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أرمل ــة تتول ــى رعاي ــة س ــتة م ــن األبن ــاء ،أصيب ــت بش ــلل األطف ــال من ــذ الصغ ــر ،والتحق ــت بمرك ــز

التأهي ــل الش ــامل ف ــي قس ــم الخياط ــة ،ونال ــت ش ــهادة الدبل ــوم وعمل ــت بجمعي ــة النهض ــة لم ــدة
س ــنة ونص ــف ب ــدأت بخياط ــة النقاب ــات ومالب ــس الص ــاة ،ث ــم أصبح ــت تش ــتري بضائ ــع بالجمل ــة

وتبيعهــا ،وكلمــا توفــر لهــا مبلــغ قامــت باســتثماره ،ولظــروف المــرض بــدأ نشــاطها التجــاري يقــل،

لكنهـــا اســـتمرت علـــى الرغـــم مـــن اآلالم الجســـدية التـــي تعانيهـــا ،صـــارت تبيـــع بعـــض البضائـــع
البس ــيطة لك ــي تحق ــق له ــا ج ـ ً
ـزءا م ــن األرب ــاح البس ــيطة.
بعــد أن توفــي زوجهــا لــم يبــق لهــا إال راتبــه التقاعــدي المتدنــي ،حيــث تســكن فــي شــقة مســتأجرة،
وق ــررت ع ــدم ال ــزواج ،ألنه ــا ن ــذرت نفس ــها لتربي ــة أوالده ــا ،ألجله ــم ،واآلن ثالث ــة منه ــم يدرس ــون

ف ــي الجامع ــة تق ــول إن ــه عندم ــا س ــألها القاض ــي «م ــن توكلي ــن عل ــى واليته ــم؟» قل ــت «أوكله ــم

اللــه ثــم نفســي» ،إذ تولــت تربيتهــم والعنايــة بهــم وتوفيــر العيــش الكريــم لهــم مــن كســب يدهــا

ولــم تجعلهــم يحتاجــون إلــى أحــد .

مـــرت عليهـــا أيـــام صعبـــة بخـــاف ظروفهـــا الصحيـــة ،وتربيـــة األبنـــاء فـــي ظـــل ظـــروف إعاقتـــي
فضــا عــن وفــاة والدهــم ،كمــا لــم تتمكــن فــي فتــرة مــن الفتــرات مــن ســداد إيجــار الشــقة فــي

موع ــده ،إضاف ــة إل ــى صعوب ــة وس ــائل المواص ــات والتنق ــل ،لكنه ــا م ــع س ــير أعم ــال مش ــروعها

الصغي ــر ،اس ــتطاعت ش ــراء س ــيارة واس ــتقدمت س ــائقا خاص ــا ،وتمكن ــت م ــن ش ــراء قطع ــة أرض
ش ــمال مدين ــة الري ــاض وتطم ــح ف ــي بنائه ــا واإلقام ــة فيه ــا.

