
 العٌد المنتظر

 
 

 .. دن... دن... دن          

" حواسها تلتقط دقات الساعة الجدارٌة كوثرحركت السٌدة " 

بدقات قلبها، فرفعت أهدابها  دقات التاسعة الضخمة.. امتزجت 

  ٌ  . أخرىضة، ونظرت إلى الساعة مرة المب

 . ًماالتاسعة تما-

 

عصاها، واقتربت من النافذة نهضت من مقعدها الهزاز مستندة على 

أنها  رغمللوصول إلى نافذة الصالة،  اكبٌرً  امجهدة.. أحست أنها بذلت جهدً 

لهذا  ؛لم تعد تحتمل هذا النوع من الجهد وقد تجاوزت الثمانٌن من العمر

  لٌساعدها على التنقل من  اا متحركً اشترى لها أبناؤها الثالثة كرسًٌ السبب 

فً هذه اللٌلة بالذات ال تشعر بأدنى رغبة فً  -لكنها -مكان إلى مكان 

بة إلٌها.. إنها لٌلة عٌد استعمال كرسٌها المتحرك، فاللٌلة ممٌزة بالنس

، وهذا معناه أن العائلة كلها سوف تحط رحالها عندها، فً سهرة ضحىاأل

مملوءة بالدفء والفرح.. ابتسمت فً سرها وهً تتخٌل شكل 

" عمر"، "ٌزٌد"، "خالد": اؤها الثالثة السهرة العائلٌة.. أبن

 .. وزوجاتهم وأبناؤهم

والقبالت ، والبهجة ، ككل لٌلة عٌد ٌأتون حاملٌن الهداٌا 



تشعر السٌدة وحٌنها ، اا وأمنً الحارة التً تمؤل قلبها فرحً 

عما تصورته منذ رحٌل زوجها  " بأنها أقل وحدةً كوثر"

 . " إلى العالم اآلخرسلٌمان"

أجل.." قالت فً نفسها.. "سٌمتلئ البٌت بالضجٌج "

والضحك وسوف نجتمع كلنا حول مائدة العشاء المكتظة بأنواع شهٌة من 

قد حٌث إلى غرفته، بعد ذلك كل واحد لٌذهب  ،نستمتع مع بعضنا، وسوف األطعمة

" التً بدت فً حالة مزرٌة من جمٌلهأشرفت على ترتٌبها بمساعدة خادمتها "

 . أوامر سٌدتهاكثرة 

 

كانت الشوارع تبدو شبه خالٌة تحت تساقط المطر.. التمع البرق 

فجأة، فتركت الستارة تسقط، وعادت مجهدة إلى مقعدها مرة 

 .. أخرى

لغول، ومع ذلك ال "، الوحدة كاكوثرفً مثل سن ووضع السٌدة "

" تركها الجمٌع سلٌمانبأمر كهذا.. منذ مات " اأحد ٌبدو مهتمً 

 مع خادمتها علٌها االعتراف لآلخرٌن أنها تعٌش وحدة  لقدرها وبدورها عز  

 ." ةجمٌل"

" مجرد خادمة لكنها موجودة معها تحت أمرها فً اللٌل ةجمٌلصحٌح أن "

 . إلى الخادمة نظرة احتٌاج عاطفًتنظر  والنهار وحدتها جعلتها 

 ! البد أنهم على وصول-

صوت أبواق سٌارات قادمة.. نهضت من قالتها مصممة، وحركت حواسها على 

مقعدها فرحة، وتوجهت شبه راكضة نحو النافذة لتصطدم 

بالخٌبة وهً ترى الزوار قد جاءوا للبٌت المقابل.. وخزها 

 . قلبها، فعادت إلى مقعدها متوجعة

 .. دن.. دن.. دن"

نظرت إلى الساعة الجدارٌة الضخة.. العاشرة.. فً تلك اللحظة 

 : مقتربة بخطوات رتٌبة.. قالت بصوت ضجر" ةجمٌلظهرت "

 ! إنها العاشرة ٌا سٌدتً-

  أعرف أنها العاشرة، أو تعتقدٌننً صماء؟-

 : لكن، سرعان ما أحست بالذنب من ثورتها على خادمتها.. قالت كأنها تعتذر لها

  " ألٌس كذلك؟ةجمٌلٌا " اسٌأتون حتمً -

 : " ابتسامة شفقة وقالتجمٌلةوالحت على شفتً "

 !  األعٌادأجل سٌدتً، البد أنهم على وصول.. ككل -



 

  

" رفعت كوثربأمر من عٌنً السٌدة "وفجأة، رن جرس الهاتف.. 

 : " السماعةةجمٌل"

  "، نعم..؟كوثرمنزل السٌدة " -

 

  خالد"أهالً سٌدي "-

 

" من سٌدتها لتقول لها ةجمٌلعندما اقتربت " اكانت األمطار قد ازدادت تساقطً 

 : ٌشبه العزاءبصوت 

 ." ٌعتذر باسم الجمٌع، وٌقول إنهم لن ٌأتوا هذه اللٌلةخالدإنه السٌد "-

 

 منقولة / بتصرف

********* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 . صفات بعدة  : وصف الكاتب األم 1س

 قرأتها في القصة . ثالثة منها اذكر -

1-  

2-  

3-  

 

 

 :مع : األم العجوز كانت تعيش في بيتها2س

 أ/ زوجها

 خادمتها ب/

 أحفادها ج/ 

 د/ أوالدها

 

 : هذه الليلة التي كانت تنتظرها األم هي ليلة ................3س

 .امأل الفراغ السابق بما يتم معناه  -

 

 

 : علل:4س

 فالليلة مميزة بالنسبة لها .!  كانت السيدة "كوثر" فرحة 

 



 

 ؟ : برأيك : لماذا كانت الوحدة تمثل غوالً مخيًفا للسيدة كوثر 5س

 دلل من خالل أحداث القصة.  -

 

( إذا كانت اإلجابة  × ( إذا كانت اإلجابة صحيحة وعالمة )√ : أجب بعالمة )6س

 خاطئة:

    )  (      ليالً " التاسعة حتى الثانية عشرة  الساعة: " انتظرت السيدة كوثر أبناءها من -

 

 

: سمعت األم صوت أبواق السيارات ونهضت من مقعدها فرحة لتصدم بخيبة 7س

 األمل ، وضح السبب .

 

 

: توجهت الخادمة إلى سيدتها بصوت يشبه العزاء بعد المكالمة ، اذكر تبريًرا 9س

 لذلك .

 

 

 : من خالل القصة اشرح موقف اإلسالم من تصرف أبناء السيدة العجوز .11س


