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بنا إىل بيت الشيخة صباح لنسلم  ، مل  يبعد زايرة السيد البدو  : » وحنن ندنو ابلسيارة من طنطا قالت امرأيت
 «  .عليها

 «  ق.ال صباح وال مساء. الوقت ضي  قلت: »
 «  ي...أرجو، ألجل خاطر  قالت: »
 ؟   «  سخره هللا خلدمتك وخدمة بنيك  يهذا العبد الصاحل الذ   هللا يف  نياي امرأة، أال تتق  قلت: »

 « ؟    أنت عبد صاحل : »  قالت متهكمة، مستضحكة
يزان يوم احلساب. على كل حال، حنن ااَلن بعد العصر، وما ملمن حسن احلظ أنه لن تنصب امرأة لنا ا : » قلت

التعب إذا أدركنا الليل   غ القاهرة، وأخشى أن يتحلل يبأن نقطع مائة كيلو وزايدة قبل أن نبل  –علّى أان    –زال علينا  
؟ مث إنك قد سّلمت عليها منذ أربعة أايم ليس إال، فما حاجتك  قبل أن أفرغ من الطريق، أم ترى تعىب راحة لك

 « ؟    ؟ أهو زاد تتزودينه للطريق  إىل سالم جديد 
 «  .لست أشبع من النظر إىل حسن وجهها ها حتلم: »ـقالت، وكأن

 دقت.قد صو 
 ماء الشباب يف  ي، جير حلوة  « غيداء، حسناء، مبتّلة، ورطبة  التمشيخ  فقد كانت الشيخة صباح، على الرغم من »

 يوأغلته، وكان شعرها الفاحم السبط، والورد الذ لزانته  «نَـي ٍه ج   من نضرة النعمة، ولو طبع وجهها على » اهاحميّ 
«  اجلنية   هللا، تبارك وتعاىل من خالق عظيم، أما عينها النجالء الرقيقة اجلفن » به وجنتاها من آايت صنع  جتتضر 

 . « إىل حنااي الصدور وطوااي القلوب  إكس  ذ من أشعة »فنسان فأناإل
احلياة إال إذا محلتك إىل ذلك البيت الضيق ألختنق ساعة ابلبخور  يإذا كنت تشعرين أنك لن تطيق وقلت: »

  «  ...أمامك سفرا  أن » –وأان من الشاهدين   – امر حىت تتفضل فتربز لك، ومتن عليك إبنبائكجملنطلق من املا
  «  ري.اخل  رياسكت، وحذار أن تذكرها بغ  مقاطعة: » فصاحت يب

 ؟   ، وما حيليتسكتف
 . إلبراهيم عبد القادر املازين، عود على بدءمقتطف من 

 


