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إىداء
إىل أمي اليت علمتين اإلحساس بقيمة الرسائل...
إىل أيب الذي كان يراسلين من كل ميناء يذىب إليو...
إىل كل من أحب تبادل الرسائل...
إليكم كتبت ىذه الرواية...
ُنى
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الفصل األول
1

أمي اغببيبة...
أفتق دددك بش دددة اي أم دي ،شباني ددة أ د ر م ددرت وكأُن دا شب دداين س ددن ات بعي دددة
عن د  ،ولكددن قريب دا أع د د إىل دفء حضددن وحضددن أبنددائي ،خاص دة ضبددادة...
أفتقددده بشدددة ،وأسددتيق مددن ن د مي ك ددًنا أ ددعر بددو يندداديين وأنددت تعلمددٌن ح د
ألبنددائي صبيعددا ،ولكددن غبمددادة مكانددة خاصدة يف قل د  ،وكمددا يق ل د ن "البص دة يف
و و عندي ابلدنيا".
أستحلف ابهلل اي أمي ،عندما تصل رسداليت أن ذبعلدي مدن يقرأىدا لد
هبيبددين ف د را ،قلق ددة أان علدديكم وعل ددى أو دي ،فأنددت تعلم ددٌن أن وال دددىم ي ددرد
على رسائلي ،وا تصا ت ىنا مكلفة ،وعدم وجد د ىدات لدديكم هبعدل األمدر
ص ددعبا؛ وكلم ددا اتص ددلت بع ددم خلي ددل البق دال لي ددأتيين كح دددكم ،ينقط ددخل اػب د قب ددل
ظب دداعي لص د ت أح دددكم ...أري ددد ا طمئن ددان ،خاص دة عل ددى ضب ددادة؛ فقل د قلد د
عليو ،رأيتين يف منامي أحبث عنو ،ف ل خرج وفقد اثنية ووجدسب ه؟
أرسلت ألخي رسالة منذ أسب عٌن و م يدرد ىد اخخدر ،أ دعر بطد ل مددة
الغربة يقتلين ويزيد الفج ة بيين وبيدنكم ،وكمدا يقد ل اؼب دل (بعيدد عدن العدٌن بعيدد
عن القلب).
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قد د

سدديمي ألخ د اب البنددات ،أعلددم أن م دن تق درأ رسدداليت اخن ىددي إحددداىن،
ردا ح ددا لتطم ددئن وي دددأ قلب ددا ،فأن ددت دوان ع ددن
ؽب ددا" ،أرس ددلي ألختد د ِّ

اعبميخل تعلمٌن اي أمي معىن صبلة" ...قلب األم واكل ا"".
أحضددرت ل د قطعددة قمدداش صبيلددة ،وفص دلت ا فسددتاان ،وسأرسددلو ل د يف
أقرب فرصة لتحضري بو فرح ابندة خدا  ،كندت أسبدىن أن أ ديي ألخد اب كدذل
لكن تعلمٌن كل ما أحصل عليو من مال يذىب إىل سدعد زوجدي لينفد علدى

األبناء ،ويددفخل مصداري مدرسدة ضبدادة؛ فداطل مدن ن أن يسداؿبنين ،وادعدي
اي أم دي؛ فددأان أق د م ابلتفصدديل ؼبددديرة القصددر ولل ادمددات ،وأق ددبن مددن ن مبددال
بسيطة ،استطيخل هبا تدبًن حا ول قلديي ،قبلدي األو د ،وقد ؽبدم ...قريبدا
سأع د إلي م.
ابنت
اندية
*****
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تضخل انديدة الرسدالة ابلظدرف ،وتفكدر ىدل تكتدب إىل زوج دا سدعد رسدالة
جديدة؟
ترفن الفكرة؛ إذ أنو يتجاىل-دومدا-الدرد علي دا مندذ أتدت إىل السدع دية
للعم ددل ك ياط ددة ل ددد أم ددًنة م ددن أمد دًنات العائل ددة اغباكم ددة ...تنظ ددر اندي ددة إىل
الرسددائل وتق د م بعدددىا للتأكددد أُن دا  م تددن رسددالة مددا إىل أحدددىم ،ف قددت نزوؽبددا
إىل الس ق لشراء ل ازم خياطة ميب األمًنة قد اقيب.
الرسددائل-كنددز انديددة يف الغربددة-ترسددل ا لزوج ددا واألبندداء ،ألم ددا وأخ ا،ددا،
وسدديدات كانددت تعمددل لدددي ن خياطددة ابلي مي دة يف اإلسددكندرية ،وكددان بيددن ن-
كمددا يقد ل اؼب ددل (عدديو وملد )  م تنسدو انديددة ،و م ينسديدنو ىددن كددذل  ،فتبددادلن
الرسددائل منددذ سددافرت ،ودام ال د د واؼبعددروف ،و م ينقطددخل ،وكانددت الرسددائل دوم دا
سددل ؽب دا يف غربت ددا، ...ددتم انديددة بش دراء األوراق ذات األل د ان اعبميلددة اؽبادئددة
لتسطر علي ا الرسائل ،كما أُنا ،تم بشراء ـبتل كروت اؼبعايدة ليسل ا إلدي م
يف أعياد اؼبييد ،أو األعياد ،وغًنىا.
تتددذكر انديددة-حبرقددة-ي د م أقنع ددا زوج ددا ابلس دفر للعمددل ابلس دع دية ،ف د
منددذ عدداد مددن الع دراق انجي دا مددن قص دة قتددل اؼبص دريٌن وع د د،م يف النع د ش عددام
 11989وى د يعم ددل ،ص دددمتو األح ددداث كم ددا ي دددعي ،وأص ددب ع دداطي م ددرة
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اثني د د ددة ،يتع د د دداطى اغبش د د دديو ،فأقنع د د ددا أن ي ميد د د دات اػبياط د د ددة يف مص د د ددر قليل د د ددة،
ومصروفات الصبيان ك ًنة ،خاصة ضبادة اؼبت ل !
ا ددتد بكاؤى ددا ف ددي تك ددره ى ددذه الكلم ددة ال دديت ينعتد د ن هب ددا حبي ددب قلب ددا
الص دغًن ،وربددزن ك ددًنا لكرى دو بددن م ،و تدددري مددا ذنب دو إذ ول دد بعقددل قاصددر
يعمل بكفداءة؟ أخدذت تسدتغفر هللا ،وذبفد دمع دا ،وقامدت لتضدخل الرسدائل يف
حقيبة يدىا ،وترتدي حجاهبا والعباءة لتنزل حملم د سائ األمًنة اػباص.
وجدددت انديددة األسددتاذ ىا ددم-سددكرتًن زوج األمددًنة-يف الطري د للس ديارة
وىد مددن تتحا داه بكددل الطدرق اؼبمكنددة منددذ أتددت إىل القصددر؛ ف د يتحددرش هبددا
ابلكيم وابلنظرات ،وأصبحت زبافو ك ًنا ...است قف ا ىا م قائي:
 انديددة ...انتظددري ...أريدددك يف أمددر ىددام ...سأسددافر ؼبصددر غدددا؛ ف ددلتريدين يئا؟
فكرت اندية ل ان ...ىل تطلب منو الع ن أم ؟ ث قالت:
 ىل ستذىب إىل اإلسكندرية؟نظر إلي ا دبكر قائي:

يف  18ن د فم  ،1989يف أثن دداء احتف ددال اؼبص دريٌن ابلف د ز علددى اعبزائددر يف مبدداراةكرة القدددم يف تصددفيات كددأس العددا م ،نش ددرت
جريدددة األىدرام ،يف  19ند فم  ،1989أن بغددداد د دت – أمد  -أحدددااث مسسددفة ،حينمددا ا ددتب عدددد مددن الع دراقيٌن مددخل
صبدخل مددن اؼبصدريٌن ؛كددان ا يط فد ن د ار العاصددمة العراقيدة تعبددًنا عدن فددرحت م ب صد ل الفريد القد مي اؼبصدري إىل ُنائيددات كددأس
العددا م ،ونددتع عددن تلد ا ددتباكات مصددر عدددد مددن اؼبصدريٌن وإصددابة عدددد آخددر؛ وفقدا ؼبددا أوردتددو وكالددة رويددي ،مددن دون ربديددد
أعدادىم.

00

ل

 ابلطبددخل اي ابنددة بلدددي ،ىددل تريدددين قلدديي مددن ميدداه البحددر؟ والدي أجيددب1
رغ ة اي أحلى رغ ة؟

ردت انديددة وىددي تسددأل هللا الس دي والع ن:أريددد ا طمئنددان علددى أبنددائي،
ف ل تستطيخل ىذا؟
 انقطعت عين أخبارىم منذ رين ،و يصلين من م أي رسائل. ل د د ى د دذا اي انديد ددة ،وسد ددأع د بعد ددد ي د د مٌن ،وأطمئن د د  ،و اؼبكافد ددأةحين ا.
ردت اندية وىي اندمة على تسرع ا مخل ىذا اغبقًن:
 ي مددان؟ عليد  ،فمدن اؼبسكدد أند سددتك ن مشددغ  ،سددأق م سرسددالرسائل ؽبم أثناء ذىايب لشراء مستلزمات األمًنة مخل ؿبم د السائ .
 اؼب ض د منتددو كمددا اتفقنددا فددأان ذاىددب ألر عددائليت وإن كنددت تريدددينإرسال بعن األ ياء ؽبم فأان على استعداد إليصاؽبا أيضا.
 صبيل ...لدي بعدن األ دياء كندت أنتظدر أن يسدافر أحددىم إىل مصدرألرسل ا معو ،سأصعد يف اغبال عبلب م.
 بددل عندددما تع د دين ،فددأان بددد وأن أقاب ددل األمددًن حددا  ،س ددأنتظرك اياندية؛ فأان أحب اغبديث مع دوما.
 1الشرغ ش :ن ظب من أظباك اإلسكندرية.
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تقد انديددة تفكدر كيد سددتت لص مددن ورطددة لقدداء ىددذا اللدزج مددرة اثنيددة؛
ف ددي تري ددد س د ا طمئن ددان عل ددى األبن دداء، ...ت دددي فج ددأة لفك ددرة؛ فتص ددعد
لغرفت ا وتع د حاملة اؽبدااي.
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تدخل اندية إىل السيارة لتجد ؿبم د السائ ينظر إلي ا قائي:
 رأي ددت اغبق ددًن ىا ددم وىد د يتح دددث إليد د  ،ولك ددن ابلطب ددخل  م أس ددتطخلا قياب؛ فأنت تعلمٌن كم ى رير ...ماذا يريد
تقدص عليدو انديدة مدا حددث ،وتطلددب مندو أن يعطدي اؽبددااي ؽبا دم حبجدة
أُنا مرضت من مش الس ق ،فيبتسم ؿبم د قائي:
 علم ان يف الغربة الكذب ،وغًنوا لنا أظباء أىلنا ،وغًنه ...وغًنه.وأخ د ددذ يغ د ددين بص د د ت صبي د ددل" :اي غرب د ددة رس د دينا ....ط د ددال الطري د د بين د ددا
دي السكة نساية ...اتي ة يف خطاوينا"1.
ردت اندية:
 وىل غًنوا اظب ؟ -أيب اظبدو عبددد الند  ،قبددل سددفري قددال ا بددد مددن تغيددًنه لعبددد رب الند

إذ أنو ي جد عبد سد هلل؛ فقمدت بتغيدًن اسدم أيب ،أ دعر بدو يتقلدب يف قد ه
غاضبا ،يريد أن يتنصل مين.
تضح اندية وس حزُنا قائلة:
 هللا يسعدك؛ أضحكتين. 1أغنية إليبان البحر درويو.
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 اضحكي اي اندية؛ اغبزن يق ر القلب ،وهبعلنا نشيب؛ تكفينا الغربة. أنت على ح . يف طريد العد دة ،ذكدريين أن أظبعد دري دمحم منددًن اعبديددد ،بددو أغنيددةحل ة ِّ
جدا ،أحببت ا ،اظب ا (اي اسكندرية) ،يقد ل في دا( :اي اسدكندرية ...حبدرك
عجايب ...اي ريت ين بين ...م اغبب انيب.).
 وأيد ددن ل د د اغبد ددب ىند ددا اي سد ددي ؿبم د د د ،وكبد ددن مقف د د ل عليند ددا ابلضد ددبةواؼبفتاح؟
 اي سيت ...وىل أان من يغين؟ إندو مندًن ،علدى فكدرة كتبدت لد كلمداتقصيدة نزار اليت غنت ا فايزة( ،رسالة من امرأة) ،تذكري أن أتخذي ا.
 ددكرا اي ؿبمد د د ،أدري م دداذا أقد د ل لد د  ،أن ددت ورس ددائل الس دديداتاليئي كنت أعمل لدي ن  ،ن ن علي الك ًن ،حت القصيدة الديت أعجبتدين ىدي
بعن ان رسالة.
 قلددت ي م دا أن د ستقص دٌن علددي حكايت د  ،وحددت الي د م  م تتحدددثيعن ا اي بنت الناس.
 -وصلنا إىل الس ق ،يف طري الع دة إن اء هللا.
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بدأت اندية اغبديث يف طري الع دة دون مقدمات:
 اظبخل اي ؿبم د ،ىذه حكاييت ابختصدار ...ولددت طفلدة صبيلدة ،ظبدراء،ذات عر أس د ك ي  ،وعي ن س داء دديدة ا تسدا  ،وميمد تعدد ابعبمدال
الفتان ،ىكذا كدان يقد ل أيب دومدا  ،وكندت الكد بدٌن إخد ب ،واؼبقربدة مدن
أيب ...كددان هبل د ابلس داعات يتحدددث معددي ،ويعلم دين ،وي س دخل مدددارك عقل دي
ابؼبعل مددات ،فبددالرغم مددن أن دو كددان عددامي بسدديطا إ أن دو كددان ي د الق دراءة...
مات أيب وتركين أان وأختٌن وأخدا بدي مدال أو معداش ،فقد البيدت الدذي بنداه لدو
وألو ده ،كنت وقت ا يف ُناية اؼبرحلة اإلعدادية ،فالتحقدت دبدرسدة اثن يدة فنيدة،
وأجدددت اػبياطددة ،وكنددت أعمددل وأدرس ألنف د علددى نفسددي وأسددرب ...كانددت
أم دي تعمددل خادمددة يف البي د ت ،وكانددت دوم دا مريضددة ،تتغي دب ك ددًنا؛ فب دا جعددل
الك دًنات مددن سدديدات البي د ت يرفضددن أن تعمددل ل دددي ن ،أم دا أخت داي فرفض دتا
اسددتكمال الدراسددة وعملتددا خددادمتٌن لددد أسددرتٌن مددن األس در الدديت كانددت أمددي
تعمل لدي م ،أما أخي فقد ترك الدراسة ى اخخر ،وعمل لد األسدطى سديد
السدباك ،الددذي كددان يعمددل لديددو أيض دا سددعد ،الددذي أصددب زوجدي فيمددا بعددد...
كان سعد معجبا يب ،ينتظر أن أنت ي من دراسيت كدي يتقددم خاطبدا  ،ولكندو
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كان كس دائم التغيب ،و يعمل جبد ،وي د جلسدات اغبشديو مدخل رفاقدو،
وكددان يعلددم أن لدددي ددقة يف بيددت أيب ،وأنددين أعمددل خياطددة وأربد جيدددا؛ فددالتزم
قل د دديي يف العم د ددل ،وتق د ددرب م د ددن أخ د ددي وأم د دي ،ث تق د دددم قبي د ددل ا نت د دداء م د ددن
امتحداانت آخدر عدام خ فدا مدن العرسددان الدذين أصدبح ا وب مد ن حد طمعدا يف
صبا  ،ويف البيت...وافقت أمي وأخي ،وترددت أان ،لكين رضد ت لرغبت مدا،
وتزوجددت بعددد ا نت دداء مددن الدراسددة  ،م يشددي سددعد س د خدداسبي زواج ،أم دا
الشددبكة ف عدد بشدرائ ا بعددد الددزواج عندددما يسددتطيخل التد فًن ،كمددا  م هبلددب الك ددًن
يف الش دقة ،وكانددت أغلددب األ ددياء مددن مددا ومددال أمددي والس ديدات الدديت تعمددل
لدي ن.
قاطع ا ؿبم د:
 مددا دراؤه رخيص دا يبددا ابلددرخيص اي انديددة ،ك ددان بددد وأن تعددرفأم وأخ ك ىذا قبل إسبام ىذه الزهبة.
  م تق ل ىذا اي ؿبم د؟ ساؿبيين ،ولكن الرجل الذي يرسدل زوجتدو بعيددا كدي تعمدل يف بديديعددرف عن ددا دديئا ،وييك ددا فريسددة ألم ددال ىا ددم وغددًنه ،ويظددل ى د يف بيتددو؛
يبكددن كي حددال مددن األحد ال أن ي ص د كندو رجددل ...علددى الرجددل أن يص د ن
زوجتو ،يص ُنا اي اندية و يفعل هبا ىذا ...آسد أان أعاملد م دل أخديت مندذ
عرفت د د  ،و أعد ددرف أن أواري مد ددا بقل د د م د ددن أفكد ددار ...ىد ددا كبد ددن ق د ددد وص د ددلنا
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لألس د د  ،ى ددل ل د د أن تكت د د
تكتبين دا لصدديقات وتعطي دا

ابق ددي قص د دت يف رس ددالة م ددل الرس د دائل ال دديت
سداعة العشدداء حينمدا أعطيد القصديدة؟ لكددن

احرصددي علددى أ ي دراان أحدددىم وكبددن نتبادؽبددا؛ فددأان أطي د أن يبس د أحدددىم
بس ء فقد أقتلو.
 إؽبي ربنا هب ك ،ويرزق برزق أم . وأخ اب أيضا اي اندية.  م تذكر اي ؿبم د قبي ،ىل أنت متزوج؟ كن ددت زوجد دا ،حكاي ددة ط يل ددة س ددأكتب ا لد د قريبد دا إن دداء هللا ،واخنسدأذىب ؽبا ددم ،وأسبددىن أ تظ ددر علددى وج ددي ميمد التشددفي حينمددا يددر أندين
من جلبت لو أ ياء أسرت .
 كفاان هللا ره. -اي رب اي اندية.
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4
العند د ،أمددًنة ددابة يف عمددر انديددة أو أصددغر قلدديي ،تزوجددت اببددن عم ددا
منذ أتت للحياة ،إذ اتف والدي ما على ذلد  ،ىدي رببدو ولكن دا علمدت أندو
زوج ا منذ الطف لة ،و م تعلم ؽبا رجل س اه ،فرضخ القلب مرغما للتقاليد.
ترتدي العن د كل ي م فسدتاان ترتديدو مدرة أخدر  ،وأحيداان ربتداج ل د بٌن
أو ؾبم عد ددة ثيد دداب إذا سد ددافرت خد ددارج الد ددبيد مد ددخل زوج د ددا الد ددذي يعمد ددل ب د د زارة
اػبارجية.
ت ددزوج وال دددىا أم ددا احملامي ددة اؼبصد درية الش ددابة ،وأقب ددب من ددا العند د د ،ال دديت
طالبددت حبق ددا يف العمددل يف و يفددة تلي د دبكانت ددا كمحاميددة انجحددة ،فرفضددت
عائلددة الددزوج الفكددرة ،و الط ديق يف ىدددوء ،وعددادت الزوجددة إىل اإلسددكندرية؛
حيددث عملددت وذا صدديت ا كمحاميددة وحق قي دة ،وكانددت تلتقددي األمددًنة دوم دا يف
رحلد دديت الش د دتاء والصد ددي كمد ددا تتند دددران ،األوىل يف الكريسد ددماس حيد ددث تلتقد ددي
األمددًنة كم ددا يف إحددد الدددول األوروبيددة ،وال انيددة يف صددي اإلسددكندرية حيددث
تعدديو أم ددا يف بيددت عائلددة األم الدددافئ ،فتددنعم وربيددا ىانئددة سددعيدة ،بعيدددا عددن
أس ار قصر األب اؼبجحفة.
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حينما تعل قلب دا اببدن خاؽبدا الطالدب بكليدة الطدب ،الدذي كدان مددؽبا-
ىد د اخخ ددر-حبب د دا ،رب دددثت األم مع م ددا ك ددلّّ عل ددى انف د دراد ،وأقنعت م د دا كن د دو
ا كبناء ؽبا.

جدو من ؿباربة تقاليد  م تستطخل ىي وزوج ا س
*****
دخلددت انديددة علددى األمددًنة ب د ب الس د رة اؼبنت ددي والددذي وبتدداج ألي
تعدديل ،فناديددة لدددي ا بغرفدة اػبياطددة مد ديي علددى مقداس األمددًنة ،صدنخل خصيصدا

كي تقي ال ياب ك ًنا.
 أىددي انديددة حبيبدديت ...تعددرفٌن ...أحلددى وقددت يف ي د مي يك د ن حينمدداأجل د مددخل ابددين وابندديت ،أو حينمددا أك د ن مع د لنددتكلم بل جدديت اإلسددكندراين،
فأك ن على راحيت.
تضح اندية قائلة:
  ...وليست أي لغة! أنت تتحدثٌن الل جة اإلسكندراين جبدارة.تتقمص العن د الش صية قائلة:
 أي د ووووووووووووه!! إيددو الفسددتان اغبل د داه؟ داه احنددا حن بددل السددتاتيف حفلة الليلة اي اندية.
تضح اندية:
 إذا رب دددثت ىك ددذا يف اغبف ددل س ددتع دين إىل القص ددر كس ددندريي حافي ددةمشردة.
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تتضاح العن د ،وتشكر اندية سائلة إايىا:
 ىل وصلت أنباء عن أو دك؟ أبدا. سأطلب م ل حا . ولكن ا مكاؼبة أتخذ وقتا ط يي. كم الرقم؟يرد عم خليل البقال ،ويرسل الص الذي يلبث أن يع د قائي:
 ي جد أحد يف اؼبنزل س والدت  ،اليت تق ل ل صبيعنا خبًن. اغبمد هلل ،فلي دأ ابل . أدري  م قل قل اي أمًنب ،لعلو خًن. -بل ى خًن إن اء هللا.
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5
ؿبم د...
ىا أان ذا أع د ألكمل ل حكاييت...
أخذ سعد يتغيب عن العمل بعد زواجي ي مدا بعدد يد م؛ فطدرده صداحب
العمددل ،وعدداش عالددة علددى كدداىلي ،وكنددت حددامي يف ت د أم ،و للددت أعمددل حددت
ي د م ال د دة ،وبدددأ زوج دي يتطدداول علددي س دبِّا وض دراب بسددبب نقددص اؼبددال مت م دا
إايي كنين ضبلت بعد زواجنا مبا رة ،معتقدة أنين هبذا أربطو إىل جدان كدزوج،
وازداد ت حشا ،وأصب يدخن اغبشيو ليل ُنار؛ وكم نصحتو دون أن يبا .
اكتشددفت ضبل دي للمددرة ال انيددة بعددد عدددة أ د ر مددن و دب ،ف دداج سددعد،
وضد دربين ك ددي أج ددن فنزف ددت بش دددة ،ولك ددن دداء هللا أن ي ددتم اغبم ددل ،وي ل د دد
ضبادة-قرة عيين-معاقا إعاقة ذىنيدة( ،مت لد عقلدي كمدا اعتداد سدعد تسدميتو)
فكرىت زوجي سيما أنو علم التد أم-فيمدا بعدد-أن ينعتداه هبدذا اللفد (ضبدادة
اؼبت ل ).
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م ددل س ددعد حيات ددو ،فأقنع ددو رفي د د ل ددو ابلس د دفر للعم ددل يف الع د دراق ،فس ددرق
دارا مددن جحدديم
مصد غاب ،وابع ددا وسددافر لشد ر وأايم قليلددة ،و م يلبددث أن عدداد فد ِّ
1

مقتل اؼبصريٌن ىناك.
عاد بطبا رسة ،مت مدا إايي كندين( ...قددم كبد ) جلبدت لدو الدنح
والفقر منذ تزوج يب.
رآين ىا م الذي كان يعمل سكرتًنا ألمدًن سدع دي ...كدان يديدد ك دًنا

على منطقتنا ابح دا عدن عمالدة للمملكدة ،وابح دا لزوجدة ىدذا األمدًن عدن خياطدة
ماىرة ،فأعجبتو ،فبدأ يغدق اؼبال على سعد وإقناعو بسفري!
حاولددت رفددن العمددل يف اػبددارج حبج دة األبندداء والس ديدات الدديب أعمددل
لدي ن ،وقد أصبحن دب ابة أسر  ،وحبجة ضبادة الذي وبتداج ك دًنا ،ووبتداج
للمراقبددة؛ إذ أندو دائددم اػبددروج كلمددا سددنحت لددو الفرصددة كلمددا تغيبددت عددن اؼبنددزل،
كما ل كدان يفتقددين في درج للبحدث عدين ،فأحبدث عندو أان وأخدي واعبدًنان ،أمدا
سعد فيجل يف اؼبنزل داعيا هللا أ يع د ،وأيخذه هللا لًناتح.
أقنعددين سددعد أن وج د د إخ د ب وأم دي يف نف د البيددت سدديكفل لددو الك ددًن
م ددن العناي ددة ،وأن زايدة اؼب ددال س ددتك ن فرص ددة ل ض د دخل ضب ددادة يف مرك ددز للتأىي ددل،
وذىددب مع دي إىل أحددد اؼبراكددز ،ودفددخل مبلغ دا كبددًنا مددن اؼبددال أخددذه مددن ىا ددم-
الشيطان-الذي أوعز لو بكل ىذه اػبط الشيطانية.
 1سبقت اإل ارة إىل ذل اغبادث.
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ىذه قصيت اي ؿبم د ،وبقيت ا تعلمو أنت منذ ؾبيئي إىل ىنا.
تتغاضددى انديددة عددن ذكدر خيدداانت زوج ددا حملمد د خجددي ،وسدديا لزوج ددا،
ث تفت ال رقة اليت أعطاىا ؽبا ؿبم د ،فتقرأ القصيدة وتق عند:
اي من وقفت دمي عليك

وذللتين ونفضتين
ٍ
كذاببة عن عارضيك

ودعوت سيدةً إليك ...وأىنتين

من بعد ما كنت الضياء بناظريك…
*****

ت ددذكرت اندي ددة الكلم ددات ال دديت ظبعت ددا م ددخل ؿبمد د د ،وأن ف ددايزة غ ددًنت يف
مضم ن الكلمات ،فغنت:
اي من وقفت دمي علي وذللتين ودع ت سيدة إلي
ونسيتين من بعد ما كنت الضياء بنا ري
كم أنت م ق اي ؿبم د ،عر واتريخ وحكاايت وسياسة ،أ ياء ك دًنة
تروي ا علي ،فأ عر كم كبن صغار أمدام ىدذا العدا م كقطدرات ميداه وسد حبدر...
تر ما ىي حكايت أنت اخخر؟
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6
اندية
أدري من أين أبدأ اي نفرتييت ،سأطل عليد لقدب نفدرتييت مندذ اليد م،
لقد أطلقتو علي منذ أتيت إىل القصر ،وقد أيب الي م الدذي سدأخ ك فيدو عدن
معناه ،و م أطلقتو علي  ،سأبدأ من عند ؿبم د الطالب اعبامعي!
نعم سيدب...
أان خريع كلية آداب قسم اتريخ ،كنت أعش تراب مصر ،واترىب دا مدن
قب دل مينددا م ح دد القط درين وحددت أايمنددا ىددذه الدديت يعلم ددا س د هللا ...كنددت
مسمندا ابلك دًن مدن األ ددياء ،لددي فقد يف مصددر؛ بددل يف حد فلسددطٌن الضدائخل،
دااب ،طمد حي حددد لددو( ،وكلدو نددزل علددى
ال حدددة العربيدة ...إخل .أيضدا كنددت د ِّ
فش ش) كما يق ل ن.
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تسددألينين" :إيددو الل دي جدداب القلع ددة عنددد البحددر؟" أق د ل ل د ى د ال اقددخل
الذي يعيشو أغلبنا يف مصر ،والذي جعدل مدن ابدن دكتد ر يف القسدم معيددا رغدم
فشددلو البددٌن ،وجعددل مددين مدرس دا للت داريخ يف مدرسددة إعداديددة للبنددٌن ،فكرى ددت
الت د داريخ ،وكف د ددرت دبص د ددر ،و م أس د ددتطخل أن أعم د ددل كم د دددرس لط د دديب أيتد د د ن إىل
اؼبدرسددة ليشدداغب ا ليدرسد ا ،كمددا أن معظم ددم يريددد أن يعلددم ،أو يددتعلم أي
يء عدن مصدر ،فقددمت اسدتقاليت وقلدت أرحدم أيب الدذي أرىقدو مدرض السدكر
ابلعمدل كسدائ اتكسددي يبلكدو ،والدذي عمددل عليدو كدي نت ددرج ونعديو يف مصددر
كآدميٌن ،ورفضت مصر اي سيدب!
تزوج ددت م ددن بن ددت اعب دًنان ال دديت زبيل دت أُن دا س ددتقدر أن تقنع ددين ابلعد د دة
لت دددري الت د داريخ ،والعم ددل كم دددرس خص ص ددي ،أو أس ددافر إىل إح ددد ال دددول
العربيددة فنصددًن أغنيدداء ،ولكددين رفضددت .وبعددد عددام ،تددركتين بنددت اعب دًنان اؼبص درية
األصيلة ألين "وش فقر ،مو غداوي نعمدة" كمدا ادعدت ،وتزوجدت بعدد انقضداء
عددد،ا بي د مٌن مددن مدددرس يعمددل يف الس دع دية ،ولديددو ددقة يف مكددان أرقددى مددن
منطق دة سددكين ،وسدديارة ،وغددًنه ...وغددًنه ،وتركددت وراءىددا كددل دديء ،وسددافرت
لتعمل معو وتن ل من حبر اؼبال.
مات أيب حبسرتو ،وترك أمي وأخ اب البنات يف رقبديت ،واغبمدد هلل أندين  م
أقبب ،فما ذنب األبناء يف م ل ىذه الزهبة؟ ويف ي م كنت أجل مدخل قريدب
علددى اؼبق ددى فعددرفين هبا ددم ،وأقنع داين ابلسددفر والعمددل كسددائ خدداص يف بي ددت
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أمددًن ،وأن ىددذا ابب رزق جيدد ألخد اب البنددات؛ اسديىن وأزوج دن ،وألمدي كددي
تددزور بيددت هللا اغب درام ،وعملددت عامددا بعددد عددام ،كنددت سددائقا أعمددى ،وأخددرس،
وأصم لألمًن وأىلو ،وىذا أك ر يء وبب نو.
علم ددت ي مد دا أن األم ددًنة جلب ددت م ددن مص ددر خياط ددة جدي دددة بديل ددة لل دديت
ستسددافر لتتددزوج ،وس دأتعامل مع ددا م ددل الس دابقة؛ أذىددب هبددا حملدديت األقمشددة
ولد د ازم اػبياط ددة ال دديت ربتاج ددا األم ددًنة ،وابلفع ددل ...دخل ددت أن ددت علين ددا وق ددت
العشاء اي نفرتييت ،وأعدتين ملبديا للتاريخ الدذي كندت نسديتو ،و دعرت بد أختدا
من أخ اب البنات ،وأسبىن أن يك ن ىذا ع رك ذباىي أيضا.
ت ددذكرت دديئا اخن  ،م مس ددت أغني ددة ف ددايزة في د دديئا ـبتلف دا ع ددن ابق ددي
األغاين الديت ظبعت دا معدي؟ ىدل كدان زوجد إضدافة لكدل مسداوئو خائندا؟ آسد
لتحليلي ىذا ،لكين أ ن أين ؿب .
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7
هبل د سددعد مددخل ىا ددم ابؼبق ددى ...آه مددن سددعد ىددذا ال دذي عدداد ؼبركددز
كم دا م م دي يف اؼبن ددزل،
التأىيددل دبج ددرد س ددفر اندي ددة مس د ِّ
ديدا اؼب ددال ،و ددل ضب ددادة ِّ
رباول أم ا مساعدتو ما استطاعت كلما كان لدي ا القليل من الق ة.
 م يددذكر ؽب دا أحددد أن زوج ددا اسدديد اؼبددال ،وأن ضبددادة  م يددذىب إىل مركددز
التأىيددل ،و لد ا يكتمد ن عن ددا أخبدداره ،وكيد أندو ىددرب مددن اؼبنددزل عدددة مددرات،
وكم يصرخ ويبكي ابح دا عن دا ،و عندا قسد ة سدعد يف معاملتدو وإخ تدو ...ينظدر
ىا م إىل سعد ،ويسألو ابرتياب:
 كي مات ال لد؟يرد سعد مرتبكا:
 خددرج كعادتددو مددن اؼبنددزل و م قبددده ...ي مددان وكبددن نبحددث عنددو يف كددلمكددان و م قب دده س د يف اؼبش درحة ،دىسددتو سدديارة مس ددرعة وى د يع د الطري د ،
فمات يف الت .
 مت كان ىذا؟ منذ أسب عٌن. -وؼباذا  م زب وا زوجت  ،أو تردوا على اتصا ،ا؟
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 إن فعلنا ىذا ستيك العمل عائدة إىل مصر ،ومن ؽبدس ء الصدبيان ،وأانكما تعلم أعمل؟
 اجلد حددا اكتددب رسددالة تقددص علي ددا مددا حدددث ابلتفصدديل ،وتق د لؽبا كن ستق م بتطليق ا.
 أطلق ا! نعددم تطلق ددا ،وسددأوفر لد عمددي يف السدع دية يف مدينددة اثنيددة يف قصددرأمددًن وبتدداج غبددارس لقصددره ،ىددذا القصددر يعددد مصدديفا ،ومعددىن ىددذا أند (حتقعددد
مد ددن غد ددًن د دغلة و مش د دغلة ط د د ل السد ددنة ،وربش د دو براحت د د  ،وأتخ د دذ آ ف
الراي ت).
 وأق ل ؽبا  م طلقت ا؟ اخي ما رببو؛ فلن تغلب.رد سعد م م ما:
 حاجة ليخيا ! (دي فقر ،من ي م ما أخدد،ا مشد فتو مدن وراىداإ اػبراب) طال وابلتيتة كمان.
 سبددام ...تددذىب غدددا وتطلق ددا غيابيِّدا ،وس ديمر علي د واحددد بعددد عدددةأايم يتس د ددلم مند د د صد د د رة عق د ددد الطد د ديق ،ويس د ددلم العق د ددد اػب د دداص بعملد د د
وإجراءات السفر.
 -ىكذا سريعا!
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 خ ددًن الد د عاجلد دو ،أري دددك أن ترف ددخل رأس ددي ،ذبعل ددين أعطيد د ال ج ددوال دداين ؽبا ددم ،واسددت رج لعروسددت جد ازا للس دفر كددي تلح د ب د بعددد ذىاب د ،
وترتيب أم رك.
 عروسيت؟ -ىبفى يء على ىا م اي سعد ...ضع ا حلقة يف أذن ترب .
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8
نظ ددرت اندي ددة إىل الرس ددائل ال دديت وص ددلت إلي ددا ،و م ذب ددد أي رس ددالة م ددن
أىل ا ،فبدأت برسالة مدام ىبة:
اندية
كيد حالد اي عزيددزب؟ افتقدددك جد ِّددا ...أحتدداج للتحدددث معد م لمددا
دًناي
كن دا قب ددل س ددفرك وكب ددن كبتس ددي الق د د ة ...أخ ددذت ق درارا مص د ِّ
وأ ددن أن د تعرفينددو ،نعددم اسددتقلت مددن مكتددب احملددامي الددذي اب
زمدن ،قلدت قبددل سدفرك "قلبد أخضدر اي مدددام ىبدة ،مددو بتدا

رجع ددة في ددو،
ضددمًنه منددذ
لد ودوران،

وما ينفعو تشتغلي يف األزرق".
كنت على ح اي اندية ،؛ ولن أبيخل ضمًني ،أسدتطيخل أن أتيعدب
يف قضااي ،وأتسبب يف أذ أبرايء ،أو أبرئ ؾبرمٌن.
أنددت علددى ح د اي انديددة ...قددد أك د ن أخددذت وقت دا حددت قددررت ،ولكددن
اغبم ددد هلل  ...م أتد د رط يف أي ددر ،و م أؤذ أح دددىم ،تت يل ددي م ددد راح دديت
بعدددما ازب دذت ى ددذه اػبط د ة رغ ددم ،أين س ددأبدأ يف البح ددث ع ددن عم ددل ،و ددروف
البيت تعرفين ا ،أان وزوجي نساند بعضنا بعضا ،ولكن سيج ين هللا.
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البنتد دان خب ددًن ،تس ددأ ن عند د  ،تفتق دددان ال ي دداب ال دديت كن ددت تب دددعٌن يف
خياطت ددا ؽبمددا ،واألسددتاذ علددي سدديبدأ عامددو الدراسددي يف اؼبرحلددة ا بتدائيددة بعددد
عدة أ ر (العيال ك وا ،وك وين اي ست اندية)
أمددي كمددا ىددي! تعدديو لنفس د ا فق د  ...تسددمعين ،أو حددت ت اف د أن
ذبال األو د أثناء حب ي عن عمل يف مكاتب احملاماة والشركات القان نية.
تذكرين أيب-رضبو هللا-اي اندية؟ ل كان حيِّا لتكفدل سسدعادي ،والسدما

 ،ولكن قدر هللا وما اء فعل ،كان يردد دوما على مسامعي" ،انظدري لندا اي
ابندديت وتعلمددي ...تنتقددل الطبددا يف األبندداء م ددل اعبينددات ،بددل تكتسددبين ا...
ذبن أخطاءان ،وخذي ؿباسن أفعالنا".
سددأك ن ألبنددائي وهلل اغبمددد م لمددا كددان أيب  ،ولددي ك دأمي ...لطاؼبددا
رفضت الغل يف عملي وأحاول أن أك ن على ص اب ...إذا ى خًن.
يف انتظار ردك وؾبيئ يف القريب.
ىبة
ترفددخل انديددة رأس د ا إىل الس دماء دداكرة هلل ،وتقددرر أن تلجددأ للعن د د؛ فقددد
تستطيخل أم ا مساعدة ىبة ،وتسجل الرد علي ا حت تستشًن العن د غدا.
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وقفت اندية ميددة ،وىي تسأل مديرة القصر يف خجل:
 أستاذة آمال ...أرج ك تعا معي عند مقابلة األستاذ ىا دم ،أخدافأن أك ن معو وحدي ،وأنت أعلم الناس بنظراتو وتصرفاتو معي.
ردت آمال ب قة:
 كي صفة اي اندية أصحب وقد طلب مين رؤيت ؟ سبس ددكي يب وك ددأن ل دددي ىب ط ددا م ددن اعبد د اغب ددار ال ددذي  م أعت ددده ح ددتاخن ،فدأان مندذ علمدت بع دتدو وأان مت جسدة ،وأ دعر ابؽببد ط وكأندو أتدى خبد
سم م لو.
 أع ذ ابهلل ،تفاء ابهلل خًنا ...ىيا بنا ،وهللا وبفظنا من ره.تطددرق آمددال البدداب لتسددمخل ىا ددم يدددع انديددة للدددخ ل ،فتدددخل وانديددة
تستند على ذراع ا قائلة:
 عذرا أستاذ ىا دم ،انديدة متعبدة ،ولكن دا أصدرت علدى الندزول ؼبقابلتدوا طمئنان بنفس ا على أسر،ا.
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 س دديمت اي اندي ددة ،أان قابل ددت س ددعد زوجد د  ،وأعط دداين ى ددذه الرس ددالةل .
تنظر إليو اندية مت سلة وتق ل:
 رسالة؟ طمين ،ىل حدث مكروه ألحد من أسرب؟ اجلسي لتقرئي.تنظر اندية للرسالة مت جسة ،وتفتح ا لتقرأ:
*****
اندية
حاولنددا أن لببددئ عن د  ،ولكن د مصددممة لدرجددة أن د تطلبددٌن جبددرأة أن
يزوران األستاذ ىا م كما ل كان عامي مع ابلقصر ،ولي و َّ نعمت !
ابن د اؼبت ل د م ددات ...اراتح وأراحن ددا ألن ددو كلم ددا ك د يف العم ددر ي ق ددل
علينا ضبلو ،وعلي خاصة؛ لذل نق ل اغبمد هلل.
وعلى فكرة ...أنت طال  ،ورقتد ستصدل يف أقدرب وقدت ،كفداين مدن
نبكم أنت ،وأو دك ،وأم  ،وبيتكم الفقر.
سعد
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وق ؿبم د مبتسما عند رؤيت ا:
 ضبدددا هلل علددى سدديمت اي انديددة ،أسددب عٌن كدداملٌن كددل ليلددة أق د ل سددأراكالليلددة علددى العشدداء ،وأسددأل أسددتاذة آمددال فتق د ل إن د متعبددة منكب دة علددى
عمل د  ،و أتكل ددٌن و تنددامٌن ،لدرج ددة أن األمددًنة جلب ددت ل د الطبي ددب،
وىددت سدخال إىل اؼبستشفى ،ىل ىذه أص ل اي بنت بلدي؟
 ىل ظبعت ما حدث اي ؿبم د؟ ابن يف اعبنة ينتظرك وكل ما علي اخن ى أن تك ين مسمنة حت تقابليدوب ددد أن تكد د ين ق يد دة لتعد د دي ألطفالد د بص ددحت  ،وإ
ىن دداك ،ك ددذل
ست لكٌن مرضا وضعفا.
-

أفتقده ك ًنا ،أ عر أن الدنيا كأُنا أ لمدت بدوندو ،لقدد ربملدت كدل مدا أان
فيو من أجلو.

 ى م ج د يف قلب  ،وسيك ن فرحت ط ال عمرك.  م أكن معو حينما مات ،ل كنت ىنداك مدا كدان ليمد ت ...لددي ىداجأن سعد أنبل يف ا ىتمام بو!

00

 اذكري هللا ...ما ىذا الكيم؟ أنت امرأة تعرف هللا. إلو إ هللا ...أستغفرك ريب وأت ب إلي  ...طلقين سعد اي ؿبم د.-

بكد دداء عليد ددو  ،م يكد ددن رجد ددي مند ددذ تزوجد ددت بد ددو ...أسد دديك ن رجد ددي اخن

لتبكٌن عليو؟
 تددرك ال لدددين الت د أم ألم دي وأخ د اب ،ومضددى ...م دا حدددش يعددرف لددو طري دجره.
 اكسددري وراه قل دة ...ك د ين ق يددة ،وأكملددي عقددد الس دنة ،وارجعددي ل ددارك ايبنت الناس؛ ألو دك ضعي م يف عين .
 أنتظر أل عاما؟ مللت منا؟ أبدا وهللا ،ولكين خائفة على أو دي بي أب و أم. تنس ددي أن عل ددى األم ددًنة إهب دداد بديل ددة ل د  ،ونص دديحيت أن تتكتم ددي عل ددىم ض ع دت ؼبصر ،خاصة مخل ىا م ...أان مت ج منو اي اندية.
 اتفقت واألمًنة أن أنتظر حت بداية العام الدراسي كي أع د ألىدتم بدراسدةأبنائي ،وليك ن معي مبل من اؼبال يدعمين قليي.
 ع ددٌن العق ددل ...وم ددت سأص ددحب إىل الس د ق لش دراء لد د ازم اػبياط ددة؟ زم دداناألمددًنة اؼبسددكينة بتلددب الفسددتان مددرة واتنددٌن وتيتدة مددن ربددت راس كسدل
ده.

02

تبتسددم انديددة يف وجدو ؿبمد د ،فيتفدداءل ب ج ددا الصدب ح ،ويرفددخل رأسددو إىل
السدماء يسددأل هللا أن هبعل ددا مدن نصدديبو بعددد انقضدداء عددد،ا ،وأن يل مددو الصد
احياما لقدسية أوامره تعاىل.
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تنظ ددر اندي ددة إىل رس ددائل التع ددازي ال دديت أتت ددا م ددن أىل ددا ،وم دن السد ديدات
اليئددي كانددت تعمددل لدددي ن وىددي تشددكر هللا علددى نعمددة وج د دىن يف حيا،ددا؛
ف دن كم ددا يق ددال ...نع دم الس دند ...ذبل د ل دديد عل ددي ن وتش ددكرىن ،وت ددرد عل ددى
رسددالة أخي ددا ،وتطلعددو علددى آخددر أخبارىددا ،وتكتددب ؼبدددام ىب دة رسددالة تشددكرىا
علد د ددى تعزيت د د ددا ،وزب ىد د ددا أن والد د دددة العن د د د د تنتظرىد د ددا يف مكتب د د ددا يف أي وقد د ددت
ؼبسدداعد،ا علددى إهبدداد عمددل لدددي ا ،أو لددد أي زميددل ،وتكتددب ؽبددا رقددم ىددات
وعن ان مكتب ا ،تدخل آمال مديرة القصر و ريكت ا يف الغرفة ،لتق ل ؽبا:
 مدداذا تفعلددٌن اي انديددة؟ مددا زلددت تقددرئٌن وتكتبددٌن رسددائل!!؟ تعددا معدديأنكل يئا ،ونشاىد التلفزي ن أو نتحدث مخل الناس.
  ...اغبمد هلل أريد طعاما ،أحتداج للند م مبكدرا؛ ففدي الصدب لدديالك ددًن مددن األ ددياء أق د م هبددا لألمددًنة ،وبعددد العصددر سددأنزل مددخل ؿبم د د أجلددب
الطلبددات اػباص دة بسددفرىا إن دداء هللا ...سددأك ن األايم اؼبقبلددة مشددغ لة للغايددة
حت أسبكن من ا نت اء من كل ما تريده.
 سب ددام ...لك ددين أتي ددت لد د بقطع ددة حلد د  ،وأس ددتحلف ابهلل ،وغ دديوةضب ددادة عن دددك أن أتكلي ددا ...أن ددت ض ددعفت للغاي ددة ،وتع ددرفٌن م ددد حد د لد د
وخ يف علي .
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 حلفتين ابلغا . إذا ،سددأفعل ىددذا كددل مددرة ترفضددٌن في ددا الطعددام ...علددى فكددرة اي انديددةأان أجلت إجازب إن اء هللا حت م عد سفرك واإلتيان ببديلة ل .
 ؼباذا؟ أعرف ،فق ألطمئن عليد أك در ،وحينمدا آب إىل مصدر سدأزورك؛فاؼبسددافة بددٌن دمن د ر واإلسددكندرية صددغًنة إن دداء هللا ،وأنددت أيض دا بددد وأن
ربضددري مددخل األو د وتددردي ال دزايرة أحسددن م دن الرس ددائل ،ول د أنددين-وأم ددري إىل
هللا-سأكتب ل أراسل دبجرد ع دب إىل ىنا.
تضح اندية قائلة:
 -كما يق ل اؼب ل (من عاب ابتلي ول بعد حٌن).
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اندية
أكتددب إلي د رسدداليت ى ددذه راجيددة مددن هللا أن تك د ين خبددًن حددال ،ددكرا
أل كر على رسالة تعزييت يف زوجي رضبو هللا.
ىل تعلمٌن من وق إىل جد اران طد ل أايم العدزاء الد يث؟ وكدان لندا نعدم
الس د دند؛ كمد ددا رافقند ددا لعمد ددل كد ددل أوراق إعد دديم ال راثد ددة وغ د ددًن ذل د د ؟ أ ن د د
ستت يلٌن من!
إنو عادل ...زوج رانيا اي اندية ،أو طليق ا!
أعلددم أن د اخن تض دربٌن ِّ
كف دا بك د متعجبددة ،ولكددين أعلددم-أيضددا-أن د
تع درفٌن أخدديق عددادل وحبِّدو لرانيددا ،وحزن دو علددى تطليق ددا لسددبب اتفددو ...عددادل
الددذي ترج دى وت س دل لزوجددي رافض دا أن يطل د رانيددا ،الددذي أج د ه علددى تطليق ددا
و لم ما ...عادل الذي  م يكدن يعلدم أن رانيدا حامدل ،ورفدن زوجدي أن ىبد ه؛
بددل وكدداد يرغم ددا علددى اإلج دداض ،ول د رفض د ا الت دام وم ت دو الفجددائي أعلددم
ماذا كان حدث.
عادل رد رانيا إليو يف نف اللحظة اليت علم في ا حبمل ا ،قائي:
 لقددد لمنددا أان ورانيددا ...فرقنددا رغددم اغبددب بيننددا ،وأسبددىن أن هبمعنددا ىددذااعبنٌن.
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ىي تدابًن هللا اي اندية ...ىي تددابًن هللا ،أيخدذ إليدو زوجدي ليعد د عدادل
إىل ابنيت ،ولننتظر معا حفيدي األول ،أو حفيدب بكل ق وؽبفة.
سبحان هللا! يرضى ريب ابلظلم ،ولقد قلدت ىدذا لزوجدي ،قلدت لدو إندو
لد ددم ابنتد ددو وزوج د ددا ،وىد ددذا يلي د د برجد ددل يف عمد ددره ،فغضد ددب مد ددين وت ع د ددين
ابلطديق م ددل ابنتنددا ...ىددل تت يلددٌن ىددذا؟ يطلقددين بعددد ىددذا العمددر؟ أو  م يكفدو
خراب بيت واحد؟
أستغفر هللا العظيم ،رضبو هللا ...أصدابتو ن بدة قلبيدة أودت حبياتدو ،وانت دى
األمر ...يف انتظارك لتق مي بعمل السب غبفيدي إن اء هللا.
مخل ح ل
ع اط
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اندية
كيد حالد ؟ أسبددىن أن تكد ين خبددًن بعددد أسددابيخل عشددت ا يف كدداب س فقدد
ابند  ،أعدديو أان أيضدا يف كدداب س اي انديددة ،حسددٌن اي انديددة ...حسددٌن ...مدن
تزوجت بو عن حب ،حسٌن ...من حاربت من أجلو كي أك ن زوجدا لدو ،مدن
عشت سن ات يف البيت معو كغرابء ،يعلم عين يئا ...ىل أان سدعيدة؟ ىدل
أحتدداج دديئا؟ ىددل ...وىددل ...حددت أن دو ف د جئ كن دين آكددل اؼبل خيددة الي د م،
وحينمددا قلددت لددو إن دين  م آكل ددا ط د ال حيدداب نظددر نظددرة جفدداء وانكددب علددى
الطب  ،ى وبتاجين إ لطعامو و درابو وثيابدو وكأندو ا دي جاريدة ػبدمتدو يف
قة للعزوبية ،أو كفندق كان أيب فيو للمبيت واإلفطار ،و ندراه أان وأو دي،
من خانين مرات ومرات ،وكنت أغن الطرف عن خيانتو قائلدة( :كيد ذبدرئٌن
علددى طلددب الطديق مددن رجددل حاربددت الدددنيا مددن أجلددو؟ ،وكي وجددو سددتع دين
إىل بيت والدي ؟).
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لق ددد رأيت دو وى د يعاكس د أن ددت ،نع ددم رأيت دو ...ورأي ددت كي د تص ددرفت،
وكي امتنعت عن اجمليء لبييت ،وأصبحت تدذىبٌن لبيدت أمدي حبجدة أن ماكيندة
اػبياطة لدي غًن ؾب زة كاليت لد أمي.
حسٌن سيتزوج اي اندية! نعم ما تقرئينو صحي .
ى ددل تعلم ددٌن س دديتزوج م دن؟ س دديتزوج أم ددًنة ص ددديقيت ...نع ددم وهللا أم ددًنة،
صددديقة عمددري ،م دن كنددت أحب ددا أك ددر فب دا أحببددت أخدديت ددقيقيت! م دن كانددت
تطلخل على تفاصيل حياب الي مية دوان عن كل الناس.
أدري كي حدث ىذا ،أو مت؟ لكدين علمدت ابػبد مندذ سد يعات،
أ عر كنين سأم ت و أعدرف كيد أواج دم ،لكدين لدن أ دل مكت فدة األيددي
ىكذا ...ليت كنت إىل ج اري اخن اي اندية.
بسمة
*****
اندية
عساك خبًن حال اي حبيبيت!
أحتاجد ضددروري اي انديددة ،اجملند ن زوج صددديقتنا بسددمة بددث إ دداعة أندو
سدديتزوج يب ،و أدري  م فعددل ىددذا؟ حددادثتين بسددمة وىددي من ددارة ،وطلبددت مددين
مفارقت ا إىل األبد ،وقالدت كيمدا جدرحين ك دًنا ،نعدم أان مطلقدة ...ولكدين
أنظددر ألزواج صددديقاب ،نعددم أان مطلقددة ...لكددين لددن أخ د ن مددا كددان بيددين وبددٌن
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ص ددديقيت م ددن عش ددرة عم ددر ل ددي بقص ددًن ،نع ددم أان مطلق ددة ...لك ددين إن أحبب ددت
الزواج فلن أتزوج هبذا اعبشخل وىذه البشاعة.
ذىب ددت إىل بس ددمة مبا ددرة بع دددما كلمت ددين ،وكان ددت م تاجد دة ،ح ددت أُند دا
كد ددادت تض د دربين ،ولكن د دين احتضد ددنت ا وأقسد ددمت ؽبد ددا ابهلل وبكد ددل مد ددا بينند ددا مد ددن
ذكدرايت ،وبطفلددي الددذي مددات رضدديعا أين أخ د ن ...أان أعددذرىا ولكددن علينددا
أن نفكر هبدوء  ...م فعل ىذا اؼب ب ل ىذا؟
 م ن ددتمكن م ددن ال ص د ل غب ددل ح ددت بع ددد عد د دب إىل بي ددت أم ددي ،ولكن دين
اسددتحلفت ا ابهلل أن ،دددأ ،و تتحدددث عددن األمددر إىل زوج ددا ،وتتعمدد أن تددذكر
لو أنين كنت مع ا الي م ،وليتعذب بنار ربرقو حت اعبحيم.
أمًنة
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عزيزتنا الغالية اندية
أكتد ددب إلي د د أان وأخت د داك ُنل د ددة ونسد ددمة ،نعل د ددم أنن د ددا أم د ددام هللا وأمام د د
مقصرون ،ولكن لدي يف اإلمكدان أبدد فبدا كدان  ،م نكدن يف اؼبندزل سداعة خدرج
ضبادة ليلقى حتفو ،وكم حب نا ،وحب نا حت فجعتنا حقيقة م تو.
ساؿبينا اي غالييت مرتٌن؛ مرة ألننا فرطندا يف ضبدادة دون قصدد ،ومدرة اثنيدة
حينم ددا صد ددمتنا ع ددن مصد ددارحت دب ت ددو ،ف د د هللا  م نس ددتطخل ،حد ددت أم د د أصد دداهبا
ص ددمت ،وان دزوت يف غرفت ددا حزين ددة ابكي ددة ،ت ل د ل ،وتقد د ل" :أض ددعتم ق ددرة ع ددٌن
ابنيت".
إخ ت
نبيلُ-نلة-نسمة
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اندية
س دديمي وأ د د اقي وقد دبيب أرس ددل ا لد د عد د األث ددًن ى

ددو ...ك ددان

والدي يرسل لنا دائما ىذه التحية كمقدمة لرسائلو ،كي حال اي اندية؟
أان خب ددًن ح ددال ،أرس ددل إليد د رس دداليت ى ددذه م ددن الك يد دت ،م ددخل األس د د
سافرت إلي ا عائدة بعدما تنعمت أان واألو د حبضدن أيب وأمدي وعدائليت ،ولكدن
انت دى أمدر ا حدتيل ،1وعدادت الك يدت دولدة حدرة ...أكدذب عليد وأقد ل
إننددا نشددعر ابألمددان ،ولكددن أنددت تعددرفينين؛ أىدداب و أخدداف ،وآخددذ الدددنيا
ببساطة.
زوجي دائم القل  ،حت أندو أصدب يطالدب األو د ابلسدك ت طد ال فدية
وج د ده ابؼبنددزل ،تع ددرفٌن قددرودي! وك ددم ى دم أ ددقياء ،وأان أع دديض عل ددى ى ددذا؛
ف ذا هبعل من البيت جنة ساعتٌن كل ي م.
 1الغ ددزو العراق ددي للك ي ددت :ىجد د م ددنو اعب دديو العراق ددي عل ددى الك ي ددت يف  2أغس ددط  ,1991واس ددتغرقت العمليد دة
العسددكرية ي د مٌن وانت ددت ابسددتييء الق د ات العراقيددة علددى كامددل األراضددي الك يتيددة يف  4أغسددط  ,ث ددكلت حك مددة
ص رية برائسة العقيد عيء حسٌن خيل  8 - 4أغسدط ربدت مسدمى صب ريدة الك يدت ,ث أعلندت اغبك مدة العراقيدة
يد م  9أغسدط  1991ضدم الك يدت للعدراق ,وإلغداء صبيدخل السدفارات الدوليدة يف الك يدت ،إىل جاندب إعدين الك يددت
احملافظة رقم  19للعراق ,وتغيًن أظباء الش ار واؼبنشآت ,ومن ا تغيًن اسم العاصمة الك يتية.
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كددل اعياضددي أن أنظددر إليددو وى د ددارد أو يق درأ اعبريدددة ألق د ل لددو" :اي
ريت اي اباب تق ل ألضبد يدخل يذاكر ".فيق ل بين" :اظبخل كديم مامدا وادخدل
انم ".فأرد صارخة " :ماذا تق ل اي رجل؟ اناااام!"
ث أصددمت قائلددة" :ع د ض علي دا ع د ض الص دابرين اي رب" وأتددذكر عقيلددة
راتددب يف فدديلم قددد حينمددا كانددت تقد ل" :مددو مصدديبة و اتنددٌن ،دول تيتدة اي
ريب" فتنظر ؽبا آخر العنق د قائلة" :أربعة اي ماما!".
آه ...على فكرة ،أان حامدل ،وسدألت هللا ابندة يف بيدت الرجدال والصدبيان
ىذا ،ول رزقت بص ولد سأترك اؼبنزل والبلد ،وأع د غبضن اباب وماما ،وعلدى
رأي اؼب ل"اي بيت أب اي كي خًنك ،بييب وتك وتدي لغًنك".
أ د ددعر ب د د تضد ددحكٌن وىد ددذا يس د دعدين ،اضد ددحكي وابتس د ددمي؛ فلن د دا يف
الضح كل الراحة ،ودعي عن اغبزن واطمئين ،فاهلل لن يضيع .
سعاد
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عزيزب مدام أحيم
كي د د د حال د د د اي س د د دديدب؟ أع د د ددرف م د د دداذا أكت د د ددب إلي د د د ؟ ظبع د د ددت
اػب  ،وبكى قل على ابن م لمدا بكدى علدى ضبدادة وزايدة ...مصدابنا كبدًن يف
أو دان ،ولكددن مصدداب أكد ؛ فحمددادة مددات طفددي ،أمدا ولدددك-رضبددو هللا-فقددد
مددات عريس دا ...أعلددم أن كيمددي سدديجدد األح دزان الدديت تنطف دئ ،ولكددن مددا
ابليد حيلة ...ك ين خبًن ،وص ي نفسد أن لقداءان هبدم سديك ن يف اعبندة سذن
هللا.
أراك على خًن.
اندية
*****
عزيزب اندية
ددكرا لرسددالت الطيبددة ،وسدداؿبيين  م أرسددل ل د تعزيددة يف الغددا ضبددادة،
جدداءت وفا،مددا يف وقددت واحددد ،ولردبدا يف يد م واحددد ،وانطلقددا معدا يف رحلددة إىل
جن دة ريب ،أدري مدداذا أكتددب ،ولكددن ردب دا إن كتبددت ل د وأخرجددت مددا بقل د
لردبدا ىدددأت روحددي؛ فددي أعذبددو ببكددائي وحددزين ،فقددد كددان اتمددر أول فددرحيت بعددد
سن ات من العيج ،وحٌن رزقين هللا بو عرت أنو يكافئ صد ي ،وحدٌن رزقدت
كختو من بعده عرت ابلرضا وا متنان.
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كددان وبلددم منددذ طف لتددو أن يك د ن ضدداب ددرطة؛ يدددافخل عددن اؼبظل د مٌن،
ويقددتص ؽبددم ،ك دان هب د ان أان ووالددده علددى دراء بدلددة ضدداب يف كددل عيددد ،وكددم
لع ددب م ددخل أخت ددو وأبن دداء العائل ددة (عس ددكر وحرامي ددة) ورف ددن سبامد دا أن يب دددل دور
العسدكر بدددور اغبرامددي؛ وحينمدا انضددم لكليدة الشددرطة وتركندا ،صددار البيددت خاليدا
كت ما حت يع د يف إجازة ليجعلو فبتلئا ابلضحكات سعيدا.
ذىبت أان وأختو غبفل زبرجو ...تذكرين أن زوجي ت يف قبل زبرجدو بعدام
وردبا ىي رضبة من ريب لو ...ليتين أان األخر سبقتو م ات.
كددم كنددت ف د رة كن دو حق د حلمددو ،ولكددين حينمددا رأيتددو بددزي الض داب
خف قل منقبضدا ،وت جسدت ،لكدين عدزوت ذلد ػبد يف الددائم عليدو ،وكتمدت
ـباويف ،وفرحت معو ولو.
تسلم اتمر عملو معنا يف اإلسكندرية ،وكدم سدعدت ،خاصدة أندو سديعمل
كضاب مرور بعيدا عن أذ اللص ص وعن أحيمدو يف القدبن علدي م ،وبقددر
سعادب كان حزنو وؿباو تو لتغيًن و يفتو بي جدو  ،فرضخ لل اقخل.
ويشدداء هللا أن سبددر د ر قيئددل ،وإذا بسدديارة إلرىددابيٌن تفددر مددن إحددد
اللجددان ،ويشدداء هللا أن تك د ن يف طريقددو ،وتصددلو األوامددر ابللحدداق هبددا ،ويلح د
هبددا ويددتمكن مددن تعطيل ددا؛ فيفددت عليددو أحدددىم النددار ليسددق ص دريعا م دن ف د ق
دراجتو النارية يف غبظة ،ويتمكن الضباط من القبن على اإلرىابيٌن بفضلو.
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مات اتمر وى يقبن على األ رار م لما كان وبلم دومدا ،مدات وذىدب
إىل ق ه يدا ملف فا بعلم مصر ،مات وتركين أسألو" :ىدل رضديت اخن اي بدين
حينما حققت حلم ؟ كي تيكين وأخت نعاين ىكذا؟"
 م أعددد أسددتطيخل الددذىاب للمدرسددة للتددري لشددباب يف اؼبرحلددة ال ان يدة؛
فلردبا سأر في م من يتمىن أن يك ن م لدو ضدابطا ...ندرمٌن مصدابة ابُنيدار ،و م
تسددتطخل حض د ر امتحدداانت كليت ددا ،وسددتتأخر عام دا يف كليددة الطددب ،ولردب دا لددن
تسددتطيخل أن تسددتمر يف دراسددت ا ،فبعدددما رأت دو مسددجى يف دمائددو س دياه يف كددل
جري .
مددا زلددت أجل د أحادثددو ،وىبدداف اعبميددخل علددى عقلددي ،ولكددن كي د ألم
فقدددت قطع ددة م ددن روح ددا وقلب ددا أن يبقددى ؽب ددا عق ددل ،وكي د ؽب ددم أن يق ل د ا
أح دديم ،ف دداألحيم مات ددت دبد د ت اب ددين ...أح دداول التماسد د م ددن أج ددل نًنم ددٌن،
ولكننا كلما جلسنا معا صالت الذكرايت وجالت فينا طعنا.
أدري ...ىددل أنددت قريبددة مددن مكدة اي انديددة؟ ىددل تسددتطيعٌن الددذىاب
ألداء العمددرة غبمددادة ولتددامر؟ حاولددت التقددد علددى عمددرة ،ولكن دين أسددتطيخل
الذىاب دون ؿبرم ،وأخي يستطيخل الذىاب يف ال قدت اغبدا  ،ولكندو وعددين
أن نذىب يف العام اؼبقبل إن اء هللا ...ليت تستطيعٌن.
ع ددذري ال حي ددد يف أوج دداعي ال دديت و ب ددد أن دين مزق ددت هب ددا قلب د أن د أم
فقدت ابن ا م لي ،وتعلم جيدا أحاسي الفقد.
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أحيم
*****
تلغراف
أحيم
س ددافرت إىل مك دة اؼبكرم ددة م ددخل األم ددًنة العن د د وأبي ددا لقض دداء عم درات
وغبمادة ولتامر ،أسأل هللا أن يتقبل م مين.
اندية
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جل ىا م إىل مكتبو يفكر يف خط تو اؼبقبلة مخل اندية ،الدزواج حدل
س الزواج هبا يف ىذه البيد ،ث طيق ا بعد عددة أ د ر قبدل نزولدو يف أجازتدو
السن ية ،والتشديد علي ا ابلتكتم على اؼب ض سباما.
*****
وقفت اندية حائرة أمام ؿبم د:
 ماذا أفعل اي ؿبم د؟ اغبقددًن يتزوج د ابلت ديددد واإلك دراه؟ ي ددددك بفضدديحة قددد تتسددبب يفجل ددك وترحيل د مددن الددبيد أو إعدددام ؟ علي د ابللج د ء ف د را إىل األمددًنة قبددل
سددفرىا إىل اػبددارج مددخل األمددًن وىددذا ال غددد ،أان علددى ثقددة مددن أُندا سددتتدبر أمددرك؛
ف ي ربب  ،وىي ذكية للغاية.
 أسأل الدعاء. حاضر اي ابنة بلدي. عجيددب أمددر الدددنيا ،ابددن بلددد حدديل مصددفى ،وابددن بلددد دديطان راكبددورجيم.
*****
 ،وقفت اندية حائرة أمام العن د بعد أن حكت ؽبا كل يء:
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 ىذا يعين أنين سأخسرك يف خيل أايم. كي ىذا؟ أو سننشر خ ا حل ا ينتشر يف القصر. اي رب وبلي أايم . أان حامل. م وك ...أل م وك.تبسمت األمًنة يف وجو اندية:
 أان لس د ددت حبام د ددل ،س د ددنق ل ى د ددذا ألن اغبم د ددل يتعب د ددين ،ول د ددن أس د ددتطيخلا نضددمام إىل زوجددي يف رحلتددو ،فيسددافر مددخل الشدديطان ىا ددم ،ونق د م سرسددال
إىل مصددر مبا ددرة ،سددتذىبٌن إىل أم دي ،و تددذى أبدددا لبيددت أمد حددت تنت ددي
عدت كيي يردك زوج إىل ذمتو ،ما  م تك ين تريدين الع دة لو.
 حا ا هلل.تبتسم العن د خببث قائلة:
 كنت سأصًن ؿبامية مش رة م ل أمي ل ىذه الزهبة. زوج وبب . أي زوج ىدذا وأي زواج؟ أقسددم لد لددن يكد ن ألبنددائي ىدذا الند مددنالزواج أبدا.
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 حبيبيت ،أ عر دبعاانت ؛ ولكن كنت أصمت احياما لصدمت  ،ولكدنماذا ستق لٌن لو بعد ع دتو حينما يعلم أن لست حامي؟
 سأتص ددرف تقلق ددي ،عن دددي لد د ىدي ددة حينم ددا سد دياىا أمد دي س ددتعلممد ح واىتمامي ب  ،وستضع يف عين ا ،تفضلي.
 ولكن... ي جدد ولكدن ،ىددي ىديدة مددن عزيدز إىل قلد سد ف أحكددي لد عندويف رسالة حينما تستقرين يف مصر إن اء هللا ،وسألقاك كلمدا أتيدت إىل مصدر،
ىذا وعد.
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وقد د ؿبمد د د أم ددام اندي ددة بع ددد أن تن دداول اعبمي ددخل وجب ددة العش دداء ،وق ددام ا
بت ديع ا:
 خ دذي ىددذه األ ددياء ،والرسددالة ق د مي سيص داؽبا إذا ظبحددت إىل أم دي ايانديددة وأخدديت ،بيتنددا بعيددد كددل البعددد عددن بيت د  ،وسددتك نٌن يف أمددان إذا أردت
اعبل س مع م حت تنت ي العدة.
ردت اندية ب قة:
 س ددأ ل عن ددد األس ددتاذة ى ددد كم ددا وع دددت األم ددًنة ،زب ددو علد ددي،اطمئن ،وسأرسل ل رسالة كل أسب .
 بل كل ي م. كل ي م؟ نعم ،وىذه عشر رسائل مين ل مقدما.تضح اندية حت تدمخل عيناىا:
 -أان أضح مع ضحكا أفتقده منذ رحل أيب.
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 واي رب تظلد دٌن تض ددحكٌن ىك ددذا دومد دا ،ىيد دا قد د مي واب دددئي يف قد دراءةرسالة مين ي ميِّا ،والرد علي ا حا .
 لكين سأسافر غدا. سآخذىا من غدا اي نفرتييت. ماذا عن نفرتييت ىذه؟  -م يئن األوان.
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اندية
تسددعة أ د ر أمضدديناىا معددا يف ىددذا القصددر ،عرفددت فددي م الك ددًن عن د ،
تقاربن ددا ك ددأخ وأخت ددو ،كأص دددقاء ،كرف دداق غرب ددة ،لك ددن دوم دا اللحظ ددات اعبميل ددة
تنقضي بسرعة.
عزائد ددي أن د دين سأس د ددافر إىل مصد ددر قريب د دا ،وسد دديك ن عن د دددىا لند ددا لق د دداءات
وأحاديددث ؾبددددا ،وحددت نلتقددي سددأ ل أكتددب ل د يف كددل ي د م رسددالة ،أان م دن
أحكدي لد في دا حكايددة ،حكايدة اليد م عدن رامددي وث مدة ،ابلطبدخل تعلمدٌن ث مدة،
وك ًنا ما ظبعنا معا يف السيارة أغاين ؽبا؛ لكن ىل تعلمٌن من ى رامي؟
كددان رامددي دداعرا للحددب ،وكددان يكتددب األغدداين ألم كل د م ،ووبب ددا حبِّدا
صبِّا ،غنت لو ث مو مائة وعشر أغنية ،من م أغنية أظبع ا اخن وأان يف السيارة.
ع دت عيين ...على لقياك ...وقل سلم ل أمري
أ ف ىنا عنيا ...يف نظرت ليا
والقى نعيم قل  ...ي م ما التقي جن
وان مر ي م من غًن رؤايك ...ما ينحسبو من عمري.
اغبكاية بقى بتاعت م اي نفدرتييت ىحكي دا لد  ،ولكدن تندامي قبدل الدرد
على رساليت.
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أم كل د م كانددت مددرة راوبددة روز الي سد يف زايرة ،ؼبدا وصددلت لقددت أضبددد
رامي انزل من ىناك اتقابل ا ...ىي عند أول درجة ربت ،وى عند آخدر درجدة
ف ق ،وقف ا ث ان ...ذوقيِّا يعين ...كل واحد مستين التداين ايخدد طريقدو األول،
ىي تطلخل أو ى ينزل ،ب ؿبدش خد اؼببادرة.
قالددت لددو" :اتفض دل انددزل انددت األول" فددرد علي ددا" :أنددزل ازاي وروحددي
طالعة؟"
ىددل ص ددادفت ي م دا حبِّ دا ىك ددذا اي اندي ددة؟ ىددل حظ ددت صب ددال كلمات ددو،
وكي د تنبددخل مددن قلب دو اؼبحددب؟ أسددأل هللا ل د حبِّ دا كحددب رامددي ل م دة وحبيب دا
م ل د ددو ...س د ددتك ن رس د دداليت القادم د ددة ع د ددن أح د ددب م د ددا أملد د د  ،أس د ددرب الصد د دغًنة،
سأحدث عن م لتلتقي هبم وكأن تعرفين م.
تصبحٌن على خًن.
ؿبم د
ملح ة:
انديددة ،ىددذا عن د ان اغبدداج بدددوي ،صدداحب ؿبددل األقمشددة ىنددا ،األفضددل
ل أن ترسلي عليو بعيدا عن اؼبدع ىا م وج اسيسو.
*****
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ؿبم د
أكت ددب لد د رس دداليت األخ ددًنة يف ليل دديت األخ ددًنة يف القص ددر ...س ددأفتقدكم
صبيعدا  ،م أيت الرحيددل دومددا بعدددما نتددآل مددخل النداس ونقدديب مددن م؟ كددم كنددت
أسبددىن ل د أسددتمر يف العمددل ىنددا ،ولكددن الظ دروف تقتضددي الرحيددل ،وأ ددتاق ابددين
الت أم ...سأحدث -أان أيضا-عن ابين الليلة:
أطلقنا علي ما اظبي والددي ووالدد سدعد ،أضبدد وعلدي ،نبدا يف ال امندة مدن
عمرنبدا ،طفددين صبدديين يق ل د ن إُنم دا نسد ة كرب نيددة مددين ،ولكددين أرانب دا أصبددل
بك ددًن ،أري دددنبا أن يعيش ددا م لم ددا ع دداش أبد د ىم مس ددت يا غ ددًن م ددتعلم ي دديك
ؾبال اغبشيو ،أدعد هللا مدن قلد أن أسدتطيخل تربيت مدا بكدل خدًن ،وأن أرانبدا
رجلٌن صاغبٌن.
أعجبددين ك ددًنا مددا كتبتدو عددن رامددي وأم كل د م ،ولكددن ىددذا كددان زمندا صبدديي
انقضى ،تر ىل يع د؟ ليتين أمل نص تفاؤل اي ؿبم د.
أراك يف الصباح حت نذىب إىل اؼبطار.
تصب على خًن.
اندية
*****
تلغراف...
ؿبم د ،ىذا عن اين لد األستاذة ىد  ،أان بكل خًن ،دمت خبًن.
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اندية
كي أصبحت؟ وكي اغبال لد األستاذة ىد ؟
اتفقنددا أن أحدددث اليد م عددن أسددرب الصدغًنة ،أمدي اغببيبددة امدرأة بسدديطة،
كانددت تعمددل لددد طبيددب يف منطقتنددا ،وحينمددا أقببتنددا رفددن والدددي اسددتمرارىا
يف العمددل؛ ف د يعلددم جيدددا عددبء تربيددة أبندداء يف غيدداب أب هباىددد يف الص دباح
يف العمل اغبك مي اجملح  ،وابقي الي م على التاكسي.
أخ د اب اخن يف اعبامعددة ،ولكددن ن كس د ت ،يدرسددن واضددعات نصددب
أعين ن أن الزواج واألم مة أىم من العمل والتعب كما يق لد ن ،وأان ِّ
حقدا أتف دم
كيم دن ،وأث د أن تربيددة وإعددداد البنددات لدديكن أم ددات متعلمددات م قفددات ى د
خًن أمر يف كل األزمان.
علمتنا أمي وأدبتنا ،وسداىم أيب ك دًنا يف تقد يبي وت قيفدي م دل أبيد  ،أمدا
أان فأخددذت ىددذا الدددور مددخل أخ د اب البنددات ،كنددت معلم دن ،وأخ داىن األك د ،
وصددديق ن ،ولكددن أخفي د سد ِّدرا ،منددذ سددافرت تقل دص دوري؛ فددأان أجيددد
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الرسد ددائل م ل د د  ،أعلد ددم مد ددا سد ددتق لٌن أن د دين أصد ددبحت أجيد دددىا اخن ،نعد ددم ىد ددذا
صحي  ،وسأع د ؼبراسلت ن دوما.
أرس ددلت إىل أم دي ىدي ددة أسب ددىن أن تعجب ددا ،وأن ربك ددي ابلتفص دديل ردة
فعل ددا فلل ديددة قصدة ،دومدا كنددت أحددب أن أىدددي ا ولد أبس د اؽبدددااي ،وكانددت
تق ل دوما أن اؽبدية البسيطة أصبل من أغلى اؽبدااي؛ ف ي تعد عدن اؼبشداعر
والقل د ب ...أىددديت ا يف عيددد األم مددرة مددن اؼبددرات رسددالة ىددي حكايددة أعلددم أُن دا
ستعجب  ...حكاية أغنية ست اغببايب ...اقرئي ا معي.
تع د د د د د قص د د د دت ا الطريف د د د ددة لس د د د دتينيات الق د د د ددرن اؼباض د د د ددي ح د د د ددٌن ذى د د د ددب
الشاعر الغندائي حسدٌن السديد لدزايرة والدتدو يف عيدد األم ،الديت كاندت تسدكن يف
ددقة يف الط داب السددادس يف أحددد األحيدداء الش دعبية؛ وحاؼب ددا انت ددى مددن صددع د
الدرج ،تذكر أندو  م وبضدر ىديدة عيدد األم  ،م يسدتطخل أن يت يدل أن عليدو الندزول
سددتة ط اب د لش دراء ىدي دة ،ث الع د دة للط داب الس دادس مددرة أخددر  ،فالدددرج بدددا
ط د يي ومرىق دا يف تل د اللحظددة ،ولل ددروج مددن اؼبددأزق ،قددرر كتابددة ددعر غنددائي
واقفا علدى ابب الشدقة ،عنددما فتحدت والدتدو البداب قدام سلقداء كلمدات األغنيدة
علي د ددا ،فرحد ددت األم ابؽبديد ددة ،ف عد دددىا كُند ددا ستسد ددمع ا يف الي د د م التد ددا علد ددى
اإلذاعد ددة اؼبص د درية بص د د ت غند ددائي صبي د ددل ،ق د ددام اب تص د ددال ابؼب سد دديقار دمحم عبد ددد
ال ىدداب ،حيددث أعطدداه كلمددات األغنيددة علددي اؽبددات  ،أعجبددت الكلمددات عبددد
ال ىدداب ،فلحن ددا بدددقائ  ،اتصددل عبددد ال ىدداب ابؼبطربددة فددايزة أضبددد لتغني ددا ،يف
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اليد د م الت ددا كان ددت ف ددايزة أضب ددد ق ددد حفظت ددا وغنت ددا يف اإلذاع ددة؛ وب ددذل أو
حسٌن السيد ب عده ل الدتو.
*****
ودمي
ست احلبايب اي حبيبة ....اي أغلى من روحي ّ

رب خليكي اي أمّي
اي حنيّنة وكلّك طيبة ....اي ّ

*****
أعل ددم اخن أن دم عد د بلل ددت رس دداليت ألند د ربند دٌن ألمد د وأبنائد د ...
أعلددم كددم أنددت صبيلددة القلددب كابنددة وأم ،ولكددن ص د ا ...أ ت قددٌن كن دو يف ي د م
الص د ديام الط يد ددل أيب اؼبغد ددرب؟ وكد ددذل س د ديين م قريب د دا بعد ددد أايم ص د د صبيد ددل،
احتضين أمي وإخ ب عين ،وق

ؽبم قريبا سأك ن مع م إن اء هللا.
ؿبم د
*****

ؿبم د
مس داك هللا بكددل خددًن ،وى د ن علي د أايم الغربددة ...أان بكددل خددًن لددد
السديدة ىدد  ...ىدي نعدم األم ِّ
حقدا ...امدرأة صبيلدة ،ربداول أن ذبلد معدي ولد
ساعة يف الصباح وأخر يف اؼبساء رغم انشغاؽبا.
لددد األسددتاذة ىددد مكتبددة أسبددىن أن يكد ن م ل ددا ،أقضددي يد مي كلدو
في ددا أق درأ وأق درأ ،وقددد ق درأت في ددا الك ددًن ...ق درأت دي د ان انجددي ،وعرفددت قص دة

91

قصيدة األطيل اليت غنت ا ث مة ،ىل تر أنين أحاول أن أك ن م قفدة ...حدت
أق م بتنشئة أبنائي م قفٌن م ل .
اقرأ معي حكاية قصيدة األطيل...
كتددب إب دراىيم انجددي ىددذه القصدديدة يف حددب صددباه عندددما فارقددو ،فقددد
غددادر انجددي لدراسددة الطددب ،وعندددما عدداد علددم أن حبيبتددو قددد تزوجددت ،وظبددخل
طرق د دا د ددديدا علد ددى ابب منزلد ددو يف إحد ددد الليد ددا  ،فقد ددام مد ددن س د دريره ليس د دتبٌن
الطد دارق ،فك ددان رج ددي يري ددد طبيبد دا ؼبس دداعدة زوجتد دو ال دديت كان ددت يف حال ددة و دة
متعسرة ،فأخذ انجي حقيبتدو ،وذىدب مدخل الرجدل إىل بيتدو ،حيدث كاندت زوجتدو
ب ضخل صعب.
اقدديب انجددي من ددا فتعددرف في ددا علددى حبيبتددو ،وكانددت اؼبفاجددأة ددديدة
عليددو إذ كانددت ىددي حبيبتددو الدديت فارق ددا رغمددا عنددو ،وقددد صبع مددا القدددر يف ىددذه
اؼبص ددادفة الغريب ددة ...عاعب ددا انج ددي ،وسبد دت الد د دة ،وخ ددرج م ددن بيت ددا بع ددد أن
اطمأن على صحت ا وصحة م ل دىا ،وكتب قصيدة األطيل بعدد ىدذه اغبادثدة
الفريدة.
ىل حظت أن الشاعر يق ل يف القصيدة:
تقل شئنا فإ ّن هللا شاء
ومضى كل إىل غايتو ال ْ

وأن أم كل د م غنت دا (احل ظ ّ ) ّرب ظا  م رب دب ذكددر هللا يف أغنيت ددا! أعلددم أن

فض ل أيكل تريد أن تعرف ردة فعل أم لدد رؤيت دا لل ديدة ،تعلدم الصد

90

اي رجددل ،نعددم غرقددت رسددالت بدددم عي بعدددما ق درأت حكايددة عيددد األم ،ولكددن
كنددت سددعيدة ألندين سددأر أمد  ،وأقب دل رأس د ا ،وأ ددكرىا أُندا أقببت د اي خددًن
أخ وخددًن صدددي  ...ددعرت براحددة حددٌن دخلددت بيددتكم ،و ددعرت بدددفء ىددذا
البيددت ،وسددألت هللا الرضبددة ل الدددك ،وحينمددا احتضددنتين أم د بكيددت ،فأخددذت
تربت كتفي ،فعلمت أن حدثت ا عين ك ًنا.
أخ ات أيضا أحببت ن ،و عرت هبن قريبات  ،وت اعدت مع دن علدى
اغبديث دوما ،ول ع اؽبات مسقتا ألن األستاذة ىد طلبت مدين أ أذىدب
ك ًنا إىل بيتكم خ فا من مراقبة ىا م لو.
حينمددا أمسددكت أم د ابلص د رة واإلطددار الفض دي ،وق درأت كلمددات سددت
اغببايب ،احتضنتين وقالت :
 تسلم إيدك اي روبة اغببايب.وروت حكايددة عيددد األم ،وظبعت ددا من ددا ،و ددعرت وكأن د أنددت م دن
ربكي ددا  ،وتض دداحكنا وبكينددا ،تعل ددم أنددت النس دداء؛ يضددحكن ويبك ددٌن يف آن
واحد ...أحببت أسرت ك ًنا ،وأسبىن أن أزورىا قريبا بي خ ف.
كن خبًن اي ؿبم د.
اندية
*****
اندية

92

يعجددز لسدداين عددن ددكرك اي انديددة ،سددعدت ك ددًنا برسددالت  ،وسددعدت
كخبار أمي والبنات ،وسدعدت أيضدا بقراءاتد  ،وأعتدذر مند إن كندت ف متدين
خطئا حينما ربددثت عدن أخد اب ،فأندت نعدم اؼبدرأة الديت ربداول الدتعلم ،وأثد مدن
أنو سيك ن ألبنائ أن يف اؼبستقبل.
أكتددب إلي د ىددذه الرسددالة علددى عجددل؛ فددأان ذاىددب يف رحلددة مددخل األمددًن
وأسرتو إىل مكة واؼبدينة.
ملح ة:
حٌن تصل رساليت ىذه ،تردي علي ا حت أرسل ل اثنية.
ؿبم د
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الفصل الثاين
ُ
1

يرن جرس اؽبات ليد اندية:
 آل . نفرتييت. ؿبم د ،أين أنت؟ قلقت علي ك ًنا. -أان خبددًن حددال اي انديددة ،وصددلت إىل مصددر ُنائيِّددا منددذ سدداعة ،وأحببددت

أن أظبخل ص ت ألطمئن علي  ،وأطمئن .
 اغبم ددد هلل عل ددى الس دديمة ،ع دددت إىل بل دددك وحض ددن أمد د وأخ اتد دابػبًن اي رب.
 ولد د م ددل ى ددذا اي اندي ددة ،ل دددي أ ددياء جلبت ددا م ددن األم ددًنة لألس ددتاذةىد  ،وأود أن أراك ف ل تستأذنين ا يف زايرة؟
 إن اء هللا عند ع د،ا يف اؼبساء ...سدأر مدت تسدتطيخل اسدتقبال ،وأحادث .
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 طمئنيين علي ىل أنت خبًن؟ خب ددًن ح ددال ،أس ددأل هللا الصد د  ،وأن يد درب عل ددى قلد د ح ددت ي ددردين إىلأىلي.
 ذىبت إىل العمرة منذ ي مٌن ،ودع ت هللا ل . أسأل هللا أن هبيب كل دعائ اي ؿبم د. أان اخن مضطر ليك حيث أتى بعن األىل لزايرب. سأتصل ب يف اؼبساء إن اء هللا.يددذىب ؿبمد د للقدداء انديددة يف منددزل السدديدة ىددد  ...تبحددث عيندداه عددن
اندية ،وجسده ينتفن لرؤيت ا فيحب بو خبجل قائلة:
 كرا اي ؿبم د على ىديت  ،سأحتف هبا ما دمت حية. أعجبت ؟ طبعا .مصح  ،وسبحة ،وإسدال للصدية ...ىدم مدن أصبدل األ دياء،وكذل ماء زمزم ربت منو ،وسأترك ما تبقى ألمي واألو د.
 معي ل ىدية أخر  ،ولكن لي وقت ا اخن ،ردبا قريبا. اي ؿبم د ،أ م تعلم أن للمرأة فض قد أيكل ا!يضح ؿبم د ويق ل:
 انتظري قليي ،فات الك ًن و م يتب س -تعلمت ص أي ب ىذه األايم.

القليل.
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 هللا يق ي  ...أترك على خًن.يلتفت بقلبو إىل اندية ،ويق ل:
 انديددة ...بعددد غددد تنقضددي عدددت واغبمددد هلل ،وسددتع دين إىل بيت دآمنة ،ولكن عندك طلب خاص.
 عيين ل . سدلمت عينداك نفدرتييت ...أريدد أن أراك بعددد غدد صدباحا اثنيدة؛ إذ أنددينأريد أن أستشًنك يف م ض ىام.
 سأبل األستاذة ىد  ،وسأنتظرك إن اء هللا. ريب يكتب اػبًن.*****
نب د قلددب ؿبم د د بصددمت عنددد اللقدداء ال دداين ،ث ؿبم د د زمددام اغبددديث
قائي:
 -لدي فكرة أسبدىن أن تعجبد  ...ربدت بيتندا ؿبدلّّ مبتلكدو ،أريددك دريكة

فيددو ،ليكد ن مشددغي لل ياطددة ،وسددأق م أان ابإلدارة ،وتسد ي اؼبد دييت حملدديت
اؼبيب د  ،سددتت قفٌن عددن الددذىاب للعمددل يف بي د ت الندداس ،وسدديأت ن ىددم إلي د
من كل مكان.
 تعاملين كما ل كنت خياطة ماىرة! -أنت كذل  ،لقد اىدت ما قمت خبياطتو ألخيت ،وأعجبين ك ًنا.
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 وكتاابت ؟ أ م نتف على أن تعرض ا على اعبرائد واجمليت؟ سد ددأق م ابلتس د د ي لعمل د د وعملد ددي معد ددا ،والكتابد ددة ربتد دداج للتفد ددر ،وسيك ن لدي وقت ؽبا ...ما رأي ؟
 ي جد معي اؼبال ؼبشاركت . ومددن طلددب مند مددا ؟ أنددت سددتق مٌن اب بتكددار واػبياطددة واإل درافعلى الفتيات اليب سيعملن مع  ،وأان سأم ل .
 أنت فعي نعم األخ اي ؿبم د.تشجخل ؿبم د قائي:
 انديددة ،أ ددن حددان ال قددت أن أق د ل ل د معددىن نف درتييت ،ونددر م ض داألخ د ة ى ددذا ...حددٌن أتيددت إىل اؼبملكددة ،ودخلددت علينددا غرفددة الطعددام وجدددت
نفسددي أردد "نفدرتييت" ومعددىن نفدرتييت (اعبميلددة أتددت) مددا أصبل ددا ضبددرة خجلد اي
نفد درتييت  ...م أك ددن أ ددن أن ددو م ددازال ىن دداك نس دداء ىبجل ددن م ددن كلم ددات التد د دد،
وبعدم ددا علمددت أن د زوجددة وأم ،عاىدددت هللا أن أعامل د كأخددت اثل ددة ...
لكددن اخن وبعددد انت دداء عدت د  ،ويقيددين أند لددن تعد دي لزوجد إن عدداد طالبددا
ودك؛ ف ل تقبلٌن يب زوجا وصديقا حت آخر العمر؟
ازداد خجل اندية ،واصطب خداىا ضبرة ،وقالت:
الددزواج ب د وأن ددت خددريع اعبامعددة وأان ؾبددرد خياطددة ميب د ،
 كي دوأمي وأخ اب يعملن خادمات يف البي ت؟
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 يتش ددرف خد ددريع اعبامع د ددة كن أمد ددو أميد ددة ،تق د درأ ،و تكتد ددب ،خد ددريعاعبامعة مزق ادتو وعمل كسائ  ،ويتشرف وي نأ إن وافقت بو زوجا.
 ولكن تكتب اخن ،وسيك ن ل أن وس ىذا العا م اؼب ق . وستك ني د ددن أن ددت مل م دديت دوم ددا ،وأول م ددن يق د درأ قب ددل الع ددا م كل ددو،وسأ ل ف را ب ودب ابرت وبش صيت اعبميلة اؼب قفة مد حياب.
 أخاف من ع دة سعد فيسذينا ،أو من ىذا البعيد اؼبت حو ىا م. زبافٌن وأنت معي؟ بل أخاف علي . إذا ...أان علددى حد  ...وإحساسددي أند تبددادلينين اؼبشدداعر صددادق...حان ال قت اخن إلىدائ اؽبدية اليت أحضر،ا ل من السع دية.
 هللا ...ما أصبل ا! ىددي ددبكة بسدديطة تقددارن بقيمت د الغاليددة ،وإن دداء هللا أع ض دعن ا الك ًن.
 ع ضتين ابلك ًن ب اي ؿبم د ،ويش د هللا على كيمي ىذا. إذا ...فلنبشر األستاذة ىد  ،ولنذىب لشراء خاسبي الدزواج ،ونكتدبالكتاب ،أريد ع دت إىل أىل إ وأنت زوجيت.
تبتسم اندية وتق ل:
 -ريب كر !
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 -إذا ...نق ل م وك؟
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جل د ؿبم د د إىل ج د ار انديددة علددى الرمددل ،واضددعا ذراعددو ح د ل كتفي ددا،
وأخددذ ينظددر إىل مد ج البحددر ،ث ينظددر إلي ددا وىددي زبتبددئ يف حضددنو فبتنددة ،وكأُنددا
يف اعبنة ،قال ؽبا بص ت خافت:
 غين أول أغنية زبطر على ابل .تبتسم اندية وتغرد:
طار يف اهلوا شاشي
وأنت ما تدرا شي ...اي جدع
َ

طرفو شاور يل ...شاور يل عليك...
حكم اهلوى ماشي ...حكم اهلوى ماشي.

1

يتضاحكا معا ،فتق ل اندية:
 واثقة أان أن لدي حكايدة ىذا األوبريت ،قل ما لدي  ،ولكدنبعد أن تغين أول أغنية زبطر على ابل .
يبتسم ؿبم د قائي:
 1أوبريت الليلة الكبًنة :أتلي صديح جداىٌن ،وتلحدٌن سديد مكداوي ،وغنداء دفي جديل ودمحم ر ددي وغًننبدا،
وإخ دراج صدديح السددقا .يعددد أ د ر أوبريددت ددع مصددري بع درائ اؼباري نيددت ،قدددم علددى مسددرح الع درائ يف مصددر
واصفا اؼب لد الشع يف مصر.
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 ص ب نشاز! أبدا ...ص ت صبيل يشجيين.لو حكينا اي حبييب نبتدي منني احلكاية؟
قصة حبّنا ليها اكرت من بداية
احنا ّ
داه ْ
عشنا فيها ايما عشنا ،ايما عشنا

دوبنا فيها ايما دوبنا ...ايما دوبنا

-

1

نعد د لليلددة الكبددًنة وحكايددا،ا الطريفددة ،مصددمم العدرائ انجددي
دداكر يف أحددد ح اراتددو الصددحفية قددال إنددو تعددرف علددى جدداىٌن
يف أواخ د ددر اػبمس د ددينيات ،ونش د ددأت بين م د ددا ص د ددداقة ،ويف ع د ددام
 1961طلددب منظمد اؼب رجددان العدداؼبي للعدرائ يف ب خارسددت
أن يقددم اؼبصدري ن عرضددا للعدرائ  ،وكدان انجددي يف ىدذا ال قددت
مد ددن اؼبعجبد ددٌن كوبري د ددت الليلد ددة الكبد ددًنة الد ددذي تذيعد ددو اإلذاع د ددة
اؼبص د درية ،فد دداقيح علد ددى جد دداىٌن ومكد دداوي رب يلد ددو إىل مسد ددرحية
ع درائ  ،لكددن زب د ف جدداىٌن مددن ىددذه اػبط د ة يف البداي ددة ،ث
وافد د د رب د ددت إغبد د دداح انج د ددي ،وم د ددن الص د ددع ابت ال د دديت واج د ددت
األوبري د ددت إع د ددداد  45عروس د ددة بش ص د دديات ـبتلف د ددة وت د دددريب

 1أغنية نبتدي منٌن اغبكاية ،الكلمات حملمد ضبزة واألغبان للم سيقار دمحم عبد ال ىاب ،غناىا عبدد اغبلديم حداف
عام.1975 ،
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ؿبركٌن علي ا ،ورب يدل األغنية مدن  11دقدائ إىل  31دقيقدة يف
أقددل مددن ست دة أ د ر .و م تت ق د الصددع ابت مددخل ذل د ؛ فت د فًن
مكان إلقامددة العدرض  م يكدن ابلسد لة اؼبت قعدة ،ليضدطر صدنا
األوبريد ددت إىل عرضد ددو يف بد دددروم قصد ددر عابد دددين ،ث انتقل د د ا إىل
بد د د دددروم دار األوبد د د درا ،ومن م د د ددا إىل خيم د د ددة يف حديق د د ددة مس د د ددرح
اؼب س دديقى العربي ددة ،إىل أن اس ددتطاع ا اػبد ددروج م ددن ى ددذه األزمد ددة
سضافة الضلخل األخًن لليلة الكبدًنة ...اؼب درج صديح السدقا...
ليعرض األوبريت على مسرح العرائ ابألزبكية.
نظرت اندية إىل ؾبم د يف سعادة:
 وبفظ ريب ،أنت تعلم الك ًن الك ًن. إ أمر واحد فق . ما ى ؟يف قلب .
 أريد أن أعرف مساحة حبردت اندية ضاحكة:
 فدان وثيثة قراري .يضح ؿبم د قائي:
 فق ؟! -مكان يف القلب ...القلب كلو اي ؿبم د.
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 ى ددذا يع ددين أن ددين أ ددغلو كل ددو م لم ددا أن ددت ميبع ددة عل ددى ع ددرش القل ددب اينفرتييت؟
 سباما. إذا ،أان أعرف كل األم ر ،ىل لد م ب أسئلة أخر ؟ سسال واحد فق . األمر ل م ب. تت د ق نفسددي إىل الي سددفي وكبددن يف الصددي و ي جددد ي سددفي ،ف ددلسيأتينا اعبنٌن ب ضبة يف حجم ا؟
رد ؿبم د مبتسما:
  ،علينا أن نقلب الدنيا وندذىب إىل ابئدخل الفاك دة الددذي يبيدخل فاك دةؾبمدة للسيدات اليئي يت ضبن يف الفص ل اؼب تلفة ...ولكن ىل تريدين صدبيِّا
أم صبية؟ أان أريد ابنة تشب  ،وعي ُنا م ل عي ن  ،ونطل علي ا م ا.
 أ تريد صبيِّا ليحمل اظب ؟ لدي من الصبيان اثنان واغبمد هلل. -حبب اي جد .

دوبتين دوب ...خلّتين خيال.
اي غزال اي غزال ...العشق حاللّ ...
 ؿبم د ،أ تاق يئا ما. -خًنا م ب؟
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 أري ددد ال ددذىاب للق دداىرة ،وزايرة الس دديدة نفيس ددة والس دديدة زين ددبواغبسٌن مهنع هللا يضر.
ر ضبل األخًنة!

 مهنع هللا يضر ،ولكن أ تتعبٌن؟ خاصة وأنت يف إن اء هللا تك ن رحلة ىينة. لد مددا تريدددين ...نددذىب أنددت وأان واألو د رحلددة لعدددة أايمكد ددي أر أان وىد ددم األىرام د ددات وال د د ج ومتح د د القد دداىرة وغد ددًن
ذلد د م ددن آث د ددار ،وتد دراتحٌن أن ددت يف الفن دددق؛ ف ددذه األم دداكن
ستك ن متعبة ل .
 مانخل لدي. ون ددذىب يف الع ددام الق ددادم إىل األقص ددر وأسد د ان وغًننب ددا ،حي ددثنفرتييت ونفراتري كي تغار اعبمييت من اي أصبل نفرتييت.
 أذىب ويف يدي طفل رضيخل؟ سيك ن مع ثيثة من الرجال وبمل ُنا بكل حب وع ن. مصمم أنت على أُنا فتاة. بل أرج هللا أن تك ن ىكذا.*****
كانددت رحلددة سددعيدة ،صددممت انديددة أن ت دراتح يف الفندددق ،وذىبددت
مع م يف كل مكان .ويف آخر ليلة ؽبم ،أيقظت ؿبم د ابكية...
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 ؿبم د ...استيق . ما ب اندية؟-

سألد الليلة.
كي ىذا؟ أنت يف رك السابخل.
سيك ن اؼب ل د ابن سبخل إذا.
س ددأوق األو د واتص ددل اببد ددن خ دداليت لينص ددحنا ابس ددم الطبي ددب

الذي يق م بت ليد زوجتو ،ومستشفى ال دة.
*****
خرجددت انديددة مددن غرفددة ال د دة عنددد الفجددر ،ربتضددن ابنت ددا م ددا ،نظددر
إلي ما ؿبم د قائي:
 اغبمددد هلل عل ددى الس دديمة ،اس ددتعجلت ى ددذه ا بن ددة يف اػب ددروج لل دددنيا،وولدت يف مدينة غًن مدينت ا ،إُنا ابنة قاىرة.
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3
جل ؿبم د ؿبتضنا اندية وىي ربمل م ا:
 سأحكي ل اخن قصة نفرتييت.ردت اندية اببتسام:
 ستك ن أول حكاية تسمع ا م ا. عا ددت نف درتييت يف الق ددرن الراب ددخل عش ددر قب ددل اؼب ددييد ،زوجكككةل فرعكككون أخنددات ن ،أحددد مل د ك األسكككرل الثّامنكككة عشكككر يف مصكككر
المديمكة ،دعددا أخندات ن لداينددة ت حيدد جديدددة ظبيدت ديانككة آتد ن،
تدع لعبادة قرص الشم آتون ،يعرف الك دًن عدن نفدرتييت،
ولكددن ىندداك تشددًن نظريددات إىل أُنددا كانددت مددن األسددرة اؼبلكيددة،
أو أمد ددًنة أجنبيد ددة ،أو ابند ددة مسد ددئ ل حك د د مي رفيد ددخل يد دددعى آى،
أصددب فرع د ان بعددد تكككوت عكككن آمكككون ،اؼبسك ددد أُنددا كان ددت زوج ددة
ألخند ددات ن الد ددذي حكد ددم مصد ددر مد ددن  1352ق .م إىل 1336
ق .م ...أقبب ددت نف درتييت سددت بنددات ألخنددات ن ،إحددداىن عككن
إسككن آتككون الدديت عرفددت فيمددا بعددد ابسددم عددنخ إسددن أمد ن ،زوجددة
ت ت عنخ آم ن ،واختفدت نفدرتييت مدن التداريخ يف السدنة ال انددية

03

عش ددرة م ددن حك ددم أخن ددات ن ،ردب ددا ل فا ،ددا أو ألُن ددا ازب ددذت اظب ددا
جدي دددا غ ددًن مع ددروف؛ كم ددا ادع ددى ال ددبعن أُن ددا حكم ددت لف ددية
وجيدزة بعددد وفدداة زوج دا ،ومددن احملددزن اي نفدرتييت اغببيبددة أن سب اددل
نفدرتييت ي جددد لدددينا يف مصددر؛ بددل يف متحد بدرلٌن يف أؼبانيددا
منذ عق د ،و م نستطخل اسيداده أبدا.
 ولكننا اخن مبشي يف مددينت م ،ولعل دم كدان ا يتج لد ن ىندا معدام لنا.
 اي لقلبد د الرومانس ددي ،ولكن م ددا ك ددان ا يف مدين ددة ت ددل العمارن ددةدبحافظ د ددة اؼبني ددا ول ددي ىن ددا ...لك ددن ...نع ددم ...لعل ددا كان ددت
تت دداد يف ىددذه األمدداكن فبسددكة بيددد أخنددات ن تطمئنددو وتق د ل
لو( ،ؿبم د).
تضح اندية قائلة:
 بل أخنات ن. صحي  ،ولكن دعيين ػبيا . سأغار من ا.رد ؿبم د ضاحكا:
  -إذا ،أمس ددكي بي دددي اي نفد درتييت اغباض ددر ،وطمئني ددين؛ أ زالقلب ينبن حب ؟
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 رغددم أن أيدددينا مشغ لددة كو دان اي زوجددي العزيددز إ أنددين سد فأزبيلنددا مبشددي معددا فبسددكة بيدددك ألق د ل ل د (أحب د أك ددر فبددا
مضى).
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-
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4
عاد ؿبم د إىل بيتو سعيدا مبشرا اندية:
 مد وك اي انديددة ،وصددلت ظبعددة اؼبشددغل للقدداىرة ،ويريدددون من دتص د ددميم ع د ددرض أزايء ميبد د د سد د د رة سيحض د ددره علي د ددة القد د د م،
وستك نٌن قبمة.
 كل ىذا النجاح بفضل هللا ،ث فضل علي اي أاب م ا. م ا وال لدان انئم ن؟ نعم. إذا ...ىيددا بينددا كبتفددل ...اتفقددت مددخل أمددي علددى اعبلد س مع ددمحت نع د.
ربتضن اندية زوج ا قائلة:
 مد د وك يد ددا ؿبمد د د ...ى ددذا اثين خد د مف ددرح لن ددا خ دديل أس ددبواحددد ...كددم كنددت سعي دددة ابختيددار مسددرحيت  ،لعرض د ا قريبددا
على خشبة اؼبسرح ،ل كل اػبًن اي أغلى ما .
 اي نفرتييت ،أنت وجدو خًن منذ أتيت بطلت الب يدة ،وآمندتيب ككاتب.
 -اي هللا! من كان يصدق كل ىذه األحداث؟
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 رب اؼبدبر. أ ددم رائح ددة حري د  ،اذى د اطمئ ددين عل ددى األو د ،وأان س ددأراؼبطبخ وأنزل ألمي.
يسمخل ؿبم د واندية ص ات من الشار :
املشغل اي أستاذ حممود ،ح ّد ِ
ِ
يطلب املَطايف اي جدعان"
"احلق
ْ

تصرخ اندية:

 حرق ا اؼبشغل؟ اغبمددد هلل  م تكد ين بددو أنددت أو الفتيددات ،و ت جددد أيددة ميبدأو أقمشة ذات قيمة.
*****
يسأؽبم وكيل النيابة يف مكتبو بعد ا نت اء من التحقي :
 ىل تت م أحدا؟يرد ؿبم د:
 أعتقد أن ىناك من يريد إيذاءان.لكن اندية قالت:
 أان أريد أن أوجو ،مة ألحدىم سيدي.تدخل ؿبم د قائي:
 -ىل أستطيخل التحدث مخل زوجيت على انفراد؟
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رد وكيل النيابة:
 تفض ددي يف الغرف ددة اجمل دداورة ،ولك ددن عليكم ددا ع دددم التس ددي عل ددىؾبرم.
ىز ؿبم د رأسو وى يق ل:
 ابلطبخل سيادت .*****
انفددرد ؿبم د د بنادي ددة ،ؿبدداو دف ددخل الظددن عددن عدوي ددو اللدددودين ...س ددعد
وىا م وى يق ل:
 خًنا اي اندية ...إىل من ت ج ٌن الت مة؟ سعد اي ؿبم د ...سعد عاد. مت عاد؟ أعل ددم م ددت ،ولك ددن أم ددي ح دددثتين أن ددو زار أخ ددي ،وك ددان يري دددرؤييت وأبنائو ،وطلب أخي منو نسياين؛ إذ أنين أصدبحت زوجدة
رجل غًنه ،أما األبناء فسيق م ابلت اصل معو ؼبقابلت م ،فغضدب
غضدبا ددديدا ،وا،مدين كنددين تزوجتد وأان زوجتددو إذ أندو طلقددين
مرغمددا ،وهبددذا يعددد الطدديق ابطددي ،وسدديق م سيددداعي السددجن،
والتشددفي مددين يف أقددرب وقددت ...كنددت سددأحكي ل د بعددد أن
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كبتف ددل مع ددا ...وج دداء أم ددر اغبري د د فعلم ددت أن ددو ب دددأ يف ت جي ددو
ضرابتو.
 ل د كددان سددعد مددن فعددل ذل د ؛ بددد وأن ت جددو الت مددة ؽبا ددمأيضا ...بد من اللج ء لألستاذة ىد قبل أي يء.
*****
تطمئن م السيدة ىد أن سعدا سدافر عائددا إىل عملدو فجدر ليلدة اغبريد
مبا رة ،وأُنا م قندة أندو لدن هبدرؤ علدى العد دة إىل مصدر خديل السدن ات اؼبقبلدة،
وسيتعامل معو زوج ابنت ا لينال جزاءه ،ى واحملرض الرئيسي على ىذه الفعلة.
كم ددا أك دددت لنادي ددة أن زواج ددا دبحمد د د تشد د بو ددائبة ،فس ددعد ق ددام
بتطليق ددا بكامددل إرادت ددو طمعددا يف و يفددة وحيدداة جديدددة بعيدددا عن ددا ،وطيبددت
خاطرى ددا بق ؽبددا أن حياتنددا بددد في ددا مددن الع درات حددت تسددتقيم اثنيددة ،ون بددت
ألنفسنا وؼبن ح لنا أننا سنك ن خبًن.
*****
ذبل د اندي ددة وراء س ددتائر ع ددرض األزايء تراق ددب فتي ددات الع ددرض يت ددايلن
جيئ ددة وذى ددااب ابؼبيبد د ال دديت ص ددممت ا ،وتش دداىد ؿبمد د د وأسد درتي ما جالس ددٌن،
فتطمئن وتسمخل-حبب ر-تصفي اؼبشاىدين.
هبل د ؿبمد د د عل ددى اعبان ددب اخخ ددر وراء س ددتائر خش ددبة اؼبس ددرح ،ين دداقو
أبط ددال عمل ددو اؼبس ددرحي األول ،وي ددر بقلب ددو اندي ددة ذبلد د يف الص د د األول يف
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انتظددار انضددمامو ؽبددا إىل ج د ار وزيددر ال قافددة وصددف ة اإلعيميددٌن والكتدداب حددٌن
ترتفخل الستار عن الفصل األول من مسرحية (التاريخ يع د بنفرتييت).
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5
اندية
أفتقدك ك ًنا ،تر كي حال ؟
من ددذ ع دددت م ددن مص ددر ،وأان ك ددًنة ا نش ددغال م ددخل زوج ددي ،وع دددت من ددذ
سددن ات أن أحكددي لد مددا كددان زمددن اؼبراىقددة ،وسددأيف ب عدددي ...لشدديء إ
ألن ددين أريد ددد أن أحك ددي ،لعل ددي أزبل ددص م ددن ال ددذكر  ،وأطلق ددا تط ددًن ف ددي تظ ددل
حبيسة جدران القلب.
سد ددبحان ريب ...ب د د اي اندي د ددة د دديء مد ددا هبعد ددل اعبميد ددخل وبك د د ن ل د د
حكددااي،م ،وينفضد ن أحدزاُنم علددى كتفيد  ،ومددا يبيددزك أن كددل ىددذه األحدزان
سبتصددين ا بددداخل ؛ بددل سبتصددٌن مددا بدددواخلنا فنرت دداح ،أنددت ك سفنج ددة البحددر،
فظلي ىكذا دوما.
قبيددل سددفرك أىددديت قدديدة مددن فضددة ،هبددا د يددة مكت د ب علي ددا "معددا
لألب ددد" كانددت ىديددة مددن ابددن خددا  ،نعددم ابددن خددا صدددي الطف لددة وحبيددب
اغبب األول الذي قدال عندو إحسدان عبدد
اؼبراىقة ال يئدة ،لعلو كان حبيبا ،ولعلو ُّ
القدوس:
"يف حيد دداة كد ددل مند ددا وىد ددم كبد ددًن يسد ددمى اغب د ددب األول ،تصد دددق ىد ددذا

ال ىم ...إن حب األول ى حبُّ األخًن.".
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أحببد ددت عمد دداد مند ددذ تفتح د ددت عيند دداي علد ددى الد دددنيا ،كد ددان أخد ددي الكبد ددًن
وصددديقي لسددن ات عديدددة ،ومددا أن زبطينددا الطف لددة حددت بدددأت القلد ب تنددبن
حبددب صبيددل ،ولكددن أمددي اغبكيمددة علمددت أن ىددذا اغبددب كتددب عليددو الد أد منددذ
البداي ددة؛ ألنددين ـبط ب ددة بددن الع ددم منددذ الطف لددة ،ويف دايران يع ددد ىددذا ق ددان ان
يلغى ،وع دا ينقن.
أعددادتين أمددي إىل الددداير ،وحادثددت والدددي أن أع د د إىل مصددر اثنيددة،
وأُنددا ستلتق دديين يف لندددن أو ابري د  ،وصددارحتو دبددا حدددث؛ فمددا كددان منددو إ أن
عجل بزواجي ،فتزوجدت وأان يف السادسدة عشدر مدن عمدري ،وىدذا طبيعدي ىندا،
وإن كنت حلمت وسبنيت أن يك ن غًن ىذا اغب .
ابعدت األيدام بيين وبٌن عماد ،ث التقيتو اثنية يف بيت جدتنا وأان زوجدة
وأم ،وى د د خد ددريع جد ددامعي يد ددسدي فد ددية ذبنيد ددده ،رأيتد ددو لساع د ددة وس د د اعبميد ددخل،
وربدددثت أعيننددا عددن األسد وقلددة اغبيلددة وتقبددل األمددر ،فمددا حدددث قددد حدددث،
و حل لنا ،ولن نستطيخل إحياء اغبب س يف القل ب.
ث التقيتددو مددرة أخددر وى د طبي ددب عبراح ددة القلددب يعمددل جبددد وتف ددان يف
عمل ددو ،ح ددت أن ددو ي دديك اؼبد درين بع ددد إجد دراء العملي ددة إ وىد د مع دداف ،وحبال ددة
جيدة ...تيقت أعيننا وقلت لو بعيدين" :سداؿبين اي صددي عمدري ...".فقالدت
عيناه " :تطل السماح؛ ى لي بذنب .".
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تعم دددت ج دددب ي م ددا أن تس ددألو" :أل ددن تتد ددزوج بع ددد اي حبيد د ؟ :كأمب ددا
قصدت أن تق ل لنا" :انس ا وعيش ا حياتكم".
فرد علي ا عماد قائي يف حزن:
 لقد تفرغت للطب اي جدب ،و وقدت لددي سد سداعة أراكفي ا اي حبيبيت ،حت أين أحياان ك دًنة أانم ابؼبستشدفى ،ويشدك
أيب وتشك أمي.
فقالت لو جدب:
 ورثت حنان قلب أبي  ،ولكن ى ن علي ؛ صرت عج زا.فضح عماد قائي:
 قل ب مرضاي ست ق قل اي جدب.ي م ددا ،كدداد قل د يت قد  ،و ددعرت أنددو ي د دعين بعينيددو ،وبعددد أ د ر مددن
آخددر لق دداء ظبعددت خ د م تددو مددن أمددي اغببيبددة ...مددات جب د ار م درين أجددر لددو
عمليددة كبددًنة يف القلددب ،فعدداش اؼب درين واسددتيق ليجددد طبيبددو إىل ج د اره مفارقددا
اغبيدداة! ت قد قلددب عمدداد ...طبيددب القلد ب ...ت قد قلبددو ،وأخددذ معددو جددزءا
من قل .
للددت لفددية ط يلددة حزينددة ،وضددمًني يسددائلين :ىددل أان خائنددة لزوجددي؟
ىل كانت مشاعري ط ال تل األعد ام خيانددة لدو؟ تبتلدت إىل هللا ك دًنا ،وسدألتو
اؼبغفددرة وأن ينددًن بصددًنب ،ث أيقنددت أن مشدداعري لعمدداد ردبددا كانددت حبِّددا لكنددو
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حددب بددريء انت ددى بزواجددي ،وعشددت ط د ال فددية زواجددي اؼباضددية حزينددة ،لكددين
لس ددت خائند ددة ...حين ددا فقد د عاى دددت نفس ددي أن أح دداول تغي ددًن زوج ددي ،وأن
أ ددعره كن قلد د وبتاج ددو ول ددي جس دددي فقد د ؛ عل ددو يقب ددل عل ددي ابلقل ددب قب ددل
اعبسددد ...أ ددعر بددو يسددتجيب بددب ء ،ولكددن دومددا كمددا يق ل د ن أول الغيددث
قطرة.
كل ىدذا ،وأثقل علي ؟
ىل تعلمٌن  م أردت أن أحكي ل اي انديدة َّ
أردت أن أحكددي كددي أغلد ىددذه الصددفحة سبامددا ،و أتددذكر من ددا س د
دااب يف مقتبددل عمددره ،رضبددو هللا وربد علددى قلددب
بدراءة أايمددي ،وابددن خددال تد يف د ِّ
أب ي ددو ،أمددا جدددب ...رضب ددا هللا ...فكمددا تعلمددٌن فقددد غبقددت بددو بعددد أس ددابيخل
قليلة  ،م يتحمل قلب ا اغبزن على حفيدىا األك  ،فماتت.
ك د ين خبددًن كمددا أنددت دومددا اي انديددة ،واط د ي ىددذه الصددفحة معددي ،و
تنسيين من دعائ .
العن د
*****
قدرأت انديددة الرسددالة مددرة ومددرتٌن ،ث مزقت ددا فمددا هبددا مددن أسدرار بددد وأن
ىبتفي ،و يظل بٌن رسائل ا العديدة ،وسبنت للعن د اػبًن.
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6
استيقظت اندية لتجد رسالة على وسادة ؿبم د ،مكت ب على غيف ا:
إىل نفرتييت القلب ،فتحت الرسالة لتقرأ:
مددرت أعد ام علددى ىددذه اللحظددات وىددذه الكلمددات ،ولكددين أتذكرىددا كمددا
لد كانددت اخن ...عيددد زواج سددعيد اي نفدرتييت ،اقرئي ددا اثنيددة بقلبد كمددا تقدرئٌن
دوما ،وانتظري ع دب بفار ص كما أنتظر أان.
يق ل ابن زيدون كلمات أ عر هبا إ ب ومع :
ِ
إ ْن ِ
فكل النّاس قد حضروا
ألق ً
غبت مل َ
إنساان يؤانسينوإ ْن حضرت ّ
ف ل تقبلٌن يب زوجا؟
وأن يك ن ىذا إحساسي ب دوما؟
ؿبم د
*****
حددٌن ق درأت اندي ددة ىددذه الكلم ددات للمددرة األوىل أعجبت ددا رقت ددا ،والي د م-
أيض ددا-أحبت ددا ،وض ددحكت وبك ددت ،ؿبلق ددة يف أع ددا الس ددماوات ،ف ددي دوم ددا
تشعر ذباىو بنف األحاسي  ،ي م ا ردت على رسالتو وقالت" :قبلت".
وحينمددا التقيددا أى ددداىا علبددة هبددا دبلتددان ،نقددو علددى األوىل "إن غبددت  م
أل إنساان يسانسين"وال انية "وإن حضرت فكل الناس قد حضروا".
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احتضنت اندية الرسالة ،ومرت كصابع ا علدى حدروف كلمدات خاسب د ا،
ودى ددا اخن اثني ددة...
و ددعرت بقلب ددا يط ددًن فرح ددا ،كم ددا ل د ك ددان ؿبم د د يطل ددب َّ

نظ ددرت إىل صد د رة جب ارى ددا لتش دداىده مط ددي علي ددا ؿبتض ددنا م ددا ابنت م ددا ،وعل ددى
جانبيو يق ال لدان والكل يبتسم يف فرح.

011

7
مدام آمال
كدل عددام يف أجازتد  ...أان وكددل
ا دتقت إليد ك دًنا ،أفتقدد زايرتد
أسددرب خبددًن ،زبددرج أضبددد يف كليددة التجددارة بتف د ق ،وكددان مددن اؼبمكددن أن يك د ن
معيدا ابعبامعدة ،ولكندو آثدر ا سدتمرار يف العمدل معندا يف اؼبشدغل و دركة األزايء،
رافعا عن كاىل والده أمر اغبساابت والضدرائب وأ دياء ك دًنة زبدص العمدل ،كدي
يتمكن ؿبم د من التفر لكتاابتو اعبميلة؛ أما علي ،فسديت رج مدن كليدة الفند ن
اعبميلد ددة ،قسد ددم التص د د ير يف العد ددام اؼبقب د ددل إن د دداء هللا ...أمد ددا قد ددرة عيد ددين م د ددا
الصغًنة ،فمازال الطري أمام ا ط يي ...سلم هللا أبنائي من كل ر.
سددألتين عددن إخ د ب يف رسددالت  ...أخددي نبيددل كمددا ى د مسددا م وطيددب،
ويعمل معنا يف اؼبشغل ...تزال ُنلة مت رطدة حت أذني ا مدخل زوج دا يف تدرويع
اؼب ددرات واؼبددال اغبدرام ،نصددحت ا ك ددًنا؛ لكددن لألسد  م يعددد يدربطين هبددا سد
ص ددلة ال ددرحم ،واألم ددل أن تع د د د إىل ر دددىا؛ أم ددا نس ددمة فمن ددذ ا ،ددام زوج ُنل ددة
لزوج ددا كن ددو يس دداعده يف ت ددرويع اؼب دددرات؛ فق ددد رحل د ا م ددخل األبن دداء إىل إقبل ديا
خ فددا مددن التعددرض للسددجن ،ولألسد أبلغتددين األسددتاذة ىددد أن علددي م قضددية
وحكما بسن ات سجن ،ومن األفضل عدم ع د،م حت يسق اغبكم.

010

سأق ل ل س ِّدرا ،سافرت مخل م ددا إىل إقبلديا ،وقابلت دا ،وسدعدت ابلتئدام
الشمل ،ووعدتد ا ابلسفر اثنية يف العام القادم مخل ؿبم د واألبناء صبيعا ...اسبدىن
أن أعلددم م عددد أجازتد حددت أسددافر وأنددت ىنددا؛ فددأان أريدددك أن تقيمددي معنددا
لعدة أايم.
اندية
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يسألو:

يرن جرس ىات ؿبم د يف العمل ليستمخل إىل ص ت من
 األستاذ ؿبم د ف مي؟ نعم ،من معي؟ أدري إن كنت ستتذكرين؟ أندا مصطفى علدي ،زميلد مندذ سدن اتالروضة وحت اعبامعدة حت فرقتنا األايم بعد سفرك ،ث سافرت أان أيضا للعمدل،
وعدت منذ ر.
 اي هللا! ابلطبخل أتذكرك اي رجل ،كي حال ؟ اغبمد هلل ،ولكنين أحتاج أن تزورين إن استطعت ألمر عاجل. ابلطبخل ،خًنا إن اء هللا. أسبدىن أن يكد ن خدًنا ،أان يف اؼبستشددفى مندذ عددة أايم ،وأسبدىن أن أتتيددينيف أسر وقت؛ فأان متعب للغاية.
 سددلم هللا مددن كددل س د ء ...حاضددر ...سددأك ن عندددك بعددد سدداعتٌنإن اء هللا.
*****
ذىب ؿبم د للقاء مصطفى يف اؼبستشفى ليطمئن على حالو...
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 أل د س دديمة علي د اي مص ددطفى ،سدديمات ،ى ددل يعقددل أن نلتق دديط ال ىذه السن ات؟
 أان  م أكددن أزور مصددر ك ددًنا؛ فمنددذ وفدداة أيب ،وإخ د ب نص د األ ددقاءيتند دداحرون علد ددى اؼب د دًناث ،وحرم د د ين إي د دداه حبجد ددع أن مد ددال بقد ددي بعد ددد عد دديج
والدي ،وأنين أعمل يف اػبارج ،ولدي من اؼبال ما يكفيين ويفين.
 ح ل و ق ة إ ابهلل. كس ...اؼب م اخن أان أحتاج يف أمر ضروري. تفضل. عملت يف اػبليع لسن ات كمعلم للغة العربية ،وأقببت أربخل بنات. ما اء هللا ق ة إ ابهلل ،حفظ ن هللا. ماتددت أم ددن وىددي تلددد الطفلددة الصددغًنة ،ومنددذ عدددة أ د ر علمددت أنددينمصاب ابلسرطان ،وأن ؾبال للعيج أو الشفاء.
 هلل األمر. وابلطب ددخل ...وألن ددين  م أقب ددب سد د البن ددات ،فسيض ددخل إخد د ب أايدي ددمعل ددى حق د ق ن ،وق ددد يس ددت ل ن علي ددا ،ويرم د ُنن ،أو يع ددامل ُنن ك ادم ددات يف
بي ،م.
 ؽبذه الدرجة؟ -وأبشخل فبا تت يل ،لذل قررت أمرا أريد ع ن فيو.
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 تفضل ،وسأبذل قصار ج دي يف مساعدت . لقد ددد فكد ددرت ك د ددًنا يف ىد ددذا األمد ددر ،واسد ددت رت هللا سد ددائي أن يل مد ددينالبصددًنة ألجددد مددن يعينددين يف أمددري ،وأىددداين هللا اغبد َّدل وأان أمشددي ىائمددا أفكددر؛
إذ وجدت دي اند األخًن عندد ابئدخل اعبرائدد والكتدب ،فتدذكرت ،وسدألت عند
حددت سبكنددت مددن ال صد ل إليد  ...البنددات يعشددن يف بيدديت مددخل خددالت ن ،كانددت
مطلقد ددة تنج ددب ،تع دديو يف بي ددت أخي ددا من ددذ طيق ددا ،تزوجت ددا بع ددد وف د دداة
زوجدديت ،وىددي ربددب ن للغايددة وتقد م اب ىتمددام هبددن ،ولكددين أخدداف علددي ن ك ددًنا؛
لذل قمت ببيخل بييت ،وسأضخل كل اؼبال الذي لدي ربت تصرف .
 ماذا! انتظددر قلدديي ...ىددل تتددذكر حددٌن كنددا صددغارا؟ كنددت يتدديم األم ،وكانددتزوجددة أيب وإخ د ب من ددا يعددامل نين بقس د ة يف غيدداب أيب الدددائم ...حددت الطعددام
واؼبص ددروف ك ددان ا يبنع ن ددو ع ددين ،وكن ددت أن ددت م ددن يتقاس ددم مع ددي وجب ددة طعام ددو
ومصددروفو دومددا ،و م أن د ل د فعل د ىددذا ،وهللا جدداء بكتاب د أمددامي يددذكرين
بصنائخل معروف .
 اي مصطفى ...كنت دب ابة أخ وصدي عمر. ومن أجل ىدذا أان أعلدم أن بنداب سديكن يف كنفد يف أمدان ،سأ دييمنز ج ار بيت يعشدن فدديو ،وأسبدىن أن تدزورىن أندت وزوجتد لتطمدئن علدي ن،
وتشرف على تربيت ن دبعاونة خالت ن.

010

 يشرفين ىذا اي صديقي ،وأسبىن أن أك ن عند حسن ن . أعل ددم أُن ددن س دديكن خب ددًن مع د  ،أوص ددي هب ددن خ ددًنا ،ح ددت يص ددلن إىلبي ت أزواج ن ،ال احدة تل األخر .
 -أعدك ىذا إن كتب هللا العمر.
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أرخددت السمدداء سدديىا علددى جلسددة ىادئددة بددٌن ؿبمد د وانديددة يف الشددرفة،
وقددد ابت ترتيددب هللا يرعانبددا معددا بعددد أن وجددد ؿبم د د ددقة مناسددبة أخددر يف
نف العمارة اليت يقطن في ا ،نظرت لو نظدرة صبعت اغبب وا ىتمام وا حديام
لتصرفاتو ،وقالت:
 أصب اخن لدينا طب بنات بد من ابنة واحدة اي ؿبم د. رضب هللا اي مصطفى ...مسئ لية كبًنة اي حبيبة. سيمكننا هللا من ا ىتمام هبن ،وسيق د ينا علدى ذلد  ...اغبمدد هلل أننداوجددان سكدنا ؽبن يف نف العمدارة ،وىكدذا سددأسبكن مدن متابعدة أحد اؽبن دومدا،
وخدالت ن مع دن وىدي لألماندة إنسددانة طيبدة األصدل ،ربدب ن وتتفداّ يف خدددمت ن
وتدربيت ن تربيددة صدداغبة ،وىددن علددى خلد  ،ولسددن دبتعبددات ،ولددن وبتدداج األمددر منددا
س ال د واإل راف علي ن.
 لكن ىنداك أمر مدا بدد مدن التحددث إليد فيدو ...تعدرفٌن ابلطبدخل أنخ د ددالت ن امد د درأة أرمل د ددة اخن ،و يصد د د أن أزورى د ددا يف منزؽب د ددا ليطمئن د ددان عل د ددى
البنددات؛ لددذا مددن األحسددن أن تق د مي أنددت هبددذا الدددور عددين ،وسمكدداين أن أر
البنات ىنا دوما.
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 صبي ددل ...كن ددت أع ددرف كي د أ ددرح ل د ى ددذا األم ددر ،ولك ددن أن ددتدوما" ...بتف م ا وىي طايرة".
 أ تم رائحة غًنة. وىل ستدعين أغار؟ كي البتة اي امرأة ...أان أر أمامي س اك. -و يف أي اذباه آخر ...كن واثقا من ىذا.
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ذبل د دال دديا إىل انديددة وىددي قلقددة تتصددار يف ميؿب ددا أفكددار وـبدداوف،
عرت هبا اندية فسألت ا
 ما األمر اي داليا؟  م تبدين قلقة ىذه األايم؟ أفكر يف أمر ىام يقلقين. خًن اي رب. حٌن تزوجدت مصدطفى رضبدو هللا ،تزوجتدو وفداء وإكرامدا ألخديت وبنا،دا،خفت أن يتزوج مصطفى كخر تك ن ؽبن زوجدة أب ،ويشد د هللا أين أحدب ن
وأعامل ن م لما كانت أم ن.
 وأان أ ددد ل د أمددام هللا بددذل اي عزيددزب ...إذا  م القل د ؟ ىددل ىندداكص ما يف األج اء خف لو قلبو؟
تضح داليا ،وترد:
  ... ...انت ى أمري مدخل الدزواج؛ فدأان سدأكرس مدا تبقدى مدن حيدابللبنات.
 -إذا ،ما األمر اي امرأة؟
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 يف س د رة النسدداء حددرم هللا تعدداىل اعبمددخل بددٌن األختددٌنَ  ...وأَن ََتْ َمعُظظوا1
قلي
اَّلل َكا َن غَ ُف ِ
ني األُ ْختَظ ْ ِ
يما
ني إِال َما قَ ْد َسلَ َ
بَظ ْ َ
ف إِ َّن ََّ
ورا َّرح ً
ً

 صحي  ...ث ماذا؟ بع ددد زواج ددي دبص ددطفى أحببت ددو ك ددًنا ...ك ددان طي ددب العش ددرة ذا خل د دطيددب ،وبسددن معددامليت ابلددرغم مددن أنددين أكد منددو عمددرا ،والي د م أفكددر يف حددزن،
تددر كيد سدديك ن حددا معددو ،وأمددام أخدديت يف اعبنددة؟ ىددل ستغضددب مددين؟ ىددل
غارت مين حينما تزوجتو؟
تبتسم اندية ،وربتضن صديقت ا اعبديدة ،وتق ل:
 األمر ـبتل سباما عدن الددنيا اي حبيبديت ،ستددك نٌن مدخل أختد زوجتدٌنؼبصددطفى إن دداء هللا ب د ذن هللا يف اعبنددة ،فمصددطفى تددزوج كلتيكمددا علددى حدددة،
و م هبمددخل بينكمددا ،وكددذل مشدداعر الغددًنة والغضددب ومددا س د انبا سددتنت ي ،يق د ل
ِ
ظواان عل ظظى ُس ظ ُظرر
ظل إخ ظ ً
تعدداىل يف س د رة اغبجددرونَظ َزعن ظظا م ظظا يف ص ظظدورىم م ظظن غ ظ ّ
2
متقابلني
 ىددل ىددذا صددحي اي انديددة؟ أنددا واغبمددد هلل أقدرأ القددرآن؛ لكددين مددن دددةخ يف  م أعد أدري أين مكاين بٌن زوجي و قيقيت يف اعبنة.

 1س رة النساء :آية 23
 2س رة اغبجر :آية 47
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 اعملددي للجنددة أنددت فق د  ،وس ديين أن مددا ذكرتددو لد ى د عدددل هللا يفجناتو.
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ددعر ؿبم د د سرىدداق انديددة يف العمددل ،فقددرر الددذىاب مع ددا وحدددنبا إىل
مرسددى مطددروح دون األو د وإخ تددو ،ففددي العددام اؼباضددي حينمددا ذىددب اعبميددخل
كاند ددت تعمد ددل علد ددى راحد ددت م وإطعد ددام م ،و م تسد ددتمتخل ابإلج د ددازة ،وكد ددان كلمد ددا
نصح ا أن تراتح من ىذه العصابة ف ي يف مصدي  ،تضدح قائلدة" :اؼبصدي
وبب اللمة".
يبتسد ددم ؿبم د د د حاؼب د ددا سجد ددازة مد ددخل انديد ددة وحد دددنبا ،وواثقد ددا أُند ددا ستن د ددعتو
اب ستبداد لقراره ىذا.
*****
يغين ؿبم د لنادية:
 اي ساكين مطروح ،نفرتييت يف حبركم.فتضح وتق ل لو:
 ستغضب ليلى مراد من ىكذا. ل رأت وربدثت إلي لكانت غنت ا كما أغني ا سباما. مراو . أان مراو ؟ سأذىب حا أللقي بنفسي مدن فد ق صد رة الغدرامحزان ،وستظل روحي ىائمة يف اؼبكان تنادي ...نفرتييت.
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 ت ق أرج ك ،تقل ىذا ،العمر الط يل ل . إذا ،اعتذري حا  ،وأ ري د ئل الندم.فتغين لو اندية" :روحي وروح حبايب من قبل دا العا م وهللا".
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 يق ل ن إن الشر دوما وباول أن يغلب اػبًن ،وإن فاز مرات قليلة. ما ىذا اي ُنلة ،ماذا يعين رفن أخت زواج ابننا دب ا ابنت ا؟ ىذا يعين ما ظبعت اي سليمان ،رفضتو ورفضتنا اي زوجي العزيز. ومن ربسب نفس ا؟ ىددي وزوج ددا (ت د هبم مددو مددن ت بن ددا) اي سددليمان ...أيددن كبددن مددن م؟قلت ل قبي لن تتم ىذه الزهبة ،ولكين انصعت لكيم  ،وسألت ا.
 ستندم ىذه اغبشرة على رفض ا بين. بل أنت من ستنددم إن مسست عرة من رأسد ا ،سدأذىب وأبلد عدنعملية ،ربي القادمة ،وستذىب إىل السجن اثنية.
 ،ددينين اي ُنلة؟ نعم ،كبدن معدا يف نفد القددارب ،ف مدا البقداء وإمدا الغدرق ،أان زوجدة وأمؼب ددربٌن للم دددرات ومدددمنٌن ،ولددن أخسددر أك ددر فبددا خسددرت ،أان اخيتد من ددذ
البدايددة ،ورضدديت ب د  ،وغ درين مال د  ،ومدداذا كانددت النتيجددة؟ ابددن يف السددجن،
وآخر م رب ومدمن للم درات.
 -إن ذىبت إىل السجن ستك نٌن إىل ج اري يف سجن اغبر .

004

 فلدديكن ىددذا ،ولكددن لددن تددسذي أخدديت وأسددر،ا ،وكمددا قلددت لد يكفيددينأُنا مازالت ت دين ابلرغم فبا كبن فيو من وابل ومصائب.
ىبرج سليمان صافقا ابب اؼبنزل بق ة ،وى يردد:
 ال لية اذبننت!*****
وضددعت ُنلددة رأسد ا علددى يدددىا ،وجلسددت تبكددي وتدديحم علددى أم ددا الدديت
ماتت وىي غاضبة علي ا ،ومن ا؛ منذ صممت على الزواج بسليمان.
ورجع ددت بذاك ددر،ا لل د راء ،وكي د كان ددت ددابة صبيل ددة تعم ددل يف البي د ت
حددت تع ددرف علي ددا سلي ددمان ال ددذي ك ددان يعم ددل عامددل ؿباس ددبة يف مق ددى ؾب دداور
لبيت م ،وكم جل يزين ؽبا اؼبستقبل ،وأنو سيك ن غنيِّا إذ أنو يعمل عمي آخدر
سيددر علي م اؼبال الك ًن ،وكي ستك ن ملكة لن تضطر للعمل يف اؼبنازل.
تقدددم للددزواج من ددا ابلفعددل ،ورفضددو أخ ى ددا نبيددل كمددا أم ددا؛ إذ أنددو كددان
غامض ددا ،و يعرف د ن م ددن أي ددن ل ددو ك ددل ى ددذا اؼب ددال م ددخل عمل ددو البس ددي  ...لكن ددا
صممت؛ بل وتركت الشقة اليت ورثت ا من أبي ا مغلقة ،وعا ت مدخل زوج دا يف
منطقة اثنية ،علمت بعدىا أُنا وابء ووكر لتجار اؼب ددرات ،ومدرت أعد ام قليلدة
وىي تعيو يف بذخ ،تشيي الدذىب وتضدعو يف البند  ،وتشديي اؼبندازل القديبدة
ذب ددددىا ث تبيع ددا؛ ح ددت دخ ددل زوج ددا الس ددجن ،وع ددادت إىل ددقت ا يف بي ددت
أبي ددا ربم ددل طفل ددٌن ص ددغًنين ،وتك ددررت مأس دداة س ددجن زوج ددا م ددرات ،وكان ددت
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ذكيددة؛ تكتددب كددل أميك ددا ألخي ددا نبيددل الطيددب ،الددذي  م يكدن لددًنفن ألختددو
طلبددا ،و م يكددن ليضددخل يددده علددى قددرش مددن مددال يعلددم أنددو لددي لددو ،كمددا أنددو مددال
حرام ،وكان لن لة ت كيل منو ابلتصرف يف كل أميكدو كدي تسدتطيخل العمدل حبريدة
بعيدا عن زوج ا وعملو ومالو.
قد ددل بريد د ال ددذىب واؼب ددال يف عيني ددا م ددخل م ددرور األايم؛ لك ددن بع ددد فد د ات
األوان؛ إذ ددب األو د علددى ُنددع أبددي م يف ذبددارة اؼب دددرات ،واغبددب بسددبب
اؼب درات واؼبعارك اليت تنشدب دومدا يف اؼبنطقدة ،وكلمددا حددثت معركدة أخددذوىم
صبيعد د ددا إىل قسد د ددم الب د د د لي  ،وىشد د ددم ا بيد د ددت م أثند د دداء التفتد د دديو عد د ددن اؼب د د دددرات
واألسددلحة ،وأدمددن صددغًنىا اؼب دددرات ،فكددان يددخل السددجن اترة ،واؼبستشددفى
للعيج اترة أخر !
تنظر ُنلة الي م اندمة إىل ما بيدىا من مال وما آل إليو واقع ا وتردد:
 -رضب هللا اي أمي ...كنت ذات بصًنة.
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أطل ي م دافئ جديد علدى بيدت انديدة ،بيدت هبمدخل أىلدو ابلشدع ر الددائم
اب طمئنان واأللفة ،دخلت م ا غرفة اؼبعيشة وىي تصي :
 صباح اػبًن اي وزيرة اؼبرأة ،صباح اػبًن اي وزير ال قافة. ضح ؿبم د قائي بنتو: ص ددباح اػب ددًن اي وزي ددرة الش ددباب ،إن ظبعد د اعبد دًنان س دديق ل ن أنن ددا بي ددتؾبانٌن.
 أان ح د ددرة ...أطل د د د األلق د د دداب عل د ددى أمد د ددي وأيب ليك ن د د د ا وزراء يف منزلند د ددااغببيب.
 اذى أيقظي أبناء عب الكس ل؛ فلدينا ؾبل حرب. تن دت اندية وسبتمت هبدوء: حرب! وىل ستحارب العري قبل دخ لو منزلنا خاطبا؟ ابتسم ؿبم د قائي: وزيرة اؼبرأة ما يتبلو يف بق ا ف لة.تتصنخل م ا الفض ل واػبجل:
 ب ي ...عري اي ب ي ...ط و ب متم  ،ش اي ب ي.يبس ؿبم د ابعبريدة ،وكأنو سيضرب هبا م ا اليت ذبري من أمامو:
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 -اقرأ اغبادثدة ...وزير ال قافة يضرب وزيرة الشباب جبريدة ...اي لل ل.
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 من يصدق اي اندية بعد مرور كل ىذه السنٌن ىبطب ابين على ابنتدم ا.
 اظبو الدكت ر علي اي ىبة.تضح ىبة قائلة يف فرح:
 يف نظد ددرك دكت د د ر ،يف نظد ددري علد ددى أب د د سد ددنتٌن ولسد ددان ألد ددد يف كد ددلاغبروف ...اي هللا! كم أان سعيدة وفبتنة ل  ،وأدين ل ابلك ًن.
 ما ىذا الكيم اخن؟ لد ك مددا كنددت عملددت لددد األسددتاذة ىددد  ،و أدري ...ىددل كنددتعدت للمحامي األفاق ...أم ماذا؟
 أان  م أكن س سبب وضعو هللا يف طريق اي ىبة ،ثقي يف ىذا. -صحي  ،اغبمد هلل على ىذه النعمة اي أصبل سبب.
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تتصل اندية دبدام أحيم كي تسأل عن ا:
 مدام أحيم ،كي حال ؟ خبًن حال اي اندية .كي حال وحال عروستنا؟ ىي خبًن ،ولكنين رأيت ضبادة وابن اتمر يف اؼبنام الليلة اؼباضية. الل م اجعلو خًنا ،ىل كاان خبًن؟ نعم هبلسان يف مكان صبيل كأنو حديقة منزل كبًن. نعم اؼبقام إن اء هللا. وأان ذىب د ددت إل د ددي م وجلس د ددت مع م د ددا ،وداعب د ددت ضب د دداده ،وض د ددممتو إىلحضين ط يي وسألين اتمر عن .
تصمت أحيم لدقيقة ،ث ،م :
 إذا ،علينا أن نزورنبا ف ما يفتقداننا.تغل أحيم اؽبات مخل اندية ،وربدث نفس ا:
 إىل أين تذىبٌن اي اندية وعرس ابنت قد اقيب؟*****
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الفصل الثّالث
ُ
1

تبك ددي م ددا وى ددي تنظ ددر إىل فس ددتان الزف دداف ال ددذي ص ددممتو ى ددي وأم ددا
ليتديو ي م زفاف ا وتق ل ألبي ا:
 كي د ماتددت ىكددذا ،وتركتنددا فجددأة دون أي عيم ددة ؼبددرض ،ودون أنتشددك دديئا مددا؟ كي د سأسددتطيخل ارتددداء ىددذا ال د ب دون أن أبكي ددا؟ كي د
سأستطيخل فبارسة عملي يف تصميم األزايء دون أن أفتقدىا؟
 سباسددكي اي ابندديت ،فأخ ت د الشددباب وبتدداج ن لنددا سددندا ودعمددا؛ فقدددماتددت عن مددا مددن كانددت سددببا يف سباسد د ىددذا البيددت ،وسيشددعرون ابلضددع
وكأُنم ضي ف دبنزلنا ىذا ،وعلينا أن نصرف عن ذىن م سباما ىذه األفكار.
  م أ عر ي ما هبذا اي أيب ،و أ ن م كذل . ك د ددان ى د ددذا قب د ددل وف د دداة غ د ددالييت ،ولك د ددن الي د د م رأي د ددت يف عي د د ُنم ى د ددذااإلحساس ،وعلينا ؿب ه.
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 سبالد نفسد اي نبيددل ،فمنددذ رحلددت انديددة عنددا وأنددت مدرين ومن ددار،لدي أسرة ربتاج .
 رحلت أنقى ما فينا اي ؿبم د ،وتركتنا فجأة. تركتنددا صبيعددا ،ولكددن ىددي إرادة هللا ،وأنددت إنسددان متدددين ،وتعلددم جيددداأنو حيلة لنا يف ىذا س الرض خ وا ستمرار حت نلقاىم.
 كانددت أحددن مددن ل دددي مددن األخ د ات ،فن لددة تطبعددت بطبددا زوج ددا،وجعل ا اؼبال واألحداث اليت مرت هبا رسة الطبدا  ،ونسدمة تتحددث إليندا كدل
ر يف اؼبناسبات ،منذ رحلت وأسر،ا إىل إقبليا.
 ىدي تركت د ولكدين م جد د ،وتدراين ي ميِّددا يف اؼبشدغل ،وسمكاند اؼبددرورل دزايرب يف أي وقددت ربددب لتسانسددين ،وتددر أبندداء أخت د  ،فقدددت أختددا ولدددي
أخ اي نبيل.
 -ونعم األخ ة.
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كانددت انديددة فيمددا مضددى ذبتمددخل مددخل صددديقات الرسددائل مددرة كددل د ر،
وقددد سبكنددت بطيبددة قلب ددا وذكائ ددا أن ذبمددخل بيددن ن ليصددبحن ؾبم عددة مددن أصبددل
الصديقات ،ضمت إلي ن داليا.
اجتمعن بددوُنا واليد م ،وخديم الصدمت علدى ا جتمدا  ،يقطعدو تن يدد أو
بكاء ،أو ترحم على اندية ...تقطخل أحيم الصمت قائلة:
 لق ددد حلم ددت اندي د ددة أُن ددا ذىب ددت لت ددزور ضب دداده واتم ددر اب ددين وى دداتفتينأخ تين إايه ،وربق ؽبا اغبلم ...ليتين ي م روت اغبلم زر،ا.
ترد علي ا ىبة يف حزن:
 ى ين علي مددام أحديم فجميعنددا كندا مع دا قبيدل م ،دا كقدل مدن شبدانوأربعٌن ساعة يف آخر اجتما لنا.
ترد أحيم وىي ذب و ابلبكاء:
 نعددم ...ىددذا صددحي  ،ولكددين كنددت أسبددىن لد قلددت ؽبددا قبلددي عددين اتمددر،وق

لو ا تقت الذىاب إلي .
تتدخل ع اط ابكية:
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 إلو إ هللا ...وحدي هللا اي أحيم.تنظر إلي ن داليا ابكية لتق ل:
 نعم األخت ،ونعم اعبارة.تتدخل سعاد م دئة:
 افرحي ؽبا اي مددام أحديم ،واطمئدين؛ طاؼبدا ذىبدت إلي مدا ف دي ستضددخلاتمر وضباده يف عيني ا.
ترد أحيم مبتسمة وس دمع ا:
 دوما ل وج ة نظر ـبتلفة اي سعاد. إُنا طاقة إهبابيدة وهلل اغبمد ،ذبعلين متزندة يف زمدن ملديء ابػبلدل ،واخناي سيدات ...ما أخبار اعبمعية اػباصدة بكدن؟ سدآب إلديكن قريبدا أل ديي عددة
وجب ددات؛ فعمل ددي أيخ ددذ ك ددل وق دديت و أس ددتطيخل ال قد د ف يف اؼبط ددبخ إ قل دديي،
وأ عر بزوجي سيجلب زوجة جديدة إلطعامو.
ردت بسمة خببث:
 إطعامو فق ؟وأكملت أمًنة:
 وسبريضو.ردت علي م سعاد بق ة:
 -وىل أان عج ز؟ أان ما زلت صبية ،ل أ م مفاصلي وركبيت.
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تبتسم السيدات ،ويشعرن بروح انديدة مع دن مبتسدمة ...تددخلت بسدمة
جبدية:
 نريدك معنا يف اعبمعية اي سعداد لتأىيل األم دات الديب لددي ن أطفدالذوي احتياجات خاصة ،وتصبًنىن ،وجعل ن يرضٌن ،ويتعداون مدخل أطفداؽبن...
ما رأي ؟
 هللا! أحددب ىددذا جدددِّا ...لقددد دداىدت العديددد مددن الفيدددي ىات علددىاإلنينت وسمكاين ترصبت ا والتحدث إلي ن.
تتدخل أمًنة حبزن:
 رضب هللا اي اندية فالفكرة كانت فكر،ا.*****
رفضدت بسدمة الدزواج مدرة أخدر بعددد طيق دا مدن زوج دا ،بينمدا تزوجددت
أمددًنة ورزقددت ب لددد وبنددت ،و لددت الصددديقتان كدداألختٌن ( اغبل د ة واؼبددرة) كمددا
يق لد ن ،ث قددررن إنشدداء صبعيددة خًنيددة بعددد انقضدداء السددن ات ،يددبعن في ددا العديددد
مددن األ ددياء ...طعددام مطب د خ ،أو ؾبمددد ،أو ؾب ددز للط ددي ،مفرو ددات يدويددة،
ميبد  ،وغددًنه ،ويعد د الدرب مددن كددل ذلد لصددات األطفددال ذوي ا حتياجددات
داداي يف مصددر ...بدددأ اؼبشددرو صددغًنا يف
اػباصددة ذىنيِّددا وبدددنيِّا ،وأسددرىم اؼبتع ددرة مد ِّ
ددقة مك نددة مددن غرفددة وصددالة ،حددت صددار الي د م يف مكددان رحددب يسد ده اغبددب
والعمل الدؤوب.
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سبسد د آم ددال يف ي دددىا برس ددائل اندي ددة ،وتقد درأ آخ ددر رس ددالة أرس ددلت ا ؽب ددا،
وتسأل نفس ا" :ىل كانت ت دعين ،وزبف عين وطأة الغربة ،وتص ين؟"
وتكتب حملم د:
ؿبم د،
يعددز علددي أن أكتددب أوىل رسددائلي للتعزيددة واؼب اسدداة ،لقددد أرسددلت لنادي ددة
رسالة منذ أايم ،و ك ت ؽبا وحدب ىنا ،فاػبدم واؼب فد ن أصدبح ا مدن اؽبند د
والتايينددديٌن ،وأصددبحت أ ددعر بيددن م ابلغربددة ،لد العند د وتصددميم ا أن أكد ن
مسئ لة عن األو د ،بعيدا عن ىس ء اػبدم واللغات العجيبة اليت يتحدث ن هبدا؛
لكنت عدت إىل مصر ...لكن ؼبن أع د؟
سددأك ن وحيدددة يف بيدديت بددي زوج ...بددي ابددن ،أو أىددل فددأىلي كددلّّ مددن م
يعدديو بعيدددا يف حالددو ...أدري  م فعددل يب أبد اي ىددذا؟  م أرسددل ين خادمددة يف
بيدت األمدًن منددذ مدراىقيت ،وتناسد ا أندين سددأغدو دابة ربتدداج للدزواج ،وأن يكد ن
ؽبا أسرة؟ أدري كي ىانت علي م ابنت م فرفض ا تزوهبدي مدرة تلد اؼبدرة ،حدت

000

اختف ددى العرس ددان ،واطم ددأن ا للدجاجد ددة ال دديت تب ددين ؽب ددم ذىب ددا ،ح ددت أُند دم ك ددان ا
أحياان يرسل ن :
"وف ددري شبد ددن تد ددذاكر قدومد د د إىل مص ددر للعد ددام القد ددادم ،فد ددأخ ك وبتد دداج،
فأخت ربتاج ،إخل!"
كتبددت كددل ىددذا لبئددر ددك اي انديددة ،فكانددت رسددالت ا األخددًنة طمأنينددة
 ،وعاى دددت نفس ددي أن أ ددل إىل جد د ار العند د د وأبنائ ددا وأحفادى ددا مس ددتقبي،
واطمأنن ددت إىل هللا ،وعب ددأت لكتابد ددو ،أقد درأه ك ددًنا ،وأختم ددو اػبتم ددة تلد د اػبتم ددة،
وأدع هللا لنادية ابعبنة واللحاق هبا.
ت اصل معي كمدا كاندت انديدة تفعدل؛ لعلندا نتدذكرىا هبدذا ،ونسدأل هللا ؽبدا
اعبنة.
آمال
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داليا:
 أستاذ ؿبم د ،عندك رجاء. خًنا. تزوجت بنداب ،و م يب س الصغًنة اليت ستتزوج خيل أ د رقليلددة واغبمددد هلل ،وأان أريددد بيددخل ىددذا اؼبنددزل وتقسدديم مالددو علددى
البنات األربخل.
 وأنت ...أين ستذىبٌن؟ تعدديو خدداليت وحي دددة يف منددزل ج دددي ،وىددي ربتدداج إىل اػبدم ددةف ددي وحيدددة و ددبو مقعدددة ،يغيددب عن ددا األبندداء ك دًنا لظددروف م
اػباصة وأسرىم ،و ىم لدي س مساعد،ا.
 وىل تشاورت يف األمر مخل البنات؟ نعم ،وطلب ا مين إبيغ كُنا رغبتنا صبيعا. على بركة هللا.عن دددك طلددب آخددر ...أسبددىن أن تددزوران يف بيددت خدداليت ،ول د
مرة يف الش ر كي تتقابل مخل البنات وأزواج ن.
 ل مين ىذا دبشيئة هللا.-
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تزور العن د وأم ا ؿبم د ،وتق ل ىد :
 أدري اي بدين مدداذا أقد ل ...ىدل أواسدي اثنيدة ،أو أابرك لدزفاف م ا القريب.
العن د مقاطعة:
 زفاف! كي ىذا؟ترد م ا بسرعة:
 ى د لددي زفافددا اي خدداليت العن د د؛ فزوجددي يف لندددن ،وسددأرتديث ب الزفاف الذي صممتو أمي وأسافر لو بو.
ربتضد ددن العن د د د م د ددا وتبكي د ددان ،وتد ددر ىد ددد الد دددم يف عي د د ن ؿبم د د د
والشابٌن ،فتبدأ يف حديث علَّو يك ن سل ؽبم:
 ؿبم د اي بين ،كتبت اندية وصية ،وأوصتين أن تفتح دا أندت يفوج د العند د؛ فدانتظرت حدت أتدت مدن السدع دية ،ف دل لد أن
تقرأىا أمامنا؟
رد ؿبم د مستغراب:
 وصية؟ردت ىد ب قة:
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 نعم ،كتبت دا مدن زمدن ،وغدًنت بعدن األ دياء في دا قبيدل أسدبمن م ،ا.
 اي هللا! كانددت تشددعر أُنددا سددتم ت ،رأت نفس د ا يف اغبلددم تددزورضباده ،وذبل معو.
تعد د العند د وم ددا للبكدداء ،وىبديم الصددمت علددى اعبميددخل ،ويبسد ؿبمد د
الرسالة ليقرأ:
*****
ؿبم د
عندددما تقدرأ رسدداليت ىددذه سددأك ن بعيدددة يف بددرزخ أسبندداه جنددة ؿبتضددنة ابددين
ضبدداده ...كددم سأ ددتاق إليد وإىل قددرة عيددين الد يث ،ولكددن عزائددي أن الدددنيا
زبلدان ،وسنلتقي يف وقت وبدده هللا لكم ،أدام هللا أعماركم ابػبًن.
ؿبم د
حددٌن بدددأ العمددل بيننددا كددان اؼبددال كلددو مالد حددت اؼبشددغل القددد  ،و للنددا
لس ددن ات وح ددت ي من ددا ى ددذا ي ددذىب اؼب ددال يف حس دداب مش دديك بي ددين وبين د  ،و م
أحاول مرة أن أر قيمة ما لدينا؛ فلم أىتم وأنت واألو د معي.
أوص ددي اليد د م أن تقد د م بتقس دديم اؼبش ددغل و ددركتنا عل دديكم أن ددتم األربع ددة،
وتعطي لنبيل وأو ده جزءا فأنت......
يقاطخل ؿبم د القراءة قائي:
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 ب ددل عل ددي م ال يث ددة ونبي ددل وأسد درتو ،ف ددأان أكتف ددي بعائ ددد الكت ددبورواايب.
تدخلت ىد هبدوء:
 انتظر كي تكمل.لكن ؿبم د أردف حبزم:
سيدب؛ ف ما قررتو منذ ت فديت.
يكمل ؿبم د الرسالة:
أعلددم مددا ستفعلددو اي زوج نفدرتييت ،و م أقلددو لد ؛ فأنددت بددد وقررتددو اخن
لتد ك ،وسددأق ل لد إحساسددي بكددل صدددق حددٌن نلتقددي ،لكددن قبددل أي تقسدديم
للمدال والعمدل ،أريددد جدزءا مدن ىددذا اؼبدال ،وجدزءا مددن إيدراد الشدركة مسددتقبي ،أن
يددذىب إىل مشددرو يك د ن بيددين وبين د اي عن د د ،وسيسدداعدك فيددو بسددمة وأمددًنة
اثنتان من صدديقات العمددر لددي ن صبعيدة خًنيدة ،أريددك أن تتعداوين مع دن علدى
اس ددتقبال الع ددائيت الفق ددًنة ؼبك ددة واؼبدين ددة كمعتم درين ،ول ددي كحج دداج ابلطب ددخل،
فكم من سيدة مسنة ربن إىل الدذىاب إىل العمدرة ويبنع دا ضدي ذات اليدد ،وكدم
من أم ربلم ابلذىاب إىل مكة والدعاء ل لدىا اؼبعاق أو اؼبرين ابلشفاء.
أود أن يك ن ىذا اؼبشرو  ،مس ختام حيداب الديت أ دعر أُندا أو دكت
على ا نت اء ...ربزن ا اي أحبائي ،فسأك ن معكم بروحي دوما.
تنس ا ود وزايرة داليدا وبنا،ا؛ ف م كان ا دوما أقرب إلينا من األىل.
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ملح ة:
مرفد د ب ص ددييت رس ددالة خاص ددة لد د اي ؿبمد د د ،اقرأى ددا أن ددت واألو د ليل ددة
زفاف م ا.
تنس ين من الدعاء.
اندية
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"أحبائي ...ؿبم د ...أضبد ...علي ...م ا.
ىذه أصبدل ليلة قررت أن أجتمخل معكم في ا ،ألجددد األحدزان؛ ولكدن
ألفددرح اببندديت معكددم ،ك ددان مددن اؼبفدديض أن تك د ن ىددذه ليلددة حندداء م ددا ،ف ددل
احتفلتم؟"
تنظر م ا دامعة واصبة إىل أبي ا وأخ ي ا ،وتبتسم قائلة:
 احتفل مع اخن اي أمي."م ا ...افتحي أغنية "ما تزوقيين اي مامدا" يف الغدد وأندت ترتددين فسدتان

زفافد اي أمددًنب ...األغنيدة ؼب ددا صد ي 1اي ابندديت ،ابلطبدخل لددن تعرفين دا ،واألغنيددة
ؽبا حكاية عجيبة مضحكة ،أراك تضح اي ؿبم د".
يبتسم ؿبم د ابتسامة من قلبو...
"ذىب اؼبلحن الكبًن بلي ضبدي إىل أحدد الكباري ات ليقضدي السد رة،
وعند وص لو انداه صديقو عبد الرضبن اػبميسي ،وكان بصحبة إحدد مغنيدات
الكباريو ،اظب دا م دا صد ي ،وطلدب مندو أن يسدمعو األغنيدة الديت غبن دا  ،م يف دم

 1األغنيدة للراحدل بليد ضبدددي ،وؽبدذه األغنيدة الفضدل يف د رة مغنيت دا ،وىدي أغنيدة ولدددت يف إطدار دعابدة و ددقاوة
بريئة قام هبا كاتب ا وملحن ا.
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بليد ضبدددي دديئا ،لكنددو تفدداد إحدراج الشدداعر ،وأخددذ منددو الكلمددات ،وطلددب
بعن ال قت ليتذكر.
ذىب بعد ذل إىل ركن يف القاعدة ،ووضدخل غبندا للدنص ،ث عداد ابألغنيدة
الدديت  م يت قددخل ؽبددا أحددد النجدداح الددذي حققتددو ،والشد رة الدديت حصددلت علي ددا م ددا
ص د ي علددى اعتبددار أُنددا مددرت مددن نكددرة يف كباري ددو إىل مغنيددة مش د رة غبددن ؽبددا
الكبددار أم ددال بليد ضبدددي ودمحم اؼبد جي وسدديد مكدداوي ،واختددار ؽبددا اظب ددا الفددين
الفن ددان  ،م ددن أ د د ر أغاني ددا "م ددا ت ددزوقيين اي مام ددا" ال دديت غنت ددا يف ف دديلم منت ددى
الفرح.
أبنائي أضبد وعلي.
أحببتكمددا دومددا ،ولكنكمددا كنتمددا يف بدايددة عمريكمددا تغدداران مددن ضبدداده،
عل قريب مندو كدان ؼبرضدو وعددم اىتمدام أبيكمدا بدو؛ فسداؿباين ،يق لد ن إن ضبداده
كدان كي سد ليعقد ب ،ولكددن ىددي سدن ات قليلددة مدات بعدددىا ،فكنتمددا -
وم اَّ -قرة عيين.

أوصدديكما كبيكمددا ؿبم د د ،إايكمددا وأن تيكدداه لغربددة الددنف  ،املئددا بيتددو
أنتما وم ا ابألحفاد ،أوصيكما كبيكما سدعد خدًنا ،احب دا عندو وزوراه ،وإن كدان
وبتاج إىل اؼبال تب ي عليو بدو لكدن بغدًن إسدراف ،وأوصديكما اػبدًن كختكمدا
كل اػبًن واغبب.
م دا ،ك ان ؽبا طيبٌن كما أنتما دوما ،وأوصيكما كىلكما َّ
وعند اػبتام يك ن اؼبس .
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ؿبم د
أحتدداج لت صدديت سد

كمددر واحددد؛ فددأان أعلددم أن م لد

وبتدداج أن

أوصيو كبنائو ،كن خبًن حت نلتقي اي حبيب العمر.
حبيبت اليت أتت ،ومضت.
نفرتييت"
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يق ؿبم د وحيدا مرتداي خاسبو وخا اندية ،يتحسس ما سصبعو ،وىد
يراقدب م دا مرتدية د ثد ب الزفداف الكريبدي اللد ن ،والدذي صدممت ىدي وأم ددا أن
يك ن ـبتلفا عن بقية األث اب البيضاء ،والدذي خط أبصدار اعبميدخل ،ودمعدت
عينداه ؿبداث روح زوجو" :أعلم أن معنا ،أ عر بدفء قلب إىل ج اري".
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الرابع
الفصل ّ
ُ
1
وق ؿبم د أمام أضبد وعلي معيضا على ما يق ل نو:
 أواف على ما تق ل ن؛ ف ي وصية أمكما.رد أضبد هبدوء:
 اي أيب ،أنددت علددى ح د  ،ولكددن مددن ى د سددعد ىددذا؟ وأيددن كددانطد د ال األعد د ام اؼباض ددية؟ ىد د  م يفك ددر م ددرة يف السد دسال عن ددا ،أو
ؿباولة معرفة كي نعيو ،و.و.و.و.

 ق د د ددال ربد د د د س د د ددبحانو وتع د د دداىل يف كت د د د دابو العزي د د ددزَ وِابل َْوالِظ ظ ظ ظ َديْ ِنِ
س ًاان ،1ول كاان مشركٌن فصاحب ما معروفا.
إ ْح َ

ربت علي على كت أخيو:
 ك دديم أيب ص ددحي اي أضب ددد ،أكي ددد اغب ددل س دديك ن عن ددد خ ددانبيل ...وارد جدِّا أن قبد عنده خيطا ي صلنا لو إن اء هللا.
*****
نبيل:
 1س رة اإلسراء ،اخية 23
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 انقطع ددت أخب ددار أبيكم ددا ع ددين من ددذ س ددن ات طد د ال ،كم ددا أن ددو  مأيت إىل مصدر أيضددا ،وإ كنددت عرفددت ،ولكددن م ددي ...ىندداك
صدددي علددى اؼبق ددى كددان قددد عدداد مددن السددع دية منددذ عددام،
وكان يعمل يف نف اؼبدينة ردبا يدلنا عليو.
*****
والدان سعد
سيم ل نرسلو أان وأخي علي.
كي د حال د اي أيب؟ مددرت سددن ات ط يلددة دون ظبددا أخبددارك ،ت فيددت
ُّأمنددا منددذ عدددة أسددابيخل ،وأوصددتنا ب د خددًنا؛ فكي د حال د ؟ ومددت س ددتأب إىل

اإلسكندرية كي نراك؟
زبرجنا أان وعلي من كليديت التجدارة ،والفند ن اعبميلدة ،ونعمدل كشدركاء يف
مشغل و ركة أمي ،وعمي ؿبم د ،وأختنا الصغًنة م ا ،كبدن اغبمدد هلل يف حدال
ميس ر ،وسمكاننا الذىاب إىل العمرة قريبا وزايرت  ،ف دل أتب إىل مكدة لتدسدي
العمرة معنا ونلتقي؟
نتمىن ل كل اػبًن.
ابناك ...أضبد وعلي
*****
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كتب سعد رسالة كان وقدع ا كطلقات النار علدى قلد ب ابنيدو؛ إذ أرسدل
ؽبمددا أنددو أبندداء لديددو يف مصددر ،وأنددو قددد أغلد ىددذه الصددفحة مددن حياتددو سبامددا،
وكفاه سن ات من الفقر مخل أم م اليت كانت سما عليو ،وأنو يعيو مدخل زوجتيدو
اؼبصرية والفلبينية ،وأبنائو خبًن حال ،وس ر من ما قائي:
"ت ددر ى ددل مازلتم ددا ربم ددين اظب ددي أم غًنسب دداه إىل اس ددم والدكمد ددا اؼب دددع
ؿبم د؟"
ع در ؿبم د د والشدداابن ابغبددزن ،ولكددن م يف الن ايددة تقبلد ا األمددر ،وأغلق د ا
صفحة ما كان ؽبا أن تفت ل وصية أم م اغببيبة ؽبم.
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وق نبيل أمام ؿبم د ،وقال حبزم:
 ىذه األم ال ليست من حقي اي ؿبم د. مددا ىددذا الددذي تق ل دو؟ أنددت كنددت معنددا يف العمددل منددذ أول يد م،وحت ي منا ىذا ،كل ما بنينداه كان مع  ،وما تركتدو لد أختد
ى ىدية ،واؽبدية تدرد.
 رضب ا هللا ،كانت قبل م ،ا تل علي أن أستشًن أخد اب البنداتيف أمر بيدخل بيدت أيب ،وا بتعداد عدن منطقتندا الديت صدارت فاسددة
فبتلئة ابلبلطجية وذبار اؼب درات.
 انفذ جبلدك ،وارحم نفس وعائلت اي نبيل. سيك ن لكم أنت واألو د نصيب يف البيت ،ف ل لددي ت كيدلمن م ا إلسبام إجراءات البيخل؟
 نع ددم ،تقل د د  ،وت ك ددل علد ددى هللا ،وأس ددر اي رج ددل ،ف ددًن ال د دعاجلو.
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ؿبم د:
 كم أان متعب اي أمي ،ىزمتين اغبياة.ردت األم يف وىن:
 أنددت قد ي م ددل أبيد  ،إايك واليددأس ،مددن منددا سددي لد؟ تددن1
ت َوإِنظَّ ُهم َّميِّتُون
ك َميِّ ٌ
قاؽبا هللا لنبي يف كتابوإِنَّ َ

 ونع د ددم ابهلل اي أم د ددي ،م د ددت س د دديأب البن د ددات وأو دى د ددم؟ ا د ددتقتلضجيع ىذا البيت ك ًنا.
 قم وارت  ،أنت يف حاجة إىل الن م لساعة يف فرا بل يف مكان أيب إن ظبحت . بيت اي ولدي ...ىيا قبل وص ل العصاابت.*****

القد .

عي:
  م تعد أتتينا كمدا كندت تفعدل سدابقا ي دا ؿبمد د ،ىدل كاندت انديدةمن أتب ب ؟
مىن:
 1س رة الزمر ،آية 31
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 رضب ا هللا.ؿبم د:
 اي قية ،ولكن أان مشغ ل للغاية ،أزور أمدي دومدا ،أندت مدنتتغيبددٌن عددن زاير،ددا ،وىددذا مددا وبدزنين منكمدداُّ ،أمنددا كد ت وربتدداج
لألني .
مىن:
 حاولت ك ًنا أن أتب لتعيو معي ،فرفضت قائلة إُنا  م تعلم ؽبدابيتا س ىذا منذ تركت بيت أبي ا.
ؿبم د
 كلنا نستطيخل ترك بي تنا؛ ولذا علينا أ نيك دا ونزورى دا بصدفةدوريددة ،أان سددعيد أُنددا سبضددي وقتددا ط د يي مددخل السددت أم حسددٌن
جارتنا.
عي:
 ص ددحي  ...كلتانب ددا تس ددند األخ ددر  ،ولك ددن ص ددحي م ددا تق ل ددو،سنزورىا ك ًنا ،وريب ىبف عن ا الك .
أمن ؿبم د ومىن على ق ؽبا" :آمٌن ".وقال ؿبم د:
 ىيا إىل الطعام ،ث مشاىدة اؼبباراة مدخل العصدابة ...ده األىلدي ايانس.
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عي ومىن:
 بيب ...بيب ...أىلي.ؿبم د:
 إن اء هللا سنف ز ،ونكيد زوج الزملكاوي اي عي.عي:
 -آه ل كنت أعلم كنت رددتو إىل أىلو قبل ىذه الزهبة.
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نفرتييت
تسللت نفرتييت خلسة بعد الفجر
إىل اطئ النيل رباول السباحة قليي
يراقب ا س الن ر والسماء.
تراقصت جذىل ضاحكة مستمتعة
تع م وتغط كسمكة فضية ىية ابؼباء.
ظبعت فجأة عزفا رقيقا يدن من ا
ف ذا بو فت الناي أخنات ن يعزف
وينظر إلي ا جبيء ،ففرت ىاربة خجلي
ؿبتفظة بنظرة عٌن وعد،ا
أُنا ستك ن قريبا امرأة بيتو و َّأما ألبنائو
*****
قدرأ ؿبمد د اػبدداطرة الدديت كتب ددا يف بدايددة حياتددو األدبيددة بعددد زواجددو بناديددة،
وتذكر مبتسما اغب ار الذي دار بينو وبين ا بعدما قرأىا علي ا...
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 دوم دا أحددب مددا تكتددب ،ولكددن نف درتييت اإلسددكندرانية عمرىددا مددانزلت البحر!
 اي للعار ...إسكندرانية تعرف السباحة؟ أيب كددان ددديدا معنددا ،و م نكددن نددذىب إىل الشدداطئ إ قلدديي،وكان العمل ث العمل بعد م تو.
 إذا ،سنذىب قريبا إىل البحر لتستمتعي وتسبحي. يف عمري ىذا؟ يف أي عمر البحر ينادي ،وعلينا تلبية النداء.يغل ؿبم د عينيو مناداي:
 اندية ...أاندي م لما انداان البحر ي ما؛ ف دل أندتمعددي كمددا وعدددتين؟ رائحتد يف البيددت ربتد يين وؼبس دات يف كددل
ركن فيو تعيدين إىل الذكر مع  ...ليت معي
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هبل د ؿبم د د يف انتظ ددار أول رسددالة ترس ددل ا لددو ابنت دو م ددن لندددن؛ حي ددث
س ددافرت م ددخل زوج ددا س ددتكمال دراس ددتي ما ،ىد د يف الط ددب ،وى ددي يف تص ددميم
األزايء ،ينظر إىل ص رة اندية جب اره ،ويقد ل ؽب دا" :ىدا قدد عددت إىل اغبيداة هبدذه
الرسائل اليت سأتبادؽبا مخل ابنتنا قرة عين  ،ىل كنت تعلمدٌن اي انديدة أن ابنتد
تكتب اػبد اطر؟ لقدد ترك دت الك دًن مدن كتااب،دا كدي أقرأىدا وأقيم دا وأانقشد ا
يف رسائلنا اؼبقبلة ...افتقد ابنتندا ك دًنا ،وأفتقددك أك در ،وأعلدم أند تنتظدرينين يف
العا م اخخر ،ولكن فلتنتظري قليي فأندا أريد ا طمئنان على ولددينا كدي تكتمدل
رسدداليت مع مدا ،وأريددد أن أر ولد حفيدددا واحدددا كددي أريد صد ره ،وأحكددي لددو
ك ددم فق ددد ح ددٌن رحل ددت ج د ددة م لد د اي نفد درتييت ...ى ددل تعلم ددٌن أند دين م ددا زل ددت
ؿبتفظدا بكدل رس دائلنا؟ وأقرأىدا بدٌن اغبددٌن واخخدر كدي أسدتعيد عبد مداض لسددت
أنسدداه؟ أفك در أن أكتددب ل د الرسددائل ك ددي تك د ن ذكددر ألبنددائي م دن بع دددي،
وأترك ددا ؽبددم كنددز مدًناث حددب ومد دة ...لقددد أحرقددت كددل رسددائل األخددر الدديت
كنت ربتفظٌن هبا ،ف ي حكاايت أ د اص وأسدرارىم اػباصدة ،و يليد كحدد
مند دا أن يقد درأ ؿبت اي،د دا ...تقلق ددي؛ فزوج د د كم ددا ك ددان ؿببِّد دا لد د  ،ف د د يعل ددم
رغبات حت وأنت يف عا م آخر.

*****
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أيب العزيز
أفتقدددك اي أبددت ،وأفتقددد بيتنددا ...أحددن إىل ص د رة أمددي-رضب ددا هللا-علددى
جددار غرفدة جل سدنا ،وأ دتاق للجلد س أمامد كدي نتنداف يف لعدب الشدطرنع
وس د د د ض د د ددجيع إخ د د د ب وى د د دم يتش د د دداجرون كع د د دداد،م ،ونتض د د دداح أن د د ددت وأان
ونتجاىل م ،وتبتسم أمي لنا.
متعب دة ىددي الغربددة أيب ...اعبميددخل يف سددباق يتنافس د ن ...اعبميددخل ينظددرون
على أنين عربية جاىلة (ما ؽبا وما لنا)!
أخدداف اي أبددت ...أخ دداف م دن ا لب دراط مع دم ...أخدداف التحدددي...
أىاب الفشل كما ل أنو سيك ن وصمة عار على جبٌن بيدان.
كددم علمتددين اي أيب اإلقدددام ،وأ أخدداف خ د ض معدداركي ،وكددم قبحددت،
وكم قبحت ،لكنين أخاف السق ط وحيدة ىنا.
ابنت
ما
*****
اندية
ىددل ق درأت معددي مددا سددطرتو ابنتنددا؟ أتكل ددا الغربددة وزبيف ددا؛ وألننددا جربنددا
الغربة أنت وأان ...علينا أن نسدد خطاىا ،ونشدد أزرىدا ،تدر مداذا نكتدب ؽبدا؟
أراك تضحكٌن ،وتق لٌن ...ىا قد عدت ؼبراسليت!

003

6
فتحت م ا رسالة أبي ا ،وقرأت وىي تضح  ،وتبكي يف آن واحد:
*****
ابنيت...
ا فتقاد بعدد مسدافات ،وزمدن ثقيدل ،وتدزاحم ذكدرايت ...روضديو حصداان
يع ب أس ار ا تياق ،ويقفز عن عقارب الساعات والغربة.
*****
أيب اغببيب...
زرت خ د داليت نس ددمة يف لن دددن ،ورحب ددت يب ،وبكين ددا أم ددي الغالي ددة ك ددًنا،
وحددثتين عمدا حددث ؽبدا ولزوج دا مدن خ داليت ُنلدة وزوج دا ،وسبنيدت ؽبدا أن تدزور
مصر يف القريب العاجل ،فقالت حبزن "ردبا اي ابنيت ...من يدري؟"
 م أزبيددل أبدددا اي أيب أن يظلددم الندداس بعضد م الددبعن -خاصددة األقددارب-
أدع هللا ك ًنا أن وبفظكم  ،وأن نت اصل كما كبن بقل ب طيبة مياضبة.
آه اي أيب ...كددم أفتقدددك ،وأفتقددد مصددر ودفئ ددا ،ىددذا البلددد ال دذي نعدديو
فيو يتسم ابل ود يف كل يء.
أضبددد هللا أُن دم  م يصدديب ان بعدددو ال د ود أثندداء ا حددتيل اإلقبليددزي علددى
مصر ،أعلم أن تضح اخن ،أفتقد ضحكاتنا معا ،عزائي أن زوجدي خفيد
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الظل م ل  ،نتضاحد حٌن نتقابل على فنجان ق ة يف ال قدت اؼبسدتقطخل بدٌن
الدراسة والعمل واؼبذاكرة.
أريدد أن أنبد لد بسددر ،وأتددرك لد أمدر إبيغددو ألمدي ،أحددب ك ددًنا أمددر
رسا ت ؽبا.
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اندية
ت فيت أمدي اغببيبدة يف ىددوء وىدي جالسدة علدى سجددادة صدية الفجدر،
حددٌن ذىبددت إلي ددا ي د م اعبمعددة ابكددرا كعددادب ،ف جددد،ا علددى سددجادة الصددية
فاقدة للحياة.
آه اي اندية!
تنفددرط حبددات العقددد حبددة تل د األخددر  ،فمددت اغب د بكددم؟ ي د جعين قل د
علددى م ددا ف د ك ددذا يف غربت ددا صددعب للغايددة ،ولكددن هلل األمددر مددن قبددل ومددن
بعددد ،تقبلددت األمددر ،وبكددت ك ددًنا ،و لددت ربدددثين عددن اؼب د ت الددذي أيخ دذ منددا
أغيان ،ولكن ا ىدأت فما ابليد حيلة.
انتقددل حد اري مع ددا إىل اػبديف مددخل زوج ددا حد ل الددزايرات بين مدا وبددٌن
نسمة أخت  ،فقد يسذي ما ىذا نظرا لت رط أخت وأسر،ا يف اؼبشاكل مخل ُنلدة
وزوج ددا السدداب  ،و أخفيد س دِّرا أين خفددت علي مددا ،وت اصددلت مددخل األسددتاذة
ىد اليت طمأنتين قائلة أ أقل  ،فتحدثت مخل زوج ابنتد وأعلمتدو بدذل ،
فاطمددأن ،وقددال إن والدت دو أعلمتددو هبددذا ،وأنددو مشدداكل بينددو وبددٌن م ددا؛ بددل
ى د ؾبددرد نقدداش ينبددخل مددن خ فد دو ،تعلمددٌن أنددو دداب عاقددل ،وانت ددى األمددر وهلل
اغبمد.
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*****
اندية
حبيب ددة عم ددري اؼباض ددي ،ونديب ددة اغباض ددر ،ورفيق ددة اؼبس ددتقبل ...أبش ددري،
ابنت د الصددغًنة ربمددل لنددا ىديددة ...حفيدددا ،أو حفيدددة ...كددم سبنيددت ل د كنددت
ج اري أان وولدينا وكبن نقرأ رسالت ا وىي تزف لنا البشر .
عنددي لد بشدر أخدر  ...اقديب زفداف ولددان البكدري ،وسأرسدل ؼب ددا
وزوج ددا ت ددذاكر س ددفر ىدي د دة م ددين ك ددي يس ددتطيعا اجمل دديء ول د د ألايم؛ أم د دا ول دددان
األصددغر ،فأ ددعر بددو قددد وقددخل حبِّ دا وىيام دا يف مصددممة األزايء الدديت تعمددل لدددينا
ابلشركة ...ىي تشب ك ًنا؛ لكن تغاري فدأان أربددث عدن حبكمدا للعمدل،
نف درتييت الدديت عددادت للحيدداة

ولددي اغبسددن واعبمددال ،فأنددت األحلددى ،وأنددت
فأحيتين.
ىد ددا قد ددد أنسد دداين حسد ددن اغبد ددديث عد ددن ابنند ددا ...ص د د ا ...تتصد ددنعي
الغضد ددب ،سد ددأحكي ل د د كي د د عرفد ددت ،لقد ددد وجدت د دو يق د درأ يف كت د د ودواويد ددن
خ اطري ،وي يم سارحا يف دنيا أعلم ا جيدا.
ى ددل تعلم ددٌن أن ل ددو نفد د عي ن د ال دديت كن ددت أر في م ددا قلب د د حينم ددا
تقددرئٌن مددا أكتددب وتناقشدديين ...بدددأ ى د اخخددر يناقشددين في ددا كلمددا ق درأ  ،ث
أصب ييزم الشركة ،و ييك ا ،والتزم بعملو بص رة أسعدتين ،ولطاؼبا وقد إىل
ج ار فاتنتو (ند ) ينظر ؽبا وىدي ترسدم أو تعمدل ،فد ذا مدا التفتدت ونظدرت إليدو

031

أجدددنبا يبتسددمان ى دادئٌن ،ويتعاىدددان يف صددمت ،لددذا اسددتعدي ...سددن طب
بننا يف األايم اؼبقبلة.
*****
اندية
حينم ددا زرت قد د ك اليد د م ك دددت أض ددخل ص د رة حفي دددان ضب ددادة عل ددى القد د
لتأنسي هبا ،لكين اكتفيت برفع ا أمام الق كي تري ا ...ىل رأيت حفيددا هبدذا
اعبمال من قبل؟
يق د ل نبيددل إن دو يشددبو ضبددادةك ًنا ،تددر أ يشددب و ِّ
حق دا؟ أعلددم أن د اخن
ربتضددنينو قائلددة" :وىددل ىندداك مدن ى د أحلددى مددن ضبددادة؟" لكددن تددذكري اي ام درأة
اؼب ل الذي يق ل" ،أغلى ال لد ولد ال لد" و تقسي على ضبادة الصغًن.
س ددأذىب إىل م ددا الش د ر اؼبقب ددل ألك د ن جليس ددة أطف ددال غبفي دددي ح ددت
تنت ي م ا من مناقشة اؼباجستًن.
"عشنا و فنا األديب الكبًن بقي بي سيي".
أفكدر يف كتابددة ي ميداب معددو بصد رة فكاىيددة ،وأرسدل ا إىل اعبريدددة لنشددرىا
أسددب عيِّا ،ولن در ردود فعددل صب د ري ...ىددل يتقبدل ىددذا الشدكل مددن الكتابددة أم
سيغضب؟
أعددرف ...أعددرف أن دين أكتددب اؼبسددرحيات وسدديناري األفدديم الك ميديددة،
لكن عم دي ابعبريدة كان ومازال رومانسيِّا وبمل رائحت  ...فلنجرب.
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يوميّات كاتب أصبح َجدا ()1
استيق ضبادة الي م مبكرا علدى غدًن عادتدو ،وأان أصدبحت دي ا أحتداج
إىل الن م يف ىذه الساعات الباكرة الباردة.
ىذه البيد دفء في ا سد دفء عدائليت ،ودفء أي مصدري أقابلدو
يف الشد ار  ،فننظددر لبعضدنا الددبعن ،ونتعددارف كعيننددا ،ونبتسددم ،ومبضددي كددلّّ يف
طري .
نع د إىل ضبادة...
سبنخل ىذا الطفل ال سيم وسامتو من عمل أ ياء مقززة ربتداج إىل تغيدًن
ما يسمى ابلبام ز!
أفتق ددد زوج دديت رضب ددا هللا ...كان ددت ت ددرفن أن أق د د م هب ددذه األعم ددال م ددخل
ابنتنا ،وتق ل " :يلي بكات اؼبفضل أن يق م بتغيًن اغبفاضات.".
وبتاج ىذا العمل لفريد مسداعدة! فحمدادة ك دًن اغبركدة ،وىدذا يدسدي إىل
اتسدداخ رقعددة كبددًنة وأ ددياء ك ددًنة ح لنددا ،كم دا أندو وببد علددى الفدراش فنتسدداب أان
كنفاس متسارعة وىد بضدحكات ؾبلجلدة تطدربين ،ومدا أن ننت دي مدن ىدذا حدت
تبدأ وصلة الطعام ،وىدي األخدر كارثدة؛ ف د يعشد أن يبصد الطعدام ،وحينمدا
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أص ددرخ يض ددح ج ددذ ويعي ددد التجربد دة ،وم ددا أن ننت ددي م ددن اؼبع د دارك ح ددت تب دددأ
قيل لتو ،اليت أحكي لو في ا عن جدتو-رضب دا هللا-وعدن أىلدو ،وعدن مصدر؛ كدي
ينساىم ،فينام ضبادة.
أسبىن ل أستطيخل أن أغفد بدٌن يديدو ،ولكدن بدد مدن القيدام لتنظيد مدا
خلفتو أان وضبادة قبل ع دة ابنيت ...ىل تعلم ن يئا اي قرائي األعزاء...
أود ل أمن زوجيت-رضب دا هللا-قديدة و د ادة تقددير ألُندا كاندت تعمدل
ولدي ا ثيثة أبناء ،و م أدخدل ي مدا إىل بيتندا ورأيدت ىدذه اغبظدًنة الديت تركناىدا أان
وضبادة وراءان.
ؿبم د
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كاتب أصبح َجدا ()2
يوميّات ٌ
اصددطحبت ضب ددادة مع ددي الي د م إىل الس د بر مارك ددت لش دراء الطلب ددات ال دديت
طلبت ددا م ددين م ددا ،واي ؽب ددا م ددن مغ ددامرة ،وض ددعتو يف مقدم ددة عرب ددة الس د برماركت،
وكلمددا وضددعت دديئا يف العربددة أمس د بددو ضبددادة ،وألقدداه أرض دا ،واغبمددد هلل أن دين
أمسكت بطب البين يف يدي ،وإ كانت ستحدث كارثة.
ضبدادة طفل أظبر جدذاب-طدالخل عبدده-يت افدت عليدو األجاندب ،فدأقرأ لدو
الصمدية واؼبعد ذتٌن ،وأرقيو من عي ُنم اؼبل ندة ،فجددب كاندت تقد ل" :أصدحاب
العي ن اؼبل نة وبسدون أك ر من أصحاب العي ن غًن اؼبل نة".
ا دييت أقيم دا جديدددة ،وأوراق دا ،وعلددي أن أخبئ ددا مددن ضبددادة؛ إذ وبددب
سبزيد األوراق الدديت أكتددب في ددا ،واللعددب معددي مت دديي أين أ عبددو ،أنسدداين ىددذا
الطفل الكتابة حت أين أستطيخل ا نت اء من كتابدة مسدرحية ،وعددت سرسدال
فص ؽبا األخًنة لصديقي اؼب رج.
ىددل تعلم د ن دديئا ي دا قرائددي األعددزاء ...أسبددىن ل د كانددت انديددة ىنددا معددي،
كانت ستسعد ك ًنا معي أان وضبادة ،وكانت لتضفي هبجة علينا أفتقدىا ك ًنا.
ؿبم د
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9
اندية
عد د ددت مد ددن لند دددن كمد ددا تعلمد ددٌن ...تنتظد ددر م د ددا أن ينت د ددي زوج د ددا مد ددن
اؼباجسددتًن ،وكانددت تريددد العد دة إىل مصددر وتركددو يكمددل دراسددتو ،ولكندين ددعرت
أُن دا س دتفعل ىددذا مددن أجلددي ،فرفضددت ...أحددب أن يعدديو زوج دان مبتعدددان
عن بعض ما ،ونصحت ا بعدم التفكًن يف ىذا وحٌن وعد،ا بع دب قريبا للدزايرة
انشرح قلب ا ،وىدأت قليي.
لعبت مع ا الشطرنع مرات قليلة؛ إذ أُنا ك ًنة ا نشدغال ،وضبدادة أيخ دذ
كددل وقت ددا يف اؼبنددزل ،واسددتعدان الك ددًن مددن الددذكرايت ،نفتقدددك كدديان بشدددة اي
نفرتييت ...ليت معنا.
حبيب دديت ،أي ددن أن ددت؟ أ ددعر بفرح د د أنن ددا زوجن ددا األو د ،ولكند دين أ ددعر
حبزند أُندم ذىبد ا وتركد ين أعدداين وحشددة ال حدددة والشدي خة ،مددا زلددت بصددحيت
اي ام د د د د درأة ،و م أدخ د د د ددل بع د د د د دد يف الش د د د د دي خة ،أعل د د د ددم أن د د د د د اخن تض د د د ددحكٌن
وتتساءلٌن ...مت أتب؟ زبايف؛ سنك ن معا قريبا.
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لت ُنلدة تست مر أم اؽبا ،وتغن الطرف عن زوج ا وأبنائ دا ،والسدجن
الدذي صدداروا نددز ءه دومددا ،تركددت ؽبددم اؼبندزل واستأجددرت منددز علددى البحددر بعيدددا
عن م ،زارىا زوج ا سليمان وولداىا يف أحد األايم ،ودار بين ما ما يلي:
 ُنلة ...زوجيت اغبل ة كنت تعتقدين أننا لن نصل إلي ؟ مدداذا تريدددون مددين؟ تركددت لكددم دنيدداكم وأتت د ن خلفددي! اعت د وين مددتم لما ماتت اندية.
 أخت رضب ا هللا ماتت وتركت لزوج ا وأو دىا ثروة ...أصيلة.تضح ُنلة ساخرة وتق ل:
 ماؽبا حيل.رد سليمان يف ذب م:
 وما حرام؛ فأعيديو . مال د ؟! مددال ل د عندددي ...أان كنددت آخددذ نصددي مددن عمليات دالقذرة ،وأت بو للجمعيات اػبًنية.
أمس سليمان برقبت ا:
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 اعبمعيد ددات اػبًنيد د دة اي تقيد ددة؟ بركات د د  ...أخ يد ددين أيد ددن أم د د ا  ...وإقتلت د د " ،وحطلد ددخل من د ددا زي الشد ددعرة مد ددن العجد ددٌن" وسد دديقال قتل د ددا الب د د اب أو
اػبادمة طمعا يف ماؽبا ...انطقي.
*****
قتلت ُنلة وكانت نتيجة التقرير الشرعي "ضرب أفضى إىل اؼب ت".
ووبكم ابإلعدام على سليمان ،وابأل غال الشاقة اؼبسبدة على ولديو".
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 فقدت أختٌن ،وال ال ة بعيدة عين بعد اؼبشرقٌن. رضب ن هللا ،ورضبنا ي م نصًن إىل ما صاروا إليو ...ىي اغبياة اي نبيل. ونعم ابهلل. لدي أمر أريد أن أستشًنك فيو. كلي آذان صاغية. أن ددت تعل ددم أن ك ددل م ددال ُنل ددة اؼب بد د ء ل دددي يف حس دداب مش دديك بي ددينوبين ددا ،وقددد أغلقتددو قبددل م  ،ددا كايم ،وتركتد دو ابظبددي فق د  ،أدري ىددل يدنددذر
اؼب ت أخ اب أو ينذرين؟
 عجيب! اؼب م اخن أين أريد أن يبقى ىذا اؼبال لدي ،أ دعر بدو كاب سدا ،كمداأين لدن أتركدو ألبن دائي و حددت ألبنداء ُنلدة ،إذ أسبدىن أن ىبرجد ا مدن سدجن م بغددًن
حاؽبم الذي دخل ا عليو.
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 ىذا سليم جدِّا. صبيددل ...أحددب أن أد ىددذا اؼبددال يف حسدداب صبعيددة صددديقات انديددة،رضب ا هللا ،ويف حساب مشرو العمرات.
 ولكن ىذا مال حرام. وىد لددي مالنددا ،لقددد سددألت الك دًنين ،ويف ىددذه اغبالددة يكد ن مدداحراما.
 -سيفرح ىذا السيدات ال يث.

091

12
أستاذ ؿبم د
ى ددذه رس ددالة عرف ددان م ددن ثيثتن ددا ...أن ددت ت دددري ك ددم الب ج ددة واغبب د ر
بع دددما تس ددلمنا اؼب ددال ال ددذي أرس ددلتو إلين ددا ،اي هللا! ك ددم سمكانن ددا اخن الت س ددخل يف
مشرو العمرات’ ،وغًنه من األفكار اليت تشغلنا.
رضب هللا اي اندية؛ اي من كنت السبب األول يف كل ىذا اػبًن.
ربياتنا.
العن د ،بسمة ،أمًنة
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اندية
لددن تصدددقي مددن زارين اليد م ...زارين ىا ددم! نعددم ىا ددم اي انديددة ،ىا ددم
الي م غًن ىا م اعببار الذي عرفناه ،هبلد علدى كرسدي متحدرك ،أصدابتو جلطدة
يف اؼبخ بشلل ،جاء يت سدلين أن أساؿبو ،ويتمىن أن تك ين قدد سداؿبتو ،واعديف
أنددو ى د مددن أوغددر صدددر سددعد علددى حددرق اؼبشددغل ،وبعددد ،ديددد األمددًن لددو
ابلرفت والسجن كان يتتبخل أخباران يف صمت ط ال ىذه السن ات.
اي هللا اي اندية!
حزنت وهللا ؼبا أصابو ،وقلت لو إنين ابلطبخل ساؿبتو ،وأن  م تكد ين مدن
النسدداء الدديب رب ددب يف قلب ددا الغض ددب أو مشدداعر ا نتقددام وال دددعاء علددى م ددن
لم دا ،علددى العكد مددن ذلد كندت دومددا تسدداؿبٌن مددن لمد  ،وتقد لٌن :
"نسام كي يساؿبنا هللا" عندىا بكى ىا م ،وقال "عل هللا يساؿبين أيضا".
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اتصددل علد ّّدي دبحمد د ليبلغددو أن أضبددد نقددل إىل اؼبستشددفى ،و يعلمد ن مددا
بو ،ذىب ؿبم د مسرعا إىل اؼبستشفى حيث وجد عليِّدا وزوجدة أضبدد ينتظروندو،
فصرخ في م:
 أين أضبد؟ ماذا حدث؟احتضنو علي؛ ؿباو ،دئتو:
 اىدددأ اي أيب أرج د ك ،سدديك ن كد ُّدل دديء علددى مددا ي درام ،أضبددد دخددل لعمددلأ عة مقطعية على العٌن.
 العٌن؟ ؼباذا؟ ماذا حدث لو؟ردت أمينة زوجتو وىي تغالب دم ع ا:
 كددان هبل د معددي يف اؼبكتددب ،حددٌن قددال أنددو يشددعر دبتاعددبيف بصددره وثقددل يف جانبددو األيبددن وتنميددل ،وصددارحين أنددو يشددعر
هبذا اإلحساس منذ عدة أسابيخل لكندو يدزداد وطدأة ،وقدام ليقد
ف ذا بو يقدخل أرضدا إذ خانتدو قددماه وسداقو اليمدىن ،فناديدت علدي
وجئنا بو.
 وماذا قال الطبيب؟ -طبيب اؼبخ واألعصاب طلب ىذه األ عة.
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 سلم اي رب سلم ،وما دخل اؼبخ واألعصاب ابلعٌن؟ فلننتظر لنر  ...خًن إن اء هللا. اي رب اي بين ...اي رب.ىبددرج أضبددد مددن غرفددة األ ددعة ،ويقددرر الطبيددب حقنددو بد يث جرعددات مددن
الك د رتيزون فبتددد اؼبفع د ل ،فبددا يتطلددب انتظدداره يف اؼبستشددفى؛ حيددث بددد وأن
تسخددذ ربددت اؼبيحظددة والعنايددة ،وحينمددا يسددألو ؿبمد د يف أي دديء يش د  ،ي درد
الطبيب:
1
ا تباه مرض اظبو MS
 ومايعين ىذا؟ ى د مددرض مندداعي يصدديب أعصدداب اعبسددم ،ويسددبب ن د ابت التنميددلوال قل اليت عر هبا األستاذ أضبد ،كما يسبب مشاكل يف عصدب العدٌن ،وىدذا
ما ر واضحا يف األ عة اؼبقطعية.
 -وكي نتأكد من ىذا؟

 : MS 1مرض التصلب اللد وبي اؼبتعددد ،أو التصدلب العصد اؼبنتشدر اؼبسدمى  Multiple Schelerosisويظ در
كالت دداابت منتشددرة يف اعب دداز العصد اؼبركددزي (الدددما واغببددل الش د كي ،واألنسددجة العصددبية) نتيجددة تلد يف لب دا
الغشاء ال اقي احملي ابأللياف العصبية ،ومسكد علميِّا أن ىذا التل نتيجة اضطراب خياي اعبسم اؼبناعيدة اؼبقاتلدة،
ما يسبب ؿباربت ا لألنسجة العصبية الطبيعية ،اعتقادا أُنا م اد غريبة.
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 سنقد م بعمل أ عة رندٌن ابلصدبغة علدى اؼبدخ ،ولكدن أحيداان تظ در لندااأل عة وج ده ،وقد كبتاج ألخذ عيندة مدن الن دا  ،وإرسداؽبا إىل أؼبانيدا،
وبكل أس أحياان تظ ره عينة الن ا أيضا.
 ما ىذا الذي أظبعو؟ وكي لنا التأكد؟ ردة فعددل اعبسددم مددخل اغبقددن سدديظ ر لنددا الك ددًن ،فأحيدداان يك د ن اؼب درينمصااب بو إصابة مت سطة في يكش لنا اؼبرض س ن بة ديدة.
 وماذا تفعل ىذه الن بة الشديدة؟ فلننتظر لنر سيدي. اصدقين اي بين. بعددن اغبددا ت قددد تتط د ر بص د رة سيئد دة ،ويصدداب اؼب درين ابلشددلل ،أوانعدام الرؤية ،أو اختيل الت ازن ،وغًن ذل .
 والعيج؟ ما ى عيجو؟ ي ج د ددد ع د دديج ُن د ددائي ب د د دل عق د دداقًن وحق د ددن تس د دديطر عل د ددى الند د د ابت،ولألس د قددد تك د ن مت اضددعة الفعاليددة ،مددخل ا ىتمددام ابلصددحة النفسددية
والرايضددة واألطعمددة الغنيددة ب فيتددامٌن Dوفيتددامٌن  Bوىندداك مددن يعددا
حبقن اإلنيفًنون وربسنت صحت م رغم أُنا حقن خاصدة بعديج مدرض
ا لت دداب الكب دددي الد د ابئي ،إ أن ددو اكتش ددفت فعاليت ددا يف ع دديج
وبعن حا ت السرطان.

MS
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 عذرا ...لكنين أواف على ىذا ...أرفن إعطاء ابين ىدذه اعبرعدات،وس ددأق م بعرض ددو عل ددى أكد د طبي ددب للم ددخ واألعص دداب يف الق دداىرة ،أو
سأسافر بو إىل أي بلد.
 سدديدي ...لدددينا يف القدداىرة صبعيددة تق د م ابؼبسدداعدة علددى ال ص د ل غبددلمددخل حددا ت ا ددتباه ىددذا اؼبددرض ،وكيفيددة الددتحكم فيددو ،كمددا أنددين رأيددت
بعيددين حددا ت  MSوأعلددم يقينددا أننددا نت ددب يف أعراضددو ومشدداكلو حددت
نص د ددل إىل أتكي د ددد التش د د يص؛ ف ن د دداك بع د ددن اؼبرض د ددى ل د د ا لألس د د
لسن ات يش ص ن ك ياء أخر  ،ث ينت ي هبم األمر ؽبذا اؼبرض.
 ى ابين اي دكت ر. وى د د م د درين أقس د ددمت أن أعاعب د د دو ى د د وغ د ددًنه بك د ددل م د ددا اس د ددتطعت ايسي ددي ،لد  م أكددن أعلددم مددا أربدددث عنددو لكنددت صددارحت  ،أان طبيددب
لألمراض النفسية والعصبية ،وسبر علدي حدا ت ك دًنة ي ميِّدا ،أرجد ك اد
هللا لو ،ودعنا نسكن آ مو ،وننتظر لنر .
 و م يراه جراح مخ وأعصاب؟ربتاج جراحا.
 حالة ابن قد يك ن ى اؼبرض. -سنحمد هللا عندىا ،ونبحث عن سبب األعراض اؼب ج دة لديو اخن.

090

يدخل ؿبم د واألسرة علدى أضبدد ،الدذي يبددو من كدا يتحددث بصدع بة،
فيطلددب منددو ؿبمد د أن ي دددأ حددت تنت ددي جرعددة اغبقنددة ،ويقد م بعمددل األ ددعة يف
الصددباح ،ويطلددب مددن علددي اصددطحاب زوجددة أخيددو إىل بيددت أم ددا كددي ت دراتح،
علددى أن يقد م ىد ابؼببيددت مددخل أضبددد ...ربدداول أمينددة ا عدياض ،ولكن ددا ترضددخ
لألمر يف الن اية ،حاول ؿبم د أن يك ن مبتسما:
 ى ددا ق ددد أص ددبحت م ددخل ول دددي البك ددري وحدن د دا ...اي ؽب ددم م ددنمزعجٌن.
يبتسم أضبد ،ويق ل:
 ل كاندت أمدي حيدة لن رتد قائلدة " :تقلد واىددأ؛ فمدا هلل...هلل".
 أن ددت م ل ددا اي ول د ددي ،تتقب ددل األمد د ر هب دددوء ،ولك ددين أعل ددم أنيت قفددان عددن التفكددًن ،ىددل تسددتطيخل التحدددث
قلبد وعقلد
معي ،أم تريد الراحة اخن؟
 أان أ عر ابلتحسن واغبمد هلل.ماذا حدث ل ؟ ومت بدأت األعراض؟
 إذا اح من ددذ ح د د ا أس ددب أو أك ددر ،كن ددت يف اؼبش ددغل و د ددعرت كنالرؤي د دة ل دددي ـبتلف ددة ،و نن ددت أن ذلد د بس ددبب أن ددين كن ددت يف
اػبدارج ط ال الي م ،وقد يك ن ىذا بسدبب الشدم واإلج داد،
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ث عرت ب قل يف س داقي ،وذراعدي اليمدىن ،وع ددم اتدزان ،واىتدز
القلم يف يدي عدة مرات؛ فقررت الذىاب للمنزل للراحة.
 علينا اللج ء للطبيب كمتعلمدٌن م ما كان ما نظنو من أعدراضبسيطا.
 مع ح  ...لكدن األعدراض اختفدت ،ث أصدابتين اليد م بصد رةأ د دد م ددن الس دداب م ددخل تنمي ددل و ددع ر بش دديء س ددخل يف عي ددين
اليمىن.
 اي هللا اي ولدي ...دعنا نتعشم اػبًن فيما ستأب بو األايم. ىل سيع د علي؟ نعم ...سيجلب بعن األ ياء من اؼبنزل. إذا فليجلب الشطرنع ،لن ربل الس رة بدونو.يضح ؿبم د قائي:
  -م تتقبل ىزيبة اؼبباراة السابقة بصدر رحب كما أر .
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اندية حبيبيت،
أيددن أنددت؟ ىددل تشددعرين دبددا أ ددعر بددو اخن وأضبددد مسددتل أمددامي متعبددا؟
ىل روح معنا ،يم قلقا؟
صدددقا ...أان قل د عليددو ،و أف ددم دديئا فيمددا يتحدددث ن عنددو ...مددا ىددذه
األمراض اليت أصبحنا نسمخل عن ا ىذه األايم؟
تعبددت مددىن أخدديت منددذ أسددابيخل ،و د ص الطبيددب حالت ددا بقصد ر اتم يف
الغد دددة الدرقيد ددة ،وأطل د د عليد ددو اسد ددم ايابين ،وحينمد ددا سد ددألت ا :و م ىد ددذا ا سد ددم؟
ضحكت قائلة أنو نسبة ؼبن اكتش اؼبرض ،وف مت أنو أيضا مرض مناعي!
أصب اعبسد وبارب بعضو بعضا ،فيق م ابؽبج م على جزء فبدا فيدو علدى
أن ددو م ددرض أو ف ددًنوس ،فيص دديب ى ددذا اعب ددزء يف مقت ددل ،كم ددا ح دددث م ددخل م ددىن،
انتظريين قليي كي أتذكر ا سم ...نعم ى ىا يم ت  ...1انظري ؼبا وصلنا إليدو
يف زم ددن اغبداث ددة والتكن ل جي ددا! أمد دراض  م نس ددمخل عن د دا أب دددا ،أو لعل ددا كان ددت
م ج دة ابلفعل ،و م يكتشف ا أم ال السيد ىا يم ت ىذا.

 1مددرض ىا دديم ت  :مددرض ي دداجم خيؽبددا اعب دداز اؼبندداعي الغدددة الدرقيددة ،فتفقددد قدددر،ا سبامددا علددى إفدراز اؽبرم د انت
اؼبسئ لة عن ا للجسد.
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أع د ددك أن أى ددتم كضب ددد ح ددت يتع ددا أو يتقب ددل أم ددر مرض ددو ،ق دددر هللا،
ويقاومو.
تقلقي؛ فأبنداؤك جزء من روح أستمد من م الق ة والرغبة يف البقاء.
*****
اندية
أخ د ان الطبي ددب أان م ددا يع دداين من ددو أضب ددد ،ى د ابلفع ددل م ددرض  MSوعلين ددا
ا نضمام عبمعية  MSيف القاىرة كي يتفاعل مخل األطباء واؼبرضى ،ويدتعلم كيد
يتعايو مخل مرضو بدنيِّا ونفسيِّا وصحيِّا ،سأصدحبو وزوجتدو خديل يد مٌن اي قدرة
العٌن.
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اندية
أصدديبت زوجددة ابن د أمينددة اب ُنيددار ،ولددن تسددتطيخل مرافقتنددا إىل القدداىرة،
أخ د ين والدددىا أن ابنتددو أضددع مددن أن تتعامددل مددخل م درين م ددل ابننددا ،وحدددثين
دب اربة أنو وبمد هللا أُنم  م ينجبا حت الي م؛ ف ذا أحسن لكلي ما.
علمتد ددين فيمد ددا مضد ددى أن أعد د دذر اخخ د درين ،وأان أعد ددذرىم فمد ددا قرأتد ددو مد ددن
قصص ؼبرضى  MSعلدى اإلنيندت جعلدين أعدذرىم ،والفتداة دابة قدد تسدتطيخل
التعددايو مددخل حالددة ابننددا ،فدداؼبرين وبتدداج إىل ،يئددة نفسددية ،ىد ومددن ح ل دو ،كددي
يتق هبدم ...عدذر،م مدن أجدل ىدذا ولكدن نبدي اخن لدي ىدم؛ بدل ابنندا ،مداذا
أخ ه؟ كي أم د لو أن األمر قد وصل إىل انفصال؟
كددم أسبددىن ل د كنددت معددي ...لتحدثيددو بددروح منفتحددة ،وقلددب ددجا
ي دداب ،كنددت تعلميننددا ك ددًنا مددن الدددروس؛ لكند لسددت ىنددا ،وأان سددأحاول...
أعدددك أنددين سددأحاول وسددأقب  ،لددي مددن أجلددي؛ ولكددن مددن أجددل أضبددد ،ومددن
أجل .
ؿبم د

000

004

17
 سد د ددعيد أان دبعرفت د د د دكت د د د ر حسد د ددن ،فل د د د ك ول د د د خ تد د د دأدري كي كان سيصب حا .
ونصائح
 وأان س د ددعيد أن ل د دددي مريض د دا مق د دداتي م ل د د وعائل د ددة تكاتف د ددتؼبقاومد ددة مد د درض أىل د د الك د دًنين ...أ ن د د رأيد ددت يف اعبمعيد ددة
الك ددًن مددن اؼبرضددى الرافضددٌن للمددرض أو اؼبتعبددٌن بسددبب عدددم
تع دداون أس ددر،م مع ددم ،وتق ددبل م كمرض ددى وبت دداج ن ك ددل رعاي ددة
واىتمددام ،فيدددخل ن مددخل األس د يف دوائددر ا كتئدداب ،ويصدداب
العديددد مددن م حبالددة نسددمي ا ت ح دد  MSإذ يعتزل د ن الن دداس ،و
يكددادون ىبرج د ن مددن غرفددا،م ،وىددذا يزيددد اغبالددة تددزداد س د ءا،
وأيخذ منحىن الصحة يف التدى ر فيصعب عيجو.
 نعم ...رأيت عددة حدا ت ابلفعدل ،وحزندت لرؤيت د م علدى ىدذااغب ددال ،وس دداعدين ى ددذا ك ددًنا؛ كم ددا س دداعدين أيب وأخ ددي ح ددت
أُنما تناواب على حض ر اعبلسات معي يف اجتماعدات اعبمعيدة
يف القاىرة ،ويكتبان ،ويقرآن يف اإلنينت أك ر مين.
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 ىد د ددذا مد د ددن حسد د ددن حظ د د د يد د د دا أس د د ددتاذ أضبد د ددد ،وكمد د ددا يق د د ددال،(التشد د يص نصد د الع دديج) وأان أقد د ل :ا س ددتعداد النفس ددي،
وقب ل اغبالة ى النص اخخر منو.
*****
 تعلمت اي أيب يف ىذه الش ر ما  م اتعلمو يف سائر عمري. أتب يف حيداة كل منا فية ذات أتثًن قد ي اي بدين ،وأان أضبدد هللاص د ددية مقاتلد ددة ص د دامدة ،م د ددل أم د د رضب د ددا هللا،
أن لد دددي
فتقبلت الك ًن من الع رات ،وعدت واقفا ق ِّاي.
 صدددقا ...لقددد سددألت نفسددي  م أان؟  م أصدداب هبددذا اؼب ددرض يفعمدري ى دذا و،جدرين زوجديت ضدعفا وخ فدا كمدا لد كندت مصدااب
ابعبددرب؟ ث ىدددأت نفسددي حينمددا رأيددت مرضددى  MSوتفدداوت
إصددااب،م؛ فمددن م مدن فقدد بصددره ،ومددن م مدن دل ،و ...و...
و ...فشددعرت أين يف نعمددة إذ اكتشددفنا العلددة مبك درا ،وسددأقاوم
ما بقي من عمر ،أما أمينة فكل إنسان ؼبا جبل عليو ،وىدي
مددن الش صدديات الدديت  م تكددن لتسددتطيخل مسدداعدب علددى اجتيدداز
كل ىذا.
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 أعلم أن قلب حزن أحياان ،وغضبت أحيداان أخدر ؛ لكدن كدانلديد إيبان دائدم ،زرعتدو أمكدم فديكم ...إيبدان كن كدل أمدر مدن
هللا خًن.
ردد أضبد يف خف ت:
 أتذكر اخن صبلة كانت ترددىا دومدا عند احملدن" :مداحجبدو هللا كدان أعظدم" وابلفعدل ...ردبدا مدا حجبدو هللا عدين كددان
أعظم فبا أان فيو بك ًن ،فاغبمد هلل.
 -اغبمد هلل على سيمت .
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كتب ؿبم د:
إىداء
أىدي رواييت ىذه إىل زوجيت اغببيبة الراحلة انديدة ،داع ديا هللا أن يلحقدين
هبا قريبدا؛ فافتقادي ؽبا يدزداد ي ما بعد ي م ،وعدم األن هبا ي جعين.
ؿبم د
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اندية
تكريبددي الي د م جبددائزة الدولددة التقديريددة ،وجدداء التكددر بعددد نش در روايدديت
(رس ددائل اندي ددة) لتكد د نٌن وكعادتد د س ددببا يف ك ددل خ ددًن  ...زبش ددي دديئا،
دنص بدٌن أيددي ن قبدل طباعتدو
استأذنت صديقات يف أمدر الرسدائل ،ووضدعت ال َّ
أو تقديب د دو للمس ددابقة ،وحك ددٌن ك ددل م ددا ىب ددص الرس ددائل؛ ف ددأان كم ددا تعلم ددٌن
أحرقت ا دون أن أقرأ كلمة.
وقد د إىل ج ددان أبن دداؤان ال يث ددة وأزواج ددم واألحف دداد ،س ددأري الصد د رة
عنددما تصدلين عد اإليبيددل ،ستتسداءلٌن مدرة اثنيدة مسددتنكرة اإليبيدل ،فدأق ل لد ،
ى وسيلة العصر اغبديث اخن ،فالكدل تناسدى الرسدائل ال رقيدة لتصدب إيبدييت
إليكيونية ،نكتب ا ونرسل ا ونقرأىا على الكمبي تر الذي رفضدت اسدت دامو يف
اؼبشددغل والش دركة قبددل وفات د  ،وقلددت لنددا" :سددأترك لكددم (التكن ل بيددا بتدداعتكم)
ودع ين للماضي.".
ستشددعرين ابغب ددزن واألس ددى علين ددا ،وس ددتق لٌن إن للرس ددائل اؼبكت ب ددة خب د
اليد -تل اليت نتسلم ا بقل بنا قبل أيدينا-روند وهبداء ،وس دأوافق إذ يكفيدين
أن أتشمم ال رق الذي كتبدت عليدو أل دعر بد جد اري ،ولكن دا التكن ل جيدا
اؼبتسددارعة فحددت الصد ر  م تعددد ورقيددة ،وأصددبحت حبيسددة كمبيد تر أو م ابي دل...
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تس ددار تكن ل د د جي أدري عد دديم سد ددينت ي؟ فد ددالكمبي تر أو اؼب ابيد ددل إن تلف د د ا
ضاعت كل الص ر والذكرايت.
ذب د دددين الكب د د دار والص د دغار -ح د ددت أو دك وأحف د ددادك-حينم د ددا أيت د د ن إىل
زايرب ،فبسددكٌن ابؼبد ابييت واخي ابد ،يشددعرون ببعض د م ،ولكددن تقلقددي
لق د ددد أص د دددرت فرم د دداان بع د دددم اس د ددت دام اؼب ابي د ددل أثن د دداء وجد د د دىم عن د دددي ،وإ
سأغضددب ،وستغضددبٌن أنددت األخددر  ،وابلفعددل سبددر الددزايرة بص د رة صبيلددة ،حددت
األحفاد أصبح ا يتسل ن ويستمتع ن معا.
تقلقي ...ما زلت أكتدب علدى الد رق ،وأرفدن اسدت دام ى دذا الشديء
اؼبس ددمى ابلكمبيد د تر رغ ددم أن األو د وض ددع ه يف ك ددل مك ددان ابلش ددركة ،ووض ددع ا
واح دددا عل ددى مكت د  ،ودوم دا يب ددازح نين ق ددائلٌن" :ل د م ددو حتس ددت دمو ،اعمل ددو
حصالة اي اباب".
*****
حبيبيت اندية
يق م ن ىذه األايم بكتابة سيناري وحد ار روايتد  ،وجداء درطي ال حيدد
قبل البدء يف التم يل أن أختار اؼبم لة بنفسي كي تك ن بي ة ب .
تغدداري اي حبيبدديت؛ فددأان واث د أن دين لددن أجددد م دن تشددبو نف درتييت روحددي،
وانديدة قل  ،ولكنين أحداول أن أجدد هبدا ولد القليدل مدن روحد حدت أقتندخل أُندا
ستجي د دد التم ي ددل ،وابلفع ددل جلس ددت م ددخل ع دددة فب د د يت ،ورفض ددت ن صبيع د دا ،ث
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ددكي وروحددا-إىل كاتددب
وابلص ددفة احملضددة أتددت فب لددة صددغًنة ددابة-تشددب
السيناري واؼب رج أثناء اجتماعنا ،فسألت م عن دا ولكدن م رفضد ىا ألُندا مازالدت
ص ددغًنة يف ع ددا م الف ددن ،فص ددممت أن تق درأ ج ددزءا م ددا م ددن الرواي ددة ،وتقد د م بتم يل ددو
أمامنا ،وجاءت النتيجة مب جة للجميخل ،وفازت ابلدور.
أعلددم أن فض د ل أيكل د لتعلمددي أي جددزء مددن الروايددة طالبت ددا أن تق د م
كدائ د دو؟ اىد دددئي اي ام د درأة ،سأقد د د ل ل د د  ،ولكن د د تعلمد ددٌن كد ددم أحب د د حينمد ددا
تتصنعٌن الغًنة ،وكل ثقة أنو ي جد من ييبخل يف قل س اك.
لقد طلبت من دا أداء اعبدزء اػب داص بندا حينمدا تقددمت ػبطبتد  ،وقمدت
أان بددور ؿبمد د ،أراك اخن تغدارين ِّ
حقدا ،تغداري اي صدغًنب إُندا يف عيدين م ددل
م ا ،وأان أر يف عيين إ نفرتييت.
لقدد أجددادت الصدغًنة الدددور ،حددت أندين بكيددت ،وتركد ا الغرفددة حددت
يروا ضعفي وحاجيت وندائي إلي .
ىل تعلمدٌن ديئا ،اي عزيدزب انديدة؟ أ دعر أن ىدذا الفديلم سديك ن مسد
اػبتام ،وبعدىا سألقاك.
*****
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حبيبيت اندية
أقد د م اخن ابلذى د داب ي ميِّ ددا إىل بيت ى ددات ف دديلم اندي ددة ،وأجل د د مع ددم

صبيعددا يف لقطددة ...لقطددة ،و أد لقطددة سبددر بغلطددة ول د صددغًنة ،أريددد أن يك د ن
ىددذا الفدديلم نسد ة ؼبددا كددان بيننددا بصد رة مددا ،علمددا كن ىندداك الك ددًن مددن األ ددياء
الدديت كانددت بيننددا لددت بقل د كنددزا ،و م أسددتطخل أن أكتب ددا علددى ال د رق ليقرأىددا
ويراىددا الندداس ...أجلد ك ددًنا مددخل سد يلة و دري -بطلددي الف ديلم-كددي يتمكن دا
من تشرب كل تفاصيل حياتنا.
أ د ددعر كضبد ددد الد ددذي أصد ددب وبد ددب م د درافقيت ك د ددًنا ىد ددذه األيد د دام ،معجبد ددا
بس يلة ،ولكن لننتظر ونر ما ستجلبو ؽبما األايم!
يق ل ن قلب اؼبدرء دليلدو ،ف دل إحساسد ابلغدًنة مدن سد يلة بطلدة روايديت
كان انبعا فبا سيأب فيما بعد؟ أدري!
زارتين س يلة الي م كي تعديف كُندا رببدين ،وتتمدىن أن سبضدي مدا تبقدى
مددن عمرىددا مددخل رج دل أقددل مددا يقددال عنددو أنددو رجددل صبيددل ،فقلددت ؽبددا" :اي ابندديت،
أن ددت ربب ددٌن ى ددذا الرج ددل كنادي ددة ول ددي كسد د يلة ،لق ددد عش ددت تفاص دديل اندي ددة
الدقيقددة ،والرجددل الددذي أمامد صبيددل كمددا تقد لٌن حبددب انديددة ،وسدديظل وفيِّددا ؽبددا
ح ددت يلق د داىا يف الع ددا م اخخ ددر ،ولع ددل ىن دداك م ددن وبب د د يف ص ددمت ،ف ددانتظري
وسيأب.".
*****

022

نفرتييت
كمددا قلددت لد ي مددا ،أعددرف احملددب مددن أول حمل دة ،خطددب أضبددد سد يلة،
الدديت أثبتددت األايم أُنددا ابلفعددل رببددو كمددا وبب ددا ،كمددا أُنددا ق يددة ستسددتطيخل العدديو
والتعددايو مددخل أضبددد يف مرضددو ،وطلبد ا مددين إسبددام الددزواج بعددد ا نت دداء مددن تصد ير
الفدديلم ،كددم أان سددعيد لددو؛ إذ أنددين كنددت أخشددى أن يددرفن ا رتبدداط اثنيددة حبجددة
مرضو فيعيو وحيدا ،فأان لن أخلد لو.

020

024

21
اندية
عدرض فديلم (رسدائل انديدة) أول أايم العيدد بددور السدينما يف ؿبافظددات
مصددر ،وف دداز بع دددىا بع دددة ج د ائز م رجدداانت ؿبلي دة وعربي ددة ،وذا ص دديت بطل ددة
الفيلم هبذا الدور ،واعتذرت عن السفر لتسلم اعب ائز ،وأنبت عين األو د.
ى ددا أان ي د دا حبيب ددة القل ددب أجلد د يف بيتن ددا أم ددام الكمبيد د تر أ دداىد مد درارا
وتك درارا روح داان-أنددت وأان -بددد مددن بطلددي الفدديلم ،فددأر سدديناري حيدداب منددذ
أتت اعبميلة نفرتييت تت اد .

020

023

21
زوجي اغببيب
أبنائي ...جنيت يف األرض ،واألىل ،واألحباب...
أحببت أن أطمئنكم علي؛ لدذل أكتدب لكدم مدن مكدان تعلمد ن عن دو الك دًن،
ألق ل لكم أين خبًن ،أراقب ضباده يل مخل من بعمره ،وى معدا مدن كدل ضدرر عداش بدو
عل ددى األرض؛ وكم ددا أراق ددب ضب دداده يف الس ددماء ،أراق ددبكم عل ددى األرض ،أر ح دزنكم عل ددى
رحيلي ،أظبخل دعداءكم  ،فيل ع لساين بتمتمات الشكر وا تياقي لكم.
أريددد أن أق د ل لكددم" :أنتظددركم ".فيصدديبكم اػب د ف مددن كلمدديت ىددذه ،رغددم أننددا
ندرك كلنا أأن إىل زوال.
أضبل لكم نصائ فأق ل ىنا أصبل ،أو أق ل افعل ا ىذا و تفعل ا ذاك! جل ما
أريد ق لو" :ك ن ا خبًن كما كنتم دوما.".

اندية

029

020

حتية شكر وامتنان من القلب

إىل كل األىل واألصدقاء
لدعم م أثناء الكتابة وقراء،م ؽبا كم ط ط.
 للمراجخل اللغ ي عبد القادر أمٌنعلى مراجعتو للرواية وتصحيح ا لغ اي وكب اي وفنيا.
للفنانة اعبميلة اؼب ى بة نعمة آل م سى ،لغيف الرواية الرقي .ؿببيتُ،نى
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مالمح عن الكاتبة
ُنى نبيل عاصم
م اليد اإلسكندرية
خرهبة آداب قسم واثئ ومكتبات
متط عة دبكتبة طو حسٌن دبكتبة اإلسكندرية
عض ابتيليو اإلسكندرية ،وـبت السردايت دبكتبة اإلسكندرية ،وقصر ثقافة الشاط ..
تكتب اؼبقا ت ،والقصص ،والرواايت واػب اطر..
نشر ؽبا ثيث قصص يف كتب صباعية لدار أطل بعن ان (ح اديت البنات)
ا يكت يف كتاب للشعر واػب اطر صباعي ع بدار نبسة للنشر
وكتاب صباعي مخل كاتبات مخل دار نشر البشًن بعن ان (ن ن بي سك ن)،
ورواية أمل حياب صدرت عن دار الشري للكتاب،
وؾبم عة قصصية بعن ان (ظبية والقمر) بدار نبسة للنشر،
فازت بعدة ج ائز تقديرية.
قامت بكتابة سيناري فيلم بعن ان ( :اان وا انت).
وؽبا ربت اإلعداد:
ؾبم عة قصص لألطفال بعن ان (ح اديت ايو د).
رواية (ينادي ا روح)
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مركز ليفانت ل دراسات الثمافية والنشر
دار نشر  -دراسات  -استشارات  -دورات تدريبيّة
اإلسكندرية ،مصر
 44شارر سوتير ،مام ك ية حموق اإلسكندرية
موبايل1121010110320 :
هاتف112/104001210 :
بريد إلكترونيlevant.egsy@gmail.com :
مولع إلكترونيwww.levantcenter.net :
مركز ليفانت حد فاع يات شركة ليفانت لتنمية الموارد البشكريّة . ،د م
م وفك لانون  002لسنة 0200م والئحته ،رلم :س ض،040/004/019 :
س ت2002 :
متنوعكككة وورشكككات عمكككل ونكككدوات
يمكككيم المرككككز دورات ثمافيكككة وتع يميكككة ّ
ومحاضرات  ،ويستثمر في تطوير المكوارد البشكريّة وتنميتهكا ،ومكن ثك ّم فهكو
يهت ّم بإعداد باحثين في مجال الدراسات الثمافيّة تطبيما ع ى ع م الكوديكولوجيكا
ي ،كمكا
وتحميك النصوص التراثيّكة وع كوم العربيّكة وآدابهكا وتجديكد الفككر الكدين ّ
يهكت ّم بصصكحاب المواهككب فكي الكتابكة السككرديّة والمسكرا والسكينما والسككيناريو،
وينشر عمالهم ورليًّا وإلكترونيًّا
ّ
وتدير إدارل المرككز مولعكا إلكترونيًّكا شكامال نشكاطاتها ك هكا ،عكالول ع كى
إتاحته تحميل الكتب والمماالت والفيديوهات المخت فة
وينشر المركز المماالت والكتب ورليا وإلكترونيًّا وفك عمد مع يّة مؤسسكة
و مؤلّف إفراديًّا
رلم اإليدار2102 /20220 :م
الترليم الدولي:
2 – 299 – 3300 – 00 – 0
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