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 األستاذ : المهدي الهاللي
 

:                                  القسم :  اإلسم واللقب 
 

أقبلت بوادُر العيد وأْصبَحْت الِطْفلُة في َشيِء من الفتوِر والهموِد لْم يكْد يلتفُت إليه أحٌد . واألطفاُل في الُقرى وُمدِن األقاليِم 
ُمعّرُضوَن لهذا الّنوِع ِمن اإلهماِل...ظّلت الفتاُة فاترًة هامدًة محُموَمًة يوما ويْوًما ويوما وهي ُملقاٌة على فراِشها في ناِحيٍة ِمْن 

 َنواِحي الّداِر، ُتعنى بها أّمها أو أخُتها ِمْن حيٍن إلى ِحين تدفُع إليها شيًئا ِمن الغذاِء اهللا يعلُم أكاَن جّيدا أم رِديًئا ؟

حّتى إذا كان َعْصُر اليوِم الرَّابِع وقَف هذا كّلُه فجأًة وإذا الطفلُة تصيُح صياًحا ُمنكًرا وْهي َتَتلّوى وتْضطِرُب بْين ِذراعْي أمِّها 
وتْرتِعُد الفتاُة ويتقّبُض وجُهها ويتصّبُب العرُق عليه وإذا هِذه األْسرُة واِجمٌة مْبُهوتٌة ُمِحيطٌة بالطفلةِ ال تْدري ماذا تصنُع 

...وتقّدَم الّليُل وأخذ صياُح الفتاِة يهدُأ وأخذ صوُتها يخُفُت واضِطراُبها يِخفُّ...تنُظر األمُّ إلى ابنِتها فيخّيُل إلْيها أّنها َستناُم ثّم  
تنظُر فإذا هدوٌء ُمّتِصٌل ال َصْوَت والَحركةََ ، ِإّنما ًهَوَ نَفٌس خِفيٌف شِديُد الخّفِة يَترّدُد بين شفتْينِِ ُمفّتحتْيِن قليًال ثّم ينقِطُع هذا 

 الّنفُس وإذا الطفلُة قْد فارقْت الحياَة .

وُهنا يْرتِفُع صياٌح آخُر ويّتصُل ويشتدُّ وُهنا يظهُر اضِطراٌب آخُر ويّتِصُل ويشتدُّ إّنُه ِصياُح هذه األّم وقْد رَأت المْوَت واضطراَبها 
وقد أحّسْت الّثكَل[ فإذا بها في جزٍع وهلٍع وُيقطُِّع الّدمُع صوَتها تقطيًعا وْهي تْلِطُم خّدْيَها في ُعنٍف مّتصٍل . وزوُجها مائٌل أماَمها 

 ال ينطُق لساُنه بحرٍف وإّنَما تنهِمُر دُموُعه انِهماًرا] وإذا الجاراُت والجيراُن قد سِمُعوا هذا الّصياَح فأقبُلوا ُمسرِعيَن .

 ماذا كانْت ِعّلُتها ؟ كْيَف ذهبْت ِبحياِتها هذه العّلُة ؟ اُهللا وحدُه يعلُم َهذا .
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 حّظا موّفقا .      


