »�شادن«: يا �هلل.. �حمدي 
رب���ك �أن���ِت يف جن���ة ما وجدته���ا �لبن���ات �للو�تي له���ن �أم و�أب 
حقيقي���ان وبطري���ق �ش���رعي.. حينها بكيت بق���وة وحمد �هلل 

على ما قدر ولطف!
قالت: �ش���ادن: لو هذ� �لأعمى فع���ل معي كذ�.. لأجل�ض 
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�أدعو له كل حياتي.
فقلت: و�هلل هذ� �لذي �أفعله �لآن.

قال���ت �ش���ادن: حظك!! �ش���ويف »حنان« عا�ش���ت يف مزبلة 
مع عجوز وعمرها �لآن 19 �شنة ما تعرف تكتب ول تقر�أ..

فقلت حلنان: كام �شادن �شحيح؟!
فقال���ت: م���ا ذكرت���ه قلي���ل فق���د كن���ت �أمر����ض ول �أج���د 
عاج���اً حتى �إين كنت �أموت لك���ن  كان جارنا يذهب بي �إىل 

�مل�شت�شفى على �أنني بنته.. »خليها على �هلل!«.
�أذن ل�ش���اة �لفج���ر دون �أن ن�ش���عر و�لأخ�ش���ائية معن���ا 

ت�شمع كامنا، ف�شاألتها:
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)اأي�ــص اأ�صــعب حاجــة مــرت عليك دكتــورة من 
ق�ص�ص البنات؟(، فقالت: كثرية منها:

�لق�ش���ة �لأوىل: �أن فت���اة مات���ت ومل جن���د �أح���د يع���زي 
فيه���ا �أو ي�ش���األ عنه���ا، ذهب���و� به���ا للم�شت�ش���فى ث���م جمعن���ا 
ثيابها وحاجيتها و�نتهت بذلك �ش���فحة حياتها يف �لد�ر... 

ب�شر�حة هذ� �مل�شهد عجزت �أن�شاه.
�لق�ش���ة �لثانية: تزوجت فت���اة عندنا من رجل معروف 
يف عائلت���ه مبو�فق���ة زوجت���ه وه���ي �لآن تعي����ض معه���م �أحلى 

حياة منذ 6 �شنو�ت و�أجنبت ولدين..
�لق�ش���ة �لأخرية: فتاة عمرها 28 �ش���نة م�ش���ابة بف�ش���ل 



51

كلوي، بقيت كثري�ً يف �ملعاناة و�لأمل.. تربع لها رجل بجميع 
تكالي���ف �لع���اج و�أج���رت �لعملية وتزوجت من �ش���اب مثلها 
جمهول �لهوية و��شرتى لهم بيتاً و�شيارة وزرتهم �أكر من 
م���رة ف�ش���بحان �هلل من رقق قل���ب هذ� �لرج���ل عليها.. فقد 
كان���ت زوجت���ه مري�ش���ة يف �مل�شت�ش���فى يف نف����ض �لغرفة �لتي 

فيها هذه �لفتاة.
�نته���ت �لليلة �لأوىل ثم �أم�ش���يت �لليل���ة �لثانية بجمع 
كل طلباته���ن وعدده���ن 14 فتاة وحاولت حتقيقها وخا�ش���ة 
�أنن���ي �أمل���ك ثروة وعق���ار�ت بعد وف���اة عمي �ل���ذي رباين – 

رحمه �هلل –.
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فقل���ت له���ن: ي���ا �هلل كل و�حدة تق���ول ما �أمنيته���ا؟! �أنا 
�أعرف فاعلة خري �إن �شاء �هلل لن تق�شر!!

قال���ت �ش���ادن: �أنا �أريد �أفتح م�ش���غل و�أتزوج من عبد�هلل 
مثلي جمهول �لهوية لكن ما عنده �شقة.

قالت �لثانية: �أنا �أريد حاجتي من �هلل فقط!
قل���ت: م���ا ه���ي؟! قال���ت: �أن يغف���ر �هلل ملن كان �ش���بب يف 
وج���ودي ويجمعن���ي به���م يف �جلنة ويكونو� �أم���ي و�أبي �أنا ما 

�أريدهم  يعذبون ب�شببي و�هلل ل �أريد وبكت ثم قامت.
فقالت حنان: �أنا �أمنيتي �أ�شاعد جارنا �لذي كان يذهب 

بي للم�شت�شفى على �أين بنته.
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قال���ت �لر�بعة: �أمنيت���ي �أغم�ض و�أفتح عيوين و�أكون يف 
�جلن���ة.. ملل���ت من هذه �لدنيا!! ول���و �أعطيتموين مايني 

ما �أريدها �أ�شًا �أنا جئت غلط و�أعي�ض غلط!
قالت �خلام�شة: فلو�ض يا هند ما نريد!!

�أنا �أريد �ش���يئاً و�حد�ً فقط.. �أن �لبنات يزورنا ويتعظن 
من حالتنا ويعرفن �أننا مالنا ذنب...

قالت �ل�شاد�شة: ممكن �طلب طلب خا�ض منك.
قلت: تف�شلي.

قالت: ودنا نزورك يف بيتك وجنل�ض عندك يوم.
قلت: ل �أدري عن �لأخ�شائية �إذ� و�فقت فلنا �ل�شرف.
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قالت �ل�ش���ابعة: تقدم يل �شاب مثلي لكنه �شاكن يف �أبها 
و�أنا ودي �أ�شكن يف �لريا�ض وحمتاجة �شقة من فاعلة خري.
قال���ت �لثامنة: �أن���ا مطلقة و�أمنيت���ي �أعي�ض مع �أولدي 
ب�شر�حة يا ليت ما تزوجت �إل و�حد مثلي جمهول �لهوية.
قال���ت �لتا�ش���عة: �أمتن���ى �أك���ون د�عي���ة �أن�ش���ح �لبنات يف 
و�أحك���ي  �لل���ذة �حل���ر�م  ع���ن نهاي���ة  �ملد�ر����ض و�ملحا�ش���ر�ت 

جتربتي لهن.
قال���ت �لعا�ش���رة: �أمنيت���ي �إذ� �أجنبت �أولد ما ي�ش���األوين 

من جدهم وجدتهم؟!
قالت �حلادية ع�ش���رة: �أكون دكتورة.. �أ�ش���غل نف�شي عن 
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�لتفكري فيما ح�شل يل.. �أ�شاعد �لنا�ض و�ملر�شى.
قال���ت �لثاني���ة ع�ش���رة: �أعي����ض يف مك���ة م���ع زوج مثل���ي 

و�أجنب �أولد.
�أمنيت���ي! يحق���ق �هلل  ي���ا �هلل..  �لأخ���رية:  قب���ل  قال���ت 

�أمانيكم كل و�حدة �أحلى من �لثانية.
قلت: قويل.

قالت وهي تبكي تخنقها �لعربة: �أريد �أن �أموت و�أرتاح!!
تكلمت �لأخ�شائية بكام موؤثر تعليقاً على كامها..

قال���ت �لأخرية: �أنا �أمتنى �أن زيارت���ك لنا تخرج للنا�ض 
يقروؤونها لعل وع�شى.. و�أملي يف �هلل كبري �أن يعو�شني �أكر 
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مما فقد و�شاع مني غ�شباً عني بدون حول مني ول قوة...
تفاج���اأت بع���د زيارتي باأربعة �أ�ش���هر بحلق���ة �للقطاء يف 
قن���اة بد�ية، �أريد حًا للدكتور ع���ادل �لعبد�جلبار، فبحثت 
ع���ن رقم���ك وه���ا �أنا �أت�ش���لت ب���ك و�أكتب ل���ك كل م���ا طلبته 
فاأرج���و �أن تن�ش���ره للنا�ض وتعلق على كام �لبنات وق�ش���تي، 

و�هلل يحفظكم ويرعاكم...

.. النهاية ..


