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د .نورا عفيفي

هند والدكتورة نارميان
رواية

إهداء

إىل روح أبى الغالية
وأمى احلبيبة
زوجى العزيز وأوالدى الغاليني
أخواتى األعزاء
صديقاتى الطبيبات اجلميالت ودفعتى بكلية الطب
رفيقات الكفاح
أهديكم روايتى اجلديدة

طبببة جامعبة وطالبة متمردة تصطدمان ...كالهما
جرجا دون قصد لألج رى لتصبح كل منهما دوا ًء لألج رى
وتتعبر كل منهما تاألج رى تماما للنقبض

تدور أجداث الرواتة عن طبببة تسا وتولبد وأستاذة جامعبة
مرموقة وتاجحة .
تلتقى تطالبة لديها تكلبة الطب تصطدم يها وتكتشف أيها
اتنة طلبقها الساتق وتصدم .
تعاملها تحقاء وقسوة فى البداتة طنا منها أن الطالبة مدللة
ومستهترة وتعتمد عىل وضع والديها وأجدادها األطباء .
ولكن تمرور الوقت تتضح لها أن البنت تعايى تقسبا
قوالديها متوقبة ووالدها مساقر وتعبد تماما عنها وتعبش
وجبدة مع جديها قتتعاطف معها وتتقارتان تعدما تتعلق
يها الطالبة وتحبها كأم .
وتعاملها قعال األستاذة كأم جىت تعرف البنت الحقبقة
قتصدم وتبتعد ولكنها تعود تاتبة لحضن تارتمان تعدما
تشعر أيها ال تستطبع العبش تدويها وتعد أن تعرف طلبقها
الساتق تطببعة عالقتها تاتنته تعود طالبا تدها أمال فى أن
تعود تاتبة إلبه ولكنها ترقض كرها لما قعله تاتنته الوجبدة
وتتوالى األجداث.

تدور الرواتة عن تارتمان طبببة النسا والتولبد واألستاذة
الحامعبة المرموقة الناجحة عملبا والمثالبة فى شعلها
والىت ترتد كل ىشء فى محال عملها تتم تالطرتقة
الصحبحة والمتقوقة فى محال جراجة المناطبر فى
تحصصها مما تحعلها طبببة متمبزة تالقسم تعمل معها
تالوجدة عالبة المدرس تالقسم طبببة جمبلة ذراع تارتمان
األتمن تشكالن معا تبم عمل متناسق ومتقاهم وعالبة تعتبر
تارتمان مثلها األعىل وتحبها وتقدرها ولكن عالبة شحصبة
عبورة توعا ما متعالبة قلبال ولذلك تلقبها تارتمان دوما
تعالبة المتعالبة وتعمل معها تالوجدة أتضا زتنب الطبببة
الصعبدتة النببلة المحلصة ولكنها ال تصل فى ماكنتها لدى
تارتمان تقس درجة عالبة .
هناك تالطبع من تحقد عىل تارتمان فى عملها من تعض
الزمبالت الاليى تضاتقنها من وقت آلجر وتسببن لها الكثبر
من المشاكل .
تارتمان مطلقة تسبب عدم اإلتحاب جبث تزوجت فى سنتها
الثاتبة من الحامعة تزمبل لها وجبد والدته الطببببن عن
قصة جب كببرة ولكن تم طالقها منه لتأجر اإلتحاب جبث
قرر والداه تزوتحه من أج رى تلبق ته اجتماعبا وتنحب له
جبث أيهما صعاتدة ترتدان لوجبدهما كثرة األوالد قطلقها
مرعما رعم جبه الكببر لها وعادت هى لتعبش فى منزلها مع
أجبها الوجبد ققد ترتت تتبمة األب واألم وأجوها الكببر هو
من قام ترعاتتها قبل أن تتوفى فى جادث وتترك زوجة
واتنبن هما كل عاتلتها وكل من تبقى لها من الدتبا تعبش
تارتمان فى شقتها المقاتلة لشقة أجبها مع زوجة أجبها

المتوفى أمنبة الطببة الحاتبة الىت تعاملها كأم أو أجت
صع رى لها واتنبه أجمد وهبثم و اللذتن تعتبرهما اتنبها
..تصطدم تارتمان فى أول محاضرة لها فى تداتة العام
الدراىس للقرقة األولى تكلبة الطب تطالبة لديها تتعامل
تمنتهى البرود وقلة االجترام قتعاملها تارتمان تقسوة
وتصدم جبن تعرف اسمها وتعرف أيها اتنة طلبقها الساتق
طارق ..تاكد تنهار جبن تحدد رؤتتها لها اآلالم وأوجاع
الماىض الىت جاهدت هى لنسباته ..تعامل الطالبة تصرامة
وقسوة العتقادها أن تصرقايها تاتعة عن المبااله وقلة أدب
اعتمادا عىل اسم والديها الطببببن وجدها وجديها
الطببببن ولكن تمرور الوقت وتتايع األجداث تدرك أيها
محطئة قالبنت تقعل كل هذا عضبا وتمردا عىل وضعها
قهى لم تكن ترتد دج ول كلبة الطب من األساس لكنها
دجلتها محبرة من قبل جدها وجديها اكتت ت رى داتما
مالمح الحزن واالتكسار تعبنىي هند وتشعر تالدهشة لماذا
تعايى هذة القتاة هكذا إال أن تكتشف من جالل وعكة
صحبة تمر يها هند وتعالحها تارتمان أن هند تتبمة األم
ووالدها طارق مساقر لندن وهى تقبم مع جديها وجدها
تعد وقاة جدها الذى اكتت تحبه هند جدا ومتعلقة ته جدا
ققد اكن تعوضها جنان والدها المساقر دوما والذى ال تراه
إال عدة أتام كل سنة فى األجازة ..والذى تشعر هند دوما أته
تعبد تماما عنها ..تدرك تارتمان سر جزيها وتعاستها وتبدأ
فى تقهم طروقها اكتت هند تتقرب إلى تارتمان ققد شعرت
تاتحذاب إلبها من البداتة ومن المحاضرة األولى تعدما
جعلتها تعبر وجهة تطرها فى الطب ...أسلويها فى القاء
المحاضرة ومعاملة الطالبات جعلتها تنحذب إلبها وتحاول

التقرب منها تبنما جاولت تارتمان جاهدة تتحنب هذا
القرب الذى تقريها تدوره لماىض جاهدت لنسباته ولكن
محاوالت هند الكثبرة مع معرقة تارتمان لطروقها جعالها
تطلق العنان لمشاعرها وأمومتها وتحتوى هند تعطقها
ورعاتتها وتعاملها اكتنة ...وتدورها هند أصبحت تعتبر
تارتمان كأم لها ولم تكن هناك أى تد من لقاء تارتمان تحدة
هند د تحوى جمايها الساتقة والىت تسببت فى تعدها عن
زوجها وطالقها ققد اكتت سبدة صارمة متحكمة ت رى
تارتمان عبر التقة ته كزوجة واكتت تعاملها تترقع ...د تحوى
تدورها جبن علمت من البداتة اكتت متحوقة جدا من عالقة
هند تنارتمان واكتت تحىش جدا من تأتبر هذة العالقة سلببا
عىل هند وطالبت هند مرارا االتتعاد عن تارتمان وتعحبت
هند لذلك ولكن د تحوى وجدت تحسنا ً كببرا ً فى جالة هند
النقسبة والدراسبة توجود تارتمان معها قلم تحد تدا ً تدورها
من اللقاء تنارتمان وتالقعل قامت تدعويها عىل العذاء
وقبلت تارتمان دعويها ققط لكى تضع معها النقط عىل
الحروف وتعلمها أن عالقتها يهند عالقة محردة تماما ولكى
تعلم منها ما سر جزن هند الداتم واتكسارها لتتقاجأ تماما
تالطروف الىت أوصلتها لهذا ققد جكت لها د تحوى أته تعد
طالق طارق وتزوتحه من دتمة أم هند لم تحبها ولم تتعامل
معها كزوجة ققد اكن تحب زوجته األولى تحنون واكتت
تبنهما جالقات داتمة قدتمة عصببة شدتدة االعتداد
تنقسها وتكره كوته تحب أج رى وزادت جدة جالقايهما جىت
تعد اتحاب هند واتقصال وعادت هى إلى مصر مع هند
وتقى هو فى لندن تعمل وتدرس أصببت دتمة تمرض
السرطان وماتت تاركة هند لحديها وتوفى جدها قببل

دج ول هند الحامعة قدجلت هند فى موجة اكتئاب جاد
جصوصا أن جدها اكن تعوضها عن اتتعاد والدها والذى
تشعر هند داتما أته تكرهها ولكن ال تعرف أته تعايى تقسبا
جصوصا أن زوجته دتمة جانته مع صدتق له وهم تتكتمون
هذا تماما جصوصا عىل هند..
تزداد تارتمان عطقا عىل هند تعد معرقة طروقها وتزداد
عالقتهما قرتا وتقوم تارتمان تتعلبم هند مبادىء جراجبة
وتدجلها معها عرقة العملبات وتطمئن د تحوى تماما عىل
جقبديها مع تارتمان ولكنها تحقى هذة العالقة عن طارق
جوقا من أن تقوم تأى ىشء تعكر الصقو ولكن تعد مرور
الوقت تقرر السقر إلبه لندن لتراه ولتصارجه تعالقة اتنته
تطلبقته وجبببته الساتقة الىت لم تنسها توما وتقترح علبه
أن تنزل مصر لبطلب تد تارتمان وتتزوجها جصوصا أن اتنته
متعلقة يها الى درجة كببرة ولكن طارق تتردد جبث أته
تعتقد أته مرتض تقيس التصلح أن تكون أتنا صالحا او اتا أو
زوجا ققد شعر أته أنتهى تعد طالقه من جبببته وجباتة
زوجته له ...تحىش تارتمان تعد أن توطدت عالقتها يهند
تماما ولم تعد قادرة عىل االتتعاد عنها من مصارجتها
تالحقبقة جبث أن هند أجبريها توما ما أن والدها تكرهها
وأن هناك سبدة اكن تحبها هى سبب تعده وطالقه ألمها
وتعده وكرهه لها  ..جعل هذا تارتمان تتردد أجبرا فى
مصارجتها ولكن أيى الوقت لكى تصارجها جبن عاد طارق
الى مصر مع د تحوى وصدمت هند جدا جبن علمت أن
تارتمان هى زوجة اتبها الساتقة واتتعدت عنها عاتدة الى
منزل جديها وتدورها أكتأتت تارتمان تبعد هند ققررت
السقر قترة لتهدأ تبنما الزمت هند عرقتها مكتئبة

الضطراراها أن تبتعد عن تارتمان لكنها لم تكرهها ...تبنما
مكث طارق قترة فى مصر لبواىس اتنته وتدعمها من تعبد
لبعبد جبث أيها اكتت تكرهه ولم تسمح له تالقرب منها
...مرت أتام شعرت هند أيها ال تستطبع العبش تدون
تارتمان ولذلك اتطلقت تاتبة إلى منزلها لترتمى فى
أجضايها ولكن وجديها ساقرت قايهارت  ،تحتويها أمنبة
وتحبرها أيها ستحبر تارتمان تعوديها ..تحاول طارق يهدتة
اتنته ورعاتتها وتبنما اكتت هند جالسة فى مكتبة الكلبة
قوجئت تنارتمان أمامها قاتدقعت تكل مشاعرها لتعلن لها
أيها ستبقى معها لألتد وتالقعل تمكث مدة عند تارتمان
متمتعة تحبها وجنايها إلى أن تقرر طارق أن تذهب لبطلب
تد تارتمان وتأيى يها وهند الى المنزل ولكن ت ُصدم ترقض
تارتمان وهحومها القايس علبه تسبب هحره التنته سنوات
طوتلة متسببا لها تآالم تقسبة كثبرة وهحره لوالدته ..ورعم
دقاعه أمامها أته اكن مرتضا ً تاالكتئاب ولم تكن تصلح كأب
أو اتن إال أن تارتمان ايهمته تالسلببة وااليهزامبة قأجذ هند
عاضبا وعادر وما أن وصال للمنزل جىت جذر هند من
الذهاب تاتبة لنارتمان قهاجمته اتنته تدورها لبقوم تصقعها
وتعرف من جالل محادثته مع والدته أن امها دتمة جائنة
قتهرول معادرة المنزل فى جالة تقسبة صعبة ويهرول طارق
وراءها ولكن لم تلحق يها ققد ركبت سباريها قركب تدوره
سبارته وأسرع وراءها .
اكتت تسبر تسرعة عالبة جىت اصطدمت تسور الكورتبش
وسقطت سباريها فى النبل قعادر سبارته وققز وراءها
لبنقذها ولكنها تلبث أتاما فى العناتة تقضبها تحاتبها
تارتمان كل لحطة وهى تبتهل أال تققد هند الىت جعلت

لحبايها طعما تأيى طارق منهارا لبحبر تارتمان أن والدته
دجل العناتة المركزة وأته عىل وشك ققد أمه واتنته
..تطلب منه تارتمان أن تتحدث الى هند وتشرح لها لما
اتتعد عنها جىت تتمسك تالحباة قبحلس طارق ممساك تبد
اتنته وتشرح لها تم تعادر تاكبا قتحلس تارتمان تحادث هند
تم تقوم لتصيل ركعتبن قضاء جاجة لتقاجىء تصوت هند
الواهن  :مامي.
قتندقع إلبها تكل مشاعرها ولهقتها وجبها وتندقع جارجا
لتحبر طارق يإقاقة هند ويهرول معها الى اتنته عبر مصدق
وتعد أن تطمئن علبها تسرع الى والدته لبقرجها وتطمئنها
عىل جقبديها..تعود هند إلى منزل تارتمان تقىض قترة
تقاهتها وتقىض جديها د تحوى هذة القترة معها عند
تارتمان تبنما تقوم أمنبة تحنايها وأمومتها القباضة ترعاتة
االثنتبن جىت تتحسن هند وتساقر د تحوي مع اتنها لعمل
قحوص وتحالبل تلندن تم تعودان فى اإلجازة تعد طهور
النتبحة تنحاح هند تنتبحة جبد جدا وتحتقلون تنحاح هند
وهبثم وأجمد الطالب تكلبة الطب والذى تكن مشاعر
جمبلة لهند وتحضر طارق االجتقال وتتقق مع تارتمان أن
تقنع هند تالذهاب معه الى تلدته فى الصعبد لكى تحد
قرصة لبقترب منها وتالقعل تقنع تارتمان هند يإعطاء
والدها قرصة أج رى وتذهب معه هند وجديها إلى تلديها
مسقط رأس والدها وجدها وجديها وهناك تعبش مع
والدها أتاما جمبلة التنيس عبرت قبها وجهة تطرها قبه
تعرقت أكثر علبه وأدركت أته تالقعل اكن مطلوما ققد
سلبت منه أجالمه وهواتاته العدتدة وجبببته ولكنه تالقعل
إتسان طبب القلب رقبق وأن تعده عنها تالرعم عنه ..تعود

تاتبة إلى تارتمان ولكنها تقنع تارتمان تالعودة إلى والدها
قتواقق تارتمان لبتزوجا فى جقل جمبل وتعبش تبنهما هند
تم تتنقل ألجر مشهد وقد أتحبت تارتمان أجا ً لهند وهو عمر
..تحلس د تحوى فى آجر مشهد تتايع تعبنبن قرجتبن
راضبتبن متاترتبن منزلها الذى تحول كلبة جالل سنوات
قلبلة من النقبض للنقبض.

كقفت د ناريماف أستاذ النسا كالتوليد بجامعة األزىر في مدرج السنة الخامسة
بكلية الطب بنات لحظات تتأمل طالبها في كد غيرمعهود كقد شردت بأفكارىا
بعيدا..رؤيتهم تعيد إليها ذكريات قلبت حياتها رأسا علي عقب فقد كانت ىذة
الدفعة ىي الدفعة الوحيدة التي قامت بإعطائهم محاضرات استثنائية في سنتهم
األكلي في الكلية ..كانت فقط محاضراتها تقتصر علي سنة خامسة كلكن شاءت
األقدار أف تتغير األمور .لتتغير حياتها كلها ربما برؤيتها ...كلكن أين ىي? بحثت
عنها بنظرىا فلم تجدىا..زفرت لتنهي ذكريات اقتحمت تفكيرىا قبل اف تقوؿ
بابتسامة كدكد  :صباح الخير يا دكاترة...أتمني أف السنة دم تكوف بداية عاـ
دراسي سعيد كموفق لكم جميعا ..كأنكم تنجحوا بتفوؽ ..كرغم أننا مش أكؿ مرة
نتقابل لكن زم أكؿ محاضرة ليا الزـ أعيد اللي قلتو في أكؿ محاضرة لكم في
سنة أكلي طب..القواعد كاألساسيات اللي حنمشي عليها طوؿ العاـ
الدراسي..كاللي ىي في المرتبة األكلي قبل المادة العلمية.إضافة إلي .بترت
عبارتها حين فتح باب المدرج فجأة كدلفت ىند بتلقائيتها داخلة كتحمل طفالن
صغيران يبلغ العامين مسرعة إلي مكانها دكف اف تلتفت حتي قائلة  :السالـ
عليكم
ضغطت ناريماف علي أسنانها غيظا كىتفت بها مستوقفة إياىا :الدكتورة اللي
داخلة دم كال كأنها سويقة كال ككالة من غير بواب..ماخدتيش بالك من
الملحوظة اللي علي الباب ? ممنوع الدخوؿ أك الطرؽ? ...
قالت ىند مبتسمة في براءة كىي تضم الطفل اليها في حب :أنا آسفة
يادكتورة..بس أخويا كاف بيعيط جامد ككنت بحاكؿ أسكتو علشاف ما يعملش
إزعاج ىنا
شعرت ناريماف أنها ستتمزؽ غيظا كغضبا خصوصا بعد أف انتبو الطفل اليها كأخذ
يصرخ كىو يميل ناحيتها كيشير إليها :مامي.مامي ...كضجت القاعة بالضحك
فهتفت في ثورة فيهم  :كفاية مش عاكزة اسمع صوت حد

ثم التفتت الي ىند ىاتفة بكل غضبها :كايو اللي جاب اخوكي ىنا يادكتورة
?...بتهرجي كال ايو نظامك ?فاتحينها حضانة ?
قالت ىند كىي تهزىز أخاىا محاكلة إسكاتو :حضرتك علمتينا أف اإلنسانيات أىم
أسس مهنة الطب كتصورت أف حضرتك مش حتعترضي علي حاجة زم دم
( كانت ناريماف تعلم تماما أف ىند كعادتها ذىبت إليو في مكتبها كأخذت تقبلو
حتي أيقظتو كبكي كلذلك أتت بو كانت ىذة عادتها دائما في المنزؿ كلذلك
ىتفت بكل غضبها  :لما يكوف في ضركرة يا دكتورة..كأنا شايفة إف ماكنش في أم
ضركرة كال ايو رأيك ?
قالت ىند في ارتباؾ كقد شعرت أنها كقعت في مأزؽ خصوصا بعد تزايد بكاء
الصغير كنظرات د ناريماف الغاضبة النارية لها :أنا ..
ً
إليها.:إنت مستهترة..كأنا بكره االستهتار
قاطعتها ناريماف بغضب جم كىى تشير
كعدـ االلتزاـ..كلذلك ً
انت محركمة من حضور المحاضرات طوؿ السنة..
كمحركمة من درجات التقييم كماف
ىتفت ىند مدافعة :دكتورة أنا....
ىتفت بها ناريماف ً :
أنت تخرسى خالص مش عاكزة أسمع لك صوت
ثم التفتت إلي بقية الطالبات ىاتفة  :الزـ تعرفوا كويس أف االلتزاـ بداية الطريق
لطبيب ناجح .أعتقد قلت لكم دا قبل كدا ثم رمقت ىند بنظرة نارية قبل أف تقوـ
بلملمو كتبها كمذكراتها كتضعهم داخل حقيبتها كىي تهتف عبر المايك في
سخط :المحاضرة اتكنسلت ...بداية زفت يا سنة خامسة
كغادرت القاعة غاضبة فهزت ىند رأسها في تعجب كانطلقت في إثرىا تناديها
بينما كاصل الصغير صراخو كىو يتلوم :مامي ..مامي
أما الطالبات فقد استغرؽ معظمهن في الضحك على ىذا المشهد الهزلي بينما
ىمهمت بعضهن في سخط إللغاء المحاضرة كصببن جم غضبهن علي ىند
كتصرفاتها الصبيانية المتكررة التي تجلب لهن المشاكل دائما كمن أكؿ عاـ
دراسي

كىكذا ستظل د ناريماف شعلة من العصبية التي ال تهدأ كستظل ىند كعادتها
مندفعة كمتسرعة ترتكب المصائب ببركد متناىي كبراءة زائدة كسيظل الصداـ
بينهما الينتهي
كل منهما تغيرت إلي النقيض بوجود األخرم
كلكن مما الشك فيو أف حياة ٍّ
ىذة ىي قصة ىند كالدكتورة ناريماف
تمت

((مبركؾ ياستي ...بنوتة إف شاء اهلل))
قالت د ناريماف بابتسامة كىي تمرر ىاند جهاز السونار علي بطن تلك السيدة
الحامل اللي تتابع معها في عيادتها الخاصة ثم تالشت ابتسامتها سريعا كتجمدت
حين سمعت شهقة ذعر مع ىتاؼ كراءىا :يالهوم ? بنت ?
فانعقد حاجباىا في غيظ كالتفتت الي السيدة الكبيرة التي جلست علي الكرسي
كقد بدا علي مالمحها عالمات االمتعاض قائلة  :خير ياحجة? ...ما لها البنت
.?.دا رزؽ
قالت السيدة كىي تمط شفايفها كترمق زكجة ابنها بنظرة متحسرة  :ماقلناش
حاجة يادكتورة بس عاكزين نخاكم البنات ...عاكزة افرح بابن ابني
بدا علي الزكجة الشابة عالمات الكدر فقالت لها ناريماف في رفق  :خالص يا
مداـ إيماف قومي..ثم قامت إلي مكتبها لتجلس كقالت للسيدة الكبيرة  :ياحجة
دم حاجة بتاعة ربنا مش بإيد حد كخلي بالك المسئوؿ عن نوع الجنين ىو الزكج
يعني ابنك..فلو عاكزة تنكدم علي حد نكدم عليو ىو...بالش بنات الناس اهلل
يكرمك
حاكلت زكجة االبن مدارة ابتسامة ارتسمت علي كجهها بينما قالت حماتها كىي
تتأمل ناريماف التي ألقت كلمتها ببساطة كشرعت في كتابة العالج مبهوتة قبل أف
تقوؿ  :كىو أنا كنت نكدت عليها يا دكتورة..أنا زم أمها ..بس بقوؿ نفسنا في
كلد فيها ايو دم
ابتسمت ناريماف في تهكم كقالت  :ماىو أنا عارفة طبعا إنك زم أمها..لكن
مالناش حيلة ياحجة في ناس تتمني ضفر عيل كفي كاحد معاه عشر أكالد منزلين
اسمو في الوحل ككاحد معاه بنت كاحدة رافعو راسو فوؽ ...مش قصة كلد كبنت
..خلينا مؤمنين باهلل كدا كنسيب األمر هلل
مطت الحماه شفتيها بعدـ رضا كقالت  :كنعم باهلل يا بنتي
قالت ناريماف للزكجة كىي تناكلها الركشتة  :امشي علي العالج دا تماـ
كالمقويات...كالاازـ ترتاحي فاىمة ? الراحة مهمة جدا لك كالتغذية ...ثم التفتت

إلي الحماة مكررة :ترتاح ياحجة كتتغذم كويس كالبركة فيكي بقي توصي ابنك
عليها
قالت الحماة من بين أسنانها كقد شعرت أنها ستموت كمدا  :كاخد بالو منها يا
بنتي كالنبي كمش مخليها عاكزة حاجة
قالت ناريماف في جدية  :ماىو دا المفركض برضو لغاية ما تقوـ بالسالمة
لم تطق الحماه صبرا فقامت قائلة لزكجة ابنها حستناكي بره
ثم أسرعت للخارج فقالت ناريماف للزكجة مبتسمة  :ياريت المرة الجاية تيجي من
غير حماتك ...خلي الكشف خفيف كدا كمحتمل
أطلقت إيماف ضحكة قصيرة كقالت:ال بعد ماعرفت نوع الجنين ككالـ حضرتك
خالص مش حتيجي من نفسها
قالت ناريماف مبتسمة  :يكوف أحسن..ياال ربنا يقومك بالسالمة
قالت إيماف  :اهلل يسلمك يادكتورة ..ربنا يبارؾ في حضرتك
ثم قامت بينما ىزت ناريماف رأسها كغمغمت  :لسة عايشين في قصة الولد
كالبنت..حاجة اخر تخلف
***
أطلقت د عالية المدرس بقسم النسا كالتوليد بالجامعة االزىر بنات ضحكة
عالية كىي تتعقم استعدادا لدخوؿ غرفة العمليات فهتفت بها د ناريماف األستاذ
بنفس القسم كىي تتعقم بجوارىا :بتضحكي??? دا أنا كنت حموت من الغيظ
.كالود كدم كنت حطرد الست دم من العيادة
تابعت عالية ضحكها كىتفت  :بضحك علي ردكد حضرتك عليها زماف الست
ضغطها ارتفع كمركحة حتتشل
ىتفت ناريماف ساخطة  :يا شيخة بال تخلف..أكؿ ما قلت بنت سحنتها اتقلبت
كبقت تبص لمرات ابنها بقرؼ زم مايكوف جابت لهم العار..اهلل يكوف في عوف
مرات ابنها..عالم متخلفة

أطلقت عالية ضحكة أخرم كقالت  :بس ردكد حضرتك عسل ..إدتيها درس
قاسي
ىزت ناريماف كتفيها كقالت  :بس إياؾ ماتقرفش البنت في عيشتها..أصل أنا
عارفة األشكاؿ دم كويس...ال كتقولك أنا زم امها..أعوذ باهلل
لم تتمالك عالية نفسها كأطلقت ضحكة أخرم بينما ىتفت ناريماف في سخط :
مافيش فايدة الزـ كل يوـ في العيادة حالة كال حالتين يعصبوني كيخرجوني من
شعورم..أكؿ امبارح كاحد جايلي دقنو لنص جسمو كالبس لي جلباب أبيض
مأزعر  ..مع مراتو كجايب تالت بنات عاكز يعملهم  sercumscitionبصي
أعصابي ىاجت كقعدت أفهمو إف دا غلط نفسيا كبدنيا للبنت كمؤذم لها علي
المدم البعيد كماف كإف التربية كغرس القيم ك ....ك ....كإف الختاف مش كاجب
شرعي ..إنو يفهم أبدا كبيجادلني كفي اآلخرقلت لو إني مابعملش العمليات دم
كإف أم طبيب بيعملها بيكوف مجرـ كالزـ يتحاكم ...الراجل قعد يجادلني
كيستغفر كأني كفرت كخد مراتو كبناتو كماشي يبرطم ...حاجة زفت الزفت
أطلقت عالية ضحكة أخرم كقالت :خالص يا دكتورة ناريماف ىدم أعصابك
علشاف العملية دم صعبة كمحتاجين حضرتك ىادية جدا كفاية عصبيتك جوه
العمليات ثم أطلقت ضحكة أخرم
ىزت ناريماف رأسها كقالت كىي تنهي تعقيمها :أىو ضحكك اللي علي الفاضي
كالمالياف دا اللي حيعصبني ..كححلف ماتدخلي معايا..كدخلت غرفة العمليات
ىتفت عالية كىي تنهي تعقيمها كتلحق بها مسرعة  :ال خالص حرمت ..ححط
شريط الصق أىو علي بقي بس كالنبي أحضر ماتشمتيش األعادم فيا
ىتفت ناريماف  :يكوف أفضل
ثم دلفت إلي الغرفة مرددة  :علي بركة اهلل
***
في غرفة العمليات كانت ىدل الممرضة المساعدة تهتف بالمريضة الشابة في
صرامة  :تعالي تحت شوية ...ارفعي رجلك ىنا ..انزلي كماف ىو في ايو ?

ىدر صوت ناريماف الغاضب كىي تدلف الي الغرفة لهدلً :
انت بتعملي ايو ?
اطلعي بره
قالت ىدل في توتر :أنا ماعملتش حاجة يا ...
ىتفت بها ناريماف في غضب متوعدة  :قلت اطلعي بره ...
في غرفة ملحقة بغرفة العمليات كمزكدة بشاشة كبيرة تعرض بوضوح مايدكر داخل
الغرفة جلس عدد من الطبيبات يراقبن بلهفة كشغف العملية الصعبة..بداية من
نواب النسا بالقسم كالمدرسين المساعدين كالمدرسين من داخل كخارج
المستشفي فقد كانت عملية استثنائية كىي إزالة كرـ ليفي كبير من رحم شابة لم
تتزكج بعد باستخداـ منظار مهبلي صغير..كانت ناريماف إحدم االطباء الذين
اليتجاكز عددىم أصابع اليد في مصر الذين يتقنوف استخداـ المناظير في
جراحات النسا حتي الصعبة جدا منها..كلذلك فقد جلس الجميع يترقب بلهفة
كانت بعضهن يحسدف عالية علي تواجدىا مع ناريماف بالداخل كلكنهن كن
يعلمن تماما أف عالية يد ناريماف اليمني كأنهما متالزمتاف في كل عملية ...كفي
ىذه الغرفة مالت إحدم المدرسات المساعدات علي زميلتها كىي تهمس بتهكم
 :بدأت أىي الزعيق كالشخط كالنطر
قالت الدكتورة صفاء كىي تتابع باىتماـ  :معاىا حق يا نسمة الدكتورة ناريماف
مشددة إف مافيش أم إجراء مع المريضة إال بعد تخديرىا..كبتشدد جدا علي
حتة تغطية الجسم إال بس مكاف العملية كىدل فظة كأسلوبها مش كويس
كتستاىل بصراحة
مطت نسمة شفتيها في ضيق كلم تعلق
بينما التفتت ناريماف إلي المريضة التي بدا علي كجهها كل الخوؼ كربما الرعب
كىي تراقب ىذا الكم من الدكاترة حولها كالكشافات كاألجهزة كقالت في رفق
كىي تربت علي يدىا بابتسامة مشجعة  :ما تخافيش الموضوع سهل إف شاء اهلل
...بس اقرأم الفاتحة كالمعوذتين كربنا يقومك بالسالمة
أكمأت المريضة برأسها كبدأت تتمتم بالقراءة فأشارت ناريماف لطبيبة التخدير
لتبدأ عملها ...كحينما ذىبت الشابة فى سباتها العميق أشارت ناريماف للمرضات
الالتي أسرعن في تجهيزىا لوضع العملية كشرعت ىي في بدء العملية كقد ساد

الصمت المطبق في أرجاء المكاف ىامسة  :بسم اهلل عليو توكلت كىو رب العرش
العظيم
كاف الجميع يتابعها كىي تمسك بالمنظار كتتحكم بو كأنو أحد أصابعها في خفة
إناء مفتوحان كليس فتحة صغيرة حولها غشاء يجب أال
كمركنة كيسرككأف أمامها ن
يتمزؽ فالمريضة بنت ...كعلي مدار ساعتين تحولت ناريماف لجماد ثابت
اليتحرؾ فيها سوم يديها قامت بتفتيت الورـ الليفي كسحبو الي الخارج كتنظيف
الرحم ....حتي أتمت العملية بنجاح كسحبت المنظار مغمغمة  :الحمد هلل
كىنا ىتفت عالية في انبهار ً :
انت رائعة يا دكتورة ناريماف ..حقيقي رائعة ...أنا
فخورة إني بشتغل معاكي
قالت ناريماف مبتسمة كىي تقوـ في إرىاؽ  :شكرا يا عاليةً ..
انت كماف دكتورة
شاطرة كأنا فخورة بيكي
ثم نزعت قناعها كىي تغادر غرفة العمليات
***
اتجهت ناريماف مباشرة إلي حيث أىل المريضة كطمأنتهم علي نجاح العملية
كسالمة ابنتهم فارتفعت أكفهم حمدا هلل ثم شكركىا كىذا دائما ماكاف يشعرىا
بالرضا كالسعادة كيهوف عليها كل شاؽ في طريقها ثم تركتهم كاتجهت إلي قسم
النسا حيث التقت بالمدرسين الذين ىنأكىا بنجاح العملية كبعد مناقشة الحالة
مع بعض األساتذة اتجهت إلي مكتبها لتسترخي فيو قليال قبل أف تستدعي
العاملة قائلة  :أـ مصطفي اعملي لي كوباية شام مظبوطة كدا
قالت أـ مصطفي في احتراـ  :من عنيا يا د كتورة
قالت ناريماف  :كابعتي لي مس ىدل عاكزاىا حاال
أكمأت أـ مصطفي برأسها كغادرت في نفس اللحظة التي دخلت فيها عالية قائلة
في حماسة  :بجد أنا كل مرة اشتغل فيها معاكي عملية بالمنظار بحس إني بحضر
ألكؿ مرة ....بس دم كماف مختلفة الورـ كبير كالمريضة بنت كالضغط كاف
جامد من عدد الحضور...مش عارفة أقولك إيو

قالت ناريماف مبتسمة في رضا  :الحمد هلل دا توفيق من اهلل يا عالية ً ..
كإنت
كماف إيدؾ تتلف في حرير من غير مجاملة
قالت عالية مبتسمة في تقدير  :تلمذيتك
قالت ناريماف  :عاكزة منك بس تتابعيها اليومين دكؿ في المستشفي كلو في أم
تطورات بلغيني بيها ..
قالت عالية  :أكيد كبعد ما تخرج كماف
طرقت ىدل الباب ثم دخلت بخطوات بطيئة قلقة بعدما سمحت لها ناريماف
التي رمقتها بنظرات صارمة قبل أف تقوؿ :انا قلت إيو قبل كدا يا مس ىدل?
قالت ىدل مسرعة  :كاهلل يا دكتورة
قاطعتها ناريماف ىاتفة في غضب كىي تدؽ بيدىا سطح مكتبها :ما تحلفيش..أنا
شايفاكي كسامعاكي كشايفة أسلوبك مع البنت...قلت ألف مرة ماحدش يلمس
المريضة في أكضة العمليات قبل ماتتخدر كنراعي تغطية جسمها كنعاملها
كويس..دكؿ بيبقوا مرعوبين..أنا كأنا دكتورة لما بدخل أكضة عمليات كمريضة
بكوف خايفة ً ..
كإنت نفس الشئ ...نعامل الناس زم ما بنحب نتعامل يا ىدل
ً
كإنت ال عملتي دا كال دا كنازلة فيها شخط ? ...
ىتفت ىدل مدافعة :كاهلل يادكتورة أنا مضغوطة كماكنتش أقصد أف..
ىدر صوت ناريماف :ىدل .كلنا مضغوطين لكن دا مايعينش نطلع دا على
غيرنا..أنا نبهت كتير خصوصا فى النقطة دل فما تخلينيش أتصرؼ بعد كدا
بأسلوب مش كويس معاكي كمع غيرؾ تماـ?...
قالت ىدل باستسالـ  -:حاضر يا دكتورة
أشارت إليها ناريماف قائلة في صرامة  :اتفضلي شوفي شغلك
غادرت ىدم بينما قالت عالية :
دكتورة ناريماف مس ىدل من أخلص الممرضات اللي شغالين معانا كيمكن تكوف.
ىتفت ناريماف غاضبة  :عارفة يا عالية..لكن الغلط غلط كأنا النقطة دم بالذات
مافيش عندم تهاكف فيها ..كخصوصا اني نبهت أكتر من مرة

تراجعت عالية كقالت مهدئة  :معاكي حق ..بس ضغوط الشغل بتخلي الواحد
أحيانا يتصرؼ بجمود
قالت ناريماف  :نحاكؿ علي قد مانقدر كربنا بيقدرنا ...
قالت عالية مبتسمة في خبث :كاحدة من األعادم النهاردة كانوا حيفرقعوا من
الغيظ
قالت ناريماف في المبااله  :يتفلقوا..سيبك منهم خالص كخلينا نركز في شغلنا
عالية  :ماتعرفيش آخر األلقاب اللي أخدتها منهم?
تساءلت ناريماف متهكمة :معقوؿ ? خدتي لقب جديد? ألف مبركؾ
قالت عالية  :أم نعم تابع ناريماف كأحيانا ..دلدكؿ ناريماف
أطلقت ناريماف ضحكة عالية مجلجلة كىتفت  :كاهلل لقب معقوؿ
ضحكت عالية بدكرىا كقالت  :أىو زيادة األلقاب خير
ناريماف في سخرية  :إحنا اتفقنا علي إييييو? مش قلنا نحط االلقاب علي بعضيها
كدا كنقف عليها فنعلي لفوؽ ? كبعدين دا أنا أخدت ألقاب عديدة..حتكوني
أحسن مني ?
عالية ضاحكة  :ال طبعا..عموما أعصاب الواحد تعبت كعاكز شيكوالتة يمكن
أنسي أحزاني
أطلقت ناريماف ضحكة ثم ىزت رأسها كقالت كىي تخرج لوح فاخر من
الشيكوالتة من جيب الجاكت  :أحزانك برضو ??? اتفضلي ياستي
تناكلت عالية الشيكوالتة كقضمت منها قضمة كقالت في تلذذ  :دلدكؿ
ناريماف..دلدكؿ ناريماف..بصراحة الشيكوالتة دم تستاىل الوضع
ضحكت ناريماف بدكرىا كىي تأكل منها كقالت:آه يا مصلحجية يا متسلقة ً
إنت..
ضحكت عالية  :أصلها لذيذة الصراحة...حضرتك بتجيبيها منين ?
قالت ناريماف  :كاهلل قلتلك أكتر من مرة بس كاضح إنك غاكية تاكلي منها مجانا
ضحكت عالية  :الظاىر كدا
ناريماف ضاحكة  :قابليني لو اخدتي منها تاني  .في عمليات تاني النهاردة ?

قالت عالية  :قيصريتين كتنظيف بس كنسمة كصفاء حيعملوىم
قالت ناريماف  :طيب أنا حمشي بقي يا عالية كلو في ام حاجة بلغيني ...كياريت
تتابعي نسمة كصفاء علشاف خالفاتهم كمشاكلهم زادت عن حدىا كخايفة دا يأثر
علي شغلهم كساعتها بقي أنا مش حرحمهم ..يعني إشرفي كدا علي شغلهم من
بعيد لبعيد
أكمأت عالية برأسها كقالت  :أنا كماف بدأت اتضايق من خالفاتهم كشكاكيهم
المستمرة من بعض ...عموما أنا مش حمشي إال لما أطمن بنفسي علي الحاالت
ابتسمت ناريماف كقامت قائلة :كدا أركح آكل المحشي كأنا مطمنة إني كرايا
رجالة
أطلقت عالية ضحكة مرحة كقالت :محشي مرة كاحدة? يابختك
قالت ناريماف مبتسمة كىي تستعد للخركج  :عمايل إيد امنية ...عليها محشي
تاكلي إيدؾ كراه ...تعالي اتغدم معانا
قالت عالية  :بالهنا كالشفا...حضرتك عارفة كرايا إيو في البيت
قالت ناريماف  :ربنا يعينك ثم أخذت حقيبتها كقالت  :ياال أشوفك يوـ األربعاء
إف شاء اهلل
قالت عالية  :إف شاء اهلل
***
كاف منزؿ ناريماف عبارة عن طابقين كبيرين غير الطابق األرضي المفتوح تماما
كمحاطان بسور ككل طابق فيو شقتاف متقابلتاف كانت ناريماف تسكن إحداىا في
الطابق الثاني كبالشقة المقابلة تسكن أمنية زكجة أخيها المتوفي ككلديو ..أحمد
طالب بالفرقة الخامسة طب القاىرة..كىيثم طالب بالثانوية العامة ..ثالثتهم كانوا
كل عائلتها ككل من ليها في الحياة فقد نشأت يتيمة األب كلحقت بو األـ كىي
مازالت طالبة بالثانوم ليرعاىا اخاىا الكبير كيتولي مسؤليتها رغم أف فارؽ السن
بينهما اليتعدم العشر سنوات..كاف معاشهما من األب كاألـ كافيان لحياة
مستورة..كلكن سرعاف مافقدت أخاىا في حادث منذ أكثر من سبع سنوات..فلم
يتبق لها سوم زكجتو التي تعتبرىا مثل أختها كأكالده الذين تعتبرىم أكالدىا
ى

كما أف صعدت الي شقتها حتي سمعت صوت عراؾ أمنية زكجة اخيها مع ىيثم
فاتجهت إلي شقتهم كرنت الجرس كانتظرت فتحت لها أمنية لتدلف ىاتفة كىي
ترمق كليهما بنظرات متسائلة  :في إيو ? صوتكم جايب لغاية آخر الشارع
ىتفت أمنية غاضبة كىي تشير إلي ابنها  :شوفي البيو اللي عاكز طوؿ اليوـ بره
بيسرمح مع أصحابو كمافيش مذاكرة خالص ...ليو كليو بقولو بالش تخرج دلوقتي
كاقعد ذاكر كلمتين لغاية ما األكل يتعمل كتتغدم ماعجبتش نزؿ خناؽ ...دا
ثانوية عامة كىو مش في دماغو خالص
ىتف ىيثم بدكره غاضبا  :كأنا مش صغير علشاف تقولي لي كل شوية ذاكر ذاكر
..كتقولي الصحابي إني مش موجود كأنا معرفهم إني مستنيهم ..دم مابقتش
عيشة ...أسيب لكم البيت خالص علشاف ترتاحي ?
ىدر صوت ناريماف الغاضب  :بتقوؿ ايو يا كاد إنت ...اتجننت ? إيو تسيب
البيت دم?
ىتف ىيثم محتجا  :ماىو أنا خالص زىقت ياعمتو
ضربت ناريماف بظهر يدىا بقوة علي كتفو كىي تهتف بغضب  :مهما كانت
األسباب ماترفعش صوتك علي أمك كدا ...كال علشاف طولت شوية كصوتك
اخشن? خالص فاكر مش حنقدر عليك ...أمك خايفة عليك كعاكزاؾ تكوف
أفضل حد في الدنيا حتي لو كسرت دماغك ما تنطقش
ىتف بصوت مختنق كىو يضرب األرض برجلو  :كاشمعني أنا اللي بتعامل كأني
عيل صغير ىنا...ما أحمد بيخرج كيدخل كقت ماىو عاكز كماحدش بيكلمو كدا.
تدخلت أمو قائلة بغضب  :أحمد عارؼ بيعمل إيو كعاقل...ككليتو كاخدة كل
كقتو..كبيذاكر...إنت مابشوفكش فاتح كتاب إال بطلوع الركح
ىتف بصوت معترض باؾ  :أيوة أحمد راجل كعاقل كأنا عيل..بتصغريني قداـ
أصحابي
قالت عمتو في صرامة  :أكال اتكلم من غير عياط ..مافيش راجل بيعيط كإال
حعلقك...ثانيا أمك ما تقصدش كال عاكزة تصغرؾ ىي عاكزة مصلحتك ككلنا كنا
كدا كإحنا صغيرين ككماف أحمد خصوصا إنت في ثانوية يعني سنة تحديد مصير

ىتف  :كأنا عارؼ كدا كبذاكر ...ككنت خارج مع أصحابي نزكر كاحد صاحبنا
في المستشفي رجلو مكسورة كمتفقين من إمبارح تقوـ ماما لما جم تقولهم مش
موجود ...
رمقت ناريماف أمنية بنظرة لوـ فأشاحت أمنية بيدىا في سخط فقالت لو ناريماف
مهدئة  :إذا كاف كدا الزـ طبعا تركح ...خالص ركح حصل أصحابك كخد ىدية
كويسة لصاحبك كتعالي علي الغدا بقي حنستناؾ
قاؿ كقد ىدأت حدتو قليال  :ماشي
قالت في صرامة  :اعتذر ألمك االكؿ
اتجو الي امو كقبل رأسها كىو يقوؿ  :أنا اسف ياماما
قالت أمنية في لين  :ماشي حفوتها المرة دم ..بس تيجي تذاكر
قاؿ مسرعا  :حاضر كاتجو الي الباب فاستوقفتو ناريماف كىي تلقي اليو بمفتاح
سيارتها  :خد العربية معاؾ بس إياؾ تعمل فيها حاجة كال تضيع كرقة كاحدة من
اللى فيها...حتدفع تمنها من مصركفك
تهللت اساريره كقاؿ كىو يلتقط المفتاح  :أحلي عمتو في الدنيا
قالت كىي تناكلو مبلغ من الماؿ  :دكؿ علشاف تجيب ىدية لصاحبك
اتسعت ابتسامتو كألقي إليها قبلة علي الهواء قبل أف ينطلق في سرعة
فهتفت أمنية  :مافيش فايدة برضو عمل اللي في دماغو
جلست ناريماف كقالت مؤنبة  :يا امنية ً
إنت برضو الزـ تغيرم طريقتك مع ىيثم
شوية ...ىو مابقاش صغير كبصراحة الموقف دا من حقو يزعل..حتي لو مش
عاكزاه يخرج ماتقوليش ألصحابو كدا  ...كماتقارنيهوش بأحمد ألف ىو كاخد
بالو من الفرؽ كمركز في الموضوع كماف
ىتفت امنية في حنق  :طيب قولي لي أعمل معاه ايو...أنا بعمل مش كاخدة بالي
كأقوؿ أسيبو يمكن يذاكر لوحده أالقيو طوؿ الوقت إما ماسك الموبايل أك خارج
مع أصحابو كالمذاكرة دم مش علي بالو
كأحمد ماكنش كدا خالص يا ناريماف ...أحمد طوؿ عمره عاقل كمنظم كبيذاكر
من غير ماحد يقولو حتي

قالت ناريماف في ىدكء  :فرؽ شخصيات..أحمد متزف كعاقل كىادم ..ىيثم
حركي كمرح كمجنوف شوية بس دا مش معناه إنو فاشل ...مش الزـ يكونوا االتنين
نسخة من بعض ...إدم ىيثم شوية ثقة ككبريو...ككلميو بهدكء كدا حيجيب
نتيجة أفضل من الخناؽ ..
زفرت أمنية كقالت :ربنا يسهل .ثم قالت لناريماف معاتبة :كبعدين إيو اللي عملتيو
دا ?
ناريماف متسائلة  :عملت إيو?
قالت أمنية  :الفلوس اللي إدتيها لو ? مش كفاية اللي دفعتيو الشهر دا
تغيرت مالمح ناريماف كىتفت في انفعاؿ  :أمنية ماتتكلميش في األمور دم تاني
كإال كاهلل أحلف ما أتغدم معاكم ال النهاردة كال بعد كدا
قالت أمنية بسرعة مهدئة  :خالص ..خالص ..
ثم قالت مبتسمة في امتناف  :ربنا يخليكي لينا
ابتسمت ناريماف قائلة  :كيخليكم ليا ً
إنت كىم
ثم قامت قائلة ببعض المرح  :حركح بقي أنا أغير ىدكمي كآخد حماـ علشاف
استعد للمحشي ..
قالت أمنية مبتسمة  :بالهنا كالشفا مقدما
سألتها ناريماف :عاملة معاه إيو ?
أمنية كىي تغمز بعينيها :فراخ بلدم محمرة
كضعت ناريماف يدىا علي صدرىا قائلة  :قلبي ...مش حيستحمل
ضحكت امنية قائلة  :ماىو أنا عارفة إنك بتحبي كدا
ناريماف في حماسة  :ال اركح أخلص بسرعة كآجي
كاتجهت إلي شقتها مسرعة تودعها ضحكات أمنية
***
علي مائدة الغذاء جلست ناريماف أامنية كىيثم كأحمد بعد عودتو من الكلية

كقالت ناريماف باستمتاع  :تسلم إيدؾ يا أمنية..األكل رائع
قالت أمنية مبتسمة  :بالهنا كالشفا..أىو ً
إنت الوحيدة اللي بتجبرم بخاطرم في
البيت دا
دكؿ مهما أعمل مافيش كلمة تشجيع كال شكرا
تبادؿ ىيثم كأحمد النظرات الباسمة فقالت ناريماف كىي ترمقهما بنظرات متهكمة
 :معلش يا أمنية ...دم اعراض ذكورية بحتة..دم كائنات االحساس عندىا بعافية
شويتين
ضحكت أمنية قائلة  :علي رأيك
أطلق أحمد ضحكة ساخرة بينما قاؿ ىيثم محتجا  :إيو الظلم دا بس ياعمتو ?
قاؿ أحمد متهكما :أصلهم مقسمين البيت لحزب النواعم كأنا كإنت حزب
الخناشير
قالت ناريماف  :إيو حنتالمض ??? ماىي دم الحقيقة فايتين في األكل زم
االالت مافيش حد قاؿ كلمة..تسدكا النفس ..أنا لو من أمكم ما أعملش أكل
قالت أمنية  :قولي لهم..كاهلل مامصبرني علي قعدتي في البيت دا غيرؾ
قاؿ أحمد  :بالمناسبة ياعمتو العملية اللي عملتيها النهاردة كانوا بيتكلموا عنها
في المستشفي عندنا..في الحقيقة دكاترة نسا كتير مبهورين بيكي..بحس بفخر
كدا كىم بيتكلمواعنك
قالت ناريماف مبتسمة  :ليو ما عندكم دكاترة نسا جهابذة في المناظير بصراحة
..د عمر منير ...كد سهاـ الفضالي كد ىدير الخولى
قاؿ احمد بزىو  :بس ً
إنت اصغرىم بكتير .
قالت أمنية  :قوؿ لهم دم عمتي ..علشاف يعملوا لك حساب
تبادلت ناريماف مع أحمد النظرات الباسمة فتساءلت أمنية في دىشة  :إيو
بتبصوا لبعض كدا ليو ? قلت حاجة غلط?
ضحكت ناريماف كقالت  :ال بس إحنا متفقين يعمل العكس لو حد سألو عن
تشابو االسماء ..ينكر تماما إنو يعرفني

قالت أمنية مستنكرة  :ليو بقي?
تدخل ىيثم  :أكيد علشاف عمتو مابتحبش الوسايط
قالت ناريماف  :دم من ناحية كلو أف أحمد مش محتاج لواسطة ماشاء اهلل عليو
..لكن المهم إف ماحدش يفكر يضايقو نكاية بيا ...إحنا عندنا نظاـ شللية
كمجامالت كالنفوس مش زم بعضها...خليو يعدم السنة دم علي خير
أكمأت أمنية برأسها إيجابا كقالت  :معاكي حق
رف جرس ىاتف ناريماف المحموؿ فالتقطتو مجيبة  :ألو? ..أيوة ياعالية خير...إيو
دا ?? طيب طيب أنا جاية حاال حاكلي بس تثبتي الوضع كانقلي لها دـ كأنا حجي
بأقصي سرعة إف شاء اهلل
ثم أغلقت الهاتف كقامت مسرعة فهتفت أمنية محتجة :إيو داً .
إنت ما أكلتيش
لسة
قالت ناريماف كىي تسرع إلي شقتها :حالة طارئة ..كاحدة بتنزؼ كحياتها في خطر
..الزـ أركح حاال كغادرت فالتفتت أمنية قائلة ألكالدىا في عطف  :صعبانة عليا
قوم ...حتي األكل مابتلحقش تتهني بيو ..شغالنة إيو دم بس
قاؿ أحمد في تقدير :ربنا يعينها كيقويها ..عمتو مثاؿ الطبيب الحقيقي ..نفسي
أكوف زيها
قالت أمو مشفقة  :لو حتتعب كدا يا أحمد..أنا مش حستحمل
تدخل ىيثم  :أنا عن نفسي مش ناكم أدخلها حتي لو جبت مجموعها
قالت كالدتو  :اكماؿ ناكم علي إيو ??? أنا عارفة إنك مش حتجيبها لبر
قاؿ ىيثم :كفيها إيو ياماما ىو الزـ نبقي كلنا دكاترة
أنا ناكم أقدـ علي حربية لو ماقبلتش حدخل صيدلة إف شاء اهلل أك أسناف لو
جبت المجموع
قالت أمنية كىي تقوـ في نفاذ صبر  :اعمل اللي إنت عاكزه ياىيثم ...أنا زىقت
كل يوـ برأم شكل
التفت أحمد الي أخيو كقاؿ  :ماترسي علي بر بقي فعال

ىيثم محنقا  :أنا عاكز إلفهم مالكم مركزين معايا كلكوا ليو ?...أنا حر ادخل
الكلية اللي عاكزىا ...حد اتدخل في اختياراتك
قاؿ أحمد في حسم  :أيوة ماحدش اتدخل ألني كنت محدد عاكز ايو ...لكن
إنت كل يوـ بكالـ شكل كدا مشكك ماما كمحيرىا
قاؿ ىيثم متهكما  :خالص أكعدؾ أقعد مع نفسي كاحدد كبعدين أقولكم علشاف
ترتاحوا كبعدين أدخل حاجة غير اللي حددتها ثم ضحك بسخرية
فقاـ أحمد قائال في سخط :دمك خفيف  ..أنا داخل أذاكر أحسن
ىز ىيثم رأسو بال مباالة ثم قاـ بدكره إلي غرفتو
***
في المستشفي تعقمت ناريماف كدلفت الي غرفة العمليات كسألت عالية كىي
تلقي بنظرة قلقة علي الحالة التي تمددت علي الطاكلة كالدـ في كل مكاف  :إيو
اللي حصل ?
عالية بتوتر  :دم حالة كانت داخلة تولد قيصرم ..كمحجوزة من الحالتين اللي
قلت لحضرتك عليهم لكن نسمة بدأت معاىا طبيعي كادتها طلق صناعي
كالموضوع اتعقد فاتصلت بيا فتحتها كالرحم طلع منفجر ..طلعت البيبي
كحاكلت أخيط كأكقف النزيف بس مافيش فايدة ...كانتا تتحدثاف كأيديهما تعمل
فالقت ناريماف نظرة نارية علي نسمة التي امتقع كجهها كقالت في حسم كىي
تتفحص الوضع  :مافيش فايدة ياعالية الزـ نشيل الرحم ...مافيش بديل علشاف
نوقف النزيف
قالت عالية بتوتر  :زم ما حضرتك تشوفي
قالت ناريماف كىي تمسك بمشرطها  :بسم اهلل عليو توكلت كىو رب العرش
العظبم
كطواؿ ساعتين مكثتهم ناريماف في العمليات قامت باستئصاؿ الرحم كامال
كمحاكلة السيطرة علي النزيف ثم قامت عالية بتقفيل الجرح كتم نقل المريضة
لغرفة منفصلة بالقسم ..كبعد أف طمأنت زكجها كأىلها كقفت ناريماف جمعت
ناريماف الفريق الطبي النوبتشي من تمريض كاألطباء نواب كنسمة المدرس كعالية

كقالت كىي عاقدة ساعديها أماـ صدرىا بلهجة قاسية  :ممكن بقي أعرؼ إيو
اللي حصل مع الحالة دم بالظبط ...كإزام يادكتورة نسمة تقررم فجأة تولديها
طبيعي كىي محجوزة تعمل قيصرم ?
قالت نسمة في توتر  :أنا بفحصها لقيت عنق الرحم مفتوح فتصورت لو ادتها
طلق صناعي كحاكلت معاىا طبيعي يكوف أفضل
قالت ناريماف كىي ترمقها بنظرة قاسية  :تصورتي ??? ىي االمور دلوقتي بتمشي
بالتصورات? دم أركاح ناس يادكتورة يعني نمشي سيستيمك ...مش بمزاجنا
...الحالة محجوزة قيصرم ...البيبي نازؿ بريتش إزام من نفسك تقررم تولدم
طبيعي كبدكف حتي ما تراجعي المدرس الموجود?
ال كما اكتفتيش بكدا عكيتي كلما األمور خرجت عن سيطرتك مافكرتيش تتصلي
بالدكتورة عالية أك بيا نلحق الموقف ال كابرتي لغاية ما الحالة ساءت كالرحم
انفجر كالمريضة فقدت دـ كتير كحالتها بقت متأخرة ...
ىتفت نسمة مدافعة  :يا دكتورة ناريماف أنا ...
قاطعتها ناريماف بلهجة غاضبة قاسية ً :
إنت أنانية كبتكابرم كعاكزة تثبتي نفسك
بام كسيلة حتي لو علي حساب أركاح الناس ...بتجربي كأىي صابت أك خابت
كدم مش أكؿ مرة ..أركاح الناس مش لعبة
احتقن كجو نسمة غضبا كىي تتعامل بتلك الطريقة أماـ التمريض ك النواب كىمت
بقوؿ شئ كلكن ناريماف عاجلتها  :أنا حقدـ مذكرة في الشئوف القانونية باللي
حصل ..كادعي ربنا إف الست تعيش ألف لو جرم لها حاجة كضعك حيسوء اكتر
كحسابك معايا حيكوف عسير
ىمت بقوؿ شئ كلكن ناريماف ىتفت في صرامة  :حالة دم عاكزة متابعة
دقيقة..كل ساعة فحص للعالمات الحيوية...ككمية البوؿ ..كحرارتها النهاردة
بالذات مافيش راحة..كأم حاجة كلو صغيرة الزـ أعرفها..فهماني ?
أكمأف برأسهن إيجابا فقالت لنسمة في صرامة  :اتصلي بالدكتورة صفاء تيجي
معاكي..نظاـ التقسيم بينكم دا كاف مقبوؿ في األكقات العادية..دلوقتي بما أف
في حالة طارئة كمحتاجة رعاية مستمرة تيجي كىي كماف مسئولة معاكي عنها

ثم التفتت إلي عالية كقالت  :عالية تابعيهم كلو في آم حاجة بلغيني..ثم القت
نظرة علي نسمة كقالت  :دكؿ زم العياؿ الصغيرين محتاجين مراقبة طوؿ الوقت
ثم غادرت الغرفة فضربت نسمة بقدمها غاضبة فالقت عالية نظرة متهكمة عليها
كقالت  :تستاىلي بصراحة ثم تبعت ناريماف في سرعة
كقالت بعدما لحقت بها  :تستاىل اللي عملتيو معاىا
قالت ناريماف في غضب  :كاهلل لو األمر بايدم كنت فصلتها من الجامعة
خالص..دم كاحدة فاشلة كل خطوة بتتقدمها بالواسطة كالنفاؽ ..متكبرة كمغركرة
كمش عاكزة تتعب..كالنوعيات دم ماتنفعش تكوف طبيبة أصال
عالية  :معاكي حق..بس نعمل ايو ?
التفتت إليها ناريماف كقالت في جدية  :خلي بالك يا عالية شددم عليهم ىي
كالهانم صفاء اللي سايبة المستشفي لما تيجي يتابعوا الحالة كمايناموش علي
كدنهم ألف أنا قاعدة مستنية منهم غلطة ..
قالت عالية مطمئنة  :اطمني..كل شئ حيتم زم ماحضرتك عاكزة كأكتر
قالت ناريماف كىي تستقل سيارتها  :علي اهلل
قالت عالية ممازحة لتخفف من حدة الموقف  :أكلتي المحشي?
ىتفت ناريماف متهكمة كىي تدير سيارتها  :ال يا فقرية ..مالحقتش بسبب
اتصالك...مش ً
إنت قريتي فيها
أطلقت عالية ضحكة مرحة كقالت  :كاهلل ما نقيت كال قريت ..أنا بريئة
قالت ناريماف  :سالـ يابريئة
قالت عالية مودعة  :سالـ يامعلمة
كانطلقت ناريماف بسيارتها بينما عادت عالية إلي المستشفي
***
صباح األحد في اجتماع مجلس القسم دار النقاش كالمعتاد عن أمور مختلفة
تخص الميزانية الجديدة للقسم كصيانة األجهزة كجداكؿ المحاضرات

قالت د ليلي رئيسة القسم  :جالنا إشارة من الكلية بأننا ندرس لسنة أكلى طب
مادة توعوية للمرأة زم دكرة تدريبية كدا ..علشاف مطلوب منهم كنشاط أثناء
اإلجازة عمل توعية صحية في الريف لكل ما يخص المرأة ..المادة بسيطة كمش
حتعدم تالت شهور يعني الترـ األكؿ ..ثم التفتت إلي د ناريماف كقالت  :أنا
شايفة إنك تدرسي لهم المادة دم يا د ناريماف كحنقلل لك الجزء الخاص
بتدريس سنة خامسة
صمتت ناريماف لحظات في تفكير ثم قالت موافقة  :ماعنديش مانع إذا ما فيش
تعارض بينها كبين محاضراتي األساسية
قالت د ليلي  :حنوفق الموضوع كزم ماقلت لك حنقلل الجزء الخاص بيكي في
سنة خامسة
قالت ناريماف  :طيب يا د ليلي بطلب تشكيل لجنة مناقشة الماجستير للدكتور
محمود فهمي كتحديد ميعاد المناقشة ..خالص تقريبا البحث بتاعو جاىز
قبل أف تعقب د ليلي تدخلت د سامية أستاذ النسا قائلة  :أنا شايفة إنك متساىلة
قوم مع طلبة الدراسات العليا يا د ناريماف ...ناقشتي كاـ رسالة لكاـ طالب في
كقت قصير ?
التفتت إليها ناريماف قائلة في بركد  :تقصدم بيسر للطلبة األمور يا د سامية
..يسركا كال تعسركا كدا اكيد مش علي حساب البحث العلمي كاكيد معايا
مشرفين تانيين بيراجعوا البحث كلو فيو غلطة أكيد حيعترضوا..الدكاترة دكؿ
حياتهم متعبة ...شغل حكومي كخاص كمذاكرة كراتب قليل الواحد منهم بيبقي
عاكز يخلص علشاف يسافر كال يترقي كيشوؼ مستقبلو ككذلك الدكاترة اللي معانا
في القسم فمش ناقصين نبهدلهم كنذلهم ..لغاية مانوصلهم لالنتحار يا د سامية
...يدعوا لنا بدؿ ما يدعوا علينا
ىتفت سامية غاضبة  :تقصدم إيو بكالمك دا?
قالت ناريماف في بركد  :برد علي كالمك
ابتسمت عالية كزينب في تهكم بينما احتقن كجو سامية غضبا كىمت بالهتاؼ
لوال أف قالت د ليلي في صرامة  :كفاية يادكاترة ..مش حندخل في جداالت

جانبية..حنشوؼ يا د ناريماف نشكل اللجنة كخلي المناقشة أكؿ الشهر الجام إف
شاء اهلل .بالنسبة لصيانة األجهزة كالمناظير فأنا مستغربة مش كل كاـ أسبوع
جهاز يعطل ياجماعة .الناس بتستخدـ األجهزة إزام ? كالمناظير المفترض
مابيستخدمهاش غير االساتذة كالمدرسين
قالت ناريماف كىي تعقد ساعديها أماـ صدرىا  :ألف في استسهاؿ يا د ليلي
..حاالت كتير بتدخل للتشخيص بالمنظار كىي ممكن تتشخص من الهيستورم
حتي ...يعني المدرس المساعد اللي قاعد في العيادة مابيكلفش نفسو ياخد تاريخ
كويس كال حتي بالتحاليل كاالشعة...فبتستهلك
عقبت د أمينة األستاذ  :أنا مع د ناريماف في كالمها..المفترض يكوف في تدقيق
شوية في الحاالت المحجوزة للمنظار سواء للتشخيص أك العالج
تبادلت سامية مع د ناىد النظرات كقالت د ناىد بلهجة ساخرة  :في إيحاء كدا
إف في ناس بس اللي شغالة كالباقي بيستسهل ..كال أنا فاىمة غلط ?
ابتسمت ناريماف في بركد بينما قالت أمينة  :الكالـ كاضح يا د ناىد نشدد شوية
علي النواب كالمدرسين المساعدين ..الحاالت اللي بتتحجز للمنظار تكوف فعال
محتاجة منظار ..يعني الكالـ مايخصش حد ىنا
قالت سامية في غضب  :ما الحاالت دم مابتتحجزش إال بإذف المدرس يادكتورة
أمينة معني كدا بقي إف كل الناس دم بتستسهل
ً
كإنت كاخدة الموضوع بمحمل شخصي ليو يا د
تدخلت ناريماف قائلة :
سامية?..إحنا بنتناقش كبنحاكؿ نحل المشكلة
ىتفت سامية فجأة  :ألف بصراحة كل كالمك كتصرفاتك بتدؿ إنك شايفة نفسك
الوحيدة اللي شغالة في القسم..كل يوـ كالتاني مذكرات كشكاكم بسبب كبدكف
سبب
ىتفت ناريماف في صرامة غاضبة  :ىكاهلل أنا مش ملزمة أرد علي تصوراتك الغريبة
كال اتهامك لكن بخصوص المذكرات فكلها حقيقة كلها أسبابها اللي تتعلق
بمصلحة المرضي ..علي األقل خصومتي كاضحة كصريحة كفي العلن ماليش في
األسافين كال في المذكرات الكيدية كشغل النفاؽ

لم تمنع عالية نفسها من االبتساـ بينما احتقن كجو سامية كناىد كتبادؿ الباقي
النظرات الباسمة
ك ىمت د ناىد بالهتاؼ لوال تدخل رئيسة القسم ىاتفة  :كفاية لغاية كدا..إحنا
مجتمعين نناقش مشاكل القسم كال نتخاتق
قالت ناريماف  :أعتقد حضرتك سامعة بنفسك
قالت ليلي في صرامة  :سامعة كاعتقد يا د ناىد لو المذكرات اللي بتقدمها د
ناريماف كيدية فالتحقيقات بتوضح العكس ياريت يكوف بينا تعاكف أكتر من كدا
لمصلحة القسم
ثم التفتت لناريماف كقالت  :بالنسبة للمذكرة اللي كتبتيها يا د ناريماف ضد صفاء
كنسمة بخصوص حالة يوـ الخميس فأنا بطلب منك بصورة كدية سحبها النها
حتتعارض مع المذكرة اللي مقدمينها للشئوف القانونية بالمستشفي عن
الحالة..كأنا حعاقبهم بصورة غير رسمية
عقدت ناريماف حاجبيها في تساؤؿ كقالت  :مش فاىمة..إحنا مقدمين ليو مذكرة?
قالت ليلي  :أىل الحالة مقدمين شكوم فينا إنها توفت بسبب اإلىماؿ كإحنا
قدمنا مذكرة توضح أسباب الوفاة انها نتيجة مضاعفات طبيعية للعملية ك..
ىتفت ناريماف في ذىوؿ مستنكر  :الحالة ماتت?
تبادلوا النظرات كقالت د سهير متهكمة  :ماكنتيش تعرفي ?
التفتت ناريماف بحركة حادة الي عالية التي امتقع كجهها خجال كارتباكا كقالت :
ال ماكتش أعرؼ
تبادلت د ناىد مع د سهيرك د سامية النظرات الخبيثة بينما قالت د ليلي  :الحالة
اتوفت أكؿ إمبارح..كأىلها قدموا شكوم فى القسم
ألقت ناريماف نظرة غاضبةعلى عالية ثم قالت  :كمين كاف السبب في دا كلو من
البداية يا د ليلي ? مش نسمة اللي قررت تولدىا طبيعي?? كدخلتها في مشاكل
أجبرتنا نشيل الرحم كحالتها ساءت ? إحنا كدا بنحميها

قالت ليلي في حزـ  :ال احنا بندافع عن موقفنا ..كنسمة عقابها بينا لكن
الشكوم ضد القسم كإحنا قدمنا مذكرة بالمضاعفات اللي حصلت خصوصا أنها
خرجت بحالة صحية كويسة من العملية يعني الغلط مش مننا
رمقت ناريماف عالية بنظرة مريرة كقالت  :معاكي حق
ثم قامت قائلة  :بستأذنك يا د ليلي إذا مافيش حاجة تانية تتناقش اتحضر
للعملية
قالت د ليلي:ال اتفضلي بس في محاضرة لسنة أكلى النهاردة الساعة تالتة..
لكتاب موجود في مكتبك
قالت ناريماف في جمود  :مش ححتاجو النهاردة...أنا أكؿ محاضرة عندل
أخالقية يمكن يطلع جيل فاىم الطب صح ..مش تجارة كنفسنة..قالت ذلك
كىى ترمق كال من ناىد كسامية بنظرات باردة
ثم أخذت حقيبتها كقامت عالية لتلحق بها فقالت ناريماف بلهجة غاضبة " ال
خليكي ياعالية أنا مش محتاجة حد معايا...
ثم انصرفت بينما عاكدت عالية الجلوس كقد ازداد كجهها احتقانا بينما تبادلت
ناىد مع سامية النظرات كابتسمتا في خبث
***
انتهت ناريماف من إجراء العملية ثم اتجهت الي مكتبها ككتبت كرقة ثم توجهت
الي مكتب رئيسة القسم كدخلت بعد أف استأذنت فسألتها د ليلي  :خير يا د
ناريماف ?
قالت ناريماف كىي تقدـ اليها الورقة  :دا طلب باالنسحاب من األشراؼ علي
رسالة الدكتوراه الخاصة بنسمة كصفاء
تطلعت د ليلي الي الورقة ثم مطت شفتيها كتنهدت قائلة  :يا د ناريماف .
قاطعتها ناريماف قائلة بلهجة قاطعة  :قرارم نهائي يا د ليلي اذا سمحتي امضيو
قالت د ليلي في لين كىي تتأمل مالمح ناريماف التي امتألت غضبا  :أنا مقدرة
غضبك..كعارفة إف معاكي حق في كل حاجة بس في عالقات يا د ناريماف

بتحتاج لبعض المركنة في التعامل كإال نخسرىا..أسلوبك الحاد القاطع دا
حيخسرؾ عالقتك بمعظم زمالئك ىنا
ىتفت ناريماف بغضب مكبوت  :اهلل الغني عن عالقات ظاىرىا الود كباطنها
النفاؽ كالمصالح..ماعنديش مشكلة اخسر الكل بس ضميرم ال .كعموما يكفيني
اتنين اك تالتة..كدم اقل عقوبة لهم كيمكن خسارة تافهة بالنسبة لهم مقارنة
بانسانة فقدت حياتها بسبب االستهتار
قالت د ليلي مهدئة  :معاكي كدا مش حيمر مركر الكراـ ...بس بطلب منك
تفكرم شوية في القرار دا
قالت ناريماف غاضبة :د ليلي اما انسحب من الرسايل ككفاية اني ماكتبتش سبب
االنسحاب كدا في حد ذاتو كرـ مني أك استخدـ االسلوب الملتوم اللي كلو
ىنا بيستخدمو كعادم مقبوؿ كىو إني أذلهم كأمرمطهم كأأخر لهم المناقشة
كأحط العراقيل قدامهم ...رأم حضرتك إيو ...انسحاب بأسلوب متحضر كال
استخدـ أسلوب يستحقوه بس مش طبعي أنا
قالت د ليلي في استسالـ  :خالص يا د ناريماف زم ماتحبي
قالت ناريماف في حزـ  :طلب كماف..االتنين دكؿ ينتقلوا خارج مجموعتي..مش
عاكزة أشوفهم تاني معايا..أك أقسم باهلل ما حيمسكوا مشرط طوؿ ماىم معايا
زفرت د ليلي قائلة في ضيق  :د ناريماف األمور مش بالبساطة دم ...ماعندناش
أعداد كتير من المدرسين المساعدين...ممكن الموضوع ياخد كقت علي األقل
لما د رغد ترجع من اجازة الوضع
قالت ناريماف  :أنا مش عاكزة غير مدرس مساعد كاحدٌ ..إما ينتقلوا من مجموعتي
يا د ليلي أك اقدـ علي إجازة مفتوحة..أريح أعصابي..أنا كماف تعبت كعاكزة أرتاح
دركت د ليلي أف ناريماف فعال علي قمة غضبها كبداخلها احتقاف ال حدكد لو
كلذلك لم تشأ مجادلتها فقالت في لين  :إف شاء اهلل الموضوع يتحل..نتكلم لما
تهدم
قامت ناريماف قائلة  :أستأذنك ميعاد محاضرة سنة أكلى
قالت ليلي  :اتفضلي

قامت ناريماف مغادرة كىزت ليلي رأسها كانت معجبة بناريماف كتحبها كتقدرىا
فهي طبيبة مثالية كلكن لألسف ليست كل األمور تدار بطريقتها
***
في مكتبها أخذت ناريماف تلملم كرقها ككتبها استعدادا للمغادرة حين طرؽ
أحدىم باب مكتبها فقالت  :مين
أتاىا صوت عالية  :أنا عالية
قالت ناريماف في جفاء  :ادخلي
دلفت عالية فأعطتها ناريماف ظهرىا كاخذت تتطلع من النافذة فقالت عالية في
أسف  :أنا اسفة يا د ناريماف ...أنا عارفة إف حضرتك زعالنة مني كمعاكي حق
بس.....
التفتت إليها ناريماف بحدة كىتفت ً :
إنت إزام تعملي كدا ??? إزام تخبي عليا
حاجة زم دم مع إني مشددة عليكي ?
قالت عالية  :أقسم لك انهم لما كلموني جيت باقصي سرعة ..عملت كل اللي
ممكن يتعمل لكن خالص الحالة كانت صعبة ك..
ىدر صوت ناريماف الغاضب مقاطعا إياىا  :ما بتكلمش إنك قصرتي كال أل بتكلم
عن إنك خبيتي عليا ..الحالة ميتة بقالها تالت أياـ? كسايباني نايمة علي كداني?.
قالت عالية كىي تقاكـ البكاء  :ماكنتش عاكزة أتعبك...كال أزعجك ..خصوصا
إني عملت الالزـ
قالت ناريماف في قسوة  :كال ً
كنت عاكزة تدارم علي نسمة كصفاء..كتستني لغاية
ما التقرير يطلع كالحالة تخرج كتدفن ?
ىمت عالية بالكالـ فهتفت ناريماف ً :
إنت فكراني مش عارفة اللي حصل?? ال
ياعالية أنا سألت كعرفت...الحالة حصلها تورـ في جسمها الساعة تالتة
الفجر...نفس يوـ العملية كالقسطرة مابتجيبش بوؿ ...النائب اتصلت بالهانم
نسمة اللي سابت المستشفي كتليفونها مغلق ..اتصلت بصفاء صفاء اتفضلت
كجت خمسة كنص الصبح كانت الحالة دخلت في تشنجات بعد فشل كلوم
حاد ...دخلوىا العناية ككلموكي جيتي ...آه عملتي اللي ً
عليك بس ىم??? دا أنا

شددت إف االتنين مايسيبوش المستشفي ...أم نوع من الدكاترة دكؿ ً ...
كإنت
ازام تسمحي لنفسك تخبي عليا ...غلطتي إني كثقت فيكي ?
قالت عالية في الم كدموعها بدأت في التساقط :غصب عني كاهلل ...ىم اترجوني
كالدكتورة ليلي كلمتني أف نلم الموضوع كىي حتعاقب نسمة كصفاء بس ما
أكلمش حضرتك..خافت تيجي تزيدم الموقف سوء خصوصا أف ىل المريضة
اتخانقوا كقدموا شكاكم كحضرتك ماكنتيش حتسكتي
كرأم الدكتورة ليلي أف المضاعفات دم منطقية كالعملية كانت ناجحة
ىتفت ناريماف بصوت مختنق متهدج حاكلت جعلو طبيعيا  :كل اللي قلتيو دا
مايبررش اللي عملتيو...برضو ً
كنت تبلغيني
ثم ضربت الكرسي بقدمها كىي تطيح بو ىاتفة  :أنا مش طرطورىنا يا عالية ثم
أعطتها ظهرىا لتدارم دمعة تجمعت بالرغم عنها..فمسحتها سريعا بيدىا..كانت
تشعر بقدر كبير من اإلحباط كالحزف كالقهر كخيبة األمل كشعرت بها عالية
ككدت لو ربتت علي كتفها أك أبدت تعاطفها
فقالت باكية  :أناآاسفة ما عرفتش أقاكـ ضغوطهم عليا التفتت إليها ناريماف
كقالت بصوت مختنق باؾ :من النهاردة كل اللي بينا شغل كبس.ثم غادرت
مكتبها أما عالية فقد انهارت علي المقعد باكية في حرارة
***
ركبت سيارتها كقادتها متجهة بها الي مبني الكلية ..كانت تفيض حزنا كألما
كمرارة كغضب...لهذة الدرجة بلغ االستهتار ? لهذة الدرجة اصبح الركتين أىم من
حياة البشر...لهذة الدرجة النفاؽ كتبادؿ المصالح كالمجامالت أصبح أمر عادم
كمقبوؿ ? كعكسو ىو الشاذ المكركه ? .لم تبدؿ مالبس الجراحة..فكرت أف
تلغي المحاضرة فقد كانت في أسوأ حاالتها النفسية كلكنها تراجعت ككاصلت
طريقها الي الكلية..ربما ألف القدر شاء أف تلتقي بها ..كبالذات في ىذة الظركؼ
تلك الفتاة التي غيرت حياتها كلية ...ىند
***

بمدرج سنة أكلى طب انهمكت الطالبات في الحوارات الجانبية كالنقاشات
كالضحك كالمزاح حتي دلفت ناريماف كأغلقت خلفها الباب فساد الصمت
التاـ كتطلعن جميعا بفضوؿ كدىشة إلي ىذة الدكتورة التي دخلت المدرج
بمالبس العمليات متجهمة الوجو عابسة كقد كقفت أماـ أمامهم كامسكت
بالمايك قائلة بلهجة مقتضبة  :السالـ عليكم
أجبن جميعا سالمها
فقالت في سرعة عصبية كىي تضع حقبتها علي المكتب كتجلس  :أقدـ لكم
نفسي..د ناريماف عبد الحميد أستاذ النسا كالتوليد ..بدرس مادة النسا كالتوليد
لسنة خامسة كدم أكؿ مرة ادرس لسنة أكلى المفترض أديكم زم دكرة تدريبية
عن صحة المرأة عموما بطريقة علمية مبسطة علشاف تقدركا تقدموا توعية صحية
بطريقة أبسط في النشاط الصيفي للسيدات كالبنات خصوصا في الريف ..طبعا
إذا....
بترت عبارتها حين فتح الباب كدلفت طالبة كاتجهت مباشرة إلي أكؿ بينش
لتجلس عليو دكف كلمة فقالت ناريماف بتهكم عصبي  :الدكتورة اللي دخلت دم
بدكف استئذاف كال حتي سالـ ممكن تقفي لو مافيهاش تعب يعني
قامت الطالبة قائلة في بساطة قريبة من البركد  :في حاجة يادكتور?
قالت ناريماف  :في كرقة علقتها بره علي الباب ممنوع الطرؽ أك الدخوؿ
..ماشفتيهاش ??? ككماف داخلة من غير ماتستأذني عادم كدا كأنها ككالة من
غير بوابً ...
ؼ?
ىزت الطالبة كتفيها كقالت بلهجة ىادئة أثارت ناريماف  :عادم ماكنتش أعرؼ إف
حضرتك جوه
ىزت ناريماف رأسها  :حاجة غريبة..طيب مبدئيا كدا الزـ تعرفوا إف كانس أنا
دخلت كقفلت الباب ماحدش يدخل كال حتي يخبط ...االلتزاـ بميعاد المحاضرة
كااللتزاـ عموما بداية الطريق لطبيب ناجح..غير معقوؿ أف االستاذ اللي أكيد كراه
مسئوليات كتير يجي في ميعاده كيلتزـ بيو كالطالب اللي ىو متلقي العلم يتأخر
عنو دم في نظرم قمة االستهتار كبداية الفشل...قالت ذلك كىي تلقي نظرة
علي ىند التي لم يبد عليها أم تأثر..فتابعت ناريماف  :أنا جاية لكم بلبس

العمليات يعني مالحقتش حتي ابدؿ لبسي...فإياؾ حد يتأخر ثانية كاحدة عن
ميعاد المحاضرة ...كأم عذر مش مقبوؿ ايا كاف..الزـ دا يكوف مفهوـ ...
ثم التفتت الي الطالبة كقالت بلهجة صارمة  :اتفضلي اقعدم يا دكتورة كأتمني أف
أسلوبك يكوف محترـ شوية عن كدا..فهمتى?
عقدت الطالبة حاجبيها في ضيق ثم جلست بينما تابعت ناريماف  :استئذنكم في
عشر دقايق بالظبط اشرب شايي في ىدكء علشاف أركزأشرح لكم بذىن صافي
..بليز ىدكء تاـ
قالت ذلك كأعطتهم ظهرىا كىي تجلس علي كرسيها ترتشف الشام ببطء
كتحاكؿ أف تستعيد ىدؤىا كتركيزىا ..حاكلت طرد مشاعر الحزف التي تملئها من
أجل السيدة التي ماتت إىماال تاركة اطفالها كزكجها ..مشاعر الغضب من
االستهتار البشع الذم ضيعها..االإحباط من سيادة اللؤـ كالنفاؽ كغياب القيم
ك......
شعرت بغضب عارـ يكتسح أعماقها حين قطعت تلك الضحكة العالية أفكارىا
كبددت الهدكء الذم كانت تتمني بعضو فانتفضت كاقفة كالتفتت بحدة لتجد
نفس الطالبة ممسكة ىاتفها المحموؿ كتطلق الضحكات كىي تشاىد شيئا ما بو
كزميلتها تلكزىا بخفة لتنتبو فأسرعت ناريماف اليها بكل غضبها كخطفت منها
الهاتف لتلقيو بكل قوتها أرضا لتنفصل أجزاؤه كىتفت في ثورة  :ايو اللي ً
إنت
فاكرة نفسك فين?
أطلقت الطالبة صيحة احتجاج مستنكرة كىي تلقي نظرة علي ىاتفها الذم تحطم
بينما كاصلت ناريماف ىتافها الثائر  :عديت لك دخولك المحاضرة أسلوبك
الوقح ..إنما كماف ماسكة الموبايل كبتتفرجي علي اليوتيوب كبتضحكي ??ً .
إنت
مش محترمة
ىتفت الطالبة في احتجاج غاضب :مش من حقك تكلميني كدا كال تكسرم
الموبايل
مالت ناريماف برأسها كأمسكت بودنها ىتافها :نعم? ً
قلت إيو ?? مش من حقي???

ثم رفعت رأسها ىاتفة:ال ال ال ..من حقي أىزئك كاكسر دماغك كأمسح بيكي
بالط الكلية إذا تجاكزتي حدكد األدب جوه المدرج..
قالت الطالبة كقد احمر كجهها غضبا فهي لم تعتاد اف يتحدث اليها احد بتلك
الطريقة  :يو ار كومبليكس
تصاعدت الهمهمات المستنكرة من الطالبات أما ناريماف اتسعت عيناىا في
ذىوؿ غاضب ثم رفعت يدىا كىوت بها علي كجو الطالبة في قوة كقد أعماىا
غضبها كىي تهتف ً :
إنت قليلة االدب
ارتفعت شهقات الذىوؿ من الطالبات أما الطالبة فقد تلقت الصفعة مطلقة صيحة
ألم قبل أف تلقي نظرة تفيض غضبا علي ناريماف كقاكمت باستماتة رغبتها في
البكاء كأخذت حقيبتها ثم أسرعت محاكلة المغادرة كلكن ناريماف التي فقدت
السيطرة تماما علي اعصابها جذبتها من ذراعها بقوة كىي تهتف  :أستنى ىنا
رايحة فين?
الطالبة كىي تحاكؿ جذب ذراعها ىاتفة بصوت مختنق غاضب  :سيبيني
ىتفت ناريماف كىي تمسك بها بيد من حديد :اسمك ايو يابنت ?اسمك بالكامل
ايو ?
حاكلت الطالبة جذب ذراعها ثانية في يأس كلكن ناريماف كانت قد استبد بها
الغضب كلم تعد قادرة علي التحكم باعصابها ىزتها بعنف كىي تهتف بها :
اسمك
قالت الطالبة  :اسمي ىند..ىند طارؽ التهامي
طارؽ التهامي??? فجر االسم لدم ناريماف ذكريات كثيرة بعيدة االمد..ضاقت
حدقتاىا كىي تتأمل البنت..ىل يعقل ىذا ??? ابنتو ? نعم كم تشبهو..كيف لم
تأخذ بالها...نسخة أنثوية جميلة منو
تراخت يدىا من علي ذراع ىند كسألتها  :بنت الدكتور طارؽ محمد التهامي ?
قالت ىند بصوت متحشرج كقد خانتها دموعها فانسابت علي كجهها  :أيوة
تابعت ناريماف  :جدؾ د محمد كجدتك د نجوم فكرم ?
أكمأت ىند برأسها إيجابا

اتسعت عينا ناريماف غير مصدقة...يا إلهي..إنها ابنتو بالفعل..أىكذا تمر
السنوات ??? بتلك السرعة..ماضيها تذكره كأنو البارحة..كيف مضت السنوات
بتلك السرعة لتنتج فتاة في سنها ?.أغمضت عينيها في ألم كحاكلت بإرادة من
حديد أف تتمالك نفسها ...
فافلتت ذراع ىند كىي تقوؿ بلهجة حاكلت جعلها صارمة كلكنها أتت متخاذلة :
كدا السبب اللي مخليكي تتعاملي بالطريقة دم ..ىي دم بطاقتك الخضرا
تتصرفي زم ما ً
انت عاكزة ?
ال يا دكتورة..انسي..ىنا كمعايا اللي بيغلط بيتحاسب أشد الحساب أيا كاف
كضعو
بالعكس انتي بالذات حتتحطي تحت الميكرسكوب كأم تصرؼ منك غلط في
محاضراتي إذا حضرتيها ال حتحضرم طوؿ السنة كال حتدخلي امتحاف...كأنا
ممكن أحولك لمجلس تأديب كتتفصلي خالص من الجامعة بسبب قلة أدبك دم
بس أنا مش حعمل كدا
ىتفت ىند فجأة كىي تبكي  :ياريتك تقدمي شكوم كأترفد..أنا ال عاكزةأاحضر
محاضرات كال أدخل امتحانات كال عاكزة أكوف دكتورة ..أصال ثم اندفعت مغادرة
كىي تبكي بحرقة
تجمدت ناريماف لحظات كقد ساد صمت تاـ مطبق كالذىوؿ يسيطر علي بقية
الطالبات من مجمل الموقف ...قبل أف تهز ناريماف رأسها كتلملم كتبها كتحمل
حقيبتها قائلة بصوت أجش مقاكمة إحساس قوم بالبكاء  :كاضح إف البداية
معاكم زم الزفت  ..المحاضرة اتكنسلت .ثم أسرعت مغادرة بدكرىا...تتمني ،ف
تغمض عينيها كتفتحهما كتجد نفسها في غرفتها كعلي سريرىا...ابتهلت كىي
تسرع الخطا إلي سيارتها حتى ال يستوقفها زميل اك أم أحد ألم سبب فهي علي
كشك االنفجار ...كاف الموقف فوؽ احتمالها كانت تهركؿ تقريبا كأخيرا لم
تسيطر علي دموعها التي تساقطت غزيرة كركبت سيارتها كقبل أف تديرىا لمحت
بعينيها الدامعتين ىند التي جرت الي سيارتها باكية كصديقتها تحاكؿ اللحاؽ بها
فاخذت ناريماف تضرب يدىا بقوة بمقود سيارتها دقيقة قبل أف تجهش بالبكاء ثم
تدير سيارتها كتنطلق بها

كصلت ناريماف إلي منزلها نزلت من سيارتها أسرعت الي شقتها قابلتها أمنية
فهتفت في قلق  :مالك ياناريماف في ايو ?
تجب ناريماف بل أشارت بيدىا كفتحت شقتها كدلفت كأغلقت خلفها الباب
لم ٍ
بقوة قبل أف تسرع إلي غرفتها كتلقي بنفسها علي السرير كتجهش ببكاء حار
بصوت عالي كاألطفاؿ
دقت أمنية الباب كىي تهتف في قلق :ناريماف افتحي الباب..إيو اللي حصل??
خرج أحمد كىيثم من شقتهما كىتفا :في إيو يا ماما ??
أجابت أمهم في قلق :عمتكم راجعة من بره بتعيط كدخلت كقفلت علي نفسها
تبادال النظر كقاؿ أحمد في حزـ :طيب نسيبها لما تهدم كبعدين نكلمها كنشوؼ
في إيو
ىتفت أمو :ال يا أحمد ماينفعش نسيبها كدا..يجرم لها حاجة جوه..انت
ماشفتش شكلها كىي داخلة منهارة
ثم رنت الجرس كدؽ ىيثم الباب كىو يهتف  :افتحي ياعمتو
فقالت أمنية ألحمد  :افتح يا أحمد مش معاؾ نسخة من مفتاح شقتها?
قاؿ أحمد معترضا  :مش حينفع ياماما إف....
قاطعتو في صرامة  :قلت لك افتح الباب دلوقتي
أخرج المفتاح كقاـ بفتح الباب فاندفع ثالثتهم إلي غرفة ناريماف فوجدكىا منكفئة
علي سريرىا متكورة تبكي كطفل بائس كحيد
فجلست أمنية إلي جوارىا كقالت كىي تجذبها إليها في عطف كقلق بالغين :
مالك ياحبيبتي في إيو ? كلميني
ىتف أحمد  :عمتو ايو اللي حصل ??
لم تجب ناريماف بل كاصلت بكاءىا كجسدىا ينتفض بشدة فقامت أمنية بجذبها
اليها كضمتها إلي صدرىا في حناف كقالت كىي تشير لولديها بالخركج  :لو العياط
حيريحك عيطي بس إحنا جنبك كمعاكي كمش حنسيبك...مش حضغط عليكي
تحكي بس أنا حكوف جنبك

ىتفت ناريماف منتحبة  :خالص ياامنية..خالص مش قادرة اتحمل.تعبت ..تعبت.
ضمتها أمنية أكثر كقالت بكل عطفها  :ارمي حمولك علي اهلل ...
لم تجب ناريماف بل استكانت في صدر أمنية التي ربتت علي ظهرىا في حناف
***
في منزلها نزلت ىند من سيارتها كاندفعت إلي غرفتها باكية كسط دىشة جدتها
التي أخذت تناديها كلكن كاصلت ىند طريقها دكف أف تجيب لتلقي بنفسها فوؽ
فراشها كتبكي في حرارة أما جدتها فهمت بالصعود كراءىا لترم ما بها كلكنها
فوجئت بصديقتها نسرين قادمة فسألتها د نجوم في قلق  :مالها ىند يا نسرين ?
قالت نسرين في أسف  :حصل معاىا موقف صعب في الكلية..فخرجت تعيط
كأنا حاكلت ألحقها بس سبقتني ..الحمد هلل كصلت بالسالمة
سألتها د نجوم في قلق  :إيو اللي حصل في الكلية
شرحت لها نسرين ماحدث في أسف
فاتسعت عينا د نجوم في ذىوؿ مستنكر  :حفيدتي تضرب بالقلم في المدرج?
ثم غمرىا غضب ىادر كىي تردد  :ىي حصلت ?
قالت نسرين في أسف  :ىند برضو غلطت يا د نجوم ..شتمت الدكتورة ...أنا
أكقات بحس إنها بتتعمد استفزاز الدكاترة مش عارفة ليو
تهاكت الجدة علي مقعدىا كقالت في غضب مرير  :أنا مابقتش فاىمة ىي عاكزة
إيو بالظبط ??.إيو اللي بيخليها تعمل كدا ?.لكن دا مش معناه إني حخلي اللي
حصل معاىا يعدم مركر الكراـ
صمتت نسرين كلم تد ًر بما تجيبها فقالت لها الجدة :اطلعي لها يا بنتي ..كلميها
كىديها...لغاية ما أشوؼ حعمل إيو
صعدت نسرين إلي ىند بينما غمغمت نجوم في مرارة  :كبعدين معاكي يا
ىند...ناكية تعملي فيا إيو ?
***

قاـ أحمد بعد فترة ليستطلع االمر الي غرفة عمتو فوجدىا قد ذىبت في سبات
عميق ككالدتو بجوارىا تربت علي رأسها كتقرأ لها القرآف كلما رأتو أشارت اليو
بالصمت حتي انتهت فقامت في ىدكء كأخذتو من يده كأغلقت الغرفة كاتجهت
الي الردىة ليجلسوا فيها فسألها أحمد  :عرفتي مالها ياماما ?
ىزت أمو رأسها نفيا كقالت في إشفاؽ  :ماسألتهاش يا أحمد..ماكنش ينفع اسألها
كىي كدا ...أنا ىديتها كبس كلما تفوؽ كتبقي كويسة ممكن نتكلم معاىا
ىيثم كىو يقلب في قنوات التلفزيوف باسترخاء  :سيبوا لي انتم عمتو كأنا حعرؼ
أفرفشها...نلعب دكرين بابجي سوا اك فيفا ََِِ ثم أطلق صافرة طويلة مرحة
قالت لو أمو محذرة  :بقولك إيو ابعد عنها خالص دلوقتي ..سيبها في حالها
ىم ىيثم بقوؿ شئ كلكنو فوجئ ببغاء عمتو كوكي يردد  :ىيثم لمض ..ىيثم
لمض
ضحكوا في مرح كىتف بو ىيثم  :كوكي احترـ نفسك كإال اسيب عليك تيمور
ىو أصال قرفاف منك كنفسو يطولك ...بالمناسبة ىو فين تيمور??
ىتفت أمو ساخطة  :خليو مخمود يا ىيثم أنا مش عارفة عمتك بتحب القط دا
إزام...لوال زعلها كنت سربتو كىي بره
ىتف ىيثم محذرا  :اكعي يا ماما دم عمتو بتموت فيو
أشاحت أمو بيدىا في سخط فقاؿ أحمد مبتسما  :ساعات بحس يا ماما إنك
بتعاملي عمتو كأنها اختنا التالتة كزم بنتك
أكمأت أمو برأسها كقالت في عطف  :كاهلل يا أحمد إحساسك صح..ساعات
بحس إف ناريماف دم بنتي كأنا مسئولة عنها زيكم كدا...مش عارفة ليو ??
قاؿ أحمد في تقدير ً :
إنت حنينة قوم يا ماما
قالت أمنية  :تخيلوا أنا في بداية جوازم من أبوكم اهلل يرحمو ماكنتش عالقتي
بعمتكم كويسة ..كاف أبوكم بيحبها كبيدلعها كأنها بنتو مش أختو كىي زم ما أنتم
شايفين كانت عصبية شوية كأنا كنت متخيلة دا دلع كعنتظة لكونها
دكتورة...فماكنش بينا كد قوم كلما أبوكم اتوفي ..حسيت إف الدنيا اسودت في
كشي ...كماكنتش عارفة اتصرؼ ازام ?معاشو كمدرس كاف بسيط كتقريبا كاف

كل دخلنا من الدركس اللي كانت معقولة كدخل..كانت كنت لسة في أكلي
ثانوم كىيثم في خامسة ابتدائي كالطريق قدامي لسة طويل ...كأنا كنت سبت
شغلي كاستقلت ..ماكنتش حاطة خالص ناريماف في حسباني ..مش عارفة أقولكم
ىي عملت إيو معايا من بعد كفاة أبوكم كلغاية دلوقتي ...كاف لها ىي أبوكم
فلوس من بيع أرض لجدتكم كاف عليها خالؼ كاتباعت بعد كفاة أبوكم كاتنازلت
عن نصيبها لكم ...مصاريف المدارس كانت بتركح تدفعها كماتقوليش كالكتب
كاحتياجات المدرسة كانت بتجيبها ..أم مناسبة أعياد ..رمضاف ..اتفاجئ أنها
جابت كل حاجة ..فواتير المية كالكهربا كالغاز بتركح تدفعهم في الشركات قبل
ما حتي المحصل يجي ...حتي األكل كانت تشترم احتياجتنا من البقالة كتحطها
في التالجة ..كمهما قلت كال اعترضت كانت تزعل كتقولي دا من خير أخويا
...ىو اللي علمني كرباني..كأنا برد جميلو..بتعمل كل حاجة بذكؽ كمن غير
ماتحسسني لحظة كاحدة بفضل ..دا غير مواقفها كطبيبة ..عاكزة أقولكم لوال
كجود عمتكم معايا أنا مش عارفة كنت حتجاكز محنة كفاة كالدكم إزام
رغم إنها بموتو فقدت سندىا الوحيد ككل من كاف ليها في الدنيا...فلو شيلتها
فوؽ راسي العمر كلو مش حكفيها حقها ..كأنا بوصيكم أىو لو جرالي حاجة
تاخدكا بالكم منها كإياؾ حاجة تشغلكم عنها مهما حصل
كاف حديثها مؤثرا صمت االثناف بعده لحظات في تأثر كقاؿ أحمد في تقدير :
ربنا يديكي الصحة كطوؿ العمر ياماما ...ثم جذب يدىا ليقبلها فربتت علي رأسو
في حناف
فقاؿ  :أنا كىيثم محظوظين ..أـ جميلة كعمة رائعة
ىيثم ممازحا  :أىو الكالـ العاطفي دا بيخليني أجوع..ماما عاكز أتعشي
قاؿ أحمد متهكما  :تصدؽ انت ماعندكش دـ
قالت أمو  :ركح سخن االكل أنا مش حمشي إال لما عمتك تصحي كأطمن عليها
قاـ احمد كقاؿ  :أنا حقوـ أذاكر كلما عمتو تصحي قولي لي ياماما
كقاـ ىيثم قائال  :كأنا كماف
الببغاء :ىيثم لمض ىيثم لمض

ىيثم  :ىيثم حيقصص لك ريشك يا كوكو
****
اىدم بس يا د نجوم كخلينا نتكلم بهدكء
قالت د سوسن عميدة كلية طب البنات للدكتورة نجوم جدة ىند
عارفة طبعا حضرتك أستاذتنا كنحمل لك كل االحتراـ كالتقدير..كأنا اتصلت
بحضرتك أبلغك باللي حصل علشاف ألنى مش عاكزة الموضوع يكبر..كىند
بقالها فترة بتعمل مشاكل أما مع األمن بتاع الكلية أك مع موظفين شئوف الطالب
أك المعيدين أك حتي االساتذة ..طالبة تانية كاف ممكن اتصرؼ معاىا بطريقة
مختلفة .مجلس تأديب كتترفد من الكلية لكن أنا براعي أف كالدىا زميل عزيز ك
حضرتك كجدىا أساتذتنا..بس برضو الموضوع عاكز كقفة طبعا اللي حصل غلط
كانا ضده كمنتظرة الدكتورة ناريماف ترجع كأستوضح منها الموقف
د نجوم ثائرة  :أنا حقدـ شكوم في الجامعة كحقاضيها...حفيدتي أنا كحفيدة د
محمد التهامي تضرب بالقلم علي كشها جوه المدرج كقداـ زمايلها?
قالت د سوسن في رفق  :قلت لحضرتك انو غلط...كحكلم د ناريماف كحنعمل
الالزـ بس يا د نجوم الزـ تعرفي إف ىند غلطت فيها كانا اتكلمت مع زميالتها
كعرفت اللي حصل في نفس اليوـ...ىند استفزت الدكتورة ناريماف ككلمتها
بأسلوب مش كويس كشتمتها ..كأعتقد أف حضرتك مايرضيكيش كأستاذة جامعية
أف طالبة تشتم أستاذتها
ىتفت د نجوم بكل غضبها  :حفيدتي غلطت تتعاقب في حدكد القانوف..حتي لو
تتحرـ من دخوؿ االمتحاف لكن تضربها ?
قالت د سوسن في ىدكء حازـ  :د نجوم مع كامل احترامي لك لو الدكتورة
ناريماف قررت تلجأ للوسائل القانونية كتقدـ مذكرة أك شكوم فهند حتتحوؿ
لمجلس تأديب كاحتماؿ كبير تتفصل ألف زم ماقلت لحضرتك دم مش أكؿ مرة
...كحضرتك ادرم بنظاـ الجامعة طبعا ....فاألفضل الموضوع يتحل كدم
تساءلت د نجوم  :الدكتورة اسمها إيو ?
أجابتها د سوسن  :د ناريماف عبد الحميد

عقدت د نجوم حاجبيها لحظة قبل أف تسأؿ  :ناريماف دكتورة النسا ?
أجابتها د سوسن  :أيوة...كدم دكتورة مشهود لها بالسمعة الطيبة في الجامعة
كلها
صمتت نجوم كقد شعرت أف لسانها لجم كلم تعد تدرم ماذا تقوؿ .يا للقدر!!.
ناريماف عبد الحميد دارت األياـ كالسنين بسرعة كبيرة لتصبح أستاذة جامعية
كليس ىذا فقط كلكن تشاء األقدار أف تتصادـ مع حفيدتها...لقد عملت
حاكالت كثيران لكي ينسي ىذا االسم تماما من دائرة حياتها كلكن ىا ىو ذا يعود
ثانية ليقتحم عالمها كلكن ال..لن تسمح بهذا
قاطعتها د سوسن متسائلة  :د نجوم حضرتك معايا ??
زفرت نجوم قائلة في حزـ :خالص يا د سوسن اتصرفي في الموضوع زم ما
انتي شايفة .كأنا حتصرؼ مع ىند كأكعدؾ تكوف آخر مرة تتسبب في مشاكل
.أشكرؾ لوقتك كلذكقك
قالت د سوسن في احتراـ  :تحت أمر حضرتك...في رعاية اهلل
***
كضعت د نجوم سماعة الهاتف ثم ألقت نظرة فوؽ مكاف غرفة ىند تفيض
بالغضب قبل أف تقوـ كتصعد اليها ببطء يتناسب مع سنها كصحتها كطرقت
الباب قائلة  :ىند ادخل?
أجابتها ىند من الداخل  :اتفضلي يانانا
دلفت جدتها بخطوات بطيئة ال تخفي كبرياء كقالت كىي تجلس علي كرسي
مقابل لفراش ىند التي جلست فوقو ممسكة بهاتفها المحموؿ بكل غضب كحنق
الدنيا  :مش عارفة اتصرؼ معاكي إزام ...علي آخر الزمن دكتورة كانت طالبة
عندم تمد إيديها عليكي كأنا متكتفة كمش عارفة أعمل حاجة كدكتورة تانية كانت
برضو من طالبي تديني محاضرة بسبب تصرفاتك .كناقص تقولي ربوا بنتكم ??
ً
إنت عاكزة توصلي إليو بالظبط كبتعملي فينا كفي نفسك كدا ليو?
صمتت ىند كقد بدا عليها مالمح الجمود فقالت جدتها غاضبة  :ماتردم عليا
...عاكزاىم يرفدككي من الجامعة??

قالت ىند في فتور  :مش مهم
قالت جدتها في غضب  :ىو إيو اللي مش مهم ??? ً
إنت عاكزة ايو بالظبط ??
ىتفت ىند في انفعاؿ  :أنا مش عاكزة حاجة يانانا ال عاكزة أكوف دكتورة ...كال
أكوف زم حضرتك كال زم بابي كمامي كجدك ...أنا مش عاكزة الطب من أصلو
شعرت جدتها بالصدمة فقالت مستنكرة  :معناه إيو كالمك دا ? مش عاكزة
تكملي في الكلية ?
قالت ىند في حدة  :أيوة ...أنا بكرىها
سألت جدتها  :ليو? ليو بتكرىيها فجاة كدا .عاكزة تحولي كلية تانية ??? أسناف?
صيدلة
قالت ىند بعصبية :مش عاكزة ال دم كال دم كال أم حاجة في المجاؿ الطبي
أصال
ىتفت جدتها غاضبة  :فجأة كدا ? كما اعترضتيش ليو من األكؿ ?
قالت ىند  :مش عارفة..أىو كدا كبس
قالت جدتها في سخط  :ال الموضوع مش كداً ..
إنت بقالك فترة حالك مش
عاجبني...كشكلك بتعاندينا كال بتعاندم نفسك مش فاىمة..أنا حكلم أبوكي
يجي يتصرؼ معاكي
ابتسمت ىند في تهكم مرير كقالت  :حضرتك فاكرة إني لسة ليا أب?
قالت جدتها بلهجة صارمة محذرة  :ىند اتكلمي باسلوب محترـ عن أبوكي
ىتفت ىند فجأة في مرارة  :كىو فين أبويا دا يانانا?? بشوفو كل أد إيو..يومين
كل كاـ شهر بيجي يخلص أكراؽ كشغل كيرجع? ال بيقعد معايا كال بيشوفني كال
حتي بيتصل بيا?
كانت جدتها تشعر بما يدكر بداخلها كتقدر غضبها فقالت بأسلوب أكثر لينا :
باباكي مشغوؿ ياىند..لكنو بيحبك
قالت ىند كقد انحدرت دمعة ساخنة علي كجهها  :بيحبني ?? دا أنا بدأت أشك
إني بنتو

ىتفت بها جدتها فجأة في غضب كىي تقوـ كاقفة ً :
إياؾ أسمعك تقولي الكلمة
دم تاني..فاىمة ? من بكرة تركحي كليتك كتنتظمي فيها كتعتذرم للدكتورة اللي
شتمتيها علشاف عيب رغم إني حتجنن إنها عملت معاكي كدا لكن حعمل إيو
كاياؾ اسمع إنك عملتي أم مشكلة كإال حتسافرم ً
إنت اللي غلطانة ً
ً
ألبوؾ كىو
يتصرؼ معاكي
ابتسمت ىند قائلة في تهكم  :كويس اف حضرتك عارفة اف سفرم ليو عقوبة في
حد ذاتها تخليني أعمل أم حاجة حتي لو بكرىها علشاف ماتتنفذش
قالت الجدة غاضبةً :
إنت فعال بقيتي قليلة األدب..كمحتاجة تتربي من أكؿ كجديد
ثم غادرت الغرفة بينما أمسكت ىند بهاتفها تقلب فيو بال ىدؼ كلكن لم تلبث
أف ألقت بو جانبا كأخذت تنتحب بحرارة
***
لم تد ًر ناريماف كم من الوقت مر كىي نائمة كلكنها حين استيقظت كجدت أف
الظالـ قد حل فادركت أنها نامت طويال فقامت ببطء كاتجهت الي الخارج
متجهة للحماـ كلكنها فوجئت بأمنية التي سألتها في لهفة قلقة  :عاملة إيو يا
ناريماف
سألتها ناريماف كىي تدعك عينيها من أثر النوـ ً :
إنت لسة قاعدة يا أمنية ?
قالت أمنية  :أمشي إزام قبل ماتصحي كأطمن ً
عليك
قالت ناريماف مبتسمة في امتناف  :أنا بقيت كويسة يا أمنية..الحمد هلل..ركحي
شوفي ً
كراؾ ايو
قالت أمنية كىي تربت علي كتفها في حناف أمومي  :أنا مش كرايا حاجة غيرؾ
النهاردة...ادخلي خدم حماـ كغيرم ىدكمك أكوف جهزت لك أكل
قالت ناريماف  :ماليش نفس آكل دلوقتي
قالت أمنية في إصرار  :الزـ تاكلي معايا أنا علي الفطار كمش حاكل إال ً
كإنت
بتاكلي معايا
قالت ناريماف في تأثر  :حاضر ..ثم اتجهت الي الحماـ

كبعد أف تناكال طعامها جلستا أماـ التلفاز فسألتها أمنية  :حتقولي لي مالك كإيو
اللي حصل ? كال بالش ?
قالت ناريماف في كجوـ حزين  :مافيش جديد يا أمنية...حاؿ كل يوـ ..بس
الواحد بيفضل يستحمل كيستحمل لغاية مابيجى كقت كبيفيض بيو
سألتها أمنية باىتماـ  :حد زعلك فى المستشفي?
قالت ناريماف بمرارة  :طوؿ الوقت يا أمنية...حرب طوؿ الوقت من تحت
لتحت كياريتها حرب كال منافسة شريفة ...لكن حرب قذرة ما أقدرش أجاريهم
فيها كال أخالقي تسمح بيها ...بسأؿ نفسي ليو دا كلو? ألني بشتغل صح? كال
ألني نفسي يكوف كل شئ مظبوط ? أنا عمرم ما أذيت حد كال حطيت حد في
دماغي ....كقت الشغل ناريماف تشيل شغل أكتر ألنها فاضية ماكراىاش
مسؤليات زيهم ..بشيل ما بقولش ال من كأنا نايب لغاية مابقيت أستاذ ...ككقت
التكريم نتيجة لشغلي يقولوا اشمعني ىي كالحقد كالتلسين يشتغلوا...ظركفي مرة
يحسدكني عليها...بابختها دم رايقة ماعندىاش ىموـ البيت كالعياؿ كمرة تكوف
اتعاير بيها من تحت لتحت ..كمرة تكوف بالنسبة لهم مصدر تهديد . ..كلو يعرفوا
أف حياة عائلية مستقرة مع راجل بحبو كأكالد يقولي لي أغلي كلمة تتمناىا أم
ست كىي ماما ...دكؿ عندم أغلي من ماليين الجوايز كالتكريمات ...كمع ذلك
راضية كماببصش لحد كعايشة مركزة في شغلي كبس ..لكن ىم عاكزين كل
حاجة..كماحدش يا أمنية بياخد كل حاجة..كل كاحد فينا ناقصو شئ ...لو يعرفوا
اللي جوايا يسيبوني في حالي كيرحموني من لسانهم
قالت ذلك كانسالت دموعها ثانية علي كجهها فقالت أمنية بكل عطفها كىي
تضمها إليها  :ما يهمكيش منهم ً ..
إنت بتتعاملي مع ربنا اللي أرحم من الكل كىو
كإنت ماشاء اهلل ً
خير مولي كنصير..محبة الناس أغلي يا ناريماف ً
عليك كل الناس
بتحبك كبتدعي لك..ربنا حياخد لك حقك كامل بس احتسبي كتوكلي كفوضي
أمرؾ لو
قالت ناريماف كىي تمسح كجهها  :كنعم باهلل
ثم التفتت إلي أمنية كقالت  :تخيلي شفت مين النهاردة ?
سألتها أمنية في اىتماـ :مين? :

ناريماف بلهجة حزينة :طالبة في سنة أكلى طب..اسمها ىند..ىند طارؽ التهامي..
تخيلي?
اتسعت عينا أمنية في ذىوؿ كقالت  :طارؽ التهامي ? تقصدم بنت ....
قالت ناريماف في مرارة :ايوة بنتو..تخيلي ? السنين مرت بسرعة من غير ما الواحد
يحس
شعور غريب كأنا بتأملها..نسخة منو يا أمنية...األمر في الموضوع أف معرفتي بيها
حصلت بعد مشادة بينا كلألسف ضربتها
ً
رددت أمنية في دىشة  :ضربتيها ? ليو كإزام انت عمرؾ ماعملتيها مع حد
انسالت دموع ناريماف ثانية في ألم كقالت  :كنت رايحة المحاضرة كأنا في اسوأ
حاالتي النفسية..كىي دخلت بأسلوب مش كويس كنرفزتني فخرجت عن شعورم
كبدكف كعي ضربتها بالقلم...مش عارفة ليو يا أمنية كرغم أنها كلمتني بقلة أدب
إال أني حسيت بقبضة بتعصر قلبي بعد ما ضربتها..مش القية إلحساسي تفسير
كمستحيل يكوف علشاف بنتو كال علشاف لسو جوايا ليو مشاعر..أنا مشاعرم
ناحيتو انتهت من سنين طويلة
ربتت أمنية علي ظهرىا مواسية كقالت  :ال ألنك قلبك طيب كما بتحبيش تجرحي
حد..ىوني ً
عليك يا ناريمافً ..
انت بشر كلك طاقة كيمكن اللي حصلك كاف كتير
ً
عليك
ابتسمت ناريماف في مرارة كقالت  :تخيلي كاف ممكن تكوف دم بنتي أنا ??
ربتت أمنية علي يدىا كقالت  :ربنا يعوضك كيرزقك الخير كلو
ً
انت طيبة يا ناريماف كأنا كاثقة أف بكرة أحلي..أحسني ظنك باهلل..ثم أف ممكن
تعيشي حياتك كزكجة كربنا يرزقك بالذرية الصالحة بس ً
انت قافلة بابك
ىزت ناريماف رأسها قائلة في كجوـ حزين  :كحفضل قافاله..خالص يا أمنية أنا
نسيت..بس الناس تنساني كيسيبوني في حالي...أنا مش ناقصني حاجة بس ىم
مصرين يحسسوني بالنقص ..أنا تعبت يا أمنية ثم أجهشت ثانية بالبكاء
فضمتها أمنية ثانية لصدرىا في شفقة كأدركت اف سر حزنها الكبير ىذة المرة ىو
لقاءىا بتلك الفتاة التي ذكرتها بو ..ىند

يوـ األربعاء بقسم النسا كبعد المركر الصباحي علي حاالت القسم كقفت عالية
بمالبس الجراحة مع زميلتها د زينب المدرس يتناقشاف حين أتت د أمينة أستاذ
النسا كسألتهم  :ىي د ناريماف مش جاية ? ماحضرتش المركر
بدا علي عالية عالمات الحزف بينما أجابتها زينب  :ال ...الدكتورة ناريماف قدمت
أجازة ليوـ األحد الجام
قالت د أمينة  :غريبة..نادرما بتعملها..حتصل بيها أطمن عليها..كلموني لو في
أم حاجة أظن العمليات النهاردة بسيطة
قالت عالية  :أيوة ما ين قيصريات كتنظيف..مافيش حاجة تقيلة
قالت د أمينة  :أكؾ إذا في حاجة كلموني
قالت زينب  :إف شاء اهلل
غادرت د أمينة بينما سألت زينب عالية باىتماـ  :ما تعرفيش صحيح د ناريماف
اخدت أجازة ليو?
ىزت عالية رأسها نفيا كقالت بأسي  :ال كنفسي أطمن عليها بس قافلة موبايلها
كمابتردش علي رسايلي
قالت زينب  :ىي لسة زعالنة منك?
قالت عالية بحزف  :أيوة ..كأنا عارفة زعل د ناريماف صعب ..كمعاىا حق تزعل
انت ً
مني بس كنت أعمل إيو يا زينب ??ما ً
كنت شايفة كقدامك الكالـ
قالت زينب  :ماكنش في إيدؾ حاجة .رئيسة القسم أمرت كحنعمل إيو ??
قالت عالية في أسي  :بس ىي حقها تزعل..لو تشوفي تعبت في الحالة إزام
علشاف تنقذىا..كإزام شددت علي رعايتها..كفي اآلخر تفاجأ بأنها ماتت ككماف
ماحدش قالها..أنا خنت ثقتها فيا ككلو بسبب البلوتين اللي اسمهم نسمة كصفاء
قالت زينب في غضب  :اىم غاركا خالص من المجموعة .دكؿ حيتنفخوا في
كحدة د سهير حتذؿ أنفاسهم إف شاء اهلل علشاف يعرفوا الفرؽ
عالية في سي  :المهم دلوقتي عندم د ناريماف ..نفسي تسامحني

قالت زينب مواسية  :حتسامحك ياختي دا ً
انت فرخة بكشك عندىا..بتحبك كما
تستغناش عنك
ىزت عالية رأسها في الم كقالت  :ماىو دا اللي مزعلني قوم ..إنها بتحبني كبتثق
فيا كأنا عملت معاىا كدا..بس غصب عني كاهلل
ربتت زينب علي يدىا كقالت  :خالص بقي يا عالية بكرة تنسي كتكلمك د
ناريماف طيبةً ..
كانت استني كاـ يوـ تهدم ككلميها تاني
قالت عالية  :ربنا يسهل
قامت زينب كقالت  :ياال نبص علي ركفاف كسمية كدا..األمور سهلة بس األمر
مايخالش من مشكلة كدا كال كدا نتابعهم برضو
قامت عالية قائلة  :علي بركة اهلل
قالت زينب متهكمة  :بتتكلمي زم ىا بالظبط
ابتسمت عالية في حنين  :طبعا دم أستاذتي ثم غادرت للعمليات
***
في عيادتها كبعد االنتهاء تقريبا من كل الكشوفات كبينما ىمت ناريماف بمغادرة
العيادة كإذا برانيا تطرؽ الباب كتدخل قائلة  :حالة كماف يا دكتورة  ...أدخلها ?
زفرت ناريماف كقالت كىي تعاكد الجلوس  :دخليها يا رانيا كلو إني خالص تعبت
دقيقة كدلفت بنت لم تتجاكز العشرين عاما مع أمها
اتسعت عينا ناريماف كىي تتأمل البنت الضئيلة الحجم كالتي بدت بحالة مرزية
..كجهها ممتلئ بالكدمات الزرقاء كشفتاىا داميتاف كذراعاىا كذلك  ،بينما
انتفخت بطنها فيما يبدك أنها حامل
فقالت في قلق كىي تشير اليهم ليجلسوا كىي تتأمل مالمح البنت التي بدا عليها
أسمي أيات الحزف كاأللم  :خير في إيو
األـ بمرارة كىي تبكي  :اهلل يكرمك يادكتورة اكشفي لنا علي البت دم شوفيها
حامل في قد إيو ? كإذا كاف ممكن نعملها إجهاض كال أل ? أبوس إيدؾ
ناريماف مبهوتة  :تجهضيها ليو? .كمين اللي عذبها كدا ?

األـ باكية  :أخوىا..دا حالف ليقتلها كأنا قلت أكشف عليها من كراىم كنشوؼ
حل قبل ما الفضيحة تبقي بجالجل .كأخوىا ينفذ حلفانو
ناريماف متسائلة :أفهم من كالمك إف بنتك حامل ? كمن غير زكاج صح?
ىتفت البنت بصوت كاىن متألم باكي :كاهلل ماعملت حاجة...كاهلل العظيم ما
عملت حاجة
أمها  :اكماؿ اللي ً
انت فيو دا إيو ??
ناريماف محاكلة السيطرة علي أعصابها فمرأم البنت بهذة الطريقة أغضبها كثيرا:
اىدم شوية يا مداـ ألف حتي لو البنت غلطت كىو غلط كبير فحضرتك مشاركة
في الغلط دا مبدئيا كرد فعلكم علي غلطها جريمة..إنكوا تعذبوىا كدا كال
تجهضوا جنين دا قتل عمد كأنا مابعملش الجريمة دم أبدا عندم
قالت األـ متوسلة  :أبوس إيدؾ يا دكتورة بس شوفيها حامل في قد إيو كإحنا
حنتصرؼ
زفرت ناريماف كسألت البنت كىي تكتب :ممكن أعرؼ آخر دكرة جت لك إمتي?
ىمت البنت باإلجابة فهتفت األـ :مابتجيلهاش دكرة يا دكتورة  .ماجتلهاش كال
مرة?
تجمدت ناريماف دقيقة كىي تتأمل األـ ثم رددت  :مافيش دكرة? عندىا كاـ سنة
بنتك يا مداـ?
قالت األـ بسرعةُ1 :سنة
قالت ناريماف بسرعة للبنت :قومي علي السرير كدا يا بنتي
تمددت البنت علي السرير كقامت ناريماف بالكشف عليها لتجد أف غشاء البكارة
ال يوجد بو أم فتحات ثم كشفت عليها بالسونار..لتتضح لها الخقيقة المؤلمة..
البنت بريئة فعال كىذا االنتفاخ ببطنها سببو تجمع دماء الدكرة في بطنها حيث إنو
ال يوجد منفذ ليخرج منو كدكرة عادية..تفجر الغضب الهائل بداخل ناريماف
كلكنها كتمت مشاعرىا كىي تربت بشفقة علي يد البنت قائلة في رفق  :قومي يا
بنتيً ..
انت زم الفل
اتجهت إلي مكتبها لتجلس عليو فعاجلتها األـ بسؤاؿ :زم الفل إزام يا دكتورة

رمقتها ناريماف بنظرة غاضبة كقالت :بنتك زم الفل كبريئة كمش حامل يا ست
الكل
اتسعت عينا االـ في ذىوؿ كرددت :مش حامل? أزام ??? أكماؿ بطنها بتكبر ليو
كل شوية
ىتفت ناريماف بها:مؤنبة فى غضب :عاكزة أسألك لما بنتك ماجتلهاش دكرة
خالص ما رحتيش سألتي ليو كاطمنتي عليها???
األـ مرتبكة  :أنا قلت يمكن بلوغ متأخر بيحصل عادم
قالت ناريماف :ال يا مداـ الدكرة بتيجي بس الدـ بيتجمع في بطنها ألف غشاء
البكارة مقفوؿ تماما فالدـ مابينزلش .ككل شهر بيتجمع كدا بيسبب لها آالـ كتيرة
..يعني بنتك بريئة ككماف تعبانة كبدؿ ما تكشفي عليها كتطمني.عذبتوىا كضربتوىا
كشكيتوا فيها..كدمرتوا نفسيتها ككنتم حتموتوىا كماف
انهارت البنت باكية في حرقة بينما ارتعشت شفتا األـ كىي تردد  :بجد ? بنتي
مش حامل?.أحمدؾ يارب..يا ما أنت كريم يارب
ثم اخذت بنتها في حضنها كىي تهتف باكية :سامحيني يابنتي.سامحيني يا حبيبتى
ناريماف بغضب مكبوت :دلوقتي البنت الزـ يتعملها فتحة علشاف الدـ المتجمع
دا يخرج كالرحم ينظف كالدكرة تنتظم بعد كدا..كالزـ دا طبعا يتم في مستشفي
بتقرير طبي علشاف موقفها فيما بعد..أف الغشاء كاف مقفوؿ كاتفتح في مستشفي
قالت األـ كىي تضم ابنتها إليها :اللي تشوفيو يا دكتورة حنعملو
ناريماف :حبعتك ً
انت كىي المستشفي الجامعي بتاعنا للدكتورة ىناؾ تعملكم
الالزـ كتتحجز للعملية
قالت األـ كىي تضم ابنتها اليها في سعادة  :حاضر
ناريماف كىي تلقي نظرة مشفقة علي البنت  :الزـ أبوىا كأخوىا يكونوا موجودين
فى الكشف كيتأكدكا بنفسهم كصلحي ً
انت كىم غلطتكم معاىا ..كدا حيحتاج
كقت طويل علشاف تنسي اللي حصلها منكم ..ثم أعطت كرقة لألـ قائلة :
حتدخلوا بالورقة دم للدكتورة ركفاف كىي حتعمل الالزـ

األـ مؤكدة كىي تلتقط الورقة :أكيد يا دكتورة...ربنا يكرمك كيفرحك زم
مافرحتينا
ناريماف  :مع السالمة
ثم التقطت ىاتفها المحموؿ كما إف أتاىا صوت ركفاف حتي قالت  :ركفاف حالة
جاية لك المستشفي من عندم ...بنت عندىا  ُ1سنة hematocolpos
احجزيها لبكرة تعمل فتحة في غشاء البكارة كتنظيف..بس األىم عندم تشددم
إف أبوىا كأخوىا يحضرك ياركفاف اعملي اف دا ضركرم للحجز كخدم أسماؤىم
كرقم بطايقهم ضركرل كسجلي اإلصابات اللي علي البنت ألف الحيوانات دكؿ
افتكركىا حامل كعذبوىا فإحنا حنقدـ بالغ رسمي..باإلصابات ككماف حضورىم
مهم علشاف يتآكدكا إنها بريئة كشريفة كاشرحي لهم الوضع كويس قبل مانقدـ
البالغ كيتحاسبوا...فاىماني ياركفاف كياريت يكوف معاكي النواب كامن المستشفي
...كام حاجة كلميني ككلميني لما تخلصي متفقين? مع السالمة
ثم أغلقت الهاتف كىي تردد:عالم متخلفة ككحوش
***
األحد صباحا اتجهت ناريماف إلي المستشفي لتقضي الركتين المعتاد من مركر
كمقابلة بعض طلبة الدراسات العليا ثم تعقمت إلجراء عملية أكياس علي المبيض
بالمنظار ...كل ىذا كىي تتعامل مع الجميع بآلية كبكلمات مقتضبة قصيرة حتي
عالية التي حاكلت أف تتجاذب معها الحوار كلكنها تجاىلت محاكالتها تماما مما
أثار حزف عالية كالحظ الجميع ذلك ..ثم بدلت مالبسها كاتجهت الي مبني
الكلية لتلقي محاضرتها لسنة أكلي
كحين دلفت الي المدرج أغلقت بابو خلفها كاتجهت إلي المكتب أماـ البورد
لتضع حقيبتها...كانت الطالبات يشعرف بالدىشة فالفارؽ كبير بين الدكتورة التي
رأكىا االسبوع الماضي بمالبس الجراحة كعابسة الوجو كىذا األسبوع ..فقد
كانت متأنقة منبسطة االسارير...ألقت عليهم التحية فأجابوا كبدأت في إخراج
أكراقها كحين سمعت تهامسهم أمسكت المايك كقالت بلهجة مرحة تلقائية  :أيوة
أنا ىي بس استحميت كغيرت ىدكمي ماتستغربوش

كانت تتكلم ببساطة كلكنهم ضحكوا فقالت  :أرجو إنكم تعذركني عن
المحاضرة اللي فاتت...يمكن كنت مجهدة جدا عصبيا كنفسيا..كزميلتكم ربنا
يسامحها زكدت عصبيتي..بالمناسبة ىي فين ?
التفتوا جميعا إلي ىند التي قبعت في أخر بينش فقامت في تباطئ فقالت ناريماف
 :تعالي لحظة
كقفت ىند مكانها لحظة في تردد قبل أف تتقدـ في بطء من ناريماف فقالت
ناريماف مبتسمة في تهكم  :ماتخافيش..مش حمد إيدم
رمقتها ىند بنظرة ضيق فأخرجت ناريماف من حقيبتها ىدية مغلفة كقدمتها إليها
قائلة  :دا موبايل بدؿ اللي ،نا كسرتو
قالت ىند دكف أف تمد يدىا  :شكرا بس أنا صلحتو
قالت ناريماف كىي تدفعو إليها  :حتاخديو ألني بصلح غلطتي أنا...الموضوع مش
متعلق بيكي
التقطتو ىند فقالت ناريماف  :باعتذر إني ضربتك...رغم إنك تجاكزتي حدكدؾ
قوم...بس أنا ماكنش المفركض إني أتصرؼ كدا...أنا عمرم ما مديت إيدم
علي حد..دا مش معناه إنك مش غلطانة أك تستاىلي العقاب ..أبدا ...لكن
عقاب قانوني ...اتفضلي اقعدم في مكانك ...كياريت تلتزمي األدب بعد كدا
احتقن كجو ىند إحراجا كضيقا فصمتت لحظات في تردد فقالت ناريماف في حزـ
 :اتفضلي يا دكتورة
قالت ىند في خفوت  :أنا آسفة..أنا ماقصدتش اللي قلتو..سامحيني
كانت عيناىا تمتلئاف حزنا كانكسارا غريبين أثارا دىشة ناريماف كربما شفقتها
كلكنها تجاىلت ىذا الشعور كىي تقوؿ في صرامة  :قبلت اعتذارؾ .لكن مش
حسامحك إال إذا سلوكك اتغير...معايا كمع غيرم..ألني عرفت إني مش الوحيدة
اللي اتصرفتي كدا معاىا..دا سلوؾ مستمر..كلذلك حتابعك كحركز معاكي ألف
أم غلط تاني معايا أك مع غيرم حيتقابل بحزـ ..كوف كالدتك ككالدؾ زمال كجدؾ
كجدتك أساتذة لينا نحترمهم سبب ادعي إنك تلتزمي أكتر مش تسيئ ليهم

بتصرفاتك دم ...ككماف زميالتك ماياخدكش انطباع إنك بتتعاملي بتمييز علشاف
كدا ...دم أكتر حاجة بكرىها في حياتي ..أظن كالمي كاضح
كاف كالمها صارمان كربما قاسيان حتي أف ىند شعرت أنها ستنفجر باكية كلكنها
تمالكت نفسها كقالت محتجة  :كأنا عمرم ماحبيت أتعامل بتمييز عن حد فقالت
ناريماف في حزـ  :يبقي متفقين اتفضلي اقعدم في مكانك....ىنا قدامي في
البينش األكؿ
اتجهت ىند بالفعل لتجلس دكف أف تنطق كلمة فزفرت ناريماف قبل أف تتجو إلي
المكتب قائلة :نبدأ محاضرتنا
***

dd
كبو نستعين كالصالة كالسالـ علي أشرؼ الخلق أجمعين سيدنا محمد كعلي آلو
كصحبو أجمعين
نبدأ إف شاء اهلل أكؿ محاضرة كزم ما ببدأ دايما محاضراتي أكؿ كل سنة
بمحاضرة تمهيدية مالهاش عالقة بالمنهج ...لكن أساسية بالنسبة لي كمهمة جدا
جدا..كىي أخالقيات المهنة
كأنا سعيدة إني ألكؿ مرة بدرس لسنة أكلى يعني لسة في بداية المشوار..
كالمحاضرة دم ممكن تفرؽ معاكم ...
لو شبهنا الطبيب بالطيارة فهو علشاف يكوف طبيب ناجح الزـ جناحين كديل
ثم قامت برسم طيارة علي البورد ..الجناحين ىم..العلم اللي المفركض الدكتور
يدرسو ك..كلينكاؿ سينس كدم حاجة بتكتسب بالوقت كبالممارسة بمعني
ً
كتيرانت من نظرة ممكن تعرفي عنده إيو
المريض ممكن يجي لك بعرض ألمراض
أك تقدرم تشخصي من كضع إيدؾ عليو ...كأنا مع سنة خامسة بديهم كبعلمهم
الحتة دم علي قد ما أقدر ألني عاكزة اللي حيتخصص نسا منهم يكوف دكتور
شاطر..مش بس فاىم مادة النسا كالتوليد كالمفترض كدا الدكتور مايشرحش
المادة العلمية بس إنما يحرص اف الدكتور يكوف فاىم عمليا كماف الحاجة
االخيرة كىي الذيل أىم حاجة لتوازف الطيارة كىي أخالقيات المهنة كاللي بالنسبة

لي تأتي في المقاـ األكؿ ألف علم بدكف أخالؽ مالوش أم الزمة ...إنما يخشي
اهللى من عباده العلماءي بمعني كلما ازددت علما المفترض تزداد إيمانان كقربان من ربنا
كإذا دا ما اتحققش يبقي انت ما استفدتش حاجة من علمك ...كأنا لو بإيدم
يكوف تقييم الطبيب مش بس درجاتو ..ال أخالقو كإنسانيتو ألنو بيتعامل مع أىم
كأغلي حاجة في اإلنساف كىي جسمو كصحتو ?
كلذلك المفركض الطبيب يتصف بمجموعة صفات نبدأىا بالنية ً
انت داخلة طب
ليو ?...ممكن أسأؿ داخلين طب ليو كتجاكبوا بمنتهي األمانة ? عاكزة كل كاخدة
فيكم تكتب بمنتهي األمانة في كرقة دخلت طب ليو كعاكزة أشوؼ اإلجابة
المحاضرة الجاية تماـ كياريت اإلجابة ماتتأثرش بمحاضرة النهاردة ....متفقين ?
النية بتفرؽ في كل حاجة..ممكن أعمل حاجة كويسة جدا بس نيتي فيها حاجة
تانية خالص ..مؤامرة مثال إيقاع بحد ..خدعة..بالتالي عملي الكويس دا حتعاقب
عليو بدؿ العكس ..تعالوا نشوؼ النية بقي..بعضكم بيدخل طب لمجرد أف
مجموعو جاب طب مالوش ىدؼ محدد من دخولو طب..كبعضكم دخل طب
علشاف أىلو عاكزين كدا يعني إرضاء ألىلو ...كبعضكم دخل علشاف يكوف دكتور
كيحقق الخمسة عين كيتنك بقي .كفي ناس دخلت شغوفة بالطب كبعلمو عموما.
شغف مجرد للعلم كدا كويس بس ينقصو حاجة..كفي ناس دخلت ىدفها عالج
الناس ...إنها تساعد المريض اك بتطلع إنها تجد عالج ألمراض مالهاش عالج...
ً
انت مين في دكؿ
طيب لو كلنا من اللحظة دم جددنا نيتنا إننا حنكمل في الكلية دم علشاف
نكوف إيد تساعد كل مريض كتخفف عنو ...كإننا نحاكؿ نكوف أطباء بمعني
الكلمة ...لو بس أخدت النية دم حتكوف كل خطوة بتاخديها من بيتك للكلية
ككل لحظة بتقضيها في الكلية أك المستشفي أك العيادة أك قاعدة بتذاكرم أك في
استرس االمتحانات في ميزاف حسناتك...تخيلي كم الحسنات دم ? تخيلي إف
بس تجديد النية بيعمل فرؽ إزام ?...الزـ نجدد نوايانا يا جماعة كربنا يكرمنا
ثانيا الرحمة ....المريض دا حتي لو مرض بسيط بيكوف أضعف مايكوف أيا كاف
كضعو فهو جايلك في أضعف حاالتو المفركض تتعامل معاه بلين كرحمة ...دخوؿ
المستشفيات كالعيادات مش سهل علي الناس ...المستشفي بالنسبة لك مكاف

شغل لكن بالنسبة لو مصدر خوؼ فالزـ تطمنو ...أكقات بنكوف مضغوطين
كتعبانين إحنا بشر بس نحاكؿ بقدر اإلمكاف نحافظ علي النقط دم بقدر االمكاف
ثاني حاجة الزـ الطبيب يعملها الكلمة الطيبة ...الكلمة الطيبة صدقة ...المريض
بيكوف خايف تطمنو كتبتسم في كشو حتي لو مرضو خطير ...الكلمة الطيبة
كاالبتسامة صدقة كإال ماكنش يكوف لهم ثواب عظيم ....ألف ليهم تأثيران ايجابيان
لرفع المعنويات كدا مهم جدا لشفا المريض ألف حالة االنساف البدنية مرتبطة
ارتباط كثيق بحالتو النفسية ....في ناس بتموت فعليا من الهم كالحزف كالتفكير
مش من المرض ...كلمة قاسية ممكن تخلي إنساف في تماـ عافيتو يموت قهرا
...فما بالك بالمريض? إيو اللي يخلي مريض بالسرطاف مثال يخف كتاني بنفس
المرض كبنفس الحالة كبياخد نفس العالج يموت ? آه ىي أعمار بس لو بنتكلم
علمي بحت فهو الحالة النفسية ....عاكزة أقولكم أف في حاالت كتير عندىم
فيركس سي كامن كخامل كىم صحتهم زم الفل كيجي يعمل فحص دكرم ألم
سبب كيفاجأ بوجود الفيركس فجأة تالقي األعراض بدأت تظهر عليو كحالتو
تتدىور ليو .ألف معنوياتو انخفضت كزعل فالمناعة قلت كالفيركس أصبح أقوم
....لكن طوؿ ماىو مش عارؼ مافيش مشكلة ...في ارتباط كثيق بين مناعة
اإلنساف كحالتو النفسية ...كلذلك بشدد علي الكلمة الطيبة كالمعاملة الحسنة
انت مش بتتعامل مع آلة
ثالثا  :التواضع ...الزـ تكوف متواضع لسبب انت كطبيب مجرد سبب للشفا
...ألف الشفا بيد اهلل كحده ...انت نفسك بتمرض كأحبابك بيمرضوا كما تملكش
إنك تمنع عنهم كال عنك المرض كأحيانا بتقف عاجز ....أكقات بكوف في أكضة
العمليات عملت عملية كناجحة بكل المقايبس كعملت كل اللي عليا فيها
كالمريضة تتوفي ...كبكوف حتجنن إزام ? ...علشاف حاجة كاحدة نعرفها إننا
مجرد سبب كربنا الشافي ...ممكن تكوف بيرفكت في شغلك كتمر منك حالة
يشخصها طبيب امتياز ...علشاف ربنا يوريك إنك مهما بلغت من العلم برضو
ماكصلتش ...فالزـ تكوف متواضع ...كتدعي بالتوفيق دايما
رابعا  :راعوا حالة الناس المادية كظركفهم سواء في تمن الكشف أك اسعار
األدكية في الركشتات ...بقدر اإلمكاف اكتب عالج يناسب حالة المريض المادية

لكن إذا مافيش بد من كتابة عالج غالي ألف مافيش غيره خالص ما باليد حيلة
...لكن في دكاترة كتير بيعملوا  ......إيو بيتعاملوا مع شركات أدكية معينة
بيكتبوا أدكيتها في كل ركشتة الشركات دم بتطلعهم رحالت كمصايف كحج
كعمرة كىدايا كخالفو ...دم بعتبرىا خيانة لشرؼ المهنة كرشوة مقنعة لكتابة
عالج محدد ...مش بكتر العالج كال ثمنو
خامسا الستر ....استر جسم المريض ...ماتكشفش منو إال بقدر حاجتك كراعي
خصوصيات الكشف  ...أنا بدخل االستقباؿ بشوؼ حاجات تثير القرؼ
كالحزف ..
ً
انت ممكن تكونى بحكم الركتين اتعودتي علي انك تشوفي كمش فارؽ معاكي
لكن ىو الموضوع غاية في االحراج ...كطبيبة نسا فعليا خالص كل حاجة
بالنسبة لي بقت ركتين ..بشوؼ عشرات الحاالت يوميا لكن المريضة ال بتبقي
جاية العيادة كىي بتقدـ رجل كتأخر رجل ...يعني مرض كإحراج فحاكلوا تستركا
الناس علشاف ربنا يكرمكم ...
حافظوا علي أسرار مرضاكم ماينفعش تيجي لك حالة عندىا مشكلة تيجي تاني
يوـ تناقشبها مع زميالتك من باب الضحك كالهزار إال إذا كاف نقاشان علميان
للحالة كىنا النية بتفرؽ طبعا كمش الزـ تقولي اسم الحالة
التصدؽ بالعلم ياجماعة ...عرفتي معلومة غيرؾ مايعرفهاش ...كتاب جديد نزؿ
...إجراء جديد ..أم حاجة عرفيها لغيرؾ ...انشريها ...مش حينقص من علمك
بناء علي
كال رزقك بالعكس ربنا حيبارؾ كأم حالة يتم عالجها من دكتور غيرؾ ن
علمك بتاخدم بيها أجر ...
البركة دم حاجة كدا ربنا لو رزقك بيها بكنوز الدنيا بحالها
ماتتكبريش انك تقولي مش عارفة لو جت لك حالة مش عارفة تشخصيها حوليها
للي أعلي منك لما تقولي مش عارفة مش عيب إنما لما تكابرم كتتسبي في
مشكلة لعياف دم جريمة ....بتعملي عملية كاألمور اتعقدت استعيني بزميل أك
زميلة أك حولي الحالة لكن تكابرم ال  ....مقابل تكبرؾ ممكن تكوف في حياة
حتضيع ...إنساف لو أحباب كأىل محتاجينو

مثال أكؿ محاضرة جيت لكم فيها كنت في قمة غضبي بسبب دكتورة مهملة
مستهترة عملت عملية بدكف داعي لمريضة لمجرد إثبات نفسها كفضلت تكابر
لغاية ما الحالة ساءت كاتزخلنا كربنا جبرنا لكن الهانم ما اكتفتش سابت الحالة
كراحت نامت في بيتهم ...كالمريضة اتوفت ...كبدؿ ما تحس بالندـ ال
بتستميت إنها تفلت من العقاب ...تفتكركا لو فلتت من عقاب الدنيا في اآلخرة
بقي حتفلت إزام كحتقابل ربنا بأم كجو كىي حرمت خمس أكالد من أمهم
عاكزة أقولكم من غير الذيل دا كىي أخالقيات المهنة الطبيب مابقاش طبيب
اتحوؿ لمهندس ميكانيكي بيتعامل مع آلة كاإلنساف مش آلة...اإلنساف ركح
كصدقوني يا أكالد الركح تتعامل قبل الجسد ...الجسد بيتآثر بالركح ...خليكم
أطباء مش ميكانيكيين
كأخيرا بتمني لكم من قلبي تكونوا أفضل دكاترة في الدنيا كتكونوا استفدتم من
المحاضرة
كعاكزة أقولكم أنا كطبيبة نسا تحت أمركم في أم استشارة أك مشكلة
ماتترددكش المحاضرة انتهت كفي انتظار إجاباتكم المحاضرة الجاية أسيبكم
في رعاية اهلل
كاف تأثير كلماتها عليهن مبهرا فقد تجمدف جميعا طواؿ المحاضرة يستمعوف
بكل جوارحهن كقد تغيرت نظرتهن لتلك الدكتورة التي حسبنها قاسية حادة
كانطباع أكلي خصوصا بعدما فعلتو مع زميلتهن
أما تأثيرىا علي ىند فقد كاف مزدكجا ..رغم غضبها من ىذه الدكتورة التي أىانتها
كلكن كالمها مس شغاؼ قلبها كغير كجهة نظرىا في الكلية التي دخلتها مرغمة
كليا ...كغير كذلك كجهة نظرىا فى الدكتورة نفسها
***
عادت ىند إلي منزلها بعد انتهاء المحاضرات كىمت بالصعود إلي غرفتها لوال أف
استوقفتها جدتها قائلة  :ىند ...
التفتت اليها ىند كقالت  :نعم يانانا
قالت جدتها في ىدكء  :تعالي اقعدم معايا شوية

غيرت ىند اتجاىها الي الردىة لتجلس علي أحد المقاعد بجوار جدتها فسألتها
جدتها في رفق  :عملتي ايو النهاردة في الجامعة ?
أجابتها ىند في جمود :عادم
سألتها جدتها ثانية  :عملتي ايو طيب مع الدكتورة ناريماف ?
ظهر علي كجو ىند الضيق كقالت :اعتذرت لها كىي كماف اعتذرت لي كقدمت
لي موبايل بدؿ اللي كسرتو
رفعت الجدة حاجبيها لحظة في دىشة ثم سألتها :ىي عارفة اسمك? يعني بنت
مين?
قالت ىند ساخطة  :أيوة كىي فاكرة إني بعتمد علي اسم بابي كجدم كحضرتك
كقالت إنها حتركز علي تصرفاتي كأم غلطة حترد بقسوة .مع إني عمرم ما
اتصرفت اعتمادا علي كجودكم
عقدت جدتها حاجبيها كغمغمت :قالت حتركز معاكي?..اللي أنا عاملة حسابو
شكلو حيحصل
سألتها ىند باىتماـ  :تقصدم إيو يانانا ?
قالت جدتها :يعني كاف بينا زماف مشاكل في الكلية فخايفة تحطك في دماغها
ىزت ىند رأسها نفيا كقالت مؤكدة  :ال يا نانا ..شكلها مش من اللي بيفكر كدا
سألتها جدتها  :إيو عرفك ? اكماؿ إزام اتصرفت معاكي كدا
قالت ىند بانفعاؿ  :ماكنتش لسة تعرؼ اسمي لما ضربتني يانانا . .كبعدين
كالمها في المحاضرة بتاعة النهاردة يدؿ إنها مش زم ماحضرتك فاكرة خالص
سألتها نجوم باىتماـ  :كالـ إيو ?
قالت ىند في تأثر :محاضرة ادتها لنا يمكن غيرت كجهة نظرم كتفكيرم في
الكلية عموما كخلتني أفكر تاني من جديد دراستي فيها
تساءلت جدتها كقد زاد اىتمامها  :ليو ? كانت عن إيو المحاضرة دم ?
ىزت ىند رأسها كقالت مغيرة مجرم الحديث  :نانا قولي لي ً
انت نفسك أكوف
دكتورة ليو ?

تعجبت نجوم للسؤاؿ كلكنها قالت  :زم ماقلت لك زم جدكدؾ ً
كأبوؾ كأمك
...دراسة الطب سمة في عيلتنا ...كلنا دكاترة ..كدكاترة مميزين ..عاكزة حفيدتي
تطلع إيو ..طبيعي نكوف عاكزينك دكتورة ?
ابتسمت ىند في مرارة كقالت  :أىو انا لغاية النهاردة كنت كارىة دخولي طب
من المنطق دا تماما ..كرافضة أستمر فيها ...لكن بعد محاضرتها ..بصيت
للموضوع من منظور تاني مخالف تماما ..منظور خالني أعيد تفكيرم في الكلية
بناء عليو
..كيمكن أكمل فيها ن
عقدت جدتها حاجبيها كىي تتأملها في دىشة قبل أف تسألها  :تقصدم إيو ياىند
??? قالت لكم إيو الدكتورة ناريماف ?
قالت ىند متهكمة  :كلمتنا عن الجانب اإلنساني من المهنة دم ...أخالقيات
الطبيب كإزام يتعامل مع مرضاه ...كالـ عمرم ما سمعتو منك كال من جدك اهلل
يرحمو ...كال سمعتو كال حسيتو حتي مع بابي ....ثم اغركقت عيناىا بالدموع
كقالت  :عرفتي ليو غيرت كجهة نظرم في الموضوع ....ثم قامت إلي غرفتها
بينما كجمت جدتها كىي تراقبها مبتعدة ...آخر شئ كانت تتوقعو منذ علمت
بظهور ناريماف ثانية في حياتها...أف تؤثر إيجابا في حياة حفيدتها
***
صباح األربعاء كبعدما ركنت ناريماف سيارتها كنزلت رف ىاتفها المحموؿ فالتقطتو
قائلة  :السالـ عليكم كرحمة اهلل كبركاتو...أيوة يا د محمود صباح الخير..أنا في
المستشفي تعالي لي المكتب ? أنت في العيادة ? خالص حعدم عليك ،نا
جنبها .
عدلت ناريماف اتجاىها الي العيادات كبلغت عيادة النسا التي كانت مزدحمة
فدلفت اليها فأسرعت ركفاف المدرس المساعد كمحمود طالب الماجستير لديها
كمندكب االدكية بالوقوؼ بينما انهمكت فيركز بالكشف علي إحدم الحاالت
فعقدت ساعديها أماـ صدرىا ككقفت تتأملهم بنظرات غاضبة أثارت ارتبكاىم
فأنهي مندكب األدكية كالمو سريعا كغادر بينما نادت ىي العامل المسئوؿ عن
إدخاؿ الحاالت كقالت لو في صرامة  :دقيقة يا عم حمدم ما تدخلش حالة
دلوقتي

ثم أغلقت الباب كالتفتت إليهم قائلة في غضب  :بالذمة دم منظر عيادة ?
سايبين الناس برضو بيضربوا بعض من الزحمة كانتم قاعدين بترغوا مع مندكب
األدكية..كالنائب قاعدة بتفحص حالة كسط كل دا كحتي مش مكلفة نفسها تشد
الستارة كويس ?
امتقع كجو فيركز النائب كلم تنطق بحرؼ
قاؿ محمود في ارتباؾ  :يا دكتورة ناريماف أنا كنت بتناقش مع د ركفاف في بحث
حنقدمو في...
قالت ناريماف في صرامة غاضبة  :مش مكانو يا د محمود...تتناقشوا بعد الشغل
مش في كقت العيادة ...انت كنت جام لي يبقي تطلع علي المكتب مش تيجي
العيادة ...
قاؿ في اسف  :أنا اسف مش حيتكرر تاني
قالت في حزـ كىي تناكلو ملف  :دم التعديالت اللي أنا عاكزاؾ تعملها خلصها
كاعمل النسخ الخاصة بالمشرفين ..المناقشة أكؿ الشهر الجام إف شاء اهلل جهز
نفسك
تهللت أساريره كىتف في بهجة  :أشكرؾ يا دكتورة ..إف شاء اهلل أكوف جاىز
أشارت إليو قائلة  :اتفضل بقي مع السالمة
أسرع مغادرا كىو يشكرىا فالتفتت إلي ركفاف قائلة في غضب  :المفركض انبو
كاـ مرة يا ركفاف علشاف الكالـ يتسمع كال الزـ يبقي في قرصة كدف
قالت ركفاف مدافعة  :حضرتك عارفة الحاح مندكبين االدكية ...كاهلل فضلت أأجل
دخولو بس
ىتفت ناريماف  :بس إيو ??? قلت ألف مرة مافيش مندكب يدخل في زحمة
العيادة ككماف في كجود حالة بتكشف كخصوصا دم عيادة نسا ...كانتي بدؿ ما
تساعدم النايب بتاعتك كتابعيها قاعدة بتتناقشي مع دكتور في مواضيع مش
مكانها العيادة ...أتصرؼ إزام أنا معاكم يعني ?
قالت ركفاف في أسف  :آسفة يا د ناريماف بس كاهلل إحنا كشفنا علي تالتين حالة
كقلنا ناخد بريك ..نريح شوية كناخد نفسنا

ىدأت حدة ناريماف كقالت  :معاكي خدم بريك بس باالصوؿ ...ال مندكب
يدخل كال نتناقش في مواضيع حتي لو علمية ...كنراعي موضوع الخصوصية في
الكشف يادكتورة فيركز
أكمأت فيركز برأسها إيجابا كقالت بصوت مختنق  :حاضر يا دكتورة ناريماف ..بس
الزحمة كدخوؿ الحاالت كرا بعضها مش مخليني أركز ..ككماف أنا تعبانة شوية أنا
آسفة
كاف كجهها مصفرا مرىقا فسألتها ناريماف في رفق كىي تتأمل مالمحها المتعبة :
ً
انت في الشهر الكاـ يا فيركز دلوقتي ?
قالت فيركز بعين دامعة  :في الخامس
التفتت ناريماف الي ركفاف كقالت في لوـ  :كسايباىا تشتغل لوحدىا كىي كدا
ياركفاف ? .مافيش نواب تانيين معاكي
قالت ركفاف مسرعة  :لمياء موجودة بس في االستقباؿ كجاية ..كأنا بشتغل معاىم
مش سايباىم
أسرعت فيركز قائلة  :الدكتورة ركفاف بتشتغل معايا بس ..
قاطعتها ناريماف قائلة  :تعالي معايا
ثم التفتت إلي ركفاف كقالت في حزـ  :ابعتي ىاتي لمياء تكمل معاكي العيادة
...أنا عاكزة فيركز
ثم غادرت ككراءىا فيركز
***
في مكتبها جلست ناريماف كأشارت لفيركز لتجلس قائلة في ىدكء  :ىا يا فيركز
مالك بقي ...شكلك تعباف
ككأف سؤاؿ ناريماف التكة التي كانت تنتظرىا فيركز لتنفجر باكية في حرقة فقامت
ناريماف لتجلس أمامها كتربت علي كتفها مواسية كقالت  :اىدم ككل مشكلة
كلها حل ...ثم ضغطت علي زر مكتبها فأتت العاملة فقالت لها ناريماف  :اعملي
كوباية ليموف بسرعة يا أـ مصطفي

أـ مصطفي  :حاضر يا دكتورة من عنيا
قالت ناريماف في رفق  :احكي لي في إيو ?مالك
قالت فيركز كىي تبكي  :أنا تعبانة كعندم نزيف كطلبت إجازة بس عشرة أياـ
ارتاح لغاية ما النزيف يقف لكن ما مشيتش لحاجة العمل...كماف الرسالة كاقفة
كزكجي جايلو عقد كويس بالسعودية كعاكزني معاه كأنا مش حعرؼ أسافر إال لما
أخلص الرسالة ..كىو ما ينفعش يسيب العقد ..كحاسة إف الدنيا ضاقت في كشي
قالت ىذا كانفجرت باكية
كانت ناريماف تشعر بحنق كغضب بالغين من الركتين كالتعقيدات كالعراقيل التي
تضيق علي الناس فقالت ناريماف كىي تربت علي رجلها ثانية  :طيب اىدم
..كل مشكلة لها حل...نشوؼ األكؿ موضوع النزيف بقالك قد إيو في نزيف ?
أجابت فيركز  :من أسبوع ...حضرتك ممكن تكشفي عليا أنا ما بكدبش كاهلل
كقلت كدا حتي للدكتورة ليلي
قالت ناريماف  :مصدقاكي من غير كشف ...
اكتبي دلوقتي طلب بإجازة شهر كامل مش لك رصيد كال أل
قالت فيركز في لهفة  :أيوة عندم رصيد
قالت ناريماف كىي تناكلها كرقة كقلم  :اكتبي الطلب كأنا حخلصو لك دلوقتي
قالت فيركز كىي تمسح دموعها  :شكرا يا د ناريماف
كقامت بكتابة الطلب فأخذتو ناريماف كقالت لها استنيني ىنا..كاشربي الليموف
.عاكزة أرجع االقيكي ىديتي
قالت فيركز كىي تمسح كجهها ممتنة  :حاضر
غادرت ناريماف مكتبها الي مكتب رئيسة القسم كبداخلها غضب كحنق
بالغين...من كمية الركتين كالتعقيدات كالعراقيل التي توضع أماـ صغار األطباء
كأم موظف عموما...ىذا التضييق الذم يجعلهم يكرىوف العمل كيفقدكف
حماسهم لو ...بل كيسعوف إلي السفر بكل ما أكتوا من سبيل
***

دلفت ناريماف الي مكتب د ليلي التي قالت مبتسمة  :صباح الخير يا د ناريماف
..بقالنا أسبوع كامل ما شفنكيش كحشتينا
قالت ناريماف في ىدكء  :كحضرتك كماف .بس كنت محتاجة اإلجازة دم جدا
قالت د ليلي  :من حقك ...بصراحة طوؿ عمرؾ بتشتغلي كنادر مابتطلبي إجازة
قالت ناريماف  :كنت عاكزة أطلب من حضرتك طلب أاتمني توافقي عليو
قالت د ليلي  :اتفضلي
قالت ناريماف  :د فيركز النائب بتاعنا...حامل كعندىا نزيف...كعاكزة تقدـ علي
إجازة كبتقوؿ اترفضت
زفرت د ليلي كقالت  :مش عارفة أقولك إيو يا د ناريماف أنا ماعنديش مانع لكن
مافيش حد من زميالتها عاكز يمضي قائم بالعمل ...كإذا بصينا إننا في قسم كلو
ستات يعني اللي حامل كاللي كلدت كاللي حتولد يعني لو كلو أخد إجازة مين
حيشتغل ?
قالت ناريماف في ضيق  :ماشي يا دكتورة ليلي بس ىي فعال تعبانة كعندىا سبب
قوم لإلجازة ليو نرفض? يعني كلنا في عيادتنا لما بتيجي حالة زم دم بنطلب لها
الراحة كالعالج كماتبذلش مجهود...كنيجي علي دكتورة كبنتنا كنقولها ال اشتغلي
كاقفي علي رجلك بالساعات ? كمانرحمهاش ? كعادم لو فقدت جنينها???? أم
منطق دا يا د ليلي ..كبعدين كاحدة بحالتها دم تكشف علي حاالت إزام
كتعالجها كىي مش قادرة حتي تقف علي حيلها? عاكزين الدكتور يركز في شغلو
يبقي نريحو
أكمأت د ليلي برأسها موافقة كقالت  :معاكي حق ...خليها تقدـ طلب كحد
يمضي قائم بالعمل كأنا حمضي لها
قالت ناريماف كىي تقدـ لها الورقة  :الطلب أىو أنا عملت لها شهر إجازة كرأم
طبيبة كمضيت قائم بالعمل
سألتها د ليلي ممازحة  :ايو حتشتغلي مكانها في العيادة

قالت ناريماف في صرامة  :ال يا دكتورة ليلي حخلي زمايلها يشتغلوا بدالها مع
ركفاف كسمية اللي قاعدين بس مشرفين من بعيد لبعيد..العدد كافي بس الناس
تتعاكف كتشتغل..الزـ الكل يتعلم نشيل بعض
أخذت د ليلي الورقة كمضتها ثم قالت  :آدم ياستي الطلب أىو اتمضي...يارب
تكوني مبسوطة
قالت ناريماف  :شكرا يا د ليلي بس في طلب تاني كسامحيني
سألتها د ليلي في اىتماـ  :خير ?
قالت ناريماف  :رسالة فيركز خلصانة محتاجة بس مراجعة من المشرفين كىم
معطلينها ..كعندىا ظركؼ عائلية مجبرة تسافر مع جوزىا كبرضو مش معقوؿ
تسيب الرسالة كالدرجة بتاعتها العلمية كىي خالص في نهايتها فلو تكلمي د بهيرة
تخلصها لها..يكوف كتر خيرؾ أنا خايفة أكلمها تاخد كالمي بحساسية
قالت د ليلي مبتسمة  :ماشي ..حكلمها كإف شاء اهلل تخلصها طالما فيركز
جاىزة...أم طلبات تانية? أنا يهمني رضاكي
ابتسمت ناريماف قائلة في امتناف  :مش عارفة أشكرؾ إزام
قالت د ليلي في حناف  :أنا بعزؾ يا ناريماف زم بنتي كربنا يعلم بحبك قد
إيو...ياريت كل الدكاترة ىنا بيفكركا زيك .علي فكرة أنا قدمت بنفسي مذكرة
مفصلة بخصوص الحالة اللي اتوفت لرئيس الجامعة كقريب حتسمعي قرار
يريحك بخصوص الموضوع دا...اكعي تفتكرم إني بدارم علي حد كال بجامل
حد لكن كاف يهمني موقف القسم القانوني ..أنا نفسي زيك كل األمور تمشي
مظبوطة بالمللي بس مش بإيدم ...مش كل حاجة بتمشي بمثاليتك يا ناريماف
قالت ناريماف مبتسمة في تأثر  :يكفينا شرؼ المحاكلة يا د ليلي كأنا كماف بعتز
بحضرتك كلذلك بلجأ لك بعشم كيارب دايما أكوف عند حسن
ظنك...استأذنك بقي أركح أفرحها أصلها متنكدة علي االخر
قالت ليلي مبتسمة  :اتفضلي
غادرت ناريماف تتابعها عينا د ليلى بإعجاب
***

اتجهت ناريماف إلي مكتبها فقابلت عالية التي بدا علي كجهها عالمات البكاء
...ىمت بأف تسألها كلكنها تراجعت ككاصلت طريقها كفتحت الباب قائلة بلهجة
مرحة لفيركز  :آدم ياستي اإلجازة خلصت
ابتسمت فيركز قائلة في امتناف كىي تقوـ كتأخذ الورقة من ناريماف  :مش عارفة
أشكر حضرتك إزام
قالت ناريماف كىي تجلس  :أنا كلمت د ليلي توصي بأف رسالتك تخلص بسرعة
ً
فانت شدم حيلك خالؿ الشهر دا كملي الناقص كخلصي كلو اف شاء اهلل
تناقشي قريب ..كرأيي يا فيركز تخلي زكجك يسافر ىو األكؿ ً
انت كدا كدا مش
حتعرفي تسافرم ً
كانت في نزيف..استني لغاية ماتناقشي كحملك يستقر..كتاخدم
درجتك كبعدين سافرم كراه ...كربنا ييسر لك الحاؿ كيوفقك
قالت فيركز بسعادة غامرة  :مش عارفة أقوؿ لحضرتك إيو
قالت ناريماف مبتسمة في حناف  :ماتقوليش حاجة...ياال بقي علشاف أنا اتعطلت
بسببك
قالت فيركز في امتناف  :ربنا يبارؾ لحضرتك كيجازيكي كل خير
قالت ناريماف في كد  :آمين
غادرت فيركز كىي تكاد تطير من الفرحة فغمغمت ناريماف  :سبحاف اهلل الحياة
ممكن تبقي أسهل كبنعسرىا علي نفسنا
ثم اقتحم تفكيرىا عالية كتابعت  :ىو شكلو يوـ النكد العالمي ثم غادرت غرفتها
***
بعد أف ارتدت ناريماف مالبس الجراحة االسكراب اتجهت إلي العمليات كانت
زينب تستعد بدكرىا لتتعقم فسألتها ناريماف في اىتماـ  :ىي عالية مالها يا زينب ?
شكلها كانت بتعيط
قالت زينب في ضيق  :د ناىد كد سامية كأتباعهم شغالين ضغوط عليها علشاف
تتراجع عن انسحابها من اإلشراؼ علي رسائل نسمة كصفاء مع حضرتك ألف
انسحاب اتنين مشرفين حيسوأ موقفهم أكتر..كىي رافضة فسمعوىا كالـ كتير

من نوعية اللي ً
انت مستقوية بيها سابتك ..كالدكتورة ناىد تقريبا ىاجمتها كشتمتها
...كدلوقتي باعتين لها تاني مش عارفة ليو
عقدت ناريماف حاجبيها ثانية في غضب كقالت  :باعتين لها فين??كجايين ليو
النهاردة ? خير?
قالت زينب  :تقريبا د سامية عندىا محاضرة فوؽ ..كىم قاعدين مع رئيسة القسم
دلوقتي
قالت ناريماف كىي تغادر مسرعة  :طيب جهزم المريضة كأنا جاية بسرعة....ثم
غادرت العمليات متجهة ثانية لمكتب رئيسة القسم كطرقت الباب كبعد أف
أذنت لها د ليلي دلفت قائلة  :استئذنك يا د ليلي ..عاكزة عالية ضركرم
قالت د سامية معترضة  :إحنا بنتناقش في موضوع مهم
قالت ناريماف بابتسامة متهكمة دكف أف تنظر إليها  :المريضة جهزت يا د
عالية..تحبي نأجل العملية خالص?..بعد إذنك يا د ليلي ثم أعطتهم ظهرىا
كانصرفت
فقامت عالية مسرعة بلهفة ككأنها ماصدقت كراءىا بينما التفتت د سامية الي
رئيسة القسم ىاتفة في غضب  :شايفة يا د ليلي بتتصرؼ ازام ?
قالت د ليلي في ىدكء صارـ  :كىي اتصرفت إزام يا د سامية?.
أساسا أنا مش فاىمة ليو مصرين نتناقش في موضوع الرسالة دا تاني كخالص عالية
أخدت قرارىا ..كماكنش مناسب يا د ناىد أسلوبك معاىا ...ىي حرة
ارضاء لدكتورة ناريماف مش
ىتفت ناىد محنقة  :ألني عارفة إف خدت قرارىا دا
ن
عن قناعة كناريماف مأثرة عليها علشاف موقف نسمة كصفاء يتعقد أكتر
قالت د ليلي بحزـ  :ال ناريماف ما بتأثرش علي حد كأنا متأكدة إف دا قرار عالية
بدليل إنهم حاليا مش بيكلموا بعض كمع ذلك عالية مصرة علي موقفها...بالعكس
كماتزعليش مني يا د ناىد ً
انت كد سامية انتم اللي بتحاكلوا تجبركا عالية علي
سحب قرارىا علشاف تحسنوا موقف صفاء كنسمة كناريماف تباف متشددة
كمتعسفة معاىم ..كاللي عاكزة أقولكم عليو إني خالص قدمت مذكرة باللي عملوه

لرئيس الجامعة كغالبا حياخد قرار خالؿ أياـ بشأنهم..موضوع انسحاب عالية
مابقاش مهم ..كالزـ نسمة تاخد عقاب رادع علشاف اللي عملتو مايتكررش
بهتوا من ردىا كقامت سامية غاضبة كقالت  :كدا اتضحت الصورة يا د ليلي بعد
إذنك
كتبعتها د ناىد فى غضب فابتسمت د ليلى بسخرية
***
كانت ناريماف تسير مسرعة ككراءىا عالية التي نادتها  :دكتورة ناريماف
أشارت ناريماف بيدىا قائلة دكف أف تلتفت  :كرايا يا تلميذة
ثم دلفت إلي مكتبها كانتظرت حتي دخلت عالية فأغلقتو كالفتت اليها قائلة في
تأنيب  :مش ً
انت تلميذة فاشلة ?
نظرت إليها عالية في تساؤؿ فقالت ناريماف  :ماشية تنهنهي في طرقة المستشفي
زم العياؿ الصغيرين ? علشاف كلمتين من ناس عارفة كويس إنهم بيكرىوكي
كقاصدين يحرقوا دمك?
نظرت إليها عالية معاتبة كقد دمعت عيناىا  :ماكنتش بعيط علشاف كدا..كنت
حاسة إني كحيدة كماليش حد ككالمهم جو علي الجرح ...
ضربتها ناريماف بظهر يدىا علي كتفها كقالت  :بطلي يا عالية شغل الدراما دا
كاجمدم شوية كاتعلمي بقي ..حتي لو جواكي بتتقطعي ما تبينيش لحد كال تمشي
تعيطي زم العياؿ كتفرحيهم فيكي ...جتك خيبة
قالت عالية كىي تمسح كجهها  :حضرتك ناديتيني ليو ?
قالت ناريماف مبتسمة ً :
كنت عاكزاني أسيبك لوحدؾ في عش الدبابير? ال طبعا
عانقتها عالية فجأة كىتفت باكية  :كحشتيني قوم..أنا ماكنتش عارفة أشتغل كال
أركز في حاجة طوؿ ما ً
انت زعالنة مني..أنا آسفة
ربتت ناريماف علي ظهرىا في كد كقالت ً :
كانت كماف ..مابعرفش أشتغل غير
معاكي..أكماؿ أنا رحت أنقذتك منهم ليو ? لسواد عيونك مثال?

قالت عالية مبتسمة كىي تمسح دموعها  :أنا كنت عاملة زم اليتيمة كاهلل من
غيرؾ..كماكنش ليا نفس أعمل ام حاجة
أبعدتها ناريماف كقالت في جدية  :ياسالـ ?..افترضي سافرت كال أخدت إجازة
كال حتي مت ? خالص الدنيا تخرب? ال ياعالية بطلي شغل المراىقين دا
ىتفت عالية  :ال بعد الشر عنك..كاهلل أنا مش ببالغ ..حضرتك مهونة عليا
حاجات كتير..كخصامك دا كاف مسود الدنيا في كشي
قالت ناريماف في كد  :خالص بقي انسي الموضوع ..ثم التفتت حولها كغمغمت
 :ىي فين ?...ىي فيييين? أىي ..ثم التقطت لوح شيكوالتة من مكتبها كناكلتو
لعالية قائلة في مرح  :خدم ياستي كفكي النكد دا
أخذت عالية اللوح كىتفت مبتسمة  :العشق
قالت ناريماف متهكمة  :أيوة ياختي العشق كأنا متأكدة إف الهيصة اللي و
انت
عامالىا دم كلها علشاف أطلعلك الشيكوالتة يامتسلقة
أطلقت عالية ضحكة طويلة فهتفت ناريماف بها كىي تجذب الشيكوالتة  :ىاتي
يابت حتة..خلينا نغير المود
ثم ضحكت كقالت متهكمة :بس شكلك ياعالية كأنا بنده لك من كسطيهم زم
التلميذ اللى كلى أمره جال ياخده من المدرسة...شكلهم كانوا عاملين عليكى
كماشة
ضحكت عالية كقالت  :فعال كاهلل ماصدقت خلصتيني منهم.
أطلقتا الضحكات المرحة فقاطعهم صوت زينب من الخارج بصوت مرح :د
ناريماف الحالة جهزت كاستوت علي اآلخر ناقص تتحمر
ىتفت ناريماف كىي تغادر مكتبها سريعا في مرح :أكبس نسيت الحالة ...ياال يا
تلميذة كرايا
قالت عالية في مرح كىي تلحق بها  :أمرؾ يا معلمة
قالت زينب متهكمة  :اتصالحتوا?
كضعت عالية قطعة من الشيكوالتة في فمها كىتفت في مرح كىي تغمز لها :
ً
انت شايفة ايو?

قالت زينب مبتسمة في تهكم  :مش بقولك فرخة بكشك
ىتفت ناريماف كىي تسبقهم علي العمليات  :سامعاكي يا زينب
تبعتها عالية كزينب ضاحكتين
***
في عيادتها ليال فركت ناريماف عينيها في إرىاؽ كضغطت الزر االستدعاء علي
مكتبها فأتت مساعدتها رانيا فسألتها ناريماف  :لسة في حد تاني بره?
أجابتها رانيا  :حالة كاحدة لسة جاية
قالت ناريماف  :خالص دخليها كقفلي علي كدا علشاف أنا خالص تعبت
قالت رانيا في احتراـ  :حاضر ثم انصرفت..لحظات كدخلت شابة صغيرة كمعها
زكجها كقد بدا عليهما االرتباؾ فقالت لهم كىي تشير بالجلوس  :اتفضلوا..خير
قاؿ الزكج ببعض االرتباؾ  :في الحقيقة إحنا متزكجين جديد كفي مشكلة مش
عارفين سببها
قالت ناريماف كقد بدأت تتفهم طبيعة المشكلة  :متجوزين من إمتي ?
أجاب  :شهر تقريبا
سألت  :طيب إيو ىي المشكلة ?
تبادال النظرات كقاؿ :ىي بتحس بآالـ كدا ..ك ...التفت إلى زكجتو كقاؿ بحرج
 :قولي يا عبير ً
أنت
قالت عبير في خجل  :ساعات كتير بحس بتقل جامد..كألم أثناء العالقة..كتعب
جامد بضهرم كبحس إف في حاجة نازلة كدا
سألتها ناريماف كىي تكتب االعراض  :األعراض دم كلها بتحسيها كقت العالقة
كال طوؿ الوقت كبتزيد أثناءىا
أجابت عبير بتوتر  :ال دايما بس زادت
قالت ناريماف كىي تشير إلي سرير الفحص  :اتفضلي علي السرير نشوؼ
كبعد أف قامت ناريماف بفحصها عادت إلي مكتبها بينما ارتدت عبير مالبسها
كجلست بدكرىا فقالت ناريماف ً :
انت بتشيلي حاجات تقيلة كتير?

ىزت عبير رأسها نفيا كقاال  :أبدا
سألتها ناريماف  :في كحة مرمنة مثال أك إمساؾ
قالت عبير  :أيوة من صغرم عندم الكحة دم علشاف حساسية الصدر كفي
إمساؾ مؤخرا
قالت ناريماف متفهمة  :االمساؾ ممكن يكوف سبب اك نتيجة عموما ً ..
انت عندؾ
سقوط جزئي في الرحم..كدم حالة صعب جدا تيجي في البنات بس
بتحصل..نتيجة ضعف كراثي في عضالت الحوض عموما .أك سعاؿ مزمن
...كالحمد هلل السقوط أك ارتخاء الرحم مش بدرجة كبيرة
سألها الزكج في لهفة  :يعني في عالج ?
أجابتو ناريماف  :أيوه في بس الموضوع محتاج صبر شوية كنحاكؿ نأجل الخلفة
شوية علشاف ....
ىنا أجهشت عبير في البكاء كىتفت  :مش حكوف أـ ?
قالت ناريماف من بين أسنانها  :ال حتكوني إف شاء اهلل بس أنا لسة ماكملتش
كالمي يا مداـ عبير
قاؿ الزكج  :طيب كملي حضرتك
قالت ناريماف كىي تكتب ركشتتها  :أكال في تمارين حتعملها تقوم شوية عضالت
الحوض كبالتالي ترفع الرحم...ثانيا االدكية دم تاخدىا بانتظاـ
كالزـ مايكونش في إمساؾ يعني يتعالج ككذلك الكحة..كالمرة الجاية ممكن تيجي
أركب لها زم دعامة مهبلية كدا ترفع الرحم ..كنتابع الموضوع مع بعض
سألها ثانية في لهفة  :طيب كموضوع العالقة يعني ....بتر عبارتو في ارتباؾ بينما
أجهشت عبير مرة أخرم باكية فقالت ناريماف محاكلة تمالك أعصابها  :العالقة
مش حتأثر كال حتتأثر ماتقلقش
ً
كانت يامداـ عبير موضوع اإلنجاب بس بقوؿ نأجلو شوية كاـ شهر لغاية ما
العالج يجيب نتيجة كإال الحمل حيزكد الموضوع كنحتاج نعمل عملية شاملة لرفع
الرحم كدم عملية مش سهلة فاىماني ??? األمور بسيطة ما تقلقييش
ىتفت باكية كىي تشير اليو  :أصلي خايفة يزىق كيسيبني ...

قاؿ مسرعا  :أنا ياعبير? ال ازام تقولي كدا
قالت ناريماف مبتسمة في تهكم  :معلش أصلنا نكديين شوية كالزـ ندكر علي
حاجة تزعل
ابتسم قائال  :كاهلل يادكتورة ىي كدا دايما مابتبطلش عياط
قالت ناريماف  :معلش استحملها شوية
أشوفكم بعد أسبوعين لو االمور ماشية يبقي تماـ في مشاكل يبقي نركب الدعامة.
قاؿ الزكج  :شكرا يادكتورة
قالت  :في رعاية اهلل
غادرا بينما ىزت ناريماف رأسها كقالت متهكمة كىي تلملم حاجياتها منصرفة :
اليوـ بدأ بنكد ..فيركز كعالية كآدم عبير كيارب ما أركحش أالقي أمنية حاكية
النكد ىي كماف علشاف كدا تبقى كملت
***
ركنت ناريماف سيارتها اماـ المنزؿ كصعدت إلي شقتها ممنية نفسها بحماـ دافئ
ثم كوب شام كىي مندسة في فراشها الوثير تستمتع قليال بالهدكء قبل النوـ
كلكن ما أف كقفت أماـ شقتها حتي فتح باب شقة أخيها كأطلت أمنية منو ىاتفة :
ً
انت ً
ً
اخوؾ خالص أنا تعبت ..ثم انفجرت
جيت يا ناريماف تعالي شوفي أكالد
باكية في حرقة
فغمغمت ناريماف  :ىي كدا جبرت ككملت..استعنا علي الشقي باهلل
ثم دلفت إلى شقة أخيها كىي تهتف  :في إيو يابني منك لو ?
ىتفت أمنية  :ىيثم يا ناريماف ...مش حيجيبها لبر
ىتفت ناريماف في أداء كوميدم :في إيو ياكاد ..مش عاكز تجيبها لبر ليو يا كاد ?
الطم ياكاد?
أشاح ىيثم بيده ساخطا فالتفتت ناريماف إلي أمنية كقالت ضاحكة  :عارفة يا أمنية
بتحسسيني إني راجل البيت أكؿ ما يدخل بيتو مراتو تقولو شوؼ عيالك كتقعد
تعيط

قالت أمنية في عتاب غاضب كىي تمسح كجهها  :بتتريئي عليا يا ناريماف ?
قالت ناريماف مسرعة كىي تبوس رأسها  :ال في عرضك دا أنا بهزر ...أصل
النهاردة كاف كلو عياط في عياط فحبيت أغير شوية القناه ..في إيو بقي عملك
إيو ىيثم كأنا حعلقو من رجلو
ىتفت فجأة  :قفشتو بيكلم بنت علي الواتس
ردد خلفها في سخط  :برضو قفشتو ...برضو قفشتو ...
أطلقت ناريماف ضحكة قصيرة كقالت  :إيو قفشتو دم يا أمنية بتدم إيحاء مش
مظبوط
ىتف ىيثم غاضبا  :دم زميلتي في المدرسة ياعمتو اخدت رقمي من كاحد
صاحبي كبتسألني علي حاجة..كاهلل ما كنت أعرفها كال مسجل رقمها حتي لغاية
ماكلمتني..كماما دخلت كلقتني بتكلم معاىا قومت الدنيا كأحمد كماف دخلي في
الخط
تدخل أحمد قائال في غضب  :أنا ما اتدخلتش إال لما لقيت صوتكم عالي كانت
بتتكلم مع ماما بأسلوب مش كويس ...كلسة بقولو ماتعليش صوتك دخل فيا
شماؿ كقل أدبو
ىتف ىيثم في غضب  :،ماىو أنا مش صغير علشاف ماما كل شوية تحرجني قداـ
حد كانت تعمل كصي عليا
ىزت ناريماف رأسها في زىق ثم قالت لهيثم كىي تناكلو مفتاح شقتها  :ىيثم خد
أكل تيمور طوؿ النهار أنا بره كممكن يكوف جعاف ...كماتزىقش كوكي
زفر في حنق ثم أخذ المفتاح منها كخرج فقالت ناريماف  :في كل مرة بتكوني
غلطانة يا أمنية ...ىو عنده حق يتضايق
ىتفت أمنية محنقة  :أنا برضو غلطانة ? أنا عاكزة مصلحتو كمش عاكزاه ينشغل
عن مذاكرتو
قالت ناريماف  :أيوة يا أمنية حقك توجهيو كتخافي عليو بس إزام ???? ً
انت
عاملة زم المفتش كركمبو شغل مخابرات كمتابعة كأكؿ ماتالقيو عمل حاجة

تهيصي ..ما تستفهمي منو بهدكء حيحكي لك زم ماقالي دلوقتي بهدكء حقيقة
الموقف من غير خناؽ كيبقي الموضوع انتهي
قالت أمنية غاضبة  :ألنو بيعملك ألف حساب بيكلمك بهدكء أنا بس أبدأ معاه
حوار كال أقولو ذاكر يتعصب كيرد بالقطارة كيقل أدبو
قالت ناريماف  :ال ألني بكلمو بهدكء كبتفاىم معاه كمحسساه إني كاثقة فيو ..
كبعدين يا أمنية أنا عارفة دخلتك في الكالـ ..من نوعية ..قفشتك اللي لسة
قايالىا لو ..فهو لما بتقفشيو بيقفش
ثم أطلقت ضحكة
فقالت أمنية في غيظ  :بتضحكي ?
قالت ناريماف كىي تربت علي كتفها  :كاهلل ىيثم دا كاد جدع كطيب ..كراجل
كماف بس ان ً
ت حسسيو بكدا مش علي طوؿ أحمد ..أحمد
ثم التفتت الي أحمد كقالت  :كانت يا أحمد عامل أخوؾ بطريقة أحسن من دم
شوية ...
قاؿ أحمد في ضيق  :كأنا عملت لو إيو ياعمتو ...أسلوبو في الكالـ يعصب
قالت ناريماف مبتسمة  :ألنك بتكلمو إنو عيل كانت أكبر منو....ىو خالص بقي
شايف نفسو كبر..فصاحبو انت كقرب منو كاللي ماما كأنا ما نعرفش نكلمو فيو
انت تقدر لو قربت منو كصاحبتو حيطمن لك كيحكي لك أسراره .ىو في سن
في أمور مانقدرش نكلمو فيها أنا كماما..انت بقي عليك المهمة دم..كاخد بالك
قاؿ احمد متفهما  :ايوة يا عمتو فاىم
قالت ناريماف  :يعني في كقت تكوف فاضي فيو خده كاخرجوا سوا ركحوا نادم
اقعدكا علي كافيو...اتمشوا ...اتعرؼ علي أصحابو ..ماشي
قاؿ أحمد  :ححاكؿ
ثم قالت ألمنية  :ماتركزيش معاه يا أمنية حتالقي كل حاجة ماشية تماـ..ثم قامت
قائلة بإرىاؽ :أنا داخلة أخد دش كأناااااااااااااااـ
***

صباحا في الجامعة قادت ناريماف سيارتها الي الكلية ...حتي اقتربت منها
كلكنها كجدت سيارة راكنة صف ثاني بطريقة غريبة كال يوجد مكاف لتمر منو
فتوقفت كأخذت تضغط كالكس السيارة عدة مرات كىي تزفر في عصبية
كسرعاف ماتكدست كرائها السيارت كبدأت صافرات التنبيو مع الهتافات المحتجة
المطالبة إياىا بالتحرؾ مما أثار عصبيتها كىتف أحدىم  :ماتمشي بقي يا أستاذة
خلصينا كرانا شغل قرؼ إيو دا على الصبح
أطلت برأسها من سيارتها كىتفت بو في عصبية  :حضرتك مش شايف إف مافيش
مكاف أمر منو?ما تتكلم بالراحة شوية
تمتم ساخطا كخرجت ىي من سيارتها لتستطلع االمر فوجدت عبد اهلل عامل
األمن يتبادؿ الهتاؼ مع صاحبة السيارة كالتي لم تكن سوم ىند..طالبتها العنيدة
..فاسرعت اليهم متسائلة في عصبية  :في إيو يا عم عبد اهلل ..العربية اللي سادة
الطريق دم بتاعة مين..??.عاكزين نعدم كرانا شغل
ىتف عم عبد اهلل لهند ساخطا  :اتفضلي..حتجيبي لي الكالـ اىو..سوقي
عربيتك بعيد يادكتورة ...دم مش مكاف ركنة
التفتت ناريماف إلي ىند كقالت بسخط غاضب  :دم عربيتك?
قبل أف تجيب ىند ىتف عبد اهلل ساخطا  :أيوه يا دكتورة ..ركنتها زم ما ً
انت
شايفة صف تاني كعماؿ أقولها ماينفعش مافيش فايدة .
ىتفت بو ىند محتجة  :مافيش مكاف أركن فيو أتصرؼ إزام ?
ىتف بها  :يعني اشق ىدكمي للديل يعني ماتركنيها في أم مكاف اصطباحة إيو
السودة دم ً
انت مابتفهميش ?
ىتفت ىند غاضبة  :أنا مابفهمش ? أنا بقي حتصرؼ معاؾ كحشتكيك
تدخلت ناريماف غاضبة  :ماىو ً
انت مابتفهميش فعال ..معاه حق ..ىي دم ركنة
عربية ? ككماف بتتخانقي ?
احتقن كجو ىند غضبا كقالت مبررة  :مش القية مكاف أركن فيو كحتأخر علي
المحاضرة كدا رمقتها ناريماف بنظرة قاسية كقالت  :انتي كراكي محاضرة كبقية
البشر ماعندىمش حاجة ?? بتفكرم إزام يعني?

زفرت ىند في ضيق عصبي كتجمدت ناريماف حين سمعت أحدىم يهتف  :لما
انتم ما بتعرفوش تسوقوا ماتسوقوش بدؿ ماتقرفونا علي الصبح ?
فعقدت حاجبيها في غيظ كىمت بأف تلتفت اليو كتشتبك معو كلكنها تراجعت
قائلة لهند بلهجة صارمة  :اديني مفتاح العربية دم
اندىشت ىند لطلبها كىمت باالعتراض كلكن نظرات ناريماف كلهجتها جعالىا
تناكلها المفتاح بسرعة فقالت ناريماف لعبد اهلل كىي تعطيو المفتاح  :خذ يا عم
عبد اهلل اركنها في ام مكاف يارب يكوف في الصحرا الغربية ...كىاتلي المفتاح في
مدرج ألف..ياال بسرعة
أخذ المفتاح كرمق ىند بنظرة ساخطة كىتف  :ياساااتير ...حاجة غلب
فهتفت بو ىند  :لو خدشتها حشتكيك في مكتب العميدة
ىتفت بها ناريماف مغتاظة  :العميدة قاعدة في عربيتها ىناؾ أىي كسواقها جام
يشوؼ سبب األزمة كلو عرفت أنها انتي حيبقي موقفك زفت ..اتفضلي اطلعي
علي المحاضرة بسرعة
قطبت ىند حاجبيها في ضيق قبل أف تسرع للداخل فهزت ناريماف رأسها في
غيظ كاتجهت إلي سيارتها لتركبها حين ىتف أحدىم بها كىو يطل من عربيتو
عربيتو  :ماتتعتعتي بقي يا أستاذة عطلتونا علي الصبح اهلل
ىتفت بو كقد فقدت اعصابها  :ممكن تتكلم بشوية أدب..أنا متأخرة زيكم
بالظبط حاجة تقرؼ علي الصبح
ثم ركبت سيارتها كأخذت تبحث عن مكاف مناسب لتركنها فيو حتي كجدتو
كركنت سيارتها كغادرت لتصعد إلى المدرج
***
في المدرج بعد أف ألقت ناربماف التحية قالت  :اعذركني للتأخير زميلة عبقرية
ليكم ركنت عربيتها في نص المدخل كسدت الطريق ....ىي شايفة إنها متأخرة
علي محاضرتها كمش مشكلة بقية البشر يتعطلوا قالت ذلك كىي تلقي نظرة
متهكمة علي ىند ثم اتجهت اليها كألقت إليها بمفتاح سيارتها كىي تقوؿ :

حكلمك بهدكء يا دكتورة ىند ..إف اللي عملتيو غلط من األلف للياء غلط
كعجيب كماف
ىمت ىند بالكالـ فقالت ناريماف في لهجة قاطعة  :شوكككش كال كلمة لما
بكوف بتكلم انتي تخيطي بقك خالص
راكنة عربيتك صف تاني مع انو ممنوع كبتتخانقي مع راجل قد ابوكي بيشوؼ
شغلو..كبتتحججي باف كراكي محاضرة طيب انتي جيتي في ميعادؾ كأنا الدكتورة
اللي المفركض أديكي المحاضرة اتأخرت نص ساعة بسببك كغيرؾ اتعطل
ً ...
انت شايفة إف دا صح? كبتغلطي كماف في الراجل ?
ىتفت ىند فجأة غاضبة  :ىو شتمني كقالي مابتفهميش
قالت ناريماف في قسوة  :أنا قلت ماتتكلميش من غير إذف ..كبعدين تقومي تقفي
ً
كانت بتتكلمي
كقفت ىند فقالت ناريماف  :كلمة مابتفهميش دم لطيفة بالنسبة لتصرفك
...كبعدين ً
انت ماسمعتيش قاموس الشتايم اللي كاف شغاؿ كراكي ..كلو عملتي
حاجة زم دم في مكاف عاـ كال في شارع كسط البلد مش بس حتسمعي شتايم
دا الموضوع ممكن يوصل لمد اإليد كشد الشعر كماف ...ياريت تفكرم يا دكتورة
قبل ما تتصرفي
ثم نظرت إلي ساعتها كقالت غاضبة  :كدم تالت محاضرة تتسببي في ضياع كقتي
ككقت زميالتك بتصرفاتك...كصبرم بدأ ينفذ معاكي علي فكرة
احتقن كجو ىند غضبا كىمت بقوؿ شيىء فقالت ناريماف  :اتفضلي اقعدم
ثم استدارت إلي البورد كقالت :
حنبدأ إف شاء اهلل أكؿ محاضراتنا الفعلية في موضوع التوعية الصحية
نبدأ علي بركة اهلل أكؿ محاضرتنا عن التوعية الصحية
يعني إيو توعية صحية ...يعني أكضح للناس كأشرح لهم إزام يحافظوا علي
صحتهم من خالؿ نمط حياة صحي عموما سواء في طريقة األكل اك الشرب أك
السلوكيات العامة اللي بنمارسها يوميا كممكن تسبب أضرار صحية يعني تغيير
نمط الحياة عموما...يعني محاكلة زيادة الوعي العاـ فيما يخص الصحة..كالصحة

يادكاترة ماتعنيش إف الجسم يكوف خالي من األمراض ال تعني كماؿ حالة
اإلنساف صحيا كعقليا كنفسيا كركزكا علي كلمة نفسيا دم
كليو بنخص المرأة دايما بالتوعية الصحية? ألف المرأة بحكم تكوينها الفسيولوجي
كالوظايف اللي بتقوـ بيها فسيولوجيا بتعرضها لمجموعة مخاطر صحية أكتر من
الرجل بكتير..زم الدكرة الشهرية .كأعراضها ممكن تسبب فقر دـ ..الحمل
كالوالدة ممكن يحصل معاىم مضاعفات كتيرة تهدد خياة االـ كالجنين ..أمراض
الثدم كإزام نكتشف سرطاف الثدم مبكرا  ..الختاف كتأثيره صحيا كجسديا علي
المرأة .كلذلك اختصت المرأة دايما بالتوعية الصحية إلي جانب التوعية العامة
كعلشاف نفهم بالظبط طبيعة األمراض أك المشاكل اللي بتتعرض لها بشكل خاص
الزـ نتعرؼ علي الجهاز اإلنجابي للمرأة أك الجهاز التناسلي بشئ من التفصيل
ثم قامت بوضع صورة ثالثية األبعاد للجهاز اإلنجابي الداخلي كالخارجي.فارتفعت
الهمهمات كالشهقات فابتسمت ناريماف في تهكم كالتفتت إليهم قائلة  :إيو يعني
اتفاجئتم? علي فكرة إحنا لسة بنقوؿ بسم اهلل الرحمن الرحيم...لسو التقيل جام
كرا  ..فياريت نركز بقي شوية
كخلوا بالكم اللي انا حشرحو ىنا بطريقة علمية بحتة حضرتك حتوصليو لالـ اك
البنت اك الست عموما بطريقة مبسطة عامية تفهمها ....يعني طريقة تطبيقية كاكيد
انا حعرفكم تعملوا دا ازام ...انتي مش حتديها محاضرة تسمعها كتمشي ال انتي
حتفهميها كتقنعيها ...فنبدأ بشرح الجهاز االنجابي علشاف نفهم طبيعة االمراض
اللي بتصيب المرأة خصوصا ككيفية تالفيها كعالجها
ثم قامت بشرح مفصل للجهاز التناسلي كبعد اف انتهت قالت  :بكدا نكوف
خلصنا المحاضرة ...المحاضرة الجاية لما نتكلم عن االلتهاب المهبلي كليو
ممكن يجي للبنت الصغيرة يبقي كاضح علشاف الوضع التشريحي لفتحة المهبل
فوقيها فتحة مجرم البوؿ كتحتيها فتحة الشرج كازام النظافة العامة ككيفية
النظافة نفسها عامل مهم في الوقاية من الموضوع دا...نكمل المحاضرة الجاية
إف شاء اهلل ...أم سؤاؿ?
رفعت إحدم الطالبات يدىا فقالت ناريماف  :اتفضلي يا دكتورة ..ياريت اسمك
األكؿ

قالت الطالبة  :اسمي شركؽ محمد ...كنت عاكزة اسأؿ حضرتك ىي الوالدة
أك البيبي بينزؿ من المجرم دا اللي حضرتك شرحتيو
ابتسمت ناريماف بتفهم كقالت  :دايما بتسأؿ السؤاؿ دا ...إزام الرحم بحجمو
دا بيشيل البيبي دا كإزام البيبي بينزؿ في القناة الضيقة دم....الفكرة اف الرحم
كالمهبل شبو البالونة بيتمدد مع نمو الجنيني الف انسجتو  elasticك....
قالت الطالبة بارتباؾ  :ال ما أقصدش أصلي كنت متخيلة ..ثم صمتت
فقالت ناريماف مشجعة  :متخيلة إيو ?
قالت الطالبة  :إف البيبي بيطلع من كرا
رفعت ناريماف حاجبيها في دىشة ثم رددت  :كرا فين بالظبط?
ترددت الطالبة لحظة ثم قالت بلهجة حاسمة anal canal :
ىتفت ناريماف في دىشة  :كات? ثم أطلقت ضحكة طويلة عالية
فضحكت الطالبات بينما نظرت البنت حولها في تساؤؿ كىتفت ناريماف من
كسط ضحكها  :أىي دم آخر حاجة كنت اتصورىا ...
كجالك منين التصور دا يادكتورة??? من كلمة عش الزكجية مثال? فتخيلتي إف
الموضوع عشة حقيقية كالست بتبيض زم الفرخة ?
ثم انطلقت ضاحكة ثانية فقالت الطالبة كقد احمر كجهها خجال  :ال ألني مرة
شفت كاحدة قريبتنا بتولد فعملت حماـ كنزؿ البيبي مع الحماـ
أطلقت ناريماف ضحكة أخرم كضجت القاعة بالضحك كقالت  :ال يادكتورة
..ىي عملت حماـ مع الوالدة علشاف الضغط بيزيد فلو القولوف مالياف بينزؿ
البراز مع الوالدة بنسميو الحزؽ ...كدا غلط طبعا المفركض الست تعمل حقنة
شرجية قبل الوالدة لو حتولد طبيعي ألف الموضوع بيبقي مقرؼ شويتين ....أنما
البيبي بيخرج من كرا دم مش عارفة اتصورتيها ازام??? كانت أمو بالعاه مثال ?
على فكرة السنة اللى فاتت كاف فى طالبة متخيلة أف األـ بتتقيأ البيبي .ماشاء اهلل
عليكم منتهي البراءة
ثم أطلقت ضحكة أخرم كقالت  :كاضح ني حستمتع بالمحاضرات دم معاكم
ياسنة أكلي ...البراءة في أكمل معانيها

ياال أشوفكم المحاضرة الجاية ثم غادرت يتابعونها بأعينهم
أما ىند فقد كانت تفكر بتعجب في تلك الدكتورة شديدة العصبية كالحزـ
كأحيانا القسوة تارة ...مرحة خفيفة الظل ضاحكة تارة ...كمن داخل أعماقها
شعرت انها تحمل قلبا حنونا ال تدرم لماذا تعلقت بها حتى بعد أف قست عليها
فى أكؿ محاضرة ...كانت قسوة أـ
***
عادت ناريماف ألي منزلها فقابلت أحمد خارجا فسألتو  :علي فين يادكتور?
قاؿ مبتسما  :رايح أشترم شوية حاجات لماما
قالت بسرعة  :طيب اهلل يكرمك يا أحمد ىاتلي أنا كماف شوية طلبات
قاؿ  :آامرم ياعمتو ..يا سالـ
قالت ممازحة  :ياكتي حلوة ...إيو األدب دا كلو ..بص يا احمد دا أكل لكوكي
كتيمورمش حتالقيو إال في الهايبر بتاع الموؿ ..كالزـ النوع دا تيمور مابياكلش
غيره ...كىاتلي بقي شوية الحاجات دم ..
قاؿ في حرارة  :تماـ
قالت كقد طرأت لها فكرة  :احمد ايو رأيك تاخد العربية معاؾ علشاف الطريق
كالحاجة كتطلب من كالدتك تيجي معاؾ ...أىي تغير جو بدؿ ما ىي قاعدة طوؿ
النهار بتزىق ...كأكيد حتنبسط قوم ...كلو لقيت أم حاجة بتحبها ىناؾ أك
عجبتها ىاتها لها
قاؿ أحمد مبتسما في تقدير  :حاضر ياعمتو اقتراح كويس
قالت ناريماف محذرة ... :كإياؾ ىي تعرؼ إني صاحبة االقتراح ...حسسوىا
يابني إنكم بتفكركا فيها شوية...كلففها شوية لو فاضي يعني ...كديها لجدتك
تزكرىا ..كدا يعني اتلحلح
قاؿ ضاحكا  :ماشي ماتقلقيش....طيب إيو رأيك تيجي معانا ?
قالت ناريماف  :ال أنا مدغدغة كمابصدؽ ادخل البيت ..ركح أنت كاعمل زم
ماقلت لك ..

ياال مع السالمة كخلي بالك في أكراؽ مهمة في العربية
قاؿ  :ماتقلقيش ثم صعد ثانية إلي شقتهم بينما دلفت ناريماف الي شقتها كبدلت
مالبسها ثم أعدت كوب من الشام كأخذت تداعب تيمور الذم أخذ يموء
بشدة فهتفت ضاحكة  :عارفة انت عاكز ايو ياتيمو .عركسة حلوة زيك.كاهلل بدكر
بس لسة مالقتش بنت الحالؿ ..اصبر الصبر حلو ...كخلي عندؾ دـ كماتعملش
حماـ علي أـ الكنبة ..ريحة الكنبة بقت ىباب كأمنية بتتلكك لك علي غلطة
أخذ يموء ثانية بينما ىتف الببغاء  :تيمور ..غبي ....تيمور غبي
أطلقت ناريماف ضحكة مرحة كأخذت تداعب الببغاء كتعطيو الطعاـ قائلة  :نفسي
أفهم مالك كماؿ تيمور كىيثم ...بتنكشهم ليو ?...
ردد الببغاء  :ىيثم لمض
أطلقت ضحكة أخرم كقالت  :انت حر لو حد فيهم مسكك حتتسوح
ثم أنارت التلفاز كأخذت تقلب قنواتو بال ىدؼ كلم تد ًر لماذا اقتحمت ىند
تفكيرىا ...ىذا الموقف الذم حدث صباح اليوـ ربما أثار غضبها كعصبيتها في
كقتو كلكن كلما استعادت مشهد العامل كىو يكاد يتمزؽ غيظا كىند تجادلو
بمنتهي الالمبااله كالهدكء كسباب اصحاب السيارات المتكدسة شعرت برغبة
عارمة في الضحك ...ىذة البنت إما بريئة جدا أك متبجحة جدا ...كاف شعور
ناريماف يميل إلي التصنيف األكؿ ...فقد كاف ىو بريئ للغاية ك......ىزت رأسها
بشدة حين كصل التفكير بها إليو لتنفض الموضوع كأخذت تتابع البرنامج
***
يف منزهلا لوال جلست عالوة تراجع أحد الرسائل العلموة ألحد طالب
الماجستير ثم غمغمت كىي تضع خطوط تحت بعض السطور  :لما نشوؼ عمل
دا إزام ?
ناداىا زكجها صفوت قائال  :عالية
أجابت دكف أف ترفع عينيها من الورؽ  :نعم ياصفوت
ىتف من الخارج  :تعالي شوية عاكزؾ

طوت األكراؽ كنحتها جانبا ثم قامت للخارج متسائلة  :في إيو ?
قاؿ صفوت كىو يشير إلي ابنهم كائل  :تعالي شوفي نوت المدرسة بتاعة ابنك
...درجاتو في الرياضة زم الزفت ...كالمس عاكزة إمضاء بالعلم
زفرت عالية قائلة في حنق كىي تلقي نظرة علي ابنها  :أنا غلبت معاه ذاكر ذاكر
ذاكر ....كبعدين ماىو بياخد درس كمعاه مدرس كويس
قاؿ صفوت في عدـ رضا  :مستوم كائل في كل المواد مش كويس يا عالية
...كبعدين تعاملو مع زمالئو عنيف كالمديرة برضو كلمتني النهاردة بالخصوص دا
كرنا كماف مستواىا مش قد كدا رغم الدركس
زفرت عالية كجلست الي جواره قائلة  :طيب ايو الحل ?..دركس كبياخدكا
.مدرسة خاصة ممتازة ككديناىم ...مش فاضل غير إنهم يتعبوا شوية كيذاكركا
...كأنا غلبت معاىم
قاؿ صفوت  :أنا شايف إف مشكلة األكالد نفسية يا عالية ..ىم محتاجين نتفرغ
لهم شوية
قالت عالية ببعض العصبية  :طيب أتصرؼ ازام ?? ما انت شايف بنفسك كأنا
بحاكؿ أعمل كل حاجة كمش مالحقة
قاؿ في لوـ  :أنا قلتلك علي اقتراح يخفف عني كعنك كيخلينا نتفرغ شوية
ألكالدنا ً
كانت رافضاه كالزـ تعرفي إف الوضع كدا صعب علينا كعلي األكالد
قالت  :تقصد نشتغل مع بعض في نفس العيادة كنقسم الشغل?
ال يا صفوت أنا ليا شغلي المستقل كبعدين يقولوا إني بعتمد في شغلي علي
اسمك انت?
زفر قائال  :كإحنا مالنا كماؿ اللي بيقولوا إحنا بنوفق حياتنا بطريقتنا كمع ذلك الزـ
تعرفي إنك لو مش شاطرة ماحدش حيجي لك سواء لوحدؾ كال معايا ...كانتي
ماشاء اهلل عيادتك شغالة كويس كلو قسمنا الشغل ً
انت حترتاحي كتتفرغي شوية
لألكالد كأنا كماف اريح يومين ....إيو فيها دم مش فاىم
قالت عالية معترضة في عصبية  :فيها كتير كأبسطها في ستات بتيجي لي
مخصوص علشاف أنا ست مابيحبوش يتابعوا مع دكتور ....

قاؿ  :ساعتها تكملي متابعة معاىم للوالدة كاللي مش فارؽ معاىم أديها بتابع مع
أم حد فينا ماتعقديش الموضوع ياعالية
قالت عالية  :الموضوع عاكز تفكير ...كحاكؿ تشوؼ حل تاني
ىتف فجأة في غضب :ال حاكلي ً
انت ألف دم مشكلتك بقي...الوالد كمذاكرتهم
مسؤليتك ...كأنا بصراحة استحملت كتير غيابك كتأخيرؾ عن البيت لكن كالدم
يتأثركا ال ياعالية ...أنا اللي عليا عملتو...ىمت بقوؿ شيء كلكنو قاـ إلى غرفتو
ساخطا كأغلقها خلفو بقوة
***
األربعاء في المستشفي
بعد أف انتهوا من المركر جلست عالية مع ناريماف في مكتبها تتناقش معها في
الرسالة التي كانت تقرأىا ليال كبعدما انتهوا سألتها ناريماف  :مالك ياعالية كأبة
الدنيا علي كشك ليو ?
زفرت عالية قائلة  :صفوت
قالت ناريماف مداعبة  :مالو ...رنك علقة كال إيو?
ىتفت عالية فجأة في غضب ككأنو حدث بالفعل  :طيب ىو يقدر? دا أنا كنت ..
قاطعتها ناريماف ضاحكة  :بس بس بس ..اهلل يكوف في عونو ..مالكم يعني
متخانقين?
اكمأت عالية برأسها قائلة  :أيوة كبقالو يومين مابيكلمنيش خالص
سألتها ناريماف في جدية  :ليو
أجابت عالية غاضبة :كنا معزكمين عند ماما كدار حوار عادل جدا ماما قالت
كلمتين عن عادات الفالحين ىو رجع زعالف كقعد يقولى مامتك تقصد اىلي
كعملها مشكلة كعادتو كبعدين دلوقتى عاكزني أضم شغلي لشغلو كنقسم شغل
العيادة مع بعض بس أنا مش عاكزة
قالت ناريماف بهدكء  :بصي يا عالية كاضح أف كالدتك كأىلك عموما باصين
لجوزؾ من فوؽ كدا من خالؿ كالمك قدامى كذا مرة كاإلحساس دا كاصلو
كمزعلو ..ككالدتك متعمدة تسمعو كالـ خلينا كاضحين ً
أنت بقي ياعالية مهمتك

تحافظى على كرامة جوزؾ قدامهم كتجبريهم يحترموه كيعاملوه كويس لما يركح
لهم أك مايركحش خالص ىناؾ ً
كانت ماتزعليش..أكتر حاجة تجرح كرامة الراجل
أف يحس اف مراتو أك أىلها مستقليين بيو..فاىمانى?
عالية بتخاذؿ :ماما ماتقصدش أنها تقلل منو لكن ..
ناريماف بلهجة قاطعة :ال ياعالية انتى بنفسك قلتيها مرة ..خلى كالدتك تحاسب
على كالمها مع جوزؾ  ،كإال حيجى عليو كقت كيرفض زيارة أىلك كحيبقي معاه
حق كصفوت راجل محترـ يا عالية بالنسبة للموضوع التاني فهو برضة معاه حق
فيو يا عالية في كل كلمة ...كالدكم اىم من كل حاجة
كفي الحقيقة أنا مستغربة أنها جت منو ىو...المفركض ً
انت اللي تطلبي دا
كتحرصي عليو
قالت عالية معترضة  :أنا ما أقصرتش مع أكالدم
قالت ناريماف مؤكدة  :ال مقصرة ياعالية ..مش معني أنك مموتة نفسك مابين
الشغل كالبيت يبقي مش مقصرةً ...
انت تعبانة بس مقصرة ..المفركض كقتك
مايتقسمش شغل كأكالد ال أكالدؾ األكؿ ىم كبيتك كزكجك
دكؿ استحملوا كتير معاكي من كقت استالمك للنيابة كمرمطتها لغاية ما اخدتي
الدكتوراه كبقيتي مدرس ..ككتر خير زكجك كقف معاكي كتير ماكنش بيقف في
ً
طريقك..كخالص ياعالية ً
استقريت فحاكلي بقي تعوضيهم كتديهم كقت
انت
أكتر..دا كاجبك كحقهم
قالت عالية في دىشة  :ماكنتش متوقعة يكوف دا ردؾ
قالت ناريماف  :ليو ??? علشاف شايفاني بجرم من ىنا لهنا لهنا حقولك خليكي
زيي?? كال ً
انت أصال يا عالية عاكزة تكوني فعال زيي ?..ال ياعالية أنا بعمل كدا
ألف ماليش غير شغلي..ماعنديش ال زكج كال أكالد ..فبغرؽ نفسي في الشغل
علشاف ما أسيبش كقت فراغ يخليني افكر لحظة كال احس بوحدة ...اللي بعملو
مش حبا في الشغل بقدر ماىو ىركب من كاقع مفركض عليا ...لو كاف عندم
أكالد كزكج كانت أكلوياتي حتختلف ...آه حشتغل لكن حعمل زم أم أستاذ ىنا
آجي يوميني كأشرؼ من بعيد لبعيد كخالص أعمل المطلوب مني كبس ...كأكفر

كقتي ..فظركفنا ياعالية مش زم بعضها ...إدم كالدؾ كقتك كاىتمامك علشاف
ً
كانت
لما يكبركا تالقيهم ...إذا أىملتيهم صغار حيتعودكا علي بعدؾ كيكبركا
آخر اىتمامتهم ...ىي كدا ..ازرع تحصد
تأملت عالية كجو ناريماف المتأثر لحظات في تعاطف ثم قالت في تخاذؿ  :طيب
بالنسبة لطلبو نقسم شغل العيادة ..أنا خايفة إف الناس تفتكر إني معتمدة علي
اسمو كانتشاره
ىتفت ناريماف في سخط  :ال يا حبيبتي ماتعمليش قيمة لكالـ الناس ..طظ فيهم
 ...في كل األحواؿ مابنسلمش من لسانهم...انتي تعملي اللي يريحك كبس
...كبالنسبة لالسم ما ً
انت مسمعة قوم كعملتي اسم كمنتشرة ...خالص ياعالية
لما ىو يريح يومين ً
كانت تريحي كاـ يوـ من العيادة كالضغط ...تعرفوا تشوفوا
أكالدكم كطلباتهم كاحمدم ربنا إنو نفس تخصصك تشيلوا بعض في الشغل
ككماف احمدم ربنا إنو ىو اللي بيسعي كعاكز كدا ...غيره كاف ممكن يقولك
اتصرفي كال خدم إجازة كيقرفك ...
صمتت عالية لحظات في تفكير فهتفت بها ناريماف  :ماتفكريش ...كخفي شوية
من الندكات كالمؤتمرات إال المهم جدا منها ....كفاية شغل المستشفي كنص
أسبوع عيادة كدمتم ..خالص ? فهمتي كال لسة ياتلميذة
ابتسمت عالية قائلة في تقدير  :فهمت يا أجمل معلمة في الدنيا
قالت ناريماف مبتسمة كىي تخرج لوح شيكوالتة  :أىو علشاف الجملة المتسلقة
دم حتاخدم الشيكوالتة كعلشاف بتسمعي الكالـ
أطلقت عالية ضحكة مرحة كالتقطت القطعة كفجأة فتح الباب كىتفت زينب
محتجة  :أنا نفسي افهم ىو أنا بنت البطة السودا ?...عالية لها الدلع
كالشيكوالتة كأنا بح ? مافيش?
ً
انت الحب كلو..بصي ً
قالت ناريماف ممازحة  :ال بح ازام ? دا ً
انت ليك الشغل
كيبقي كلو مرضي تماـ?
أطلقت عالية ضحكة مرحة فقالت زينب متبرمة  :ماشي

قالت ناريماف كىي تقوـ مناكلة إياىا لوح من الشيكوالتة  :كال تزعلي يا زيزك
خدم ياستي ...كياال بقي كرايا علشاف نتعقم للحالة
قالت زينب  :ما أنا كنت حعملها لوحدم مع ركفاف
قالت ناريماف  :ال حقف معاكم دم خامس قيصرية غير كاـ إجهاض يعني
كاقفين علي لغم ...
كانتي ياعالية شوفي كراكي إيو كركحي شوفى جوزؾ ثم غمزت بعينيها كقالت :
شوفي كاجباتك التانية
تساءلت زينب في فضوؿ  :كاجبات إيو ىو?
قالت ناريماف مداعبة  :حنتكلم براحتنا في أكضة العمليات ...حتبقي حديثنا
المسلى النهاردة
عالية متبرمة :مااااااشي

صباح األحد في الكلية
قالت نسرين لهند في دىشة كىي تلقي نظرة علي ساعتها  :إيو دا تتحسدم ?
جاية بدرم ليو النهاردة يعني قبل المحاضرة بخمس دقايق بحالهم? ايو اللي جرم
في الدنيا?
قالت ىند في بساطة كىي تجلس إلي جوارىا  :عادم قلت آجي بدرم علشاف
أالقي مكاف أركن فيو
غمزت نسرين بعينيها كقالت ممازحة  :كال علشاف خايفة تاخدم كصلة تهزيئ زم
المحاضرة اللي فاتت?
قطبت ىند حاجبيها في ضيق كقالت  :مابالش نتكلم في الموضوع دا بيعصبني
ابتسمت نسرين قائلة  :خالص مش حنتكلم فيو ..بس أنا شايفة إنك بتحضرم
لها بالتزاـ كدم مش عادتك ياىند ...إيو بتيجي بالعين الحمرا كال إيو?
ىتفت ىند محنقة  :برضو? طيب انا قايمة من جنبك خالص
أمسكت نسرين بيدىا كجذبتها لتجلس ثانية كقالت ضاحكة  :خالص كاهلل اقعدم
دا أنا ماصدقت تيجي في ميعادؾ بس بجد أنا بستمتع بمحاضرات د ناريماف
مافيش إحساس بالملل طريقتها في الشرح جميلة قوم كشخصيتها عجباني
تجب ...فمن داخلها كانت فعال حريصة علي حضور
صمتت ىند كلم
ٍ
محاضراتها رغم أسلوبها القاسي معها كالذم ربما لم يعاملها بو أحد من قبل كلكن
كانت ىناؾ قوة خفية تجذبها إلي ىذة الدكتوره ..ربما ألسلوبها الذم جعلها تغير
كجهة نظرىا في الكلية كجعتلها ببساطة كبدكف قصد تقرر االستمرار بعد تغيير
الهدؼ..ربما ألسباب أخرم ىي نفسها التعلمها كلكنها بالفعل كانت تحرص
علي المحاضرة بل كتترقب كقتها
لحظات كدلفت ناريماف كألقت السالـ كعادتها ثم كضعت حقيبتها كقالت
مبتسمة  :كنت طلبت منكم أكؿ محاضرة تكتبوا لي ىدفكم من دخوؿ كلية
الطب ..ياترم كتبتم كال لسة ?
أجاب معظمهم بااليجاب فقالت  :ياريت تلموا الورؽ كتبعتوه ليا بهدكء اقرأه في
البيت كلو حد مش عاكز يكتب اسمو مش ضركرم ...الفكرة في المبدأ

بدأت الطالبات في لم الورؽ تتابعهم ناريماف في صمت كالحظت إف ىند لم
تحرؾ ساكنا فانتظرت حتي قمن بجمع الورؽ كقدمنو إليها فأخذتو ككضعتو في
حقيبتها ثم سألت ىند بلهجة شبو متهكمة  :إيو يا دكتورة ? ماكتبتيش ً
انت كماف
ىدفك من دخوؿ الكلية ? كال تحبي تحتفظي بالسبب لنفسك?
أجابتها ىند في ىدكء مثير  :أحب أحتفظ بالسبب لنفسي
قالت ناريماف متهكمة  :عموما أنا عارفة السبب..زفرت ىند في ضيق فابتسمت
ناريماف ثم أعطتهم ظهرىا كقامت بوضع صور علي البركجيكتور كبدأت
المحاضرة قامت بشرح االلتهابات المهبلية ككيفية الوقاية منها ككيفية إعطاء
األمهات كالفتيات التوعية بشأنها بشكل صحيح ثم انتقلت إلي شرح مرحلة
البلوغ كعالماتو كانتهت بالدكرة الشهرية كأعراضها ككيفية التوعية بخصوصها
كالتعامل معها من حيث النظافة كالتغذية..ثم أنهت المحاضرة قائلة  :المحاضرة
الجاية حنتكلم بشكل مفصل عن اىم قضية يجب التوعية لها كالتحذير من
خطورتها مرارا كتكرارا ...أنا حفصلها محاضرة مستقلة ألنها بالنسبة مهمة جدا
كىي موضوع الختاف ...كك
رفعت ىند يدىا فقالت ناريماف  :اتفضلي يادكتورة
سألتها ىند  :أنا شايفة أف الوعى الصحى الزـ يشمل كل فئات المجتمع ليو
بنخص المرأة فقط بالتوعية الصحية ?
عقدت ناريماف ساعديها أماـ صدرىا كقالت بنوع من االستخفاؼ:سؤاؿ مهم فعال
انت ً
رفع الوعي الزـ يكوف عاـ بس أجابتو اتقالت في أكؿ محاضرة فلو ً
كنت
ً
ً
مركزة شوية معانا ً
ككفرت السؤاؿ دا عليا كعليكي .اتفضلي اقعدم
عرفت
كنت
ثم استدارت لتجمع أشيائها كلكنها فوجئت بهند تهتف باحتجاج غاضب ً :
انت
ليو بتعامليني كدا?
توقفت ناريماف ثم التفتت إليها كقالت :نعم? بعاملك إزام ?
ىتفت ىند بصوت مختنق :دايما بتتعمدم تهينيني كتقللي مني مع إني اعتذرت
عن غلطي

اتجهت ناريماف إليها ككضعت كلتا يديها علي المدرج أمامها قائلة بكل صرامة
الدنيا  :أنا عمرم ما اتعمدت أىين حد كال أقلل منو يا دكتورة ..أسلوبي ً
معاؾ رد
بسيط علي تصرفاتك كطريقتك ..كحتي طريقة طرحك لألسئلة..الموقف القديم
مش في بالي أصال كمش بتعامل علي أساسو و
معاؾ ..دا اسلوبي العاـ..كونك بقي
كاخدة علي الطبطبة كالدلع مش مشكلتي ..مفهوـ? اتفضلي اقعدم كدم اخر مرة
تتكلمي كدا معايا ..ألف صبرم ً
عليك خالص نفذ .
قالت ذلك ثم استدارت ثانية للمكتب كلكنها تجمدت مكانها حين أجهشت ىند
بالبكاء الحار فأطلقت زفرة طويلة قبل أف تلتفت اليها ثانية كتلقي بالقلم الذم
بيدىا ارضا في عنف كىي تهتف في سخط عصبي  :تعرفوا..أسخف حاجة
عملتها إني قررت أدم سنة أكلي محاضرات ..دكؿ طالب لسة عايشين في نظاـ
الثانوم كمراىقتو كمش حاسين إنهم خالص بقوا دكاترة مسئولين..مافيش مجاؿ
للشعتفة كالدلع ثم التفتت لهند كقالت  :إيو يادكتورة بتعيطي ليو ? أنا قلت إيو
دلوقتي علشاف تعيطي ?
تجب ىند بل أخذت تبكي كاألطفاؿ مما أثار عاطفة ناريماف فقالت بلهجة
لم ٍ
أكثر لين  :الزـ تعرفي إنى بعاملكم كلكم زم أكالدم كإني عاكزاكم تكونوا
أحسن دكاترة كأنا مش بعاملك بقسوة زم ما ً
انت متخيلة...بس في حاجة في
أسلوبك كتصرفاتك عاكزة تتظبط ً ...
انت عاكزة تركبي فرامل لكالمك شوية
كتصرفاتك ...تعرفي حد تاني غيرؾ بيعمل كدا ككنت متأكدة انو عن قلة أدب
كال عنجهية كاهلل..لكنت حطرده من أكؿ محاضرة ككنت ححولو للتحقيق كخالص
أمره انتهي بالنسبة لي ...لكن ألني حاسة اف تصرفاتك دم ال إرادية كدا زم
التبوؿ الالإرادم غير مقصودة بفوت لك ...
ضحكوا من كلمتها كتدخلت نسرين قائلة :ىي ىند فعال يا دكتورة ناريماف
ماتقصدش ..بس ىي ما بتنقيش كالمها
ابتسمت ناريماف قائلة  :طبعا مين يشهد للعركسة ...ما انتم أصحاب
ثم التفتت إلي ىند كقالت مبتسمة برفق :تقصدم دبش يعني? ..ماشي ما أنا
فاىمة كبرد إيو المشكلة
ثم ربتت علي رأس ىند كقالت في رفق  :خالص بطلي عياط ..

ثم مدت يدىا داخل جيبها كاخرجت لوح شيكوالتة ككضعتو في يد ىند قائلة :
خدم شيكوالتة أىي كاسكتي
ضحكوا جميعا فقالت ناريماف ضاحكة  :بتضحكوا علي إيو ? انتم عارفين
الشيكوالتة دم أفخر أنواع الشيكوالتة السويسرية ...مابعرفش أشتغل كال أركز
من غيرىا بس مش خسارة في ىند..ثم قالت لهند خديها كلها كماتديش منها
لحد فيهم خصوصا نسرين دم
ضحكوا ثانية بينما ابتسمت ىند فمسحت ناريماف كجهها بيدىا كأعطتها ضمة
سريعة أذابت قلب ىند كقبلة علي رأسها قائلة في حناف  :ماتزعليش حقك عليا
أكمأت ىند برأسها دكف اف تنطق؛ فاتجهت ناريماف إلي المكتب قائلة في كد :
حعيد تاني اللي قلتو في أكؿ محاضرة بس علشاف خاطرؾ ثم بدأت تشرح أما
ىند فقد مسحت كجهها بيدىا كجلست تستمع كقد بدأت تدرؾ لماذا تعلقت
بهذة الدكتورة من اللحظة األكلي ...إنها حنونة ...جدا ككانت ىذة اللحظة بداية
منحني جديد فى عالقتها بها
عادت ىند الي منزلها بعد انتهاء المحاضرات فابتدرتها جدتها قائلة  :ىند تعالي
باباكي معايا علي التلفوف ...كلميو
توقفت ىند كالتفتت إلي جدتها قائلة في جمود  :سلمي لي عليو
قالت جدتها كىي تلوح إليها بسماعة الهاتف  :خدم ىو عاكز يكلمك
زفرت ىند ثم اتجهت إليها كأخذت السماعة قائلة في فتور :آلو أىال يابابي
.الحمد هلل انا كويسة..ال شكرا مش عاكزة حاجة ..نانا معاؾ أىي
ثم أعطت لجدتها الهاتف بسرعة كاتجهت ثانية إلي غرفتها فانهت د نجوم
المكالمة مع ابنها سريعا كىتفت بهند  :ىند استني
توقفت ىند ثانية كالتفتت إلي جدتها متسائلة فقالت جدتها مؤنبة  :إيو األسلوب
اللي بتكلمي باباكي بيو دا ?
قالت ىند بفتور  :أم أسلوب?
قالت جدتها  :أسلوب إيو ? دا كاف ناقص تقفلي في كشو السماعة ? دا بدؿ ما
تتكلمي معاه ما كحشكيش ?

قالت ىند في بركد  :ال ماكحشنيش ...ألنو أصال مش موجود في حياتي علشاف
يوحشني
ىتفت بها جدتها محذرة في غضب  :ىند أنا قلت لك إيو قبل كدا ? اتكلمي
بأدب عن باباكي
قالت ىند بغضب مكبوت  :آسفة يانانا بس حضرتك اللي بتناقشيني ...كدم
مشاعرم كأنا حرة فيها
قالت جدتها في لين :كليو يا حبيبتي شايلة منو كدا دا بيحبك
ىند ىاتفة في غضب فجأة  :لو الحب بالطريقة دم مش عاكزاه يانانا لو ىي دم
األبوة أنا كارىاىا ...أنا حاسة إني اتيتمت أـ كأب ...
ىتفت جدتها محذرة  :ىند
قالت ىند كىي تتجو لغرفتها  :ىي دم الحقيقة يانانا ً
كانت بتحاكلي تجمليها
ثم صعدت بينما تهاكت جدتها علي األريكة ...كانت تدرؾ أف حفيدتها محقة في
شعورىا فابنها بالفعل لم يقدـ لها مايقدمو أم أب البنتو .من رعاية كحناف
كاحتواء ...طواؿ عمره مسافر ال يأتي إال اياـ مرة أك مرتين في السنة ...ىي كأـ
تعاني من بعده عنها كىي في احتياج إليو في ىذة السن المتقدمة ...كابنتو
المراىقة تحتاجو بشدة ...كىي تحاكؿ جاىدة أف تقربها منو فهي التدرم كم
تبقي لها من العمر كال تريد أف يظل ابنها في كحدتو بالغربة كابنتو ىنا تعاني من
كحدة من نوع تاني ....ككل ىذا بسببها...نوعا ما  .غلبتها دموعها فاخذت تبكي
في صمت فقد كاف بداخلها ىموـ تفوؽ الجباؿ
***
في غرفتها ألقت ىند نفسها علي فراشها محاكلة تناسي مكالمة كالدىا ...ككالـ
جدتها التي تحاكؿ دائما تجميل صورتو في عينيها ...تحاكؿ دائما أف تتأقلم علي
بعده اك تتعامل في حياتها كأنو مات كانتهي االمر كلكن التستطيع  ...إنو يعيش
كيتمتع بكامل صحتو كيستمتع بحياتو مهمال إياىا ....تحاكؿ في كل مرة إيجاد
تفسير لبعده عنها المتعمد كاىمالو لها علي ىذا النحو كتكاد تجن من التفكير
كلكن ال تصل إلي تفسير غير أنو يكرىها أك إنها ليست ابنتو أصال ...ىزت

رأسها في مرارة يالو من شعور ال تستطيع جدتها كم ىو مؤلم بالنسبة لها ...لو
كاف متوفيا كوالدتها لما شعرت بهذا المقدار من األلم ..لكن شعور النبذ و
قاس
كمؤلم ...ىزت رأسها ثانية كىي تحاكؿ نفض األفكار ..اتجهت تلقائيا بتفكيرىا
إلي المدرج كماحدث اليوـ مع ناريماف ..تستعيد تلك الضمة الحنوف التي أعطتها
إياىا ..مرارا كتكرار تريد أف يتوقف شريط الحياة عندىا ...منذ أمد بعيد لم
يضمها أحد إلي صدره ...جدتها تحبها جدا كلكنها جافة صارمة ...جدىا الوحيد
الذم كاف يحنو عليها كالدتها كانت شديدة العصبية خصوصا في أكاخر حياتها
حين اشتدت الخالفات بينها كبين كالدىا كأدمنت التدخين حتي أصيبت بسرطاف
الرئة الذم قضي عليها خالؿ عاـ فقط ...كالدىا ...آه ىا ىي عادت للتفكير
فيو ....لم تنعم معو كال تذكر أنو أخذىا مرة كاحدة في أحضانو مثل كل أب مع
ابنتو ....بل إنو ال يكاد ينظر إليها ...الهذه الدرجة يكرىها ? لماذا لماذا...لم
تجد إجابة تشفى صدرىا لهذا السؤاؿ
***
ليال خرجت ناريماف من باب شقتها متأىبة للذىاب إلى عيادتها فقابلتها أمنية
على السلم كقالت لها بتحفز :ناريماف تعاليلي بس كدا ..عاكزة أكريكي حاجة
سألتها ناريماف بدىشة :فى إيو يا أمنية?
قالت أمنية  :تعالي بس شوفى ..أنا ال حتعصب كال حزىق كال حمد أيدل
حكلمك بهدكء
ضحكت ناريماف كرفعت حاجبيها فى دىشة  :فى إيو بس ياحبى ?
ىتفت أمنية محنقة كىى تشير إلى بقعة متسخة على رخاـ السلم جانب شقتها:
شوفى الزفت تيمور عمل إيو ىنا?
ضحكت ناريماف ثانية كقالت معتذرة  :ىو عملها تاني? معلش يا أمنية أمسحيها
فيا أنا
ىتفت أمنية بغيظ :ماىو لو عملها تانى ىنا حمسحها فيكي فعال كركحى عيادتك
بفضالت الزفت

أطلقت ناريماف ضحكة مرحة عالية فهتفت أمنية بحنق :ناريماف ماتضحكيش
كتغيظيني أنا بقرؼ جدا من كدا ريحة حمامو كحشة كدا كبتخلى ريحة البيت
ىباب.
قالت ناريماف كىى تربت على كتفها مهدئة من بين ضحكها :كاهلل يا أمنية ىو
متعود يعمل فى الحماـ بس اللى بيعملو دا عاكز يتجوز كدا أسلوب اعتراض منو
على عدـ جوازه
ىتفت أمنية من بين أسنانها -:ما يتجوز كال يتحرؽ كأنا مالى اتقرؼ ليو?
قالت ناريماف ممازحة :ماىو لو تتلحلحى يا أمنية كتشوفي لو عركسة حلوة قطة
نقاكة كدا حيرتاح كيريحك
أشاحت أمنية بيدىا مستنكرة  :نعم ياختي? على أخر الزمن حشتغل خاطبة?
كلمين للقط بتاعك?ماعنو ما اتجوز ياناريماف...أطلقيو فى الشارع زم بقية القطط
يتهبب
ضحكت ناريماف كقالت  :طيب يرضيكى قط موف فيس رقيق زم دا يترمى فى
الشارع? دا يتبهدؿ يا أمنية
أشاحت أمنية بيدىا في سخط فقالت ناريماف ضاحكة :أحبك يا أموف كأنت
معصب أكعدؾ حرجع من العيادة أنظفها بس ركقى
النت مالمح أمنية كقالت  :ال أنا حنظفها بس حلقى عليو شوية ألف لو عملها
تاني أنا مش حجوزه ال دا أنا حجنزه
قالت ناريماف ضاحكة :حاضر أنا حضربو على إيده كأقوؿ لو كخ ما تعملش كدا
تاني طنط أمنية بتزعل
ىزت أمنية رأسها مرددة بسخط  :طنط? طيب ياناريماف ركحي عيادتك علشاف
مافيش فايدة من الكالـ معاكي
ضحكت ناريماف مرة أخرل كقالت كىى تغادر  :سالـ يا أموف...عاكزة حاجة من
بره?
قالت أمنية بلين مبتسمة  :ال خدل بالك من نفسك مع السالمة
ركبت ناريماف سيارتها بينما عادت أمنية الى شقتها

أكقفت ناريماف سيارتها أماـ الصيدلية المجاكرة للعيادة كخرجت منها حاملة شنطة
كدلفت للصيدلية قائلة  :مساء الخير يا د سيد
أجابها في احتراـ  :مساء الخير يا د ناريماف
كضعت الشنطة أمامها كقالت لو  :دم أدكية يا د سيد لو حد جالك محتاج حاجة
منهم كيكوف مش معاه فلوس
ابتسم كمن اعتاد األمر كقاؿ  :عارؼ كاهلل يا د ناريماف من عنيا
قالت  :أشكرؾ
سمعت صوتا مألوفا  :مساء الخير ..
قاؿ د سيد  :مساء النور
التفتت ناريماف لتجد ىند ممسكة بركشتة تناكلها للدكتور قائلة  :العالج دا
عندؾ يا دكتور ?
القي د سيد بنظرة علي الركشتة قبل أف يهز رأسو نفيا كقاؿ  :لألسف يا آنسة مش
موجود اليومين دكؿ بس ممكن بديل
ظهرت علي كجهها عالمات اإلحباط كقالت  :ال ماينفعش
تدخلت ناريماف قائلة في كد  :إزيك ياىند
فوجئت ىند بوجود ناريماف فابتسمت قائلة في ارتباؾ خجوؿ  :أىال كسهال إزم
حضرتك?
قالت ناريماف  :عاكزة دكا إيو كمش القياه ?
قاؿ د سيد  :دا دكا ?..للضغط بس لألسف شحيح اليومين دكؿ
الفتت ناريماف إلي ىند كقالت لها بلهجة كدكد :عندم منو في العيادة شريطين
ياىند تعالي معايا خديهم لغاية ما تالقي منو تاني
قالت ىند بخجل :شكرا أنا حشوؼ في صيدليات تانية
قالت ناريماف بلهجة قاطعة كىي تجذبها من يدىا  :شكرا إيو ىو أنا بعزمك علي
أكل ? دا دكا
بعد إذنك يا دكتور سيد

ابتسم د سيد لقولها كقاؿ  :مع السالمة أما ىند فابتسمت بدكرىا كخرجت معها
فقالت لها ناريماف كىي تشير إليها بالركوب  :اركبي ...العيادة قريبة من ىنا ..
ىند مرتبكة  :أنا مش عاكزة أتعب حضرتك
قالت ناريماف  :تعب إيو بس ??? قولي لي الدكا دا لمين
أجابتها ىند في اقتضاب  :لنانا
ألقت ناريماف عليها نظرة فاحصة  :د نجوم ?? ً
انت قاعدة معاىا?
ظهرت عالمات األسي علي كجو ىند  :أيوه
تأملت ناريماف عالمات األسي التي ظهرت علي كجهها بشئ من الدىشة كلكنها
تخطت ذلك كقالت مداعبة  :كلتي الشيكوالتة ?
ابتسمت ىند قائلة  :حلوة قوم
قالت ناريماف ضاحكة  :أىو كل ما تسمعي الكالـ حتاخدم منها
نظرت إليها ىند في حرج  :أنا مش عاكزة شيكوالتة ...أنا عاكزة حضرتك
تسامحيني من قلبك .أنا غلطت ك..
قاطعتها ناريماف في حناف  :لسة بتفكرم في الموضوع دا ? انا نسيتو ياىند قلت
لك ...كل اللي عاكزاه منك تركبي محبس يظبط أقوالك كأفعالك الإلرادية دم
...عاكزين سباؾ ماىر في الخصوص دا ..ثم أطلقت ضحكة مرحة
فضحكت ىند قائلة  :أكعدؾ أحاكؿ
قالت ناريماف كىي تتأملها في كد  :خالص متفقين
كصلت العيادة فقامت ناريماف باالتصاؿ برانيا مساعدتها قائلة  :رانيا ..في درج
المكتب اليمين حتالقي شرايط ...للضغط نزليها لي أنا تحت العيادة ...بسرعة
بس
ثم التفتت لهند قائلة  :أم دكا ماتالقيهوش قولي لي كأنا حجيبو لو علي طوؿ
..كأنا حجيب لك من دا تاني ..خالص ?
قالت ىند في امتناف  :شكرا لحضرتك

نزلت رانيا بالعالج فأخدتو ناريماف منها كناكلتو لهند كقالت  :رانيا أنا حوصل
الدكتورة كأرجع دقايق مش حتأخر
قالت ىند مسرعة  :ال أنا حنزؿ ىنا البيت قريب
استوقفتها ناريماف  :ال حوصلك كما تتكلميش كتير..مش عاكزة مناىدة لسة فوؽ
حناىد كتير
تأملتها ىند لحظات في إعجاب ثم قالت  :حضرتك حنينة قوم
رمقتها ناريماف بنظرة كدكد ثم قالت بتهكم  :مش في كل األكقات ..ساعات
بقلب
أكمأت ىند برأسها دكف أف تجيب فأطلقت ناريماف ضحكة ثم.ربتت علي رأس
ىند كقالت ً :
كانت بريئة قوم ...رغم تصرفاتك اللي ممكن تدم إيحاء بالعكس
نظرت إليها ىند في تساؤؿ فتابعت ناريماف  :نتكلم بعدين ...كصلنا ...سالمي
لدكتورة نجوم
كدت ىند لو طاؿ الطريق أكثر لتنعم بصحبتها كلكنها نزلت قائلة  :ما تتفضلي
شوية يا دكتور
قالت ناريماف في كد كىي تدير سيارتها  :.شكرا ياىنود ..مرة تانية إف شاء اهلل
...تصبحي علي خير
قالت ىند كىي تودعها في حرارة ً :
كانت من أىلو انطلقت ناريماف بينما تابعتها
ىند بنظرات ىا حتي اختفت عن ناظريها كدخلت
***
في منزلها ناكلت ىند جدتها العالج كقالت  :أخيرا لقيتو لفيت عليو كتير مش
موجود في أم صيدلية
جدتها متسائلة  :طيب لقيتيو فين ?
أجابت ىند  :بالصدفة قابلت د ناريماف في الصيدلية اللي جنبنا كلما عرفت قالت
لي إنو موجود عندىا كجابتو لي كبتسلم علي حضرتك
عقدت جدتها حاجبيها في دىشة كرددت  :بتسلم عليا ?

أجابت ىند في بساطة  :أيوة لما عرفت إف الدكا دا ليكي ...
جدتها متسائلة في اىتماـ  :ىند شايفاكي بقيتي قريبة منها الدكتورة دم
قالت ىند بحب  :ال دم كانت صدفة كمع ذلك أنا نفسي أكوف قريبة منها ً
انت
ماتتصوريش يانانا ىي حنينة قد إيو ...
ىتفت جدتها فجأة في سخط  :ال ياىند خلي عالقتك بيها في حدكد الدراسة
كبس فهمتيني ?
تأملت ىند جدتها في دىشة كتساءلت  :ماىي عالقتي بيها في حدكد الدراسة
..بس ليو حضرتك منفعلة كدا كمش عاكزني أقرب منها
قالت جدتها مشيحة بيدىا في غضب  :أنا مش ناسية لها إنها ضربتك في
الجامعة ..كال ً
انت نسيتي ?
ابتسمت ىند قائلة في حنين  :أنا غلطت فيها يانانا كىي اعتذرت لي زم ما قلت
لحضرتك ..كأنا خالص نسيت الموضوع
قالت جدتها في إصرار عصبي  :برضو خلي عالقتك بيها في حدكد
تساءلت ىند متعجبة  :في إيو يانانا ..في حاجة غير موضوعها معايا ?
قالت جدتها  :ال كاف خالؼ قديم كخايفة يكوف قربك منها فيو ضرر ليكي
ىتفت ىند في دىشة مستنكرة  :ضرر? ضرر من أم نوع يانانا ??? حضرتك
مخبية عني حاجة?
قالت جدتها في نفاذ صبر  :ىو ً
انت الزـ تجادليني كبس? ما تسمعي الكالـ
كخالص ياىند  ..بقولك ماتقربيش منها زيادة كبس قولي حاضر
سألتها ىند  :من غير ما اقتنع ?
ىتفت جدتها مؤكدة في حنق  :أيوه مش الزـ تقتنعي دلوقتي
زمت ىند شفتيها في تبرـ ثم زفرت قائلة  :طيب أنا رايحة أكضتي عاكزة مني
حاجة ?
قالت جدتها  :ال ياحبيبتي بس ذاكرم،كويس كبالش مسكتك في الموبايل دم
ىند كىي تقبلها من رأسها  :حاضر يانانا حذاكر كاهلل

ربتت جدتها علي يدىا كقالت في حناف  :تصبحي علي خير ياحبيبة نانا
قالت ىند  :كحضرتك من اىلو ثم اتجهت الي غرفتها تتابعها عينا جدتها التي
امتألتا حبا ..كقلقا من عالقة قد تسبب لها أذم نفسي ثم زفرت مغمغمة :
يارب اخلف ظنوني
***
فى عيادتها
رنت ناريماف جرس االستدعاء بعد أف أنهت كشف ليدخل كشف آخر فقامت
رانيا بإدخالو كغلق الباب ..كاف كما اعتادت ناريماف ..شابة صغيرة مع شاب
يبدك زكجها كسيدة أكبر سنا تبدك.كأمها ...كتنبأت بحكم الخبرة  ...شاباف
متزكجاف حديثا كىناؾ مشكلة ما ،المهم بعد أف جلسوا سألت  :خير
قالت األـ  :بنتي ضحي لسو متجوزة مابقالهاش شهر..كفي عندىا إفرازات كدا
كآالـ يعني  ...خالؿ الموضوع دا
أطرقت ضحي برأسها في خجل بينما تدخل زكجها قائال بزىق " :الموضوع بقي
زيادة ..ياريت تشوفي لنا حل يا دكتور
ناريماف في ىدكء  :طبيعي في بداية الزكاج يكوف في ألم كصعوبة نوعا ما
خصوصا لو في التهابات كماف ...الموضوع بسيط إف شاء اهلل بس انت
ماتستعجلش
صمت بينما قالت لضحي  :ياريت تقومي علي السرير كدا نكشف كنشوؼ
انهت ناريماف الكشف كاتجهت الي مكتبها قائلة كىي تكتب الركشتة  :شوية
التهابات بسيطة تركح بالعالج كاإلرشادات اللي كتبتها في ظهر الركشتة ...
تدخل زكجها قائال بضيق  :ياريت كماف يادكتورة تشوفي لنا السمار اللي في
المنطقة دم ...تعالجيها منو قاؿ ذلك كىو يلقي نظرة قرؼ علي زكجتو التي
أطرقت زكجتو برأسها في خجل بيننا زفرت أمها في ضيق فقالت ناريماف كىي
ترمقو بنظرة استخفاؼ  :السمار دا طبيعي في َ 0في المية في الستات كالبنات
...يعني ماىواش مشكلة صحية يعني تستدعي زىقك...كمع ذلك ممكن أحولها

لدكتورة جلدية تعملها جلسات كحاجات بس الموضوع حيحتاج االالؼ من
الجنيهات ..انت مستعد تصرؼ??
ارتبك قائال  :ال دا كتير
قالت بلهجة قاطعة  :يبقي تبطل تتفرج علي أفالـ اباحية ..الف الستات اللي
بتشوفهم فيها مش طبيعيين
قاؿ بسرعة في ارتباؾ  :ال أنا مابتفرجش علي حاجة...أنا شايف إف الطبيعي
قاطعتو ناريماف في حزـ  :ما أنا بقولك دا الطبيعي ...عموما أم كاحدة بتشوفها
جميلة في التلفزيوف بيكوف كراىا فريق كامل كفلوس كتير علشاف تطلع كدا
فاحمد ربنا إنو رزقك بزكجة جميلة طبيعي ككماف خجولة كمحترمة ...كفوؽ دا
كلو حاللك...ماتستغناش بالحراـ المزيف عن الحالؿ الحقيقة
قاؿ بارتباؾ :أنا ماقلتش حاجة
ناريماف  :تماـ ..يبقي ماتحرجهاش بقي كزم ما انت عاكزىا جميلة كىي كدا اىتم
انت كماف بنفسك كبشكلك
.ثم التفتت إلي ضحي كقالت  :أسبوع بالعالج كااللتزاـ كااللتهابات حتركح كإف
شاء اهلل تبقي كويسة ...ألف سالمة عليكي
أمها قائلة في انشراح  :ربنا يبارؾ لك يا دكتورة كيوسع عليكي
ناريماف مبتسمة  :ألف سالمة عليها
قاموا مغادرين فهزت ناريماف رأسها مغمغمة في سخرية  :عاكز مراتو ملكة جماؿ
كىو ريحة بقو أعوذ باهلل ....حاجة مقرفة
***
في المدرج يوم األحد
دلفت ناريماف كألقت السالـ كبدأت المحاضرة قائلة  :دلوقتي نتكلم عن موضوع
مهم جدا كىو الختاف ...أك ختاف البنات كاللي أنا بسميو جريمة تشوية كيعتبر
من أسوأ أنواع العنف اللي بتتعرضو البنت كىي صغيرة بيمثل اعتداء جسدم
كنفسي رىيب  ...ألف تأثيره النفسي كالصحي بيمتد معاىا طوؿ عمرىا

الختاف بمعناه العلمي عملية صحية إلزالة جزء ضار من الجهاز التناسلي الذكرم
...لكن اليمكن نطلق الكلمة دم علي الجريمة اللي بتحصل للبنات ...فهي ال
عملية صحية كال بتستند لدين بالعكس تماما أضرارىا كتير ككخيمة صحيا كنفسيا
أما عملية الختاف عموما أك التشوية  :ىي إزالة جزء من الجهاز التناسلي االنثوم
...إما جزء من البظر أك كامل البظر أك إزالة للشفرتين أك إزالة لكامل العضو
الخارجي مع تضييق فتحة المهبل كالسماح بوجود فتحة ضيقة لمركر دـ الدكرة
العادة أك الجريمة البشعة دم ىي عادة قديمة فرعونية كأفريقية يعني مش إسالمية
كمش منتشرة إال في دكؿ أفريقيا فقط  ،بيقوـ بالعملية دم إما داية أك ممرضة أك
حالؽ الصحة في الريف كأحيانا لألسف أطباء منعدمي الشرؼ ....طبعا بتنتشر
في المناطق األقل تعليمان كاألفقر كفي الريف خصوصا
إيو أضرارىا ??
أكالن نفسيان ..نقدر نقوؿ بتسبب صدمة عصبية قوية للبنت ممكن تتسبب لها
مشاكل كتيرة خصوصا بعد الزكاج ....أىمها البركد اللي ممكن يكوف نفسيان ثم
عضويان نتيجة إزالة الجزء الحساس كىو البظر
األضرار الصحية كتيرة جدا أىمها النزيف الحاد اللي ممكن يؤدم للوفاة ،
التلوث نتيجة طبعا لعدـ تعقيم األدكات المستخدمة ألف غالبا زم ماقلت اللي
بيعمل العملية داية أك حالؽ كبيستخدموا أدكات ملوثة ،التهابات مجرم البوؿ
المتكررة ػحدكث عسر طمث نتيجة صعوبة مركر الدـ في بعض أنواع الختاف ،
البركد الجنسي ،تكيس المبايض كالعقم في بعض االحياف ،غير نقل الفيركسات
زم فيركس سي كأحيانا اإليدز بسبب تلوث األدكات المستخدمة ؛طيب عادة زم
دم ليو منتشرة االنتشار الواسع دا ?
نتيجة جهل أعمي بالدين بيمارسوىا ادعاء إنها عفة للمرأة كصوف لها من
االنحراؼ ؛يعني بيختصركا سنوات التربية كغرس القيم كاألخالؽ بازالة
أعضاءىا التناسلية ...علما بأف المرأة رغباتها الجنسية ال تأتي في المقاـ األكؿ
..المرأة بطبيعتها عاطفية...يعني الرغبة الجنسية عندىا مش األكلي بعكس الرجل
...كلو طبقنا المبدأ السطحي الجاىل دا إننا نحافظ علي عفة المجتمع من

االنحراؼ فمن باب أكلي نزيل كامل األعضاء التناسلية للرجل ...ألنو بيثار من
اقل نظرة اك كلمة أك حتي ريحة بارفاف ..
أطلقوا جميعا الضحكات فواصلت  :لكن االمور ما بتمشيش كدا ...ربنا خلقنا
علي شكل كجسم الزـ نحافظ عليو كنكرمو ...الحفاظ علي الفضيلة في المجتمع
يجي بالتربية السليمة كغرس القيم كاألخالؽ في أكالدنا ...كبأننا نطبق شرع ربنا
السليم ىي أنها تحتشم كىو يغض بصره ..انتهت إنما المجتمع الجاىل اللى
عايشين فيو رابط عفة المجتمع كنقاءه بالمرأة فقط لكن زم ما قلت..
ىتفت إحدم الطالبات فجأة في قوة  :الختاف مكرمة للمراة كفي أحاديث بتدؿ
علي جوازىا
التفتت ناريماف إليهم كقالت في حدة  :مين اللي اتكلمت ?
رفعت إحدم الطالبات يدىا فهتفت بها ناريماف في صرامة  :قومي اقفي
كقفت الطالبة فقالت ناريماف بصرامة  :أكال لما تحبي تتكلمي تستأذني كتقومي
تقفي كبعدين ترفعي النقاب عن كشك علشاف أشوفك إحنا في كلية كلها بنات
مافيناش راجل أكؾ? ارفعي نقابك
رفعت الطالبة نقابها فسألتها ناريماف في صرامة  :اسمك ايو?
قالت الطالبة  :حبيبة محمد
سألتها ناريماف في صرامة  :قولي لي ياحبيبة ً ...
انت اتعملك عملية الختاف?
صمتت الطالبة كقد امتقع كجهها خجال فكررت ناريماف في صرامة أشد  :عملتيها
كال ال ? جاكبي
أكمأت حبيبة برأسها دكف أف تجيب كقد احمر كجهها خجال فقالت ناريماف في
حزـ  :لما ىي مكرمة كجائزة شرعا كمن تماـ دين المرأة تقدرم تقولي لي ....
ً
انت مكسوفة ليو تجاكبي ? ىو كماؿ التدين كالعفة شئ يخجل ?? ماتجاكبي
صمتت الطالبة فقالت ناريماف في لهجة أقل حدة  :ياريت ماننسبش أم حاجة
للدين
الدين قاؿ الضرر كال ضرار..يعني أم حاجة تمثل ضرر لإلنساف معنوم أك صحي
ممنوعة..تقدرم تقولي لي إيو فوايدىا ???

األحاديث المذكورة إذا دعت الحاجة فى زكايد بتتشاؿ كدم حاجة بتقررىا
الطبيبة..فهل اللي بيتم عندنا بيتم بالصورة دم ??? دم سلخانة يا حبيبتي
كالشيخ اللي قاعد يفتي كيحلل كيحرـ بمزاجو أكؿ كاحد بيتجوز كاحدة كاتنين
كتالتة علشاف يدكر علي متعة ممكن يكوف مفتقدىا مع زكجتو المختتنة ...دا
شغلي كشفت فيو بالكم كتير ..تعالي ىنا يا دكتورة حبيبة ..
كقفت حبيبة لحظات مترددة فقالت ناريماف في تهكم عصبي  :خايفة من إيو أنا
مش بعبع ..تعالي
تقدمت حبيبة منها فأخرجت ناريماف مذكرة ناكلتها اياىا قائلة  :،دم مذكرة
عاكزاكي تقرئيها كويس كتصوريها ألصحابك عن الختاف بالكامل ..كاألحاديث
اللي اتقالت فيو..علي فكرة كصية الرسوؿ بالخفض مش الختاف كىو إزالة الجزء
الزائد يعني إذا كجد كنوع من التجميل فد طبعا أكيد بعد استشارة طبيبً ..
انت
بقي تقدرم توصلي للناس كاألمهات المعلومة دم بأسلوب مبسط كىم حيقتنعوا
ألنو جام من دكتورة منتقبة...بس المهم ً
انت اللي الزـ تكوني مقتنعة يابنتي
..اإلسالـ عمره ما شرع حاجة فيها ضرر لإلنساف كالعادة دم مدمرة مش بس
مضرة...متفقين
قالت حبيبة في تقدير كقد بدا عليها االقتناع  :متفقين ..شكرا لحضرتك
ربتت ناريماف علي كتفها كأشارت إليها بالجلوس قائلة  :اتفضلي اقعدم..ثم
بناء
التفتت الى الطالبات كقالت  :عاكزاكم دايما تقرأكا كتير ماتصدركش أحكاـ ن
على السماع  .كخلي دايما كالمكم مبني علي علم كقناعة كعمر ما منهج اإلسالـ
اتعارض مع قناعات اإلنساف الفطرية السليمة..كما تنسبوش كل حاجة للشرع
بعلم كبدكف علم...ألف دم أكتر حاجة بكرىها في حياتي لو قدرتوا خالؿ
التوعية الصحية اللي حتمارسوىا في الصيف تغيركا فكر حد ...أسرة كاحدة أك
أـ كاحدة تجاه الموضوع دا ...يبقي مكسب
ثم أعطتهم ظهرىا لتعد حقيبتها فقامت ىند قائلة  :ممكن أقوؿ حاجة يا دكتورة
بعد إذنك?
التفتت ناريماف إليها قائلة بتهكم عصبي :نعم ياست ىند اتفضلي بس علي فكرة
أنا ركحي في مناخيرم دلوقتي ...فخدم بالك

ابتسمت ىند كقالت كىي تمسك بالمايك أمامها  :عاكزة أقوؿ اف حضرتك
أحن كأرؽ دكتورة أدتنا
ترددت الكلمات المؤيدة لكالـ ىند  ،فارتفع حاجبا ناريماف في دىشة كقالت:
آخر حاجة كنت أتوقعها منك ياىند..عموما شكرا ليكي كلكم
تابعت ىند  :كحضرتك دمك خفيف كماف
ابتسمت ناريماف كقالت مداعبة  :دا شئ مفركغ منو
ضحكت ىند كقالت  :كإيد حضرتك تقيلة
ىتفت ناريماف مبتسمة  :قلبك أسود..أنا اعتذرت لك كجبت لك موبايل
كشيكوالتة من مرتبي الضئيل ..أعمل إيو تاني?
ضحكوا لتعليقها كضحكت ىند كقالت  :حضرتك ً
كنت سألتينا إيو ىدفنا من
دخوؿ الكلية..كأنا ماجاكبتش لكن دلوقتي بقوؿ لحضرتك أنا دخلتها بدكف رغبة
مني..كنت مجبرة ألف أىلي دكاترة كعاكزني أكوف دكتورة زيهم ...ماكنتش حابة
الكلية كال عاكزة أستمر فيها..لكن بعد محاضرة حضرتك عن أخالقيات المهنة
اتغيرت فكرتي ككجهة نظرم للنقيض كقررت أغير نيتي من إني أكوف زم أىلي
ألني أكوف طبيبة بالمواصفات اللي حضرتك ً
قلت عليها ...أك أحاكؿ علي األقل
ارتفع حاجبا ناريماف في تأثر كقالت في عاطفة  :اللي قلتيو دا أكتر حاجة فرحتني
...إني قدرت أغير تفكير حد فيكم...دا كافي بالنسبة لي ..
قالت ىند  :ممكن أطلب طلب ?
قالت ناريماف مداعبة  :كنت حاسة إف كرا التثبيت دا كلو مصلحة..بس لألسف
الشيكوالتة خلصت
قالت ىند في حب  :ال أنا مش عاكزة شيكوالتة..أنا عاكزة حضن?
ابتسمت ناريماف في تأثر ثم قالت كىي تفتح ذراعيها  :تعالي
اتجهت إليها ىند مسرعة كعانقتها في حرارة  ،ككأرض جافة عطشي متشوقة
لقطرات ماء تدفقت مشاعر أمومة مفقودة لتمأل كياف كقلب ناريماف كىي تضم
إليها ىند التي ذابت بين ذراعيها لتشبع ىي األخرم مشاعر بنوة جريحة

كانت لحظات كدت كلتاىما أال تزكؿ فقد كاف كالىما فى احتياج لهذا
الحضن..كيالو من قدر ابنة غريمتها ترتمي في حضنها كىي غريمة أمها ...إنو
القدر
ربتت ناريماف لحظات علي ظهرىا ثم أبعدتها قائلة للطلبات الالتي كجمن
متأثريات بالموقف كبلهجة حاكلت جعلها مرحة  :خلوا بالكم كل دا مش
حيمنعني إني ألبكم لو حد فيكم غلط ...خصوصا ً
انت قالت ذلك كىي تربت
علي رأس ىند ثم أخذت حقيبتها كغادرت المدرج مغالبة دموع استماتت للخركج
من مقلتيها بينما تابعتها ىند بعينيها اللتين امتألتا حبا
***
منذ تلك المحاضرة تغيرت ىند تماما أصبحت ال تترؾ محاضرة كال تتأخر دقيقة
عن ميعاد أم محاضرة أصبحت أكثر تهذبا في عالقتها مع األساتذة كالمعيدين
كأصبحت تترقب المحاضرة األسبوعية لناريماف..كانت تلك الساعة التي تستمع
فيها إلي ىذه الدكتورة الزاد الركحي الذم يمدىا بالقوة لتواصل حياتها الجافة..بل
إف ىند كانت تختلق أم سؤاؿ أك استفسار لتستوقف ناريماف كتتحدث معها
...كناريماف كانت تشعر بهذا جيدا كبدكرىا كانت تشعر إف ىند بدأت تحتل
جزءان من مشاعرىا كتفكيرىا كلكن لم ترد أف تتجاكب مع ىذه المشاعر..لم يكن
من الممكن أف تقترب أكثر من الالزـ فهند مثل كردة محاطة بشوؾ مؤلم
...كىي ال تريد استحضار الماضي الذم تجاىد لنسيانو..االنسياؽ لمحاكالت
التقرب يقربها من ذكريات طوتها السنين كلذلك كانت تحاكؿ قدر اإلمكاف
تجاىل محاكالت ىند للتقرب منها ....حاكلت جاىدة أف تعاملها مثل أم طالبة
أخرم ...كلكن دائما ما كانت نظرات الحزف كاالنكسار اللذين تراىما أحيانا في
عينيها يثيراف دىشتها كحيرتها كتود لو عرفت لماذا ...لماذا فتاة في سنها
ككضعها تعاني ىذا االنكسار .
كفي إحدم المحاضرات كبعدما أكشكت ناريماف علي االنتهاء منها متسائلة  :أم
سؤاؿ ? رفعت حبيبة يدىا فقالت ناريماف بهدكء :اتفضلى يا دكتورة حبيببة
قالت حبيبة  :أنا قرأت المذكرة اللى حضرتك أدتيهالى قبل كدا عن الختاف
كاقتنعت باللى حضرتك قلتيو كبحثت كقرأت كل اللى كرد فيو من أحاديث

كالحمد هلل نزلت فى الوحدة الصحية اللى فى بلدنا كذا مرة أعمل توعية
بخصوصو كفى ناس كتير أقتنعت كناكية أكمل إف شاء اهلل
أبتسمت ناريماف بأعجاب ثم قالت  :برافو عليكى يا دكتورة حبيبة  ..تستحقى
دل عن جدارة ثم أخرجت لوح شيكوالتة من جيبها كأتجهت إليها لتناكلو إياىا
قائلة  :كلك عندل ىدية المحاضرة الجاية
تناكلت حبيبة القطعة مبتسمة  :شكرا لحضرتك ..ربتت ناريماف بود على كتفها ثم
عادت ثانية أماـ مكتبها كقالت  :د حبيبة تستحق درجات التقييم كاملة ألنها
عملت كذا تصرؼ يدؿ على بداية طبيبة ممتازة...أكال كانت مؤمنة بفكرة كلما
عرفت أنها خطأ قرأت كاقتنعت كمش بس كدا ال ما انتظرتش لإلجازة تنزؿ تعمل
توعية ال نزلت على طوؿ تنفذ كدا معناه أنها حتكوف طبيبة بحق إف شاء اهلل
...بتمنى كلكم تفكركا كدا..كالشيكوالتة متوفرة للجميع
ضحكوا لتعليقها بينما قالت كىى تلملم أشياءىا :المحاضرة الجاية نتكلم عن
الفحص الذاتي للثدم كالتوعية ضد سرطاف الثدم ...إشوفكم األسبوع الجام إف
شاء اهلل
ثم أخذت حقيبتها كحانت منها التفاتة إلي ىند فوجدتها ممسكة برأسها في ألم
ككجهها شاحب مصفر فسألتها في قلق  :مالك ياىند ..تعبانة ?
أكمأت ىند برأسها في ضعف بينما قالت نسرين كىي تحيطها بذراعها  :أيوة من
بداية اليوـ كمش عاكزة تركح
اتجهت ناريماف اليها ككضعت يدىا علي رأسها قبل أف تغمغم في قلق  :دم
حرارتها عالية قوم ...تعالي معايا ياىند نكشف عليكي تحت في العيادة
أمسكتها من ذراعها كساعدتها نسرين لتقف كلكن ىند تأكىت في ألم كىي
تحاكؿ الوقوؼ فهتفت ناريماف  :حد فيكم ياجماعة ينده العامل يجيب كرسي
متحرؾ تقعد عليو شكلها مش قادر يقف حتي
أسرعت إحدم زميالتها للخارج لتأتي بالعامل بينما  ،سندتها كىي تسأؿ  :لما
ً
انت تعبانة كدا جيتي ليو بس ?

تابعت نسرين كىي تراقب ىند بقلق  :بقالها فترة بتشتكي من  abcessكبتاخد
لو عالج بس مش بيخف
أتي العامل بالكرسي فساعدتها ناريماف لتجلس عليو كقالت كىي تدفعها مع
نسرين للخارج  abcess :فين ? كبقالو قد إيو ?
صمتت نسرين دكف أف تجيب كسألها العامل  :علي فين يادكتورة
قالت ناريماف بسرعة  :االستقباؿ تحت يا عم سامي ...
نزلوا لالستقباؿ كساعدت ناريماف ىند لتستلقي علي السرير ىاتفة بإحدم
الممرضات:ركبي لها كانيوال كجهاز كريد بسرعة ..محلوؿ رينجر كحطي
سيفوتاكس اجم ككيتوالؾ
قالت الممرضة كىي تشرع في عملها فورا  :حاضر يادكتورة
ثم التفتت الي نسرين قائلة:شدم الستارة دم يانسرين كتعالي قولي لي
 abcessإيو اللي عندىا قالت ذلك كىي تفحص نبض كتنفس ىند التي بدا
ككأنها فقدت الوعي من الوىن غير تأكىات مكتومة من آف آلخر فأجابت نسرين
فى توتر :أعتقد inguinal
ىتفت ناريماف في عصبية  :تعتقدم ??? ثم التفتت الي ىند كأخذت تمسح
كجهها المتعرؽ برفق ثم جذبت الغطاء عليها قبل أف تقوـ بمحاكلة نزع مالبسها
في سرعة أمسكت ىند بيديها كقد بدا عليها األلم فقالت ناريماف مطمئنة كىي
تزيح يديها برفق :ماتخافيش ياىند..أنا مش حعمل أم حاجة تألمك اطمني
كما أف نزعت بنطالها ك قامت بفحصها حتي اتسعت عيناىا لحظة في ذىوؿ
مرددة  :إيو دا يابنتي ..مستحملة دا كلو إزام أمسكت بهاتفها كطلبت رقما كما
أف أتاىا صوت عالية حتي قالت  :عالية ً
انت لسو فوؽ ? طيب أنا طالعة لك
بدكتورة طالبة معانا عاكرة أكضة عمليات فاضية األكضة الصغيرة أك ام أكضة
حتي لو أكضة الركند كأم طبيب تخدير متاح دلوقتي ...أم حاجة ياعالية دم
بارثولين جالند ابسيس بس كبيرة جدا ..ال أنا اللي حعملها ...دم دكتورة كأمرىا
يهمني .علي ما أطلع أالقي كل شئ جاىز أنهت المكالمة فشهقت ىند باكية
في كىن :عملية ال بالش عملية

ربتت ناريماف علي يدىا قائلة في رفق :بصي ياىند..أنا ممكن أفتحلك األبسيس
دا دلوقتي ىنا كبمشرط عادم كببنج موضعي بس حيبقي الموضوع مؤلم ألنك
أىملتي الموضوع لغاية ما الصديد بقي عميق كحيحتاج تنظيف كفتيل كأنا مش
عاكزاكي تتألمي فاألفضل يتعمل ببنج كلي..ماتقلقيش خالص أنا معاكي
ثم التفتت الي نسرين كأعطتها مالبسها قائلة  :نسرين خلي اللبس معاكي لما
تخرج ..ثم أخذتها جانبا كتساءلت في خفوت  :بقالها قد إيو علي الوضع دا ?
أجابت نسرين في قلق كىي تلقي نطرة علي ىند :بقالها مدة بس كانت بتقوؿ
إنها بتاخد عالج من نفسها
ىزت ناريماف رأسها في غضب  :عالج ايو دا  abcessقد الليمونة استحملت
دا ازام كدا ? كمافيش حد في البيت عندىا الحظ خالص ???
قالت نسرين في إشفاؽ  :مافيش غير جدتها .باباىا مسافر .كمامتها متوفية
تجمدت ناريماف لحظات غير مصدقة ماسمعت كرددت :بتقولي إيو ? كالدتها
متوفية ?
أجابت نسرين في حزف  :أيوه من سنين كىي عايشة من كقتها مع جدتها كجدىا
كجدىا اتوفي من سنة بس
كجمت ناريماف لحظات غير مصدقة ثم ألقت نظرة تفيض بالعطف كالشفقة علي
ىند الممدة ىناؾ شبو فاقدة الوعي ...إذف ىذا ىو سر حزنها كانكسارىا...يتيمة
...تعيش كحيدة مع جدتها التي لم تالحظ مرض حفيدتها...
قطع أفكارىا تساؤؿ نسرين القلق الباكي :حتبقي كويسة ?
قالت ناريماف كىي تربت علي كتفها مطمئنة  :إف شاء اهلل حتبقي زم الفل
ماتقلقيش
ثم اتجهت الي ىند كمسحت علي رأسها في حناف قبل أف تقوؿ للمرضة طلعيها
عندنا فوؽ في العمليات ثم صعدت بصحبة نسرين كرائها
***
في غرفة العمليات أخذت ىند تتأمل بخوؼ الكشاؼ القوم الذم تركز عليها
كدكتورة التخدير التي جلست بجانبها ممسكة بحقنة كالممرضة التي كقفت الي

جوارىا قبل أف تأتي عالية قائلة في دعابة  :أكيد الدكتورة ناريماف بتعزؾ جدا إنها
تعملك العملية دم بنفسها ...العملية دم بتعملها النائب ىنا...
حاكلت ىند اف تعلق كلكن لم تجد ما تقولو كانت خائفة بل مرتعبة ...كلكن ماؿ
عليها ىذا الوجو المبتسم الحنوف المحبب الي قلبها كالمالؾ الحارس كانت
ناريماف بعد أف بدلت مالبسها كقالت مبتسمة في حناف  :خايفة ياىنود?
أكمأت ىند برأسها إيجابا كىي تتأمل مالمح كجهها تستأنس بو فقالت ناريماف
مداعبة  :ال ماتخافيش من العملية ..إف شاء اهلل بسيطة قوم ...خافي مني أنا لما
تفوقي ...حقتلك علشاف اإلىماؿ دا في صحتك ...
حاكلت ىند االبتساـ فربتت ناريماف علي كجهها في حناف كقالت  :اقرأم الفاتحة
كالمعوذتين ياال
بدأت ىند في قراءة القرآف كأشارت ناريماف لدكتورة التخدير التي دفعت بالمخدر
في الكانيوال لتذىب ىند في سبات عميق ..فقامت ناريماف بمساعدة الممرضة
في تجهيزىا لوضع العملية ،كجلست ناريماف مغمغمة  :بسم اهلل الرحمن الرحيم
...ثم أخذت المشرط كشرعت في تنظيف الخراج بينما ىتفت عالية في ذىوؿ
كىي تبصر ق  :يا اهلل إيو دا ? أكؿ مرة أشوؼ كدا ...
ىزت ناريماف رأسها كعقبت  :أنا كماف استغربت زيك...إزام استحملت دا
كجت إزام الكلية ...أنا زعالنة قوم ياعالية علشانها ...كحاسة بكمية غضب
كغيظ إزام مافيش حد عندىا أخد بالو
ألقت عالية نظرة علي ىند التي راحت في سبات عميق كالمالؾ ثم سألت
ناريماف  :حضرتك تعرفيها ?
أجابت ناريماف كىي تواصل عملها في تركيز  :أيوه ..دم طالبة عندم في سنة
أكلي ...جدىا د محمد التهامي اهلل يرحمو كجدتها د نجوم أستاذتنا ككالدىا
دكتور دفعتي ككالدتها برضو بس متوفية
غمغمت عالية في زىشة  :أسرة طبية بالكامل كسايبين البنت كدا
ألقت ناريماف نظرة مليئة بالشفقة علي ىند ثم عاكدت عملها كىي تقوؿ :
لألسف جدىا ككالدتها متوفيين ككالدىا مسافر كىي قاعدة مع جدتها لوحدىا ...

كاضح إف ما بيقعدكش مع بعض كتير كإال كانت جدتها أخدت بالها  ...العجيبة
بقي إني لغاية كقت قريب كنت فاكراىا بت متدلعة مرفهة معتمدة علي اسم أىلها
ككنت قاسية عليها ....أكتشف العكس ..كحيدة كيتيمة كتكاد تكوف مسئولة عن
جدتها المريضة ...قد إيو المظاىر خداعة ياعالية ...كقد ايو أنا زعالنة  .إني
قسيت عليها في كقت من األكقات
ألقت عالية نظرة أخرم علي ىند قبل أف تهز رأسها قائلة في تعاطف  :ما أعتقدش
حد متدلع يستحمل ألم زم دا
أكمأت ناريماف برأسها أيجابا كغمغمت  :معاكي حق ...نظرتي ليها انعكست
تماما ...ثم ألقت نظرة تفيض بالعطف علي ىند قبل أف تواصل عملها
أفاقت ىند ...كانت الرؤية مشوشة قليال لديها كلكنها كجدتها كاقفة الي جاكرىا
تدثرىا بغطاء ثقيل كتمسح علي كجهها في حناف ثم تغمغم مبتسمة  :حمدا هلل
علي سالمتك يا جميلة
كاف ىذا كافيا لتشعر باألماف كالراحة فذىبت ثانية في سبات عميق فأعطتها
ناريماف قبلة علي رأسها ثم التفتت لنسرين التي أخذت تتأمل صديقتها في توتر
قلق  :حتناـ تالت أياـ علي األقل بعد ما خلصت من الكابوس دا
أنا عاكزة أفهم إزام كانت بتركح كتيجي عادم كدا بيو ?
ىزت نسرين كتفيها كقالت  :كانت تعبانة بس ىي قررت من مدة تلتزـ كخصوصا
في محاضراتك ...ىي بقت بتحب حضرتك جدا كحريصة تحضر لك
ألقت ناريماف نظرة أخرم علي ىند مليئة بالعطف ثم قالت لنسرين  :طيب
ساعديني نلبسها البنطلوف دا بقي علشاف أكيد حتكوف سقعانة من البنج بس
بالش دم عينيها معاكي ...
نظرت نسرين إلي د ناريماف في تردد حرج فقالت ناريماف في صرامة كىي تنظر
في عينيها مباشرة  :إيو يادكتورة مكسوفة ? اسمعي الدكتور ال بيخاؼ كال
بيتكسف كال بيقرؼ

كأنا ليا معاكي كمعاىا حساب بعد ما تفوؽ كتبقي كويسة ألف اللي منعها أنها
تسعي للعالج كسابت المشكلة تكبر كدا أكيد الخوؼ كالكسوؼ ً
كانت
المفركض كنتي تقولي لحد يساعدىا كتواجهيها بدؿ ما تمالئيها .ىي دم الصداقة
دمعت عينا نسرين مغمغمة  :ماكنتش أعرؼ إف الموضوع كدا بحسب مجرد
 abcessصغير كىي ماصارحتنيش
ىدأت حدة ناريماف كقالت لين  :ماشي ً
انت عاكزة تتخصصي إيو ?
صمتت نسرين لحظات في تفكير ثم قالت في يقين جلدية
ضحكت ناريماف لتخفف من حدة الموقف كقالت :تصدقي اليقة عليكي
.علشاف لو كنتي قلتي نسا كال جراحة كنت إديتك مشرط في كشك علشاف
تدخلي في المود
ابتسمت نسرين فقالت ناريماف  :ياال ساعديني نلبسها كإف شاء اهلل نص ساعة
تخلص المحلوؿ كالعالج كأكتب لها علي خركج كأركحها
قامتا بإلباس ىند مالبسها كتدثيرىا ثانية ثم قالت ناريماف  :أنا رايحة أغير ىدكمي
كآجي  ...ارتاحي ً
انت بقي شوية جنبها كأنا حقفل لكم االكضة ...ثم نادت أـ
مصطفي العاملة كقالت  :اعملي حاجة للدكتورة نسرين يا أـ مصطفي تشربها
كماتخليش حد يزعجهم لغاية ما آجي
قالت أـ مصطفي  :عنيا يا دكتورة
ربتت ناريماف على كتف نسرين ثم غادرت الغرفة
***
كانت د نجوم جالسة في حديقة منزلها الصغيرة ترتشف من فنجاف القهوة في
تأني كىي تقرأ إحدم المجالت كاسترعي انتباىها توقف سيارة أماـ البوابة
فالقت نظرة كتجمدت حين رأت ىند خارجة منها كمستندة علي صديقتها نسرين
فألقت بالمجلة جانبا كقامت مسرعة إليهم كىي تتأمل حفيدتها في قلق بالغ  :في
إيو ...مالك ياىند ?!
انطلقت السيارة بينما أجابتها نسرين  :مافيش حاجة يا د نجوم ماتقلقيش ىند
كويسة

قالت نجوم كىي تأخذ بيد ىند منها  :كويسة إزام ? في إيو يانسرين قولي لي?
قالت نسرين  :نطلعها فوؽ األكؿ ترتاح كأقوؿ لحضرتك
صعدتا بهند الي غرفتها كساعدتاىا علي االستلقاء في سريرىا فسألت نجوم
نسرين كىي تحيط رأس ىند بذراعها  :مالها يا نسرين ?
جلست نسرين علي طرؼ فراش ىند كقالت  :تعبت في المحاضرة كالدكتورة
ناريماف كشفت عليها اتضح إف عندىا  abcessكبير الدكتورة ناريماف استغربت
جدا إنها مستحماله كإف ماحدش خد بالو منها كدخلتها أكضة العمليات كشالتو
ككتبت لحضرتك الورقة دم بتعليمات كدم ركشتة بالعالج كالمفركض ىند تركح
بعد أسبوع تشيل الفتيل ...
كانت نجوم تسمع كالـ نسرين كىي في حالة ذىوؿ قبل أف تردد  :عملية ...ثم
ألقت نظرة لهفة علي ىند كعادت تسأؿ نسرين في ذىوؿ  :للدرجة دم??
ىزت نسرين رأسها في اسف  :من الواضح إف ىند ماكنتش عاكزة تقوؿ لحد لغاية
ما حجم االبسيس كبر كاضطرت د ناريماف تدخلها عمليات بس ىي حتبقي
كويسة...علي فكرة الدكتورة ناريماف كصلتنا بعربيتها كعربية ىند مركونة قداـ
الكلية ...ممكن أجيبها لها بكرة كأنا جاية
ىزت د نجوم رأسها غير مصدقة ثم أمسكت بالتقرير المفصل الذم كتبتو
ناريماف مخصوص حتي تكوف د نجوم علي علم بالحالة كاتسعت عيناىا كىي
تقرأه ..كيف تحملت حفيدتها ىذا كلماذا لم تخبرىا فأغلقت عينيها في ألم
كقاكمت دمعة حاكلت الخركج من مقلتيها فقالت في صالبة  :كتر خيرؾ يانسرين
...تعبتي معاىا ...ركحي ياحبيبتي ارتاحي أنا معاىا
قالت نسرين  :أنا عاكزة أقعد معاىا يمكن تحتاج حاجة
قالت د نجوم  :ال ياحبيبتي ركحي ارتاحي كأنا معاىا
قامت نسرين قائلة  :طيب لو احتاجت إم حاجة ياريت حضرتك تكلميني كأنا
حاجي أشوفها تاني
قالت د نجوم في حناف  :إف شاء اهلل ياحبيبتي ربنا يخليكم لبعض

انتظرت نجوم حتي غادرت نسرين كفقدت صالبتها كسمحت لدموعها بالنزكؿ
غزيرة علي كجهها كغمغمت كىي تحتضن رأس ىند  :ليو يا حبيبتي كدا ?? ليو
تخبي عني إنك تعبانة ?? خالص جدتك مابقاش لها الزمة عندؾ ...كال ً
انت
شايفاني عديمة الحيلة ??? تفضلي تعبانة لغاية ماتقعي من طولك في الجامعة
...ليو يابنتي ليو ?????????
فتحت ىند عيناىا كقالت في ضعف كىي تربت علي يد جدتها  :انا كويسة يانانا
الحمد هلل ...ماتبكيش علشاف خاطرم ىتفت جدتها كىي تضمها إليها في لهفة
كتجهش بالبكاء  :ألف سالمة عليكي يا عين نانا ...ياريتني كنت أنا ...ليو
ماقلتليش ليو?
ربتت ىند ثانية علي يدىا  :ماكنتش عاكزك أقلقك
قالت جدتها باكية كىي تقبل رأسها  :كال ً
انت شايفاني عديمة الحيلة ?كال أنا
بعيدة عنك للدرجة دم ..
أسرعت ىند تقوؿ مواسية  :ال يانانا مش كدا ...أنا كنت فاكرة الموضوع بسيط
كأخدت عالج بس مانفعش كأنا كويسة دلوقتي علشاف خاطرم ماتعيطيش
مسحت جدتها كجهها كقالت كىي تضمها الي صدرىا  :خالص ياحبيبتي مش
حعيط بس لو بتحبي نانا التزمي بالعالج انا حجيب ممرضة تقعد معاكي تديكي
العالج لغاية ماتخفي ...كبعد كدا ماتخبيش عني أم حاجة تاني
قالت ىند في ضعف  :حاضر
قبلت جدتها رأسها كجلست بجوارىا حتي استسلمت ثانية للنوـ فجلست تتأمل
كجهها الشاحب لتنساؿ الدموع ثانية غزيرة كتغمغم بكل مرارة الدنيا  :سامحيني
ياحبيبتي ...سامحينا كلنا ظلمناكى ...ثم قبلت يديها كدثرتها جيدا ثم قامت
لتغادر الغرفة كتغلق بابها كرائها بكل ىدكء
***
في منزلها ليال بعد عدة أياـ أخذت ناريماف حمامان دافئان كخرجت ممنية نفسها
بأمسية ىادئة كنوـ عميق طويل فالغد يوـ الجمعة كىي متفرغة فيو تماما كدعت أال

يرف ىاتفها ألم طارئ كما أف خرجت من الحماـ حتي كجدت ىيثم يجلس أماـ
كوكي كيغيظو بحركات ككوكي يردد  :ىيثم لمض ...ىيثم لمض
فقالت ناريماف في حنق  :ما تسيب كوكي في حالو ياىيثم كبطل تضايقو
كاصل ىيثم حركاتو المستفزة قائال :أنا بحب استفزه كدا .بفكر أسيب عليو تيمور
عقدت ناريماف حاجبيها كقالت  :ال انت تركح تذاكر بقي كلمتين ينفعوؾ أحسن
ما أسيب أنا أمنية عليك
ضحك في مرح كقاؿ :بالش ياعمتو اهلل يخليكي ...أنا ماصدقت ناسياني اليومين
دكؿ
قالت ناريماف كىي تجلس أماـ التلفاز  :طيب ركح شوؼ حالك أنا عاكزة أستجم
في ىدكء
قاؿ كىو يغمز بعينيو  :مش حنلعب دكر بابجي سوا ?
ىزت رأسها نفيا كقالت بحزـ  :ال أنا خالص قررت ما ألعبهاش تاني
قاؿ مغريا إياىا  :نزلت خرايط جديدة كأسلحة جديدة
ىتفت فجأة  :بجد? ثم تراجعت قائلة  :أنا قلت أل يعني أل
قاؿ كىو يقوـ  :خالاااص ...ألعب أنا لوحدم بقي ..
صمتت لحظات في تردد ثم ىتفت في حماس  :ىيثم ...استني ياال عاكزة ألعب
معاؾ دكر ...ىو دكر كاحد
عاد ثانية ليجلس إلي جوارىا ضاحكا في مرح :ماشي كأنا عارؼ حترسي علي إيو
قالت في خطورة كىي تمسك بموبايلها  :حنلعب أم مود...أنا عاكزة نلعب
كويك ماتش علشاف نخلص بسرعة ...آه أنا عاكزة أختلي بنفسي شوية ياىيثم
ضحك قائال  :ماشي ...كويك ماتش كويك ماتش
ثم ضحك ثانية فهتفت محنقة  :بتضحك علي إيو ياال ?
ىز رأسو قائال .مافيش
ثم بدأكا اللعب في حماسة

بعد ساعتين دخل كال من أحمد كأمنية كقالت أمنية في غيظ  :مش بقولك طالما
ىم االتنين مش باينين يبقي بيلعبوا سوا
ابتسم أحمد كقاؿ كىو يجلس معهم  :طبعا بابجي كال كورة
قالت ناريماف كىي تركز في اللعب :حنخلص الدكر دا كخالص
أطلق ىيثم ضحكة عالية بينما ىزت أمنية رأسها كقالت ساخرة  :كل مرة تقولي
كدا كيجر رجلك ..كتقعدكا بالساعات
تدخل أحمد قائال في احتجاج  :عمتو كفاية كدا بقي كياال نزلت لكم فيلم حلو
نسهر عليو علي الفالشة
أنهت ناريماف اللعبة كأغلقت الهاتف ككذلك ىيثم كتساءلت  :فيلم إيو ?
قاؿ متحمسا  :الجزء األخير من X men
ىتف ىيثم في حماسة  :يس يس
بينما قالت أمنية متبرمة  :ال أفالـ أجنبي بقي كتقتيل كدـ مش حقعد معاكم
ابتسمت ناريماف  :صدقيني فايتك كتير يا أمنية....األفالـ االجنبي متنوعة كفيها
كل األذكاؽ غير اإلبداع في التصوير كاإلخراج كحتي األفكار ...
قالت أمنية في إصرار كىي تشيح بيدىا  :برضو مابحبهاش
تبادؿ أحمد مع ىيثم النظرات المتهكمة الباسمة كقاؿ ىيثم  :ماما عاكزة فيلم
عربي قديم نكدم كتفضل تعيط كتقلبها نكد
قالت ناريماف في صرامة  :كلد ..عيب تتكلم عن امك كدا ثم أردفت بمزاح :
صحيح ىي كدا بس عيب أنت تقوؿ كدا
انفجركا ضاحكين بينما قالت أمنية متبرمة  :طبعا ماىو أنا الغريبة كسطيكم يا أكالد
أبو الفضل
ضحكت ناريماف كىي تميل علي ذراعها كقالت مداعبة  :دا انت الحب كلو يا
أمنية ...بصي سيبيهم ىم يتفرجوا علي الفيلم كإحنا نرغي سوا ...إيو رأيك
زفرت أمنية كقالت في استسالـ  :ماشي بس ياريت ما أالقيكيش رحتي في سابع
نومة كأنا بتكلم ساعتها...زم كل مرة

ضحكت ناريماف كقالت  :ال ياستي أحمد حيعملنا قهوة مركز تسهرنا
تظاىر أحمد بعدـ الفهم قائال  :حد قاؿ أحمد كقهوة ..أنا مابعرفش أعمل قهوة
أصال
قالت ناريماف  :ال بتعرؼ قوم خصوصا لما يكوف أصحابك ىنا ...قوـ بالذكؽ
اعملنا دكر قهوة
قاؿ أحمد كىو يقوـ مستسلما  :طالما في اصرار مضطر أقوـ ...حط الفالشة يا
ىيثم في الشاشة كماتشغلش الفيلم إال لما آجي
أخذ ىيثم الفالشة ككضعها فى داخل الشاشة كجلسوا جميعا لتبدأ سهرتهم
***
أخذت كال من ناريماف كأمنية فنجانهما كأخذت كال منهما ترتشف منو بهدكء
قبل أف تقوؿ أمنية  :ماعندكيش أل أخبار جديدة ?
ناريماف بهدكء :كاهلل يا أمنية مافيش كل يوـ فى الشغل زم التاني ...ضغط كقرؼ
سألتها أمنية فجأة :عملتى ايو مع ىند?
كاف السؤاؿ مفاجئا فرددت ناريماف بدىشة :ىند? إشمعنى?
قالت أمنية باىتماـ  :يعنى عملتى إيو معاىا?
تنهدت ناريماف كقالت ببعض األسى  :مش حتصدقى يا أمنية ...البنت طلعت
يتيمة ..أمها متوفية كطارؽ زم مافهمت مسافر كد محمد جدىا أتوفى كعايشة مع
جدتها د نجوم...عرفت دا كلو بالصدفة
ىتفت أمنية غير مصدقة :يااااه د محمد مات? اهلل يرحمو
قالت ناريماف بتعاطف :كنت مستغربة ليو دايما كشها حزين رغم ظركفها جماؿ ما
شاء اهلل كغنى كأسرة ليو دايما منكسرة...عرفت دا كلو من صديقتها بالصدفة
تعبت فى المحاضرة كدخلتها عمليات ...كاف عندىا خراج كبير كنت حتجنن
إزال استحملتو كإزال ماحدش أخد بالو منها ككلهم دكاترة كاتفاجئت بالوضع..
قالت أمنية بشفقة  :ياحبيبتى يابنتى ...كقاعدة لوحدىا مع د نجوم..اهلل يكوف
فى عونها

غمغمت ناريماف بأسى  :أكيد تعاملها مع ىند غير يا أمنية مهما كاف دل حفيدتها
قالت أمنية بسخط :ال يا ناريماف القاسي الجامد طوؿ عمره حيفضل كدا ..ربنا
يسامح الجميع
غمغمت ناريماف بحزف كقد تذكرت ما تجاىد لنسيانو :يارب...العجيب يا أمنية
أف ىند بتحاكؿ تتقرب منى بكل الطرؽ..بحاكؿ أحدد عالقتى بيها لكن ىى
مصممة تقرب
ىتفت أمنية بتعجب :عجيبة يمكن ألنها يتيمة بس مانقتش غيرؾ ً
أنت دكنا عن
الناس كلها?
ىزت ناريماف رأسها كقالت  :ال كخصوصا بعد اللى عملتو معاىا فى أكؿ محاضرة
كماف
قالت أمنية  :ماىي برضو شتمتك يا ناريماف ...أنا بستغرب من اللى بسمعو
كبشوفو من طلبة اليومين دكؿ مع االساتذة...دا أنا لغاية دلوقتى لو قابلت مدرس
كال مدرسة ليا بتكسف منو
قالت ناريماف:ال يا أمنية طلبة اليومين دكؿ أختلفوا عن زماف..بقوا متبجحين قوم
بس ىند مش كدا ..أنا بدأت أتفهم كانت بتتصرؼ كدا ليو
سألت أمنية باىتماـً :
كانت ناكية على إيو معاىا?
ىزت ناريماف كتفيها كقالت بحيرة :بقولك حاكلت كتير احجم عالقتى بيها بس
تحسيها عاكزة تقرب منى ..كأنا كماف يا أمنية بدأت أحب قربها دا كأتعود عليو
..بقيت مشدكدة ليها مش عارفة إزال كماف ظركفها دم خلتنى عاكزة أساعدىا
على األقل الحزف دا اخففو عنها ..بس برضو مش عاكزة أقرب كلو خطوة من
ماضى نسيتو كطويت صفحتو خالص
قالت أمنية كىى تربت على يدىا  :لو محتاجة مساعدة ساعديها ياناريماف
ماتتردديش ..مالناش دعوة بزماف كاللى حصل فيو
أكمأت ناريماف برأسها إيجابا كلم تعقب بل شردت بذىنا بعيدا ...بعيدا
***

أعطت نجوم ىند عالجها كتركتها مع صديقتها نسرين التي أتت لتطمئن عليها
كاتجهت الي غرفتها كأغلقتها خلفها ثم أخذت ىاتفها كضربت عدة أرقاـ
كانتظرت حتي أتاىا صوت ابنها فابتدرتو قائلة في صرامة  :طارؽ ..انت الزـ تنزؿ
مصر في أقرب كقت
أتاىا صوتو المتسائل القلق  :ليو ياماما خير?
قالت أمو في تأنيب :مش خير ياطارؽ ..اللي إحنا فيو مش خير كبنتك مش بخير
تسرب القلق إلي أعماقو كلكنها سألها بثبات  :مالها ىند ? في حاجة?
قالت أمو بصوت مختنق  :ىند تعبانة يا طارؽ كمن زماف ...ىند حاسة إنك مش
موجود بالنسبة لها ...بنتك محتاجة لك يابني ...طوؿ الوقت كأنا بحاكؿ أقنعها
إف غيابك شغل كبس لكنها حاسة كويس إف الموضوع مش شغل كدا مأثر علي
نفسيتها ...ىند بقالها مدة بتركح الجامعة بالعافية كعاملة مشاكل مع كل اساتذتها
كلوال خاطرم عندىم كانت اتفصلت يا طارؽ ...انا حاسة انها بتعمل كل دا ألنها
تعبانة ...انزؿ يا طارؽ خدىا في حضنك كطمنها
ىتف في نفاذ صبر  :كبعدين يا ماما ...مش حنخلص بقي من القصة دم ?
ىتفت أمو باكية  :ال يا طارؽ مش حنخلص ...أنا مش حعيش طوؿ العمر
لهند...ممكن يجرم لي حاجة في أم كقت ..ساعتها بنتك مين ياخد بالو منها ?
شعر بكلماتها سياط تمزؽ قلبو كلكنو قاؿ محاكال التغلب علي عواطفو  :ربنا
يديكي الصحة ياماما ...بس انا حاليا مش حقدر انزؿ مصر
بكت أمو فجأة كىتفت :لحد إمتي ياطارؽ ? لحد إمتي حتعاقبنا علي غلطة
غلطناىا زماف? طيب أنا كأبوؾ مش مشكلة...إحنا غلطنا كدفعنا تمن غلطتنا غالي
...كفاية باباؾ اللي مات قبل مايشوؼ ابنو الوحيد ...يدكبك حضرت الدفن
كالجنازة ...كأنا برضو مش مشكلة لكن بنتك ...بنتك دم اللي زم الوردة اللي
بتدبل يوـ بعد يوـ مش القية اللي يرعاىا ..ذنبها إيو يابني ..ىند جنت إيو علشاف
القسوة دم كلها ?
اىتاجت عواطفو كأغلق عينيو في ألم لذكركالده كلكنو قاؿ في مرارة  :كفاية ياماما
..كفاية مش عاكز أسمع حاجة تاني

ىتفت باكية كقد فاض بها الكيل  :ال مش كفاية ..بنتك تعبانة بقالها فترة
كماقالتليش ..خبت عني خايفة عليا ..أنا في نظرىا ست كبيرة مش حقدر
أساعدىا كفي اآلخر كقعت في الجامعة كدكتورتها عملت لها عملية كزمايلها
جابوىا البيت ...عارؼ أنا حسيت بإيو كقتها ??? أنا حسيت بالعجز يا طارؽ
...حفيدتي الوحيدة كبنت كحيدم المفركض تكوف عايشة في السن دا أحلي أياـ
حياتها لكن العكس .البنت تعيسة حاسة بالوحدة ...كاليتم ..كبتتصرؼ علي ىذا
األساس..ليو ? كأبوىا عايش دكتور ملو السمع كالبصر ليو ياطارؽ ليو ? ثم
انتحبت باكية في حرارة
تساقطت دموعو غزيرة علي كجهو فقد كانت كلماتها تمزؽ مشاعره كقلبو تمزيقا
فصمت لحظات حتي يتمالك نفسو كقاؿ  :صدقيني ياماما عندم شغل
كتير..كمافيش امكانية للنزكؿ..لكن ححاكؿ أنزؿ في أقرب كقت ك...
فوجئ بانقطاع االتصاؿ فوضع السماعة ثم كضع رأسو بين كفيو كاستسلم لحالة
بكاء عنيفة كىو يردد :سامحيني ياىند..سامحني يابابا..سامحيني ياماما..
سامحوني كلكم بس أنا مابقتش أنفع ابن كال أنفع أب..أنا خالص انتهيت
.انتهيت
أما ىى فقد كضعت السماعة كأجهشت ببكاء حار عنيف
***
في غرفة ىند قالت نسرين في رفق كىي تناكؿ ىند العصير  :خدم ياىند اشربي
دا علشاف المضاد الحيوم اللي بتاخديو
قالت ىند كىي تأخذه منها كتضعو جانبا  :أنا مش عيلة صغيرة علشاف تأكليني
كتشربيني يا نسرين
أخذت نسرين الكوب ثانية كمدت يدىا بو ثانية في إصرار  :ال حتشربيو..
كغصب عنك كفاية إنك خبيتي عني تعبك ...دا الدكتورة ناريماف كانت ناقص
تضربني بسببك..كادتني درس في الصداقة بس تراجعت لما لقتني قلقانة كببكي
صعبت عليها
ابتسمت ىند في حنين  :الدكتورة ناريماف دم شخصية عجيبة قوم..أكقات
تكوف قاسية قوم..كساعات عصبية قوم ...ككتير حنينة قوم قوم

رغم إني كنت خايفة كمرعوبة كأنا داخلة أكضة العمليات ألكؿ مرة لكن كجودىا
جنبي كاف مطمني ..كأنها أمي ..قالت ذلك كالتمعت في عينيها الدموع
قالت نسرين في تأثر كقالت  :ىي فعال إنسانة جميلة..ماتتصوريش كانت قلقانة
إزام عليكي كعصبية كمتضايقة انك استحملتي االبسيس دا..كبتعاملك بمنتهي
الحناف ال كاصرت انها ىي اللي تعملك العملية بنفسها رغم أنها أستاذ مابتدخلش
للعمليات دم
ابتسمت ىند في تأثر كلم تعقب فتابعت نسرين  :كاتصلت بيا امبارح تطمن
عليكي كشددت إنك تاخدم العالج بانتظاـ كتغيرم علي الجرح..كتاكلي كويس
كلذلك مش حسيبك إال لما تشربي العصير دا
تناكلت ىند الكوب ثانية منها كاخذت منو رشفات كسألت نسرين  :كماف بتتصل
تطمن عليا?
قالت نسرين  :أيو÷ ياستي كمنبهة عليا آخد بالي منك كأم حاجة تحتاجيها أنا
اكلمها علي طوؿ فماتخلنيش أتصل دلوقتي أقولها إنك مش عاكزة تاكلي كال
تشربي
قالت ىند كىي تشرب العصير  :خالص أنا بشرب العصير أىو
ضحكت نسرين مداعبة  :أيوه كدا ..فعال مابتجيش غير بالعين الحمرا
ىند في امتناف  :شكرا يا نسرين تعبتك معايا
نسرين في كد  :ماتقوليش كدا إحنا إخوات .
عربيتك أنا جبتها لك النهاردة كالمفتاح أىو
تناكلت ىند المفتاح فقالت نسرين كىي تقوـ :أنا قايمة بقي دلوقتي كاشوفك
بكرة أف شاء اهلل ..لو احتجتي حاجة كلميني
قالت ىند مبتسمة في امتناف  :شكرا يا نسرين..مع السالمة
غادرت نسرين بينما استلقت ىند فى فراشها بعدما تناكلت العصير
***
في عيادتها ليال

كاىت ىاريامن تتحدث تلوفوىوا مع زينب قائلة  :خالص يازينب ابعتوها بكرة
العيادة ككلمي ركفاف كال سمية يحجزكىا في القسم ..الشهر كنص دا نحاكؿ
نظبطها قبل ميعاد الوالدة ..كربنا يسترىا معاىا كمعانا..أنا حكلم د ليلي في
المركر بكرة نشوؼ حنعمل إيو..بس الزـ تفهمي زكجها أف الوضع صعب يكوف
جاىز لكل االحتماالت كربنا كريم ...ال يازينب أشوفك بكرة إف شاء اهلل خير
...ىو انتي كال عالية بيجي من كراكم خير ابدا..اضحكي ياختي اضحكي
...نفسي مرة في مكالمة من حد فيكم خالية من المشاكل ...مكالمة تفتح النفس
أنا شكلي حعملكم بلوؾ بلوؾ بلوؾ طيب مع السالمة دلوقتي
أنهت المكالمة كرنت زر األكف كوؿ فاتت رانيا فسألتها ناريماف  :في حاالت
برة?
قالت رانيا  :أيوه انسة بتقوؿ إنها طالبة عند حضرتك اسمها ىند
قاات ناريماف في سرعة  :دخليها بسرعة يا رانيا
قالت رانيا  :حاضر ثم خرجت لحظات كدخلت ىند بخطوات مترددة قائلة :
السالـ عليكم
أجابت ناريماف بترحاب  :كعليكم السالـ كرحمة اهلل كبركاتو ...اتفضلي يا ىند
اقتربت ىند بخطوات بطيئة فقالت ناريماف مداعبة في مرح كىي تشير إليها
بالجلوس  :كأنا أقوؿ العيادة نورت ليو فجأة كدا
ابتسمت ىند في خجل كقالت  :ربنا يخليكي شكرا
قامت ناريماف لتجلس في المقعد أمامها كقالت مؤنبة كىي تدفع اليها بماؿ  :أكال
عيب تكوني جاية لي كال أم دكتور تاني كتدفعي كشف..دم أكؿ حاجة في منهج
التعامل بين األطباء كبالنسبة لي بالذاات جريمة..كلها كاـ سنة كتبقي زميلة اكؾ
..بخالؼ بقي كونك بنت زمالء مهنة كجدتك أستاذتنا
دا من جهة كمن جهة تانية ً
انت طالبة عندم كزم بنتي فمن كل جهة ماينفعش
اللي عملتيو ...
قالت ىند في ارتباؾ  :بس يعني
قاطعتها ناريماف في حزـ  :مافيش بس ...لوعملتيها تاني حزعل منك جدا متفقين

قالت ىند في خفوت كىي تتناكؿ الماؿ  :متفقين
تابعت ناريماف  :نيجي لتاني نقطة بقي كىي حالتك الصحية ياىند..إيو اللي
خالكي تسكتي علي نفسك لغاية ما األمور كصلت لكدا ? ليو ما قلتيش لحد كال
حتي قلتي لي ..مع أني مدياكم كارتي من أكؿ محاضرة أم حد محتاج
حاجة?...دا أنا كنت حموت من الغيظ بسببك..ما بحبش اإلىماؿ دا ابدا
احمر كجو ىند خجال كشعرت ناريماف إنها ستنفجر باكية فقالت ناريماف في لين
كىي تربت علي رجلها  :أكيد بسبب الكسوؼ أنا حقولك زم ماقلت لنسرين
الدكتورال يتكسف كال يقرؼ كال يخاؼ خصوصا لو حيبقي جراح ...كالكسوؼ
عمره ماحيحل مشكلة بالعكس حتكبر زم ماحصل معاكي ..العلم يا ىند
مافيهوش كسوؼ
صمتت ىند كقد التمعت عيناىا بالدموع ..لم تكن تدرم بماذا تجيب كلكن
ناريماف شعرت بها جيدا فقالت مداعبة مغيرة مجرم الحوار :بالمناسبة نفسك
تتخصصي إيو إف شاء اهلل مستقبال ? سألت نسرين قالت جلدية كفعال اليق عليها
صمتت ىند لحظات في تفكير ثم قالت  :لسة ما حددتش ...بس ممكن أطفاؿ
أطلقت ناريماف ضحكة مرحة كقالت  :اليق برضو عليكي كشك طفولي كدا
كتصرفاتك برضو طفولية زيهم بالظبط..،
ابتسمت ىند فربتت ناريماف علي رجلها كقالت في حناف مطمئنة :أنا عاكزاكي
تعتبرم إني جاية معاكي الكشف ..انسي إني استاذتك خالص كال دكتورتك حتي
...يعني اطمني خالص مش حناخد دقايق
قالت ىند كىي تتأمل مالمح ناريماف الحنونة :أنا مش قلقانة كحضرتك معايا
بالعكس بكوف مطمنة
ارتفع حاجبا ناريماف فى دىشة ثم قالت بعاطفة : :خالص قومي علي السرير
دقايق كنخلص..كبالفعل خمس دقائق كانتهت ناريماف من عملها كقالت لهند في
رفق  :ياال ياستي ...خلصنا ..شفتي الموضوع بسيط ازام ?

ثم قامت لتخلع الجوانتي بينما قامت ىند لتعدؿ مالبسها كرنت ناريماف زر األكف
كوؿ فاتت رانيا قالت لها ناريماف  :خلصي يارانيا كركحي انتي بقي كأنا حقعد مع
الدكتورة شوية كأقفل أنا..مع السالمة
ذىبت رانيا فالتفتت ناريماف إلي ىند فوجدتها تجلس علي االريكة بجوار سرير
الكشف تبكي في صمت...فجلست إلي جوارىا كقالت مداعبة بود :بتعيطي ليو
بقي ...حسيتي بام حاجة ?
ىزت ىند رأسها نفيا كىي تمسح دموعها ..تأملت ناريماف كجهها الجميل كعيناىا
المليئتين بالحزف كشعرت أف قلبها يتمزؽ من اجلها ..فهي تشعر جيدا بما تعانيو
ىند في ىذه اللحظة بالذات..إنها تفتقد أمها..يتعايش المرء مع فقداف األحبة
خصوصا األـ أك األب كيظن أنو تغلب علي حزنو حتي يتعرض لموقف ما يتبلور
ينس  ..كىي أكثر من عاني من ىذة المشاعر
فيو خسارتو الفادحة فيدرؾ أنو لم ى
فقد فقدت األـ كاألب كبعدىم األخ .كىند فتاة صغيرة ربما تعرضت لموقف أكبر
منها تحتاج لمن يحتويها كلطالما تمنت ناريماف كلما رأت نظرات الحزف
كاالنكسار بعيني ىند أف تضمها اليها كتعطيها قدرا من الحناف الذم تفتقده
كلكن كانت تمنع نفسها أما اآلف فأطلقت العناف لمشاعرىا كقالت بكل عطفها
كىي تجذب ىند إليها  :تعالي
كضمتها بقوة لصدرىا كاحتوتها بذراعيها أما ىند فقد استكانت بين ذراعيها
كعصفور صغير مبتل فى ليلة شتاء باردة فقد كاف ىذا الحضن كل ماتحتاجو حاليا
***
بعد فترة حين ىدأت ىند قليال أبعدتها ناريماف كقالت بكل حنانها  :أنا عرفت من
نسرين أف كالدتك متوفية ككالدؾ مسافر ياىند ..كدا فسر لي ليو ً
انت دايما
حزينة كدا...عاكزة أقولك اني كماف اتربيت يتيمة أب كأـ...أخويا الكبير ىو
اللي رباني كاتوفي من ست سنين تقريبا..يعني أنا فقدت تقريبا كل اللي ليا..يعني
أنا أكتر كاحدة عارفة كمقدرة شعورؾ كويس كحاسة بيكي قوم..بس في حاجة
ياحبيبتي انا اتعلمتها من الزمن ..أم ظركؼ قاسية اإلنساف بيمر بيها بتقويو...آه
بيتعب بس بيجمد ..كبيتعلم اللي غيره ما اتعلموش..كحاجة كماف اتعلمتها اف ربنا
كريم قوم..زم ما بياخد منك حاجة بيعوضك من جهة تانية..كعلشاف نعيش

ياىند الزـ ما نفضلش مركزين في اللي ناقصنا كنتعب نفسنا لكن نبص للي في
ايدينا..ممكن تكوني فقدتي أمك كدم خسارة كبيرة آه..لكن ربنا مديكي نعم
كتير تانية..جدة بتحبك ..اب حتي لو مسافر...كلية محترمة...جماؿ ما شاء
اهلل ...ظركؼ اجتماعية كمادية كويسة...غيرؾ ممكن يكوف محركـ من كل دا
 ....يعني بصي للنص المالياف من الكوب زم ما بيقولوا فهمتيني ?
قالت ىند بمرارة  :فهمت حضرتك ..لكن في ظركؼ تانية حضرتك ما تعرفيهاش
خاصة ببابي
صمتت ناريماف لحظات حين اتت ىند علي ذكر كالدىا ثم سألتها  :أم ظركؼ?
سفره ?
ىزت ىند رأسها نفيا كقالت في اسي  :ال مش فكرة السفر لكن ظركؼ تانية
كدت ناريماف لو أكضحت ىند حقيقة الظركؼ التي تتعلق بوالدىا كتؤلمها لهذا
الحد كلكنها صمتت ثم قالت  :أيا كانت طبيعة المشاكل اللي بتقابل اإلنساف
الزـ مايستسلمش كينهزـ قدامها ياىند ...الزـ يكوف أقوم منها ...قدامك كاحدة
عانت من كل أنواع المشاكل ...ىا شايفاني إزام ?
تأملتها ىند بحب كقالت في إعجاب  :شايفة دكتورة ناجحة ..أتمني أكوف زيها
كاـ حنونة قوم أتمني لو كاف عندم أـ زيها ...
ابتسمت ناريماف كربتت علي يدىا في حناف كقالت :حبيبتى ..بس أنا مش أـ
كمش متزكجة
صمتت ىند لحظات في دىشة ككأنما فوجئت بهذا الوضع فقالت ناريماف :
مافيش حد بياخد كل حاجة ياىند الزـ تفهمي دا كويس
قالت ىند كىي تتأملها في حب  :أنا بحب حضرتك قوم
ناريماف مبتسمة  :كأنا كماف ياىند..كعاكزاكي لو احتجتي أم حاجة في ام كقت
تكلميني ماتتردديش..متفقين ?
أجابت ىند  :متفقين
نظرت ناريماف إلي ساعتها كقالت  :ياال بقي أكصلك للبيت علشاف كدا اتأخرتي
كجدتك حتقلق عليكي ك....

بترت عبارتها حين تناىي الي سمعهم صوت أحدىم  :مييييين ابن ()....اللي
راكن عربيتو ىنا ?دا انا حطلع ().....أمو
تبادلتا النظر كأسرعتا الي النافذة لتطال منها كىتفت ىند :دم عربيتي .أنا نازلة لو
ىتفت بها ناريماف كىي تجذبها من يدىا  :نازلة لمين ً
انت ...ياشيخة اتقي اهلل
ً
انت راكنة فين بس ?
ارتفع صوتو  :العربية اتحكت كىي لسة جديدة يا أكالد ()......
ىتفت ىند محنقة  :سامعة بيشتم بيقوؿ إيو ?
ىتفت بها ناريماف  :تعرفي تسكتي خالص ? ىاتي المفتاح بتاع الهبابة بتاعتك
كخليكي ىنا...اكعي تيجي كرايا ...دا شاعر مجنوف كلسانو فالت حيبهدلك
فخلينا نلم الدكر
أعطتها ىند المفتاح فنزلت ناريماف مسرعة لتحت كاف يتبادؿ الهتاؼ مع البواب
الذم قاؿ مدافعا  :كاهلل يا محسن بيو ما أعرؼ صاحب العربية مين كماشفتوش
كىو بيركن
ىتف بو محسن كىو يتقافز غضبا  :كانت كظيفتك ايو ىنا طرطور??? أنا عاكز
صاحب العربية كإال حدشدشلو أمها دلوقتي
تدخلت ناريماف قائلة  :مساء الخير يا أستاذ محسن
قاؿ بحدة  :مساء الخير يا دكتورة معلش الواحد خارج عن شعوره بسبب أكالد (
 )....اللي ماليين البلد دكؿ .تالقي العيل لسة بشخة كأمو جايبالو عربية يرتع بيها
في الشوارع كيفش()....عربيات الخلق
أغمضت عينيها لحظة من ىوؿ ماتسمع ثم قالت في لهجة مهذبة  :أنا بعتذر
لحضرتك جدا دم كاحدة كانت جاية تولد كالبيبي كاف نازؿ فطبعا جوزىا ركن
العربية ام كالـ علشاف مراتو كالوضع كاف صعب ...ياريت تعذرنا
زفر في غضب ثم قاؿ بلهجة أقل حدة  :خالص يا دكتورة طالما تبعك ككاف في
ظركؼ انسانية ...حسكت علشاف خاطرؾ ..بس خليو يجي بقي يحركها من
خلقة أىلي خلينا نخفي من ىنا
قالت مسرعة  :أنا ححركها بنفسي اىو...بعتذر لك مرة تانية

ثم قادت السيارة لألماـ فركب ىو سيارتو كأسرع بها مغادرا كىو يبرطم فغادرت
السيارة كأغلقتها فابتدرتها ىند ىاتفة في احتجاج  :راجل كقح كمش مؤدب
ىتفت بها ناريماف في غضب ً :
أنت نزلتى ليو ?مش قلت لك استنى فوؽ?
قالت ىند بسرعة :خفت يتخانق مع حضرتك
ضغطت ناريماف على أسنانها غيظا كقالت  :ىو بيحترمنى كما أتخانقش بس
سمعت منو شوية الفاظ لوز بسببك كدل تانى مرة على فكرة أسمع شتايم بسببك
ً
انت كعربيتك
احمر كجو ىند إحراجا كقالت :أنا آسفة أنى سببت دا لحضرتك بس ىو برضو
إنساف مش محترـ
ناريماف كىى تهز رأسها متعجبة :أنا نفسي افهم بتفكرم إزام ? بتعملي البلوم
المسيحة كتزعلي من رد الفعل ...يابنتي الراجل عربيتو جديدة كغالية ً
كانت
كاخداىا خدش طويل عريض كسديتي عليو طريق الخركج عاكزاه يعمل
ايو.....كذنبي إيو أنا اسمعلي كاـ لفظ من اللي قالهم دكؿ ? ككماف بتحتجي?
صمتت ىند كإف بدا عليها الضيق كالتبرـ فقالت ناريماف مؤنبة :أىي التصرفات
دم عاكزة قعدة بس بعدين بقي ياال ركحي لجدتك كبالمناسبة ماتجيش الكلية
بكرة ريحي كاـ يوـ كأنا اشرحلك اللي فاتك
سالتها ىند في لهفة كىي تتناكؿ منها المفتاح  :طيب امتي حضرتك تشرحي لي
قالت ناريماف :لما تخفي خالص ...نقعد مع بعض كاللي مش فاىماه حشرحو لك
ابتسمت ىند في بهجة كقالت  :أنا مش عارفة أشكر حضرتك إزام
قالت ناريماف مبتسمة في تهكم  :بأنك تحاكلي ماتحطنيش في موقف اسمع فيو
شتايم تاني
ضحكت ىند فهزت ناريماف رأسها كقالت  :مع السالمة كخلي بالك من الطريق
ركبت ىند سيارتها كانطلقت بينما ىزت ناريماف رأسها بتعجب كصعدت الى
العيادة

ثاني يوـ األحد صباحا صعدت ناريماف إلي القسم بخطوات متأنية كلكنها سمعت
صوت شجار فأسرعت الخطا ...كانت لمياء النائبة تتعارؾ مع سهيلة النائبة
األصغر ىاتفة  :أنا السينيور بتاعك يعني الزـ تسمعي كالمي كإال حبلغ د ركفاف
سهيلة غاضبة  :آسفة انا نائب نسا مش اختصاصي أكصل عينات للمعمل كال
أجيب كأكدم تحاليل ...
ىتفت بها لمياء  :كفيها إيو ماكلنا عملنا كدا كال ً
انت علي راسك ريشة
ىمت سهيلة بالرد كلكن ناريماف تدخلت قائلة في صرامة  :عاؿ ...بتتخانقوا
كصوتكم عالي الساعة تمانية الصبح ...كالمرضي نايمين اللي كالدة كاللي عاملة
عملية ...
امتقع كجو لمياء كسهيلة كقالت لمياء بارتباؾ  :يا دكتورة ناريماف ىي اللى...
قاطعتها ناريماف في قسوة  :كال كلمة...استنوني في المكتب لما أجيلكم .
ثم اتجهت الي مكتب المدرسين كفتحتو بقوة لتجد عالية كزينب يتحدثاف فهتفت
بهما  :كنت عارفة إنكم حتكونوا ىنا كال علي بالكم
تساءلت عالية في دىشة  :في إيو يا دكتورة ناريماف صباح الخير
ىتفت بها ناريماف غاضبة  :ىو إيو اللي إيو ياعالية حنستهبل? ً
انت مش سامعة
الخناؽ كالصوت العالي اللي كاف من شوية بين الهوانم النواب ??? قاعدة انتي
كزينب تتكلموا كسايبنهم بره صوتهم كاصل لغاية نهاية المبني ?
تدخلت زينب قائلة  :كنا بنتكلم في الحالة اللي كلمت حضرتك فيها إمبارح..
قالت ناريماف في صرامة  :الحالة لسة مادخلتش يا زينب..لما تدخل حتناقش
فيها أنا بتكلم في دلوقتي
قالت عالية  :ىم دايما كدا يا د ناريماف مش مبطلين..ياما اتكلمنا كركفاف شدت
عليهم كمافيش فايدة
قالت ناريماف غاضبة  :تماـ طالما علي طوؿ كدا يبقي جة دكرم بقي أشوؼ
أخرتها إيو ثم غادرت
فغمغمت زينب  :اهلل يرحمهم

قالت عالية  :طالما اليوـ بدأ بنرفزة ...تأكدم إننا حناخد من الحب جانب
قالت زينب متهكمة  :حناخد? بتجمعي ? ال قولي حاخد أنا ً
انت ممنوع اللمس
ىتفت عالية:يا ساااتر علي القر ماىي لسة مدياني كلمتين أىو قدامك .أعوذ باهلل
ابتسمت زينب في تهكم  :ياال مرة من نفسك
ىزت عالية رأسها كقالت  :فعال أعوذ باهلل ثم غادرت قائلة  :حركح البس ...اليوـ
مالياف عمليات
قامت زينب ىي االخرم كقالت  :خديني معاؾ
***
كقفت ناريماف في مكتبها تتأمل النائبتين االتين كقفتا كقالت في صرامة  :ممكن
أفهم بقي صوتكم كاف عالي ليو ? كازام تتخانقوا كدا في الطرقة كالمرضي
نايمين??? التمريض لما بيعمل كدا بسحلهم ..انتم بقى أعمل إيو معاكم?
قالت لمياء  :يا دكتورة ناريماف سهيلة مافيش طلب كاحد اطلبو منها إال كتجادؿ
كترفض كأنا المفركض السينيور عليها
قالت ناريماف في قسوة كىي تشير بيدىا  :سمعتك بتقولي لها كدا كمش عاجبني
األسلوب ...الترتيب الوظيفي دا في مستشفي جامعي مش معموؿ للمريسة دا
ترتيب تعليمي ...يعني جونيور ....سينور ..مدرس مساعد ..لغاية أستاذ علشاف
الكبير يعلم الصغير مش علشاف يتحكم فيو كيتمريس عليو كلما ً
انت لسو نائب
كبتتعاملي مع زميلتك اللي ممكن تكوف أصغر منك بسنة كاحدة بالطريقة دم
...حتعملي إيو يا لمياء لما تبقي مدرس كال أستاذ كال حتي رئيسة قسم? ىا ?
احمر كجو لمياء كقالت  :أنا ما قصدتش كدا بس حضرتك برضو ىي المفركض
تعمل المطلوب منها
سألتها ناريماف  :كإيو ىو المطلوب منها ?
أجابت لمياء  :كنت طالبة تجيب من المعمل نتيجة التحاليل بتاعة حالة انفصاؿ
المشيمة كتبعت عينة حالة تانية المعمل ك...
قاطعتها ناريماف  :كىو دا شغلها كال شغل التمريض

تدخلت سهيلة قائلة  :قلت لها كدا يا دكتورة ناريماف إني ...
قاطعتها ناريماف في صرامة  :ماطلبتش منك تتكلمي
ثم التفتت إلي لمياء  :دا شغلها يا د لمياء?
لمياء في توتر  :ال بس أنا كنت مستعجلة كالممرضة مش موجودة ك..
قالت ناريماف  :طالما مش شغلها ماتطلبيهوش منها اك حضرتك مستعجلة اعمليو
ً
انت إنما تستعجلي كتستسهلي ال مرفوض ...ماتستغليش زميلتك من منطق أنها
أقل منك في الترتيب الوظيفي ...خالص ?? ً
انت سينيور آه بس مهمتك تعلميها
مش تديها أكردر
ثم التفتت إلي سهيلة كقالت ً :
كانت يادكتورة لما تحبي تتناقشي مع زميلتك يبقي
تتناقشوا في مكاف بعيد عن المرضي ككماف بصوت كاطي انتم مش في شارع
تاني مرة أسمع إف دا حصل انتم االتنين حتتحولوا للتحقيق ..خالص ? ياال
اتفضلوا شوفوا شغلكم..
غادرت االثنتاف بينما قامت ىى بتبديل مالبسها كغادرت مكتبها لتبدأ المركر
***
إيو دا ياعالية ?
ىتفت ناريماف غاضبة كىي تلوح بشيت في كش عالية التي تساءلت  :إيو ?
زفرت ناريماف قائلة  :دم الحالة اللي احنا حندخلها دلوقتي عمليات?
ىيموجلوبينها  ?8إزام يعني ...أنا بحمد ربنا إني بصيت في الشيت قبل ما أدخل
قالت عالية في دىشة كىي تلتقط الشيت كتلقي نظرة عليو  :إزام  8احنا
مظبطين كل حاجة كمدينها حديد كنقلت دـ ..المفركض َُ كنص دلوقتي
ىتفت ناريماف غاضبة  :ماىو قدامك أىو الشيت كبتاريخ النهاردة ...يعني لسة
طازة
ىزت عالية رأسها كقالت  :ال اكيد في غلطة ...انا متأكدة اف كل حاجة مظبوطة
...حشوؼ ركفاف كدا كال حد من النواب غلط في حاجة

ىتفت بها ناريماف في عصبية  :خالص ياعالية ..أنا حتابع النواب كأشوؼ
المدرسين المساعدين كالتمريض ككل حاجة بنفسي طالما المدرسين اللي معايا
مش فاضيين لي شوية .
زمت عالية علي شفتيها كالقت نظرة ساخطة علي زينب كغمغمت  :طيب ما في
زينب في الموضوع ...اشمعني عالية يعني ?
ىتفت بها ناريماف كىي تسرع الي مكتبها  :لما تظبطوا الحالة كتشوفي الغلط فين
ابقوا كلموني
كأغلقت باب مكتبها في عنف بينما التفتت عالية الي زينب قائلة في غيظ :
عاجبك كدا?...أىي مش ماسكة غير فيا ككأنك البسة طاقية االخفاء
ضحكت زينب في خبث فقالت عالية محنقة  :يكوف في علمك شخطة كاحدة
منها تاني حنكد عليكي ً
انت طوؿ اليوـ أه
يا عالية ...كاهلل عااؿ
تعالي صوت ناريماف من داخل مكتبها فأطلقت زينب ضحكة ثانية بينما ىتفت
عالية  :نعم يا دكتورة ناريماف ...ثم التفتت الي زينب كقالت  :ال أنا الزـ أشغل
سورة البقرة ..ثم اتجهت لمكتب ناريماف بينما كاصلت زينب ضحكها المرح
***
صباحا كانت د نجوم تتناكؿ إفطارىا في حديقة المنزؿ حين نزلت ىند كقالت
بلهجة مرحة كىي تقبل جدتها  :صباح الخير يانانا
ربتت نجوم علي يدىا قائلة في حناف  :صباح النور يا حبيبتي..تعالي افطرم معايا
بقي...بقالنا كتير ما أكلناش مع بعض
جلست ىند الي جوارىا كقالت  :حاضر ثم شرعت في تناكؿ الطعاـ فسألتها
جدتها بحناف  :أخبار صحتك إيو يا حبيبتي ?
قالت ىند  :الحمد هلل يانانا كويسة
قالت جدتها مؤنبة:أنا زعالنة منك إنك رحتي تغيرم علي الجرح لوحدؾ..
ماقلتليش ليو ياىند كنت جيت معاكي كال حتي خليت دكتورة بدر تيجي تشوفك
في البيت...دم تلميذتي كماكنتش حتتأخر عننا

قالت ىند في بساطة كىي ترتشف من كوب الشام  :عادم يانانا ماحبتش أتعبك
معايا
قالت جدتها في صرامة مفاجئة  :ىند مش عاكرة أسمع منك الكلمة دم تاني
..أنا مابقتش عجوزة للدرجة دم كال قليلة الحيلة علشاف تخبي عني كل حاجة
كدا كتتصرفي لوحدؾ
توقفت ىند عن الطعاـ كقالت لجدتها كىي تربت علي يدىا مهدئة  :أنا عمرم
مافكرت كدا يانانا..ليو بتقولي كدا ?
قالت جدتها مؤنبة  :ألف كل تصرفاتك بتقوؿ كدا..أنا ماعرفتش اللي حصلك مع
الدكتورة ناريماف إال من نسرين ..كبرضو موضوع تعبك ماعرفتوش إال ً
كانت جاية
عاملة عملية كمتسندة..ليو ياىند ? جدتك تبقي طبيبة كأسرتك كلها أطباء
كتوصلي للدرجة دم ? ليو بتتصرفي كأنك كحيدة كمالكيش حدً ..
انت عارفة دا
كجعني قد إيو ?
تجب كإف بدا عليها الحزف فقالت جدتها كىي تربت
صمتت ىند لحظات كلم ٍ
ً
علي يدىا في حناف  :بغض النظر عن زعلك من ابوؾ ككجهة نظرؾ فيو..أنا
ياىند..أنا جدتك اللي بتموت فيكي ً
كانت نورعنيا كماليش غيرؾ ليو بتبعدم عني
كدا ? ليو بتعامليني كأني غريبة عنك? دا انا لو طولت أفديكي باللي فاضل من
عمرم مش حتأخر..ليو بتعملي معايا كدا? كالتمعت عيناىا بالدموع فقالت ىند
في تأثر كىي تميل علي جدتها كتقبل رأسها  :عارفة يانانا ربنا يخليكي ليا..أنا
آسفة مش حخبي عنك حاجة تاني..أكعدؾ
قالت جدتها كىي تربت علي يدىا  :خالص ياحبيبتي كملي فطارؾ..كاحكي لي
عملتي ايو في العيادة..الدكتورة قالت إيو ?
أجابت ىند كىي تشرب الشام  :الحمد هلل غيرت لي كطلبت أكمل العالج بقية
األسبوع..ككتبت فيتامينات كبس
سألتها جدتها  :أكماؿ اتأخرتي ليو عندىا كل دا ?
ابتسمت ىند كقالت في حب  :قعدت معاىا شوية.اتكلمت معايا كتير..
ماتتصوريش يانانا دكتورة ناريماف دم حنينة كطيبة قد إيو ? ككالمها بيريحني إزام

قالت جدتها  :ياسالاااـ ايو دا كلو..ليو كانت بتتكلم معاكي في إيو ?
قالت ىند كىي تسترجع كلمات ناربماف  :ىي عرفت إف مامي متوفية من نسرين
كالحظت إني زعالنة فكلمتني عن حياتها كأنها اتربت يتيمة أـ كأب كإنها مش
متجوزة كال عندىا أكالد...كإني أبص للجانب اإليجابي في حياتي كىو كضعي
االجتماعي كظركفي المادية ككليتي ككجود حضرتك معايا كأنسي كأعيش كأركز في
مذاكرتي كابص لمستقبلي كأف الظركؼ الصعبة ىي اللي بتبني اإلنساف كتقويو
..كالـ حلو يانانا
رفعت نجوم حاجبيها لحظات في تفكير ثم غمغمت  :قالت لك كدا ?عجيبة
رددت ىند في دىشة  :عجيبة?
أسرعت جدتها تقوؿ  :ال مافيش ...ما كلمتكيش عن أم حاجة تانية?
ىزت ىند رأسها نفيا كقالت  :ال طلبت مني أرتاح في البيت كىي حتشرح لي
اللي حيفوتني من المحاضرات
قالت جدتها  :معني كدا حتقابليها تاني ?
قالت ىند كىي تتأمل جدتها في دىشة  :أيوه يانانا ? في مشكلة
ىزت نجوم رأسها نفيا كقالت  :مافيش ياىند مافيش كملي فطارؾ
صمتت ىند بينما شردت جدتها ..كانت تخشي من قرب حفيدتها بناريماف...ال
شك أف ناريماف أثرت إيجابا علي حفيدتها فقد بدأت تنتظم في جامعتها كتركز في
مذاكرتها كمشاكلها تقل ...كلكن ىناؾ الماضي الذم تخشي علي حفيدتها من
معرفتو ...كطالما ىناؾ تقارب فحتما سيأتي الوقت كتعرؼ ..ثم انها ال تعرؼ نوايا
ناريماف من ىذا القرب ...ما الذم تريده من حفيدتها ...ىل فعال تحبها أـ لديها
نوايا أخرل ?? أخذت االفكار كالظنوف تدكر فى رأسها بال نهاية
***
في المركر الصباحي علي الحاالت انضمت د ليلي رئيسة القسم للمركر مع
ناريماف كعالية كزينب كركفاف كسمية كالنواب

قالت ناريماف كىي تشير الي احدم الحاالت  :دم سيدة ّ3سنة حامل للمرة
السادسة عاملة خمس قيصريات..الحمل دا مشيمة ملتصقة بجدار الرحم..ىي
حامل في بداية السابع حاليا زينب حجزتها كانت متابعة معاىا من بداية الحمل
عقدت د ليلي حاجبيها قائلة  :تماـ حتفضل معانا ىنا نتابع حالتها لغاية الوالدة
...غالبا مش حتكمل للتاسع
أردفت ناريماف  :احتماؿ النزؼ عالي جدا يا د ليلي عاكزين نبقي علي استعداد
كاألفضل لو نطلب مساعدة دكاترة الجراحة خصوصا األكعية الدموية كالمسالك
البولية
أكمأت د ليلي برأسها كقالت  :اف شاء اهلل ننسق معاىم بس من ىنا لغاية الوالدة
عاكزين يا د زينب تحاليل شاملة لها كمتابعة باالشعة ...كأم جديد لو صغير
نعرفو ..دم حالتك من البداية
ثم التفتت الي السيدة التي لم تفهم شيئا مما يقولونو كقالت في كد  :إف شاء اهلل
تقومي بالسالمة
ثم غادرت فالتفتت اليها زينب مداعبة  :ابسطي يا اـ ندم كونسولتوا طبي اىو
حواليكي كفريق طبي كامل حيولدؾ ...مافيش حد قدؾ أىو
قالت السيدة  :ربنا يبارؾ لك يادكتورة
غادركا فربتت ناريماف علي كتف زينب قائلة  :ربنا يكرمك يا زينب بيعجبني
أسلوبك مع الناس
قالت زينب في تقدير  :بنتعلم منك يا د ناريماف انتي قدكتنا
ناريماف  :مش للدرجة دم...ربنا يقومها بالسالمة..ثم التفتت الي عالية قائلة :
عالية...نبهي علي النواب يركزكا في كتابة التقرير الصباحي بتاع الحاالت علشاف
اللي حصل النهاردة مايتكررش ..أنا زىقت من التقريض ياعالية
ً
ثم اتجهت إلي مكتبها فالتفتت عالية إلي زينب ىامسة فى غيظ  :ال ً
عملت
انت
لها عمل أكيد..أنا اتبهدلت النهاردة
ضحكت زينب بينما قالت عالية بحنق:منك هلل يازينب
***

خرجت ناريماف من غرفة العمليات كىي تقوؿ لزينب حتقعد معانا بس بكرة
كبعده تحت المالحظة كالعالج دا كبعدين تخرج اذا مافيش ام مشاكل
زينب  :حاضر
قالت ناريماف  :بقولك ايو يا زينب..أنا سمعت اف فيركز النائب بتاعنا خالص
حتسافر بعد ما ناقشت الحمد هلل كناكية تبيع عربيتها..ياريت لو تعرفي من بعيد
لبعيد ىي ناكية تبيعها بكاـ كمن غير ماتظهرم في الصورة..عاكزة عربية حالتها
كويسة كسعرىا معقوؿ ألحمد ابن اخويا ..كىي عربيتها كويسة..كطبعا مش
عاكزة أسآلها مباشر تتكسف مني كتبيعها بام سعرً ..
كانت كماف بالش تسآليها
مباشر شوفي حد من زمايلها قريب منها كدا كعرفيني
قالت زينب  :حاضر من عنيا حسآلك كارد عليكي في أقرب كقت
تدخلت عالية قائلة  :كفيها ايو يا د ناريماف لو باعتها لحضرتك مخفضة شوية
..حضرتك ظبطتيها كخلتيها تخلص الماستر بسرعة
قالت ناريماف بلهجة قاطعة  :ال ياعالية...ما آخذ بسيف الحياء فهو حراـ ثم إني
ماكنتش بساعدىا علشاف آخد مقابل بعدين
قالت عالية بسرعة  :ماقصدتش كدا طبعا أنا قصدت عموما إحنا بنجامل بعض
في األمور اللي زم دم
قالت ناريماف  :برضو ال..شوفي الموضوع دا يا زيزك كردم عليا...أسيبكم بقي
حغير ىدكمي كأركح كأم حاجة كلموني ثم تابعت سيرىا كىي تخلع الماسك
من علي كجهها لتجد ىند كاقفة في انتظارىا فقالت في دىشة  :ىند? كاقفة ىنا
بتعملي إيو?
قالت ىند مبتسمة في ارتباؾ  :كنت منتظرة حضرتك
تساءلت ناريماف  :في حاجة ?
قالت ىند  :ال مافيش بس كنت عاكزة أتكلم مع حضرتك شوية لو فاضية
قالت ناريماف في رفق  :طيب تعالي اقعدم في المكتب..نص ساعة أخلص شوية
حاجات كأغير ىدكمي كنتكلم ..ماشي
ابتسمت ىند قائلة  :ماشي

كبالفعل جلست ىند في انتظارىا كماىي إال نصف ساعة حتي عادت ناريماف قائلة
 :تعالي نقعد في الكافية قريب من ىنا إيو رأيك?
قالت ىند  :أم مكاف حضرتك تختاريو
قالت ناريماف مبتسمة  :كاضح إنو موضوع حيوم
كما أف استقر بهما المقاـ في ذلك الكافية المجاكر للمستشفي حتي سألتها
ناريماف باىتماـ  :خير ياىند ..في إيو ?
ابتسمت ىند في ارتباؾ كظهر علي مالمحها عالمات التردد فقالت ناريماف كىي
تضحك ممازحة :إيو عاكزة شيكوالتة ? كمكسوفة ?
مدت يدىا في جيبها كأخرجت قطعة من الشيكوالتة كناكلتها لهند قائلة  :خدم
ياستي حظك حلو معايا المرة دم
ابتسمت ىند ثم ىزت رأسها قائلة  :ال في موضوع تاني
قالت ناريماف في رفق كىي تتأمل مالمح ىند الحائرة المترددة  :ىند قولي اللي
جواكي علي طوؿ ..إحنا اتفقنا إف أم حاجة عاكزاىا تكلميني كأنا لو في إمكاني
مش حتأخر عليكي ..ىا في إيو ?
ظلت ىند صامتة لحظات ثم قالت  :كنت عاكزة أكوف قريبة من حضرتك
ابتسمت ناريماف كقالت ممازحة  :ماىو إحنا قاعدين جنب بعض أىو كال تيجي
تقعدم علي حجرم ?
أطلقت ىند ضحكة مرحة أزاحت كثيران من ترددىا كإحراجها كقالت  :ال ما
أقصدش كدا..أقصد إني عاكزة عالقتي بحضرتك تتعدم عالقة األستاذة بالطالبة
..أنا بتمني تعتبريني بنتك
قالتها بصوت متهدج أذاب قلب ناريماف التي قالت كىي تتأمل مالمحها
المالئكية البريئة في تأثر  :عارفة ياىند ..أنا دايما بتمني يكوف ليا بنت اك ابن
يعني أكيد يسعدني تكوف ليا بنت قمر كدا زيك ...بس ً
انت حتستحملي إني
أكوف أمك
قالت ىند كىي تتأملها بحب كبير  :أنا بتمني أـ زم حضرتك

صمتت ناريماف كىي تتأمل ىند لحظات آه لو تعلم الحقيقة ..الدركت اف ىذة
السيدة التي تسعي إلي اكتساب أمومتها كمحبتها ىي اخر من كانت تريد أف
تحبها ..كلكنها قالت بلهجة مرحة كىي تغمز بعينيها  :أنا إنسانة كوملبيكس
كحكوف أـ كومبليكس برضو
احمر كجو ىند خجال كقالت  :ماكنتش أبدا أقصد كدا..بالعكس حضرتك أحن
إنسانة قابلتها .
ربتت ناريماف علي يدىا كقالت بحناف  :أنا بهزر معاكي كما أقصدش الموقف
القديم..لكن أنا فعال إنسانة حياتي صعبة كصعوبتها خلتني عصبية شويتين كجادة
تالت شويات كساعة الجد ماعنديش ياما ارحميني
قالت ىند مبتسمة كىى تتحسس كجهها  :عارفة دا..جربت
ثم قالت في حب جارؼ  :لكن انا متقبلة ..كمش عاكزة غير إني أكوف قريبة من
حضرتك بس
ابتسمت ناريماف في حناف كربتت علي رأس ىند قائلة  :متفقين بس الزـ تعرفي
إف األمومة سالح ذك حدين..يعني زم مافي حناف..في حزـ كتوجيو...صاحبتك
ممكن توافقك علي تصرؼ ممكن يكوف غلط لكن أمك ال..يعني مافيش طبطبة
كال ىشتكة
ابتسمت ىند قائلة  :اكؾ
تراجعت ناريماف قائلة  :حيث كدا نبدأ باكؿ مهاـ األمومة...كىي دراستك
كأسلوبك في الكلية كاللي ىي غلط من األلف للياء
عال كجو ىند التساؤؿ فأضافت ناريماف في جدية  :بصي ياىند..أنا شايفة إف
عالقتك باللي حواليكي في الكلية مش كويسة سواء زمالء أك أساتذة نتيجة
تصرفات منك غلط ىم حيفسركىا أنها عنجهية منك كتكبر كأنك معتمدة علي
كضع عيلتك جدؾ كجدتك ككالدؾ ككالدتك كدا حيثيرىم ضدؾ أكتر كيخليهم
يكرىوكي أك ينبذككي كيبعدكا عنك ..بينما أسلوبك دا في الحقيقة كزم ما أنا
اتأكدت كسيلة منك للتعبيرعن اعتراض علي كضع ً
انت مش راضية عنو أك صرخة
احتجاج زم مابيقولوا .بس ماحدش حيفهم دا ياىند.

ىزت ىند رأسها موافقة كقالت  :كحضرتك فهمتي إزام?
ابتسمت ناريماف في حناف قائلة كىي تغمز ثانية  :إحساس األـ ..أنا من أكؿ
محاضرة حصل بينا صداـ فيها فهمتك..عارفة أم طالبة تانية كانت عملت اللي
عملتيو بمنطق تجاكز أك قلة أدب كاف رد فعلي اختلف تماما زم ماقلت لك قبل
كدا..لكني تجاكزت مش علشانك اسمك ال علشاف حسيت
بيكي..ماعلينا..فالزـ تبدئي تصلحي عالقتك بالناس..شوفي مين اللي غلطتي في
حقو كاعتذرم لو ..قربي من زمالئك ً ..
انت في أحلي مرحلة دراسية كالصداقة
اللي حتطلعي بيها من الفترة دم ىي أصدؽ كأجمل صداقة ...كأصحابك ياىند
ىم اللي حيكونوا عونان ليكي في المرحلة دم اللي ىي أصعب مرحلة دراسية بس
طبعا نقي أصحابك كويس ..
كاألساتذة اللي زعالنين منك الزـ الزـ تركحي تعتذرم منهم..دم البداية علشاف
تكوني طبيبة كويسة كمحترمة
قالت ىند في تساؤؿ  :طيب حضرتك شايفة أعمل إيو بالظبط ?
ابتسمت ناريماف كىزت رأسها متعجبة كقالت  :زم ماقلت ياىند..الكالـ
كاضح ..اعتذرم للي غلطتي في حقو .كصلحي عالقتك باللي حواليكي ..كالـ
حلو..ابتسامة خفي الدبش اللي بترميو..فكرم قبل ماتتصرفي ..حطي محبس
علي بقك شوية
بصي ىاتي كرقة كقلم دلوقتي كاكتبي أسماء الناس اللي اتخانقتي معاىم كال
زعلتيهم ...كإحنا نشوؼ حنتعامل معاىم إزام ...ياال ابدئي
قامت ىند باخراج دفتر صغير من حقيبتها كقلم كبدأت تكتب كتزايدت دىشة
ناريماف حينما بدأت ىند تكتب باىتماـ ككأنها تقوـ بواجب مهم كبتركيز..ثم
أطلقت ضحكة مرحة طويلة فرفعت ىند اليها رأسها متسائلة فقالت ناريماف
ضاحكة كىي تشير اليها  :اصلك بتكتبي بقالك خمس دقايق ..كبتفكرم كتكتبي
كاف في كاجب..كل دكؿ يامفترية ?
ابتسمت ىند ثم كاصلت ىند كتابة األسماء كناكلت الورقة لناريماف كتلميذ صغير
أنهي كاجبو المقدس� كما إف ألقت ناريماف نظرة علي الورقة حتي ىتفت  :دم
ليستة معازيم فرح ياحبيبتي كل دكؿ مزعالىم?

ال كمش سايبة حد..االمن كاخدة..عماؿ كاخدة..طالب كاخدة..مدرسين
كمعيدين كاخدة..ال كفين العميدة كرئيس الجامعة ياىند ? مش موجودين يعني في
القايمة..يزعلوا منك كدا
أطلقت ىند ضحكة مرحة فهتفت ناريماف كىي تلقي نظرة علي الورقة  :بتضحكي
? دا ً
انت عاكزة تتعلقي...كمين دم كماف? نهارؾ مش فايت ??? د كالء أستاذ
الميكركبيولجي???دم صاحبتي كدفعتي يانيلة ..دا أنا حقتلك..عملتي معاىا إيو ?
قالت ىند بارتباؾ  :أبدا كنت بتناقش معاىا عادم فغضبت كطردتني من
المحاضرة كقالت لي ما أحضرش لها تاني
ضغطت ناريماف علي أسنانها غيظا كقالت  :أنا عارفة طريقتك في النقاش كويس
....الدكتورة كالء دم طيبة كصدرىا رحب عكسي تماما كمعني أنها اتصرفت
معاكي كدا يبقي انتي جننتيها ...اعمل فيكي إيو ?
صمتت ىند في حرج فقالت ناريماف  :دم أكؿ كاحدة تعتذرم لها ..كايو دا
كماف? إيو اللي كداكي ناحية التخدير يابنتي ? ىو انتقاـ ياىند�? ً
انت عاكزة حد
يقولك إيو ياشيخة...إيو بقي ياشيخة???ربنا علي الظالم كالمفترم ياشيخة بصوت
سعيد صالح ..قومي بينا ننقذ ما يمكن إنقاذه
ىتفت ىند متسائلة  :علي فين?
ىتفت ناريماف  :كرانا مهمة شاقة كطويلة..الليستة ممتدة..حتصلحي أخطاءؾ
قالت ىند في تردد  :بس أنا مكسوفة
قالت ناريماف في صرامة  :يعني مش مكسوفة ً
كانت بتطولي لسانك كمكسوفة
ً
كانت بعتذرم?
أطرقت ىند برأسها في خجل ثم قالت في رجاء  :طيب حتيجي معايا?
انت غلطتي ً
قالت ناريماف في حزـ  :ال ً
كانت تصلحي غلطك بنفسك..كبرنا
علي شغل المدارس دا
صمتت ىند فتابعت ناريماف بلهجة اكثر لينا  :حجي معاكي بس حقف بعيد
..علشاف كجودم ما يأثرش..أنا عاكزة اللي يسامحك يسامحك من قلبو ..ىي
دل كالء بس اللي حدخلها معاكي متفقين

ابتسمت ىند ىاتفة في حماسة  :متفقين
قالت ناريماف كىي ترتدم نظارتها الشمسية كتتجو الي سيارتها  :ياال بينا
...األمومة بدايتها تقصير رقبة كدا ليو ?
قالت ىند في سعادة  :أنا مبسوطة قوككم
ىزت ناريماف رأسها في تعجب كغمغمت  :ىو ايو اصلو دا..مجنونة
ثم ركبت كركبت ىند إلي جوارىا تاركة سيارتها مركونة
***

قالت ناريماف كىي توقف سيارتها بجوار مدخل الجامعة نبدأ ببتوع األمن اللي
ً
انت داخلة خارجة تقرفي فيهم دكؿ ..ككل اللي نراضيو نعمل عالمة قصاده تم
...ماشي?
قالت ىند في حماسة  :اكؾ
ىتفت ناريماف في غيظ  :كمالك فخورة قوم كدا كمبتهجة زم مايكوف ليستة
إنجازات..حاجة غريبة
ثم اتجهت إلي غرفة األمن قائلة بابتسامة عريضة ككد كاضح  :النقيب مها القمر
أخبارىا إيو?
تهللت أسارير مها كقالت بابتسامة عريضة  :د ناريماف ? يا أىال كسهال ..أحلي
دكتورة نسا ثم تجهمت مالمحها حين ابصرت ىند كاقفة بخلفها كىمت بقوؿ
شئ كلكن ناريماف ابتدرتها قائلة بابتسامة كدكد  :إحنا جايين مخصوص علشاف
نشوؼ األمن زعالف مننا ليو
ىتفت مها في حرارة كىي تشير إليهم بدخوؿ مكتبها مرحبة  :زعالنين إزام بس
مانقدرش نزعل منك أبدا ....دلفت ناريماف كإشارت إلي ىند لتلحق بها
كبعد أف أنهيا المهمة مع األمن
قالت ناريماف لهند  :بصي ياىند أنا الحظت حاجة في تصرفاتك ً ..
انت بتعملي
اللي ً
انت شايفاه صح كبس كمش مهم حاجة تانية مع انك ممكن قوم تكوني
غلطانة ..يعني مشكلتك مع االمن دايما في الحجابً ..
انت شايفاىا حرية

شخصية كىم عندىم تعليمات إف الطالبة الزـ تكوف محجبة ..كبتصطدمي بيهم
كل مرة كانتي داخلة ...
قالت ىند في تبرـ  :أنا شايفة إف دا تعنت مش مبرر
قالت ناريماف في صرامة  :دا مش تعنت منهم دا شغلهم ..بصي دلوقتي بصرؼ
النظر عن فرضية الحجاب ..أنا كناريماف شايفة إنك الزـ لما تلبسيو تلبسيو عن
اقتناع مش بالجبر بس حنتكلم في نقطة تانية كىي إف قواعد الكلية اللي ً
انت
دخلتيها كدا ..إما إنك تلتزمي بالقواعد دم حتي لو مش عاجباكي أك تحولي
لمكاف تانيً ..
انت عيشتي في انجلترا فترة صحيح?
قالت ىند  :أيوه
قالت ناريماف  :ىناؾ سواقة العربيات ناحية اليمين كاحنا ىنا متعودين نسوؽ
شماؿ...ينفع تركحي ىناؾ كتقولي ال أنا مش حسوؽ إال شماؿ علشاف أنا متعودة
انت عاكزاىا كال تمشي ً
علي كدا ? ينفع تجبريهم علي قواعد ً
انت علي نظامهم
حتي لو مش عاجبك اك تسيبي بلدىم خالص ? ىا ردم
أكمآت ىند برآسها إيجابا كقالت  :مع حضرتك حق
تابعت ناريماف  :يا بنتي دا ىنا في فنادؽ كتير بيشترطوا إف مافيش كاحدة البسة
مايوه إسالمي تنزؿ البيسين الزـ بيكيني مع أننا في بلد اسالمي اصال كبنلتزـ
..خالص طالما دم تعليمات الفندؽ ما بركحش بقي أتخانق كأقولهم ال انتم
متعنتين مع إنهم ىنا متعنتين ...ألف أساس مجتمعنا االحتشاـ مش البكيني ..بس
إحنا مابنتهاكنش غير في أمور ديننا
ماعلينا اللي عاكزة أفهمو لك تلتزمي بتعليمات الكلية علي األقل زم ما النقيب
مها قالت حطي إيشارب علي شعرؾ كلما تدخلي ياستي اخلعيو ..كبطلي تناكفي
في الناس كىم بيشوفوا شغلهم ياىند متفقين ?
قالت ىند في رضوخ :حاضر اتجهتا للداخل كغمغمت ناريماف  :خلصنا المدخل
نخش بقي علي الداخل بصي كل مبني من دكؿ نشوؼ ضحاياكي فيو كنخلص
اكؾ ?
قالت ىند مبتسمة  :اكؾ

قالت ناريماف متهكمة  :ىنا االستقباؿ كالعيادات اعتقد ما اتشاكلتيش مع حد من
المرضي تماـ?
ىند  :تماـ
قالت ناريماف متهكمة  :كىنا رمد كأنف كاذف كجلدية...اعتقد نفدكا منك
أجابتها ىند مبتسمة  :أنا حاسة كدا
قالت ناريماف متهكمة :حاسة? ماشي
كىنا الجراحة كالتخدير كالعظاـ
ممكن اعرؼ زعلتي دكتورة التخدير في إيو..أنا عارفاىا علي فكرة
قالت ىند في ضيق  :كنت مع صديقة ليا حتعمل الزايدة ككقفت معاىا علي
أساس إني دكتورة فالدكتورة بتاعة التخدير عاملتني بطريقة كحشة جدا كقليلة
الذكؽ كعلقت علي لبسي بطريقة ضايقتني فاشتبكت معاىا
سألتها ناريماف في دىشة  :كدا من الباب للطاؽ ?
قالت ىند في حرارة كصدؽ :كاهلل أنا ما أعرفهاش كاندىشت من أسلوبها معايا
كخصوصا إني قلت لها اني دكتوة
عقدت ناريماف حاجبيها في غضب كقالت  :طيب تماـ تتفلق...ألف لو أنا
رحت حشتبك معاىا كأجيب ناس تشتبك كحهزأىا كماف ..ألف النوعية أعرفها
كويس..عاملين نفسهم أكصياء علي الناس كىم كلهم عيوب
ابتسمت ىند في رضا فقالت ناريماف ضاحكة  :طبعا مبسوطة ..أخيرا عندؾ حق
عموما الزـ تفرقي إمتي تحفظي لسانك كتتعاملي باحتراـ ..كإمتي تطوليو كتدم
اللي قدامك علي دماغو
قالت ىند في حماسة  :أنا فاىمة
ىزت ناريماف رأسها كقالت متعجبة  :كاهلل كال ً
انت فاىمة أم حاجة ..اؿ اشتبكت
معاىا اؿ
عموما ياال بينا علي مبني الكلية ..ألف معظم ضحاياؾ منو

توقفت ىند بتردد جوار إحدم المباني فهتفت ناريماف  :دم المشرحة يا ىند..كال
اتخانقتي مع كاحد ميت ىنا كماف?
ضحكت ىند بمرح كقالت  :ال بس شديت مع العامل
قالت ناريماف في جدية  :يبقي تستني لما تجيبي لو ىدية بسيطة تقدميها لو
...حينبسط كخلي بالك العماؿ كالناس البسطا بالذات خليكي كويسة كذكؽ
معاىم ..كفاية عليهم ظركفهم الصعبة
أكمأت ىند برأسها كقالت  :حاضر بس كاهلل ماكنت أقصد
جزت ناريماف علي أنيابها غيظا كأشارت إليها ليكملوا رحلتهم الشاقة كعندما
دخلوا مبني الكلية قالت ناريماف  :بصي خدم لك جولة اعتذارت كدا
للموظفين بتوع الشئوف ...المعيدين ..أم حد كاللي مش موجود النهاردة كملي
الليستة بكرة كأنا حعدم علي مكتب الدكتورة كالء كأقعد معاىا كلما أرف عليكي
تيجي ماشي ?
قالت ىند  :حاضر ...ثم ذىبت في طريقها بينما تابعتها ناريماف بنظرىا ثم ىزت
رأسها مغمغمة  :البت دم طلعت لي منين
ثم اتجهت إلي قسم الميكرك
***
دقت ناريماف باب مكتب د كالء عمر بقسم الميكرك كبعدما أذنت بالدخوؿ
دلفت قائلة بمرح  :أخبار بركفسيرة الميكرك إيو...لقيتوا عالج لاليدز كال لسو?
تهللت أسارير د كالء كقامت قائلة  :إيو دا جهبذ النسا عندنا ...يامرحبا ..ايو
النور دا
تعانقتا في حرارة كقالت ناريماف في كد  :كاحشاني ياكالء قوم
قالت كالء في ترحاب حار كىي تشير إليها بالجلوس ً :
كانت كماف جدا ...ايو
اللي جابك المبني بتاعنا ...اكعي تقولي جاية لي مخصوص قلبي ال يحتمل
ضحكت ناريماف كقالت  :في الحقيقة ال ...أنا بقيت بدم محاضرات لسنة أكلى
طب ىنا من بداية السنة

قالت كالء في عتاب  :ياندلة كما تحوديش تسلمي حتي ?
قالت ناريماف مبتسمة  :عارفة إني مقصرة كحقك عليا ...بس ً
انت عارفة كاهلل
المحاضرات دم جاية زيادة عن شغلي كمحاضرات سنة خامسة كمافيش كقت
خالص لكن أنا بشكر الظركؼ اللي خلتني أشوفك
قالت كالء مبتسمة  :كاييو ىي بقي الظركؼ دم علشاف نشكرىا معاكي
قالت ناريماف  :كنت عاكزة أكصيكي علي طالبة عندؾ
قالت كالء في حرارة  :من عنيا ...أساسا كلهم أكالدم كبعاملهم أحسن معاملة
قالت ناريماف في تقدير  :أنا متأكدة ...لكن أنا مش طالبة توصية إنما تسامحيها
كتقبلي اعتذارىا
عقدت كالء حاجبيها كتساءلت  :تقصدم مين?
أجابت ناريماف  :ىند طارؽ التهامي طالبة في سنة أكلى
صمتت كالء لحظات في تفكير ثم ىتفت بعد أف تذكرتها  :تقصدم البنت دم
حفيدة د نجوم فكرل ?
أكمأت ناريماف برأسها قائلة  :ىي
قالت كالء في غضب  :دم بنت قليلة أدب يا ناريماف كمستفزة ..أنا حلفت ما
تدخلي محاضرة طوؿ السنة..كلو شفتها في امتحاف الشفوم حبهدلها..كمش مهم
عندم ال جدىا كال جدتها ..يكونوا مين.
قالت ناريماف برفق  :ال الحكاية طلعت غير كدا خالص..أنا كماف كنت متصورة
زيك كاتصرفت معاىا بمنتهي القسوة لغاية ما اكتشفت بالتدريج سر تصرفاتها
الغريبة ..البنت دم مظلومة كظركفها قاسية...تقدرم تقولي بتتعمد تتصرؼ بقلة
ادب علشاف تتفصل من الجامعة كتسيبها نوع من االعتراض علي ظركفها
دم...كشكلها دخلت مجبرة الكلية
ىزت كالء رأسها متعجبة كقالت  :غريبة ..كاألغرب أنك ً
انت بالذات اللي تقولي
كدا
ثم غمزت بعينيها قائلة في مزاح  :كال ألجل الورد

قالت ناريماف  :علشاف الموضوع القديم??? ال أنا نسيتو خالص اك لغيتو في
كقتها خالص...الورد دلوقتي بالنسبة لي ىو ىند..ىند دم جنينة كرد كاملة بس
لألسف مهملة عاكزة حد يركيو
قالت كالء ممازحة  :ايو الحنية دم كلها ?..ناريماف دم اللي قدامي ? كحش
النسا ?
قالت ناريماف مبتسمة في لوـ  :ايو يابنتي حد قالك اني معدكمة االحساس ?
ضحكت كالء كقالت  :ال طبعا بس عاملة زم المرأة الحديدية
تنهدت ناريماف قائلة  :ظركؼ الشغل كالتخصص كالظركؼ يا كالء..الزـ اكوف
كدا...مجبرة أكوف كدا
ابتسمت كالء في كد كقالت  :ياستي ماتاخديهاش جد انا بهزر معاكي ...انتي
اجدع دكتورة نسا في القسم ...عموما اعتبرم طلبك اتنفذ كماتقلقيش من ىنا
كرايح من ناحية ىند طالما انتي قلتي كدا تبقي اكيد تستاىل فرصة تانية
قالت ناريماف ممتنة  :دا المنتظر منك يا كالء..كأم مشكلة بخصوصها كلميني
أنا..كأنا حتصرؼ
قالت كالء  :إف شاء اهلل
قامت ناريماف فقالت كالء في سرعة  :إيو لسو ما اتكلمناش
قالت ناريماف  :كقت تاني نتقابل بره الشغل نشرب شام كأحكي لك كل حاجة
ماشي
قالت كالء  :ياريت...بس اشمعني شام ..نتغدم سوا
ضحكت ناريماف كقالت ممازحة  :اكؾ اذا ً
انت حتعمليو بأيدؾ الحلوة أنا ماليش
في الطبيخ
ضحكت كالء بدكرىا  :ياستي من عنيا تعالي بس كأنا أعملك كل اللي نفسك فيو
عارفة أنك محركمة كمابتعمليش أكل
قالت ناريماف ضاحكة  :البركة في أمنية ...دم شيف محترفة
قالت كالء ضاحكة  :ربنا يخليها لك

تصافحا ثانية في حرارة كغادرت ناريماف
***
بعد اف انهوا جولتهم استقلت ناريماف سيارتها كجلست ىند الي جوارىا كقالت
ناريماف  :خلصنا الليستة الحمد هلل ..ياريت ماتعمليش ليستة جديدة
ضحكت ىند بمرح قائلة  :ال مافيش ليستات تاني
قالت ناريماف مبتسمة  :علي اهلل ..أنا جعانة من الصبح لف لف كمافطرتش حتي.
عقبت ىند  :كأنا كماف
قالت ناريماف  :خالص نتغدم سوا إيو رأيك
ىند متحمسة  :موافقة
ناريماف متسائلة  :تستأذني جدتك األكؿ ..ممكن تتضايق لو بتتغدكا سوا
قالت ىند سريعا  :ال نانا لها نظاـ صارـ في مواعيد األكل ..الفطار تمانية
بالدقيقة...غدا الساعة تالتة ...تمانية تاخد علبة الزبادم كتناـ...كطبعا المواعيد
دم ما تتفقش معايا خالص ..فغالبا ما بناكلش سوا إال في اإلجازات
شردت ناريماف مع كلمات ىند التي تذكرىا بالماضي ..لم تتغير د نجوم منذ
عرفتها نظاـ صارـ خانق في كل شئ ال يتغير مع تغير الظركؼ فقالت ىند :
حضرتك سرحتي في إيو?
ىزت ناريماف رأسها قائلة  :ال أبدا ...تحبي تتغدم فين كإيو ?
ىند في بساطة  :اللي حضرتك تختاريو
ناريماف  :ال أنا عازماكي اختارم ً
انت
ىند بعد تفكير  :ممكن نركح بيتزا ىت
ناريماف  :ال بيتزا ماتنفعش غدا
ىند  :ممكن نركح كنتاكي
أشارت ناريماف بيدىا ساخطة  :ال طبعا أنا مش عارفة بتحبو الفراخ دم ازام
...أكل غير صحي

رفعت ىند حاجبيها في حيرة ثم قالت ممكن ناخد ساندكتشات شاكرما سريعا
ىتفت ناريماف معترضة  :شاكرما? كدم تبقي عزكمة يابنتي كبعدين ً
انت ضامنة
اللحمة دم ?
ابتسمت ىند في حيرة كىزت كتفيها قائلة  :خالص مش عارفة
قالت ناريماف في ثقة  :بصي انتي ضعيفة كدا كشكلك مش عاجبني ..في مسمط
قريب من ىنا حنركحو ك...
تساءلت ىند في دىشة :ايو ?
أجابت ناريماف في لهجة حاسمة  :مسمط ..مكاف زم مطعم شعبي بيقدـ راس
الحيواف ..كشوربة فيها العين كاللساف ككدف الحيواف ..مع فت..كملوخية ككدا
..كلو بتحبي رجل البقرة بيحطها لك برضو .كفي فشة ككالكم كأمعاء ككدا
احتقن كجو ىند بشدة كقاكمت رغبة طارئة في التقيؤ قاكمتها بابتسامة فضحت
تقززىا فاطلقت ناريماف ضحكة طويلة عالية اندىشت لها ىند فقالت ناريماف
كىي تشير اليها  :لو تشوفي تعبيرات كشك دلوقتي حتموتي من الضحك
راقبتها ىند في تساؤؿ فواصلت ناريماف ضحكتها قائلة  :كم داكف..أنا بهزر
معاكي ..مافيش مسمط ماتقلقيش
انفرجت اساريرىند ككأف ىما أزيح من علي صدرىا كقالت مبتسمة في تعجب:
حضرتك كنتي بتهزرم?
قالت ناريماف من كسط ضحكها  :طبعا كنت بختبر رد فعلك..أنا بقرؼ آكل
األكل دا..بس شكلك يهلك..تخيلي بقي لو كديتك ىناؾ كأجبرتك تاكلى
اللساف.
ضحكت ىند :ممكن يغمي عليا من المنظر..أنا مش مهتمة باألكل ..أنا عاكزة
أقعد مع حضرتك كبس
رمقتها ناريماف بنظرة حانية ثم قالت  :طيب أنا أعرؼ مكاف كويس كفيو ركن
للعائالت نقعد فيو كاطلبي اللي يعجبك
قالت ىند  :موافقة
كانطلقت ناريماف بسيارتها

بعد ىذا اليوـ توطدت عالقة ىند بناريماف..أصبحت ىند ملتصقة بناريماف تتحين
أم فرصة لرؤيتها كالجلوس معها ..كانت السويعات اللتي تقضيها معها تعوضها
عن الحياة الجافة التي تعيشها كإحساس الحرماف من حناف األـ كعاطفة األب
..كانت ىند متعلقة بناريماف لحد ال يصدؽ..ىي نفسها التدرم لماذا تعلقت بها
لهذا الحد...ربما ألف تمتلك قلبا كالذىب..طيب صافي حنوف يختفي كراء قناع
من الصرامة كالقسوة كالحزـ..ربما النها كحيدة مثلها..المهم كانت ىند حريصة
علي رؤية ناريماف كلما سمحت الظركؼ بل ربما كانت تختلق األعذار للذىاب
اليها كرؤيتها...كقد اعتادت ناريماف علي ىذا..اصبح كجود ىند في حياتها شيئا
محببا اعتادت عليو حتي أدمنتو..ىند بمشاعرىا الصافية كحبها كقربها منها
كتعلقها بها جعلتها تطلق لمشاعر األمومة التي حرمت منها العناف فاصبحت
تعاملها كأبنة كلم يعد بمقدكرىا أف تبتعد عنها حتي أف ىذا الشعور أصبح يؤرقها
..المستقبل..كماذا لو شاءت الظركؼ كابتعدت عنها ىند ? كيف سيكوف حالها
كشعورىا?..كماذا لو علمت الحقيقة كيف ستتعامل معها?
حين تقتحم عليها ىذه األفكار تنفضها قائلة لنفسها دعي ىذا لوقتو
أما د نجوم فعلي مقدار دىشتها من ارتباط ىند بناريماف كتعلقها بها لهذا الحد
دكف بقية استاذتها كناريماف بالذات علي مقدار ماشعرت بالرضا فقد كانت سببا
في تحسن حالة ىند النفسية كأيضا تحسن دراستها كانتظامها في الجامعة حتي أف
عميدة الكلية أخبرتها أف ىند أصبحت إنسانة اخرم  ...إلي جانب أف ناريماف
كانت الشخصية التي تأتمنها علي حفيدتها ...كتعجبت كيف لم ترىا علي
حقيقتها من قبل??
كلم يعد بمقدكرىا تجاىل الموضوع أكثر من ذلك ..بعدما توطدت عالقة
حفيدتها بها أصبح لقاؤىم امرا حتميا....كلذلك طلبت من ىند تعزـ ناريماف علي
الغذاء يوما لديهم
***
في منزلها ليال جلست ناريماف مسترخية اماـ التلفاز بعد عودتها من العيادة حين
طرقت أمنية باب شقتها فقامت لتفتح قائلة  :تعالي يا أمنية
دلفت أمنية كقالت  :مش حتيجي تتعشي معانا ?

أشارت ناريماف بيدىا نفيا كقالت  :ال حناـ خفيف بقي شربت كوباية شام بلبن
كحلو علي كدا
أمنية معترضة  :كلي يا ناريماف شوية ً
انت خاسة قوم
ناريماف في بساطة  :كال خاسة كال حاجة ً
انت بس اللي عاكزة تزغطيني زم البط
ابتسمت امنية  :ياريتني أقدر كنت كتفتك كأكلتك بالعافية ..بس ما أقدرش
..عموما بكرة حعملك حماـ محشي بالفريك ...مش حتقدرم تقاكميو
ىتفت ناريماف في حماس  :كاك ...تسلم إيدؾ مقدما
أمنية  :بس ياريت تاكلي .ناكية أشيل موبايلك خالص علشاف تتغدم من غير
مايجيلك اتصاؿ يقومك
ضحكت ناريماف كقالت  :ال ياستي اطمني أنا بكرة ال شغل كال عيادة يعني
مافيش حاجة حتمنعني من الحماـ بتاعك
قالت أمنية  :علي اهلل ..أنا بنظف التالجة بتاعتك طلعت منها حاجات كتير
رميتها زم بحطة إيدم ...بقيت زعالنة ...ال بتقعدم تاكلي معانا كال اللي بحطو
لك في التالجة بتاكليو
تآملتها ناريماف كقالت في امتناف  :ربنا يخليكي ليا يا امنية ..بتتعبي نفسك معايا
..بس خدم االمور عادم لما بعوز حاجة بطلبها ماتشغليش نفسك بيا
أمنية في حناف  :تعب إيو بس أنا بعتبرؾ بنتي البكر كالزـ أنشغل بيكي
قالت ناريماف  :ربنا يخليكي ليا..اكماؿ فين العياؿ ?
قالت أمنية متبرمة  :أىو ىيثم أخيرا قاعد بيذاكر كأحمد لسة ماجاش من بره..
اتصلت بيو بيقوؿ خلص بس المواصالت صعبة جدا
ىزت ناريماف رآسها متفهمة كقالت  :موضوع المواصالت دا حيتحل إف شاء
اهلل...أنا لقيت عربية حالتها كويسة جدا صاحبتها بتبيعها علشاف حتسافر بسعر
كويس برضو ..خالص كلمتها نجيبها ألحمد علشاف يوفر كقت المواصالت دا
ارتفع حاجبا امنية كقالت في دىشة  :عربية ? بتتكلمي بجد?
قالت ناريماف في جدية  :أكماؿ بهزر يا أمنية بقولك خالص اتفقت عليها

قالت امنية في حزـ  :انسي الموضوع دا يا ناريماف ..مش حيحصل
قالت ناريماف في دىشة  :ىو إيو اللي مش حيحصل ?
اجابت امنية بلهجة قاطعة  :اللي حتعمليو..أنا مش حقبلو كإف كاف علي أحمد
السنة الجاية حيكمل ُِ سنة كياخد فلوسو من المجلس الحاسبي حكملو عليهم
كأشترم لو عربية علي قد الفلوس كخالص .
قالت ناريماف مداعبة  :بحبك يا أمنية ً
كانت حازمة كدا ك مكشمة عليا
قالت أمنية في إصرار  :ال بجد يا ناريماف
ناريماف مهدئة  :بصي ياستي ً
انت دايما بتقولي أحمد كىيثم دكؿ كالدم صح? ليو
مش مخلياني بقي أتصرؼ معاىم براحتي كمحسساني دايما بفرؽ
قالت أمنية بحزـ  :بالعكس ً
انت بتعملي كزيادة ..فخالص بقي كل حاجة كلها
حدكد
ضحكت ناريماف قائلة في دعابة  :ماتمسكي لي العصاية احسن..اىدم شوية يا
أمنية كخلينا نتفق ..دلوقتي انتي قلتي إنك مستنية لما أحمد يطلع من الحاسبي
كياخد فلوسو صح? طيب ليو نستني سنة كاملة يتبهدؿ فيها في المواصالت
كالعربية موجودة كلقطة بصراحة...مانشتريها دلوقتي كلما الفلوس تيجي يحلها
ربنا...إيو رأيك?
قالت أمنية  :ماىي الفلوس مش جاىزة
قالت ناريماف  :جاىزة معايا كأنا ً
كانت كاحد كلما الفلوس بتاعتك تجهز تباصيني
بيها متفقين ?
قالت أمنية في إصرار  :ألني عارفاكي ساعتها مش حترضي تاخديهم مني .
ضحكت ناريماف  :طيب نتفق علشاف ما أكونش بكدب عليكي ..أنا أشيل جزء
كانت جزء ...علشاف أحمد ابني زم ماىو ابنك..كال ً
ً
انت تزعلي كال أنا أزعل ...
تماـ?
ىزت أمنية رآسها بعدـ رضا كقالت  :كلو إني مش مقتنعة بس ماشي
ابتسمت ناريماف  :ياساتييير..حنبلية بشكل صعب !

أمنية في ضيق  :مش كدا يا ناريماف ...بس
قاطعتها ناريماف  :خالص بقي ...اقوـ اعملك شام ?
أمنية  :ماشي...تصدقي نادر لما أشرب من إيدؾ شام
قالت ناريماف متحمسة  :ال دا ً
انت حتدكقي أحلي شام دلوقتي ك....
رف ىاتفها المحموؿ فقالت مداعبة كىي تلتقط الهاتف  :بعد المكالمة دم
غمغمت أمنية متهكمة  :يبقي مش حنشرب حاجة خالص
قالت ناريماف بعد أف ألقت نظرة علي المتصل :مساء الخير ياىنود ..عاملة إيو?
انتظرت امنية حتي انتهت ناريماف من مكالمتها كعادت لتجلس ثانية جنبها
فسآلتها  :ىند دم ?
أكمآت ناريماف برأسها إيجابا قائلة  :جدتها كانت عاكزة تكلمني..بتعزمني علي
الغدا عندىم ..حاكلت أعتذر بس ىي أصرت
سآلت أمنية في دىشة  :ليو ? عاكزة منك إيو الست دم
قالت ناريماف في تفكير  :بتقوؿ عاكزة تشكرني علي بعملو مع ىند ...
سآلتها أمنية  :كحتركحي ?
قالت ناريماف  :حركح لسبب كاحد..أعرؼ إيو الظركؼ اللي كصلت ىند لوضعها
دا..ككماف علشاف تبقي األمور كاضحة قدامها أف عالقتي بهند مجردة مالهاش أم
عالقة بالقديم..كإف عاجال أك آجال أنا كنت عارفة إننا حنتقابل فخالص
ىزت أمنية رآسها قائلة  :سبحاف اهلل ..تمر سنين كيشاء ربنا إنك تقابليهم تاني
غمغمت ناريماف في شركد  :صحيح..الدنيا ضيقة قوم..ككلو بسبب ىند
قالت أمنية بأىتماـ كىى تتأمل مالمح ناريماف :بتحبيها قوم ياناريماف ?
ابتسمت ناريماف في حنين كقالت  :تعرفي يا أمنية ?فى أغنية لشيرين بتقوؿ
ساعات حالكة الدنيا تطلع من قلب الجرح..أىي ىند دم حالكة الدنيا طالعة لي
من أعمق جرح عشتو في حياتي

ابتسمت أمنية بدكرىا في تآثر كقالت  :سبحاف المدبر...يسيبك علشاف الخلفة
تلف األياـ كترجع بنتو تترمي في حضنك كعاكزاكي تكوني أمها..مش جايز دا
يكوف تعويض ربنا ليكي ?
قالت ناريماف  :بس أنا خايفة..علي قد ما أنا سعيدة بقربها دا علي قد ما أنا
ماكنتش عاكزة أتعلق بيها مش ضامنة بكرة فيو إيو..تبعد عني ساعتها مش عارفة
أعمل إيو كحاكلت كتير أبعد بس ىي يا أمنية كانت بتقرب ليا باستماتة .ما
قدرتش أتجاىل محاكالتها أبدا خصوصا بعد ما عرفت ظركفها
ربتت أمنية علي يدىا كقالت  :ناريماف كلنا مش ضامنين بكرة مخبي لنا إيو غير
توكل كحسن ظن باهلل..كإذا فكرتي كويس في ظركؼ مقابلتك ليها جت إزام
حتعرفي إنو تدبير محكم من الرحمن الرحيم..كتدبيره كلو رحمة ..فخالص
عيشي كطالما نيتك كويسة سيبيها علي اهلل .
قالت ناريماف مبتسمة  :كنعم باهلل  .أنا قايمة بقي أعملك شام علشاف كالمك
الحلو دا بس يارب يطلع حلو
أمنية ممازحة  :اىو طلع حلو حنشربو طلع كحش حشربو لتيمور بتاعك دا
ضحكت ناريماف قائلة  :نفسي أفهم ماالك كمالو...مزعلك في إيو ?
أمنية مشيحة بيدىا في سخط  :ياشيخة بال قرؼ
ضحكت ناريماف فى مرح كأتجهت الى المطبخ لتعد الشال
***
ثاني يوم علي الغداء
ركنت ناريماف سيارتها أماـ منزؿ د نجوم كخرجت منها حاملة علبة أنيقة فقابلتها
ىند علي البوابة ىاتفة في سعادة كىي تعانقها  :الدكتورة ناريماف عندنا ?...مش
مصدقة
ابتسمت ناريماف كىي تربت عليها  :أىال ياىنود..عاملة ايو ?
ىند  :الحمد هلل اتفضلي نانا منتظرة حضرتك جوه
دخلت ناريماف بصحبة ىند للداخل...مشاعر عديدة انتابتها كىي تدخل ىذا
المنزؿ مرة أخرم ...لم يتغير بو شئ منذ آخر مرة شاىدتو..كاف كما ىو..منظم

نظيف..أنيق كلكن ربما ىادئ لدرجة الكآبة..كانت د نجوم تجلس في الردىة
حين اقتربت ناريماف قامت لتقابلها كتسلم عليها مرحبة  :أىال يا دكتورة
ناريماف..شرفتينا
قالت ناريماف كىي تشد علي يدىا  :أىال بيكي يا د نجوم
د نجوم مشيرة إليها بالجلوس  :اتفضلي
جلست ناريماف كجلست ىند الي جوارىا كقالت في بهجة  :أنا مبسوطة قوم إف
حضرتك جيتي النهاردة
ابتسمت ناريماف كىي تلقي نظرة سريعة علي د نجوم قبل أف تقوؿ لهند مداعبة :
طيب ما تعملي لي شام من إيديكي الحلوين كدا ...بس يكوف مظبوط
قامت ىند في حماسة قائلة  :حاال أعملك أحلي شام دكقتيو
قالت ناريماف  :لما نشوؼ...ثم راقبت ىند كىي تسرع للمطبخ كالتفتت الي د
نجوم قائلة  :اسمحي لي يا د نجوم أنا اتعمدت أبعد ىند شوية علشاف عاكزة
أكلم حضرتك شوية علي انفراد قبل أم حاجة
ىزت د نجوم متفهمة كقالت  :أنا كماف كنت عاكزة أعمل كدا..ممكن نتكلم
في الصالوف أفضل..ثم قامت كىي تشير إلي ناريماف  :اتفضلي
قامت معها ناريماف للصالوف كما أف استقر بهما المقاـ حتي ابتدرتها د نجوم
قائلة  :أكال..أنا مش عارفة أشكرؾ ازام علي اللي بتعمليو مع ىند..أعترؼ إف
ىند اتغيرت كتير قوم من ساعة لما عرفتك..كتغيير إيجابي..ىي بقالها فترة
كانت منعزلة..كمش عاكزة تركح الكلية كبتتعمد تعمل مشاكل ىناؾ..كأنا كنت
بدآت أيأس كماكنتش عارفة اتصرؼ إزام ..لوالكي..في البداية كعاكزة أكوف
صريحة معاكي كنت متخوفة خصوصا بعد تعاملك معاىا في األكؿ ..لكن بعدين
لقيت ىند بتتغير كبتتعلق بيكي يوـ كرا يوـ ..صدقيني أنا مش عارفة أعبر لك عن
شكرم كامتناني إزام ?
صمتت ناريماف لحظات قبل أف تقوؿ بلهجة جافة نوعا ما  :ما تشكرنيش علي
حاجة يا د نجوم .ىند أنا بقيت أعتبرىا زم بنتي خالص..بس عاكزة أكوف
صريحة مع حضرتك كأرجو أنك ماتزعليش من كالمي ..أنا عالقتي بهند عالقة

مجردة مالهاش أم ارتباط بكونك حفيدتك أك كونها بنت طارؽ التهامي
..بالعكس تماما ماكنتش أتمني أنها تكوف ككنت حريصة علي كدا ألسباب كتير
لوال ظركؼ ىند اللي لغاية دلوقتي مش قادرة أفهمها ..الظركؼ اللي مخلية علي
طوؿ نظرات الحزف ساكنة عينيها..ككالمها ليا في أكؿ محاضرة انها مش عاكزة
تكوف دكتورة كال حابة ..عالقتها المتوترة بصاحباتها كأساتذتها ككل اللي حواليها
في الكلية...تصرفاتها اللي أنا من أكؿ مرة أدركت أنها تصرفات حد غاضب مش
حد قليل األدب .كل دا خالني أنسي ىي مين كبنت مين ..كأقرب منها ..فآتمني
حضرتك تتفهمي دا كنتعامل كآننا نعرؼ بعض ألكؿ مرة ..حضرتك جدتها
كأستاذة ليا أعتز بيها..كأنا أستاذتها فقط..الماضي أنا طويتو كنسيتو كمش عاكزة
أفتكره كال نتكلم فيو .كماف علشاف ننفي الحرج عن نفسنا في التعامل
أكمآت د نجوم برآسها إيجابا كقالت مبتسمة في ارتياح  :أنا موافقاكي ...كمش
زعالنة من كالمك بالعكس ..أنا ارتحت لما قلتي لي كدا ..كياريت فعال ننسي
الماضي
سآلتها ناريماف  :طيب ممكن أسألك عن ىند ..ليو كانت بتعمل كدا ? إيو اللي
كاف مخليها مش حابة كليتها كبتتصرؼ بالطريقة دم ?
تنهدت د نجوم في اسي كقالت  :ظركؼ كتير يابنتي ..ىند فقدت أمها كىي
عندىا عشر سنين ..كاف عندىا سرطاف الرئة ..كعاشت معايا أنا كجدىا الف أبوىا
مسافر انجلترا كعايش ىناؾ ما بيجيش إال مرتين في السنة كانت متعلقة بجدىا
قوم معوضها نوعا ما عن كجود أبوىا...كلما اتوفي السنة اللي فاتت .ىند دخلت
في اكتئاب كمن ساعتها كىي حالها متشقلب ..انا حاكلت معاىا كتير لكن
فشلت ىي مركزة في نقطة كاحدة ..عالقتها بأبوىا كبعده عنها ..معتقدة إنو
مابيحبهاش كبتتصرؼ علي ىذا األساس كمؤخرا بقت منعزلة تماما حتي عني ال
بتتكلم كال بتقعد معايا كال بتقولي أم حاجة عنها كقافلة عليها أكضتها ليل
كنهار..أنا كنت بتعذب علشانها ..دم حفيدتي الوحيدة اللي ماليش غيرىا..لغاية
ما ربنا شاء إنك تظهرم في حياتها ..اتغيرت بالتدريج..لذلك أنا بقولك مش
عارفة أشكرؾ أزام

زفرت ناريماف في حرارة كقالت  :دا بيفسر حاجات كتير .مافيش داعي للشكر يا
د نجوم ..زم ما أنا غيرت في ىند ..ىي برضو ادتني كتير مشاعر حلوة ..
ماتتقدرش بتمن
صمتت كلتاىما لحظات قبل أف تسآؿ ناريماف  :طيب اسمحي لي إذا ىند كل
تفكيرىا في عالقتها بوالدىا ليو ما نبهتيهوش...إما يجي معاىا ىنا أك ياخده معاه
تنهدت د نجوم كبدا عليها الحزف كىي تجيب  :طارؽ قصتو طويلة يا د ناريماف
..علشاف احكيها حنتكلم في الماضي اللي لسة متفقين ما نجيبش سيرتو ..ممكن
احكيها لك بعدين ..لكن ىو عموما قافل علي نفسو مالوش غير شغلو كبس
.كجود ىند معاه حيزكد مشاكلها مش حيحلها
تفجر في أعماؽ ناريماف ألف سؤاؿ كسؤاؿ..ما الذم تقصده د نجوم..ما الذم
يعانيو طارؽ كما عالقة مايحدث معو بالماضي .كلكنها كتمت ذلك قائلة  :عموما
عاكزة أطمن حضرتك علي ىند بخصوص الدراسة ..ىي الحمد هلل انتظمت
كعالقتها باألساتذة اتحسنت..خدت أنا كىي جولة اعتذارات كدا ..كإف شاء اهلل
ماتقلقيش من الناحية دم.كام مشكلة في الجامعة أنا حشوفها إف شاء
ابتسمت د نجوم قائلة في امتناف  :شكرا يا بنتي..طمنتيني ربنا يطمنك
صمتت ناريماف فدخلت ىند حاملة صينية الشام كقالت في مرح كىي تقدمو
لناريماف  :الشام أىو يارب يعجبك
تناكلت ناريماف الكوب كقالت مبتسمة  :طالما من ايديكي حيبقي حلو
جلست ىند قائلة  :كنتوا بتتكلموا في إيو ? أكيد عني
قالت ناريماف مداعبة  :أيوه..كنت بقترح علي د نجوم تصادر عربيتك اللي
ً
انت مزىقة الناس بيها دم كتريحنا
ضحكت د نجوم بينما قالت ىند محتجة  :اسآلي نانا انا بسوؽ من امتي ?
قالت ناريماف متهكمة:كاضح طبعا.الناس ىي اللي مابتعرفش تسوؽ ..ما تخلنيش
أقوؿ لجدتك علي عمايلك
تدخلت جدتها قائلة بلهجة مؤنبة لهند  :من غير ماتقولي ..أنا عارفة..بتعمل اللي
في دماغها كبس كراسها ناشف

قالت ناريماف مبتسمة  :بالظبط كدا
قامت ىند قائلة  :خالص ااقوـ احضر السفرة بقي علشاف كاضح إف الكل
ضدم حاليا ثم غادرت
***
علي مائدة الغذاء جلسوا جميعا بينما أتت عائشة لتساعد ىند كما أف لمحت
ناريماف حتي اتسعت عيناىا في دىشة ثم ىتفت كىي تقترب منها  :دكتورة
ناريماف ? معقولة? كحشتينا
رمقتها كال من ناريماف كنجوم بنظرات محذرة فتراجعت قائلة في ارتباؾ  :أىال
كسهال ...
تآملت ىند الجميع بنظرات فاحصة ثم سألت عائشة ً :
انت تعرفي دكتورة ناريماف
يا عايشة?
رمقتها د نجوم ثانية بنظراتها فأسرعت عائشة تقوؿ بسرعة بديهة  :أيوة طبعا دم
كلدتني قبل كدا
زفرت كال من ناريماف كنجوم في ارتياح كقالت ناريماف  :أىال ياعايشة أخبارؾ
إيو كأكالدؾ
قالت عائشة  :الحمد هلل يا دكتورة زم الفل ...
قالت د نجوم في صرامة  :طيب ياعايشة ركحي ً
انت بقي
غادرت عايشة في سرعة بينما قالت ىند كىي تضع قطعة من المكركنة في طبق
ناريماف في حماسة  :دكقي المكركنة دم ...أنا عامالىا
رفعت ناريماف حاجبيها في دىشة كقالت مبتسمة كىي تلقي نظرة علي المكركنة :
معقوؿ ? بتعرفي تطبخي ? دم شكلها حلو .
قالت ىند بحماس  :أيوه بعمل حاجات كتير
قالت ناريماف كىي تتذكؽ منها . :لما نشوؼ الطعم
ثم قالت في إعجاب  :ال حلوة بجد ..إيو دا ياىند ماكنتش متوقعة كدا منك
خالص

قالت د نجوم في حناف  :ىند بتعرؼ تطبخ فعال...اشطر مني كماف .بس عمرىا
مادخلت المطبخ إال للطوارئ ..كدا معناه انها بتعزؾ جدا
ابتسمت ىند في خجل بينما القت ناريماف نظرة حانية عليها كقالت  :خالص يا
شيف ىند علميني ..أنا ميح في الطبيخ
قالت ىند في حماس  :شوفي حضرتك عاكزة تعملي إيو كنعملو سوا
قالت ناريماف كىي تتناكؿ قطعة اخرم من المكركنة  :أكؿ حاجة ..المكركنة
العجيبة دم ..حلوة قوم تسلم إيدؾ
ابتسمت ىند قائلة  :بالهنا كالشفا ..حقوؿ لحضرتك الطريقة بعد األكل
ناريماف ممازحة  :ال نعملها عملي سوا  .بس بالراحة كبشويش عليا متفقين ?
ىند  :خالص موافقة ...كقت ما تحبي
ابتسمت د نجوم كىي تتابع بعين الرضا ىذة العالقة التي كانت تخشاىا كلكن
يبدك أنها ستكوف سببان فى تغيير حياة حفيدتها جذريا كىذا ما كاف
***
دلفت عالية الى منزلها ككراءىا زكجها الذل رمقها بنظرات غاضبة كىى تتجو إلى
غرفتها ثم التفت إلى أكالده قائال بهدكء  :ركحوا انتم أكضكم يا أكالد غيركا
ىدكمكم كناموا
ثم لحق بعالية التى شرعت فى تبديل مالبسها كأغلق باب الغرفة قائال بغضب
مكبوت :ممكن بقى أعرؼ إيو األسلوب اللى بتتعاملى بيو مع أخواتى كزكجاتهم
دا? ىو إحنا كل ماننزؿ البلد نرجع بمشكلة بسببك?
قالت عالية بالمباالة كىى تنهى تبديل مالبسها كتجلس مسترخية على فراشها:
ىو دا أسلوبى يا صفوت لو مش عاجبك ما أنزلش معاؾ تانى البلد ..أنا كماف
مش حابة الموضوع
قاؿ بغضب محذرا  :بس كدا ماينفعش يا عالية ..األمور كدا مش حتمشي

ىتفت بو فجأة فى غضب :أكماؿ ايو اللى ينفع ? أنى انزؿ كأشتغل مرمطوف
عندكم? كلو اعترضت إخواتك كمرتاتهم يزعلوا? يتفلقوا ياصفوت ? أنا ما اتعودتش
على كدا فى بيت أىلى
ىتف بدكره مستنكرا :مين شغلك مرمطونة كمين يقدر حتى..كل دا علشاف طبقين
غسلتيهم بعد الغدا? ىو طبيعى يعملوا الغدا ً
كأنت حتى ماتساعديهمش فى
غسيل األطباؽ? ىم مش خدامين عندؾ ياعالية ? كأمى ست كبيرة مش
حتخدمك..كمرتات أخواتى كتر خيرىم عملوا لنا غدا فالمفترض ذكقيا تساعديهم
ىتفت بعناد غاضب :أنا ماطلبتش من حد يعملى حاجة ?كال يخدمنى..كال حتى
عاكزة أنزؿ البلد دل تانى برجع منها متعصبة كال عاكزة أكالدل ينزلوا بيتعلموا من
أكالد إخواتك حاجات غريبة...أنت اللى بتصر
صاح بغضب  :ماىو كدا مش حينفع عاكزانى أتقطع من أىلى ?..ال ياعالية دا
مش حيحصل
قالت بغضب  :خالص ابقى أنزؿ انت لوحدؾ ..أنا كأكالدل ال
ىتف بها  :الاا أنسي دكؿ كالدل زل ماىم كالدؾ كحينزلوا يشوفوا جدتهم
كاعمامهم ..عاكزة ماتنزليش تانى براحتك بس خلى بالك أنا كماف من حقى أخد
الخطوات اللى تريحنى مش حجى على نفسي علشانك تانى
قالت ببركد :براحتك ...اللى عاكزه أعملو
رمقها بنظرة طويلة غاضبة فتمددت كجذبت الغطاء عليها كنامت دكف أف تعبأ
بنظراتو إليها
***
األحد في الكلية
اتجهت ناريماف بسيارتها من البوابة الخلفية للكلية لكي تجد مكاف تركن فيو
..كدخلت ثم اخذت تبحث عن مكاف تركن فيو ثم توقفت حين لمحت ىند
تقف مع شاب يتحدثاف معا إلي جانب سيارة ىند..فركنت سيارتها بالقرب منهم
ثم نزلت منها كاتجهت إليهم قائلة  :بتعمل إيو عندؾ يابني..مش الدخوؿ ىنا
لألكالد ممنوع ?

تطلعا اليها في ارتباؾ كتدخلت ىند قائلة  :دا طالب في كلية طب معايا في سنة
تانية ك...
رمقتها ناريماف بنظرة صارمة كقالت  :أنا ما سآلتكيش ..مش في محاضرة لك
دلوقتي ?
أجابت ىند في توتر  :أيوه
قالت ناريماف كىي تشير إليها بالدخوؿ في خشونة  :طيب اتفضلي ادخلي ..ياال
أسرعت ىند بالدخوؿ بينما التفتت ناريماف إلي الولد قائلة في صرامة  :إيو بقي
اللي جابك ىنا كدخلت إزام ?
أجابها الطالب في ارتباؾ  :كنت جام بس أديها مذكرات ك....
قاطعتو ناريماف بلهجة قاسية  :انت عارؼ لو حد من األمن شافك داخل كدا من
غير إذف حيحصل ايو? كلو أنا دلوقتي اخدتك سلمتك لمكتب االمن ىنا?
قاؿ الطالب بتوتر  :خالص يا دكتورة أنا حمشي كآخر مرة آجي
قالت في صرامة  :لو دا اتكرر أنا بنفسي حوديك مكتب العميدة...عاكز تسلم
زميلتك مذكرة في طرؽ مباشرة ككاضحة بدؿ شغل الحرامية دا....اتفضل علي
كليتك
أسرع الطالب بالخركج كلكنها استوقفتو قائلة  :اسمك إيو ?
تساءؿ في توتر  :ليو حضرتك عاكزة اسمي ..
قالت في صرامة  :اديني اسمك كفي سنة كاـ ?
قاؿ بتوتر  :ماجد سليم سنة تانية طب
قالت كىي تشير اليو  :خالص اتفضل علي كليتك كياريت دا مايتكررش
غادر مسرعا فالتفتت متجهة للكلية ففوجئت بهند مازالت كاقفة تراقب الموقف
..فعقدت حاجبيها قائلة في غضب ً :
انت لسة كاقفة عندؾ? مش قلت لك
اطلعي علي محاضرتك?
قالت ىند في سرعة  :بس كنت عاكزة أكضح لحضرتك...

لم تسمعها ناريماف بل اعطتها نظرة غاضبة ثم أسرعت للداخل ككرائها ىند
...التي أسرعت الخطا حتي تصل قبلها للمدرج كبالفعل دخلت قبلها بخطوات
كدلفت ناريماف لتغلق الباب خلفها قبل أف تزفر في غضب كىي تلقي نظرة علي
ىند التي جلست أمامها كألقت السالـ كالمعتاد ثم بدأت فى القاء المحاضرة
***
بعد انتهاء المحاضرة أخذت ناريماف حقيبتها كغادرت
فأسرعت ىند كراءىا كلحقت بها قبل أف تركب سيارتها كنادتها  :د ناريماف
أجابت ناريماف كىي تلتفت إليها في صرامة  :خير يا دكتورة
تآملت ىند مالمح ناريماف الجامدة كقالت كىي تبتلع ريقها في توتر  :ممكن
أكلم حضرتك عشر دقايق
ألقت ناريماف نظرة علي ساعتها كقالت كىي تشير إليها لتركب  :تعالي...
ركبت ىند فقادت ناريماف سيارتها إلي مبني النسا في المستشفي كاتجهت الي
مكتبها كدلفت ككراءىا ىند ثم اغلقت الباب خلفها كجلست قائلة لهند في
صرامة  :اقعدم
جلست ىند قائلة في حذر  :حضرتك زعالنة مني
أجابتها ناريماف في غضب  :أيوه كمتغاظة كماف ...
أسرعت ىند تقوؿ  :ماجد دا زميلي ك..
قاطعتها ناريماف بلهجة غاضبة  :مش بتكلم عن األفندم اللي كنت كاقفة معاه في
خلفية الكلية زم اللي بيسرقوا لكن...
تدخلت ىند مدافعة  :عادم أنا كنت متفقة ...
قالت ناريماف في غضب  :لما بكوف بتكلم ماتقاطعنيش اتعلمي دم كويس
احمر كجو ىند كصمتت فتابعت ناريماف  :الزـ تفهمي ياىند إف عالقتنا بره الكلية
حاجة كداخلها حاجة تانية خالص ...أنا ىنا أستاذتك بس ...تسآليني في
المحاضرات ..حاجة مش فاىماىا ..كتلتزمي بميعاد المحاضرة ...تكوني أكؿ

كاحدة ...اكعي تفتكرم إني ممكن أتساىل معاكي في أم حاجة علشاف اللي بينا
...ال بالعكس تماما
قالت ىند  :كأنا خالفت دا ?
قالت ناريماف غاضبة  :أيوه ...لوال أنا لمحتكم كنزلت ككلمت زميلك كنت
دخلت قبلك .كساعتها ماكنتش حسمح لك بالدخوؿ كرايا ابدا ..كمع ذلك
إديتك فرصة كسمحت لك تطلعي قبلي أبص أالقي حضرتك كاقفة تطمني علي
البيو ..كاللي حصل النهاردة مش حيتكرر تاني فهمتيني ?
أطرقت ىند برآسها في حرج فتابعت ناريماف  :أنا فهمتك قبل كدا ..إف
ماعنديش دلع كطبطبة ..الصح صح خالص ?
أكمآت ىند برآسها إيجابا كقالت في خفوت  :خالص أكعدؾ التزـ كمش حعمل
حاجة تزعل حضرتك تاني
زفرت ناريماف كقالت كقد ىدآت حدتها قليال  :نيجي للنقطة التانية بقي ...كدم
حكلمك فيها مش بصفتي أستاذة ال بصفتي أـ ...ايو حكاية الولد دم بقي...كإيو
اللي يدخلو الكلية بالطريقة دم كىو ممنوع أصال?
قالت ىند  :إحنا أصدقاء بنركح درس أناتومي سوا ككاف جايبلي مذكرة كبس
مافيش حاجة
كماف كاف عاكزنا نتقابل نذاكر سوا دا اللي كنا بنتكلم فيو
رفعت ناريماف حاجبيها لحظة ثم غمغمت :تذاكركا سوا إزال مش بتقولى فى سنة
تانية حضرتو?
ىند  :ىو بيذاكر لى يعنى
ناريماف بتهكم غاضب :أه ...اممممم ....الموضوع دا عاكز لو قعدة ...
ضغطت زر مكتبها فأتت أـ مصطفي فقالت ناريماف  :ىاتيلي شام يا أـ مصطفي
ً ...
كانت يا ىند حتشربي ايو ??
ىند  :ال شكرا
ناريماف  :ىاتيلها ليموف يا أـ مصطفي ...كحتشربو

ثم قالت لهند في ىدكء :بصي ياىند مبدئيا كدا مافيش حاجة اسمها صداقة بين
كلد كبنت ..ممكن نسميها زمالة ..زمالة دراسة ...زمالة شغل إنما صداقة دم ال
كحطي تحت كلمة ال ميت خط
نظرت إليها ىند في تساؤؿ فتابعت ناريماف  :متطلبات كخصائص الصداقة
ماتنفعش تكوف بين كلد كبنت اك راجل كست ألف مفهومها قرب كتبادؿ أسرار
كتكاتف في ظركؼ كتير ..كخلوة بين األصدقاء كىنا المشكلة.طبعا دا ماينفعش
بين راجل كست إنما بين كلد ككلد اك بنت كبنت .مفهوـ الزمالة غير ..عالقة
محددة تماما بتحكمها ظركؼ الشغل كالدراسة فهي ممكنة ...فهمتي الفرؽ ?
يبقي تقولي زميلي
سآلتها ىند في دىشة  :كإيو اللي يمنع ? الصداقة بخصائصها اللي حضرتك قلتي
عليها بين كلد كبنت??
أتت أـ مصطفي حاملة الشام كالعصير فتناكلتو ناريماف منها كانتظرت حتي تخرج
من المكتب كتغلق الباب خلفها كأجابت في ىدكء  :ألف مانع طبعا ...طبيعة
الراجل ياىند لما بيتعامل مع بنت اك ست علي حسب مش بيتعامل كصديق
...ال كذكر مهما كاف كويس كمحترـ كأخالقو كويسة ...بمركر الوقت مشاعره
كطبيعتو بتحكمو ..دم فطرة ال يمكن تغييرىا ..الموضوع بيبدآ بصداقة كبعدين
بيتطور ألمور تانية بعيدة عن الصداقة كالخلوة ممنوعة شرعا إذا تكلمنا بالشرع
كىو قاطع في الناحية دم كمافيش بعده جداؿ بس أنا بقنعك ألني مؤمنة إف
اإلنساف الزـ يقتنع بكل فعل بيعملو ....الرسوؿ صل اهلل عليو كسلم قاؿ  :ما
اجتمع رجل كامرآة إال كاف الشيطاف ثالثهما ..بمعني الشيطاف الزـ يوسوس لهم
يعملوا ام حاجة مخالفة ...كالنفس ضعيفة .في فيلم اسمو اجلي تركث ..تعرفيو?
ىند نفيا  :ال
تابعت ناريماف  :الفيلم دا بيحكي عن مذيع شاب بيعمل ببرنامج عن عالقة الرجل
بالمرآة بأسلوب فج قليل األدب كطبعا حايز علي نسبة مشاىدة عالية ..حينتقل
لقناة فيها مخرجة متحفظة جادة جدا كما بتعرفش تتعامل مع الرجاؿ بينما ىو
محنك في التعامل مع النساء ..صايع يعني ...المهم ىي مش متقبلة أبدا تخرج
لو البرنامج بتاعو بس مرغمة من صاحب القناة بينما ىو عقد معاىا اتفاؽ ...إنو

يخليها تعرؼ توقع اإلنساف اللي شاغلها كتخليو يحبها كيتعلق بيها ..كىي توافق
علي إخراج البرنامج بتاعو ...المهم كافقت فهو بقي بيقولها علي التكات اللي
بتوقع أم راجل أكؿ جملة قالها لها إيو..?.قالها أم راجل بيقابل أم ست أكؿ
حاجة بيفكر فيها ىي فتحات جسمها...يعني مفاتنها  .كلمة بتوضح بالظبط
تفكير معظم الرجاؿ حتي لو أخالقياتو عالية بيضعف بالخلوة مع ست دم طبيعة
ياىند ...عندنا ىنا بقي الشاب من دكؿ مجرد ما تقولي لو صباح الخير خالااص
البت كقعت بقي كبيفكر في الخطوات اللي بعدىا ...كأنا صغيرة طالبة يعني كنت
بسمع حديث نبوم الحمو العمى...يعني الخلوة بأخ الزكج زم ااعمي ...كنت
بستغرب جدا ايو اللي ممكن يحصل بين أخو الزكج كمرات األخ ..مش معقوؿ.
بمركر الزمن يابنتي كمن خالؿ مهنتي برضو لقيت بالكم بتحصل ...كصدؽ رسوؿ
اهلل صل اهلل عليو كسلم ً ...
كانت ياىند بنت جميلة كبريئة كمش فاىمة الدنيا
لسة...لبسك كأسلوبك يوحي ألم حد خصوصا كلد زم دا أف األمور عادية
كممكن يتقرب لك ببساطة ...
عقبت ىند  :بس ماجد شخص كويس ك ....
ناريماف في صرامة  :مش كويس ياىند ...الجواب بيباف من عنوانو ...داخل
متسحب من كرا األمن كجايلك بحجة مذكرة كعاكز يذاكر لك ?حوش نبل
األخالؽ حوش..مايتنيل يذاكر مع أم زفت معاه في الكلية ...خالص المذاكرة
حبكت معاكي يعني
ىزت ىند كتفيها كقالت في حيرة  :إحنا نعرؼ بعض من أكؿ السنة ..كما
اتصرفش بشكل كحش معايا
ناريماف  :مش ضركرم ياىند ..المهم المبدآ غلط ..عاكزة تذاكرم ذاكرم مع
نسرين أك أم كاحدة من صديقاتك ..كلد ال..أنا نصحتك كبس ..ياريت تسمعي
الكالـ كتعقليو علشاف أنا مالحظة اف سماع الكالـ بعافية عندؾ
صمتت ىند لحظات في تفكير  :خالص طالما حصرتك شايفة كدا مش حذاكر
معاه
ً
ناريماف في حزـ  :ال انت الزـ تفهمي كتقتنعي ...

قالت ىند موافقة  :حاضر
ألقت ناريماف نظرة علي ساعتها كقالت  :طيب اشربي العصير بقي علشاف نمشي
...كرايا حاجات كتير
دقات علي باب المكتب فقالت ناريماف  :ادخلي ياعالية
دلفت عالية قائلة في مرح  :عرفتي ازام
قالت ناريماف متهكمة  :خالص حفظتها يا امي بتدقي الباب زم مايكوف مخبر
ىاجم علينا
ضحكت عالية كابتسمت ىند كقالت عالية كىي تلقي نظرة علي ىند  :لقيت أـ
مصطفي بتعمل لحضرتك شام استغربت رجعتي ليو بعد المحاضرة ىنا ..قلت
اسآؿ إذا في حاجة
قالت ناريماف كىي تشير إليها لتجلس  :ال كنت بتكلم مع ىند شوية
قالت عالية لهند مداعبة  :البطلة? إيو يابنتي دا ً
انت تاخدم جايزة في قوة التحمل
كاهلل كل دا ابسيس
احمر كجو ىند خجال فرمقت ناريماف عالية بنظرة محذرة كقالت مغيرة مجرم
الحوار  :أخبار العمليات ايو النهاردة
قالت عالية في بساطة  :الحمد هلل كلو تماـ كأنا ماشية بعد ما إطمنت كسمية
حتابع لو في أم حاجة
ناريماف في ارتياح  :يارب دايما كدا..عموما أنا حمشي دلوقتي كلو في حاجة
كلميني ...كلميني ياعالية
عالية ضاحكة  :حرمت كاهلل خالص..لو في فسفوسة حتصل
قالت ناريماف كىي تقوـ كتشير لهند باف تتبعها  :ال ياناصحة..برضو لو قرفتيني
اتصاالت علي كل فسفوسة حزرجن ...خلي عندؾ تمييز
عالية ضاحكة  :حاضر يامعلمة
التفتت ناريماف الي ىند قائلة كىي تشير إلي عالية  :تحسي كىي بتناديني يامعلمة
كدا كآننا عصابة زم ريا كسكينة ...مش دكاترة محترمين ..ىي دم النسا ياىند

غرقت ىند ضحكا بينما قالت عالية ضاحكة  :ليو يازمن ماسبتناش أبرياء
ناريماف كىي تجذب ىند للخارج  :ياال يابنتي دم كاحدة رايقة
غادرت ناريماف مع ىند بينما تابعت عالية عملها
***
بعدما عادت ناريماف إلي منزلها كبدلت مالىبسها غادرت شقتها لتطرؽ باب
شقة أخيها ليفتح لها أحمد فقالت كىي تدخل  :كويس إني لقيتك ...مامتك
فين?
أجابها  :عند تيتة كزمانها جاية ...خير ياعمتو في حاجة ??
قالت ناريماف كىي تجلس  :خير ياحبيبي ...كنت عاكزاؾ تيجي معايا بكرة
مشوار كدا كراؾ حاجة ?
سآلها أحمد في اىتماـ كىو يجلس بجوارىا  :ال عندم محاضرتين كخالص
حنركح فين
قالت ناريماف  :تماـ حعدم عليك اخدؾ كنركح ...نخلص موضوع العربية أنا
اتفقت عليها كبكرة حندفع الفلوس كناخدىا
قاؿ أحمد في ىدكء حازـ  :ماما قالت لي امبارح ياعمتو علي الموضوع دا كأنا
مش موافق ككنت لسة حكلم حضرتك فيو
سآلتو ناريماف  :ليو يا أحمد مش موافق ?
قاؿ  :أنا مش محتاج عربية دلوقتي
قالت ناريماف  :كالساعات اللي بتضيعها في انتظار عربية مش انت أكلي بيها
تريحها أك تذاكر ? أنا مش حنجيبها لك رفاىية يا أحمد
ىز رآسو قائال في حزـ رجولي  :عادم كل اصحابي كدا كأنا اتعودت خالص
قالت ناريماف في صرامة  :أنا مش باخد رأيك في شرا العربية ألني خالص
اتفقت..أنا بسآلك فاضي بكرة كال ال
غمغم في ضيق  :يا عمتو أنا مش عاكزؾ تدفعي كل الفلوس دم..كدا كتير
كأنا مش مبسوط كدا

قالت في غضب  :برضو انت كماف بتقوؿ كدا ? مش كفاية أمنية? ىو فين ىيثم
أجابها  :جوه بيذاكر
قالت لو في حزـ  :انده لو
سآلها متعجبا  :ليو
قالت بحزـ  :انده لو بس
قاـ أحمد لينادم ىيثم فخرج ىو اآلخر قائال بلهجة مرحة  :إزيك يا عمتو
...ايو عاكزانا في ايو ? اجتماع مغلق ?
قالت ناريماف  :ايوة يا سي ىيثم ...كلمتين حقولهم لك انت كأخوؾ مرة كاحدة
كقبل ما أمكم ترجع من بره ...كمش حيعيدىم تاني ..علشاف لو سمعت منك
انت كال ىو كلمة تاني انتم حرين
قاؿ ىيثم  :اتفضلي ياعمتو
تابعت ناريماف  :أبوكم اهلل يرحمو كاف أخويا الكبير ..ىو اللي رباني بعد كفاة أبونا
كأمنا..كصرؼ عليا..اشتغل كىو في الجامعة قدكم كدا الف المعاش ماكنش كبير
فكاف بيشتغل كىو ياحبيبي اهلل يرحمو كاف بيحب يشتغل ..كنت باخد منو
المصركؼ ..عمره مابخل عليا ال بفلوس كال بحب..كاف ليا أب كأخ
كصديق...كلية الطب دم ماكنتش حدخلها كال أكمل فيها لوال تشجيعو كالحاحو
كآني بنتو..يعني أم حاجة ممكن أعملها معاكم دلوقتي فأنا برد لو جميلو عليا
كياريت أقدر أكفي ...دم من جهة
كانت أمنية تقترب من شقتها حين سمعت صوت ناريماف يآتي من الداخل قائلة:
تعالوا بقي علي امنية..أمكم اللي زم أختي كاكتر..بتعمل معايا ايو..بتعاملنى زل
أمى بالظبط .مش مخلياني محتاجة أم حاجة..أكل بتعمل كتحط في تالجتي
..أرجع من الشغل أالقي شقتي نظيفة زم الفل كمترتبة مع أني عاكزة أجيب حد
ينظف ليا كلكم بفلوس كترتاح ىي بترفض تماما ...لبسي بتغسلو كتكويو حتي
لبس الجراحة بتغسلو لي كتكويو كآنو جديد ...أتعب تسهر جنبي كانها امي
...أحتاجها بالقيها في أم كقت ...دم حاجات يا اكالد ماتتقدر بتمن ...

أحمد الزـ تعرؼ إف الحياة داين تداف..ازرع تحصد .كدا زرع أبوكم كأمكم ..كأنا
بحاكؿ أزرع يمكن أحصد..كانتم كذلك كازرع تحصد..فإياؾ أسمع حد يقولي
اعملي دا كال ماتعمليش دا..ساعتها حزعل قوم منو متفقين
تبادال النظرات مبتسمين في عاطفة فسآلتهم بتبصوا لبعض ليو كدا
قاؿ أحمد مبتسما في تقدير كىو يربت علي يد عمتو  :خالص ياعمتو اعملي
اللي ً
انت عاكزاه ..أنا مش حقوؿ حاجة تزعلك تاني ..أنا آسف ثم قبل رآسها
فربتت علي يده في حناف
بينما جلس ىيثم إلي جوارىا قائال  :أحلي عمتو في الدنيا
قالت ىي مداعبة  :بس يا ياد يابكاش
كانت ً
قاؿ ىيثم  :تعرفي من مدة ماما ً
كنت تعبانة قالت كلمتين لوز كدا في
حقك ...
قالت ناريماف كىي تربت علي يده :أمنية دم اصيلة كطيبة كياريت تخلو بالكم
منها كماتزىقوىاش خصوصا انت يا بكاش
قاؿ أحمد مبتسما  :ىي برضو قالت لنا ناخد بالنا منك ..ككصتنا عليكي
قالت ناريماف في حب  :ربنا يديها الصحة كطوؿ العمر
ىتف ىيثم ممازحا  :طيب ايو رآيكم تاخدكا انتوا االتنين بالكم مننا ?
ضحكت ناريماف  :أكتر من كدا ? مش بقولك لمض ككوكي عنده حق يضايقك
ىز رآسو بينما ضحك أحمد كدلفت امنية قائلة في حناف كىي تتآملهم  :حبايبي
متجمعين في الخير دايما
ىيثم  :كل خير..كنتي قربتي شوية سمعتي كلمتين حلوين في حقك
لكزتو ناريماف كلكن أمنية أزاحتو كجلست مكانو الي جوار ناريماف كقالت في
عاطفة كىي تربت علي كتفها  :انا سمعت شوية منهم ..ربنا يخليكي لينا كيديم
الود
ابتسمت ناريماف  :كيخليكي لينا يا أمنية...تعانقتا فى حرارة بينما تبادؿ كال من
أحمد كىيثم النظرات الباسمة..المتأثرة

بعد انتصاؼ الليل كبينما كانت ناريماف مستغرقة في نومها رف ىاتفها المحموؿ
تجاىلت الرنات كلكنو كاصل الرنين بعد انقطاع فالقت نظرة علي المتصل لتجدىا
ىند فالتقطتو بسرعة كأجابت في قلق  :الو ..ياىند في حاجة ?
أتاىا صوت ىند الباكي المرتعب  :الحقيني يا دكتورة ناريماف نانا تعبانة قوم كأنا
مش عارفة أعمل ايو الوقت متآخر مش عارفة أكلم مين
قامت ناريماف من سريرىا مسرعة كقالت كىي تتجو لدكالبها  :اىدم بس ...تعبانة
إزام عندىا سكر كال ضغط كال أم مرض مزمن ?
قالت ىند باكية  :عندىا السكر ..كدلوقتي زم مايكوف فاقدة الوعي
ناريماف كىي تبدؿ مالبسها  :أنا جاية لك اىو كحتصل باإلسعاؼ يركح لكم بس
عاكزاكي تقيسي لها الضغط كالسكر لو تعرفي بسرعة كبلغيني بالتلفوف ..ياال مع
السالـ
أغلقت ىند بينما أسرعت ناريماف خارجة كرنت جرس شقة أخوىا ففتح أحمد
متسائال كىو يتآمل عمتو في قلق  :عمتو? في إيو?
قالت بسرعة :كويس إنك لسة صاحي يا أحمد تعالي معايا بسرعة ...حالة طارئة
أجابها قائال  :حاضر حلبس جاكت بس ..دقائق ككاف كال منهما في السيارة
كقامت ناريماف باالتصاؿ باسعاؼ المستشفي كالدكتور الباطني النوبتشي الموجود
..ثم قامت باالتصاؿ بهند كما أف اتاىا صوتها الباكي حتي سآلتها  :ىند قيستي
الضغط كالسكر ?
أجابتها ىند  :ايوة سكرىا عالي َ ّ5كالضغط برضو عالي َ ُ1علي ََُ
ناريماف في سرعة...طيب أنا دقايق كأكوف عندؾ كاالسعاؼ جام ماتقلقيش ثم
أغلقت الهاتف كقالت ألحمد  :ىاتلي الشنطة اللي كرا دم يا احمد كدا كافتحها
يارب يكوف فيها اللي أنا عاكزاه
التفت إلي الوراء كجذب شنطة سوداء كفتحها فالقت نظرة بداخلها كقالت :
كويس طلع الكانيوال الزرقا دم ..كجهاز الوريد كالمحلوؿ ...شوؼ كدا في
أمبوالت الزكس عندؾ

أخذ أحمد يبحث حتي كجد أمبوؿ فقالت تماـ الحمد هلل ..نقدر نعمل أم حاجة
لو كصلنا قبل اإلسعاؼ ..الزـ يكوف معاؾ شنطة طوارئ زم دم يا احمد ألم
حاجة تجد ال قدر اهلل
أكمآ برآسو كىو يعيد الحقيبة مكانها ..كصلوا المنزؿ فغادرت ناريماف كأحمد
السيارة كدخلوا بسرعة فاستقبلتهم ىند كىي تبكي في حرارة فسآلتها ناريماف :
ىي فين?
أشارت ىند لفوؽ كىي تجيب  :فوؽ ..أنا خايفة قوم عليها
أسرعت ناريماف للدكر العلوم قائلة:ماتخافيش إف شاء اهلل خير.تعالي يا أحمد
معايا
صعدكا جميعا كمعهم ىند التي احتوت رآس جدتها بذراعها كىي تتآملها في لوعة
بينما شمرت ناريماف ذراعها كأخرجت الكانيوال بسرعة كىي تقوؿ ألحمد :
أمسك يا أحمد ذراعها بقوة كدا
أمسك أحمد ذراعها فدفعت ناريماف اإلبرة في كريدىا كركبت الكانيوال بسرعة
كبيرة ثم قامت بتعليق المحلوؿ في دقائف ثم سآلت ىند ..في ىنا حقن
أنسولين ? بتاخد أنسولين أصال كال أقراص
قالت ىند بسرعة  :ال بتاخد أقراص
ناريماف كىي تدفع بمحقن الزكس في المحلوؿ  :أحمد شوؼ في الصيدلية اللي
تحت أم نوع أنسولين حقن
ىم أحمد بالقياـ عندما سمعوا صوت اإلسعاؼ فقالت ناريماف لهند  :االسعاؼ
كصل ..ساعديني يا ىند نلبسها حاجة مناسبة كانت يا أحمد طلع المسعفين
بسرعة
كخالؿ دقايق كانت د نجوم باإلسعاؼ كصعدت معها ناريماف كىند بينما ركب
أحمد سيارة عمتو كلحق بها
كصلوا المستشفي فادخلوىا الرعاية المركزة لمتابعة السكر
كخارجا كانت ىند تبكي في حرارة فقالت لها ناريماف مهدئة  :الحمد هلل ياىند
حتبقي كويسة ..يومين بس السكر يتظبط كتخرج ماتقلقيش

قالت ىند كىي تبكي  :خايفة يحصلها أم حاجة ...
ربتت ناريماف علي كتفها مواسية كقالت  :ماتخافيش ياحبيبتي مش حيحصل أم
حاجة كزم ما ً
انت شايفة الدكاترة ىنا كلهم تالمذتها ككاخدين بالهم منها جدا
ماتقلقيش ...ياال بقي نركح كجودنا دلوقتي مالوش داعي
ىزت ىند رآسها نفيا كقالت  :ال أنا حفضل معاىا لغاية ماتقوـ بالسالمة
قالت ناريماف في رفق  :مش حينفع ..حتقعدم فين? ىي في العناية كمش حينفع
تدخلي ىناؾ ...بكرة إف شاء اهلل نيجي نطمن عليها ...بس قعادؾ ىنا مالوش
الزمة ياال
ىند كىي تسمح دموعها في مرارة  :كمش حينفع أركح كأسيبها ..كماف أنا خايفة
أبات لوحدم في البيت
شعرت ناريماف باألسي من أجلها فجلست إلي جوارىا كقالت كىي تضمها اليها
في حناف  :ال ياحبيبتي مش حتباتي لوحدؾ ...انتي حتيجي معايا لغاية ماجدتك
تقوـ بالسالمة...حنفوت علي البيت تاخدم ام حاجة تلزمك كال حتي بالش انا
حجيبلك ام حاجة تحتاجيها ...ياال ياىند
نظرت ىند إليها في تردد فقالت ناريماف مشجعة  :ياال كبكرة الصبح حنيجي
نشوفها كنطمن عليها كقامت ىند معها
***
دلفت ناريماف الي شقتها كأشارت لهند قائلة في رفق  :اتفضلي ياىند ادخلي
دخلت ىند الشقة كقالت في خفوت  :شكرا لحضرتك
قاؿ أحمد لعمتو  :عاكزة مني حاجة ياعمتو? أنا داخل اناـ
قالت ناريماف  :ال ياحبيبي شكرا ..تعبتك معايا يا أحمد
قاؿ في سرعة  :ال ياعمتو مافيش ام تعب ..ثم التفت الي ىند كقاؿ  :حمدا هلل
علي سالمة جدتك يا دكتورة ىند...ربنا يشفيها
قالت ىند  :اهلل يسلمك أشكرؾ

غادر الي شقتهم كأغلقت ناريماف شقتها ثم قالت لهند :اقعدم ياحبيبتي
استريحي
جلست ىند فذىبت ناريماف إلي المطبخ لتعد لها كوبا من العصير ثم أتت بو
كناكلتو إياىا كىي تجلس قائلة في حناف  :خدم اشربي دا
أخذت ىند الكوب كتناكلت منو رشفة ثم قالت لناريماف في امتناف  :مش عارفة
أشكر حضرتك إزام..لوال كجودؾ كانت نانا ممكن....صمتت لم تكمل العبارة
كاختنق صوتها كالتمعت عيناىا بالدموع
فقالت ناريماف في عطف كىي تربت علي كتفها  :تشكريني علي إيو ? مش إحنا
اتفقنا إني أكوف أمك? يعني الزـ أكوف جنبك في أم كقت...
انفجرت ىند باكية فجآة في حرقة فاتجهت إليها ناريماف كضمتها إلي صدرىا
بقوة كقالت بكل عطفها  :أنا جنبك ماتقلقيش من حاجة كقت ماتحتاجيني
حتالقيني كنانا حتبقي كويسة إف شاء اهلل
قالت ىند من كسط بكائها  :لو نانا حصل لها حاجة ...
قاطعتها ناريماف كىي تقبل رأسها كتضمها إليها أكتر  :مش حيحصل لها حاجة إف
شاء اهلل..كأنا معاكي مش حسيبك...اىدم بس .كادعي لها
استكانت ىند بين ذراعي ناريماف التي احتوتها بحنانها الغامر لعل ىذا يخفف
قليال من شعورىا بالخوؼ كالحزف..كمن داخلها تضاعف شعورىا بالشفقة تجاه
ىند الفتاة الصغيرة التي تواجو مواقف صعبة أكبر من سنها ككحدىا ..انها تخشي
فقداف جدتها فتصبح كحيدة..كبالفعل ىذا تصور قاسي مؤلم لفتاة مثلها..كشعرت
ناريماف بالدىشة كالغضب..أين أبوىا من كل ىذا..ما ىذة الظركؼ القوية التي
تجعلو يبتعد عن ابنتو الوحيدة ىكذا كأمو كىو كحيدىا ?
تدفقت األفكار في رأسها بينما ىدأت ىند قليال فقالت ناريماف كىي تربت علي
ظهرىا  :إيو رأيك ندخل نناـ الكاـ ساعة دكؿ لغاية ما النهار يطلع علشاف نقدر
نقوـ فايقين
أكمآت ىند برآسها إيجابا كقد بدا عليها عالمات اإلرىاؽ كالنعاس فقامت ناريماف
كاخذتها لغرفة النوـ متابعة  :ياال ..دثرتها ناريماف جيدا كتمددت بجوارىا كأخذت

تمسح علي رآسها بحناف حتى استسلمت للنوـ بينما جافاىا ىى النوـ من كثرة
التفكير فى ىند
***
صباحا ..القت ناريماف نظرة علي ىند.كانت مستغرقة في النوـ فقامت بهدكء
كأغلقت باب الغرفة خلفها ثم اتجهت إلي المطبخ لتعد أم إفطار..لم تكن
عادتها إعداد فطور أبدا كانت تتناكؿ أم ساندكتش جبنة أم نوع مع كوب شام
بلبن كلكن كجود ىند جعلها تفكر في اعداد افطار صحي ..كبينما انهمكت في
اعداده مغمغمة في تهكم  :كاهلل كبقيتي تعملي أكل يا ناريماف ..حتي دخلت ىند
المطبخ قائلة بصوت ناعس  :صباح الخير
التفتت اليها ناريماف كقالت مبتسمة في حناف  :صباح النور..إيو القمر اللي منور
بيتي دا ?
ابتسمت ىند دكف اف تجيب فتابعت ناريماف كىي تضرب البيض بالمضرب  :أنا
أكؿ مرة علي فكرة أدخل أعمل أكل...بعملك فطار سريع كدا
قالت ىند كىي تنظر لساعتها  :أنا عاكزة أركح أشوؼ نانا
قالت ناريماف  :أنا اتصلت بدكتور عادؿ ياىند...كاطمنت منو الحمد هلل جدتك
حتبقي زم الفل بس حتقعد في الرعاية النهاردة كماف كبكرة تتنقل غرفة عادية
تحت المالحظة كبعدين تركح بالسالمة بعد ما الضغط كالسكر يتظبطوا...مش
عاكزاكي تقلقي
قالت ىند في إصرار طفولي  :برضو عاكزة أشوفها
ابتسمت ناريماف قائلة  :حاضر .حوديكي بس تفطرم األكؿ ىاتي معايا األكل دا
بره
ثم خرجت حاملة الطعاـ كقالت لهند  :مش عاكزة كقفتي في المطبخ تضيع
ىدر..ياال ياحبيبتي بالهنا كالشفا
تطلعت ىند إلي األكل بال شهية كقالت  :ماليش نفس آكل

قالت ناريماف مداعبة  :إيو سدة النفس دم ?.طيب كلي ام حاجة كشجعيني زم
ما أنا أكلت من إيدؾ كشجعتك صحيح ىو أكل بسيط بس برضو..جبر الخواطر
علي اهلل
ابتسمت ىند كقالت  :حاضر حاكل كمدت يدىا تتناكؿ لقيمات تتابعها عينا
ناريماف الحانية كم تشبهو حتي في طريقة تناكلو للطعاـ ..ثم ىزت رأسها كىي
تحاكؿ طرد صورتو فتوقفت ىند عن الطعاـ كسآلتها  :حضرتك مش حتفطرم
معايا ?
قالت ناريماف بسرعة كىى تقتطع من األكمليت بالشوكة كتضع فى فم ىند
بحماسة :إزام أنا حفطر طبعا ..عاكزين نخلص األكل دا كلو
تآملت ىند ناريماف في حب ثم قالت  :لوال مرض نانا كقلقي عليها كانت دا
حيبقي أحلي يوـ في حياتي
قالت ناريماف مداعبة  :ليو ? للدرجة دم األكمليت عجبك ?
ىزت ىند رآسها قائلة:ال .اني قريبة منك للدرجة دم..كبتآكليني بنفسك ..بقالي
كتير مانمتش كويس النهاردة نمت علشاف خدتيني في حضنك
ابتسمت ناريماف في عاطفة ثم أخذت جزء من األكمليت بالشوكة كقالت في حناف
كىي تضعها في فم ىند  :كأنا كماف ياىند الشعور متبادؿ..كجودؾ مديني شعور
كدا ماحسيتوش طوؿ عمرم ..النهاردة قمت أعمل فطار بنفسي ألكؿ مرة لحد
حاسة إنو بقي مسئوؿ مني .
ثم أخذت قطعة أخرم ككضعتها في فم ىند التي سآلتها في اىتماـ  :ممكن
أسآلك سؤاؿ كماتضايقيش مني
ناريماف في سرعة كىي تآخذ قطعة أخرم كتؤكلها  :اسألي ياستي
ىند  :حضرتك في الكلية مختلفة تماما عن دلوقتي ..
قالت ناريماف كىي تؤكلها  :علشاف جد شويتين يعني ? طييعي ياىند الشغل حاجة
كبراه حاجة تانية ..كشغلي بالذات الزملو جدية كحزـ
ثم أخذت قطعة أخرم كأكلتها كىي تتابع  :كال ً
انت تقصدم ايو بالظبط?

تناكلت ىند القطعة كىي تقوؿ بارتباؾ :أقصد كدا عموما كأسلوبك معايا خصوصا
...مختلف كتير
ناريماف بسرعة كىي تؤكلها  :بصي ياستي ً
انت بالذات الزـ أعاملك كدا قولي
لييييو???
ىند كىي تآكل مثل األطفاؿ  :ليييو
ابتسمت ناريماف قائلة  :علشاف ماحدش من زمالئك كال من األساتذة حتي
يحسوا بآني بعاملك بنوع من التمييز سواء علشاف جدؾ كجدتك أك علشاف
عالقتي بيكي كلذلك عصبت عليكي لما كنتي كاقفة مع زميلك ألني عاكزاكي
تكوني حريصة اكتر علي االلتزاـ بميعاد المحاضرة ككماف علشاف الموقف نفسو
ىند متفهمة  :أيوه فهمت
تابعت ناريماف كىي تاخذ قطعة اخرم كتؤكلها  :تعرفي أحمد اللي شفتيو دا..في
سنة خامسة طب ..ماحدش عنده كال عندم يعرؼ صلة القرابة اللي بينا
إطالقا...قولي لييييييو
ىند كىي تتناكؿ الطعاـ  :ليييييييو
قاكمت ناريماف رغبتها في الضحك كأجابت  :علشاف مايكونش في أم مجاؿ
للوساطة اك المجامالت كىو متفهم دا كمش محتاج ىو ممتاز ..اللي حيجاملني
مع احمد النهاردة بكرة يقولي ابني كال ابن أختي كأنا مابحبش كدا خالص ...أم
درجة طالب ياخدىا بدكف استحقاؽ ممكن تخليو يتقدـ علي طالب تاتي أحق
منو...خالص فهمتي?.
قالت ىند  :كدا فهمت
تابعت ناريماف كىي تؤكلها  :إلي جانب بقي في ناس نفوسها مش كويسة تقولك
طالما دا أك دم تهمني ممكن ألطها أك أعمل معاىا حاجة كدا كال كدا نكاية بيا
...كدا برضو مش عاكزاه فهمتيني
ىند  :فهمت
ناريماف كىي تقتطع قطعة أخرم  :دا طبعا الي جانب...
ىتفت ىند فجآة في احتجاج طفولي  :ال أنا أكلت كتير قوم

أطلقت ناريماف ضحكة عالية طويلة ثم قالت كىي تغمز بعينيها  :ضحكت عليكي
أىو كأكلتك ايو رآيك ..?.ثم كاصلت ضحك
بدا علي ىند عالمات التبرـ كىي تمسح فمها فضحكت ناريماف ضحكة أخرم
كقالت كىي تمسح لها فمها بمنديل  :زم األطفاؿ بالظبط ...ياال اشربي اللبن
بقي علشاف نركح نشوؼ نانا علي باؿ ما أغير ىدكمي لو جيت لقيتك
ماشربتيهوش مش خارجين ً
كانت حرة بقي ثم قامت مواصلة ضحكها المرح بينما
تابعتها ىند بنظرىا
***
ذىبت ناريماف مع ىند إلي المستشفي كبعد أف اطمئنت ناريماف علي حالة د
نجوم من األطباء المشرفين علي عالجها أصرت ىند تمكث معها قليال فتركتها
ناريماف علي أف تعود لتصحبها بعدما تنتهي من شغلها بالمستشفي كتنهي
إجراءات بيع العربية ألحمد...كبالفعل أنهت كل شئ كعادت لتصحب ىند
عائدين الي المنزؿ كانت ىند أفضل حاال بعد أف اطمئنت علي جدتها
كعندما كصلوا لمنزلها قابلتهم أمنية قائلة  :ناريماف تعالي بقي كنا مستنينك
تساءلت ناريماف  :في حاجة يا أمنية كال إيو?
قالت أمنية كىي تلقي نظرة علي ىند  :ال عملت غدا كشوية حلويات كدا احتفاال
بعربية أحمد
ناريماف مبتسمة  :خالص يا ستي نحتفل ..إغير ىدكمي كآجي
أشارت أمنية إلي ىند كسألت  :دم ىند يا ناريماف?
أجابتها ناريماف  :أيوه يا ستي ..دم ىند
تآملتها أمنية في إعجاب ثم قالت لناريماف  :ماقلتليش إنها زم القمر كدا
ابتسمت ىند في خجل بينما قالت ناريماف مداعبة :كنت مستنية أفاجئك
سلمت عليها أمنية بحرارة قائلة  :أىال كسهال بيكي ياىند ..ألف سالمة لجدتك
ربنا يشفيها كيعافيها
قالت ىند  :أىال بيكي ياطنط اهلل يسلمك

قالت أمنية  :طيب مستنينكم بقي علي الغدا
ثم دخلت شقتها بينما دلفت ناريماف ىي كىند إلي شقتها كقالت ناريماف  :ياال
غيرم ىدكمك سريعا كدا علشاف تدكقي أكل أمنية ..دم بقي شيف محترفة..
قالت ىند في حرج  :لو تسمحي لي أنا مش حقدر أركح ..ماليش نفس أكل
..حقعد ىنا كحضرتك ممكن تركحي
ً
كانت اتعرفتي عليو مافيش غير
ناريماف  :ماتتكسفيش منهم ياىند..أحمد
ىيثم..ككماف أنا عاكزاكي تغيرم جو
صمتت ىند في تردد فقالت ناريماف كبعدين في اتنين كماف عاكزاكي تتعرفي
عليهم
نظرت إليها ىند في تساؤؿ فابتسمت ناريماف كىي تشير إلي الببغاء  :دا كوكي
..ببغاء دمو خفيف كعندم تيمور قط شقي بس تالقيو نايم ىنا كال ىنا
ارتفع حاجبا ىند في دىشة كىتفت في دىشة كإعجاب كىي تتجو للببغاء :اهلل
شكلو حلو قوم
أىال يا كوكي ..أنا ىند
ردد الببغاء  :ىند ..ىند
ضحكت في مرح بينما قالت ناريماف كىي تعطيها شرايح موز  :خدم اكليو
بآيدؾ حيحبك
أخذت ىند الموز كبدآت تؤكلو كقالت ناريماف  :ىند حلوة ياكوكي صح
ردد  :ىند حلوة ..ىند حلوة
ضحكت ىند كقالت كىي تؤكلو  :جميل قوم ...انت كماف حلو ياكوكي
ابتسمت ناريماف كىي تتآمل سعادة ىند الطفولية بالببغاء كقالت  :لما تيمور يظهر
حعرفك عليو
قالت ىند في سعادة كىي تناكؿ الببغاء الموز  :أنا كاف نفسي من زماف أربي أم
حيواف كلب أك قطة لكن نانا بترفض تماما ...مابتحبش حيوانات في البيت
خالص

قالت ناريماف مبتسمة في بساطة  :خالص أديكي بقي عندؾ أىو ...اعتبريهم
بتوعك
ابتسمت ىند في سعادة كاخذت تؤكل كوكي كلكن ناريماف قالت لها متعجلة :ياال
نركح لهم بقي علشاف مايستنوش أكتر من كدا كابقي أكلي كوكي بعدين
***
علي مائدة الغذاء جلسوا جميعا
كاف أحمد يجلس متحفظا بينما جلست ىند محرجة كإلي جوارىا ناريماف كقالت
أمنية كىي تضع أمامهم الطعاـ  :ناريماف ىند شكلها مكسوؼ أكليها ً
انت
بمعرفتك
أخذت ناريماف الملعقة كقالت  :أنا عارفة حآكلها ازام
أسرعت ىند تقوؿ كىي تمسك بإحدم المعالق  :ال أنا حآكل بنفسي أىو
ضحكت ناريماف بمرح كغمغمت  :أيوه كدا
قاؿ ىيثم مداعبا كىو يتآمل ىند  :ماقلتلناش ياعمتو إف عندؾ بنت حلوة كدا ليو
من األكؿ ?
رمقو أحمد بنظرة محذرة بينما ابتسمت ىند في حرج كقالت ناريماف  :مش الزـ
تعرؼ كل حاجة يالمض ...كل كانت ساكت
قاؿ ممازحا  :دا أنا النهاردة حاكل بنفس مفتوحة ...معانا فاتح للشهية قوم
قاؿ أحمد محذرا  :ىيثم
أشار ىيثم الي أحمد كقاؿ  :كدا يا ىند سادد للشهية برضو
ابتسمت ىند كىي تنقل بصرىا بينهما
فعقد احمد حاجبيو كقاؿ في غضب  :انت حتستظرؼ ?
أمنية مؤنبة  :كبعدين معاكم ..
ناريماف الحمد  :بيهزر معاؾ يا أحمد ..ماتقفش علي كل كاحدة
ىز أحمد رآسو في سخط بينما قالت ناريماف لهند  :إيو رآيك في أكل أمنية? ال
كطريقة التقديم كماف ...تنفع كاهلل تشتغل في قناة فتافيت أحسن من ميت شيف

قالت ىند في إعجاب  :فعال ..أكل حضرتك حلو قوم ...خصوصا الكوسة دم
قالت أمنية في حناف  :بالهنا كالشفا ياحبيبتي بس ناريماف بتبالغ شوية
ناريماف المنية  :مافيش مبالغة خالص كالدليل كالـ ىند...أنا ماليش في الطبيخ
بس ىند بقي يا أمنية فظيعة عليها مكركنة بالخضار بتجنن
ألقي أحمد نظرة سريعة علي ىند ككاصل طعامو
ينما أطلق ىيثم صافرة طويلة كقاؿ بمرح  :إيييو دا مزة كبتعرؼ تطبخ ?
ناريماف  :اتهد يا ىيثم
قاؿ ممازحا  :معركؼ إف المزز مابيعرفوش يطبخو ...زم عمتو كدا
أحمد في ضيق  :ماتبطل ظرؼ بقي
أمنية محنقة  :مش انت قليل الذكؽ ...معني كدا إني كحشة ?
أطلقت ناريماف ضحكة عالية بينما أسرع ىو مدافعا  :ال ياماما كاهلل ما اقصد
..معركؼ إف كلمة مزة ال تطلق علي األمهات احتراما لهن
ناريماف مهددة  :ال دا انت كدا بقي عاكز تتعلق فعال.تقصد إيو يا كاد انت ??
أسرع ىيثم يقوؿ  :ما أقصدش ياعمتو ....يوكه شكلي عكيت
ابتسم أحمد قائال في تهكم  :نهاية الظرؼ كحشة
قالت ناريماف  :يبقي كل كانت ساكت أحسن لك
قاؿ  :خالص أىو حتخرس
قالت أمنية  :يكوف أفضل
أنهوا أكلهم كقاموا ليجلسوا في الصالوف كقدمت أمنية الحلويات
كاف جوا عائليا لطيفا جديدا علي ىند كاستمتعت بيو
كقاؿ احمد  :عمتو أنا عاكز آخدكم جولة كدا بالعربية ايو رآيك
قالت ناريماف في ىدكء  :ال يا أحمد اخرج انت كماما كىيثم ..أنا تعبانة كعاكزة
أرتاح ..قلت لك مابصدؽ ادخل البيت ..ممكن كقت تاني
ثم قامت قائلة ألمنية  :تسلم إيدؾ علي األكل يا أمنية ..

قالت أمنية  :بالهنا كالشفا..ماتقعدم شوية مش حنخرج دلوقتي
ناريماف  :ال كفاية كدا..ككماف ىند أكيد محتاجة ترتاح
قالت امنية لهند في حناف  :نورتينا ياىند
قالت ىند كىي تقوـ مع ناريماف  :شكرا لحضرتك كتسلم إيدؾ
كغادرت مع ناريماف لشقتها..تتابعها عينا أمنية قبل أف تغمغم في شفقة  :فعال
الحلو مابيكملش
سآلها أحمد في اىتماـ :تقصدم إيو ياماما ?
قالت أمنية  :ىند دم..ظركفها يعني علي حسب كالـ عمتك صعبة شوية
قاؿ ىيثم متعجبا  :مالها ياماما ظركفها ماىي باين عليها بنت ناس قوم كمبسوطة
يعني دل معاىا عربية مينى كوب بنص مليوف لوحدىا
قالت أمنية مؤنبة  :كىي كل مشاكل الناس في الفلوس ياىيثم ? أىي البنت دم
في سنها الصغير دا شايلة ىموـ ماحدش كبير بيشيلها كفاية خضتها علي جدتها
كىي تعبانة كمش عارفة تتصرؼ ازام لوحدىا..اسكت انت مش فاىم حاجة
تابع أحمد كىو يرمقو بنظرات ساخطة  :كبعدين ما تبقاش تستظرؼ كتير خصوصا
لو حد ضيف موجود ..خليك ذكؽ
ىيثم في تهكم  :حتديني محاضرة دلوقتي
ضغط أحمد علي أسنانو غيظا فقالت أمنية  :أخوؾ معاه حق ..دم كماف بنت
أكؿ مرة تدخل بيتنا ماينفعش نتكلم قدامها كدا
قاـ ىيثم قائال :آه طبعا أحمد الزـ يكوف عنده حق في كل حاجة..أنا رايح اذاكر
أمو متسائلة  :مش حتيجي معانا?
قاؿ  :ال حقعد أذاكر
أحمد  :ماتبقاش رخم كتعالي ..كسوؽ انت ياسيدم
قاؿ ىيثم  :إذا كاف كدا ماشي
***

بدلت ىند مالبسها ثم ذىبت للنوـ فورا فقد كانت مرىقة بالفعل كتمددت
تنم ليلة البارحة كلم تد ًر كم نامت
ناريماف بجوارىا كسرعاف ماغلبها النوـ فهي لم ٍ
كال كم من الوقت مضي حين استيقظت مفزكعة علي صرخات عالية تبينت فيها
صوت ىند التي انتفضت بجوارىا مطلقة صرخات عالية متقطعة فهتفت بها
ناريماف كىي تضئ األباجورة بجانبها بفزع :في إيو ياىند في إيو ?
التصقت بها ىند صارخة في رعب كىي تنتفض  :في حاجة كانت بتمشي فوقي
ىتفت ناريماف كىي تهدآىا بعد أف رآت تيمور  :دا القط ..ماتخافيش خالص
مافيش حاجة..ىو متعود يناـ معايا علي السرير
ظلت ىند ملتصقة بها كجسدىا ينتفض كىي تلقي نظرة علي القط الذم استكاف
بجوارىم بينما حاكلت ناريماف لملمة أعصابها .كىى تربت على ظهر ىند
مطمئنة.ككضعت يدىا علي قلبها كانت دقات قلبها متسارعة حين دؽ الباب
كالجرس في آف كاحد مع صوت أمنية القلق  :افتحي ياناريماف في إيو ?
كأحمد يهتف كىو يدفع الباب  :افتحي ياعمتو...ايو اللي حصل ?
ناريماف كىي تقوـ محنقة  :استلمي بقي كاتجهت للباب كأسرعت كراءىا ىند
كمازالت خائفة
أمنية من الخارج  :اكسر الباب يا أحمد انت كىيثم
أسرعت ناريماف تفتح الباب ىاتفة  :مافيش حاجة اطمنوا
اندفع ثالثتهم الي الداخل كقد بدا عليهم اثار النعاس كالذعر في آف كاحد
..كىتفت أمنية  :أكماؿ مين بيصرخ ?..
قالت ناريماف  :دا تيمور طلع فوؽ ىند..فصحيت مفزكعة..أدم كل حاجة
زفركا جميعا في انفعاؿ كقالت أمنية في غضب  :يقطع تيمور كسنين تيمور ..
قالت ناريماف معترضة  :كىو تيمور ذنبو إيو بس يا أمنية ?
ىتفت أمنية منفعلة  :يعني عاجبك الصويت دا في انصاص الليالي ? كالناس زمانها
دلوقتي بتقوؿ في ايو?
ناريماف في عصبية محنقة  :اهلل كأنا مالي يا أمنية حتزىقي عليا ليو..ىو أنا كنت
صوت ?

تدخلت ىند قائلة بصوت مرتعش في حرج  :أنا آسفة كاهلل ماقصدتش إف....
قاطعتها أمنية قائلة باعتذار كىي تربت علي كتفها  :ماتتآسفيش يابنتي ً
انت ذنبك
إيو أنا نفسي بصوت لما بكوف كاقفة كأالقيو نط تحت رجلي..اللي يتشك في
رجلو
ناريماف محنقة  :ىو الزـ تشيلي كتحطي علي تيمور كدا..كاف عملك ايو ?
أمنية في سخط  :عمايلو سودة زم لوف فركه بالظبط
ناريماف  :يوكككه بقي
زفر أحمد قائال :حيث أني اطمنت أسيبكم كأدخل أناـ تصبحوا علي خير .كعاد
لشقتو بينما أمسك ىيثم بتيمور كقاؿ كىو يهزه :بقي يا عديم المفهومية حد يفزع
قمر زم دا ? مش تنقي ياحمار يامغفل ?
ناريماف  :ركح اتخمد ياىيثم كخد معاؾ تيمور خلينا نتخمد ساعتين
أمنية ساخطة :اعملها ياىيثم كأنا حرميك انت كتيمور من الدكر التالت ياىيثم
ىيثم محنقا كىو يقذؼ بتيمور علي االرض  :كل المصيبة دلوقتي حتتحط علي
راس ىيثم...أنا داخل أناـ
فالقت أمنية نظرة ساخطة علي تيمور كقالت متوعدة  :كاهلل ألكريك بس لما
استفرد بيك جتك قرؼ
ناريماف  :ياال اعملي عقلك بعقلو يا أمنية
غادرت أمنية مشيحة بذراعها في حنق بينما أغلقت ناريماف شقتها مغمغمة في
سخط  :مش عارفة ىي بتكرىو ليو كدا مع أنو برمء كجميل
أسرعت ىند تقوؿ ببالغ اإلحراج  :أنا آسفة كاهلل ..ما أقصدتش خالص إني
.أسبب لكم أم إزعاج..
قالت ناريماف ببساطة كىى تربت على كتفها  :ال ياحبيبتى ماتعتذريش ..أديكى
دلوقتى أتعرفتى عليو ...
قالت ىند محاكلة االبتساـ  :ىو فعال حلو جدا يامامى كعسوؿ..
تجمدت ناريماف في مكانها كالتمثاؿ لحظات تتآمل ىند قبل أف تقوؿ :قلتي ايو?

أعادت ىند  :بقوؿ أنو جميل يامامي ك....
رددت ناريماف بصوت متهدج  :مامي ?
ىند كىي تتآمل كجهها المتآثر كعينيها اللتين التمعتا بالدموع  :أيوه مامي ..أنا
عاكزة أناديكي مامي..اتسعت عينا ناريماف غير مصدقة تأملت ىند لحظات
طويلة بتأثر بالغ
حلم كاف مستحيال بالنسبة لها
ياااااه ...يالها من كلمة تمنت أف تسمعها ..ه
خصوصا بعد طالقها بسبب عدـ اإلنجاب ...كانت تسمعها في أحالـ اليقظة
كلكن كقعها اآلف مختلف تماما..إنو ليس حلم يقظة بل كاقعان
شعرت ناريماف أف دموعها ستخونها كتسيل علي كجهها فأدارت كجهها سريعا
كأعطت ىند ظهرىا لحظات لتمسح كجهها كتسيطر علي انفعالها فسآلتها ىند في
قلق كىي تمسك بذراعها  :مالك يا مامي ?...
استدارت ناريماف بسرعة إليها كاخذتها في حضنها بكل قوتها دكف أف تنطق ..لم
يكن في مقدكرىا الكالـ كانت مشاعرىا في ىذة اللحظة أقوم من أم كالـ فقط
أخذت تضم اليها ىند التي استكانت فبداخل ىذا الحضن أماف الدنيا كلو
بالنسبة لها...أما بالنسبة لناريماف فقد كانت ىذة اللحظات من أىم كأسعد
اللحظات التى مرت بها ناريماف فى عمرىا كلو
***
حمدا هلل علي سالمتك يا د نجوم
قالت ناريماف بابتسامة كدكد للدكتورة نجوم بعد انتقلت لغرفة عادية
قالت د نجوم بوىن  :اهلل يسلمك يا د ناريماف..متشكرة علي كل اللي عملتيو
معايا كمع ىند
قالت ناريماف في كد  :انا ماعملتش غير الواجب بس ..ربنا يتمم شفاكي علي
خير..أنا سآلت دكتور عادؿ بيقوؿ إف الحمد هلل كل حاجة اتظبطت بس
حتقعدم تحت المالحظة يومين كماف لالطمئناف
قالت نجوم  :الحمد هلل علي كل حاؿ..كلو اني مش عاكزة أقعد في المستشفي
أكتر من كدا..عاكزة أركح بيتي

قالت ناريماف :ما دا برضو بيتك يا دكتورة ً
كقسمك ككل الدكاترة ىنا أكالدؾ
ىزت د نجوم رآسها قائلة  :ال يابنتي المستشفي مستشفي حتي لو ملكك
قالت ناريماف  :معاكي حق ..ربنا يشفيكي ..أنا حقوـ أشوؼ شغلي كأم حاجة
كلميني ياىند..أنا أما في القسم أك في العمليات أك تعاليلي المكتب كلما
أخلص حعدم عليكم تاني ..
قالت نجوم  :شكرا يا د ناريماف كتر خيرؾ
ناريماف مبتسمة  :العفو
غادرت ناريماف فقالت د نجوم لهند  :مش عارفة أرد لها جميلها إزام ?
ىند في حب  :ماتتصوريش يانانا ىي حنينة كطيبة قد إيو ? ككاخدة بالها مني إزام
قالت د نجوم  :الحمد هلل ياىند..أنا كنت أكتر حاجة قلقانة عليها في مرضي
ىو ً
انت..قلت لو جرالي حاجة ىند حتتبهدؿ
ىتفت ىند مسرعة كىي تقبل رآسها  :ال يانانا ماتقوليش كدا ربنا يخليكي ليا
قالت نجوم كىي تربت علي يد ىند في حناف :كيخليكي ليا ياحبيبتي..قولي لي
بقي عملتي ايو مع دكتورة ناريماف اليومين اللي فاتوا
قالت ىند متنهدة في عاطفة  :أخدتني بيتها ككانت بتعاملني أكتر من أمي يانانا
..ماما ناريماف دم جميلة قوم
ارتفع حاجبا د نجوم كقالت في دىشة  :بتقولي لها ماما?
أكمات ىند برآسها إيجابا كقالت  :أيوة بقيت اناديها بمامي ..أنا بقيت أحس كدا
معاىا إنها زم أمي كمن أكؿ مرة شفتها يانانا حسيت اني مشدكدة ليها مع انها
عاملتني كحش ..بس اكتشفت انها أحن إنسانة عرفتها
ابتسمت د نجوم في تآثر كالتمعت عيناىا بالدموع كىي تغمغم  :ياسبحاف اهلل
سآلتها ىند  :مالك يانانا ?
د نجوم  :مافيش ياحبيبتي يمكن ربنا بيعوضك بآـ بديلة عن أمك اهلل يرحمها
قالت ىند في عاطفة  :كيمكن برضو بيعوضها ..ماعندكيش فكرة اتآثرت قد ايو
لما ناديتها مامي

صمتت نجوم كحاكلت مدارة تآثرىا كىي تربت علي يد ىند..سبحاف اهلل
..أخذت منها ابنها لينجب..لتسقط ثمرتو في النهاية في يدىا..حفيدتها تناديها
االف بماما..انها تصاريف القدر
***
اتجهت ناريماف لغرفة العمليات بصحبة عالية كقالت  :فين زينب ياعالية ??
عالية  :سبقتنا العمليات ..ىي العملية دم حتطوؿ شكلها
ناريماف كىي تتوجو للتعقيم..علي حسب حنالقي ايو ياعالية لما ندخل
بالمنظار..شوية التصاقات كال انسداد حنشيلهم كننتهي حاجة تانية بقي
..حنشوؼ يعني ربنا يسهل
كقفتا تتعقماف كتناىي إلي أسماعهما د رضوم مدرس المساعد تخدير تتحدث
الي د زينب كد داليا مدرس التخدير داخل الغرفة  :سبحاف المعز المذؿ..دكتورة
نجوم اللي كانت تمشي جوه قسم الباطنة كيا ارض اتهدم ماعليكي قدم ككآف
القسم بتاعها..راقدة ىناؾ ال حوؿ لها كالقوة بقت شبو المومياء ..كالبت اللي
أنا ىزآتها قبل كدا طلعت حفيدتها ...أتاريها كانت بتتكلم بآالطة كقلة
أدب..بس أنا مسحت بكرامتها االرض كخليتها ماتسواش كفاية لبسها كتبرجها
اقتحمت ناريماف غرفة العمليات قائلة في قسوة  :اهلل ينور يا د رضوم..كانتي بقي
كدا باسلوبك دا عبرتي عن أخالقيات مهنتك بشماتك في انسانة مريضة ال حوؿ
لها كال قوة زم مابتقولي كانت في يوـ من األياـ أستاذتك ? كأعتقد لو كانت في
مكانها لسة ماكنتيش تقدرم تقولي الكلمتين دكؿ ? كبهدلتك لزميلة حتي لو
كانت طالبة صغيرة كتقليلك لها قداـ الناس كإىانتها ? كال عبرتي عن تعاليم دينك
السمحة كال اكيد في رآيي عبرتي عن أخالقك ً
انت كطباعك اللي بعيدة تماما عن
االتنين دكؿ ? ىا ?
بهتت رضوم من ىذا الهجوـ المفاجئ بينما تجمدت د داليا كد زينب كتبادلت
النظر مع عالية كساد الصمت لحظات بينما تغلبت رضوم علي دىشتها كقالت :
د ناريماف أنا بقوؿ رآيي كأنا حرة فيو كبعدين البنت دم كانت بتتكلم بأسلوب
مش كويس ككماف لبسها كاف...

قاطعتها ناريماف بلهجة قاسية  :عمر ماكانت الشماتة رآم كالبنت دم كانت
قلقانة علي صاحبتها كعرفتك انها دكتورة علشاف تطمنيها قومتي ً
انت عاملتيها
بطريقة مش كويسة كعلقتي علي لبسها مع اف مش من حقك تتدخلي كتعملي
كصية علي الناس كتحتقريهم علشاف حضرتك مش راضية عن مظهرىم كال لبسهم
قالت رضوم بغضب مكبوت  :كحضرتك عرفتي منين ?
أجابتها ناريماف  :ىي حكت لي ...انتي مين اداكي الحق تقيمي الناس بمزاجك
كتقولي دا كويس كدا كحش? كتدم نصايح باألسلوب دا?
قالت رضوم بتبجح كىي تعقد ساعديها أماـ صدرىا  :كنتم خير أمة اخرجت
للناس تآمركف بالمعركؼ كتنهوف عن المنكر
ىتفت بها ناريماف  :بأم أسلوب يا دكتورة...بالحكمة كالموعظة الحسنة مش
بالتهزيئ كالتجريح كالتقليل كمسحت بكرامتها االرض? أكلي بيكي تنصحي نفسك
كتقوميها...البنت اللي بهدلتيها دم قلبها أنظف كأنقي كاطهر من ناس كتير
بيتكلموا ليل نهار في الدين كبالقرآف كىم أبعد مايكوف عن أخالقياتو..إنما بعثت
ألتمم مكارـ األخالؽ يا دكتورة
ىتفت رضوم  :أنا مش عيلة صغيرة علشاف حضرتك تكلميني كدا ك...
ىتفت بها ناريماف كىي تشير بيدىا للخارج  :اطلعي بره أكضة عملياتي
اتسعت عينا رضوم في ذىوؿ ككجموا جميعا كارتعشت شفتاىا كىي تقوؿ :
بتطرديني يا دكتورة ناريماف
ىتفت ناريماف في قسوة  :أيوة ...كمش عاكزة أشوفك في أم عملية أنا بقوـ بيها
..اتفضلي بره
رمقتها رضوم بنظرة مليئة بالغضب كالغل كانطلقت مغادرة كالسهم كىي تبرطم
بكلمات كثيرة كما أف خرجت حتي عال صوتها بالهتاؼ كالتوعد فقاات ناريماف
متهكمة  :أىي خلعت عباية التدين كاشتغلت في مود الشرشحة
تطلعوا اليها جميعا مبهوتين كقالت عالية  :حتركح تشتكي..كمش حتسكت
ناريماف في بركد  :أعلي مافي خيلها تركبو..ماعنديش ليها غير الجزمة اللي في
رجلي

قالت د داليا مهدئة  :برضو يا دكتورة ناريماف كنتي قاسية عليها كاف ممكن
تتكلمي معاىا بهدكء كتفهميها غلطها
قالت ناريماف بصرامة غاضبة  :ال يا د داليا النوعية دم مش عاكزة غير كدا..انتي
سمعتي كالمها كأسلوبها ..ىي للدين اللى ىى مفكرة أنها بتدافع عنو كعاملة
كصية على الناس...كأنا مابحبش النوعية دم ألني بقابل منها كتير بيعاملوا الناس
بفوقية لمجرد انها شايفة أنها افضل بينما نفوسهم كقلوبهم محتاجة منظفات الدنيا
كلها علشاف تنظف ..ياال نبدآ بقي علي بركة اهلل..ككفيانا كالـ عنها..ماتستاىلش
نضيع كقت عليها
مالت عليها عالية متسائلة في ىمس  :كل دا علشاف ىند ??
أجابتها ناريماف في حسم :ال علشاف المبدآ نفسو..ككماف ىند بقت مهمة عندم
قوم كاللي حيدكس لها على طرؼ ىنا حقطع لو رجلو
***
أنهت ناريماف العملية كاتجهت الي مكتبها كمعها زينب كعالية كقالت زينب :
الحمد هلل العملية تمت علي خير ..
ناريماف  :الحمد هلل..ربنا يفرحها قريب بالذرية الصالحة
عالية  :شكل د داليا اتضايقت من موقف حضرتك مع رضوم
ناريماف في صرامة  :كتتضايق ليو? كمع ذلك ىي حرة
زينب  :بصراحة أسلوب رضوم مستفز في كل حاجة كتستحق..لكن حضرتك
بالغتي في رد الفعل
زفرت ناريماف قائلة في عصبية  :يمكن بالغت لكن يا زينب أسلوبها مستفز كأنا
عندم الواحد يبقي فظ كال سئ الخلق ممكن تمر اىو حر لكن ينسب تصرفاتو
الزفت دل للدين يبقي الزـ أقف لو كدم شغالة كصاية علي الناس كعاملة دكيتو
بره مع الدكتورة ناىد في المراكز بيعالجو الناس بمزاجهم كعلي حسب نظرتهم
ليهم بال قرؼ..سيبوكوا بقي من الموضوع دا كقولي لي يا زينب أخبار حالتك إيو
? حتمشي معانا آلخر التامن علي األقل
زينب بسرعة :أنا بحاكؿ أثبت كضعها علشاف نخلص التامن بآماف كمن غير نزيف

ناريماف  :علي اهلل تكمل علي خير كعموما احنا نكوف مستعدين نولدىا في ام
كقت كد ليلي نسقت مع دكاترة جراحة األكعية الدموية كقسم المسالك ألننا
حنحتاج معاكنتهم..ربنا يسهل
قالت زينب  :يارب
اقتربت منهم ىند بسرعة فسآلتها ناريماف في دىشة  :خير ياىند في حاجة ?
ىند  :بس كنت عاكزة حضرتك في حاجة
زينب متسائلة كىي تتآمل ىند  :ىي دم ىند اللي حضرتك لسوعتي د رضوم
علشانها?
قالت عالية مبتسمة  :أيوة ىي..يابختها
نظرت ىند اليهم في تساؤؿ فقالت ناريماف  :كبعدين بقي ?
(( إيو الصباح الحلو دا? جميالت النسا كاقفين مع بعض...يا مساء الفل )) قاؿ
د مدحت مقاطعا كىو يقترب منهم بمرح فزفرت ناريماف مغمغمة  :أبو تقل دمك
ضحكت كال من عالية كزينب فقاؿ مداعبا  :ال قلبي ما يستحملش كل دا
تبادلت عالية مع زينب النظرات المتهكمة بينما قالت ناريماف في جدية بجفاء :
خير يا د مدحت ???..
قاؿ د مدحت مبتسما  :مافيش د ليلي طلبتني بخصوص حالة محجوزة عندكم
لالستشارة كحظي حلو ..اني شفتكم...تالت جميالت في كقت كاحد
قالت ناريماف في جفاء  :شكرا يا دكتور
زينب كىي تكتم ضحكتها  :ربنا يجبر بخاطرؾ يا د مدحت بس أنا ماينطبقش
عليا الكالـ دا
رمقتها ناريماف بنظرة غيظ كاشارت الي ذقنها متوعدة بينما قاؿ مبتسما كىو يتآمل
زينب  :بالعكس يا د زينب جمالك مصرم أصيل ..زل نفرتارم كدا
ضحكت عالية فلكزتها ناريماف بغيظ فالتفت الي ىند كىتف  :إيو دا كجميلة أىي
كماف ?
قالت ناريماف كىي تجذب ىند اليها :دم طالبة عندم.بنت الدكتور طارؽ التهامي

ارتفع حاجباه كىو يتآمل ىند في إعجاب  :بجد? الدكتور طارؽ دا زميلي
كحبيبي..أىال كسهال ياىند كمد يده ..فمدت ىند يدىا
كقاؿ  :أم حاجة ياىند تحتاجيها تعاليلي مكتبي ما تتردديش اعتبريني زم كالدؾ
بالظبط
قالت ناريماف مسرعة كىي تحيط ىند بذراعها  :إف شاء اهلل ..الدكتورة ليلي في
مكتبها ..مستنياؾ أكيد
قاؿ  :آه..أركح بقي قبل ما تمشي ..فرصة سعيدة
ثم غادرة فغمغمت ناريماف في سخط  :غور جتك داىية تشيلك..ثم ىزت كتفيها
مقلدة إياه :إيو الصباح الجميل دا جميالت النسا ىنا ..فاكر نفسو دكف جواف
عصره كأكانو بال نيلة
اطلقت كال من عالية كزينب ضحكاتهم العالية كابتسمت ىند كقد عال كجهها
عدـ الفهم بينما مالت ناريماف عليها قائلة  :عدم ياىند بس من قداـ مكتبو كانا
حكسر لك دماغك
تآملتها ىند مشدكىة كسآلتها  :ليو?
قالت ناريماف  :من غير ليو ..حبقي اقولك بعدين
ضحكت عالية كقالت  :أصلو بيشرح بضمير قوم ياىند
قالت ناريماف كىي ترمقها بنظرة محذرة  :عالية كبعدين معاكي ?
التفتت لهند  :خدم ياىند مفتاح مكتبي اقعدم فيو لغاية ما اجيلك
أخذت ىند المفتاح كذىبت فأطلقت كال من عالية كزينب الضحكات بينما
غمغمت ناريماف ساخطة  :كبعدين معاكى ً
أنت كىى حتفتحوا عين البنت كدا
ضحكت زينب قائلة  :بس شكلك عسل يا دكتورة ناريماف ً
كانت بتبصي لو بقرؼ
كبتقلديو
قالت لها ناريماف محنقة  :كانتي عاكزة اخنقك بردكدؾ عليو..مش عاكزين نفتح
معاه مجاؿ للكالـ..عاكزينو يخفي بسرعة

ضحكت زينب  :اعمل إيو بتٌريآ..دا جوزم صعيدم دمو حامي لو عرؼ انو قالي
الكلمتين دكؿ حيقتلو ىنا كيجرجرني من شعرم للبيت
اطلقت عالية ضحكة عالية كقالت  :يالهوم..حيبقي شكلك حلو قوم كانتي
بتتسحلي يا زينب
ىزت ناريماف رآسها متعجبة كقالت  :أىو لو بيقوؿ لمراتو الكالـ المعسوؿ اللي
رايح جام يسقط منو زم مايكوف غرباؿ دا ماكنتش خلعتو بال ىم
ضحكت عالية قائلة  :ماىي دم المشكلة إنو بيتكلم من غير فعل ثم ضحكت
بينما عقدت ناريماف حاجبيها قائلة  :تقصدم ايو يابت ً
انت ?
قالت زينب ضاحكة  :كالـ كالـ كالـ كبس ما باخدش منك غير كالـ
كضحكتا في عبث كتابعت عالية :أصل القاضي بيسآؿ مراتو ليو بتخلعيو قالت
أخاؼ أال أقيم حدكد اهلل ...خايفة تتفتن ياعيني
ضحكتا بشدة فتآملتهم ناريماف لحظة كىزت رآسها كقالت  :ال دا انتم رايقين
قوم كلذلك ياريت بقي تصححوا الشيتات اللي مالية مكتبي دم..كتهرجوا
براحتكم ...يا رايقة منك ليها
تبادلو النظر كحكت عالية رآسها قائلة في بؤس  :شيتات ?
ناريماف متهكمة  :ايوة يا ناصحة..الشيتات..خلصوىا لي كانتم بتتمسخركا بالمرة
ثم اتجهت لمكتبها فهتفت عالية بزينب في سخط  :كاف الزـ تتمسخرم يا زينب
? أدينا لبسنا أىو
زينب كىي تهز كتفها في ال مباالة  :انا اللي بتمسخر كال ً
انت مابتصدقي تتكلمي
كالـ ابيح
ىتفت عالية  :أنا برضو ?
زينب كىي تذىب لمكتبهم أكماؿ أنا ..كتبعتها عالية محنقة
***
دلفت ناريماف إلي مكتبها كسآلت ىند كىي تجلس  :خير ياىنود ?

قالت ىند  :نانا مصرة تخرج النهاردة كتتابع في البيت كبابي كلمها كحيبعت لها
ممرضة تتابعها كدكتور كنيس صديقو يجي لها البيت..فحبيت أقوؿ لحضرتك إننا
مركحين
قالت ناريماف  :طيب ياحبيبتي أنا حغير ىدكمي كآجي اكصلكم
ىند  :أنا مش عاكزة أتعب حضرتك ككماف حبعت أجيب عربيتي ك..
قاطعتها ناريماف في تهكم  :ىند جدتك تعبانة فبالش عربيتك كسواقتك المحترفة
دلوقتي
ابتسمت ىند كلم تعقب فقالت ناريماف دقايق أغير ىدكمي كآجي معاكي ياريت
تدكرم كشك
ادارت ىند كجهها في خجل بينما بدلت ناريماف مالبسها سريعا كسآلتها ىند :
حضرتك بتقولي ليو ما أكلمش الدكتور دا صاحب بابي
قالت ناريماف كىي تبدؿ مالبسها  :أكال ىو مش صاحب باباكي كال حاجة كثانيا
علشاف أخالقو مش كويسة كمش حقوؿ أكتر من كدا.....
أكمآت ىند برآسها إيجابا كقالت :فهمت طيب سؤاؿ كماف
ناريماف  :اسالي ياىند
ىند  :ىو حضرتك اتخانقتي مع د رضوم
انهت ناريماف تبديل مالبسها كاتجهت لمكتبها تجمع أشياءىا قائلة  :آه من
ساعة ماحكيتي لي كانا متضايقة كمتغاظة..النهاردة بقي جتلي الفرصة اني اخد لك
حقك.تالت كمتلت.كىي اللي ادتني الفرصة دم بآيديها ظبطها لك
تآملتها ىند كقالت بامتناف  :ربنا يخليكي ليا
قالت ناريماف في حناف  :بصي ياىند اللي حيدكس لك علي طرؼ ىنا أنا أقطع
لك رجلو بس ماتكونيش ً
انت مطولة لسانك كال غلطانة فيو
عانقتها ىند بحب قائلة  :بحبك قوم

ناريماف في عاطفة كىى تربت على ظهرىا :كأنا كماف يا ىند ..بس مش عاكزة
بقي جو األحضاف كالعواطف دم ىنا ً ..
انت عارفة ليو اكؾ? ابتعدت ىند قائلة :
حاضر فابتسمت ناريماف قائلة  :ياال بينا نركح لنانا بقي
ىند متسائلة  :ىى بتعمل كدا ليو?
ناريماف بهدكء :علشاف أخالقياتها ىى كدا كعلشاف فاىمة دينها غلط ...ىى
فاىمة أنها طالما البسة بطريقة معينة تبقى من حقها تحكم على غيرىا مع أنها
ماحققتش جوىر دينها كأخالقياتو اللى ىى السماحة .منتقبات كتير محترمات
كعلى أعلى خلق كدين زميلتك حبيبة مثال كصديقات ليا كتير ماشاء اهلل
عليهم...ثم اشارت لهند بالجلوس كجلست قائلة  :بصى ياحبيبتى دين االسالـ
ىو دين الكماؿ التاـ فيو سعادة دنيتنا كالفوز فى االخرة اذا فهمناه كطبقناه صح
 ..ظاىره كباطنو ..طاعاتو عباداتو أركانو فركضو..كجوىره كىو أخالقياتو اللى كلها
لين كرحمة كتراحم كمودة ..فإحنا كمسلمين أكيد مش حنوصل للكماؿ دا لكن
نحاكؿ ..فى مننا اللى حقق جزء كمقصر فى جزء..فى حد ممكن يكوف اجتهد
قول فى طاعة كىو مقصر فى طاعة تانية ..فى اللى حقق كماؿ مظهر الدين كبعد
عن جوىره كفى اللى بيطبق جوىره كمقصر فى مظهره يعنى ممكن ماتكونش
محجبة بس بتعطف على المحتاج بتعمل خير كتير بس نرجع كنقوؿ أنها مقصرة
كتاركة لفرض ...فماينفعش نحكم على بعض غير أمر بالمعركؼ كنهى عن المنكر
بالحكمة كالموعظة الحسنة مش بالتطاكؿ كاالىانة زل ما االخت دل كغيرىا كتير
بيعملوا كفى النهاية كلنا حسابنا على اهلل..اللى زل رضول دل أسلوبها فظ
منفر..تدينها الظاىرل حجة عليها مش ليها..ألنها أساءت ليو..ماينفعش كاحدة
زل دل لما تغلط نرمى الغلط على النقاب كال االسالـ..أل الغلط عليها ىى
كفهمها لدينها...بره بيشوفوا المسلمين بيعملوا حاجات كتير بعيدة عن منهج
اإل سالـ يقولوا ىو دا اإلسالـ..كاإلسالـ برمء من كل دا..بس أنا بقى بتغاظ من
اللى زم رضول دل ألف الناس البسطا كالجهلة كاللى مش مسلمين بيعتبركىا
نموذج للمسلم المتدين علشاف النقاب كىى بتصرفاتها بتسىء لإلسالـ

ربنا قاؿ لرسولو الكريم كلو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك..الزـ
الكالـ مع الناس باللين كالموعظة الحسنة كلما أحب ااقولك أنك مقصرة فى
مظهرؾ الخارجى يبقى بأسلوب محترـ كدكد مهذب كالزـ تقتنعى
ىند  :يعنى أنا كدا مقصرة شكال?
ناريماف :أيوة ياحبيبتى ألف الحجاب فرض مش شىء أختيارل ..أقرئى كافهمى
كاقتنعى كطبقي.
صمتت ىند بتفكير فقامت ناريماف قائلة  :ياال بينا بقى نركح نشوؼ نانا اتاخرنا
عليها .
***
كاتجهت معها الي قسم الباطنة لتنهي اجراءات خركج د نجوم ثم قامت
بتوصيلهم الي المنزؿ كصعدت مع د نجوم الي غرفتها لتناـ كأكصت عليها عائشة
ثم نزلت مغادرة كقالت لهند  :ىند خدم بالك من جدتك كإذا في أم حاجة في
ام كقت كلميني خالص?
أكمآت ىند براسها إيجابا كقالت  :حاضر ثم تآملت ناريماف كقالت كىي تمسك
بيدىا  :حتوحشيني
ابتسمت ناريماف مداعبة  :ليو ناكية تسافرم ? ما احنا حنشوؼ بعض في الكلية
كالمستشفي كأم كقت عاكزاني قلت لك مش حتآخر
قالت ىند بصوت متهدج  :ال انا عاكزة نبقي علي طوؿ مع بعض زم اليومين اللي
فاتوا
ربتت ناريماف علي كجهها في حناف كقالت  :ػنا كماف اليومين دكؿ كانوا فارقين
معايا قوم كأتمني لو تكوني معايا علي طوؿ ..لكن اف شاء اهلل لما جدتك
تتحسن ممكن أطلب منها تيجي تقعدم معايا نهاية كل اسبوع ايو رآيك
قالت ىند مسرعة  :ياريت
ىمت ناريماف بقوؿ شىء كلكن ىاتف ىند المحموؿ رف فالتقطتو كانعقد حاجباىا
كظهرت عالمات الغضب على كجهها مما أثار دىشة ناريماف كىى تجيب :آلو
أيوة يابابى..نانا كويسة الحمد هلل..بس كاف ممكن يحصل لها حاجة ألننا طوؿ

الوقت لوحدنا .نعم ? أتصل بحضرتك ليو ? كنت حتيجى? أنا ما أتصلتش ألنى
عارفة أف أتصالى بيك مالوش الزمة كحضرتك مش حتيجى زم ماحصل مع جدك
فمش من حقك تلومنى كال تؤنبنى يابابي ثم أغلقت الهاتف كأنسابت دموعها
بصمت
فسآلتها ناريماف  :دا باباكي ياىند?
قالت ىند كىي تمسح كجهها بيدىا  :أيوه
قالت ناريماف مؤنبة  :طيب ينفع تتكلمي معاه باألسلوب دا?
أطرقت ىند برأسها كىي تجيب بلهجة مريرة  :ألني عمرم ماحسيت إنو أبويا ...
كال أنا بنتو ببساطة..
اتسعت عينا ناريماف في ذىوؿ مستنكر كىي تقوؿ  :ليو بتقولي كدا ?
قالت ىند بمرارة الدنيا  :ألف ىي دم الحقيقة اللي أنا المساىا طوؿ الوقت..من
كقت ماكعيت علي الدنيا كىو بعيد عني عمره ما أخدني في حضني زم ام أب
كال باسني كال فاكرة انو مرة العبني...أنا كبرت كاتربيت في بيت جدك كبعد كفاة
مامي جدك كنانا ربوني...ىو ماكنتش بشوفو إال أياـ كل سنة كفي الظركؼ
الشديدة..حتي األياـ دم ماكنش بيقرب مني..لدرجة إني بقيت أشك إنى بنتو
أصال
ىتفت ناريماف في ذىوؿ مستنكر  :للدرجة دم?
ىند بمرارة كىي تمسح دموعها التي انسالت علي كجهها  :ايوة..ساعات بسأؿ
نفسي ليو بيعمل كدا? ىو بيكرىني للدرجة دم ?
رفعت ناريماف كجو ىند اليها كقالت في حناف مشفق  :ال ياىند..مستحيل أب
كانت بالذات مستحيل حد يكرىك أبدا..أكيد في سبب ً
يكره بنتوً .
يابنت كرا كل
دا..سبب قوم كماف
أشاحت ىند بوجهها قائلة في انفعاؿ غاضب  :أم سبب دا اللي يخليو يعمل كدا
معايا?..كمش بس أنا دا جدك كنانا ..طوؿ عمره مسافر كبعيد عنهم..جدك في
أكاخر عمره كاف مشتاؽ يشوفو قوم كدايما يتكلم عنو..تخيلي انو ماجاش شافو
طوؿ فترة مرضو كبيتحجج بالشغل لغاية ما جدك اتوفي..جو علي الدفن

كالعزا..تخيلي دم..حتي نانا كل يوـ بسمع بكاىا بسبب بعده عنها..ىي كماف
ممكن يحصلها أم حاجة في أم كقت كماتشفوش...شفتي قسوة بالشكل دا
قالت ذلك كانفجرت دموع األلم كالقهر لتغرؽ كجهها بينما تصلبت مالمح
ناريماف كىي تحدؽ في كجو ىند غير مصدقة لما تسمعو  :أىذا ىو طارؽ
..الشخص الذم عرفتو الطيب البرئ النقي ىو نفسو الشخص القاسي الجاحد
الذم تتحدث عنو ىند اآلف? معقوؿ تحوؿ لهذة الدرجة? ما الذم غيره ..ما
السبب ???
بس أنا عارفة سبب كل دا..قطع شركد ناريماف ىتاؼ ىند المنفعل الغاضب
فنظرت اليها متسائلة فتابعت ىند في غضب  :أنا سمعت من كالـ جدك كنانا
كخناقات مامي إف في كاحدة بيحبها..كىي السبب في كرىو لمامي كليا كبعده
عننا..ىي السبب في كل حاجة...اتسعت عينا ناريماف مرة أخرم في ذىوؿ كىي
تتأمل كجو ىند الذم امتلئ غضبا كلم تنبس ببنت شفة..لم تدرم ماذا
تقوؿ..كلكن ىند اجهشت فجأة بالبكاء كىي تهتف  :انا بكرىو قوم يامامي
.بكرىو قوم كبكرىها ىى كماف ألنها السبب فى كل دا
بهتت ناريماف كىى تتأمل ىند كلم تد ًر بماذا تجيب غير أنها جذبتها اليها
لتحتويها بذراعيها في حناف كلم تعقب بكلمة بل اخذت تربت علي ظهرىا دكف
تعليق مفارقة اف مصدر جرحهما كاحد..كالغريبة أف كال منهما تواسي األخرم علي
جرح ربما كانت سببو بدكف قصد..الذت ناريماف بصمت طويل كىي تضم اليها
ىند فلم يعد لديها ما يقاؿ
***
كاف أحمد كىيثم بغرفتهما يذاكرأف كفجآة طوم ىيثم كتابو كقاؿ في ملل
 :خالص زىقت ...ماتيجي نتمشي شوية يا أحمد نغير جو كنرجع
أحمد في تحفظ دكف أف يرفع عينيو عن الكتاب  :نتمشي نركح فين
ىيثم في تفكير  :أم مكاف ...كافية كال حتي نتمشي بالعربية شوية
قاؿ احمد  :ماليش مزاج دلوقتي كبعدين كرايا مذاكرة كتير

ىيثم مغتاظ كىو يقفز من سريره  :كنت عارؼ أنك حتقوؿ كدا ...كاهلل عمتو
ناريماف أجدع كاحدة في البيت دا...الوحيدة اللي بعرؼ اخد كادم معاىا ...أركح
أرغي معاىا شوية كال العب دكرين بابجي ..كانكش تيمور ككوكي
أحمد مبتسما  :مش حتالقيها ..لسة مارجعتش من بره..اتهد بقي
تراجع ىيثم في خيبة امل كقاؿ  :لسة ما رجعتش ازام..زماف العيادة خلصت من
زماف
قاؿ احمد  :اه بس ىي بقت تعدم بعد العيادة علي بيت د نجوم تطمن علي
صحتها..بقالها مدة كدة
زفر ىيثم كقاؿ  :عمتو من ساعة ما اتعرفت عليهم كىي انشغلت أكتر ماىي
مشغولة
أجاب أحمد  :ايوة مالحظ..بس يمكن إف د نجوم كانت أستاذتها في يوـ من
األياـ
ىيثم فجآة  :بس عمتو بقت مرتبطة بهند قوم ...بقت بتحبها زينا كيمكن أكتر
قاؿ أحمد  :ىي برضو متعلقة بعمتو ...كويس يا ىيثم ..أنا مبسوط إف عمتو
لقت مع ىند نوع من التعويض عن اللي اتحرمت منو ...
ىيثم في إعجاب  :بس ىند دم حلوة قوم بصراحة يا أحمد
رمقو أحمد بنظرة صارمة كقاؿ  :كبعدين ?
أسرع ىيثم يقوؿ  :كال قبلين ياعم انت حتبصلي كدا ليو أنا بقوؿ رأيي بس مش
بعاكسها
أحمد كقد ىدآت حدتو  :أيوه من ناحية حلوة فهي جميلة كبريئة ..تحسها مش
زم بنات اليومين دكؿ فاىمين كل حاجة كبجحين ..ىند ال
قالها بحرارة تعجب لها ىيثم ..فقاؿ مداعبا  :شكلك معجب بيها يا أحمد
أحمد في ثقة  :مش حنكر اني معجب بيها بسبب اللي قلتو بس مجرد إعجاب
يعني علشاف عارفك حتستظرؼ كتقعد تعيد كتزيد
ابتسم ىيثم ساخرا كقاؿ كىو يغمز بعينيو  :ماشي ياعم..ماىي بتبتدم كدا

رمقو احمد بنظرة صارمة  :أنا غلطاف إني باخد كبدم معاؾ في الكالـ
ىيثم مداعبا  :كأنا بهزر معاؾ ...ماتقفش بقي .
أحمد  :طيب أقعد كمل مذاكرتك بقي ..غيرنا جو أىو
قاؿ ىيثم كىو يغادر الغرفة  :ال اركح اعملنا كوبايتين شام كارجع ...طالما مش
خارجين بقي
ىز أحمد رأسو ثم أمسك بالكتاب ثانية كبدأ يذاكر
***
حمدا هلل علي سالمتك ياماما ..عاملة إيو دلوقتي?
طارؽ لوالدتو تليفونيا
د نجوم  :اهلل يسلمك يا حبيبي ..الحمد هلل بقيت كويسة
قاؿ طارؽ  :الحمد هلل ..ارجوكي ياماما تاخدم بالك من مواعيد العالج كمن
صحتك شوية
سألتو أمو ببعض األسي  :خايف علي صحتي ياطارؽ?
تغيرت مالمح طارؽ كىو يجيب مندىشا  :ايوة طبعا ياماما ...عندؾ شك ?
ابتسمت في مرارة  :ال ياحبيبي..بس أنا مش مهمة..ىند ىي اللي بتهمني كخايفة
يحصلي حاجة تعمل ايو ك. ...
قاؿ طارؽ في ألم مقاطعا إياىا :ليو ياماما بتقولي كدا ربنا يديكي الصحة
..بالمناسبة ىي فين ىند?
ىمت د نجوم اف تجيبو كلكنها تراجعت قائلة  :بتذاكر مع صاحبتها
سألها طارؽ في اىتماـ  :أخبارىا إيو ياماما ..لسة تعبانة ?
أمو  :الحمد هلل بقت كويسة صحيا ككماف نفسيتها اتحسنت كبقت منتطمة في
الكلية كبتذاكر كويس ..بفضل ربنا كبعده أستاذة عندىا ...ىند بتحبها كمتعلقة
بيها..كىي السبب في التغيير دا
عقد طارؽ حاجبيو لحظة ثم سألها في اىتماـ  :أستاذة اسمها إيو ?

قالت نجوم بسرعة :كريمة حسين..دكتورة نسا ..بس محترمة جدا
ىز رأسو موافقا كقاؿ  :طيب الحمد هلل
قالت امو في رفق  :ما تتصل بيها يا طارؽ كلمها بنفسك ...اسألها عن احوالها
خليها تحس انك مهتم بيها
زفر طارؽ قائال في ضيق  :ما ً
انت عارفة اسلوبها بترد عليا إزام ياماما..
مابتقولش كلمتين علي بعض كآخر مكالمة كلمتنى بقلة أدب
قالت امو في لين  :معلش ياحبيبي ألنها حاسة إنك بعيد عنها كمش مهتم بيها
زفر ثانية كقاؿ في ضيق  :خالص ياماما بعدين نتكلم ...الحمد هلل اني اطمنت
عليكي كانا نازؿ عندم شغل دلوقتي ..
أمو  :خالص ياحبيبي خلي بالك من نفسك
طارؽ  :إف شاء اهلل مع السالمة
أغلق الهاتف ثم التقط صورة كبيرة لهند علي مكتبو كاخذ يتأملها لحظات في
حنين قبل اف يضمها الي صدره كيغمغم بمرارة الدنيا  :لو تعرفي اللي جوايا
حتعذريني ياحبيبتي كحتسامحيني
ثم التفت الي صورة أخرم علي مكتبتو كقاؿ بحب الدنيا  :ياترم ً
انت فين دلوقتي
كبتعملي إيو ? كحشتيني...سنين طويلة مرت كما اتغيرش حاجة في قلبي من
ناحيتك ...نفسي أشوفك كلو مرة كاحدة...ىز رأسو فى مرارة قبل أف يقوـ مغادرا
***
بينما كانت ىند تذاكر في غرفتها رف ىاتفها المحموؿ فالتقطتو كىي تلقي نظرة
علي المتصل كقالت  :آلو ..اىال ياماجد إزيك
قاؿ ماجد  :إيو ياىند ما اتصلتيش نتقابل زم ما اتفقنا
قالت ىند  :خالص يا ماجد مش حينفع بقي ..مامي رفضت
تساءؿ في دىشة  :مامي? مامي مين ياىند مش قلتي اف كالدتك متوفية
أجابت ىند مبتسمة  :أيوه .أقصد امي الركحية..دكتورة ناريماف اللي انت شفتها
في الكلية دم

عقد ماجد حاجبيو لحظة ثم تذكر الموقف كقاؿ:أه..الدكتورة اللي أخدت اسمي
دم...تقربلك يعني ?
ىند مبتسمة :بقولك مامي ...كأستاذتي قريبة مني جدا ككلمتها بخصوص إننا
نتقابل علشاف نذاكر رفضت تماما
زفر في ضيق كقاؿ ببعض العصبية  :كىو كاف الزـ تقولي لها ياىند ? كتاخدم
رأيها ? انتي مش صغيرة...المهم ً
انت مقتنعة كال ال
قالت ىند  :أنا اقتنعت بكالمها يا ماجد كبعدين إحنا بنشوؼ بعض في الدرس
..انت زعالف ليو
زفر كقاؿ كاتما ضيقو  :ال مش زعالف بس الموضوع ماكنش مستاىل تاخدم فيو
رأم حد ...احنا حنذاكر مش حنعمل حاجة غلط
قالت بتلقائية  :ماىو انا بذاكر كويس لوحدم كساعات مع نسرين
ضغط علي اسنانو غيظا ثم قاؿ  :علي كدا بقي مش حشوفك إال في الدرس
ىند  :أيوه كلو في أم حاجة ممكن نتقابل قداـ الكلية أك المستشفي ...
ىز رأسو في عصبية كقاؿ  :ماشي ياىند زم ماتحبي براحتك
سألتو ىند في دىشة  :انت مالك يا ماجد متعصب ليو ?
زفر كقاؿ  :مش متعصب كال حاجة خالص ...كقت ماتحبي تكلميني كلميني
...أنا بس كنت متصور إننا بقينا أصحاب كعالقتنا أقوم من كدا كبتثقي فيا أكتر
من كدا
قالت في سرعة  :أنا بثق فيك كما عملتش حاجة تخليك تفكر غير كدا
قاؿ في ىدكء  :خالص نتقابل في الدرس ...تصبحي علي خير
قالت متعجبة لعصبيتو  :كانت من أىلو
***
األربعاء صباحا
كانت االستعدادات تجرم علي قدـ كساؽ لتوليد السيدة ذات المشيمة نظرا
لخطورة حالتها كاحتمالية الوفاة العالية لها ..فقد تم التنسيق بين قسم النسا كبقية

األقساـ من جراحة اكعية دموية كمسالك كجراحة عامة كرعاية مركزة كبنك
دـ..كبينما كقف األطباء يتناقشوف في الحالة ريثما يتم تجهيزىا بغرفة ملحقة بغرفة
العمليات الكبرم كانت ناريماف كعالية كزينب كد نعيم استشارم جراحة األكعية
الدموية..كد عبد الحليم استشارم المسالك..كد دينا أستاذ التخدير ..كد فادية
أستاذ مساعد أطفاؿ .بداخل الغرفة بينما كاف فريق مجهز من التمريض مع
المريضة يجهزكنها للعملية .كىناؾ غرفة للعرض مزكدة بشاشة لشباب األطباء
كغيرىم ممن يرغب بمتابعة العملية..كبينما كاف النقاش دائر في خط سير العملية
ككيفية مواجهة المضاعفات المحتملة كاىمها النزيف..انتبو الجميع علي صوت
شجار بالخارج اتي من الممر المؤدم للغرفة..عقد د نعيم حاجبيو في غضب
كىتف باحدم الممرضات  :ركحي شوفي مين البهيم اللي بيتخانق بره كصوتو
عالي ..كاخرسيو علشاف لو طلعت لهم حديهم باللى فى رجلى
تبينت ناريماف صوت ىند من كسط االصوات فأسرعت تقوؿ  :لحظة أنا حشوؼ
مين ثم خرجت مسرعة ككراءىا عالية لتجد ىند كاقفة خارجا كاحد الممرضات
تهتف بها  :قلت ماينفعش يا دكتورة خالص تدخلي ..مش مسموح كحتسببي لي
في مشكلة ...حتي كقوفك ىنا في الممر ممنوع تماما
ىند في إصرار  :ازام ما ينفعش أنا دكتورة كداخلة للدكتورة ناريماف عبد الحميد
مامتى ك...
ىتفت الممرضة  :ممنوع برضو تماما ك....
ىدر صوت ناريماف الغاضب  :إيو دا يا دكتورة?...بتهرجي ? إيو اللي جابك ىنا ?
قالت الممرضة في توتر  :كاهلل يا دكتورة ناريماف حاكلت أمنعها بس مافيش فايدة
قالت ناريماف في انفعاؿ  :ركحي ً
انت يا شريفة شوفي شغلك أنا حتصرؼ
اتجهت الممرضة للداخل بينما التفتت ناريماف الي ىند قائلة في غضب صارـ :
ممكن أعرؼ إيو اللي بتعمليو ىنا ?
أجابت ىند بارتباؾ كىي تتأمل مالمح ناريماف الغاضبة  :حبيت آجي أشوؼ
حضرتك كانتي بتعملي العملية

قالت ناريماف في قسوة  :تقومي تدخلي أكضة عمليات كبيرة بدكف إذف كبدكف
تعقيم كبرضو بتتخانقي ? ً
انت فاكرة نفسك فين ?
ازداد توتر ىند كىي تتلفت حولها كقالت  :أنا ماكنتش أعرؼ إني المفركض ...
قاطعتها ناريماف في سخط كىي تضربها بظهر يدىا علي كتفها  :ماكنتيش تعرفي
إيو ? مابحبش أسمع التبريرات التافهة دم.عاكزة تدخلي تعرفيني قبلها كانا
اشوؼ اذا كاف ممكن كال أل كتلبسي لبس جراحة كتتعقمي األكؿ كبعدين
تدخلي ..مش داخلة بلبسك كالشوز كأنو شارع ..ال كمافيش فايدة الممرضة
بتقولك ممنوع ً
كانت مصرة ...دا اسميو أنا ايو ? غباء ?
احمر كجو ىند كالقت نظرة علي عالية التي حاكلت التدخل قائلة  :خالص يا د
ناريماف ىي...
ىتفت بها ناريماف غاضبة  :اسكتي انتي ياعالية لو سمحتي
ثم التفتت لهند كقالت في خشونة ً :
انت عارفة الحالة اللي جوه دم بقالها اد ايو
بنحضرلها ? كإف حالتها خطرة كأم خطأ كال عدكم كلو بسيطة ممكن تضيع
تحضيرات شهرين كجهودنا في العملية كتضيع حياتها? كلذلك التعقيم التاـ أىم
خطوة في أم عملية كالقاعدة االكلي قبل أم عملية كمافيهوش تهاكف أبدا
?..متخيلة اف لما حضرتك تقولي إنك دكتورة فالنة كال تعرفي الدكتورة عالنة
حيستثنوكي من القاعدة دم ? ً
انت إزام بتفكرم?
احتقن كجو ىند كلم تدر بماذا تجيب غير انها بدأت تبكي في صمت فهتفت بها
ناريماف في غضب عصبي :يوككككككه بقى ىو أنا كل ماحتكلم معاكى كلمتين
حتعيطى? ال ياىند أنا مابحبش كدا لو كاف حد غيرم خرجلك من الدكاترة اللي
جوه كنتي سمعتي كالـ عمرؾ ما حتنسيو..ياريت تفكرم قبل ما تتصرفي...ياال
اتفضلي ركحي دلوقتي كنتكلم بعدين
ألقت عليها ىند نظرة عتاب قبل أف تنفجر باكية كتندفع مغادرة..تابعتها ناريماف
بنظرىا كبإرادة من حديد منعت نفسها من اللحاؽ بها كتهدئتها ثم عادت متجهة
الي غرفة العمليات فقالت عالية في أسف  :قسيتي عليها يا د ناريماف

ناريماف في انفعاؿ  :ال ياعالية ىي الزـ تفهم اف الغلط غلط كالصح صح كتفكر
قبل ماتتصرؼ..كبعدين فين القسوة دل?متخيلة لو حد غيرم خرج لها كاف
حيتصرؼ ازام كال ً
انت نفسك لو خرجتي كماتعرفيهاش حتعملي إيو ?
غمغمت عالية  :بصراحة كنت شوطتها
ناريماف  :خالص..ماتقوليليش قسيت عليها
قالت عالية مداعبة  :أنا كدا اطمنت علي نفسي
التفتت ناريماف إليها متسائلة في عصبية  :تقصدم إيو ?
عالية مبتسمة  :يعني لما بتغضبي معايا كتتعصبي عليا بشك كقتها في معزتي عندؾ
بس دلوقتي بعد اللي عملتيو مع ىند ً
كانت بتحبيها قد إيو اطمنت
ناريماف في تهكم كىي تضرب كتفها بظهر يدىا  :بطلي تتفرجي علي أفالـ عربي
يا عالية كتير
تأكىت عالية ثم قالت لناريماف مبتسمة  :طيب ممكن أقوؿ ملحوظة? الضربة
دم بتوجع جدا..مش سهلة يعني
تظاىرت ناريماف بالدىشة كىي تكررىا ثانية قائلة  :بجد بتوجع ?
تأكىت عالية كىي تمسك بكتفها :آه كاهلل بتوجع..كالبت الغلبانة ىند خدت اتنين
ناريماف كىي تسبقها للغرفة :أحسن سيبيها تنشف شوية.ىزت عالية رأسها في
تعجب ثم لحقت بها
***
كطواؿ سبع ساعات كاملة تضافرت جهود االطباء من التخصصات المختلفة
كالنواب كأطباء االمتياز ك التمريض إلجراء العملية علي أكمل كجو ...قامت
ناريماف بمساعدة عالية كزينب أكال بإجراء قيصرية كإخراج الجنين الذم كلد
سليم ثم تم استئصاؿ للرحم كالمشيمة الملتصقة ...ثم تدخل د نعيم لربط
كإزالة شبكة األكعية الدموية النازفة بينما قاـ د عبد الحليم بمساعدة د حامد
بإجراء اصالح للمثانة البولية ...كتم نقل كثير من الدماء للمريضة ثم إنهاء
العملية كتحويلها للعناية المركزة لتظل تحت المالحظة...كانت العملية ناجحة
بكل المقاييس كشبو مستحيلة فقد كانت نسبة الوفاة عالية ...كبعدما انتهوا منها

في السابعة ليال كانوا جميعا منهكين جدا كلكن جلسوا الطاقم بأكملو يتناقشوف
مساء كحين غادرت
كيتناكلوف المشركبات كالوجبات الخفيفة حتى الساعة الثامنة ن
ناريماف المستشفي كانت تشعر باجهاد بال حدكد فقامت باالتصاؿ برانيا
مساعدتها في العيادة كطلبت منها االعتذار للحاالت الموجودة في العيادة اال
الحاالت الطارئة كالضركرية فقط حيث انها لن تستطيع المواصلة كبالفعل ذىبت
الي عيادتها كأنهت الكشوفات الطارئة سريعا قبل اف تغادر كتركب سيارتها ممنية
نفسها بحماـ دافئ كنوـ عميق ...خاصة اف الخميس لديها إجازة ...كلكنها
تذكرت ىند كما حدث في بداية اليوـ ..بالطبع كانت ىند مخطئة كلكنها شعرت
أنها قست عليها ...إنها تخطئ فعال كلكن باندفاع طفولي برئ ..
أطلقت زفرة قبل اف تعدؿ اتجاه سيارتها إلي مركز للمستلزمات الطبية لتشترم منو
شيئا ما قبل أف تواصل طريقها إلي منزؿ ىند
***
كانت ىند تجلس في غرفتها ممسكة بكتاب تطالعو بال تركيز فقد كانت تفكر
فيما حدث صباحا مع ناريماف..كانت تشعر باالسي لما حدث منها ...فعلي
مقدار حنانها الغامر كطيبتها في كقت علي مقدار قسوتها في كقت اخر..ربما
تكوف اخطأت اك تصرفت بتسرع كلكن لماذا عاملتها بهذة الطريقة .?.دمعت
عيناىا بتأثر فأغلقت الكتاب كاستلقت علي فراشها كلكن ىاتفها المحموؿ رف
فالقت عليو نظرة ..كانت ناريماف ىي المتصلة أسرعت تأخذه كتجيب  :آلو
أتاىا صوت ناريماف الحنوف المغاير تماما لصياحها الغاضب  :مساء الخير ياىنود
ً ..
انت في البيت ?
ىند بصوت خافت  :مساء الخير يا مامي ..ايوة موجودة في البيت
ناريماف  :طيب انزلي لي بسرعة انا مستنياكي تحت عند البوابة
ىند بسرعة كىي تقوـ من فراشها  :حاضر دقيقة
كفعال أقل من دقيقة كانت ىند تلبس حذائها كتندفع الي الخارج
كجدت ناريماف تقف مستندة إلي سيارتها خارج البوابة ففتحتها قائلة في ترحاب :
اتفضلي ..ادخلي

ىزت ناريماف رأسها نفيا كقالت بارىاؽ  :ال أنا تعبانة جدا كبفتح عنيا دلوقتي
بالعافية ..انا جيت الني عارفة انك زعالنة من كالمي ليكي الصبح كما حبيتش
أناـ ً
كانت زعالنة مني
أطرقت ىند برأسها كقد التمعت عيناىا بالدموع فتابعت ناريماف في رفق  :عاكزة
أقولك أف الكالـ اللي قلتو لك بلسم مقارنة بأم حد تاني غيرم لو كاف خرجلك
الحالة دل بالذات ماكنتش حالة عادية دل حالة بقالنا فترة بنجهزىا ككانت عملية
كبيرة كخطيرة كأعصابنا كلنا جوه كانت مشدكدة كالتعقيم عموما فى أل عملية
كأنت ً
أكؿ كاىم خطوةً ..
كنت داخلة كدا بدكف أستئذاف كال تعقيم ..صدقينى لو
كاف حد تانى كاف خرج لك كاف بهدلك ...كاحد زم د نعيم دا خلقو ضيق
كعصبي كمابيتعاملش مع الناس معاه في أكضة العمليات بااليد كالشتايم تخيلي
لو كاف ىو اللي خرج كىو كاف عاكز فعال يخرج لوال اني سمعت صوتك .
ىند في أسف  :انا آسفة بس ما كنتش أعرؼ ..أنا بس كنت عاكزة أشوؼ
حضرتك ً
كانت بتعملي ام عملية
ناريماف بلوـ رفيق :تقولى لى ياىند كانا حتصرؼ بطريقتى مش أل حاجة تيجى فى
دماغك تنفذيها بدكف تفكير
صمتت ىند فتابعت ناريماف بلهجة كدكد :عموما خالص ماتزعليش أنا جبت لك
حاجة عاكزاكى تشوفيها
تساءلت ىند في دىشة  :حاجة ?
لم تجب ناريماف بل أدخلت يدىا داخل سيارتها كأخرجت كيس مغلف كأعطتها
إياه قائلة  :أيوه افتحي كشوفي
قامت ىند بفتح الكيس بفضوؿ ثم ارتفع حاجباىا في دىشة كىي تتأمل المحتوم
قبل اف تهتف بتعجب :إسكراب عمليات? دا ليا?
أكمأت ناريماف برأسها إيجابا كقالت مبتسمة  :أيوه كمش أم لوف كال نوع...دا
نفس درجة اللوف كنوع اإلسكراب بتاعي...ماحدش غيرم بيلبسو ...
ىتفت ىند ببهجة طفولية  :اهلل حلو قوم

ابتسمت ناريماف في حناف كىي تتأمل سعادتها كتابعت  :علشاف إف شاء اهلل
تلبسيو يوـ األحد في العمليات معايا ...حخليكي تحضرم قيصرية كتتعلمي ازام
تستقبلي مولود كتعملي لو انعاش..إيو رأيك ?
اتسعت عينا ىند غير مصدقة ثم ىتفت في سعادة  :بجد ?
ناريماف مبتسمة  :أكماؿ بهزر معاكي ..الساعة عشرة بالدقيقة تكوني ىناؾ
..تلبسي كتتعقمي كأنا حعلمك إزام تتعقمي كتدخلي ..أنا مش ممكن يكوف
نفسك في حاجة كما أعملهاش لك ياىند .بس باألصوؿ مش بطريقتك العشوائية
دم
ابتسمت ىند في سعادة كامتناف كىي تتأمل ناريماف ثم عانقتها ىاتفة  :أنا بحبك
قوم
ربتت ناريماف علي ظهرىا كىي تقوؿ  :كانا كماف ..ماقدرتش اركح رغم اإلرىاؽ
اللي حاسة كأناـ كأنا حاسة إنك زعالنة
ىند بحب  :أنا مابزعلش منك أبدا
قالت ناريماف بود :في حاجة كماف..بعد بكرة الجمعة ناكيين نخرج شوية...أمنية
زىقت من قعدة البيت فقلت نغير جو ..إيو رأيك تستأذني جدتك تيجي
معانا...لو أذنت لك أعدم عليكي الصبح
قالت ىند في حماسة  :أنا موافقة كنانا مش حتمانع
قالت ناريماف في ارتياح  :تماـ استأذنيها كلو كدا اعدم عليكي الصبح ..اسيبك
بقي دلوقتي الف خالص فصلت ..تصبحي علي خير
ىند في حب :كحضرتك من أىلو ثم تابعت ناريماف بنظرىا كىي تستقل سيارتها
كتغادر ثم ضمت اليها االسكراب بسعادة كدلفت الي الداخل
***
يوـ الخميس كبينما جلست ناريماف تداعب قطها في ىدكء كىي تشاىد التلفاز
بال اىتماـ حقيقي رف جرس شقتها فتوقعت أف تكوف أمنية..فال يوجد غيرىما
بالمنزؿ حيث إف ىيثم كأحمد كال في دراستو..قامت بفتح الباب لتفاجئ بزينب
فاتسعت عيناىا في دىشت كقالت  :زينب? أىال كسهال تفضلي ثم أفسحت لها

المجاؿ لتدخل فدلفت زينب قائلة بارتباؾ  :مساء الخير يا دكتورة ناريماف..أنا
آسفة أني جيت كدا فجآة من غير مواعيد بس
قاطعتها ناريماف قائلة في حرارة كىي تشير إليها بالجلوس  :مواعيد ايوً ..
انت مش
غريبة يا زينب..اتفضلي
جلست زينب كجلست ناريماف قائلة  :يامرحب..نورتيني
زينب بتوتر  :اهلل يكرمك
تآملت ناريماف مالمحها العابسة البائسة ثم سآلتها  :مالك يا زينب شكلك مش
طبيعي
صمتت زينب لحظات في تردد كقد بدا عليها اإلحراج فتساءلت ناريماف في قلق
 :الحالة بتاعتك حصلها حاجة?
ىزت زينب رأسها نفيا فسآلتها ناريماف  :في مصيبة في المستشفي صح? لو في
مصيبة يا زينب قولي ..أنا متعودة منك ً
انت كعالية علي كدا..ياال
ىزت رآسها زينب ثانية نفيا
فعقدت ناريماف حاجبيها متسائلة  :اكماؿ في ايو يابنتي طيب مالك ?
اجهشت زينب فجآة بالبكاء فهزت ناريماف رآسها قائلة في تهكم  :كنت عارفة
أف في مصيبة..أقوـ أعملك ليموف بقي علشاف تهدم كنشوؼ ايو اللي ممكن
نعملو .
كاصلت زينب بكاؤىا بينما ذىبت ناريماف الي المطبخ لتعد العصير مغمغمة  :ىو
النكد كرايا كرايا مافيش بد
ثم أحضرت العصير كعادت لتقدمو لزينب كقالت مهدئة  :ياال اشربي العصير
كقولي في ايو ?
أخذت منها زينب العصير كقالت كىي تبكي  :يحيي جوزم
ناريماف في جدية  :مالو ...اتخانقتم?
أكمآت زينب برآسها إيجابا كقالت  :ايوة ...اتخانقنا ...كأنا زم ماحضرتك عارفة
مغتربة ..أىلي في الصعيد كماليش حد في القاىرة أركح لو كال أثق فيو إال

حضرتك ...قالت ذلك كعاكدت البكاء فربتت ناريماف علي كتفها كقالت في كد
 :كأنا بيتي مفتوح لك يا زينب في أم كقت ...اعتبريني أختك ...بس قولي سبب
الخناؽ إيو.?.
قالت زينب كىي تمسح دموعها  :مافيش حاجة عاجباه طوؿ الوقت انتقاد
انتقاد...بيتلكك علشاف يتخانق ...مع اني مش مقصرة في ام حاجة كربنا يعلم
....شايلة كل حاجة فوؽ دماغي...مذاكرة للعياؿ...أكدم التمرين كأجيب من
التمرين ..اكل كتنظيف ككل حاجة بجيبها انا ...دا غير شغلنا اللي حضرتك عارفة
ضغطو كقرفو ...كىو يرجع من بره يدكر علي ام حاجة تافهة كيتخانق عليها ....
سألتها ناريماف في اىتماـ  :أكيد في حاجة مضايقاه يا زينب كبيطلعها في
التالكيك دم
زينب في حزف كىي تقوؿ  :مش عارفة ...بس ىو كذا مرة يقولي بهزار أنا ناكم
أتجوز تاني ...كأنا خايفة يكوف دا جواه كبيفكر فيو خصوصا لو حضرتك تعرفي
اننا اكالد عم كجوازنا جو كدا باالمر ..من أىالينا يعني مافيش قصة حب كال
الكالـ دا ...يمكن شايف أنو اتجبر عليا خصوصا إني مش جميلة قوم يعني زم
اللي بيشوفهم كيتعامل معاىم بحكم شغلو
قالت ناريماف كىي تتأمل مالمح زينب المهمومة في تعاطف  :بصي يا زينب أنا
عارفة انك ست جدعة ...صعيدية بحق كفعال شايلة كتير ...بس الراجل يا زينب
مابيبصش ً
انت بتعملي ايو كشايلة ايو ....الف من كجهة نظره العملية البحتة انك
طالما بتعملي تبقي قادرة تعملي مش بيفكر بقي إنك جاية علي نفسك كال
بتضحي كال الكالـ دا ...الست ممكن تكوف بتموت نفسها علشاف تعمل كل
صغيرة ككبيرة كمنتظرة شكر كىو من جهتو بيعتبر دا عادم طالما ً
انت بتعمليو
بينما تبقى قادرة تعمليو ىو بيبقي عاكز حاجة تانية خالص منها
زينب  :طيب المفركض اعمل إيو ?
ناريماف مبتسمة  :تكوني ست بس يا زينب ...يعني مش مطلوب منك تعملي كل
دا ...اعملي بس اللي تقدرم عليو كماتجيش علي نفسك...خليو يشارؾ في
متطلبات بيتو كحسسيو إنك معتمدة عليو كإف في حاجات ماينفعش يعملها إال ىو
...خليو يحس انك ضعيفة كمسنودة عليو مش كاحد صاحبو قاعد معاه في البيت

...ىو مش حيفهم إنك بتشيلي عنو ..ىو حيفهمها إنك قوية كالراجل بيحب
الضعف...اك السهوكة يا ختي
مطت زينب شفتيها بازدراء كرددت  :سهوكة
اطلقت ناريماف ضحكة قصيرة كقالت  :كمالك ياختي بتقوليها بقرؼ كدا ...يا
زينب أعرؼ كاحدة مخلية جوزىا خاتم في صباعها بأيو ? محسساه انها من غيره
اليصة ما تعرفش تعمل ام حاجة كلخمة فهو ياعيني بيعمل كل حاجة كمبسوككط
كفرحاف كىي عايشة الدكر..كبعدين يازيزك في نقطة مهمة قوم ً
انت مش كاخدة
بالك منها
زينب متسائلة  :إيو ىي?
ناريماف مبتسمة  :جوزؾ تخصص جلدية كالجلدية حاليا بقت تسعين في المية
منها تجميلي يعني الراجل قاعد طوؿ الوقت مع مريضات مزات رايقات كزميالت
مزز ً
كانت عارفة بتوع الجلدية بقي كدلعهم كرقتهم ..مش زيينا يا عين أمنا رايحين
جايين الدـ مغرؽ اللبس كريحتنا تقرؼ ..
ابتسمت زينب في تهكم مرير  :علي رأيك ..فرؽ كبير فعال
ناريماف  :شوفي بقي المعادلة الصعبة دم...طبيب جلدية..مع طبيبة نسا كتوليد
تحدم صعب بالنسبة لك
قالت زينب في ضيق عصبي  :كالمفترض أعمل إيو أكتر من اللي بعملو ?
ىزت ناريماف كتفيها في بساطة  :ماتعمليش قللي اللي بتعمليو كاشركيو معاكي
..كدلعي نفسك يازينب..كبصي لنفسك نظرة غير اللي ً
انت باصاىا دم(..مجبور
عليا )(...كأنا مش جميلة) .صدقيني نظرتو ليكي مصدرىا أساسا نظرتك لنفسك
كأنت مش كحشة يازيزك ً
ً
أنت جميلة بس مش عارفة تبينى جمالك دا ..ستات
كتير بعيدة عن الجماؿ الشكلي بس شايفة نفسها برنسيسة كمدلعة نفسها
..فجوزىا بيموت فيها كبيدلعها كال كأنها أميرة فعال أظهرم أنوثتك يازيزك أبرزيها
رددت زينب مشدكىة  :أبرزىا إزام يعني ...امشي عريانة في البيت قالت ذلك
في تهكم ساخر

فأطلقت ناريماف ضحكة طويلة عالية فضحكت زينب بدكرىا كضربتا كف بعض
كقالت ناريماف من كسط ضحكها  :آه يامجنونة اعمليها بقي علشاف يطلقك فعال
ال طبعا يا ناصحة ...أظهرم ضعفك...مرة خد يا ييحي شيل قصادم الترابيزة دم
تقيل قوم عليا ...مش ترفعيها قدامو بإيد كاحدة ككأنك عنتر ابن شداد معاه
غمفمت زينب  :دا اللي بيحصل فعال
ناريماف ساخرة  :ال بطلي بقي كتقمصي شكل كتصرفات دكاترة الجلدية
عندنا....ركحي القسم ىناؾ كشوفيهم بيتكلموا إزام كبيتصرفوا إزام ...كقلديهم
في البيت ...انسي خااالص إنك دكتورة نسا في البيت ماشي?
ىزت زينب رأسها متعجبة ثم قالت في استسالـ  :ماشي
تابعت ناريماف  :فجأة تكوني في المطبخ كتصرخي .الحقني يا يحيااااااه .صرصار
في المطبخ...يدخل يحيي تستخبي كدا كرا ضهره ككأنو حيحميكي من الوحش
...كممكن تصرخي كاـ صرخة متقطعة كلو ارتميتي علي صدره يبقي تماـ
اتسعت عينا زينب كرددت باستنكار :ارتمي علي صدره ? يالهوم?
ناريماف متسائلة  :ايو ? عار عندكم في الصعيد ترتمي علي صدر جوزؾ?
ىزت زينب رأسها كغمغمت في امتعاض  :ال بس يعني قرؼ كدا كشغل كهن
كمحن ك...
ناريماف متهكة  :طيب خليكي ً
انت جد كخلي كاحدة تانية ترتمي علي صدره
..كىو أكيد نفسو في كدا ً .
انت حرة ..أنا حذرتك كالحقي نفسك
صمتت زينب لحظات في تفكير ثم قالت  :ماعلينا كإيو تاني ?
ناريماف  :غيرم في شكلك بقي شوية..يعني ركحي أشترم لبس جديد كدا
كبرفانات مختلفة كظبطي نفسك علشاف نفسك مش علشانو ..يوـ مايحس انك
بتحبي نفسك كتدلعيها ىو حيجرم كراكي
قالت زينب في ثقة  :بشترم ..ديك النهار رحت جبت كاـ عباية استقباؿ كل
كاحدة أنقح من التانية

أغمضت ناريماف عينيها متظاىرة باأللم كرددت  :عبايات ??? بتلبسي عبايات في
البيت يا زينب يامرسي ? كديك النهار? كأنقح? طيب خالص أنا فهمت يحيي
معصب من إيو .
ىتفت زينب في دىشة  :كايو المشكلة كاللهي اشيك عبايات في السوؽ كأغالىا
ابتسمت ناريماف في غيظ كقالت  :مش فكرة غالية كال رخيصة..ماتلبسيش
عبايات أصال في البيت..ىاتي بيجامات كاسترتشات كالبسي محزؽ كملزؽ في
البيت..ايو المشكلة ?
قالت زينب بعدـ اقتناع  :انا عمرم مالبست كدا خالص..عندنا في الصعيد
قاطعتها ناريماف من بين اسنانها :انتي في القاىرة دلوقتي يا زينب كعايشة فيها
ً
انت كجوزؾ..كجوزؾ فاتح عيادة في التجمع يعني بيشوؼ حاجات كتير..خليو
يشوؼ في بيتو اللي بيشوفو بره..البسي كل حاجة كنوعي كغيرم في
شكلك...لبسك..شعرؾ..حتي برفاناتك..كبصي لنفسك بإيجابية شوية..اكعي
تبيني قدامو إنك مش كاثقة في نفسك كال تقولي كالـ زم اللي قلتيو ككماف نقطة
مهمة جدا ً
كانت بتعملي كل دا..ماتحسسيهوش إنك بتعمليو علشاف ترضيو ال
..الزـ يحس انك بتعمليو لنفسك كانك حابة نفسك كبتدلعيها..ساعتها ً
انت
حتشوفي التغيير اللي حيحصل لو كتدعي لي
صمتت زينب لحظات في تفكير فقالت ناريماف كىي تقوـ  :حركح ألبس كنخرج
سألتها زينب في دىشة  :علي فين?
ناريماف كىي تزفر  :حيكوف علي فين يعني ...حنشترم لك شوية حاجات كدا
شيك كحضرتك حتركحي تتبرعي بالعبايات الغالية دم لعابرم السبيل كالمساكين
كحسك عينك تلبسيها تاني كال تتكلفتي بيها ً
انت حرة
زينب معترضة  :بس ...
ناريماف بلهجة حازمة  :مافيش بس ...حتنفذم اللي بقولك عليو ...ياشيخة دا
أنا اتعصبت سلف للراجل ...
أكمأت زينب برأسها كقالت في استسالـ  :ماشي

ناريماف مغمغمة كىي تتجو لغرفتها  :أنا مش مكتوبلي أرتاح يوـ في البيت
..حوريكي ً
انت كعالية ..حطلعو عليكم في الشغل كأدل دقني أىي
***
الجمعة صباحا قاد أحمد سيارتو الجديدة بصحبة ىيثم كأمو كناريماف في اتجاه
منزؿ ىند الصطحابها كما أف اقتربوا من المنزؿ حتي قامت ناريماف باالتصاؿ بهند
لتعلمها بوصولهم حتي تنزؿ اليهم كداخل السيارة تأمل ىيثم الفيال األنيقة العتيقة
نوعا ما كأطلق صافرة طويلة مرحة ىاتفا  :اهلل علي الجماؿ ..شايفين البيوت?? ..
غمغمت ناريماف كىي تلقي نظرة علي المنزؿ كقالت بحزـ  :ماتاخدش بالظاىر يا
ىيثم..جوه البيت دا عاش ناس كتير تعسا كلسة عايش فيو ناس تعسا .
ألقت أمنية نظرة بدكرىا كعقبت  :علي رأيك
ىيثم متهكما  :في العشوائيات برضو ناس تعسا ياعمتو..يبقي تعاسة بتعاسة القعاد
في فيال أفضل
ناريماف كىي تلكزه في راسو من الوراء  :تصدؽ انك لمض
ضحكت أمنية كقالت  :بس تصدقي معاه حق
ىز أحمد رأسو كلم يعقب بينما نزلت ىند كاتجهت اليهم مبتسمة في مرح فاطلق
ىيثم صافرة اخرم كقاؿ  :القمر ىل اىو ...قالت أمنية فى إعجاب كىى تتأملها:
بسم اهلل ما شاء اهلل
رمقو أحمد بنظرة جانبية ساخطة ثم ألقي نظرة علي ىند التي بدت فعال كالقمر
بشعرىا األسود الحريرم الذم انسدؿ بنعومة علي كتفيها ككجهها المستدير
األبيض كأنفها الدقيق كفمها الصغير كعينيها الواسعتين الجميلتين ...كانت ترتدم
بلوزة بيضاء مزركشة كاسعة كبنطلوف جينز كتلبس حقيبة رياضية صغيرة..ما كاف
يجذب أحمد اليها البراءة التي تملئ كجهها كابتسامتها كلكنو نفض عنو االفكار
حين فتحت باب السيارة الخلفي لتجلس بجوار ناريماف قائلة في مرح  :صباح
الخير
أجابوىا كقالت ناريماف كىي تتأمل مالبسها  :ىند ما تلبسي جاكت تقيل شوية
...الجو شكلو حيبرد

ىند كىي تلتصق بها  :ال أنا مش سقعانة
ضمتها ناريماف اليها ثم التفتت سألتهم  :ىا ناكيين تركحوا فين بقي
أمنية بسرعة  :حديقة االزىر
ضرب ىيثم رأسو بيده قائال  :كنت عارؼ إنك حتقولي كدا ياماما
ضحكت ناريماف كقالت  :كأنا كماف
بينما ابتسم احمد كقاؿ  :انا مش موافق مبدئيا
رمقتهم أمنية بنظرة ساخطة كقالت  :ياسالـ ? طيب انتم عاكزين ايو ?
ىيثم مسرعا  :دريم بارؾ
ناريماف  :مش حينفع أمنية مش حترضي تركب أم لعبة
أمنية مسرعة  :ال طبعا عاكزين مكاف ىادم أغير جو كأعصابي تهدم مش تنطيط
كىيصة كدكشة
ابتسمت ناريماف قائلة  :معانا شباب يا أمنية ىم كماف عاكزين يغيركا جو كمش
حيناسبهم جو الهدكء دا برضو
أحمد في ىدكء  :أنا بقوؿ نجمع بين االمرين...القرية الفرعونية مثال فيها تنوع أك
حديقة االسرة ...أك فاميلي الند بالمعادم ...أك نركح أم نادم كبير في القاىرة
ناريماف  :أنا موافقة أحمد..حديقة االسرة حلوة فيها أماكن ىادية ككاسعة ألمنية
تنبسط ..كفي بالنسبة لنا احنا بقي الشباب تأجير عجل كمالىي كطفطف
كحديقة حيوانات برضو يا أمنية إيو رأيك?
قالت أمنية  :ماشي اذا في خضرة كىوا ثم رمقت ناريماف بنظرة متهكمة كقالت :
ناكية تركبي عجل يا ناريماف?
قالت ناريماف مؤكدة  :طبعا ..ىو أنا حقعد زم العواجيز أراقب زيك? ..ثم مالت
عليها كقالت مداعبة  :ياعجوزة
أمنية مشيحة بيدىا  :بال لعب عياؿ ..
ضحكوا جميعا كقاؿ ىيثم متحمسا  :أنا موافق
احمد مبتسما :كانا كماف

التفتت ناريماف الي ىند كسألتها ً :
كانت ياىنود ايو رأيك
ابتسمت ىند قائلة  :موافقة طبعا
كانطلق أحمد بسيارتو
***
وفي حديقة األسرة
قضوا يوما رائعا..تجولوا أكال بداخل الحديقة ليشاىدكا الحيوانات كالتقطوا الصور
ثم المتحف كركبوا القطار كالطفطف .كالعوامة ثم جلست أمنية مع ناريماف
تتحدثاف بينما قامت ىند كىيثم كأحمد بتأجير العجل كاالنطالؽ بو حولهم في
مرح  ...كانت ناريماف كامنية يتابعونهم كىم ينطلقوف بالعجل في مرح كقالت
ناريماف  :كاف نفسي أعمل زيهم بس قلت اقعد أكنسك ...بدؿ ما تزعلي
ىزت أمنية رأسها متعجبة كقالت  :يابنتي اعقلي ...في دكتورة في مركزؾ كسنك
تركب عجل
ناريماف مبتسمة في بساطة  :يا أمنية االنطالؽ كالمرح مالوش عالقة ال بمركز كال
سن..كبعدين إيو سنك دم ..انا لسة شباب ياختي
أمنية ضاحكة  :طبعا ...بس برضو
انعقد حاجبا ناريماف فجأة كىي تراقب ىند كقد مالت فجأة بالعجلة ككادت تقع
ككقفت في قلق تتابعها لوال أف أمسك لها أحمد العجلة فزفرت ناريماف قبل أف
تعاكد الجلوس فقالت أمنية في حناف  :تعرفي يا ناريماف كأنك أمها بالظبط .حتي
كىي جنبك شبهك مش فاىمة إزام
ألقت ناريماف نظرة حانية علي ىند كغمغمت  :أنا كماف مش فاىمة إيو اللي
رابطني بيها كدا ...كأنها من لحمي كدمي ..كبقيت أخاؼ عليها من أم حاجة
...ىي دم األمومة يا أمنية ?
ربتت أمنية علي يدىا كقالت  :أيوه يا ناريماف..األمومة مش بالخلفة كالوالدة ياما
أمهات بتولد كبترمي في الشارع إنما بالتربية كالحب كاالىتماـ كالرعاية .

انت ً
أكمأت ناريماف برأسها دكف أف تجيب فسألتها أمنية فجأة ً :
كنت فين
امبارح? ..علي ما خلصت الغدا كرنيت عليكي تيجي تتغدم معانا لقيتك خرجتي
كلغاية ما نمنا ماكنتيش رجعتي
قالت ناريماف  :ياستي جت لي زينب متخانقة مع جوزىا..كىي يا أمنية مهملة
شوية في مظهرىا فقلت أخرج معاىا تشترم شوية لبس علي برفانات كمستلزمات
كدا..ربنا يصلح بينهم
قالت أمنية  :مافيش يوـ بتقعديو في البيت خالص
ناريماف  :أعمل إيو بس ق كل ما أقوؿ خالص مش خارجة كحقعد أستجم أالقي
حاجة طلعت لي تضطرني أخرج
أمنية بتفهم  :اهلل يعينك
قالت ناريماف كىي تراقبهم  :خالص كدا حنده لهم نتغدم
ثم قامت ىاتفة  :ياال يا أحمد حنركح نتغدم
تناكلوا الغذاء بالمطعم كجلسوا جميعا بعد الغذاء يتناكلوف المشركبات في
الحدائق الواسعة ...كاف يوما مميزا لهند كجميال لم تنعم بمثلو منذ مدة طويلة
...كانت تخرج أحيانا مع جدتها كلكن لم تنطلق كلم يكن لديها الرغبة في
االنطالؽ أك االستمتاع ...ككذلك قديما مع كالدتها ...كلكن لم تستمتع ىكذا
....كبينما جلسوا يتناقشوف كيضحكوف كىم يشربوف الشام ...غاـ الجو فجأة
كتكاثفت السحب كىطلت األمطار بغزارة فهتف ىيثم في مرح  :اهلل مطر
ناريماف في بهجة  :اللهم صيبا نافعا ...بحب المطر جدا
أمنية  :ياااه ...اللي عنده دعاء يقولو ...اللهم صيبا نافعا
أحمد كىو يتأمل الجو  :شكلها حتزيد يا جماعة
التصقت ىند بناريماف كىي ترتجف كشعرت ناريماف بارتجافتها فخلعت جاكتها
كقالت لهند كىي تلبسها اياه :مش قلت لك ...تتقلي في اللبس ? ..البسي دا
علشاف ماتبرديش
قالت ىند معترضة  :ال .أنا كويسة حضرتك كدا تاخدم برد

ناريماف في إصرار كىي تلبسها إياه  :البسيو ياىند كما تتكلميش كتير..ثم أخذت
اإلسكريف الذم تضعو حوؿ رقبتها ككضعتو علي رأس ىند كأذنها كضمتها إليها
لتبث فيها الدؼء
فقالت أمنية  :إحنا نركح بقي علشاف لو زادت مش حنعرؼ نركح
قاؿ أحمد كىو يضم ياقتي الجاكت علي أذنو  :أيوة علشاف العربية كماف
ماتتزحلقش مني
ىيثم في إحباط  :ياخسارة
ناريماف كىي تقوـ  :ياخسارة ليو ياىيثم ما احنا عملنا كل حاجة اىو..ياال بينا
كبالفعل قامو جميعا كاستقلوا السيارة كعادكا للمنزؿ
***
صباحا استيقظت ناريماف متأخرة ألكؿ مرة منذ مدة طويلة
كانت تشعر باألـ كتكسير في كل جسدىا كصداع كارتفاع بسيط في الحرارة
..غمغمت كىي تقوـ بتباطؤ  :شكلي اخدت برد ...أعدت لنفسها كوبا من
الشام ثم عاكدت االندساس في فراشها بعد أف أحست بالدكار..رف جرس ىاتفها
المحموؿ فالتقطتو قائلة بعد أف القت نظرة علي المتصل  :أىال يا زينب ...اييييو
االخبار..ىاتشوـ
أتاىا صوت زينب المبتهج  :كاهلل لو دعيت لك من ىنا آلخر عمرم ما حوفيكي
حقك
ابتسمت ناريماف كقالت كىي تمسح أنفها بالمنديل  :إيو ? بالسرعة دم ?
زينب في سعادة  :ال ...أنا لما لبست البيحامات الحلوة كغيرت تسريحة شعرم
كحطيت شوية مكياج مش عارفة ..حسيتني كاحدة تانية ...أصغر سنا كأشيك
كأجمل ...بصراحة فرحت بنفسي كدا كبقيت مبسوطة كىو رايح جام عماؿ
يبحلق حيتجنن ..كأنا كال كأني شايفاه ..إحنا متخاصمين بقي كما عبرتوش
ناريماف  :يازيزك يا جااامد  ..أيوة كدا حسسيو إنك بتتغيرم لنفسك كبتدلعي
نفسك مش علشانو ...شوية كماف حتالقيو سلم خالص بس تستمرم بقي مش
عاكزين نرجع للعبايات تاني

زينب ضاحكة  :ال ..خالص من ىنا كرايح تحزييق كتلزييق
ناريماف متابعة بتهكم  :كإبراز أنوثة..كاخدة بالك ?.شوية سهوكة علي شوية
دلع..حاكلي يعني
زينب في خبث  :حاكلت أبرز األنوثة بس حسيت إني مش اليقة يا د
ناريماف..عاكزة تمرين شاؽ
ضحكت ناريماف كقالت مداعبة  :كلو بالصبر بيجي..المهم انك بدأتي الطريق
..ثم عطست بصوت ..ىاتشوـ
سألتها زينب في اىتماـ  :مالك يا د ناريماف عندؾ برد?
قالت ناريماف في إجهاد  :شكلي أخدت برد فعال إمبارح شربت المطر
كلو..جسمي كلو مكسر
زينب  :ألف سالمة عليكي..لو كدا أعمل لحضرتك إجازة بكرة مافيش حاالت
صعبة محجوزة
ناريماف  :مش حينفع بكرة بالذات الزـ آجي علشاف كعدت ىند تحضر معايا أم
عملية..كممكن بعدىا أركح علي طوؿ ككماف اجتماع مجلس القسم بكرة...
زينب مستسلمة  :زم ما حضرتك تحبي
ناريماف  :أخبار حالتك إيو يا زينب ?..عرفت إنها خرجت من العناية
زينب مبتسمة في رضا  :بفضل اهلل بقت كويسة يومين كماف كتخرج إف شاء اهلل
ناريماف في ارتياح  :الحمد هلل ...بفكر نعمل احتفاؿ بسيط كدا في القسم يا
زينب بالمناسبة دم ...ككماف نشجع الدكاترة الصغيرين نواب كامتياز ككماف
التمريض اللي شاركوا فيها معانا أنا عرضت الفكرة علي د نعيم كىو رحب جدا
كبكرة اعرضها علي د ليلي إف شاء اهلل في االجتماع
تهللت أسارير زينب كقالت في بهجة  :فكرة ممتازة كاهلل ..ياريت
ناريماف  :حعرضها بكرة علي د ليلي كنشوؼ حنعمل ايو
زينب  :إف شاء اهلل .أسيب حضرتك ترتاحي

ناريماف  :نتقابل بكرة إف شاء اهلل ...مع السالمة اغلقت ىاتفها ثم عاكدت النوـ
ثانية
***

صباحا كبينما كانت د نجوم ترتشف قهوتها كتطالع احدم المجالت نزلت ىند
من غرفتها كقالت في لهجة مرحة  :صباح الخير يانانا
أجابت جدتها في ىدكء حاني كىي تتأمل مالمحها المنبسطة :صباح الخير
ياحبيبتي ...رايحة الكلية ?
أشارت ىند بيدىا في حماسة كىي تجيب  :ال المستشفي األكؿ..حفيدتك
حتحضر أكؿ عملية في حياتها..ثم ابتسمت في سعادة كىي تجلس بجوار جدتها
 :أنا مبسوطة قوم يانانا
ابتسمت جدتها في حناف كىي تقوؿ  :الحمد هلل ياحبيبتي..ماتتصوريش سعادتي
دلوقتي بيكي إزام.كانك اتغيرتي فعال ً .
انت كدا تبقي حفيدتي بجد كحفيدة د
محمد التهامي
ارتسمت ابتسامة حنين كحب علي كجو ىند كىي تغمغم  :ىي السبب إني اتغير
كدا يانانا كأحب الكلية
أكمأت جدتها متفهمة كىي تقوؿ  :تقصدم د ناريماف طبعا
ىزت ىند رأسها موافقة كقالت بحب  :أيوة ...
قالت جدتها كىي تربت علي ساقها  :أنا عارفة كمقدرة كل اللي عملتو معاكي
كمش عارفة اشكرىا ازام..رغم اني في كقت من األكقات ماكنتش طايقة حتي
أسمع اسمها لكن سبحاف مغير األحواؿ
سألتها ىند  :برضو بسبب اللي عملتو معايا ?
عقدت د نجوم حاجبيها في شركد..الموضوع يرجع الي زمن بعيد..ذكريات كثيرة
ال يمكن البوح بها اآلف لحفيدتها كلكنها أجابت  :أيوة ياىند..كاف صعب عليا
أتحمل اللي حصل معاكي كاألصعب إني ساعتها ماقدرتش آخد رد فعل كآخدلك
حقك..ألنك كقتها ً
كنت غلطانة
ىند مبتسمة في حنين  :يمكن يا نانا في كقتها كاف الموقف قاسي عليا..لكن أنا
دلوقتي شاكرة كمبسوطة انو كاف سبب قربي منها
جدتها كىي تتأملها في اىتماـ  :للدرجة دم بقيتي بتحبيها ياىند?

ارتفع حاجبا ىند كقالت في خفوت :أيوة يانانا..بحس معاىا انها أمي اللي
اتحرمت منها..كىي بتعاملني بالظبط كأني بنتها
كجمت جدتها لحظات كىي تتتأملها كقد امتألت نفسها بأسمي آيات الدىشة
كالحيرة من ىذا االرتباط بين حفيدتها كىذه اإلنسانة بالذات..من بين كل الناس
تتعلق بها..كىي أيضا بدكرىا تعلقت بها...إنها تصاريف القدر ..أفاقت من
شركدىا حين قامت ىند ىاتفة كىي تقبلها  :أشوفك بخير يانانا
ربتت د نجوم علي يدىا قائلة في حناف :خلي بالك من نفسك يا عيوف نانا ..مع
السالمة
ثم راقبتها كىي تسرع خارجا كعادت ثانية لشركدىا ..كأفكارىا
***
في اجتماع مجلس القسم بالمستشفي قالت د ليلي في لوـ لناريماف :يا دكتورة
ناريماف كنت أفضل إنك تديني خبر بموضوع الحفلة دا من األكؿ
ناريماف كىي تلوح بيدىا في ىدكء :أنا كنت حكلم حضرتك فيو النهاردة ..ككانت
نيتي تكوف حفلة بسيطة بجهودنا الذاتية..كنوع من التشجيع للدكاترة الصغيرين
كالتمريض يعني علي نطاؽ ضيق
زفرت د ليلي في ضيق كقالت  :أىو د نعيم اتصرؼ من نفسو ككلم مدير
المستشفي كالموضوع اتطور كرئيس الجامعة عرؼ كناكم يحضر
عقدت ناريماف حاجبيها كىي تغمغم :أكبس.كدا كسعت فعال..حنعمل إيو?
تبادلت د ناىد مع د سامية النظرات قبل أف تهتف د ناىد فجأة في سخرية
عصبية  :كليو من االساس موضوع الحفلة دا يا د ناريماف? ىو كل اللي حيعمل
عملية حيعملها احتفاؿ ?
رمقتها د ليلي بنظرة جانبية ملىئة بالضيق بينما تابعت د سامية في تهكم  :أصلنا
فاضيين بقي ...زفرت د أمينة كقد شعرت أف الجو سيتوتر كالمعتاد بينما تبادلت
زينب مع عالية النظرات المحنقة الغاضبة أما ناريماف فقالت في بركد مستفز :دم
مش أم عملية يا د ناىد ..دم حالة مسجلة كحتنزؿ في المجالت العلمية
..كحالة نجت من نسبة التتعدم األلف في المية كدا بفضل اهلل طبعا

ىزت د سهير رأسها كاشاحت بيدىا في استخفاؼ قائلة  :آه ...أكييد طبعا طالما
قمتي بيها الزـ تكوف صعبة ..
عقبت د ناىد كىي ترمق ناريماف بابتسامة خبيثة  :معلش يا د سهير خلي لنا إحنا
العمليات السهلة
ابتسمت ناريماف كقالت في بركد  :صحيح كل كاحد يشيل علي قده..كمع ذلك
فالعملية ماتخصنيش أنا..دم حالة د زينب كشارؾ فيها اكتر من  ُ5طبيب غير
النواب كاالمتياز..كالتمريض..يعني انا مابعملش الحفلة لنفسي
تبادلتا النظرات التي تفيض بالحقد كىتفت د سامية  :تقصدم ايو ....يعني
ىتفت د ليلي في صرامة غاضبة  :كفاية يا دكاترة مش معقوؿ كل اجتماع ندخل
في مجادالت كشد كجذب ..ماينفعش كدا ..الحفلة دم خالص بقت علي
مستوم الجامعة كالجامعة ىي اللي حتنظمها كحتقوـ بكل الالزـ ..بس إحنا كماف
الزـ نستعد ألف الحالة حالتنا كالكل حيحضر ..ألنو مابقاش حفل اختيارم
عقدت د سامية حاجبيها في غضب كقالت  :يعني ايو اجبارم يا د ليلي ..
أجابت د ليلي في حسم  :أيوه يا د سامية ..ألف العملية كالحالة تبعنا كالعميد
كمدير المستشفي كريئيس الجامعة حيحضركا كحتكوف علي مستوم عالي فالزـ
استاؼ القسم كلو يكوف متواجد...شعرت د ناىد كسامية ك د سهير بالذات
بكمية غيظ كغضب كبيرين يشتعالف في أعماقهما لكونهما مجبرتين علي حضور
ذلك الحفل كخاصة أف من اقترحت إقامتو في األساس ىي ناريماف كترجمتا ذلك
الغضب بنظرات تفيض غيظا كحنقا لناريماف التي تجاىلتهما تماما ...كانت تشعر
بصداع رىيب كآالـ بجسدىا كلكنها قاكمت ىذا الشعور كقامت قائلة لدكتورة
ليلي  :أستئذنك يا د ليلي ..كرايا عملية ...كمحاضرات ثم ألقت نظرة ساخرة
علي ناىد كسامية كسهير قبل أف تغادر االجتماع كاتجهت إلي مكتبها
***
ما أف دلفت ناريماف في مكتبها حتي جلست ككضعت رأسها بين كفيها في ألم
كضغطت زر االستدعاء لحظات كاتت اـ مصطفي فقالت لها  :اعملي لي كوباية
شام يا اـ مصطفي بس بسرعة علشاف في عملية كماف شوية

أـ مصطفي  :حاضر ..من عنيا
لحقت بها عالية كزينب كدلفتا الي المكتب فسألتهم ناريماف بصوت متعب :
خلصتوا االجتماع ?
أجابت عالية كىي تجلس محنقة  :أيوه ..الزـ الواحد دمو يتحرؽ في كل اجتماع
زينب كىي تمط شفتيها في ضيق  :فعال حاجة ال تطاؽ
أشارت ناريماف بيدىا قائلة بال مباالة :كبركا دماغكم...ثم أخرجت قرصا مسكنا
تناكلتو مع كوب ماء فسألتها زينب في قلق كىي تتأمل مالمحها الشاحبة  :لسة
تعبانة يا د ناريماف?
قالت ناريماف كىي تضع يدىا علي رأسها :شوية صداع بس من البرد..قرص
بانادكؿ مع كوباية الشام حيركح
قالت عالية  :طيب ماتركحي يا د ناريماف تستريحي في البيت ?
ىزت ناريماف رأسها نفيا كقالت :ال..حعمل القيصرية علشاف كعدت ىند
تحضرىا معايا كممكن أركح بعدىا ...شكلي مش حعرؼ أدم المحاضرة فحعتذر
عنها ...ثم ألقت نظرة علي ساعتها فوجدتها العاشرة األ ربع ...لحظات كأتت أـ
مصطفي بالقهوة ككرائها ىند التي دقت باب المكتب قبل أف تدخل قائلة بلهجة
مرحة  :صباح الخير
أجابتها ناريماف مبتسمة في حناف :صباح النور..قبل ميعادؾ كماف ..ما شاء اهلل
علي االلتزاـ
ىند في سعادة طفولية كىي تجلس  :أنا متحمسة قوم للعملية ..لدرجة إني
مانمتش طوؿ الليل
ابتسمت كال من عالية كزينب لحماستها بينما التفتت ناريماف الي عالية كقالت
مشيرة لهند  :شوفتي? ماينفعش اكنسل خالص..بتقولك مانمنتش طوؿ الليل
ىزت عالية رأسها كقالت مبتسمة في استسالـ  :خالص..زم ماتحبي
قالت زينب كىي تقوـ  :أنا حقوـ أشوؼ ركفاف كسمية كدا لو في حاجة كأصحح
كاـ شيت ..حضرتك عاكزة مني حاجة يا د ناريماف
قالت ناريماف  :ال يازينب ..شكرا

ثم التفتت الي ىند كقالت :ياال ياىند..البسي االسكراب ىنا كرا البرافاف
كاستعدم
قامت ىند في حماسة كىي تخرج االسكراب من حقيبتها  :حاال كاتجهت إلي
البرافاف لتبدؿ مالبسها بينما قالت ناريماف لعالية  :حتيجي معايا كال كراكي حاجة
عالية بسرعة  :حجي طبعا
قامت ناريماف بينما خرجت ىند مرتدية االسكراب كقد بدت عليها السعادة
فقالت ناريماف لعالية كىي تناكلها الموبايل  :خدينا صورة كدا ياعالية مع بعض
أمسكت عالية بالموبايل كقالت مازحة كىي تتأمل ناريماف كقد ضمت إليها ىند :
كماف البسة نفس الدرجة كالنوع? ماااشي يا دكتورة ناريماف دا انا اتحايلت عليكي
تقولي لي بتجيبي االسكراب دا منين قلتي لي ال ..مافيش حد يلبس اللوف دا
غيرم ...شفتي ياىند
ابتسمت ىند في سعادة بينما قالت ناريماف كىي تضم ىند إليها  :مافيش فايدة
ياعالية مابتكبريش..خلصينا بقي كرانا شغل
التقطت عالية عدة صور ثم ناكلت الموبايل لناريماف فقالت ىند في سعادة :
ممكن آخد من حضرتك الصور..عاكزة أبعتها لنانا علي الواتس
ناريماف مبتسمة  :حاضر..حبعتها لك دلوقتي..بس تبعتيها لنانا كتحتفظي بيها
لنفسك بس ياىند
أكمأت ىند برأسها إيجابا فقامت ناريماف بإرساؿ الصور اليها كأرسلتها ىند بدكرىا
إلي جدتها كبعثت  :نانا انا كد ناريماف قبل العملية
ثم اتجهتا الي العمليات حيث قامت ناريماف بتعليم ىند كيفية التعقيم الصحيحة
قبل دخوؿ غرفة العمليات ككضعت ناريماف كمامتين اضافيتين علي كجهها نظرا
إلصابتها بالبرد ...ثم بدأت العملية كأخذت تشرح لهند كل خطوة قامت بها في
بساطة بينما تقبلت ىند كل ىذا دكف خوؼ اك امتعاض أك رىبة كأنها كلدت في
غرفة عمليات بطريقة أثارت إعجاب ناريماف كعالية ..ثم قامت ناريماف بإخراج
المولود كطلبت من دكتورة ثريا طبيبة االطفاؿ أف تعلم ىند كيف تستقبل المولود
كتقوـ بعمل اإلنعاش األكلي لو ...كقامت عالية بتقفيل الجرح..كأنهوا العملية

بسالـ ثم غادركا كانت ىند تشعر بسعادة كإثارة عالية..أكؿ مرة تدخل غرفة
عمليات كتشاىد كل ىذا..كاف األمر بالنسبة لها أشبو بمغامرة شيقة مثيرة كخارجا
كىم يسيركف في ممر العمليات ىتفت في حرارة  :النهاردة أسعد يوـ في حياتي
...أنا مش مصدقة نفسي
ربتت ناريماف علي رأسها قائلة بصوت مجهد  :إف شاء اهلل ياىند حتكوني ممتازة
..كونك تتعاملي كدا في أكضة العمليات بدكف خوؼ كال قرؼ كال حتي
تدكخي...يبقي دم بداية كويسة
عقبت عالية في إعجاب  :شكلها موىوب بالفطرة
ابتسمت ناريماف في كىن قبل اف تتوقف فجأة كتمسك برأسها فسألتها عالية في
قلق :مالك يا دكتورة ناريماف?
رفعت ناريماف راسها كاجابت كىي تكمل سيرىا  :ال مافيش ..حسيت بشوية
دكخة كدا
ىند كىي تمسك بيدىا في قلق :دكخة
ناريماف كقد تزايد شعور الدكار لديها فقالت بصوت ضعيف  :حاجة بسيطة كدا
ك......
بترت عبارتها حين غامت الدنيا فجأة في عينيها كتسلل الظالـ الي عقلها فهوت
علي االرض فاقدة الوعي..كبينما حاكلت عالية رفعها كىي تهتف في جزع :دكتورة
ناريماف
أطلقت ىند مشاعرىا الملتاعة بكلمة كاحدة اخترقت قلب ناريماف قبل أف تذىب
في اعماؽ الظالـ :مامي
***
فاقت ناريماف لتجد نفسها راقدة علي سرير بالقسم بذراعها جهاز كريد كمحلوؿ
اصوات كثيرة متداخلة..صداع رىيب تشعر بو ككىن عاـ في جسدىا..فتحت
عينيها ببطء لتجد ىند قد أمسكت بيدىا كىي ترقبها بنظرات ملتاعة كدموعها
تغرؽ كجهها بينما كقفت كال من عالية كزينب الي جوارىا

عالية في قلق :مش عارفة يا د ليلي..دا كقعت مننا فجأة علي األرض بدكف
مقدمات ..كانت كويسة
د ليلي كىي تلقي نظرة قلقة علي ناريماف  :حد يشوؼ لنا دكتور من قسم الباطنة
يطمنا عليها
زينب في شفقة  :كانت تعبانة من إمبارح بس اصرت تيجي النهاردة
أشارت د ليلي بيدىا قائلة  :طيب لما ىي تعبانة جت ليو???كال أنا عارفة ناريماف
دماغها ناشف
انفجرت ىند باكية كىي تحتضن كف ناريماف الي صدرىا..فهي تعلم سر إصرار د
ناريماف علي الحضور رغم تعبها.كىي من األصل أصيبت باالنفلونزا بسببها أيضا.
فقالت عالية مهدئة  :ما تقلقيش ياىند .شكلو دكر برد مع اإلجهاد فزاد
ربتت ناريماف علي يد ىند كقالت بصوت كاىن حنوف :ىند أنا كويسة ما تعيطيش
مالت ىند علي رأسها لتطبع عليها قبلة كىي تبكي فابتسمت ناريماف كىي تربت
علي يدىا بينما قالت د ليلي مبتسمة  :قلقتينا عليكي يا ناريماف ..حمدا هلل علي
سالمتك
أجابت ناريماف كىي تحاكؿ الجلوس  :اهلل يسلمك يا د ليلي أنا كويسة مافيش
حاجة..شعرت بأف الصداع تضاعف كاآلالـ زادت كالدكار مع المحاكلة فانطلقت
منها آىة بالرغم عنها زادت من قلق ىند بينما أمسكت بها عالية لتعيدىا إلي النوـ
قائلة  :بالش تقومي دلوقتي ارتاحي
عاكدت ناريماف االستلقاء كلم تد ًر بعدىا فقد عادت إلي نوـ عميق فقالت د ليلي
بقلق كىي تتأملها  :الزـ حد يكشف عليها
زينب كىي تتحسس جبهتها  :حرارتها عالية جدا
انسالت دموع ىند كىي تتأمل كجو ناريماف الشاحب..في تلك اللحظة أتت د
إيماف أستاذ الباطنة لتفحص ناريماف فابتدرتها د ليلي قائلة  :طمنينا عليها يا
دكتورة إيماف...
قالت د ايماف في سرعة كقد شرعت في فحصها  :ماتقلقوش إف شاء اهلل خير

د ليلي كىي تلقي نظرة علي ناريماف التي راحت في سبات عميق  :أصلها ما
تقعش كدا إال للشديد القوم
تبادلت عالية مع زينب نظرات القلق بيننا أنهت د إيماف الفحص كقالت  :شكل
االنفلونزا مع اإلجهاد كالتعب قلبت بنزلة شعبية حادة ..صدرىا تعباف ..محتاجة
عالج كراحة..كعناية..علشاف القدر اهلل ممكن الموضوع يقلب بالتهاب رئوم
خصوصا اأنها دخلت أكضة العمليات كىي تعبانة كمناعتها ضعيفة..كبرضو حاخد
منها عينة دـ دلوقتي ابعتو للمعمل نعملها شوية تحاليل لالطمئناف
اجهشت ىند ثانية بالبكاء فربتت زينب علي كتفها مهدئة دكف تعقيب بينما
غمغمت د ليلي بقلق :اف شاء اهلل خير ..شكرا يا د ايماف
قالت د إيماف  :بتشكريني علي إيو يا د ليلي د ناريماف زميلة عزيزة كمافيش بينا
الكالـ دا..ألف سالمة عليها ثم غادرت فقالت زينب..ىي خلصت المحلوؿ
حنركحها ترتاح في البيت
أسرعت عالية تقوؿ انا حوديها..بينما قالت دليلي  :خالص خليكي معاىا ً
انت
كزينب ...كد أمينة موجودة مع ركفاف كسمية ..كطمنوني عليها
ثم ألقت نظرة أخرم علي ناريماف كغادرت بينما قامت كال من زينب كعالية كىند
بمرافقة ناريماف إلي الخارج بعدما نقلوىا على سرير متحرؾ حتى السيارة
***
في منزلها جلست د نجوم تتأمل الصور التي أرسلتها اليها ىند علي الواتس في
تأثر كسعادة بالغين كىم تغمغم في حناف  :حبيبتي..دكتورة زم القمر..ربنا
يحفظك
ثم ىزت رأسها غير مصدقة أف ناريماف .ىي سبب كل ىذة التغييرات اإليجابية
في حياة حفيدتها..أخذت تسترجع ذكريات بعيدة كانت ناريماف بالنسبة إليها
شخصية غير مرغوب فيها كفي تواجدىا في حياتها..شخصية سعت بكل الطرؽ
إلبعادىا حتي نجحت في ذلك..كنستها أك..ربما لم تنسها تماما فقد ىناؾ دائما
مايذكرىا بها..ثم مرت سنوات عديدة لتعود للظهور في حياتها مرة أخرم شعرت
بالخوؼ كالتهديد خصوصا علي حفيدتها الوحيدة كلكن ياللعجب .ظهورىا قلب

حياة حفيدتها كربما حياتها فقد قامت ناريماف أثناء مرضها بدكر االبنة
الحانية..كم تشعر بالندـ علي ما فعلتو في حقها في الماضي..كالحزف كاألسف
لما ترتب علي فعلها في حياتها كحياة ابنها فيما بعد..ىذة اإلنسانة لم تكن
تستحق ىذا منها ابدا..كلكن ربما اراد اهلل تعويضها بهند كتعويض ىند بها..كلكن
طارؽ..ماذا سيكوف رد فعلو إذا عرؼ بهذا التقارب ?..ال يمكن أف تتصور رد
الفعل أبدا..كربما إذا عرؼ تنقلب الموازين كىي ماصدقت اف حفيدتها أصبحت
مستقرة نفسيا ..لذا قررت بكل حزـ أال تخبره..أبدا
بعثت لو صورة ىند بلبس العمليات كلكن بعدما قصت الجزء الذم تظهر بو
ناريماف...فقد كاف يطالبها دكما بإرساؿ صور حديثة البنتو...ىو يحبها
بالشك..كلكن ظركفو النفسية الصعبة تحوؿ بينو كبين اظهار أبوتو كحنانو لها
ثم تنهدت كىي تلقي نظرة أخرم علي الصورة كضمتها إليها
***
في منزلها التف حولها كال من ىيثم كأحمد كىند كأمنية في قلق بينما رقدت ىي
غير كاعية تقريبا لما حولها كغمغمت أمنية في قلق مشفق كىي تمسح علي رأسها
 :قلت لها تاخد إجازة كترتاح ماسمعتش الكالـ ..مافيش فايدة دماغها ناشف
انسالت دموع ىند ثانية في صمت كىي تلقي نظرة علي ناريماف بينما قالت زينب
مهدئة  :ماتقلقوش ياجماعة إف شاء اهلل حتبقي كويسة
عالية كىي تناكؿ أحمد ركشتة  :العالج دا يا دكتور تديو لها بانتظاـ خصوصا
الحقن..كالجلسات..كلو في حاجة في أم كقت كلمنا
تناكؿ أحمد الركشتة كقاؿ  :إف شاء اهلل
فالتفتت إلي أمنية كقالت :حنمشي إحنا بقي كنسيبها ترتاح كحنيحي تاني نشوفها
قامت معهم أمنية لتوصلهم قائلة  :مع السالمة شرفتونا..غادركا فعادت ىي
لتجلس بجوار ناريماف التي سعلت بقوة قبل أف تتهالك ثانية فقالت أمنية في قلق
 :أحمد ىم قالوا لك ايو ? كاف كل كالمهم معاؾ باالنجليزم
أشار أحمد بيده في ىدكء ال يخفي قلقو  :مافيش بيقولوا برد كقلب بالتهاب حاد
بالشعب الهوائية..كممكن يحصل التهاب رئوم .كالزـ العالج بانتظاـ

رددت أمنية في قلق بالغ  :التهاب رئوم ?بجد ?
ىيثم متسائال كىو يلقي نظرة علي عمتو في توتر  :كدا خطير يا أحمد ?
ىز احمد رأسو في ىدكء كقاؿ في رصانة  :أحيانا بس إف شاء اهلل دا مايحصلش
ىزت أمنية رأسها في قلق عصبي كقالت  :علشاف مابتسمعش الكالـ ..عمتك
دم عنيدة
بكت ىند في حرارة كىي تمسك بيد ناريماف فربتت امنية علي كتفها مواسية دكف
اف تتكلم بينما نطقت عيناىا بما يعتمل بداخلها من قلق
ففتحت ناريماف عينيها في ضعف كقالت  :أنا كويسة ياجماعة ماتقلقوش
قالت أمنية  :ألف سالمة عليكي كقاؿ ىيثم  :سالمتك ياعمتو
قالت ناريماف بصوت ضعيف :اهلل يسلمكم..شوية برد ياجماعة ماتكبركش
الموضوع
قاؿ أحمد في حزـ :مش برد ياعمتو.كالزـ تلتزمي بالعالج كالراحة لو سمحتي
غنغمت ناريماف في إرىاؽ  :حتعمل عليا دكتور يا أحمد ?
أمنية بقلق عصبي  :اسمعي الكالـ بقي ياناريماف..ماتقاكحيش بيقولوا ممكن يقلب
بالتهاب رئوم...دا كلو ماكنش حيحصل لو كنتي سمعتي الكالـ كأخدتي إجازة
قالت ىند باكية  :أنا السبب..أخدتي برد بسببي كرحتي المستشفي ً
كانت تعبانة
علشاني
ضغطت ناريماف علي يدىا قائلة في حناف :ال ياحبيبتي دا نصيب..ماتقوليش
كدا..أنا لو مت حتي بعد كلمة ماما اللي سمعتها منك أنا راضية
ىتفت امنية بسرعة  :بعد الشر عنك ..ربنا يشفيكي
أما ىند فوضعت رأسها علي صدرىا كىي تقوؿ باكية  :ماتقوليش كدا ربنا
يشفيكي كيخليكي ليا
مسحت ناريماف كجهها بيدىا كربتت علي رأسها مغمغمة  :كيخليكى ليا
فقاؿ لهم أحمد  :أنا شايف نسيبها ترتاح لغاية ما يجي ميعاد الدكا
زفرت أمنية كقالت كىي تقوـ بعد أف دثرت ناريماف  :علي رأيك...ياال يا أكالد

قالت ىند برجاء  :أنا عاكزة أفضل معاىا بعد إذنكم .
قالت ناريماف بضعف  :ال ياىند خليكي معاىم ..مش عاكزة حد فيكم ياخد
عدكم
ىند كىي تتأملها في لهفة قلقة  :مش مهم ..أنا حفضل جنبك
ضغطت ناريماف علي يدىا قائلة بضعف :اسمعي الكالـ ياىند لو بتحبيني..كخليها
تاكل ام حاجة يا أمنية..ماكلتش من الصبح
أمنية في توتر قلق :حاضر يا ناريماف ارتاحي ً
انت بس كنامي شوية ثم التفتت لهند
كأخذت بيدىا برفق كقالت  :تعالي ياحبيبتي إحنا حنقعد بره كبرضو حنكوف
جنبها مش حنسيبها
قامت معها ىند كىي تلقي نظرة علي ناريماف كغادر أحمد ليحضر العالج كخرج
ىيثم معو..كما أف جلست ىند حتي رف ىاتفها فالتقطتو قائلة  :آلو أيوة يانانا
جدتها في قلق  :إيو يا ىند اتأخرتي كدا ليو
ىند باكية  :أنا عند ماما ناريماف في البيت
عقدت جدتها حاجبيها كتساءلت  :ليو في حاجة? ً
انت بتعيطي
ىند  :أصلها تعبانة قوم ..اغمي عليها بعد العملية
جدتها في توتر  :طيب حد كشف عليها ?
أجابت ىند كىي تمسح دموعها ؛ أيوة عندىا نزلة شعبية حادة .لو تيجي تكشفي
عليها يانانا حطمن أكتر
غمغمت د نجوم في تردد  :أنا ?
قالت ىند  :أيوة يانانا
صمتت نجوم لحظات في تفكير قبل أف تحسم أمرىا كتقوؿ  :خالص ياىند..أنا
جاية .مع السالمة
سألتها أمنية في دىشة  :جدتك حتيجي ياىند?
أجابتها ىند كىي تجلس  :أيوة نانا دكتورة باطنة...كانت رئيسة قسم الباطنة قبل
ما تسيب الجامعة كأنا حطمن أكتر لو كشفت علي ماما

لم تكن أمنية بالطبع تجهل ذلك عن د نجوم كلكن سر سؤالها ىو ىل ستأتي
الي ىذا المنزؿ بقدميها بعد كل ىذه السنوات? كبعد كل ما حدث..يالو من تغيير
ساد الصمت لحظات قبل أف تقوؿ أمنية لهند  :حقوـ اجهز لك أم حاجة تاكليها
ىند بسرعة مستوقفة إياىا  :شكرا ياطنط ..بس انا مش حقدر آكل دلوقتي
ماليش نفس
أمنية بلهجة قاطعة  :ال ياىند حتاكلي مش حتقعدم طوؿ اليوـ من غير أكل
..كطالما ناريماف قالت تاكلي حأكلك..عاكزاىا تزعل مني?..دقايق كارجع
لك..كاتجهت الي المطبخ بينما تطلعت ىند الي غرفة ناريماف بكل قلقها كلهفتها
***
انتهت د نجوم من فحص ناريماف كقالت لها  :سالمتك يا دكتورة ناريماف..ربنا
يشفيكي أجابتها ناريماف بضعف  :شكرا يا د نجوم..ماكنش لو لزكـ تتعبي نفسك
قالت نجوم في امتناف حقيقي كىي تربت علي يدىا  :ما تشكرنيش علي حاجة
ألف مهما عملت مش حوفي اللي عملتيو معايا في مرضي كمع ىند..إف شاء اهلل
تقومي بالسالمة ..
غمغمت ناريماف  :ماعملتش إال الواجب كىند خالص بقت بنتي
ربتت نجوم مرة أخرم علي يدىا كقالت  :أسيبك ترتاحي ثم قامت مغادرة
غرفتها فنظركا إليها جميعا بتساؤؿ كابتدرتها ىند في لهفة قلقة  :ىا يانانا
أجابتها جدتها كىي تجلس في ىدكء  :إف شاء اهلل تبقي كويسة..ىي فعال نزلة
شعبية حادة..حتحتاج جلسات كالمضاد الحيوم اللي مكتوب ممكن نستبدلو
بنوع تاني مناسب أكتر تضيفو علي المحلوؿ..مع العالج دا..كإف شاء اهلل خير
سألتها أمنية  :أحمد بيقوؿ إف دكاترة فهموه إنو ممكن يقلب بالتهاب رئوم
صحيح يا دكتورة نجوم?
قلبت د نجوم كفيها كأجابت ببطء  :ممكن..كلذلك لو اتحسنتش خالؿ يومين
بقترح تتنقل مستشفي أفضل
اتسعت عينا ىند في ذعر بينما ىتفت أمنية في قلق  :مستشفي?

قالت د نجوم  :أيوة كدا مش حاجة تقلق بس زيادة اطمئناف
قاؿ أحمد بحزـ يفوؽ عمره  :ممكن حضرتك تقولي لنا الالزـ كاحنا حنعملو ىنا
كاكتر ...
تطلعت اليو نجوم لحظات في تساؤؿ فقالت امنية كىي تلقي نظرة علي أحمد :
دا احمد ابني ..طالب في سنة خامسة طب
ىزت د نجوم رأسها في تفهم كقالت  :أىال بيك يابني .
قاؿ مرحبا  :أىال كسهال بحضرتك
ارتفع صوت كوكي مرددا  :أبرزم أنوثتك...أبرزم أنوثتك
تسمرت د نجوم لحظات عاقدة حاجبيها كقد عال كجهها عالمات الدىشة
كاالستنكاركزفر احمد في ضيق كىو يلقي نظرة علي كوكي بينما انفلتت من ىيثم
ضحكة ساخرة حاكؿ كتمها فرمقو أحمد بنظرة محذرة كغمغمت ناريماف من
داخل غرفتها فى إجهاد :اهلل يخرب بيتك ياكوكي فضحتنا
كأسرعت أمنية تقوؿ من بين أسنانها في غيظ :دا الببغاء بتاع ناريماف ..مابيبطلش
كالـ كدا
فقالت نجوم متفهمة  :اه فهمت ..
كوكي  :أبرزم أنوثتك أبرزم أنوثتك
ىتفت أمنية فجأة في غضب  :خالص بقي يازفت اخرس
ىيثم ممازحا  :شكلو عاكز يتجوز ياماما
رمقو أحمد بنظرة محذرة فقاؿ بصوت خفيض  :ايو بتبرؽ لي ليو ??
ضغط أحمد علي أسنانو بينما قالت د نجوم  :عموما الدكتور أحمد حيتولي ىو
موضوع العالج كأم حاجة يا دكتور كلمني ...ىي لو أخدت العالج بانتظاـ
كالجلسات إف شاء اهلل تتحسن مع سوائل دافية كراحة
أكمأ احمد برأسو كقاؿ في احتراـ  :إف شاء اهلل
قالت أمنية ببعض االرتياح :الحمد هلل علي كل حاؿ ..نشكرؾ يا د نجوم..
تعبناكي معانا

قالت د نجوم كىي تقوـ  :ألف سالمة عليها أنا حتصل من كقت للتاني اطمن
عليها
أمنية مرحبة  :كتر خيرؾ متشكرين
قالت نجوم لهند  :ياال بينا بقي ياىند ..نسيبها ترتاح
ىند لجدتها في رجاء  :ممكن أفضل معاىا يانانا ? بعد إذنك
تطلعت إليها جدتها في دىشة  :حتباتي يعني? ماينفعش ياىند..تعالي معايا كبكرة
ممكن تيجي تاني
ىند في رجاء :أرجوكي يانانا ..أنا عاكزة أفضل معاىا
رمقتها جدتها بنظرة صارمة ثم جذبتها من يدىا بلطف جانبا بينما تشاغلت أمنية
بالحديث مع أكالدىا كىمست د نجوم مستنكرة :إزام عاكزة تباتي ىنا..كفي
شباب في البيت ياىند
قالت ىند في إلحاح ىامس :أنا حبات مع ماما ناريماف كىم في شقتهم
يانانا..كبعدين دم مش أكؿ مرة
قالت جدتها في خفوت  :المرة اللي فاتت كانت ظركؼ قهرية
ىند بإصرار :أرجوكي يانانا..أنا مش عاكزة اسيبها كىي كدا..ىي أخدت برد
بسببي ككماف راحت المستشفي كىي تعبانة علشاني...اقل حاجة اني أفضل
جنبها
زفرت جدتها قائلة باستسالـ  :خالص ياىند...بس النهاردة كخالص متفقين
أكمأت ىند برأسها كقالت  :متفقين
غادرت جدتها كقامت أمنية بتوصيلها بينما اتجهت ىند مباشرة إلي غرفة ناريماف
لتطمئن عليها كقالت كىي تجلس إلي جانبها  :ألف سالمة عليكي يا مامي
ابتسمت ناريماف كربتت علي كجهها قائلة في حناف  :اهلل يسلمك ياىند..ليو
ماركحتيش مع جدتك?...مش عاكزاكي تفضلي جنبي ىنا
قالت ىند بحب :مش حسيبك ً
كانت تعبانة كدا ..إال لما أطمن علي حضرتك

قالت ناريماف مؤنبة  :مابتسمعيش الكالـ برضو..طيب علي األقل ركحي كليتك
بكرة..كإال حزعل منك
أكمأت ىند برأسها قائلة  :إف شاء اهلل
سألتها ناريماف  :أكلتي ?
ىند  :أيوة طنط أمنية اصرت تأكلني مع إني ماكنتش عاكزة
ناريماف كىي تضغط علي يدىا  :طالما حتقعدم يبقي الزـ تاكلي كإال برضو
حزعل..كياال بقي أخرجي أنا عاكزة أناـ
مالت ىند اليها لتقبل رأسها قبل أف تقوـ قائلة  :تصبحي علي خير
ناريماف ً :
كانت من أىلو ياحبيبتي..غادرت ىند الغرفة بينما اغركقت عينا ناريماف
بالدموع كىي تسترجع الكلمة التي نطقتها ىند مرارا كتكرار .قبيل أغماءىا
..قالتها ثانية فى المستشفى أماـ عالية ..يالو من شعور ثم تمتمت  :الحمد هلل
كذىبت في نوـ عميق
***
عاجبك الفضايح دم يا ىباب?
قالت أمنية في سخط مشيحة بيدىا لكوكي فارتفع حاجبا ىند في دىشة ككأنما
التتصور أف يقوـ أحدىم بمحادثة ببغاء بكل ىذا الغضب أما ىيثم فاطلق ضحكة
عالية كىو يردد  :أبرزم أنوثتك....كوكي دا مسخرة كاهلل
ال كبيوجو الكالـ للدكتورة نجوم ...اتخضت
لكزه أحمد قائال في حنق  :ماتبطل يابني ظرؼ انت مابتفهمش
ىتف ىيثم محنقا  :ىو أنا كل ما أتكلم تبرؽ لي كتنغزني في ايو?
رمقتو امو بنظرة محذرة ثم ألقت نظرة علي ىند التي نقلت بصرىا بينهم مبتسمة
في حرج
ثم غمغمت في سخط :أدم اللي بناخده من حيوانات عمتكم ..الفضايح كبس
ىيثم ضاحكا :ياماما خدم الموضوع ببساطة تالقيو عاكز كليفة كعلي فكرة تيمور
كماف عاكز يتجوز شفتو كىو...

بتر عبارتو حين لكزه أحمد في غيظ ثم ىز رأسو كغمغم :مافيش فايدة فيك .ثم
التفت إلي أمو كقاؿ :أنا رايح اذاكر ياماما كحجي علي ميعاد الدكا .تصبحوا علي
خير
ثم أمسك ىيثم من ذراعو قائال في حسم  :ياال يا ىيثم?
ىتف ىيثم محتجا  :ياال إيو أنا عاكز أقعد شوية
أشارت إليو أمو برأسها ليخرج بينما جذبو أحمد خارجا كىو يقوؿ لو مؤنبا  :انت
مابتحسش..مش في بنت جوه ..سيبها تاخد راحتها..ماتفهم بقي
رفع ىيثم حاجبيو كقاؿ في فهم كىو يتجو لشقتهم  :آه فهمت أتاريك انت كماما
شغالين غمز كلمز?
قاؿ أحمد موبخا  :أيوه كانت شغاؿ كالـ كضحك ..خلي عندؾ تمييز انت
مابقتش صغير
ىيثم في المبااله  :ال أنا بس شايف الموضوع بسيط..ىند مابقتش غريبة كتقريبا
حنشوفها كتير بعد كدا..فالزـ نتعامل معاىا عادم..كأنا مابحبش التكتيف في
الكالـ
ىز أحمد رأسو كقاؿ  :انت حر..كدلف إلي حجرتو كبدؿ مالبسو ثم ألقي بنفسو
فوؽ فراشو كتمدد لم يكن لديو أم رغبة بالمذاكرة...فقد كاف كل تفكيره يتركز
علي قلقو علي عمتو ..كحالتها الصحية...ثم انتقل تفكيره الي ىند تلقائيا
.بساطتها..براءتها .
جمالها لقد أصبحت تحتل جزءان من تفكيره ..أىو إعجاب عادم أـ..ال يمكن
يكوف غير إعجاب..أم مشاعر أخرم ليس مسموح لو بها اآلف..ليس قبل اف
يتخرج كيبدأ في تحمل مسؤليتو كحده..كيقف علي قدميو..زفر ثم قاـ إلي مكتبو
ليشغل نفسو عن التفكير بها بالمذاكرة?
جلست زينب أماـ التلفاز ليال تقزقز اللب في استرخاء بعد انتهاء عيادتها
كذىاب اكالدىا إلي النوـ مبكرا..كساد المنزؿ الهدكء التاـ ...كانت تشعر
باستمتاع كاسترخاء غريبين خصوصا بعد أف أخذت حماـ دافئ كبدلت مالبسها
بطقم جديد من األطقم التي اشترتها حديثا مع ناريماف كقامت بتغيير فورمة شعرىا

ككضع بارفاف فرنسي رائحتو تنعش النفوس..صحيح أنها ترددت في شرائو ألنو
كاف غالي جدا كلكنها قررت أال تبخل علي نفسها بشئ كتشترم كل ماتريده..من
كقتها كىي تشعر أف ثقتها بنفسها ازدادت كأف عمرىا قل علي األقل عشر سنوات
كأنها بالفعل جميلة كلكن جمالها كاف مختبئا بفعل التحفظ كالركتين كالوقار الغير
مطلوب كبينما كانت تتابع التلفاز باسترخاء سمعت باب الشقة يفتح كزكجها
يحيي يدلف إلي المنزؿ فلم تحرؾ ساكنا كقف لحظات يتأملها في ضيق كقد
انهمكت تماما في متابعة التلفاز مطلقة ضحكة من آف ألخر في مرح فزفر في
حنق كأسرع الي غرفة النوـ ليبدؿ مالبسو فابتسمت ىي في تهكم..ثم اتجو إلي
الحماـ محنقا يتساءؿ عما أصابها من تغيير..كانت أكؿ من تستقبلو أماـ الباب
كتسألو في اىتماـ عن تفاصيل يومو كتقف معو عند تبديل مالبسو ثم تذىب
لتحضير الطعاـ ..حتي كقت الخصاـ كانت ىي تسعي دكما للصلح كلم تكن تهنأ
يوما كاحدا في بعده..كلكن كل ىذا تغير..لقد تبدلت شكال كموضوعا..صحيح
أف التغيير الشكلي راقو كثيرا كلكن التغييرات االخرم اثارت قلقو كحنقو
كشكو..ماذا بها ?.ألم تعد تعبأ بو? ىل كرىتو? ليست ىذة زينب ابنة عمو التي
تتمني لو الرضا ليرضي..لم يطق صبرا علي مشاعره فأسرع إليها ىاتفا في حدة
عصبية  :زينب..فين األكل
أجابت زينب في ىدكء مثير دكف اف ترفع عيناىا من التلفاز  :عندؾ ياييحي علي
السفرة
زفر قائال في سخط :حاكلو بارد?
قالت بنفس الهدكء المستفز  :ال سخن كمتغطي
شعر بحنق غامر من ىدكئها يملؤه فضرب المنضدة بقدمو ىاتفا  :مش
كاكل..دم بقت عيشة تقرؼ ثم اتجو إلي غرفتو ثانية بينما ابتسمت ىي مرة
أخرم في خبث مغمغمة :كلسة يا سي يحيي ياما حتشوؼ
***
أخذ طارؽ يتأمل صورة ابنتو باالسكراب كأطل من عينيو حنين كبيركىو يملي
عينيو منها..كم ىي جميلة..كأضح أف الصورة مقصوصة كإلي جانبها طبيبة اخرم

بنفس الزم..أمسك بهاتفو كقاـ باالتصاؿ بوالدتو كما أف أتاه صوتها حتي قاؿ :
مساء الخير ياماما..أخبار صحتك ايو دلوقتي ?
قالت أمو في اشتياؽ  :الحمد هلل يا حبيبي بقيت كويسة..انت عامل إيو?
أجاب في اقتضاب  :بخير..فين ىند..بقالي كتير ماكلمتهاش
صمتت د نجوم لحظات في تردد ثم أجابت  :ىند مش ىنا ياطارؽ
عقد حاجبيو كسألها كىو يلقي نظرة علي ساعتو  :إزام ? لسة بره لغاية دلوقتي ?
الساعة عندكم عدت نص الليل ياماما
قالت أمو بلهجة حاكلت جعلها ىادئة  :ىي بايتة مع الدكتورة اللي قلت لك
عليها..تعبت جدا فهند استأذنتني تبات معاىا...كأنا سمحت لها
ازداد انعقاد حاجبيو كىو يقوؿ في احتجاج غاضب  :ازام تسمحي لها ياماما
تبات في بيت حد غريب ?
أمو بنفس الهدكء  :ماكنتش حعمل كدا إال إذا كنت مطمنة عليها يا طارؽ ..دم
دكتورة محترمة كأنا شرحت لك إزام غيرت ىند كبقوا مرتبطين ..كانت شفت
بنفسك دخلتها عمليات كعلمتها حاجات كتير بنفسها
زفر قائال في شك عصبي ً :
انت كاثقة في الدكتورة دم ياماما? ايو ظركفها
..عندىا أكالد كال متجوزة كال إيو ? أنا مش مرتاح اف بنتي تبات عند حد مهما
كاف كلو سمحتي ياماما ابقي خدم رأيي األكؿ في حاجة زم دم
قالت امو مهدئة  :أكال ىي دكتورة محترمة كأنا بخاؼ علي ىند زيك كاكتر يا
طارؽ كلوال ثقتي التامة بالدكتورة كبيتها ماكنتش سمحت لهند تبات..كىند اصرت
ألف الدكتورة تعبت بسبب إصرارىا تحضر العملية علشاف كعدت ىند كراحت
كىي تعبانة..ماتقلقش ياطارؽ
سألها ثانية في شك :اسمها ايو الدكتورة دم?
أجابتو أمو  :ما انت سألتني قبل كدا كقلت لك د كريمة..قريبتنا حتي من العيلة
صمت لحظات بداعليو عدـ االقتناع ثم زفر ثانية كقاؿ  :خالص ياماما لما ترجع
حكلمها تاني..حضرتك عاكزة أم حاجة?
قالت أمو  :ال ياحبيبي ..خلي بالك من نفسك

قاؿ  :إف شاء اهلل ..تصبحي علي خير..ثم أغلق الهاتف كتطلع الي صورة ابنتو
ثانية كقد امتلئت نفسو بشكوؾ بال حدكد
***
راقبت ناريماف كال من أحمد كىند اللذين كقفا يتناقشاف كىم يمسكوف باالدكية
كيقرأكنها
كاف أحمد يقوؿ كىو يمسك بعلبة  :دم حقن المضاد الحيوم..ححط
منها..كالحقنة دم كماف علي المحلوؿ دلوقتي المفركض كل اتناشر ساعة
تطلعت ىند إلي الحقن األخرم قائلة  :دم مسكنات صح?
أكمأ برأسو إيجابا كقاؿ في تركيز  :دكؿ بقي حنحط منهم علي جلسة
االستنشاؽ..ساعديني بقي جهزم الجلسة كانا حظبط المحلوؿ كالعالج
قالت في طاعة  :حاضر..اتجو الي عمتو بالعالج في جدية بينما بدأت ىي كضع
العالج في جهاز االستنشاؽ بتركيز يوحي بالخطورة
ابتسمت في ضعف قبل أف تغمغم في تهكم  :كاهلل كرقدتي ياناريماف كطلبة الطب
بيتعلموا فيكي
ابتسم احمد كقاؿ مداعبا  :إيو ياعمتو بتستقلي بينا كال إيو ?ثم التفت إلي ىند
كقاؿ  :شوفي يا دكتورة ىند..عمتو مش عاجبها شغلنا
ابتسمت ىند كقالت في ثقة  :طبعا..دكتورة ناريماف مش حيعجبها أم حد ..
اتسعت ابتسامة احمد كتابع  :علي رأيك .
قالت ناريماف  :طيب بطلوا لماضة كىاتوا لي العالج اخده بمعرفتي..أنا مش عيلة
صغيرة..كأخرجوا بقي علشاف ماحدش يتعدم مني
ىز أحمد رأسو في عناد كقاؿ  :مش حينفع الزـ نساعدؾ تاخدم العالج ياعمتو
كماتخافيش من العدكم..البيت متهوم كويس
ىند  :أنا عن نفسي مش خارجة
دخلت أمنية قائلة في حماس  :قربت أخلص الشوربة كحجيبها لك ..حتخلصيها
كلها

غمغمت ناريماف متهكمة  :شوربة خضار..شامة ريحتها من الصبح كانسي إني
أكلها يا أمنية
ىتفت أمنية مستنكرة  :إيو انسي دم أكماؿ أنا عامالىا لمين ?
اشارت ناريماف بيدىا قائلة ً :
انت عارفة إني مابحبش شوربة الخضار ..خصوصا
في المرض
أمنية في اصرار  :ماىي معمولة علشاف خفيفة كتدفي صدرؾ...بصي مش عاكزة
غلبة..حتشربيها مع الليموف غصب عنك .
ناريماف ألحمد كىي تشير إلي أمنية  :شايف أمك يا أحمد ? يعني أقوـ أقلب لها
الحلة كلها من الشباؾ?
ضحكت ىند بينما ابتسم احمد قائال  :ماما معاىا حق ياعمتو
أما أمنية فقالت مهددة  :اعمليها كانا حسرب لك تيمور اللي قارفني في المطبخ
دا..كحطير الزفت كوكي اللي في الرايحة كالجاية يقوؿ إبرزم أنوثتك .قليل
األدب..لو حد سمعو يقوؿ علينا إيو ?
أطلقت ناريماف ضحكة متحشرجة متقطعة كىي تمسك صدرىا من األلم
كضحكت ىند كاحمد في مرح بينما اتجهت أمنية ثانية الي المطبخ كىي تبرطم
فقالت ناريماف كىي تسعل  :أمك دم حكاية يا أحمد
ىند ضاحكة  :طنط امنية دمها خفيف قوم بصراحة
ابتسم احمد كىو يتأملها في كد..كلم يعلق...بل سبح في جماؿ عيونها كبراءة
كجهها كعذكبة ضحكتها ..مشاعر جديدة تماما عليو جعلتو يتمني اف يطيل النظر
الي كجهها كأال يفارقها ..
قطعت أفكاره كالـ عمتو  :عملتوا اللي عليكم ياال بقي..علي برهً ..
كانت ياىند
ذاكرم شوية
أحمد معترضا  :طيب كالمحلوؿ ياعمتو..حستني لما يخلص
ناريماف كىي تسعل :مش للدرجة دم يا أحمد أنا حسحبو لنفسي ..ياال كاطفوا
النور دا علشاف مصدعة

قاؿ أحمد في استسالـ  :زم ماتحبي لو احتجتي حاجة أنا موجود..كغادر بينما
قالت ىند لناريماف فى الحاح طفولى :ممكن اذاكر ىنا?
ناريماف  :أطفي النور ياىند كذاكرم في أكضة المكتب كما اسمعكيش بتلعبي مع
كوكي كال تيمور..ذاكرم .مش عاكزاكي تتعطلي أكتر من كدا بقي عن مذاكرتك
كدراستك
ظهرت علي ىند مالمح اإلحباط كىي تغادر فقالت ناريماف  :كقولي ألمنية
ماتجيبليش الشوربة ..مش حدكقها
زفرت ىند قائلة  :حاضر ...ثم أغلقت الباب
***
في الكلية بين المحاضرات جلست ىند مع نسرين في الكافية يتحدثاف كىما
تتناكالف المشركب سألتها نسرين في اىتماـ  :أخبار د ناريماف ايو دلوقتي ?
أجابت ىند في ىدكء ال يخفي قلقها  :اتحسنت شوية...بس برضو لسة بتكح
كتعبانة
قالت نسرين:إف شاء اهلل تقوـ بالسالمة..كلنا زعلنا لما اعتذرت عن المحاضرة
تنهدت ىند قائلة في أسف  :أنا زعالنة إني اتسببت لها في دا
تساءلت نسرين في دىشة  :كانت دخلك إيو ياىند..دا مرض
ىند متنهدة  :ما أنا حكيت لك اللي حصل في الخركجة كتاني يوـ
قالت نسرين في ىدكء  :برضو مالكيش ذنب..بالعكس دا يفرحك إنها بتحبك
للدرجة دم
أكمأت ىند براسها كقالت  :آه بس عندم احساس بتأنيب الضمير
قالت نسرين متهكمة ً :
انت عاكزة سبب تنكدم بيو علي نفسك كبس...يا ىند
فكيها شوية بقي أنا ماصدقت إنك اتعدلتي كبقيتي كويسة
عقدت ىند حاجبيها كسألتها  :تقصدم إيو ىو أنا كنت كحشة قوم كدا
ىزت نسرين رأسها نفيا كقالت في ثقة  :ال طبعا ما اقصدش كداً ...
انت عمرؾ
ماكنت كحشة كإال ما كنتش صاحبتك بس ياىند ً
ً
انت حالك اتقلب من السنة الي

فاتت للسنة دم ...من بعد كفاة جدؾ اهلل يرحمو اتحولتي ...بقيتي شوية ىجومية
كعصبية كمستفزة شويتين زم مايكوف بتتعمدم تكوني كدا...حتي أني كنت
خايفة إنك تسقطي السنة دم
تنهدت ىند قائلة في شركد حزين :جدك اهلل يرحمو ىو اللي رباني ككاف الحضن
الوحيد الدافي اللي بحتمي بيو كبيعوضني عن أمي اللي ماتت كأبويا اللي بعيد
عني ..نانا طوؿ عمرىا عملية اه بتحبني قوم بس شخصيتها غير جدك...حسيت
بعده بالضياع يانسرين كماكنش سهل عليا إني ما اشوفوش تاني ككرىت الدنيا
كالناس
نسرين بنظرة متفحصة  :كالدكتورة ناريماف عوضتك عن جدؾ?.معقوؿ?
تراجعت ىند في مقعدىا قائلة في حرارة  :الدكتورة ناريماف عوضتني عن كل
حاجة..لو قلت لك اني فعال بحس معاىا أنها أمي مش حتصدقي كال ىي بتخاؼ
عليا إزام ???
قالت نسرين موافقة  :أنا عارفة...بس يمكن دا تعويض من ربنا ليكي كليها
صمتت ىند دكف أف تعلق فسألتها نسرين فجأة في اىتماـ  :مين اللي جيتي معاه
بالعربية دا ??
اعتدلت ىند في مقعدىا كقالت كىي تمرر يدىا في شعرىا  :دا دكتور أحمد ابن
أخو د ناريماف كصلني كحيركحني
ىزت نسرين رأسها كقالت  :بحسب اللي اسمو ماجد..مش عارفة ليو مش
مستريحة لو ياىند..كنفسي تبعدم عنو
سألتها ىند متعجبة  :مالك كاخدة منو موقف ليو? أنا شايفة إنو إنساف كويس
كبيتصرؼ معايا باحتراـ كام حاجة بحتاجها من مذكرات كال كتب ىو نفسو
بيجيبها لي
نسرين  :كاشمعني مابيتصرفش بلطف يعني كشهامة إال معاكي ..أنا بقولك أنا مش
مستريحة لو كبس ياىند ً
كانت حرة بعد كدا

ىزت ىند رأسها بغير اقتناع فقامت نسرين قائلة  :ياال بقي علشاف المحاضرة
حتبدأ بعد شوية ...قالت ىند متهكمة كىي تقوـ بدكرىا  :ياال علشاف ما
أسمعش نصايح تانية
ىزت نسرين رأسها في غيظ دكف تعقيب
***
بعد انتهاء المحاضرات خرجت ىند عند البوابة األمامية للكلية تنتظر أحمد بينما
تركتها نسرين كغادرت...لحظات كفوجئت بماجد يتقدـ اليها بخطوات سريعة
فرفعت حاجبيها في دىشة كقالت  :ماجد ?
قاؿ ماجد في لوـ كىي يسلم عليها  :ايو ياىند اسبوع كامل بلف كراكي مش
طايل ال أكلمك كال أشوفك حتي ? في إيو
قالت في سرعة  :معلش يا ماجد ..ماما ناريماف كانت تعبانة كانا كنت مشغولة
بيها
قاؿ بلهجة تحمل سخرية  :أمك الركحية ? كىي بقت كويسة دلوقتي
تطلعت اليو في دىشة ثم أجابتو  :الحمد هلل بتتحسن
قاؿ بالمباالة  :كويس نقدر نتكلم بقي كنتقابل زم األكؿ ? كال حتقولي مشغولة
قالت في ضيق  :مش عارفة بس الظركؼ ملخبطة دلوقتي..كمع ذلك لو عاكز
تتكلم..ماتقوؿ
لكن موضوع المقابالت كالمذاكرة دا مش حينفع يا ماجد
سألها في حدة  :ليو مش حينفع ياىند ?ىو إحنا حنعمل حاجة غلط ً ..
انت بنت
متفتحة المفركض تفكيرؾ مختلف
ىزت ىند رأسها ثم قالت في بعض العصبية  :مش فكرة غلط كال صح ..لكن
مامي رفضت كأنا مش عاكزة أزعلها ..كالمفركض دا مايضايقكش
زفر لينفس غضبو كضيقو كقاؿ  :مش متضايق بس انا كنت متعود اتكلم معاكي
كنحكي لبعض..كاشوفك من كقت للتاني دلوقتي ما بقيتش أشوفك إال كل فين
كفين

قالت ىند ببعض اللين  :معلش ياماجد بس الظركؼ زم ماقلت لك..كمع ذلك
احنا بنتقابل في الدرس
ىم بقوؿ شئ كلكن عربية أحمد توقفت امامهم مباشرة كأخذ أحمد يتأملهم في
تساؤؿ فقالت ىند بسرعة كىي تتجو إليو لماجد  :خالص ياماجد نتكلم بعدين..
مع السالمة
ركبت السيارة التي انطلقت من فورىا بينما عقد ماجد حاجبيو في ضيق كالسيارة
تبتعد
***
كداخل السيارة سأؿ احمد ىند في اىتماـ  :تعرفي الواد دا منين ياىند..كعاكز
منك إيو ?
اجابتو ىند ببساطة  :دا ماجد طالب في سنة تانية ..زميلي في الدركس ..انت
تعرفو?
ىز احمد رأسو ايجابا كقاؿ  :طبعا أعرفو كويس..ىو عاكز منك حاجة ?
اجابتو ىند ببعض الدىشة  :ال بنتكلم في الدراسة ..تعرفو منين ?
قاؿ احمد  :معانا في الكلية كساقط سنتين .
اتسعت عينا ىند في دىشة كرددت  :ساقط سنتين?
التفت اليها احمد كسألها  :ايو ماكنتيش تعرفي? ماقالكيش?.كمش بس كدا علي
فكرة...دا كماف سمعتو زم الزفت كأخالقو مش كويسة كلذلك بسألك عاكز
منك إيو ?
بهتت ىند لما سمعتو كظلت تحدؽ في كجو أحمد غير مصدقة كقالت  :سمعتو
كحشة إزام ?
أجابها مؤكدا  :يعني كحشة..سبب سقوطو اكؿ سنة إنو اتمنع من دخوؿ االمتحاف
أصال بسبب إنو اتحرش بواحدة زميلتنا كاتسبب لها بانهيار عصبي..كىو أنكر
لكن كاميرات المراقبة اللي موجودة في الكلية..كضحت كلذلك اتحقق معاه
كاتمنع ..كدم حكاية معركفة ممكن تسألي عنها..كمع ذلك ما اتعظش أسلوبو

كطريقتو عموما مش كويسة كلذلك بحذرؾ منو ياريت ماتتكلميش معاه كال حتي
تقفي معاه
ظلت ىند لحظات محدقة في كجو أحمد ال تكاد تصدؽ ما تسمعو ثم قالت :
معقولة دم ? .مع إنو بيتعامل كويس كأنا ماشفتش منو حاجة كحشة
أحمد في حزـ  :مش الزـ تستني لما تشوفي منو حاجة كحشة..طالما ىو مش
كويس يبقي األفضل تبعدم عنو ..مجرد كقوفك معاه شبهة ليكي..ياريت تاخدم
بالك
صمتت لحظات التدرم ماتقولو ثم قالت ألحمد  :طيب ممكن أطلب منك
طلب?
قاؿ في سرعة  :اطلبي
قالت  :ياريت ماتقولش لماما ناريماف اللي حصل..حتزعل مني
القي عليها نظرة سريعة ثم قاؿ في ضيق عصبي  :انا مش عيل صغير علشاف اركح
اقوؿ لعمتو حاجة شفتها ياىند .انا بحذرؾ منو كبس .
تطلعت إلي كجهو الذم امتلئ ضيقا كسألتو  :انت زعلت ?
زفر كقاؿ  :ال مازعلتش..بس أنا خايف يضايقك..ىو حد خبيث ً
كانت طيبة كمش
فاىمة الدنيا شكلك كويس
قالت  :اطمن أنا اليمكن أسمح لو يتجاكز حدكده..كماف أنا عالقتي بيو في
حدكد الزمالة زم ما ماما ناريماف نصحتني
مط احمد شفتيو بعدـ رضا كقاؿ  :حتي الزمالة ماتنفعش معاه..كعموما أنا مجرد
ناصح ألف أمرؾ يهمني
نظرت اليو في تساؤؿ فابتسم قائال ً :
انت بقيتي بنت عمتى رسمي كال إيو
ابتسمت بدكرىا كقالت  :طبعا
ساد الصمت بينهما للحظات كسألتو فجأة  :ممكن تكلمني شوية عن ماما ناريماف
سألها  :عاكزة تعرفي إيو بالظبط ?

قالت  :حياتها ..ليو ما اتجوزتش لغاية دلوقتي..رغم إنها جميلة كشخصيتها حلوة
كمش ناقصها أم حاجة..كلمني عن شخصيتها بحس أحيانا أنها غامضة كساعات
تكوف متناقضة
تنهد أحمد كقاؿ في تفكير  :بخصوص الجواز فاللي أعرفو انها اتجوزت مرة
كاتطلقت علشاف مش بتخلف..كإنها كانت بتحب جوزىا جدا لدرجة إنها
اتصدمت بقوة لما طلقها..كبعدىا رفضت الجواز مرة تانية..الكالـ دا كنت لسة
طفل صغير .
ارتفع حاجبا ىند في دىشة كتأثر  :معقوؿ ?
أكمأ برأسو إيجابا  :أيوه كتقريبا جوزىا طلقها غصب عنو .بالنسبة لشخصيتها
فعمتو ممكن أقولك إنها أطيب إنسانة عرفتها...بس كماف لما بتكوف عصبية كال
غضبانة بتبقي صعبة جدا...كعملية جدا يمكن لطبيعة شغلها..ساعات بتبقي حزينة
بدكف سبب كاضح كبتنعزؿ أياـ لوحدىا مابتحبش حد يكلمها كال ىي تشوؼ
حد.كاحنا متفهمين دا..مزاجها متقلب أحيانا تكوف مرحة جدا ككقت تاني تالقيها
قلبت جد..بس في كل األحواؿ ىي انسانة طيبة جدا كأنا بحبها كبعتبرىا مثلي
األعلي في الطب
صمتت ىند لحظات في تأثر بينما سألها ىو مبتسما  :ممكن أسألك أنا بقي
انتوا عرفتوا بعض إزام ? كإزام عمتو بقت تحبك كدا? دا أنا كىيثم بدأنا نغير
منك علي فكرة
ابتسمت ىند في حنين ثم قالت  :ححكي لك..ثم بدأت تحكي لو
***
.مضي عشر أياـ كاملة منذ مرضت ناريماف كىي راقدة في فراشها كمالزمة
للمنزؿ..كاف أحمد كىيثم كىند كأمنية حولها معظم الوقت..زارتها عالية كزينب
مرتين بينما قامت د نجوم باالتصاؿ عدة مرات لالطمئناف حتي بدأت ناريماف
تشعر بالضجر فلم تكن معتادة علي المكوث في المنزؿ اكقات طويلة كال
الرقاد..كلكن في نفس الوقت كانت ماتزاؿ تشعر بالتعب كبينما كانت متمددة
في فراشها رف ىاتفها المحموؿ فالتقطتو قائلة  :آلو....أىال يا د ليلي

د ليلي  :مساء الخير ياناريماف ..عاملة إيو دلوقتي ? قلقتينا عليكي
قالت ناريماف  :الحمد هلل كويسة بفضل اهلل
د ليلي مداعبة  :طيب ياال بقي شيدم حيلك كخفي ..الحفلة بنجهز لها
كانت مش موجودة ً
كماينفعش تتعمل ً
انت األساس
قالت ناريماف مبتسمة  :ربنا يكرمك يا د ليلي حضرتك الخير كالبركة..إف شاء اهلل
أكوف موجودة
د ليلي كدكد  :في حاجة تانية ياناريماف عاكزة أكلمك فيها
اعتدلت ناريماف في فراشها كىي تسألها باىتماـ  :خير يا د ليلي اتفضلي
د ليلي  :بصي ياستي أنا بعزؾ زم بنتي بالظبط ً
كانت عارفة بحبك قد إيو
ناريماف في كد  :عارفة يا د ليلي كالشعور متبادؿ كاهلل
ابتسمت د ليلي كقالت في حناف امومي  :دلوقتي في حد انا شايفاه كويس جدا
كمناسب عاكز يتقدـ لك..كجالي باعتبارم قريبة منك..كظركفو مناسبة ياناريماف
..ىو دكتور نبيل الشيخ استشارم جراحة صديق ابني..شافك في مرة من المرات
اللي جو فيها المستشفي كطبعا سمع عنك كالموضوع معلق معاه ككلمني
اكلمك...ىو مطلق كعنده بنتين مع امهم..كاخالقو ممتازة كاهلل يابنتي..فأنا بقوؿ
تتقابلي معاه كتتكلموا..يمكن يحصل قبوؿ كتوافقي ايو رأيك?
صمتت ناريماف لحظات قبل أف تزفر قائلة  :مش عارفة أقولك إيو يا د ليلي بس
أنا مابفكرش في موضوع الزكاج اك خالص لغيتو من تفكيرم ..فمالوش لزكـ
نتقابل
تساءلت د ليلي  :ليو يا ناريماف مابتفكريش فيو ? ممكن تسمحي لي أناقشك كال
تتضايقي من كالمي ?
ىزت ناريماف رأسها كقالت مسرعة  :ال ابدا اتفضلي مش حزعل..لكن الموضوع
مقفوؿ بالنسبة لي
د ليلي في اصرار:برضو ليو? ايو اللي يخليكي تترىبني ً
كانت ماشاء اهلل جماؿ
كمركز اجتماعي ككماف لسة صغيرة...عيشي حياتك يابنتي كماتقفليش بابك..

العمر بيمر بسرعة كاف كاف علي العريس دا لو مش عاجبك ظركفو أك مش
مناسباكي عادم ارفضيو كشوفي غيره لكن تقولي ال مش حتجوز خالص دم ليو ?
شعرت ناريماف بالضيق بسبب الخوض في ىذا الموضوع ..ىي ال تحب أبدا
مناقشتو مع أحد كال التحدث فيو فتنهدت قائلة  :صدقيني يا د ليلي أنا فعال
مابفكرش فيو كمافيش سبب محدد يمكن لسة ربنا ما أذنش..كيمكن لو جو
النصيب حوافق كحيكوف في قبوؿ لكن حاليا ماعنديش ام رغبة في فتحو
قالت د ليلي مستسلمة  :عموما براحتك انا بكلمك كأـ ليكي بحبك كيهمني
امرؾ..الزـ تفكرم كتفتحي المجاؿ..العمر يابنتي قصير كبيمر بسرعة..اتجوزم
حد تتسندم عليو كىاتي اكالد يونسوكي لما تكبرم..ال الشباب كال القوة بيدكموا
.قبل ماترجعي تندمي علي اللي راح..ياريت ماتزعليش من كالمي
كاف كالمها بالفعل يثير ضيق كعصبية ناريماف كلكنها تمالكت نفسها كقالت
بهدكء ظاىرم  :بالعكس يا د ليلي أشكرؾ الىتمامك بيا ..كأكعدؾ افكر في
الموضوع عموما بس حاليا ال
زفرت د ليلي قائلة  :براحتك..كألف سالمة عليكي..عاكزة أشوفك قريب في
القسم
غمغمت ناريماف  :اف شاء اهلل..مع السالمة ثم أغلقت ىاتفها كالقتو بجانبها قبل
أف تضع رأسها بين كفيها كقد عاكدىا الصداع ثانية كأحست بارتفاع حرارة
جسمها انفعاال كضيقا...كاف مجرد الكالـ في موضوع الزكاج يثير ضيقها كغضبها
..ال تحب احدا يحدثها فيو حتي لو كاف مهتما كصادقا في كده مثل د
ليلي..شعرت أنها لم تعد تطيق المكوث في الفراش قامت بسرعة الي دكالبها رغم
ما تشعر بو من اآلالـ في صدرىا كدكار كقامت بتبديل مالبسها في سرعة
***
كانت كال من أمنية كأحمد كىند يجلسوف خارجا في الردىة حين خرجت ناريماف
فجأة من غرفتها مرتدية مالبسها فقاموا الثالثة يتأملونها في دىشة كتساءلت
أمنية :رايحة فين ياناريماف ?
ناريماف في سرعة عصبية  :خارجة شوية يا أمنية اتخنقت من الرقدة في السرير

امنية معترضة  :ماينفعش ً
انت لسة تعبانة..لما تدكخي كال تقعي بره
ناريماف في عصبية  :أنا مش صغيرة يا امنية..سيبوني براحتي بقي
قاؿ أحمد  :عمتو..الدكاترة قالوا راحة تامة كااللتزاـ باؿ...
قاطعتو ناريماف فجأة في حدة عصبية  :نعم يا دكتور أحمد كبرت كحتعمل عليا
دكتور كتديني تعليمات طبية? ىو ?
صمت أحمد في ضيق فتابعت بنفس الحدة كىي تشيح بيدىا  :مارحتش الكلية
ليو النهاردة كال ذاكرت حاجة? أنا مش بموت لما أبقي أموت أبقي اقعد جنبي .
عقد حاجبيو في ضيق خصوصا إنها تحدثو ىكذا أماـ ىند بيننا تأملتها ىند في
حيرة قلقة كىتفت امنية في دىشة  :في ايو يا ناريماف مالك ?.
ىتفت ناريماف كىي تتجو الي باب الشقة  :مافيش ..بس سيبوني دلوقتي بقي
زفرت أمنية في ضيق كىي تشيح بيدىا بينما
استوقفتها ىند ىاتفة في قلق  :مامي ..طيب رايحة فين علي األقل?
التفتت اليها ناريماف بحدة كىتفت بها في حدة كعصبية بالغين  :رايحة في داىية
ً ..
انت كماف قلت لك ميت مرة ركحي الكلية كاتهدم ذاكرم كماتلزقيليش كدا
مافيش فايدة ما بتسمعيش الكالـ..ال منتظمة في الكلية كال شفتك بتذاكرم ساعة
علي بعضها..أنا مابحبش كدا..لما أقوؿ كلمة تتسمع فاىمة كال ال ?
امتقع كجو ىند كىي تتراجع متأملة مالمح ناريماف التي امتألت انفعاال كغضبا كلم
تنبس ببنت شفة فتابعت ناريماف بكل عصبيتها  :أنا خارجة ياريت كل كاحد فيكم
بقي يشوؼ حالو
ثم اسرعت للباب كقابلها ىيثم ىاتفا في تعجب  :رايحة فين ياعمتو
دفعتو بيدىا جانبا كىي تهتف :ابعد عني انت كماف
ثم غادرت فالتفت إليهم متسائال في ذىوؿ :في إيو ? مالها عمتو ?
زفرت أمنية كقالت كىي تعاكد الجلوس :مش عارفين فجأة خرجت من أكضتها زم
القطر طاحت فينا كلنا كخرجت

ىز ىيثم رأسو متعجبا اما ىند فقد تجمدت لحظات فقالت لها أمنية في بتعاطف
 :ماتزعليش منها ياىند..بكرة تتعودم علي طبعها ىي كدا كشوية كحترجع ىادية
كتعتذر ككأف مافيش حاجة حصلت
التفتت اليها ىند كقالت في حزف  :أنا مش زعالنة منها أنا قلقانة عليها
قالت أمنية  :ماتقلقيش ..تالقيها حتلف شوية بالعربية لغاية ماتهدم كترجع
صمتت ىند لحظات في تردد قبل اف تلتقط حقيبتها كتتجو للخارج فسألتها أمنية
بقلق  :رايحة فين ?
ىند  :حركح البيت.
قالت أمنية ألحمد  :طيب كصلها يا أحمد
أسرعت ىند تقوؿ  :ال شكرا..أنا معايا عربيتي..تصبحوا علي خير
قالت أمنية في حناف ً :
كانت من أىلو ياحبيبتي
غادرت ىند بينما ىزت أمنية رأسها مغمغمة في إشفاؽ  :صعبانة عليا
البنية..عمتك ساعة غضبها صعبة..زفر أحمد في ضيق
تساءؿ ىيثم في دىشة  :إيو اللي زعلها ?
أجابت أمنية في حيرة  :مش عارفة كانت بتتكلم في التلفوف كفجأة خرجت
ركحها في مناخيرىا..شكل حد زىقها..ماىو تليفونها دا شغاؿ رف طوؿ اليوـ ..
أحمد في قلق  :طيب حنسيبها كدا مش عارفين راحت فين كال ىي بتعمل إيو??
امو  :يعني ما انتش عارؼ عمتك..اىي شوية حتفك كترجع ..ياال نقوـ كلما ترجع
حجي أشوفها
قفز القط نحوىا فجأة فأطلقت صرخة مكتومة قبل أف تضربو بإحدم الخداديات
مغمغمة في سخط  :جتك قرؼ في شكلك
ضحك ىيثم بينما ردد كوكي  :تيمور كحش
غمغمت أمنية في سخط مشيحة بيدىا  :الغريبة يا أخي إنها تتعصب علي الكل
إال الزفت تيمور كالهباب كوكي ...مابتتعصبش عليهم أبدا
ابتسم أحمد بينما قاؿ ىيثم مازحا  :دكؿ فلذة كبدىا يا ماما

ردد كوكي  :أبرزم أنوثتك
ضحك أحمد كىيثم بينما قالت أمنية  :لو فضلت تقوؿ أبرزم انوثتك دم كتير
حغزؾ بالسكينة أبرز لك أمعاءؾ بره
قهقهوا ضاحكين في مرح بينما قامت ىي مغادرة الشقة فتبعها االثناف كقاؿ ىيثم
كىو يغلق شقة عمتو  :دمك خفيف ياماما كاهلل
عقب أحمد ضاحكا :ىند برضو بتقوؿ إف ماما دمها خفيف
ابتسمت أمنية قائلة في رضا :ىند دم دخلت قلبي من ساعة ما شفتها ..كاهلل
بقت زيكم عندم
ىيثم متهكما كدخلت قلب أحمد برضو من...
لكزه احمد بكوعو فأسرع يقوؿ  :كدخلت قلبنا كلنا ياماما مش بقت بنت عمتنا
ألقت أمنية نظرة ذات مغزم خاص ألحمد ثم ابتسمت في حناف كقالت  :طيب
أنا داخلة أناـ شوية لو سمعتوا صوت عمتكم داخلة عرفوني ...
ثم دلفت إلي غرفتها كدلف كالىما إلى غرفتهما
***
دلف كال من أحمد كىيثم إلي غرفتهما كبدؿ أحمد مالبسو ثم تمدد مسترخيا
علي سريره فتأملو ىيثم لحظات قبل اف يسألو  :ممكن اسأؿ بتفكر في ايو حاليا?
أجاب أحمد مباشرة  :في ىند
برقت عينا ىيثم كقاؿ في حماسة  :أيوه كدا أحب الوضوح كالصراحة..أنا اصال
كنت حاسس من األكؿ
ىز أحمد رأسو في سخط ثم قاؿ:مش زم ما انت فاكر ياذكي..الموضوع مختلف
ابتسم ىيثم قائال في خبث  :مختلف إزام ?
قاؿ أحمد كىو يعتدؿ في جدية  :أقولك راجل لراجل بس لو قعدت تستظرؼ
كاهلل ما حكمل
قاؿ ىيثم كىي يجلس أمامو في حرارة  :ال قوؿ كمش حستظرؼ

قاؿ أحمد  :كأنا بوصل ىند آخر مرة من الجامعة كانت كاقفة مع شاب بيتكلموا.
لما قربت كشفتو عرفتو..كلد صايع في كليتنا كساقط سنتين..كأخالقو زم الزفت
يا ىيثم
قاؿ ىيثم في ثقة متفهما  :فهمت حسيت بنار الغيرة قادت في قلبك ك...
لكزه أحمد بقوة علي كتفو كقاؿ في سخط  :قوـ بقي طالما بدأتها بغباء
ىيثم متأكىا كىو يمسك بكتفو  :إيو ياعم انت مش كفاية عليا عمتك..كتفي
اتخلع منها..إيو اللي مضايقك
قاؿ أحمد ساخطا :النك مابتفهمش ..بقولك كاقفة مع كاد صايع..بتاع بنات
كأخالقو كحشة تقولي غيرة..غيرة ايو كىباب ايو..انا خايف عليها منو
ىيثم متسائال  :كحتخاؼ ليو ?ىند بت مؤدبة جدا كال يمكن ..
قاطعو أحمد قائال في ضيق  :ماىي دم المشكلة يا ىيثم ..ىند بنت مختلفة
تماما عن غيرىا ..عليها براءة كطيبة مش عند حد..كما بتفهمش الناس كويس
كسهل يضحك عليها..كالواد دا اكيد حيعرؼ شخصيتها دم كحيحاكؿ يستغلها
...دا الفف كعارؼ البنات بيفكركا إزام..كىند غير كل البنات
صمت ىيثم لحظات في تفكير ثم قاؿ  :معاؾ حق..حاجة تخوؼ بس حنعمل
إيو ? تقوؿ لعمتك? كىي تتصرؼ
قاؿ أحمد في حزـ  :ال طبعا حبقي زم العيل اللي شاؼ حاجة غلط كراح يبلغ
عنها ..أنا حذرتها منو بس برضو قلقاف كرحت تاني يوـ ما ىددتو لو أذاىا كال
حاكؿ حتي أنا حقف لو بصفتي قريبها بس ردكده كتبجحو زاد من قلقي..شكلو
مالي ايده منها
ىيثم في جدية  :كبعدين يا أحمد انت كدا قلقتني أنا كماف ..تحب آخد
اصحابي كنركح نستناه علي باب الكلية كنرنو علقة ?
ضغط احمد علي أسنانو غيظا كقاؿ  :آه شغل المراىقين بقي..بالذمة دا حل من
كجهة نظرؾ? فكر معايا صح كإال اسكت خالص

ىيثم في حيرة  :مالهاش حل غير اللي عملتو..كبعدين بتحذيرؾ لو أكيد برضو
حيخاؼ شوية ..كبعدين أنا ممكن أكصل لعمتو بطريقة غير مباشرة المعلومة دم
كىي حتقدر تتصرؼ
أحمد في اىتماـ :إزام ?
ىيثم  :اتكلم قدامها عادم إنك اتخاتقت مع كاحد في الكلية علشاف ىند ..كىي
حتفهم
صمت أحمد لحظة في تفكير ثم ىز رأسو نفيا كقاؿ  :ال برضو تصرؼ صبياني
كبعدين عمتو عصبية أخاؼ تزعل ىند كال تتصرؼ معاىا بطريقة مش كويسة
كأكوف اتسببت لها في أم حاجة ...
ابتسم ىيثم قايال بتخابث  :أه يا أبو قلب طيب انت
ىتف بو أحمد في عصبية  :أنا اللي غلطاف إني باخد كبدم معاؾ في الكالـ
ىيثم  :بهزر يا بني..مع ذلك سيبني أفكر في طريقة علي ركاقة نبعد بيها الواد دا
عن طريقها..الموضوع عاكز كقت كركاقة
عقد أحمد حاجبيو كبداخلو نمت مشاعر عديدة...قلق كخوؼ علي ىند...
كمشاعر حب متزايدة
***
لم تكن ىند تنتوم فعال العودة لمنزلها إال بعد اف تطمئن علي ناريماف كاف
شحوب كجهها كانفعالها غير طبيعيين كلن يهدأ لها باؿ حتي تراىا كتطمئن عليها
لذا فقد اخذت تسير بسيارتها كىي تتتساءؿ اين يمكنها أف تذىب ? أخذت
تفكر ثم اىتدت إلي مكاف قد يكوف مناسبا لذىابها اليو..عيادتها الخاصة
كبالفعل أدارت سيارتها إلي ىناؾ كبالفعل كجدت سيارتها مركونة ىناؾ فقامت
بركن سيارتها بجانبها كصعدت الساللم الي الدكر الرابع لم تنتظر حتي تركب
األسانسير كرنت جرس العيادة دكف توقف ..لحظات طويلة مرت كرنت ىند
الجرس مرة كاثنين دكف توقف كبالداخل كانت ناريماف موجودة تبكي في حرارة
كلكن إصرار القادـ جعلها تلقي نظرة من العين السحرية كاتسعت عيناىا في
دىشة حين كجدت ىند..كيف عرفت بوجودىا ىنا?.كلماذا أتت?

فتحت الباب كاتجهت للداخل معطية ظهرىا لهند التي دلفت كأغلقتو خلفها ثم
اتجهت ببطء لناريماف التي أخذت تجفف كجهها بيدىا كقالت في خفوت حاني
كىي تمسك بذراعها  :مامي بتعيطي ?
أجابتها ناريماف بصوت أجش من البكاء :ايوة..بعيط كعاكزة أكوف لوحدم..ممكن
أفهم جيتي ليو كعرفتي ازام اني ىنا ?
قالت ىند في رفق حنوف  :كاف قلبي حاسس انك حتكوني ىنا..كماكنش ينفع
أسيبك في الحالة دم إال لما اطمن عليكي
ابتعدت عنها ناريماف لتقف اماـ النافذة قائلة بصوت مختنق كىي تمسح دموعها
 :انا كويسة ماتقلقيش..ركحي لجدتك كأنا حكلمك بعدين
اقتربت منها ىند ثانية كقالت كىي تمسك بيدىا :ال يامامي ً
انت مش كويسة..في
ايو مالك ?
التفتت إليها ناريماف في حدة كىتفت بخشونة  :قلت لك مافيش ..سيبيني
لوحدم مش عاكزة أتكلم مع حد فهمتي ?
أطرقت ىند برأسها لحظات كاغركقت عيناىا بالدموع ثم قالت بصوت متهدج :
مش حقدر أمشي كأسيبك أنا خايفة عليكي
انسالت دموع ناريماف علي خديها غزيرة كقالت كىي تضغط يد ىند في عاطفة :
سامحيني ياىند..ماتزعليش مني .الظاىر إني فعال إنسانة معقدة زم ماقلتي
أسرعت ىند تقوؿ كىي تضم يدىا إليها بكل حب  :ال ً .
انت مش معقدة..انا
ماندمتش علي حاجة قد ما ندمت اني قلت لك كدا
ربتت ناريماف علي رأسها كقالت بصوت مختنق  :ال ياحبيبتي الموضوع مالوش
عالقة بكالمك..أنا فعال حاسة إني بقيت كدا...الني دلوقتي مش فاىمة أنا
مخنوقة ليو??? إيو مزعلني ?المفركض إف دا اتصاؿ عادم من كاحدة بتحبني
كتتمني لي الخير كبتنصحني كعاكزاني أتجوز كأعيش حياتي لكن أنا ليو بقيت حتي
مش عاكزة أسمع أم كالـ في الموضوع دا حتي لو من حد بيحبني ليو?..ليو النار
قادت جوه قلبي كىي بتكلمني ? ليو كأنها فتحت جرح مقفوؿ كجددت
األلم..?.أنا مابقتش فاىمة نفسي ياىند

تطلعت إليها ىند في حيرة قلقة كلم تدرم ماذا تقوؿ فتابعت ناريماف كىي تشيح
بيدىا في انفعاؿ كدموعها تسيل علي كجهها  :لكن أنا عاكزة أفهم ليو الناس
سواء اللي بيحبني كال اللي بيكرىني شايفني ناقصني حاجة كالزـ تكمل? .ليو
شايفين إف حياتي من غير جواز كخلفة مش حياة ? ليو كل ما احس بالرضا عن
حالي كعن كضعي أالقي حد يفكرني كيقلب عليا المواجع ? ككأف دا بإيدم ?
بغض النظر عني ياىند كعن ظركفي عموما ..ليو المحركـ من نعمة في مجتمعنا دا
بيعاني ليل كنهار مش بسبب حرمانو ال بسبب الناس اللي بتفكره بحرمانو طوؿ
الوقت بأم طريقة?سواء شفقة كال خوؼ كال نصايح كال كالـ ?...
لم تجد ىند ماتقولو سوم أف أخذت تربت علي يدىا بإشفاؽ حاني فتابعت
ناريماف كىي تشيح بيدىا ككأنها تحدث نفسها  :كمين قاؿ إف السعادة في الجواز
..ىة??? مش يمكن يكوف التعاسة كلها فيو? ياما ناس متجوزين تعسا..كياما
ستات جرح عمرىا راجل دخل حياتها خربها كخرج..ليو بيربطوا كماؿ الست
براجل تتجوزه?? ال ياىند..عمر ماكاف كماؿ الست بوجود راجل معاىا..الست
ممكن تعمل كل اللي بتتمناه كتحلم بيو من غير الراجل دا ..بالعكس ممكن
يكوف كجوده مصدر احباطها كتراجعها ...كانا جربت كانجرحت جرح عمرم
..جرح اليمكن معاه أفكر تاني في ام راجل ...كأنا عملت كل اللي نفسي فيو
كأكتر بنفسي
رابطين ليو السعادة بوجود اكالد? ياما ناس معاىم أكالد كبرضو مش راضيين..
بالعكس جحود األكالد أحيانا بيكوف أكبر مصدر لتعاسة أىاليهم ...كبعدين اللي
محركـ من االكالد بإيده إيو ? ليو ما بنسيبش الناس في حالها? ليو مصرين
يفكركني باللي بيضايقني ...ليو? قالت ذلك ثم بكت في حرارة ..فقالت ىند
بكل حبها كلهفتها كىي تضم ذراع ناريماف اليها بقوة كعيناىا تذرفاف الدموع :
أرجوكي ما تعيطيش  ..أنا مش عاكزة أشوفك كدا ...يمكن ربنا حرمني من أمي
كعوضني بيكي كحرمك من األكالد كأنا حكوف بنتك ..مش راضية أني أكوف بنتك
أطل من عيني ناريماف حناف الدنيا كلها كىي تتأمل كجو ىند كمسحت كجهها
بيديها كىي تقوؿ بصوت متهدج  :مش راضية? معقوؿ? دا أنا مش مصدقة إنك
تكوني بنتي..كمش عاكزة أصدؽ .عارفة ليو? ألني خايفة ..خايفة بعد ما أصدؽ

كأتعود علي كجودؾ ..اللي اتعودت خالص عليو كبقت لحياتي طعم بيو .تسيبيني
ياىند ..ساعتها حعمل ايو ? قولي لي
تفجرت الدموع من عيني ىند غزيرة كارتمت علي صدر ناريماف ىاتفة  :مش
حسيبك أبدا يا مامي ..مش حسيبكً ...
انت ماتسيبينيش مهما حصل
أحاطتها ناريماف بذراعيها بقوة كقبلت رأسها كىي تقوؿ من بين دموعها  :مش
حسيبك ..كما أقدرش أسيبكً ..
انت بقيتي حتة مني..كاهلل أنا حاسة إنك حتة مني.
ذابت ىند بين ذراعيها كغمغمت  :ربنا يخليكي ليا
قبلت ناريماف رأسها ثانية كغمغمت بحناف الدنيا  :كيخليكي ليا...تمنت كلتاىما
لو دامت تلك اللحظات فقد كاف حضن احداىما دكاء لجرح االخرم
***
لم تد ًر ناريماف كم من الوقت مر عليهما..كلكنها عندما شعرت انها ىدأت قليال
قالت في رفق  :ياال بقي أركحك لجدتك علشاف تأخرتي عليها كحتقلق كأنا كماف
أركح بدأت أتعب
قالت ىند كىي تلتصق بها  :عاكزة اقعد معاكي شوية
ناريماف كىي تربت عليها في ىدكء حاني  :كأنا نفسي تكوني معايا علي طوؿ
..بس جدتك حتقلق كعندؾ مذاكرة ياىند كأنا متضايقة إنك قصرتي فيها علشاني
ىند متبرمة  :ماىو ممكن أذاكر كأنا معاكي
ناريماف مؤنبة :مابتذاكريش عمالة تالعبي كوكي كتيمور كقاعدة جنبي..كانا عاكزة
السنة دم تجيبي تقدير كويس ..كتعوضي الفترة اللي فاتت
مطت ىند شفتيها كقالت بعدـ رضا  :حاضر
ناريماف كىي تقوـ  :طيب ياال بينا..تناىي الي سمعهما صوت شجار ميزت
ناريماف فيو صوت جارىا الشاعر محسن يهتف :عاكز اعرؼ دلوقتي مين ابن
().....اللي راكن ىنا?...انت يا ياللي اسمك منصور قاعد بواب ليو ? زينة
بارافاف? ? طرطور?
منصور مرتبكا  :كاهلل يامحسن بيو شكلو حد من الزكار كال حاجة

ىتف بو محسن غاضبا  :كانت كنت فين لما كاف إبن اؿ(....بيركن?
منصور  :كاهلل يابيو ماشفتو كنت بعمل حاجة كدا كال كدا حضرتك عارؼ
طلبات السكاف
التفتت ناريماف لهند كسألتها في حذر ً :
انت راكنة فين ?
ىند مبتسمة في انشكاح  :ال اطمني خالص أنا ركنتها في جراج العمارة جنب
عربيتك بالظبط ..موقفي سليم
ىتفت بها ناريماف محنقة  :موقفك زفت..الجراج مخصص فقط للسكاف مش
للزكار..كالركنة اللي جنبي بتاعة األستاذ محسن اللي بيشتم تحت كاللي انتي قبل
كدا خدشتي لو عربيتو
ىند  :يا خبر
ناريماف  :في يافطة قد كدا مكتوب الجراج للسكاف فقط ماقرأتيهاش?
ىند ببساطة  :ال ما اخدتش بالي
ناريماف من بين أسنانها مغتاظة  :طبيعي ً
انت دايما مابتاخديش بالك من اليفط
كالملحوظات ..حاجة قرؼ
غمغمت ىند بحيرة كىي تسمع السباب الذم يطلقو  :طيب حنتصرؼ إزام
دلوقتي ?
زفرت ناريماف محنقة  :حنزؿ اتصرؼ كلو إني مابحبش االحتكاؾ بيو..ىاتي مفتاح
الهبابة بتعاتك
تعالي ىتافو الغاضب  :شوفلي مين صاحبها كنزؿ..امو يزحزىا كإال ححولها لو من
ميني كوبر لميني بيس.غور من كشي ياال
ىركؿ منصور بسرعة بينما ىتفت ىند كىي تسرع خارجا:نعم ? أنا حواجهو بنفسي
ناريماف كىي تجذبها من يدىا مغتاظة  :تواجهي مين اتنيلي دا بيشتم باألب كاألـ
..اترزعي ىنا
ىند غاضبة  :ماىو الزـ حد يوقفو عند حده بقي

أسرعت ناريماف تقوؿ متهكمة  :يامي ? اتخضيتً ..
انت حتوقفيو عند حده ???
بصراحة الراجل حيتوقف ..
ىند غاضبة  :ماىو الزـ يتعلم يكوف محترـ يامامي
ناريماف  :مش مهمتنا نعلم الناس االدب يا ركحي ال نتعامل مع الناس بحدكد
كباحتراـ علشاف يحترمونا..أىو الشاعر دا مثال طوؿ عمره بيحترمني كمايفتحش
عينو فيا رغم قباحة لسانو لييييو? الف كل اللي بينا صباح الخير..مساء النور كبس
كمافيش احتكاؾً ..
انت بقي ..ركنتين كماف منك بالطريقة دم كمش بس حيفتح
عينو فيا ال دا حيشتمني مباشر بمجموعة منمقة من الشتائم..كلذلك اترزعي
كماتجيش كرايا خليني أتصرؼ .
زمت ىند شفتيها في تبرـ دكف اف تنطق بينما أسرعت ناريماف نازلة..كاف كاقفا
يزفر في غضب  :اىو منصور الزفت مانزلش كابن ( ...اؿ).....صاحب العربية
ماظهرش
ناريماف مبتسمة في تهذيب  :مساء الخير يا أستاذ محسن
زفر في عصبية كقاؿ  :مساء النور يادكتورتنا..معلش الواحد بيبقي مزاجو رايق لكن
كالد()....بيخرجوني عن شعورم ادم كاحد( )....راكن عربيتو مكاني بركح امو
اتسعت عيناىا لحظة ثم قالت  :في الحقيقة أنا محرجة منك ...العربية دم
تخصني ..ك.....
((العربية بتاعتي كلو سمحت ممكن تتكلم بأدب)) قطعت ىذة العبارة الغاضبة
كالمها
فالتفتت ناريماف كقد امتألت نفسها غيظا كغضبا لتجد ىند كاقفة كراءىا كترمق
محسن بتحفز كغضب طفوليين كاضحين فرمقتها بنظرة غاضبة كىم االستاذ
محسن بقوؿ شئ كلكن ناريماف أسرعت تقوؿ  :آسفين يا أستاذ محسن دم بنتي
ماكنتش تعرؼ إف دا مكاف ركنتك ككماف ماتعرفكش اعذرنا
تبدلت مالمح كجهو من العبوس لالنبساط كىو يقوؿ في حرارة متأمال ىند  :ال
خالص يا دكتورة ناريماف طالما بنتك تبقي صاحبة مكاف كأنا مش متضايق..أنا
بعتذر عن اللي قلتو

قالت ناريماف في ىدكء  :حصل خير..عموما إحنا ماشيين دلوقتي تقدر حضرتك
تركن براحتك
قاؿ كىو يتأمل ىند التي رمقتو بنظرات متحفزة في إعجاب  :بس بنت حضرتك
جميلة جدا يا دكتورة أكؿ مرة أشوفها
رسمت ناريماف ابتسامة مجاملة كقالت  :أشكرؾ
التفت إلي ىند كسألها مبتسما  :اسمك إيو يا آنسة ?
قالت ىند في إباء أدىش ناريماف  :ىند..ىند طارؽ التهامي
قاؿ مبتسما في إعجاب:أنا حكتب عنك في ديواني الجديد شعرغزلي ياىند.كنوع
من االعتذار..جمالك ملهم فعال
رسمت ناريماف ابتسامة علي كجهها كقالت مسرعة:شكرا يا استاذ محسن..
أستئذنك بقي
جذبت ىند إلي السيارة كركبتها ثم ركبت بدكرىا كأدارت السيارة ثم التفتت إلي
ىند قائلة في غيظ  :أنا مش قلت لك ماتنزليش كرايا ? نزلتي ليو ? ىو انتي عندؾ
مشكلة في سماع الكالـ?
ىند مبررة  :كنت خايفة يتخانق معاكي
ناريماف في تهكم غاضب  :كانتي اللي كنتي حتسدم عني ??.كاهلل لما شفت
منظرؾ كانتي نازلة متحفزة كعاقدة حواجبك كدا ? يهلك من الضحك أنا مسكت
نفسي من الضحك بالعافية
ىند متعجبة  :ليو
ناريماف متهكمة  :عارفة الفار الصغير اللي بيجي في كارتوف توـ كجيرم البس
بامبرز دا كبيواجو القط بشجاعة غير جيرم ? اىو انتي شبهو بالظبط في الموقف
دا
ضحكت ىند في مرح ثم ىتفت متحمسة  :أنا فرحانة إنو حيكتب عني شعر في
ديوانو يامامي
اطلقت ناريماف ضحكة قصيرة قبل اف تقوؿ متهكمة  :فرحانة? طيب خلي بالك
شعره الغزلي فج..الزـ النهود كاالفخاذ كالمؤخرات تتحشر فيو..ىو بيحب

يستخدـ االلفاظ المحلية شديدة الشعبية احيانا..كىو اخد اسمك كحضرتك
تفضلتي كادتيو اسمك الثالثي ككاف ناقص بس تديو رقم البطاقة كعنواف البيت
كتبقي فضيحتك حتكوف بجالجل
احمر كجو ىند كتراجعت حماستها كىي تردد بحذر  :نهود كافخاذ ?
اكمأت ناريماف برأسها ايجابا كتابعت مبتسمة  :ايوة..ىو مبدع بس منفلت لسة
منزؿ ديواف من كاـ شهر كاداني نسخة ىدية حبقي اديهالك تقرأيها علشاف تعرفي
اللي بقصده..عموما لما يصدر ديوانو الجديد حبعتلك نسخة منو
ىزت ىند رأسها نفيا كقالت في ضيق  :ال خالص مش عاكزة
اطلقت ناريماف ضحكة اخرم كىي تهز رأسها مغمغمة  :ماكنتي مبسوطة من
شوية...كانطلقت بالسيارة ?
***
اكقفت ناريماف السيارة كنزلت مع ىند فسألتها ىند  :حضرتك حتدخلي معايا ?
قالت ناريماف مبتسمة  :ايو ما ادخلش?
اسرعت ىند تقوؿ كىي تمسك بيدىا  :ال طبعا اتفضلي
ناريماف:اصلي عاكزة اتكلم شوية مع د نجوم..كلذلك انتي حتطلعي علي اكضتك
تغيرم ىدكمك كدا كتذاكرم شوية كانا حكلمها كاركح
غمغمت ىند موافقة  :اكؾ
دلفتا الي المنزؿ كالقت ىند التحية علي جدتها قبل اف تصعد الي غرفتها بينما
جلست ناريماف متابعة ىند بنظرىا حتي اختفت تماما قبل اف تلتفت الي د نجوم
قائلة  :انا اسفة يا د نجوم اني جيت كدا من غير مواعيد بس كنت عاكزة اتكلم
مع حضرتك شوية
قالت د نجوم بود  :انتي مش محتاجة تستأذني قبل ما تيجي يا ناريماف..دا بيتك
تيجي في ام كقت
ارتسمت علي شفتي ناريماف ابتسامة باىتة كقالت  :اشكرؾ
سألتها د نجوم في اىتماـ  :خير ?

تنهدت ناريماف ثم قالت  :بس قبل ما اسأؿ ارجو اف حضرتك تتفهمي سبب
سؤالي..ىند خالص بقت قريبة مني لدرجة كبيرة كانا بقيت اعتبرىا بنتي كامرىا
يهمني جدا جدا..كىو دا بس سبب سؤالي
قالت د نجوم متفهمة :عارفة يابنتي كصدقيني انا سعيدة بالعالقة دم ازام..ىند
لقت فيكي االـ اللي ىي مفتقداىا كانا بقيت مطمنة من ناحيتها طوؿ ما انتي
معاىا
قالت ناريماف في ثقة :دا حيشجعني اسأؿ حضرتك..ىي ليو بعيدة عن باباىا
كدا? كال ىو ليو بعيد عنها للدرجة دم ?...انا شفتها بتكلمو كانو حد غريب
تماما عنها..كلما سألتها قالت لي انها مابتحسش انو ابوىا كانو بعيد عنها طوؿ
عمره..ككالـ مش قادرة اتخيلو..ممكن اعرؼ من حضرتك توضيح?
تراجعت د نجوم في مقعدىا ثم اطلقت تنهيدة حارة قبل اف تقوؿ في مرارة  :دا
حديث يطوؿ شرحو يابنتي .انا حزينة انها بتقوؿ كدا دايما كحاسة كدا تجاه ابوىا
بس.ما اقدرش الومها ..مش حتفهم الظركؼ اللي خلتو يبعد كدا ابدا
سألتها ناريماف مباشرة  :طيب ممكن افهم انا ? بدكف تفاصيل اك الكالـ في
الماضي لو دا حيسبب حرج لحضرتك
اكمأت د نجوم براسها كقالت متنهدة في حزف  :لما طارؽ اتجوز ديمة اـ
ىند..ماكنش بيحبها..كانتي عارفة السبب
صمتت ناريماف كاف بدا عليها االنفعاؿ فواصلت نجوم كالمها  :ىي كانت
حاسة بكدا انو مش بيحبها..كدايما كانت تشتكي من ىجره ليها..كىو من ناحيتو
ماحاكلش يقرب منها كال يفهمها ىي فعال كانت عصبية شويتين كبتحب نفسها
شوية كفكرة انو مايحبهاش اك يفكر في غيرىا كانت بتقتلها كلذلك كانت دايما
تتخانق معاه كيحصل بينهم مشاكل كتير .ديمة بعصبيتها الدايمة..ماعرفتش
تحتويو فالفجوة بينهم زادت ىو من ناحيتو كماف ماكنش بيحاكؿ يصلح..كلما
جابو ىند افتكرت اف كجودىا حيقرب اللي بينهم لكن لالسف ديمة زادت
عصبيتها القل شئ كطارؽ مش من النوع اللي بيحب الخناؽ كالصوت العالي لكن
في نفس الوقت بيبعد..كاف تقريبا ىاجرىا مافيش بينهم ام عالقة زم ام زكجين
.يعني منفصلين من غير طالؽ تحت سقف بيت كاحد..لحد ما جو يوـ جالي كىو

شبو منهار..بيقولي اف ديمة بتخونو ..كمع صديق ليو عايش في انجلترا كاتعرفوا
علي بعض ىناؾ ..ماصدقتش..ديمة بنت اسرة كبيرة كمحترمة بس ىو اكد لي انا
كباباه كطبعا بعد ما اتأكدنا اتكتمنا الخبر علشاف الفضايح كىو طلقها..رجعت
مصرمع ىند بس ىو فضل في انجلترا..دخل في موجة اكتئاب حادة.كاعتزؿ
الناس ..مابقاش يكلم حد كال يقابل حد..محصور في شغلو كبس ..راح لدكتور
نفسي كبدأ العالج لكن مارجعش طارؽ بتاع زماف كانت صدمتو في مراتو كبيرة
كانا يابنتي رغم اللي ىي عملتو كاللي ىي جريمة في حق نفسها كفي حق زكجها
بس ىو غلطاف ..ىو ماكنش ليها زكج كال كاف قريب منها كال حتي بينهم ام
عالقة..ىي عصبيتها زادت اضعاؼ كبقت بتدخن كتير لغاية ماجالها سرطاف الرئة
كماتت خالؿ سنة من المرض كسابت لنا ىند..انا كجدىا ربيناىا..كانت نور
عينينا اللي معوضانا غياب طارؽ اللي اعتزؿ الدنيا..ىند ماحستش ببعد ابوىا
كبدأت تتأثر اال لما جدىا اتوفي..النو كاف بالنسبة كل حاجة يمكن مازعلتش
علي فراؽ امها قد مازعلت علي فراؽ جدىا..امها كانت عصبية قوم معاىا
كبتعاملها بعنف..انا اللي متأكدة منو اف طارؽ بعيد عن بنتو غصب عنو..ماكنش
يقدر يربيها في ظركفو النفسية اللي كاف بيمر بيها..ككماف سفره كشغلو..ىند مش
قادرة تتفهم دا كال حتقدر كال انا حقدر اقولها حاجة
صمتت ناريماف لحظات لتستوعب كل ما سمعتو ثم ىزت رأسها قائلة بغير اقتناع
 :كل اللي حضرتك قلتيو مايبررش لو اللي بيعملو..انو يتخلي عن ابوتو بسهولة
كدا كيحرـ بنتو منو كيحرـ نفسو منها..ىند دم نعمة من ربنا الحضن منها شفا
لكل االالـ الدنيا..نعمة يتمني المحركـ منها ضفرىا..ما يبررش ابدا دا..حتي
خيانة زكجتو ليو كاف سبب فيها اتجوزىا ليو لما حيرميها كمش حيديها حقوقها
الشرعية ?
تنهدت نجوم قائلة في اسي  :معاكي حق..بس الظاىر اف حبو ؿ...صمتت كىي
تلقي نظرة علي ناريماف سريعة قبل اف تشيح بوجهها متابعة  :حبو االكالني اقوم
من ام حاجة
قالت ناريماف في قوة:ال يا دكتورة نجوم مش موضوع حب..الحب عمره ما
يتحوؿ لقوة مدمرة قاسية كدا..عمر ما االنساف المحب مايتحوؿ النساف قاسي

بالشكل دا حتي لو اتعرض لصدمة زم صدمة طارؽ..ال طارؽ اكيد كاف عنده
استعداد من زماف للمرض النفسي..كاتبلور الموقف بعد موضوع زكجتو
تساءلت نجوم  :تقصدم ايو ??
اجابت ناريماف في لهجة قوية  :ااقصد انو طوؿ حياتو ماكنش بيختار رغباتو..كل
اللي بيعملو بناءا علي رغباتكم انتم .اعمل دا كماتعملش دا..سيب دم..اتجوز
دم..اتخصص كذا ال ماتدخلش كذا..ماسبتهوش مرة يختار لنفسو..فكانت دم
النتيجة..الموضوع مش موضوع حب..ال ابدا
كجمت د نجوم لحظات كىي تتطلع الي ناريماف مشدكىة..ال تدرم بماذا تجيب
فتابعت ناريماف بلهجة اقل حدة  :اعذريني يا د نجوم ما كنتش اقصد احتد
لكن..كنت عاكزة اكضح
د نجوم في مرارة  :معاكي حق كادينا دفعنا التمن غالي .بعد عننا كحرمنا منو كىو
كحيدنا مرة قالها لنا صريحة  :كنتوا عاكزين حفيد اك حفيدة..كانا جبتو لكم..باباه
عاش محركـ منو كعاش اكاخر ايامو يتمني يشوفو لكن طارؽ مانزلش اال بعد
كفاتو..كانا زم ما انتي شايفة..كل فين كفين علي مابينزؿ..خايفة انا كماف اموت
كىو مش موجود
قالتها بصوت متهدج باكي فربتت ناريماف علي يدىا في تعاطف كقالت  :ربنا
يديكي الصحة..كل شئ كلو حل .
قالت د نجوم متألمة  :بس صعباف عليا ىند..مالهاش ذنب في كل اللي شافتو
تعيش زم اليتيمة اـ كاب
زفرت ناريماف كقالت في عاطفة  :دلوقتي عرفت ليو كانت علي طوؿ حزينة
كمنكسرة ككنت دايما بسأؿ نفسي ليو ىي كدا..اتاريها ياحبيبتي شايلة في قلبها
كتير
انسالت دمعات علي كجو د نجوم كقالت في الم :ىو دا اللي معذبني ..ىند..
مش مهم انا خالص انا عيشت حياتي لكن ىي لسة كردة نادية ..صغيرة علي
الهموـ دم

قالت ناريماف كىي تربت علي يدىا ثانية  :اطمني علي ىند...رغم برائتها كطيبتها
كصغر سنها..قوية كحتعدم ام صعب شخصيتها من جواىا مقاتلة لمست كدا
من كاـ موقف..كاللي بيتعرض للصعاب في بداية حياتو بيقوم مش بيتكسر كانا
حفضل معاىا كمش حسيبها ابدا الخر نفس فيا
اغركقت عينا د نجوم بالدموع كقالت بامتناف كبير لناريماف  :مش عارفة ااقولك
ايو يابنتي كال اشكرؾ ازام..ىند قبل كاـ شهر كانت رافضة تكمل في الكلية
كعملت مشاكل كتير..اتغير حالها تماما بيكي انا ماكنتش مصدقة نفسي كىي
البسة لبس العمليات كسعيدة كطايرة من الفرحة كىي رايحة لك اليوـ دا
ابتسمت ناريماف كقالت مطمئنة  :كلسة لو صدؽ ظني فيها حتطلع جراحة عظيمة
اف شاء اهلل..بتستوعب المعلومات بسرعة كبيرة..ىند اتولدت علشاف تبقي
طبيبة..الطب بيجرم في دمها بالوراثة بس كانت عاكزة الحافز
اغركقت عينا د نجوم بدموع السعادة كغمغمت بارتياح كبير  :الحمد هلل
يابنتي..ربنا يعلم .كالمك دا ريحني ازام كاسعدني ازام..ربنا يبارؾ لك
ابتسمت ناريماف كقالت كىي تربت علي يدىا في حناف  :الحمد هلل انك
ارتحتي..كمن ىنا كرايح ماتقلقيش من ناحية ىند تاني...استئذنك بقي علشاف
اتأخرت ثم قامت فاستوقفتها د نجوم قائلة  :ناريماف
التفتت اليها ناريماف متسائلة فقالت د نجوم بصوت خافت ممتن  :سامحيني يا
بنتي..سامحيني من قلبك
ابتسمت ناريماف في كد ثم عادت لتمسك بيد د نجوم قائلة  :انا خالص نسيت
الماضي زم ماقلت لحضرتك ككماف مسامحاكي كلو خطأؾ في حقي نتيجتو اف
ىند تبقي موجودة في حياتي دلوقتي فأنا راضية كمسامحة ككماف ممتنة
ليكي..تصبحي علي خير
ثم قامت مغادرة تتابعها عينا نجوم الممتنتين السعيدتين الدامعتين
***
في منزلها ليال تمددت ناريماف علي االريكة بالردىة في استرخاء كرأسها علي قدـ
امنية التي اخذت تمرر يدىا علي شعرىا ككأنها ابنتها الصغيرة فقالت ناريماف في

اسف  :ماتزعليش مني يا امنية..انا عارفة اني غلطت بس سامحيني بقي كانت
نفسيتي تعبانة..من الرقدة مش متعودة عليها
أمنية في و
ىدكء و
حاف كىي تواصل تمرير يدىا علي شعر ناريماف  :من إمتي بزعل
منك كال ً
انت بتزعلي مني..أنا خالص حفظتك يا ناريماف كبعاملك زم عيل من
عيالي لدرجة إني بفكر مرة ً
كانت شايطة زم القطر كدا أرزعك كف علشاف
تفوقي
ابتسمت ناريماف كقالت متوعدة  :أعمليها كأنا أعلق لك ىيثم من رجلو
قالت أمنية ضاحكة ً :
كانت فاكرة دا دا تهديد ليا ? دا تحفيز اني انفذ اللي في
دماغي
قالت ناريماف في استرخاء  :أم حاجة منك يا أمنية اتقبلها
ابتسمت أمنية كقالت  :طيب ماتقولي لي بقي إيو اللي عصبك كدا ??.
زفرت ناريماف كقالت  :د ليلي رئيسة القسم بتاعنا كانت جايبة لي عريس كعمالة
بقي تقنعني كالعمر بيجرم كالسن كالعياؿ كالب الب الب..كأنا بقيت أتعصب
من السيرة دم يا أمنية أنا مش صغيرة الناس توجهني كتنصحني .
ربتت امنية علي رأسها كقالت  :طيب اقوؿ رأيي من غير ماتتشنجي
ناريماف في ىدكء  :قولي
أمنية  :كوف الموضوع دا بيعصبك لمجرد الكالـ فيو يبقي دا معناه اف مانسيتيش
طارؽ زم مادايما بتقولي
قالت ناريماف بنفس الهدكء  :ال طبعا نسيتو
قالت أمنية في ثقة  :لو ً
كنت نسيتيو كنتي ببساطة فتحتي بيتك الم راجل تاني
دؽ عليو
ناريماف  :ايو فتحتي بيتك ألم راجل دم يا أمنية? معناىا مش حلو
أمنية  :أقصد كنتي قبلتي بسهولة تقابلي أم راجل عاكزؾ
ناريماف  :برضو مش حلو المعني
أمنيو  :يوكككه ً
كنت اتقبلتي فكرة الجواز تاني يا ناريماف..عاجبك دم ?

قالت ناريماف  :أيوه دم كويسة..ما كاف من األكؿ
كوكي :إبرزم أنوثتك
ىزت أمنية رأسها في سخط بينما ىتفت بو ناريماف  :اخرس بقي ياكوكي كاف يوـ
مهبب يوـ ما نصحت زينب قدامك
قفز القط ىاتفا  :ميااااكككك
ناريماف ممازحة  :ال يا تيمور مش معني انك عاكز تتجوز تجيلي كتبص البصة
دم..اصبر لما اشوفلك عركسة مناسبة
أطلقت أمنية ضحكة قصيرة مرحة ثم ضربتها علي رأسها كقالت  :ياقليلة األدب
شغلتك في النسا خلت دماغك تحود شماؿ دايما
ناريماف ضاحكة  :اسكتي دا انا مؤدبة كدا انتي مابتسمعيش القفشات اللي
بتتقاؿ جوه اكضة العمليات..يندم لها الجبين
ىزت أمنية رأسها مرة اخرم بعدـ رضا ثم سألتها ثانية  :طيب قولي لي رحتي فين
لما خرجتي
قالت ناريماف  :العيادة..كتتخيلي اف ىند جاتلي ىناؾ..بتقولي انها حست اني
حكوف ىناؾ
ارتفع حاجبا أمنية في دىشة ثم قالت في حناف  :قالت لنا إنها رايحة لجدتها
أتاريها كانت ناكية تشوفك..البت ىند دم يا ناريماف فعال كأنها بنتك من لحمك
كدمك..كدخلت قلبي انا كماف
قالت ناريماف بحناف  :فعال انا كماف حاسة كدا كمابقتش قادرة علي بعدىا..
نفسي تبقي معايا طوؿ الوقت
لما كصلتها لجدتها سألت عن طارؽ ليو بعيد عن بنتو كدا ككانت مفاجأة يا أمنية
سألتها أمنية باىتماـ بالغ  :إيو
حكت لها ناريماف مادار بينها كبين د نجوم باختصار فغمغمت أمنية في دىشة :
زم األفالـ بالظبط...بس دا معناه انو بيحبك بجنوف

ىزت ناريماف رأسها نفيا كقالت  :ال مش الحب اللي يعمل كل دا..زم ماقلت
للدكتورة نجوم..القهر ككسر اإلرادة من صغره
ىزت أمنية رأسها متفهمة ثم سألتها ً :
انت فعال سامحتي د نجوم ?
قالت ناريماف ببساطة  :أيوه برضو زم ماقلت لها..ىند تمسح أم كره جوايا ليها
أمنية  :للدرجة دم ??
ناريماف  :زم ماقلت لك ىند دم حالكة الدنيا اللي جاية لي من قلب الجرح.
لم تجد أمنية ماتقولو سوم أف تابعت التربيت علي رأس ناريماف في عطف بينما
استرخت ناريماف كىي تحملق في السقف
***
في منزلها ككعادتها مؤخرا جلست زينب في ردىة منزلها تحتسي فنجاف القهوة
كتطالع إحدم الكتب في استرخاء بعدما اخذت حماما كغيرت فورمة شعرىا
كعطرت نفسها بهذا العطر الفرنسي الثمين ككضعت بعض المكياج ...كانت في
البداية تنفذ تعليمات د ناريماف كلكن مع الوقت احبت ىذا التغيير كأعجبتها
نفسها كأحست بمزيد من الثقة بنفسها كالحظت في نفس الوقت التغيير الذم
طرأ علي زكجها يحيي من جهتها ...يكاد يجن من غموضها كإىمالها المتعمد
لو..يحاكؿ بأم طريقة إثارة ام مشكلة لتتكلم كتطلع مابداخلها كلكنها كانت
تتجاىل كل ىذا مما اثاره أكثر كأكثر كىذا ماتريده ...كبينما استغرقت في قراءة
الكتاب سمعت صوت المفتاح يدكر في باب الشقة كيفتح بعدىا خطوات زكجها
المسرعة..رمقها بنظرة طويلة محنقة كتسللت رائحة عطرىا لتزيد من حنقو
كعصبيتو فاتجو الي غرفتو ليبدؿ مالبسو كتمدد في فراشو محاكال النوـ كلكن
ىيهات..األفكار تدكر في رأسو كداكمة ال تهدأ كالظنوف تملئ قلبو كغموض
زكجتو المفاجئ كتغييرىا كبركدىا من ناحيتو يثير جنونو..قفز من فراشو كاتجو اليها
مسرعا ككقف امامها ىاتفا  :أنا عاكز افهم إيو آخرة اللي بتعمليو دا
أجابت في بركد دكف أف ترفع عينيها من الكتاب  :كإيو اللي نا بعملو?
انتزع الكتاب من يديها كألقاه بعنف بعيدا كىو يهتف  :لما أكوف بكلمك تبصي
لي كتردم عليا كويس فاىمة?

قامت بدكرىا كىي تقوؿ متحفزة  :نعم يا يحيي عاكز ايو ?
ىتف بها  :عاكز أعرؼ مالك? ايو اللي مغيرؾ ?
أجابتو في بركد  :مافيش
ىتف  :ال في..حالك متشقلب كمش عاجبني
قالت بنفس البركد  :إيو اللي متشقلب بالظبط يا يحيي..أنا قصرت في إيو ? بيتك
كنظيف كمترتب كأكالدؾ في أحسن حاؿ كأكلك كشربك بترجع تالقيو
جاىز..عاكز مني ايو تاني ??
انت أنا بتكلم عليكي ً
ىتف كىو يشير إليها ً :
انت..اتغيرتي..مش دم زينب اللي
أعرفها
رفعت حاجبيها في تعجب مصطنع كقالت  :كإيو اللي مش عاجبك فيا..إني قررت
اخد بالي من نفسي شوية ? كألبس كأتشيك زم بقية الستات ? ايو اللي مزعلك
في كدا ?
قاؿ بلهجة اقل حدة  :مش زعالف بس حتي طريقتك معايا اتغيرت ماكنتيش كدا
قالت  :آه طريقتي اللي ىي تغلط ..كتتخانق كأنا اللي أصالح كأدادم ال يا يحيي
دا خالص انتهي ..
قاؿ في عصبية  :يعني إيو انتهي ?
قالت في بركد  :يعني انتهي..بتهددني كل شوية بالجواز..ركح اتجوز يا ييحي
..مش حمنعك كال حتحايل عليك ...كال حمسك فيك
ىتف  :كلمة قلتها في ساعة غضب ..إيو كفرت?
قالت بغضب مكبوت  :ال مش مرة ..دا مرات..قلتها مرات يا يحيي..كانت مش
عارؼ دا بيجرحني إزام بس انت اتعودت تجرح براحتك كأنا أداكيك..بس
خالص..كل دا اتغير..ركح اتجوز من دلوقتي لو عاكز
اذىلو التصميم الجلي علي كجهها كىتف مستنكرا  :للدرجة دم مابقتش فارؽ
معاكي يازينب?

أجابتو  :قولي إيو اللي حخسره..لو خسرتك? انا تقريبا شايلة كل حاجة فوؽ
دماغي ..بيت كأكالد بدراستهم كمذاكرتهم كتمريناتهم..كشغلي ..غير طلباتك..
انت مش مشارؾ معايا في أم حاجة بالعكس مافيش حاجة عاجباؾ بترجع تنتقد
كتهاجم كتزعق القل سبب ...لو سبتني مش حخسر حاجة أنا شغلي كعيادتي
يخلوني أعيش مرتاحة أنا كأكالدم ...بالعكس طلباتك كأكامرؾ كتحكماتك مش
حتبقي موجودة
تراجع مصعوقا من كالمها يتأملها غير مصدؽ أف ىذه ىي زينب زكجتو  :للدرجة
دم شايلة مني يابنت عمي ?
ىتفت بو زينب في غضب مرير :دا بيت القصيد يا يحيي..أنا مش بنت عمك
زينب اللي دايما تحسسها اف جوازىا منك جو باالمر من أبويا كأبوؾ كإنك مكره
عليها كاللي جت معاؾ القاىرة ماسكة في ديلك تحتمي بيك من الغربة كماسكة
فيك بأيديها كأسنانها ..ال أنا زينب مراتك..دكتورة النسا كالتوليد اللي اسمها بقي
معركؼ في أنحاء شبرا ...اللي تقدر تقف علي رجليها من غير ماحد يسندىا..أنا
مش حمسك فيك تاني يايحيي كاللي أجبركنا نتجوز خالص اتوفوا كماعدش في
اجبار..كأنا مش عاكزة منك أم حاجة كال حطالبك بأم حقوؽ..ككماف مسامحاؾ
تجمد لحظات في ذىوؿ غير مصدؽ لما سمعو كردد مبهوتا  :للدرجة دم يا
زينب شايلة مني? للدرجة دم أنا ظالم كمفترم كمش مقدرؾ ? ماكنتش أعرؼ إني
كحش قوم كدا
رفعت عينيها إليو كقالت بلوـ غاضب  :ألني عمرم ماكجهتك بعيوبك كال
باخطاءؾ كنت بعدم كبفوت كبمتص غضبك كبستحمل علشاف خاطر
أكالدم..افتكرت دا ضعف كقلة حيلة..استخسرت في نفسي حاجات كتير كنت
دايما ااقوؿ بيتي كأكالدم أكلي افتكرتو انت إىماؿ..البرفاف اللي أنا حاطة منو دا
اشترىتو بآالؼ كاللبس دا كالمكياج اللي انت بتشوؼ ستات كتير بره البساه
كحاطاه كترجع تعايرني كنت بستخسره في نفسي كأقوؿ أم حاجة تمشي بس
اتضح اف دا مش مطلوب ..الزـ اىتم بنفسي كاخد بالي منها قبل غيرم..الف في
النهاية مافيش تقدير..كال حب..انا عشت لك خدامة ما جيتش مرة قلت لي

شكرا كتر خيرؾ...كلو انتقاد كتقليل مني كتهديد بالجواز ككأني جماد مابحسش
..ال ياييحي أنا بحس كويس قول كخالص مابقتش قادرة استحمل
قالتها كلم تستطع منع دموعها من التساقط كالبكاء فصمت لحظات طويلة يتأملها
كقد شعر أنها علي حق...بل شعر بعاطفة قوية تتدفق نحوىا بقوة فاتجو اليها
كحاكؿ ضمها إليو كىو يقوؿ في رفق  :سامحيني..أنا غلطاف..ماكنتش عارؼ اف
دا كلو جواكي ً ..
كانت عمرؾ ما اعترضتي
حاكلت تبتعد عنو ىاتفة كىى تمسح دموعها  :ابعد عني دلوقتي ياييحي
جذبها إليو قائال في رفق محب  :ال مش حبعد إال لما تسامحيني..أنا عمرم ما
فكرت اتجوز..كال بصيت لواحدة تانية .حتي لو قلت من باب التهديد..جايز
أكوف غلطاف..بس صدقيني مافيش كاحدة اتخيلتها تكوف مكانك ..كمش مجبور
زم مابتقولي لو كنت قاعد معاكي مجبور..كنت طلقتك من زماف بعد كفاة أبويا
كابوكي..إيو اللي خالني استني ..انتي ست بميت راجل يا زينب ككقفتي جنبي
لغاية ماكصلنا للي كصلنا ليو كانا مش ناكر جميلك عليا بس ركتين الحياة
كضغوطها .
أشاحت بوجهها دكف أف تجيب فقاؿ في حناف كىو يديرىا اليو  :كبعدين انتي
ً
كنت مخبية الجماؿ دا عني فين? ..ما أنكرش إنك دايما جميلة في نظرم بس
جمالك زاد أضعاؼ ..مش حراـ تخبى عنى كل الجماؿ دا كأنا أكلى كاحد بيو?
غمغمت في عتاب  :كاهلل ? ببتكلم جد
قاؿ في حرارة مبتسما  :دد اؿ دد يا بنت عمي .
ابتسمت فقاؿ في شوؽ  :ايوة كدا ...بقالي قد ايو ماشفتش االبتسامة الحلوة
دم
قالت في خفوت  :أعملك العشا
ىز رأسو نفيا كقاؿ مبتسما  :ال البرفاف دا مش مخليني مركز في أكل خالص
سألتو مبتسمة  :أكماؿ مخليك مركز في إيو ??

جذبها من يدىا في لطف كقاؿ كىو يغمز بعينيو  :تعالي أكضتنا كأنا أقولك..
ذىبت معو كىي تشعر بانتصار حقيقي ...عالقتها بو من اآلف فصاعدا ستبني
بحب كعلي أسس مختلفة...تماااما
***
جلست ىند في غرفتها تذاكر مع نسرين في تركيز حين رف ىاتفها المحموؿ
فالتقطتو قائلة بلهجة جافة  :أىال يا ماجد ..الحمد هلل كويسة ..
سألها  :بتتكلمي كدا ليو
قالت في اقتضاب  :أبدا ?..بذاكر بس
سألها  :بتذاكرم إيو ?
قالت  :فسيولوجي
قاؿ  :معايا مذكرات حلوة في الفسيولوجي لو تحبي اجيبها لك في أم كقت
أجابت بلهجة جافة  :ال شكرا ..أنا بذاكر من كتاب القسم
سألها في ضيق  :ممكن اعرؼ ً
انت بتتكلمي معايا باألسلوب دا ليو ??
قالت بعصبية فجأة  :أم أسلوب يا ماجد قلت لك بذاكر
تطلعت نسرين اليها في دىشة ثم ىزت رأسها بينما قاؿ ىو  :بتتكلمي برسمية
كدا ..انا زعلتك في حاجة?
ألقت ىند نظرة علي نسرين في تردد ثم قالت بحسم  :ألنك كذبت عليا
سألها في دىشة  :كذبت عليكي ازام
قالت في غضب :ماقلتليش انك سقطت سنتين في الكلية كال سبب سقوطك كدا
المهم عندم ياماجد
بهت لحظة ثم تمالك نفسو كقاؿ  :عادم ماجتش مناسبة إني اقولك ..كبعدين دا
يفرؽ معاكي في إيو?
قالت في غضب :يفرؽ معايا سبب السقوط ...إنك اتحرمت من دخوؿ االمتحاف
كالسبب أخالقي
ىتف غاضبا  :كذب ..مين اللي قالك الكالـ الفارغ دا

قالت  :عرفتو كبس ..ياريت كل حد فينا يبقي في حالو كماتكلمنيش تاني
شعر بحنق عارـ لكالمها كلكنو قاؿ مالطفا في رفق :أنا ماقصدتش اني أكذب
عليكي في موضوع السقوط ألف ماجتش مناسبة لكن سبب السقوط مش أخالقي
اللي قالك كدا كداب..دم بنت قليلة ادب كاف بينا مشاكل راحت اتبلت عليا
سألتو  :يعني إيو اتبلت عليك يعني?
قاؿ  :يعني ادعت إني اتحرشت بيها كأنا ماعملتش كدا..دم ىي اللي كانت
بتالحقني كلما طنشتها عملت كدا علشاف تحطمني ..صدقيني ياىند...كالدليل
علي صدؽ كالمي عالقتي بيكي ..انا عمرم ضايقتك كال اتجاكزت حدكدم
معاكي?
زفرت ىند كقالت بلهجة اقل حدة :ال.بس بما اننا كنا أصدقاء كاف الزـ
تصارحني
قاؿ في حرارة كقد شعر إنو استمالها ثانية إليو :كاهلل كنت مستني مناسبة
أقولك..كمع ذلك أنا آسف..بس مش عاكزؾ تزعلي مني .
قالت في ىدكء :خالص ياماجد نتكلم بعدين بقي..أنا عاكزة اذاكر
قاؿ مالطفا :طيب عاكز أشوفك..في أم كقت تحبيو ..نتكلم
قالت  :بعد درس الهيستو إف شاء اهلل
قاؿ في خيبة امل  :لسة حستني كل دا
قالت  :دا يوـ الخميس يا ماجد مش بعيد
قاؿ  :خالص حستني..مع السالمة
كضعت ىاتفها جانبا فابتدرتها نسرين متسائلة  :ايو اللي سمعتو دا ياىند?
أجابتها ىند في ىدكء  :إيو
قالت نسرين  :موضوع سقوطو كالسبب ?
أجابت ىند ببساطة  :ىو بيقوؿ كذب كماحصلش
ىزت نسرين رأسها كقالت  :أنا قلبي كاف حاسس ياىند..الواد دا شكلو مش
مظبوط كمش عارفة ً
انت بتقابليو ليو كتكلميو

ىند في ضيق  :في ايو يانسرين..أنا عالقتي بيو في حدكد الدراسة كىو عمره
ماضايقني علشاف أقطع عالقتي بيو ..بالعكس كقت ماكنت محتاجاه في أزمة كفاة
جدك كاف بيسمعني ككقف جنبي..ماكنش في في حياتي غيرؾ كغيره
نسرين بعدـ اقتناع:مع ذلك بقولك برضو خدم بالك منو ما تأمنيلوش ..خصوصا
بعد اللي سمعتيو
ىند متعجلة انهاء الحوار  :خالص يا نسرين...ياال بقي نكمل مذاكرة
ىزت نسرين رأسها ثانية ثم امسكت بالكتاب ككاصلت المذاكرة
***
أغلق ماجد ىاتفو ككضعو جانبا كىو يزفر في حنق فسألو زميلو رامز  :مالك?
ماكافقتش تقابلك?
زفر ماجد كقاؿ في غضب  :ال بس عرفت موضوع سقوطي كقصة البت
لينا..كأكيد الواد اللي في خامسة طب دا اللي قالها ...
سألو رامز في اىتماـ  :كبعدين ىي رد فعلها إيو
ىز ماجد رأسو كقاؿ  :طبعا متضايقة كناكية تبعد بس أنا ناكم أفضل كراىا
أنا عارؼ بس د ناريماف دم كقريبها طلعوا لي منين?.ىند دم قربت تكوف زم
الخاتم في صباعي قبل ظهورىم...ماكنش حواليها حد غير جدتها كماكنتش
بتتكلم غير معايا..دلوقتي كل اللي في لسانها ماما ناريماف ...كالواد دا كماف
اللي جالي كىددني قريبها
سألو رامز في جدية  :انت عاكز إيو من ىند يا ماجد...عاكز تطولها بس ?
كالعالقة حقيقية تنتهي بجواز
ىز ماجد كتفيو كقاؿ في خبث  :لو كنت عاكز أطولها بس كاف حصل من زماف
كرميتها زم غيرىا..ىند دم ساذجة كطيبة كمش زم بنات اليومين دكؿ
المفتحين..لكن انا غرضي تاني خالص..عاكزىا تحبني كتتعلق بيا لدرجة تخليها
تقف قداـ اىلها لو اتقدمت لها كرفضوا..ىند ظركفها مثالية..جماؿ
كماؿ..كظركؼ تخليني أطلع السلم مرة كاحدة..كدا كلو كاف قريب مني جدا لوال
ظهور د ناريماف دم..دم ىند ماكنتش بتفوت يوـ إال لما تكلمني

قاؿ رامز في خبث  :خالص الصياد الشاطر يصبر علي الصيد
قاؿ ماجد متهكما  :ما أنا صابر أىو..أما اشوؼ اخرتها خايف ماتحبنيش كتعبي
يضيع ىدر
قاؿ رامز مبتسما في دىاء  :لو ماحبتكش..اعمل اللي يخليها برضو تتمسك بيك
قداـ أىلها كترفض أم حد تاني حتي لو مش بتحبك.
سألو ماجد في اىتماـ  :إزام ?
قاؿ رامز في خبث  :امسك عليها أم ذلة
ماجد متسائال في اىتماـ  :إزام
أجابو رامز  :بص انت بتقوؿ إنها عايشة في البيت الكبير دا لوحدىا مع جدتها.
أظن لو ألحيت عليها تتقابل معاىا ىناؾ كتذاكركا سوا من باب انك تطمنها..ىي
في بيتها ككسط أىلها..ساعتها ممكن تعمل أم حاجة معاىا..كتبقي كرقة ضغط..
ىي اللي جابتك بيتها مش غصب عنها..يعني مش حتقدر تفتح عينيها فيك..كزم
ماقلت ىي ساذجة كمش زم بنات اليومين دكؿ يعني ممكن تعمل دا بسهولة
صمت ماجد لحظات طويلة في تفكير ثم ابتسم في دىاء كقاؿ  :ىي فكرة
مجنونة كخطرة بس تستحق التفكير
ابتسم رامز بدكره بخبث كقاؿ  :مبركؾ مقدما

((حمدا هلل علي السالمة عودا حميدا ))
قالت عالية بابتسامة عريضة كىي تستقبل ناريماف في القسم صباحا
ناريماف كىي تسلم عليها بحرارة  :الحمد هلل ياعالية ..الصحة نعمة غالية
مابنحسش بيها اال لما بنرقد..ماتتصوريش كنت تعبانة من الرقاد أكتر من التعب
نفسو
عالية  :الحمد هلل إنك قمتي لنا بالسالمة الشغل بيبقي كحش بجد من غيرؾ
ناريماف في كد  :أنا كماف كحشني الشغل ككحشتوني يا عالية..ياال نشرب شام
في مكتبي لغاية ما يجي كقت المركر
ذىبتا الي المكتب كطلبت ناريماف شام من اـ مصطفي كطالعتهم زينب ىاتفة في
مرح  :صباح الخيييير? كأنا أقوؿ القسم منور ليو النهاردة..أتارم الدكتورة ناريماف
موجودة.
ابتسمت ناريماف قائلة  :أىال يازيزك كحشتيني
زينب في كد كىي تسلم علي ناريماف  :حمدا هلل علي سالمتك
قالت ناريماف  :اهلل يسلمك يا زينب
اخرجت زينب من حقيبتها ىدية مغلفة كقدمتها الي ناريماف قائلة في حرارة:
تسمحي لي ااقدـ لك الهدية المتواضعة دم
ارتفع حاجبا ناريماف في دىشة كىي تتطلع الي الهدية ثم أخذتها قائلة  :ىدية?
بمناسبة ايو ياترم ??
عالية ممازحة  :مش عوايدؾ يعني يا زيزك ...
قالت زينب في امتناف كىي تلقي نظرة علي ناريماف  :دم بمناسبة اف نصايحك
جابت نتيجة جبارة .
مالت إليها ناريماف قائلة  :بجد? أمورؾ اتظبطت?
زينب مبتسمة في ثقة  :كأم ظبطة
ناريماف مبتسمة  :الحمد هلل كاضح إف إبراز األنوثة جاب نتيجة

ضحكت زينب في مرح بينما ىتفت عالية متسائلة  :ممكن حد يفهمني بدؿ ما
انا قاعدة زم األطرش في الزفة كدا
قالت ناريماف مبتسمة كىي تشير إلي زينب :يعني زينب كاف في مشكلة كدا مع
جوزىا كاديتها كاـ نصيحة إزام تظبطو كتحكم امورىا معاه ..كالحمد هلل طلعت
تلميذة شاطرة .
زينب  :ماعندكيش فكرة سكاتي كتجاىلي مع التغيير اللي عملتو عمل فيو ايو ?
كاف حيتجنن رايح جام يبحلق كعاكز يتكلم بس انا مش مدياه فرصة لغاية ما
انفجر فقلت لو اللي جوايا..بس ىو صالحني كالحمد هلل رجعنا زم السمن علي
العسل
ناريماف كىي تميل اليها  :بس خلي بالك ماترجعيش لقديمو..خليكي متجددة
كفي نفس الوقت خليو يشارؾ معاكي مسؤليات البيت
قالت زينب في دالؿ  :من الناحية دم اطمني البرفاف الفرنسي تأثيره
سحر..كاتفقت معاه انو مسئوؿ عن تمرين األكالد يوديهم كيجيبهم كيشترم
احتياجات البيت من بره كىو جام كأنا عليا المذاكرة كالبيت بقي
أشارت اليها ناريماف باصبعها عالمة االمتياز كقالت ً :
انت كدا..استمرم
التفتت عالية الي ناريماف كقالت  :طيب ينوبك ثواب يا دكتورة ناريماف ادي ًن كاـ
نصيحة كدا احكم أمورم مع صفوت ربنا يكرمك
رمقتها ناريماف بنظرة متهكمة كقالت ً :
انت كضعك غير زينب ياعالية..صفوت ىو
اللي المفركض يحكم أموره معاكي..الراجل دا عاكز نصايح مش ً
انت
أطلقت زينب ضحكة عالية ساخرة فقالت عالية في سخط مقلدة اياىا :
ىههههههو ??...عجبتك قوم دم يعني ? ثم التفتت لناريماف كقالت متبرمة  :كدا
يا دكتورة ناريماف ?تقصدم إني مفترية?
ىزت ناريماف رأسها نفيا كقالت في جدية  :ال ياعالية بس مش عارفة تتعاملي مع
جوزؾ صح..حطي معاه كاطي شوية ياعالية..حسسيو إنو راجلك المسئوؿ عنك
كما تفضليش محسساه طوؿ الوقت إنك أعلي منو كتفكريو دايما بالفارؽ
االجتماعي اللي بينكم..دا في حد ذاتو ىادـ أم عالقة زكجية ..كأعتقد دا سبب

الشرخ الدايم بينكم..أنا بكلمك بصراحة ألني عاكزة مصلحتك كألف كل كالمك
معايا عنو بيدؿ علي تفكيرؾ فيو
ظهرت علي عالية عالمات الضيق
فتابعت ناريماف  :جوزؾ بيحبك ياعالية بس انتي اللي مش مدياه الفرصة يظهر
حبو كمافيش حاجة تجرح الراجل أكتر من إف مراتو تتكبر عليو كتحسسو إنو أقل
منها..كجوزؾ مايعيبوش انو بدأ من الصفر المهم كصل لفين دلوقتي ...بدؿ ما
يبص لواحدة تحسسو برجولتو كترجعي تندمي علي اللي راح
عقدت عالية حاجبيها في ضيق كالقت نظرة علي زينب التي جلست صامتة ثم
قامت فجأة كىي تقوؿ  :استئذنكم أركح أغير ىدكمي
استوقفتها ناريماف قائلة  :عالية
التفتت اليها عالية ترمقها بنظرة لوـ فقالت ناريماف في رفق :ماتزعليش من كالمي
كانا ماقلتش كدا إال لما اتأكدت انك حكيتي كل حاجة لزينب..حتي موضوع
جوزؾ مع الممرضة..الكالـ القاسي اللي يفوقك أفضل من الطبطبة اللي تضيعك
ىزت عالية رأسها كقالت بصوت متحشرج  :فاىمة..استأذف حضرتك..ثم غادرت
سريعا مقاكمة دموع حاكلت الخركج من مقلتيها
فالتفتت زينب الي ناريماف قائلة في اشفاؽ :كالمك كاف قاسي عليها يا د
ناريماف..دم كانت حتبكي
ناريماف في ىدكء :انتي عارفة أنا بحب عالية قد إيو كبعزىا..كياما نصحتها بهدكء
مافيش فايدة لغاية ما الراجل بدأ يبص بره كىي برضو بتكابر..كفاكرة انو حبو ليها
مالوش حدكد كإنو عمره ماحيسيبها ككأنها ضامناه كدا غلط.ماينفعش يازينب
نسيبها تضيع نفسها..يمكن الكلمتين دكؿ يصحصحوىا كدا كتبطل غطرسة كعند
ً
كانت لو كلمتيها انصحيها كقولي لها تلم الدكر شوية
ىزت زينب رأسها بدكف تعقيب ثم قامت قائلة  :حركح أشوفها كأكلمها
***
نعم ...في حاجة عاكزة تضيفيها ً
انت كماف يازينب?

قالت عالية ذلك بتهكم غاضب فقالت زينب في مزاح كدكد  :ال انا جيت اطمن
عليكي ياغلسة..النك خرجتي متضايقة من كالـ د ناريماف
زفرت عالية قائلة  :ال عادم مش متضايقة كال حاجة أنا بس كرايا شغل كتير
عاكزة أخلصو
زينب في رفق  :عموما يا عالية..الدكتورة ناريماف بتحبك ً
كانت عارفة كدا كويس
رمقتها عالية بنظرة متهكمة ثم قالت  :آه طبعا..بس ىي دلوقتي بتحبك ً
انت أكتر
عقدت زينب حاجبيها في تساؤؿ كقالت  :تقصدم إيو ياعالية ?
رفعت عالية حاجبيها كمطت شفتيها قائلة  :أقصد اللي قلتو..زيارات كريحات
كجايات .
قالت زينب كىي تتأملها بنظرات متفحصة في دىشة  :كدا يضايقك يا عالية في
حاجة ?
ىزت عالية رأسها كقالت مبتسمة في بركد  :ال ياستي مبركؾ عليكي ثم حملت
اكراقها كىمت بالمغادرة كلكن زينب استوقفتها قائلة  :عالية ...في ‘يو بالظبط ?
مالك ? بقالك مدة كدا مش طبيعية
رفعت عالية حاجبيها كقالت في بركد متناه  :ال أنا طبيعية جدا ماتقلقيش
زفرت زينب كىمت بقوؿ شئ لوال أف دخلت إحدم الممرضات قائلة :د زينب
دكتورة ناريماف عاكزة حضرتك في مكتب د ليلي
قالت زينب  :ماشي
فاشارت اليها عالية بيدىا قائلة بتهكم  :اتفضلي ركحي لها .
رمقتها زينب مرة اخرم بنظرة تجمع مابين الدىشة كالضيق كغادرت بينما قذفت
عالية بالورؽ بعيدا في غضب
***
في غرفة العمليات كقفت ثالثتهن كانت ناريماف تعمل في تركيز بالمنظار ..كانت
عملية إزالة رحم..حين سألت عالية فجأة مبتسمة في خبث :قولي لي بقي
يازيزك..د ناريماف كانت عاكزاكي في إيو?

القت عليها ناريماف نظرة سريعة ثم عاكدت عملها بينما اجابتها زينب في بساطة :
كانوا بيتكلموا في الحفلة كد ليلي كانت عاكزة د ناريماف تتكلم عن الحالة
فدكتورة ناريماف اعترضت كطلبت إني أتكلم عنها ألنها حالتي باألساس
غمزت عالية بعينيها في خبث كىي تقوؿ مبتسمة بلهجة ذات مغزم  :مش قلت
لك من شوية ? د ناريماف بقت بتعزؾ قوم
رمقتها ناريماف بنظرة أخرم كلم تعقب بينما تجاىلت زينب الكالـ
كقالت مغيرة مجرم الحوار  :الست دم صعبانة عليا قوم..جوزىا صعيدم
كبيحب كثرة العياؿ كأتجنن لما عرؼ اننا مضطرين نشيل الرحم..شكلو كدا
حيستغني عنها
ناريماف في غضب  :غبي..دا نصيب كالحمد هلل ربنا رازقو بولد كبنت عاكز إيو
تاني
زينب  :صعيدم بقولك يا د ناريماف يعني كثرة العياؿ عنده عزكة
قالت عالية في استخفاؼ  :ايوة تفكير متخلف..الصعايدة كالفالحين عندىم
شوية تقاليد كدا عاكزة مقلب الزبالة تترمي فيو..بيعاملوا الست كأنها جزمة في
رجليهم يلبسوىا كيقلعوىا زم ماىم عاكزين .
كانت تتحدث بلهجة تهكمية اثارت دىشة ناريماف كفهمتها زينب كقالت  :مش
كلهم يا عالية كدا
قالت عالية في استخفاؼ  :كلهم..مهما اتعلموا كاتثقفوا متخلفين .
رمقتها ناريماف بنظرة صارمة بينما عقدت زينب حاجبيها في غضب كقالت :
تقصدم إيو يا عالية? إيو كلهم دم ?
أطلقت عالية ضحكة قصيرة قبل أف تقوؿ بابتسامة باردة  :آه نسيت انك صعيدية
كجوزؾ كدا..بس ماتاخديش االمور علي أعصابك يازيزك..الكالـ مش ليكي
ىتفت بها زينب فجأة في انفعاؿ  :طبعا اكيد مش حاخد كالمك السخيف
عليا..النو مش صحيح..الست الصعيدية ست محترمة بتعرؼ تقدر جوزىا
كعمرىا ماكانت جزمو في رجلو..الدكر بقي علي بعض القاىريات اللي عاكزين
رجالتهم جزـ في رجليهم كمابيعرفوش معني إزام تحترـ راجلها

نقلت ناريماف بصرىا بينهما في غضب بينما ىتفت عالية فجأة  :تقصديني
بالكالـ دا يا زينب?
أشاحت زينب بيدىا في غضب  :كاهلل بقي اللي علي راسو بطحة
ىتفت عالية  :ال ً
انت عديتي حدكدؾ ك...
(اطلعوا بره انتوا االتنين )) ىدر صوت ناريماف الغاضب كىي تشير إليهم بيدىا
تجمدت كال منهما لحظات فكررت ناريماف ىتافها  :اطلعوا بره..ثم التفتت إلي
إحدم الممرضات كقالت لها  :ابعتي لي د ركفاف أك د سمية كخليها تتعقم بسرعة
كتيجي ثم التفتت الي زينب كعالية اللتين تجمدتا كىما يتأمالنها في ذىوؿ كقالت
بكل غضبها  :ياريت تستنوني لما أخلص في مكتب د ليلي
سألتها عالية غير مصدقة  :بتطرديني يا د ناريماف ?
أجابتها ناريماف كىي ترمقها بنظرات نارية غاضبة  :أيوه ياعالية..طالما نسيتي
نفسك كنسيتي انك جوه أكضة عمليات مش في شارع ..ياال مع السالمة
تأملتها عالية لحظات قبل أف تخلع ماسكها كتندفع خارجة غاضبة كالصاركخ
كتبعتها زينب غاضبة
أما ناريماف فقد تابعت عملها ثانية بكل ىدكء
***
أنهت ناريماف العملية ثم اتجهت ألي مكتبها كقد بدت عليها عالمات
التجهم..طلبت من أـ مصطفي شام كالمعتاد ثم قامت باستدعاء كال من زينب
كعالية كماىي إال لحظات حتي اتت كال منهما ككقفتا أمامها كقد بدت علي
كليهما عالمات الغضب كاالنفعاؿ ..فقالت ناريماف في غضب عارـ كىي تنقل
بصرىا بينهما  :ممكن اعرؼ ايو اللي ىببتوه في أكضة العمليات دا? اتجننتوا?
أسرعت زينب تقوؿ بلهجة اعتذار  :قبل ما تقولي أم حاجة يا د ناريماف ..أنا
عارفة اني غلطت كبعتذر لك كأكعدؾ أني مش حكرر دا تاني مهما اتعرضت
الستفزاز أك حد اتجاكز معايا قالت ذلك كىي ترمق عالية بنظراتها الغاضبة
ىزت عالية كتفيها في ال مبااله فقالت ناريماف  :تماـ يازينب ..تقدرم تركحي
تشوفي كراكي ايو

ألقت زينب نظرة أخرم علي عالية ثم غادرت المكتب بينما التفتت ناريماف الي
عالية متسائلة في غضب ً :
كانت يا ست عالية ? ايو حكايتك بالظبط ىة?
رمقتها عالية بنظرة لوـ حادة ثم قالت بغضب مكبوت  :آخر حاجة كنت أتصورىا
اف حضرتك تطرديني من أكضة العمليات
ناريماف غاضبة  :كأنا آخر حاجة كنت اتخيلها اف لك في التلقيح كرمي الكالـ
ياعالية...كفين في أكضة العمليات .إيو اللي جرالك بالظبط?
عالية في اعتداد غاضب  :ماقصدتش ال تلقيح كال رمي كالـ
ىتفت ناريماف في غضب كىي تشير اليها  :ال تقصدم..كانا فاىماكي كويس
ياعالية كحافظاكي..ياريت تنحي مشاكلك الشخصية عن الشغل اك خدم اجازة
ريحي اعصابك شوية لكن تدخلي االمور في بعضها ال .كخلي بالك آخر حاجة
ممكن أسمح بيها الخناؽ كال حتي الغمز كاللمز في الشغل كمافيش استثناء لحد
حتي لو كنتي انتي ...أنا حفوت المرة دم بس ...لكن المرة الجاية حيكوف رد
فعلي غير خالص
رمقتها عالية بنظرة عتاب مريرة كقالت  :حتعملي إيو يا د ناريماف ?
قالت ناريماف بلهجة قاطعة  :حعمل معاكي زم مابعمل ماغيرؾ ياعالية .
غمغمت عالية بتهكم مرير:اه كنت عارفة اني مهما عملت حفضل التابع بتاعك.
كقت الجد حترميني عادم ك....
ىدر صوت ناريماف الغاضب :عالية..اقفي عدؿ كبرضو اتكلمي عدؿ كإياؾ
تتجاكزم حدكدؾ
أشاحت عالية بوجهها الغاضب كقد بدأت دموع تلتمع في عينيها فتابعت ناريماف
 :انا عمرم ما اتعاملت معاكي كتابع .ال كأخت صغيرة كصديقة كانتي عارفة كدا
كويس..زم ما انتي عارفة كويس اف ليا قواعد مابستثناش منها حد .حتي
نفسي..كاللي انتي عملتيو النهاردة بالنسبة لي خطأ فادح..يحصل في ام كحدة
اكأل مجموعة إال عندم ..منظرنا ايو قداـ التمريض كإحنا شغالين تلقيح علي
بعض? عيب ياعالية.

صمتت عالية كقد احتقن كجهها كقاتلت الدموع لتنساب علي كجهها فتابعت
ناريماف مؤنبة  :بطلي بقي شغل المراىقين بتاعك كغيرة االطفاؿ اللي مالهاش
الزمة كبطلي كماف تفتحي كدانك كصدرؾ ..للناس اللي بقيتي تقعدم معاىم
كبدأتي تاخدم أسلوبهم كطريقتهم
التفتت اليها عالية بعين دامعة  :تقصدم مين?
جلست ناريماف قائلة كىي ترمقها بنظرات حادة  :انتي عارفة قصدم مين ...آه
أنا رقدت اسبوعين بس كل حاجة كنت بعرفها أكؿ بأكؿ ..مش تجسس كال سعي
كرا األخبار..ال ياست عالية في ناس متخصصة تنقل االخبار حتي بدكف سؤاؿ
كتنقل كالـ من باب التقويم ..كالتوقيييع ..كخالفو ..بس أنا بقي بسمع من ىنا
كأفوت من ىنا ألني عارفة عالية كزينب كعارفة كل كاحد كمستحيل اخلي حد
يوقع بيني كبين حد خصوصا أنتى..بس انتي بقي كااضح إنك بتسمعي كبتقعي
في الفخ بسهولة ..
ظهر االرتباؾ علي عالية فقالت بسرعة كتوتر متحاشية النظر لوجو ناريماف  :أنا
مابسمعش لحد ك
قاطعتها ناريماف  :ال بتسمعي كالدليل أىو الكلمة اللي قلتيها لي تابع ليكي..كلمة
تابع اللي طلعوىا عليكي عاكزين يقنعوكي بها بالعافية ...
صمتت عالية فقالت ناريماف بلهجة أقل حدة  :أنا حعتبر كل اللي حصل النهاردة
كاللي انتي قلتيو كأنو ماحصلش ..بس ياريت تاخدم بالك بعد كدا
زفرت عالية ثم قالت بصوت متحشرج  :حضرتك عاكزة مني حاجة تاني ??
تطلعت اليها ناريماف لحظات في صمت قبل اف تقوؿ في ىدكء  :ال اتفضلي
شوفي شغلك
أسرعت عالية تغادر مكتبها بينما زفرت ناريماف في قوة كىي تغمغم  :كاهلل كعرفوا
يوقعوا بينا ياعالية
***
أنهت ناريماف عيادتها كقادت سيارتها عائدة لمنزلها ...كانت تشعر طواؿ اليوـ
بضيق كبير من تصرؼ عالية ...كمن التغيير الذم حدث لها..عالية من االشخاص

الذين يجعلونها تحتمل العمل كسخافاتو كضغوطو ..لكن كاضح أف جهود التوقيع
بينهم قد بدأت تثمر..قطعت افكارىا اتصاؿ ىاتفي فاخذت ىاتفها كالقت نظرة
لتجدىا ىند..قامت بالرد :آلو ...أىال ياىند
ىند بصوت ضعيف  :مامي ...أنا تعبانة
انت ً
ناريماف في قلق  :مالك ? ما ً
كنت كويسة الصبح في المحاضرة
ىند بضعف :بعد مارجعت..حسيت إني سخنة كعندم مغص جامد كمش قادرة
أقوـ
قالت ناريماف بلهجة قلقة  :طيب ياىند أنا جاية لك أىو في الطريق .
قادت السيارة إلي منزؿ ىند كركنتها كدلفت من البوابة الي الداخل لتستقبلها ىند
بابتسامة عريضة فقالت ناريماف في دىشة كىي تضع يدىا علي جبينها  :ما انتي
كويسة أىو كمافيش حرارة
ىند كىي تجذبها للداخل  :أنا كويسة فعال ..بس عملت كدا علشاف تيجي
كأشوفك كنتعشا سوا
جلست ناريماف كأخذت تتأمل ىند التي جلست بجوارىا مبتسمة في دىشة
مستنكرة  :يعني ً
كنت بتضحكي عليا ?
ىند كىي تميل برأسها علي كتف ناريماف  :أيوه لقيت دم الوسيلة الوحيدة انك
ترضي تيجي..نانا نامت بدرم كأنا عاكزة أتعشي معاكي
ابعدتها ناريماف قائلة في عتاب  :تقومي تقلقيني عليكي? أنا جاية طوؿ الطريق
بضرب أخماس في أسداس
ىند متبرمة  :ماىو لو طلبت منك تيجي حتقولي لي تعبانة كمش حترضي تخليني
أنا آجي لك حتقولي الوقت متأخر كأنا عاكزة أقعد معاكي شوية ..بقالي يومين
ماقعدتش معاكي.
قالت ناريماف  :ما إحنا كنا سوا في الكلية النهاردة
ىند معترضة كىي تميل علي كتفها ثانية  :مش كفايةأانا عاكزة أكوف معاكي علي
طوؿ ...

ناريماف كىي تربت علي كتفها في حناف  :أنا كماف نفسي تكوني معايا دايما بس
حنعمل ايو ? إف شاء اهلل في اإلجازة تيجي تقعدم معايا كاـ يوـ بعد إذف جدتك
طبعا
ىند في احباط  :لسة حستني علي اإلجازة
ضمتها ناريماف اليها كقالت  :مافيش أسرع من االياـ..كعموما يا ستي خلي كل
أسبوع يوـ نقضيو سوا..ليكن الجمعة كأعلمك شوية حاجات كدا..تاخدم
استيتش ..شوية إسعافات أكلية كدا كتدم حقن كريد كعضل كتحت الجلد
برقت عينا ىند في فرحة كصفقت بكفيها في حذؿ كىتفت في فرح طفولي :
يس ...يس ..يس
ابتسمت ناريماف كقالت  :ذاكرتي كويس النهاردة?
ىند في حرارة مشيرة بيدىا  :ذاكرت الحمد هلل..اسألي نانا
ابتسمت ناريماف في رضا كقالت  :تماـ..يوـ الخميس الجام في حفلة منظماىا
الجامعة لتكريم الدكاترة اللي قاموا بالعملية للحالة اللي كنتي عاكزة تحضريها دم
..كانت نسبة نجاحها شبو مستحيلة بس الحمد هلل عدت .
ىتفت ىند كىي تتأمل ناريماف في فرحة :بجد...الحفلة دم لحضرتك ?
ىزت ناريماف رأسها نفيا كقالت  :ال مش ليا مخصوص ..انا كنت مقترحة بس
نعمل احتفاؿ بسيط في القسم نوزع فيو ىدايا رمزية كشهادات تقدير للدكاترة
الصغيرين كالتمريض كنوع من التشحيع النهم تعبوا جدا معانا ...لكن الموضوع
كسع ككصل لرئيس الجامعة فقرر يكوف التكريم علي مستوم الجامعة ...
عانقتها ىند قائلة في حب  :مبركؾ مقدما يا مامي تستاىلي كل خير
ربتت ناريماف علي ظهرىا كقالت  :بقولك كدا علشاف حتيجي معايا الحفلة دم
كال ايو
ىتفت ىند متحمسة  :طبعا حجي ..مش محتاجة سؤاؿ
قالت ناريماف مبتسمة  :خالص ابقي استعدم ..كأقوـ بقي علشاف تعبااانة كعاكزة
أناـ
ىند محتجة كىي تمسك بيدىا  :ال يامامي حتتعشي معايا بليز

ناريماف معترضة  :أنا مابقتش باكل بالليل ياىند ..ىي كوباية شام من غير سكر
كخالص..أتعشي انتي بالهنا كالشفا
ىند في الحاح  :علشاف خاطرم ..انا عملت بيتزا مخصوص علشانك
قالت ناريماف متعجبة  :بيتزا? يعني من الشئ لبيتزا? معدتي حتتعب كدا
ىند في الحاح  :ال دم خفيفة بالخضار..علشاف خاطرم
زفرت ناريماف كعاكدت الجلوس قائلة في استسالـ  :خالص أمرم هلل اتعشي
معاكي
ىتفت ىند في فرحة  :ثواني كالسفرة تكوف جاىزة كانطلقت للمطبخ
فهتفت بها ناريماف  :سفرة ايو يابت انتي للبيتزا ?ىاتيها ىنا علي الكنبة ناكل
كنخلص ..لسة حنقعد علي السفرة ?
ضحكت ىند كقالت غامزة كىي تشير الي فوؽ  :نانا بتتجنن لو لقيتني باكل كدا
علي الكنبة
ضحكت ناريماف كقالت  :عارفة ك...بترت عبارتها كقالت مسرعة  :أكيد بتحب
تحافظ علي التقاليد ...إحنا بتوع عصر السرعة
ضحكت ىند كدخلت المطبخ بينما تابعتها ناريماف بنظراتها المحبة الحنونة
***
علي إحدم المقاىي البلدم القريبة من منزؿ ناريماف جلس ىيثم مع مجموعة من
أصدقائو يشربوف الشام كيتابعوف إحدم المباريات الهامة في دكرم االبطاؿ
االكركبي في حماسة شديدة ...كفي كسط المباراة ماؿ عليو أحد اصدقائو كقاؿ
بلهجة توحي بالخطورة  :بص ياىيثم الموضوع اللي كلمتني فيو مالقتش لو حل اال
شخص كاحد جدع كابن بلد كحيفيدؾ فيو ...اسمو صالح الفولي ىو جام بعد
شوية ممكن تكلمو بين الشوطين كدا كىو حيفيدؾ
قاؿ ىيثم  :بس الموضوع دا يا كائل ماحدش يعرفو غيرؾ ..أنا مش عاكز شوشرة
قاؿ صاحبو في حرارة  :عيب يابني..اف شاء اهلل يتحل ماتقلقش

لحظات كاتي شاب طويل ضخم الجثة أسمر اللوف ثقيل الشعر كاتجو اليهم فقاؿ
كائل لهيثم  :أىو جو أىو
اقترب منهم الشاب فقاـ كائل يسلم عليو بحرارة كعرفو بهيثم الذم قاـ بدكره
يسلم عليو كقاؿ كائل  :أىو أبو صالح قدامك اىو كلمو في الموضوع كىو مش
حيتأخر
قاؿ صالح كىو يشير الي صدره  :تحت امرؾ ياباشمهندش ..خير
انتحي بو ىيثم جانبا كقاؿ لو بصوت خفيض :أكيد كائل حكي لك شوية عن
الموضوع
صالح كىو يدخن سيجاره بقوة  :أيوة..انت عاكز إيو منو ? تبعده بس عن بنت
عمتك كال تديلو درس ..يعني عاكز توصل معاه لغاية فين ? تأذيو مثال?
أسرع ىيثم يقوؿ  :ال ..مش عاكزين نئذل أنا بس عاكز أشوؼ طريقة يبعد بيها
عن بنت عمتي نهائي ..ىو منفلت كبتاع بنات كىي ماتعرفش عنو حاجة
قاؿ صالح كىو ينفث دخاف سيجاره في قوة بثقة  :بص ياباشمهندس..اللي زم
الواد الوس ..دا بيكوف موبايلو شايل بالكم ممكن تلوم دراعو بيو ...أنا من ساعة
ما كائل حكي لي كأنا بفكر في طريقة ناخد موبايلو منو بيها ...أك الالب توب أم
حاجة يعني ممكن يكوف مخزف عليها صور كال محادثات كنهدده بيها كساعتها
حيبعد ...لو مانفعتش ممكن نقرص لو كدنة قرصة صغيرة ...
ظهرت عالمات القلق علي ىيثم كردد  :نقرصو إزام ? أنا مش عاكز نتورط في
مشاكل
قاؿ صالح في ثقة  :ال اطمن خالص ...األشكاؿ دم بتبقي جبانة بتخاؼ من
خيالها كشوية تخويف بينفعوا من غير ام مشاكل زم ما انت متخيل ...
ىيثم مفكرا  :طيب خلينا في موضوع الموبايل ...حنجيبو منو ازام
صالح في قوة  :سيبها عليا بس تديني اسمو بالكامل كشوية معلومات عنو كسيب
الباقي عليا ...خالؿ أسبوع بالكتير حيكوف الموبايل معاؾ ..دا رقمي كلمني عليو
في أم كقت
قاؿ ىيثم في حرارة  :مش عارؼ أشكرؾ إزام يا أبو صالح

قاؿ صالح في حرارة كىو يقوـ  :ال شكر علي كاجب ياريس..خير الدكتور احمد
سابق ككائل اخويا كحبيبي كعشرة عمر..اطمن خالص كاعتبر الموضوع منتهي
شكره ىيثم مرة أخرم في حرارة كغادر صالح بينما عاكد ىيثم مشاىدة الماتش
كبداخلو قلق من أف يسبب تصرفو ىذا أم مشاكل مستقبال كلكن ما باليد حيلة
***
يوـ الخميس كانت االستعدادات تجرم علي قدـ كساؽ في إحدم القاعات
الكبرم للمناسبات بجامعة االزىر كقبيل البدء توافد االطباء من مختلف
التخصصات للحضور كمن مختلف الجامعات بعد اف تمت دعوتهم رسميا..
جلست ىند تتابع مراسم البدء بنوع من االنبهار كجلست إلي جوارىا ناريماف
..كركفاف كسمية كمعهم جلست د أمينة كسهيلة ..اما ناريماف فقد كقفت بعض
الوقت مع د عبد الحليم ك د زينب ك د ليلي رئيسة القسم يرحبوف بالضيوؼ من
األطباء من الجامعات األخرم كيناقشوف الحالة مع بعض الزمالء كبحثت ناريماف
عن عالية بنظرىا في كل مكاف حتي كجدتها قد انتقت مكاف بعيدا كانضمت اليها
بعض طبيبات القسم كقريبا منها جلست كال من د سامية ك د ناىد يتابعاف
الموقف بعين متغطرسة كاستخفاؼ بينما ظهرت علي د سهيرعالمات السخط
..كما أف حضر رئيس الجامعة حتي اتخذ كل منهم مجلسو كىدأت األمور لتبدأ
مراسم الحفل بكلمة قصيرة لرئيس الجامعة..ثم د ليلي رئيسة قسم النسا كالتي
قامت بدعوة ناريماف للتحدث عن الحالة كلكن ناريماف القت كلمة قصيرة ثم
طلبت باعطاء الكلمة ؿ د زينب حيث انها صاحبة الحالة من االصل..كقامت
زينب بابتسامة خجلي بشكر د ناريماف ثم امسكت بالمايك كبدأت
بالتحدث.عقدت عالية حاجبيها كىي تتابع بينما مالت عليها ىويدا كقالت :ىي
زينب علشاف حجزت الحالة بقت بتاعتها ??.اكؿ مرة اسمع المنطق دا
ىزت عالية كتفيها متظاىرة بالمبااله بينما كاف داخلها يغلي غضبا كضيقا كال
تدرم سببا فتابعت ىويدا كىي تبتسم في خبث  :أنا كماف سمعت أف د ناريماف
رشحتها تاخد جايزة تميز ككلمت د ليلي كد ليلي كلمت رئيس الجامعة

التفتت اليها عالية بحركة حادة ثم عاكدت متابعة الحفل ثانية دكف تعقيب بينما
تناىي الي سمعها د ناىد تقوؿ ساخطة  :ككأف مافيش حد شغاؿ في القسم الزفت
دا غير ناريماف ككحدة ناريماف
عقبت سهيرساخطة  :مش موضوع شغل..عالقات كمجامالت بقي كخالفو ثم
غمزت بعينيها في خبث ىزت د سامية رأسها بعدـ رضا ثم تابعت ..تحدث د
عبد الحليم كد نعيم بإيجاز عن العملية من ناحية تخصصهم ثم بدأت مقدمة
الحفل بتوزيع الجوائز الرمزية كشهادات التقدير..قامت بالنداء علي التمريض
أكال..ثم صغار االطباء من امتياز ثم نواب اللذين صعدكا تباعا بفرحة حقيقية..ثم
األطباء المشاركين في العملية...د ركفاف ..د سمية...د دينا تخدير ...د مها
تخدير ...د عالية ..فصعدت عالية لتتسلم الجائزة كالشهادة ...ثم عادت إلي
مكانها تتابعها عينا ناريماف المتسائلة...ثم د نعيم  ...كد عبد الحليم كبعدىم تم
اإلعالف عن جائزة التميز ؿ د زينب مرسي فقامت زينب كسط تصفيق حار
لتتسلم الجائزة بابتسامة فرحة خجوؿ كزكجها كأكالدىا يصفقوف في فخر كناريماف
تصفق لها في حرارة اشعلت قلب عالية التي احتقن كجهها في غضب..ثم اخيرا
أعلنت المقدمة عن جائزة كدرع الجامعة للمتفوقين ...لألستاذة الدكتورة ناريماف
عبد الحميد أبو الفضل
شهقت ناريماف في دىشة غير مصدقة كىي تضع يدىا علي فمها فهتفت ىند في
سعادة كىي تمسك يدىا  :ألف مبركؾ يامامي..بينما انطلق التصفيق الحار ثانية ك
د ليلي تشير اليها لتصعد بابتسامة فخورة فقامت ناريماف لتتسلم الجائزة من رئيس
الجامعة بعين مسركرة دامعة بينما غمغمت د سامية في غل  :كاهلل كنت عارفة انها
اقترحت الهيصة دم كلها علشانها
د ناىد في سخط :حاجة قرؼ
بينما ابتسمت سهير في خبث كقالت  :مش قلت لكم
تسلمت ناريماف الجائزة كأخذ المصور يلتقط لها الصور مع رئيس الجامعة
فأستأذنتو لحظة كالتفتت الي ىند التي تتابعها بسعادة كاشارت اليها
لتصعد..ترددت ىند كىي تتلفت حولها في حرج فأشارت إليها ناريماف بإلحاح
فقامت اليها بخطوات مرتبكة حرجة..حتي صعدت اليها فناكلتها ناريماف الجائزة

لتمسكها كطلبت من المصور يقوـ بتصويرىا معها كرئيس الجامعة..كانت ىند
تشعر بسعادة ال مثيل لها..كىي تمسك بالجائزة كناريماف تضمها اليها في
بناء علي طلبها ثم
سعادة..التقط المصور لها عدة صور مع ناريماف كحدىما ن
طلبت مقدمة الحفل من جميع طاقم التمريض كاألطباء المكرمين بالتجمع الخذ
صورة جماعية تذكارية مع رئيس الجامعة لتوضع في لوحة شرؼ الجامعة..كبالفعل
تم ىذا إضافة لوجود ىند بجوار ناريماف في الصورة حاملة الدرع ..أما ناريماف
فقد بحثت بعينيها عن عالية التي لم تصعد ألخذ الصورة معهم فلم تجدىا في
القاعة كلها..كانت عالية قد غادرت الحفل
***
كأثناء عودتهم في الطريق ضمت ىند الدرع اليها في إعزاز كىتفت بسعادة كبيرة
 :النهاردة كاف من أسعد أياـ حياتي يامامي .
ناريماف مبتسمة في سركر  :ربنا يجعل أيامك كلها سعادة يا حبيبتي
ىند بحماسة  :اتصورت مع حضرتك كرئيس الجامعة ككماف اتصورت في الصورة
الجماعية اللي حتتحط في لو حة الشرؼ ..انا مش مصدقة نفسي
قالت ناريماف كىي ترمقها بنظرة حانية  :ال ياىند صدقي ..لسة بكرة حتكوني
احسن دكتورة في الدنيا
ىند كىي تتأملها في تأثر كحب بالغين ً :
انت اللي أحسن دكتورة كأـ في الدنيا
كلها..لو أمي الحقيقية كانت موجودة عمرىا ماكانت عملت معايا اللي انتي
عملتيو كقدمتيو ليا
ربتت ناريماف علي شعرىا بحناف بالغ كقالت ً :
انت تستاىلي كل حاجة حلوة
ياىند
غالبت ىند تأثرىا كدموعها كىي تقوؿ  :الدرع دا جميل قول
ناريماف ببساطة مبتسمة  :أيو رأيك تحتفظى ليا بيو عندؾ?
اتسعت عينا ىند في دىشة ممزكجة بالسركر كىتفت  :أخده انا ?
ناريماف ببساطة كىي تتابع الطريق :ايوة ..مش انتي ً
بنت ?احتفظي ليا بيو
عندؾ..خليو يكوف حافز ليكي علشاف تنجحي كتتفوقي كتسبقيني كماف

التمعت عينا ىند بالدموع كغمغمت بتأثر بالغ كىي تضم الدرع اليها :أنا مش
عارفة أقولك إيو??
ناريماف كىي تربت علي يديها  :ماتقوليش ياحبيبتي..عندم دركع كجوايز
كشهادات كتير الحمد هلل..بس ماعنديش غير ىند كاحدة غالية..كادتني مشاعر
أغلي عندم من كنوز الدنيا .
مالت ىند برأسها عليها كىي تقوؿ بصوت متهدج :ربنا مايحرمنيش منك أبدا
قالت ناريماف  :كال منك ياىنود ..بما اف النهاردة الخميس ممكن تستأدني نانا
بقي تباتي معايا كنقعد سوا بكره .
اعتدلت ىند ىاتفة في سعادة  :ايوة بقي..أنا حكلم نانا كمش حترفض خصوصا
لما أحكي لها عن الحفلة كالدرع ...حتنبسط قوم ...صخيح يامامي الصور
حتطلع إمتي ? عاكزة نسخ منها
ناريماف مبتسمة  :لما تطلع حاخد نسخة ليا كنسخة ليكي ماتقلقيش
قالت ىند في سعادة  :ياريت ألني حبركزىا كأعلقها في أكضتي .
ابتسمت ناريماف دكف تعليق فقالت ىند كىي تمسك بهاتفها  :دلوقتي بقي أكلم
نانا كأستئذنها
كبدأت اتصالها بينما عاكدت ناريماف االتصاؿ مرارا بعالية كلكن تليفونها المحموؿ
كاف مغلقا
***
الجمعة صباحا تساقطت االمطار بشكل غزير جدا فاستيقظت ناريماف لتستقبل
الجو النظيف المحمل برائحة المطر ..كانت تعشق الشتا كتحب منظر األمطار
كىي تنزؿ من السما لتغسل البيوت كاألشجار كالشوارع فيعود كل شئ نظيف
المع كرائحة الجو منعشة جميلة اخذت تدعو ثم ألقت نظرة علي ىند التي
استغرقت في نومها العميق كعلي كجهها ارتسمت ابتسامة خفيفة كطفل صغير
فابتسمت كىي تتأملها في حناف لحظات قبل أف تدثرىا جيدا كتتجو للمطبخ لتعد
الفطور..اخذت تغمغم في حيرة..أعملها فطار إيو بس? أكمليت تاني كال أعمل
ساندكتشات ?..بقي البت تعملي بيتزا علي العشا كأنا محتاسة أعمل فطار

ايو?..اخس علي دم امومة..أخذت تفكر لحظات قبل أف تحسم أمرىا .ىناؾ
سالتونة جاىزة ستضعها مباشرة في أـ الطبق..كفوؿ معلب بنكهات متعددة
ستضعو مباشرة دكف إضافات كتقطع العيش كتضع الجبن..غمغمت كىي تعمل
كل ىذا ببساطة في فخر  :كبكدا أكوف عملت أحلي فطار ..كمايبقاش غير أعمل
شام بلبن ك....
(صباح الخيييير ) قطعت ىند افكارىا بقولها المرح فالتفتت ناريماف إليها كقالت
مبتسمة  :صباح النوكككر..دا انا قلت حتنامي للضهر بعد سهرة امبارح
قالت ىند كىي تلقي نظرة شاملة علي االفطار  :ال ماىو أكؿ ماحضرتك بتقومي
من جنبي بحس كبقوـ أنا كماف ..الجو مطر..كشكلو حلو قوم
ناريماف في بهجة  :أيوة..بحب الشتا جدا
ىند كىي تمسك بطبق الفوؿ  :كأنا كماف
ناريماف معترضة  :بتعملي إيو أنا خالص حضرت الفطار
قالت ىند كىي تضع الطبق علي البوتجاز  :مامي تسلم أيدؾ بس في لمسات
بسيطة.كدا..يعني الفوؿ الزـ يسخن مش يتقدـ ساقع كحتة زبدة عليو علشاف
يكوف طعمو حلو قالت ذلك كىي تنفذ في سرعة
ابتسمت ناريماف قائلة كىى تراقبها  :كإيو تاني ياشيف ىند?.
ىند كىي تمسك طبق التونة كتتذكقو بدا عليها عالمات عدـ الرضا كقالت  :التونة
عاكزة شوية ليموف..كرشة كموف كفلفل..يعني شوية لمسات كدا علشاف األكل
يكوف مظبوط ..بالنسبة للعيش فالزـ يسخن..إزام بتاكلي األكل ساقع كدا ?
أطلقت ناريماف ضحكة مرحة كىي تراقب ىند كىي تنظم كل شئ بسرعة كقالت
 :أنا ما بفطرش كدا أصال ىو ساندكتش ككوباية شام بلبن كخالص أنا بعمل فطار
علشانك ً
انت
قالت ىند كىي تنهي تسخين العيش :ليو كدا يامامي بتتعبي نفسك بس
أطلقت ناريماف ضحكة اخرم طويلة  :بذمتك مصدقة نفسك? تعب إيو ً
كانت
طلعتي لي فيو القطط الفطسا.
احمر كجو ىند كقالت معتذرة  :ال ما أقصدش بس ..

قاطعتها ناريماف ضاحكة كىي تحمل بعض االطباؽ  :بس ايو ما ىي دم الحقيقة
حننكرىا ليو انا ماليش في المطبخ ...ياال كرايا
حملت ىند الباقي كخرجت كراءىا ىاتفة في حماس :اعلمك
ناريماف  :ماشي أعلمك حاجة ً
كانت تعلميني حاجة كنبقي خالصين كنبدأىا
بالمكركنة بتاعتك حلوة قوم
قالت ىند في حماسة  :متفقين
كضعتا األطباؽ كبدأتا تناكؿ االفطار في ىدكء كسألت ىند  :ىي فين طنط أمنية
كىيثم كأحمد ..مش باينين
قالت ناريماف كىي تضع لقمة في فم ىند  :عند كالدة أمنية من إمبارح...شكلها
تعباف شوية
اكمأت ىند برأسها دكف تعقيب فهمت ناريماف بوضع لقمة أخرم كىي تقوؿ :
تعرفي أف...
كلكن ىند قالت معترضة  :ال أنا حأكل نفسي أحسن
أطلقت ناريماف ضحكة مرحة كقالت  :طلعتي ناصحة أىو كنت حضحك عليكي
تاني
ابتسمت ىند كىي تشير لرأسها  :ال ماىو أنا ذكية
ناريماف ضاحكة  :ماشي طيب كلي بقي كويس
ىند متسائلة في اىتماـ :حضرتك كنتي حتقولي إيو ?
ناريماف ضاحكة  :ال كنت حخترع أم حوار لغاية ما أخليكي تخلص األكل
زمت ىند شفتيها كقالت متبرمة  :بقي كدا? ماشي
رف ىاتف ناريماف فزفرت قائلة  :ياترم مين? يارب ماتكونش كاحدة ناكية تولد
دلوقتي ...الدنيا بتمطر كلسة طالعة من دكر عيا جامد
ىند بسرعة  :ماترديش يامامي
ناريماف كىي تقوـ  :ماينفعش ياىند ..خلصي أكلك كاشربي الشام بلبن كاقعدم
ذاكرم ..إياؾ أالقيكي بتلعبي مع كوكي كتيمور

ثم التقطت ىاتفها كاجابت  :صباح الخير يازيزك..مبركؾ عليكي الجايزة
زينب  :اهلل يبارؾ فيكي ماىو البركة في حضرتك
ناريماف في كد :ليو بقي دم حالتك كمجهودؾ يا زينب ...يارب دايما موفقة
زينب في احتراـ  :ربنا يكرمك ..
ناريماف متسائلة  :خير يا زينب ?
زينب في ضيق  :الموضوع بخصوص عالية
قطبت ناريماف حاجبها كقالت  :مالها أنا الحظت إمبارح إنها متغيرة ال جت
قعدت معانا كال استنت لما تتصور كحاكلت أتصل بيها كتير الموبايل مغلق
زينب  :سمعت كماف أنها طلبت تتنقل من مجموعة حضرتك لمجموعة د سهير
ازداد انعقاد حاجبي ناريماف كقد تفاجئت تماما بهذا كرددت  :اتنقلت ? بجد?
زينب مؤكدة  :لسة عارفة من فاتن .
قالت ناريماف مستنكرة  :اتجننت عالية كال إيو جرالها ??
غمغمت زينب  :مش عارفة..ىي فعال بقالها فترة متغيرة كبقوؿ علشاف اللي بينها
كبين جوزىا..لكن ماكنتش اتصور تعمل كدا
زفرت ناريماف كقد امتلئت نفسها بالغضب كقالت بضيق عصبي :خالص يا زينب
براحتها
قالت زينب في دىشة  :مش حتكلميها ك..
قاطعتها ناريماف في حزـ  :ال طبعا..لو ىي اختارت تسيبنا مش حمسك فيها .
زينب  :علي األقل نعرؼ منها السبب
ناريماف بنفس اللهجة  :ال..انا ماعملتش معاىا حاجة كحشة كطالما مازعلتهاش
في حاجة مش حسأؿ..خليها براحتها علي اهلل تنبسط كترتاح معاىم
زينب مستسلمة  :خالص يا ماحضرتك تحبي
ناريماف في سخط :عالية يا زينب فيها حتة غطرسة كدا كغركر مش عاجبني ..كأنا
فاىماىا كويس عملت كدا ليو ..كمش حتحايل عليها

أكمأت زينب موافقة كقالت  :علي رأيك..ربنا يهديها .
ناريماف  :يارب كتترد لعقلها..استمتعي باالجازة كاشوفك االحد اف شاء اهلل..مع
السالمة
كضعت السماعة كزفرت ثانية كىي تغمغم في ضيق :بقي كدا يا عالية ...توصل
للدرجة دم ? مااشي
***
في منزلهم تطلع صفوت من النافذة الي األمطار الغزيرة كغمغم  :الجو شكلو
صعب قوم
لم تعلق عالية بل امسكت بموبايلها تتصفح عليو كضمت ياقتي ركبها المنزلي
عليها لتبعث الدؼ لنفسها فهتفت ابنتهما رنا في احباط  :مش حتودينا لتيتة
يابابي في البلد كدا ?
صفوت كىو يلتفت اليها  :لو المطر قل كالشمس طلعت حنركح يارنا..لسة بدرم
كائل متحمسا  :ياريت يابابي عاكز ألعب مع عمر كمحمود كحشوني
قالت عالية في صرامة  :مافيش مركاح في البلد..حتي لو الجو اتحسن
نظر اليها صفوت متسائال بينما قالت رنا  :ليو يامامي?
قالت عالية  :من غير ليو ..مافيش مركاح تاني البلد
كائل محتجا  :إيو السبب ?
اجابتو كىي ترمق صفوت بنظرات باردة  :مش عاكزاكم تتعلموا االلفاظ كالعادات
اللي ىناؾ
رمقها زكجها بنظرة غاضبة كقاؿ  :الفاظ ايو كعادات ايو اللي حيتعلموىا يا عالية
ىناؾ?
ىزت كتفيها كقالت بهدكء مستفز  :األلفاظ اللي بتتقاؿ ىناؾ من إخواتك
كزكجاتهم كأكالدىم..مش عاكزة كالدم يتعلموىا
كضع يديو في جيبو كقاؿ في صرامة غاضبة  :مافيش ىناؾ حد بيقوؿ ألفاظ
كحشة يا عالية..كياريت ماتتكلميش عن أىلي كدا قداـ األكالد

ىزت كتفيها ثانية دكف أف تجيب فسألها  :علي كدا ً
انت مش ناكية تيجي معايا
بقي
أجابتو في بركد  :ال طبعا ما أنا قلت لك قبل كدا مش حركح تانى
قاؿ في غضب  :بس انا قلت لهم اننا جايين كالحجة جهزت غدا كمستنينا
قالت في غطرسة  :ماقلتليش األكؿ قبل ماتقولهم كتاخد رأيي
قاؿ في سخط  :مش محتاج أستأذنك قبل ما انزؿ البلد..بقالي شهرين ماشفتش
أمي كأبويا كإخواتي
قالت بالمبااله  :يبقي تنزؿ انت لوحدؾ..ال أنا كال أكالدم حننزؿ معاؾ
قاؿ في صرامة غاضبة  :ال حتنزلي معايا ً
انت كأكالدم..أنا كنت حتراجع علشاف
المطر بس بعد اللي قلتيو..حنزؿ حتي لو كانت سيوؿ ً
كانت حتنزلي معايا
ارتسمت علي شفتيها ابتسامة ساخرة كقالت  :إيو ياصفوت حتجبرني أنزؿ كال
إيو?
التفت إلي أكالده كىتف بهم في حزـ :كائل..رنا ركحوا البسوا كاستعدكا علشاف
نازلين البلد
جركا علي غرفهم ىاتفين في سعادة بيننا قامت ىي فجأة كىتفت غاضبة  :ايو دا
? انت بتكسر كلمتي قداـ كالدم
أسرع إليها فجأة كجذبها من ذراعها بقوة كقاؿ في بلهجة غاضبة  :أكال انا مش
حسمحلك تاني تتكلمي عن أىلي كدا قداـ اكالدم ابدا..اتعلمي تحترمي اىلي
زم ما بحترـ اىلك ..ثانيا أنا حنزؿ البلد أنا كأكالدم حبيتي تيجي معانا أىال
كسهال ماحبتيش انتي حرة بس خليكي فاكرة علشاف ام مناسبة تخص بيتكم
المحترـ مش ححضرىا لو بوستي إيدم فاىمة.
ىتفت في عناد متناه كىي تجذب ذراعها منو  :شتاف ياصفوت بين أىلي كأىلك
ماتنساش دا
جذبها ثانية كىتف بكل غضبو كىو يهزىا بعنف :فعال شتاف..أىلي بسطا اه بس
محترمين كبيعاملوكي زم أميرة لما بتركحي لهم كبيكونوا طايرين بيكي..أىلك بقي

ال يعرفوا أصوؿ كال ذكؽ كال بيحترموا ضيوفهم كأنا ما بركحش ىناؾ اال علشاف
خاطرؾ بس خالص ياعالية انسي
جذبت ذراعها منو ثانية كىتفت  :ماتتكلمش عن أىلي باألسلوب دا ..
رمقها بنظرة طويلة غاضبة قبل اف يفلت ذراعها قائال  :ياريت ً
انت كماف تخلي
بالك من لسانك ً
كانت بتتكلمي عن أىلي..ألف أخر مرة أسمح لك تتجاكزم في
حقهم ..خالص مابقتش قادر أستحمل عنتظتك كغركرؾ ...كصدقيني مش
ساكت بس إال علشاف اكالدم
عقدت ساعديها أماـ صدرىا كقالت في تهكم غاضب  :ال ماتسكتش..أنا عاكزة
أشوؼ آخرؾ إيو
قاؿ بكل غضبو  :آ ٌخرم حتعرفيو قريب ياعالية كساعتها حتندمي
ىتفت بدكرىا  :ال انسي..ركح رمرـ بره زم ما انت عاكز..انت فاكر اني مش
عارفة اللي بينك كبين الممرضة السنكوحة ..بس ىو دا مستواؾ
اقترب منها ثانية كقاؿ بصوت خفيض غاضب متوعد  :انا ماليش في الرمرمة
ياعالية كال المشي الحراـ انا بمشي في الحالؿ علي طوؿ فهمتي ?
اتسعت عيناىا في دىشة مستنكرة كالتفتت اليو كقد امتألت نفسها غضبا كسخطا
فتركها كذىب إلي غرفتو ليبدؿ مالبسو كيأخذ أكالده كيغادر المنزؿ أما ىي فقد
تهاكت علي مقعدىا كأخذت تبكي في حرقة
***
مساءا كانت ناريماف في غرفة مكتبها تضع امتحانا للطلبة ..بينما كانت ىند
جالسة بالردىة ممسكة بالكتاب كفجأة اشعار من الواتس ففتحتو لتجد ماجد :
بتعملي ايو ?
كتبت لو :بذاكر
ىو :مش اتفقنا نتقابل النهاردة كنتكلم كنذاكر
ىي :ال انت شايف الدنيا مطرت كمش حينفع أخرج
ماجد :طيب ممكن نتقابل إمتي عاكز أشوفك كأتكلم معاكي في موضوع مهم

ىند  :موضوع ايو?
ماجد  :لما نتقابل بقي..مش حينفع كتابة
ىند  :خالص حشوؼ يوـ يكوف فاضي كنتكلم
ماجد  :عموما براحتك..لو عاكزة نتقابل في البيت عندؾ علشاف تكوني مطمنة
ماعنديش مانع
ىند  :في البيت?
ماجد  :أيوة طالما مابقتيش كاثقة فيا
ىند  :مش مسألة ثقة يا ماجد بس أنا فعال مشغولة
ماجد  :براحتك بس أنا فعال مابقتش قادر أبعد عنك
ىند  :خالص يا ماجد حشوؼ كأكلمك أكؾ
ماجد  :أكؾ
تعالي صوت ناريماف من غرفة المكتب  :ىند حتذاكرم كال حتفضلي ترغي علي
الواتس?
ىند مسرعة  :ال حذاكر أىو يامامي
ثم كتبت  :سالـ بقي علشاف مامي اخدت بالها كبتزعق
ماجد  :مامي ناريماف برضو
ىند  :أيوة ....سالـ
أغلق ىاتفو ثم زفر محنقا فقاؿ صديقو رامز :اصبر..الزف علي الوداف أمر من
السحر..كالصيد ثمين قوم يستاىل الصبر
غمغم ماجد  :فعال يستاىل كأنا حصبر لغاية مايجي الوقت المناسب
كابتسم ابتسامة خبيثة
***
كانت األياـ التالية في العمل بالمستشفي كئيبة بالنسبة لناريماف فقد كانت عالية
بالنسبة لها ذراعها االيمن كصديقتها ..كانت تفهمها قبل أف تتحدث كالعمل

بينهما يسير سلسا سهال .صحيح كجود زينب يقلل من ىذا الشعور..كلكن ال
يلغيو فمكانة عالية في قلب ناريماف كبيرة سنوات طويلة عمال معا.حتي أصبحا
كأنهما شخص كاحد في اسلوب العمل .كلذلك كانت تشعر بافتقادىا..أما
بالنسبة لعالية فقد كاف الشعور باالكتئاب مضاعفا ..كانت تشعر بالغربة رغم انها
في نفس المستشفي كنفس العمليات كالمرضي كلكن تواجدىا مع تيم مختلف
بأسلوب مختلف في العمل كحتي في التعامل ..ال أحد يمكن أف يعوضها عن
تقم باتصاؿ كاحد بها
ناريماف..كانت تشعر بمرارة كبيرة لتجاىل ناريماف لها ..لم ٍ
منذ انتقلت الي مجموعة أخرم ..أياـ طويلة مرت لم ترىا حتي ...لهذة الدرجة ال
يفرؽ معها البعاد ? ىل صدقت االخريات في كالمهن عنها اذا? انها ليس لديها
عزيز كانها تعاملها كتابع فعال لها ? كاذا كاف كالمهم غير صحيح فلماذا لم
تسأؿ عنها..زاد ىذا من غضبها كحزنها
كبينما كانت ناريماف تستعد للمغادرة بعد أف أنهت عملها في المستشفي
استوقفتها زينب قائلة  :د ناريماف حتركحي ?
ناريماف  :أيوة يازينب في حاجة?
زينب بتردد  :أيوة كنت عاكزة اكلمك بخصوص عالية
زفرت ناريماف كقالت  :مالها عالية?
قالت زينب في حزف  :قدمت علي إلجازة كشكل أحوالها مش طبيعية
عاكدت ناريماف الجلوس كقالت في اسف  :أيوة سمعت انها اتخانقت مع نسمة
خناقة كبيرة ..أنا كنت عارفة يا زينب انها مش حترتاح معاىم بس ىي اللي
اختارت حنعمل لها إيو?
ىزت زينب رأسها نفيا كقالت في اسف  :مش بس الشغل يا د ناريماف سمعت
انها انفصلت عن زكجها بعد ما مشاكلهم زادت كعلي كشك الطالؽ..أنا زعالنة
علشانها كحاسة إنها تعبانة
تنهدت ناريماف في حزف كقالت  :أنا كنت ناكية أركح أكلمها بخصوص موضوع
جوزىا..ألني مش مبسوطة أنها تهد حياتها بايديها كدا..إف شاء اهلل أركح لها كربنا
يهديها ً
كانت برضو كلميها يا زينب..الزـ تحس اننا معاىا

زينب  :كلمتها بس لألسف دماغها ناشف ككماف أسلوبها معايا صادد..ككأني
شمتانة فيها ..كدا مضايقني قوم
ناريماف  :احنا نعمل اللي علينا كىي بقي براحتها .
ثم قامت قائلة  :حعدم عليها دلوقتي قبل ما أركح البيت كربنا يسهل
قامت زينب قائلة  :يارب تسمع لحضرتك
غمغمت ناريماف  :يارب..ثم غادرت مكتبها
***
كانت عالية بغرفتها متمددة في سريرىا كممسكة بهاتفها تتابع الفيس بنظرات
خاكية..حين رف جرس منزلها فقامت لتفتح ..كجدت ناريماف كاقفة ..ارتفع
حاجباىا في دىشة كىي تقوؿ  :د ناريماف?
قالت ناريماف في كد :ازيك يا عالية
قالت عالية بلهجة تحمل اشتياقا  :اىال كسهال اتفضلي
دلفت ناريماف الي الداخل كاتجهت الردىة لتجلس فقالت عالية  :تشربي إيو ?
ناريماف  :ال شكرا مش حشرب حاجة أنا جاية أتكلم معاكي كلمتين كحمشي
عالية متسائلة  :خير ?
ناريماف كىي تتأملها بنظرات متفحصة  :سمعت إنك انفصلتي عن زكجك ?
الكالـ دا صحيح ?
تطلعت عالية اليها لحظات في دىشة متسائلة قبل اف تشيح بوجهها مغمغمة في
خيبة أمل  :حضرتك جاية مخصوص علشاف تكلميني في الموضوع دا?
قالت ناريماف في ىدكء صارـ  :أيوة يا عالية..أنا جاية أكلمك كانصحك بحق
العشرة الطويلة اللي بينا كاللي ماينفعش اشوفك بتهدم حياتك بأيدؾ كاقف
ساكتة مهما حصل بينا ً
انت ليكي معزة كبيرة عندم كمكانة تخليني أتدخل حتي
لو ضد رغبتك كأمنعك تهدمي بيتك
غمغمت عالية كىي تتأملها بعتاب مرير  :معزة??.
قالت ناريماف كىي تميل اليها بلهجة كدكد  :أيوة ياعالية معزة ..عندؾ شك?

عالية بمرارة :حضرتك ما سألتيش عني بتليفوف حتي تكلميني كال تسأليني
تراجعت ناريماف قائلة في تأنيب غاضبً :
انت بعدتي باختيارؾ كقررتي تسيبينا
كتركحي مجموعة تانية كمن قبلها ً
كانت حالك مش طبيعي معايا..عاكزة مني ايو ?
اتصل بيكي اتحايل عليكي تفضلي معانا?.ال ياعالية مش أنا اللي أعمل كدا مهما
كانت مكانتك عندم كمهما كنت بحبك
غمغمت عالية بتهكم مرير  :طبعا ما حضرتك د ناريماف ..اللي تقدر تستغني عن
الكل ..كمابيهمهاش حد ك....
قاطعتها ناريماف كىي تلكزىا في كتفها بغضب صارـ  :بطلي غباء.طفولي كترديد
لكالـ اللي انتي مرمية في حضنهم دلوقتي شوفي انتي معايا بقالك كاـ سنة كما
اتعلمتيش كمافهمتنيش...انا ال مستغنية كال بايعة بالعكس أنا بحب أصحابي
كأحبابي آلخر مدم كاديهم كل حاجة كأمسك فيهم بأيديا كاسناني يا عالية بس
كانس إنهم قرركا يتخلوا عني بأرادتهم بتخلي في نفس اللحظة..كبدكف ندـ كال
رجعة..فهمتي كدا كال لسة ?
رفعت عاليو عينيها إليها كقالت باستكانة كبعض الندـ  :أنا ما قصدتش اتخلي
عنك لكن .
رفعت ناريماف يدىا في كجهها كقالت مقاطعة في حزـ  :أنا قلت لك مش جاية
اتناقش في الموضوع دا..دلوقتي انتي ليو ناكية تتطلقي من جوزؾ? عملك إيو?
اعتدلت عالية في حدة كقالت :ماحضرتك عارفة..كل حاجة
قالت ناريماف  :آه موضوع الممرضة ..بس إيو اللي كصلو لكدا ?.إيو اللي خاله
يبص بره كيفكر في غيرؾ?
عالية بلهجة حانقة  :آه أكيد أنا السبب..ىي الخيانة بقي ليها مبرر دلوقتى?
قالت ناريماف كىي تتأملها في ىدكء  :مافيش مبرر للخيانة بس في أسباب..كانتي
ما سيبتيش حاجة تهد بيتك بيها إال كعملتيها ياعالية كأنا ياما حذرتك
قامت عالية فجأة في غضب كغطرسة  :يغور..يركح في ستين الف داىية  ..اللي
يعرؼ كاحدة علي عالية السبتي مايستحقش يعيش معاىا ..أىي تليق بيو كيليق
بيها

قامت ناريماف بدكرىا كىتفت بها ساخطة  :بطلي بقي العنطزة بتاعتك دم
كحكمي عقلك شوية...جوزؾ معاه فلوس تفتح بيت كاتنين كتالتة كىو صارحك
انو حيتجوزىا يعني مش باقي علي حاجة برضو بسبب تصرفاتك معاه .مافيش غير
انك تراجعي نفسك شوية كتشوفي انتي صح كال ال..اقعدم معاه كلو لمرة أخيرة
كاتفاىموا...اعترفي بغلطك مرة كاحدة قدامو حتكسبيو ..جوزؾ راجل محترـ
كعنده كرامو ياعالية كيمكن ىي دم مشكلتو معاكي إنك عاكزة تدكسي علي
كرامتو من غير ما يشتكي ....
عالية باستنكار  :أنا ?
ىتفت بها ناريماف غاضبة  :ايوة انتي ..لسة بتسأليني?..طوؿ الوقت محسساه إنو
أقل منك كماكنش يطولك كأىلو كحشين فالحين ماينفعش تزكريهم كبتحاكلي
تمنعيو كماف عنهم..كتمنعي عنهم أكالدؾ..كأىلك أفضل منهم ..بيركح ىناؾ
يسمع اللي ينغص من كالدتك ً ..
كانت اللي المفركض تحافظي علي كرامتو
قدامهم ماتسمحيش لحد يضايقو كال يزعلو..كىو استحمل علشاف بيحبك..بس
اكيد كل حاجة كلها نهاية ككونو صارحك بعالقتو بالممرضة كنيتو الجواز منها يعني
انو راجل دكغرم كمحترـ كعنده كرامة كابن اصوؿ ..ىا? حتضيعي جوزؾ علشاف
انت ً
محترـ كأصيل كعنده كرامة? كال ً
كنت عاكزة جزمة تلبسيها في رجلك زم ما
زينب بتقوؿ
ىتفت عالية فجاة في مرارة  :كفاية يا دكتورة ناريماف ...كفاية
ىتفت بها ناريماف  :ال مش كفايةً ...
انت محتاجة اللي يفوقك كيخليكي تبصي
في المراية كدا كتشوفي حقيقتك...انتي عاملة زم الطفل المدلع المغركر اللي
عاكز كل اللي حواليو يهتم بيو لوحده كبس ..مش عاكزة تكبرم كال تنضجي
...أنا عملت معاكي إيو يا عالية كحش علشاف تتصرفي كدا ? ىة?
حدقت عالية في كجهها لحظات كىمت بقوؿ شئ كلكن ناريماف أكملت  :اللي
عملتو مع زينب عملت أضعافو معاكي ..كعملت معاىا كدا النو حقها ...
ىمت عالية بقوؿ شئ فاشارت اليها كاكملت  :اتقمصتي كانا فهمت ..كنتي
متخيلة بقي اقعد اتحايل عليكي كادادم بس دا مش حيحصل ..الزـ تفهمي
حقوقك ككاجباتك ..تجاه نفسك كالتانيين

تأملت عالية ناريماف لحظات في صمت قبل اف تقوؿ بابتسامة مريرة  :يااااه دا انا
طلعت كحشة كانانية قوم
قالت ناريماف بلهجة أقل حدة  :ال يا عالية ً
أنت مش كحشة..كال انانية ..كإال كاهلل
ماكنت كلفت نفسي كجيت لك كال حتي كانت ليكي المعزة دم عندم ...لكن
زم ماقلت لك بتتصرفي زم األطفاؿ المدللين ..مع الكل..صلحي عالقتك
بجوزؾ ياعالية كاعتذرم لو النو يستحق..كماتسمعيش تاني للي بيتخنوا كدانك
كبيقوموكي عليو سواء كالدتك ألنها مش حتنفعك لما تطلقي منو كتقعدم جنبها
كال اللي اترميتي في حضنهم النك متأكدة قبلي انهم مش بيحبوكي قوم كدا
..كيوـ ماتتطلقي حتكوني كجبتهم الدسمة للنميمة فترات طويلة كمش حتسلمي
من غمزىم كلمزىم كتنمرىم..اياؾ تكوني فاكرة ياعالية اني عرفت موضوع
الممرضة من لسانك ً
انت..ال ياحبيبتي انا عارفاه من قبل ما تقولي لي بمدة .من
جلسة نميمة خبيثة برضو رديت فيها عنك اللي يحفظلك كرامتك قدامهم
..كسكت علشاف ما أجرحكيش بس كنت بلمح لك كأحذرؾ كانبهك ككنتي
بتزعلي كتتقمصي من كالمي لغاية مابقي كاقع ...ياريت تقعدم مع نفسك
كتراجعيها ..كربنا يهديكي للصح .
كجمت عالية كىي تتطلع إلي ناريماف طويال ككدت لو ألقت نفسها بين ذراعيها
كبكت طويال كلكن ناريماف مالت لتلتقط حقيبتها كغادرت قائلة  :أتمني تسمعي
كالمي كلو آلخر مرة
ثم غادرت كأغلقت الباب خلفها كظلت عالية كاقفة كالمتثاؿ لحظات قبل أف
تتهاكم علي كرسيها باكية في حرارة
***
((امسك ياعم ))
قاؿ ىيثم ىذا كىو يضع موبايل علي المكتب أماـ أحمد الذم كاف منهكما في
مذاكرتو فتطلع في تساؤؿ الي الموبايل قبل اف يلتفت الي ىيثم متسائال  :إيو دا?
ىز ىيثم كتفيو قائال  :موبايل الزفت اللي اسمو ماجد ..اللي ماشي مع ىند

ضاقت حدقتا أحمد كىو يتأمل ىيثم في تساؤؿ ثم ردد  :موبايل ماجد? جبتو
إزام ? كليو
جلس ىيثم علي إحدم المقاعد ككضع ساقا فوؽ ساؽ كقاؿ  :بص ياسيدم من
ساعة ماحكيت لي موضوع الواد دا كأنا عماؿ أفكر في حل يبعده عنها..كبعدين
قلت اسأؿ حد من اصحابي المتودكين الحركين..قالي علي حل عبقرم ...اف
عيل صايع زم دا أكيد موبايو عليو بالكم نقدر نبتزه بيو يبعد عن ىند أك نالقي
فيو اللي يخليها ىي تكرىو كتبعد عنو ..كفعال ...ىو مشكور اخد مني االسم
كامل كفي كلية إيو كبعدين نشل منو الموبايل كمش بس كدا عرؼ يفتحو كماف
..كمش حتصدؽ ...بص بنفسك كشوؼ
تطلع أحمد لحظات اام ىيثم مشدكىا غير مصدؽ لما يسمعو منو ثم ألقي نظرة
أخرم إلي الموبايل كسأؿ  :لقيت فيو إيو ?
زفر ىيثم كقاؿ في غضب كىو يشير بيده  :مصايب..صور لبنات كرسايل تهديد
ليهم..كشات بينو كبين صديق قذر ليو اسمو رامز..كالمصيبة األكبر بقي انو مدبر
لهند مصيبة من خالؿ كالمو مع الحيواف التاني
ازداد انعقاد حاجبي أحمد كىتف كىو يختطف الموبايل كيلقي نظرة بداخلو :
بتقوؿ إيو ???
ىيثم كىو يشير الي الموبايل  :شوؼ بنفسك
ظل احمد لحظات ممسكا في الموبايل يقلب فيو كقسمات كجهو تتغير معبرة عن
غضب كسخط ىائلين كما لبث أف ألقي الموبايل جانبا كىو يهتف في غضب عارـ
 :الكلب الحيواف..ثم قاـ كاقفا كىو يمسك بالموبايل ثانية
ىيثم متسائال في سرعة  :ناكم تعمل إيو?
احمد  :ناكم اكلم عمتو تتصرؼ بسرعة الزـ ىند تاخد بالها
ىيثم  :طيب ماتكلم انت ىند كتحذرىا
ىز أحمد رأسو نافيا كقاؿ في غضب عصبي  :مش حينفع ..عمتو لها تأثير كبير
علي ىند ككماف مش عاكزىا تسأؿ بقي أنا جبت الموبايل منين كإزام...يارب بس

عمتو تتصرؼ بسرعة ثم اتجو إلي شقة عمتو ناريماف التي كانت تستعد للخركج
لعيادتها فقاؿ أحمد في تعجل  :عمتو عاكزينك في موضوع مهم
نقلت ناريماف بصرىا بينهما كسألت  :ماينفعش يستني لما أرجع من العيادة?
ىز أحمد رأسو بقوة كقاؿ  :ال ياعمتو الموضوع حيوم
جلست كقالت كىي تشير إليهم بالجلوس :ىا  ..احكوا..شكل في مشكلة كبيرة
ىيثم  :كبيرة جدا ياعمتو
قالت ناريماف في قلق  :في إيو ?
ناكلها أحمد المربايل كشرح لها الموقف بسرعة فأخذت تقلب في الموبايل
بدكرىا كاتسعت عيناىا في ذىوؿ كاستنكار كىي تقرأ الرسائل كالشاتات ثم
التفتت إلي أحمد كسألتو  :كانت عرفت منين اف ىند بتشوؼ الولد دا ?
قاؿ  :كنت بوصلها مرة للبيت لما حضرتك كنتي تعبانة لقيتها كاقفة معاه قداـ
الجامعة كعلشاف أنا عارفو كويس حذرتها منو
ىتفت في عتاب غاضب  :كماجتش قلت لي ليو كقتها يا أحمد ?
أطرؽ برأسو كقاؿ بارتباؾ  :ماحبيتش أكوف عيل قدامها إني شفتها كجيت قلت
لك..كماف خفت تزعليها .
رمقتو بنظرة طويلة ثم التفتت إلي ىيثم كقالت بغضب  :كانت ياسي ىيثم إيو شغل
العصابات دا? مافكرتش انك ممكن توقع نفسك في مشاكل كدا ? أمنية لو
عرفت دا حتسود عيشتك
قاؿ مبررا :أعمل إيو ياعمتو حسيت إف ىند ممكن تقع في مشكلة كقلت أتصرؼ
قالت في صرامة غاضبة كىي تتأملهما  :كاف المفركض تكلموني كأنا اتصرؼ
بمعرفتي من غير ماتورطوا نفسكم في أفعاؿ زم دم..انت غلطت يا أحمد انك
خبيت عني..كانت ياىيثم بتصرفك كتسلط حد يسرؽ موبايلو..عموما لما أرجع
حنتكلم براحتنا
ثم قامت حاملة الموبايل في حقيبتها كقد بدت عليها عالمات الغضب الجمة
فقاؿ أحمد كىو يقوـ برجاء  :عمتو ...أرجوكي بالش تزعلي ىند

رمقتو بنظرة طويلة ثم زفرت كقالت  :مش حزعلها يا أحمد بس حنبهها كأديها
كلمتين ...حخلص العيادة كأركح لهم كانتم بقي حسابكم معايا بعدين..غادرت
مسرعة بينما تبادؿ ىيثم مع أحمد النظر كقد امتلئ قلب كال منهما بقلق بال
حدكد
***
في عيادتها بعد اف أتمت الكشف عليها قالت ناريماف  :كل شئ تماـ كالجنين
بخير يامداـ زينة..إف شاء اهلل الزيارة الجاية نحدد ميعاد الوالدة إف شاء اهلل
ثم قامت للمكتب بينما قامت زينة كقاـ زكجها قائال  :شكرا يا دكتورة ألف شكر
قالت ناريماف مبتسمة كىي تناكلو الركشتة  :العفو ياباشمهندس ربنا يقومها
بالسالمة ..غادرك كلحظة كعاد الزكج ثانية دكف زكجتو كقاؿ في تهذيب  :لو
سمحتي يا دكتورة دقيقة لو سمحتي
قالت ناريماف  :اتفضل يا باشمهندس خير
جلس كقاؿ ببعض االرتباؾ  :انا قلت لها اني نسيت المفاتيح جوه علشاف اكلم
حضرتك كىي مش موجودة
تساءلت ناريماف في دىشة  :خير ? في حاجة
قاؿ  :انا عاكزؾ تعملي لها ربط بعد القيصرية
عقدت ناريماف حاجبيها لحظة في تساؤؿ ثم قالت  :ربط ? ليو ?
قاؿ كىو يمسح كجهو  :الحقيقة أنا مش عاكزىا تفكر في الخلفة تاني..دم
حتكوف خامس قيصرية ليها كأنا خايف عليها
قالت ناريماف في دىشة  :طيب ما تتفق معاىا أفضل أنا كماف مش محبذة إنها
تحمل تاني كممكن يكوف خطر عليها بس ما اقدرش أعمل لها ربط إال بموافقتها
يا باشمهندس..ياريت تتفق معاىا
ىز رأسو كقاؿ يأس  :مش حتوافق..ألنها مصرة تجيب لي كلد..فاكرة إنها بكدا
بتسعدني كأنا مايهمنيش غير صحتها كالحمد هلل شاكر ربنا علي بناتي كىم عندم
بالدنيا ..لكن ىي عاكزة تجيب كلد علشانى

رفعت ناريماف حاجبيها في دىشة كقالت  :غريبة عادة الزكج ىو اللي بيبقي عاكز
كدا كبيخلي مراتو تحمل علشاف دا
قاؿ  :ىي عاكزة ترضيني كأنا راضي كبحاكؿ أقنع فيها مافيش فايدة ..كأنا خايف
عليها
ابتسمت ناريماف قائلة في تقدير  :ربنا يقومها لك بالسالمة كيبارؾ لكم في
اكالدكم ..بس زم ماقلت لحضرتك مش حينفع اعمل دا إال بمعرفتها كموافقتها
لكن أكعدؾ المرة الجاية أكلمها أنا كأقنعها .
قاؿ في امتناف  :أكوف شاكر لحضرتك جدا .
قالت ناريماف في احتراـ  :الشكر هلل ..مع السالمة ..غادر فهزت رأسها قائلة :
الدنيا لسة بخير كاهلل
ضغطت زر االستدعاء فاتت رانيا فقالت لها ناريماف كىي تقوـ  :قفلي بقي يارانيا
كعقمي األدكات..كأنا ماشية
رانيا  :بس لسة شوية علي ميعاد العيادة يادكتورة
قالت ناريماف متعجلة  :معلش عندم حاجة ضركرية كطالما مافيش حاالت بره
خالص ...
ىزت رانيا كتفيها قائلة في استسالـ  :حاضر
أخذت ناريماف حقيبتها كغادرت
***
لم تكد تغادر ناريماف العيادة حتي رف ىاتفها المحموؿ فالتقطتو قائلة في احتراـ :
مساء الخير يا د نجوم ..
ىتفت د نجوم  :إذا سمح كقتك يا د ناريماف ممكن تجي لنا شوية
قالت ناريماف في قلق :خير يا دكتورة في حاجة? ىند كويسة?
قالت نجوم كقد بدا صوتها غاضبا  :كويسة بس إذا سمحتي تعالي
قالت ناريماف كقد بدأت تشعر بالقلق  :حاضر..ربع ساعة مسافة الطريق كأكوف
عند حضرتك..أنا كدا كدا كنت جاية لكم علشاف عاكزة ىند في حاجة

قالت نجوم بانفعاؿ  :تماـ منتظراكي
تزايد شعور القلق بداخل ناريماف فاسرعت إلي سيارتها
كبالفعل ربع ساعة ككانت ناريماف ىناؾ بالفعل كابتدرت د نجوم متسائلة :خير
يادكتورة? ىتفت د نجوم بصوت مرتعش غاضب  :مش خير أبدا  ...مش خير
ىتفت ناريماف في قلق :إيو اللي حصل?.
قالت نجوم كىي تشير إلي فوؽ :الهانم ..حفيدتي ..بنت األصوؿ ..كالدكتورة
المحترمة ..عملت لنا فضيحة علي آخر الزمن...
ىتفت ناريماف في استنكار كقلق بالغين  :ىند ? عملت فضيحة إزام?إيو اللي
حصل?
ىتفت نجوم ثائرة  :كنت نايمة كقت قيلولتي..قمت علي صوت صريخها..
جريت يا بنتي كأنا مش شايفة قدامي لقيت شاب طالع يجرم من البوابو كىي
مرمية علي األرض منهارة كبتصرخ بحسبو حرامي كطلبت من البواب يجرم كراه
يلحقو ككنت حطلب البوليس لوال اكتشفت الكارثة ....
لم تطق صبرا ناريماف كىتفت بكل لهفتها كقلقها :إيو اللي حصل?
ىتفت نجوم كجسدىا ينتفض غضبا كانفعاال :أتاريو طلع زميلها في الجامعة..
الهانم بنت األصوؿ جابتو يذاكر معاىا من غير ماتقولي كال تستأذني حتي كىي
بتدخلو بيتي ..طبعا افتكره بيت سايب مالوش حاكم كحاكؿ يبوسها غصب عنها
كال يعمل ايو اهلل أعلم دا كالمها ..فصرخت .علي آخر الزمن بيت الدكتور محمد
التهامي ..الراجل المحترـ .البيت اللي طوؿ عمره بيت العلم كاالحتراـ يحصل
فيو كدا?حفيدتي أنا تعمل كدا ? كصوتنا يطلع? .أنا بحمد ربنا إف مافيش حد من
الجيراف سمع الصريخ كجو سأؿ ..كانت فضيحتنا بقت بجالجل
اتسعت عينا ناريماف لحظات في استنكار ثم سألت  :كىند عاملة إيو دلوقتي?
ىتفت نجوم في غضب  :فوؽ في أكضتها..بتعيط من ساعتها..كأنا مش عارفة
أتصرؼ إزام ? لو فيا صحة كنت بهدلتها ..اتصل بأبوىا كأحكي لو يجي بس
يجرم لو حاجة فيها كممكن يموتها..كأطمن إزام انو مالمسهاش زم مابتقوؿ ? أنا
حتجنن ياناريماف

كجمت ناريماف لحظات فى ذىوؿ غاضب قبل أف تغمغم  :يعني برضو نفذت
اللي في دماغها?...مافيش فايدة
رددت نجوم مذىولة  :بتقولي إيو ? يعني إيو نفذت اللي في دماغها دم ? ً
كنت
عارفة عالقتها بالولد دا ?
قالت ناريماف غاضبة  :أيوة ..كنت عارفة شفتها معاه بالصدفة ككلمتها .ككضحت
لها إنو ماينفعش يذاكركا سوا ككلمتها عن مفهوـ الزمالة كحدكدىا كحذرتها..ككماف
أحمد ابن أخويا حذرىا منو ألنو طلع عارفو كالولد طلع معركؼ إنو أخالقو مش
كويسة ...أنا أصال كنت جاية علشاف الموضوع دا..ألف أحمد ما اكتفاش إنو
حذرىا..خاؼ عليها منو..فعمل مع أخوه حركة مجنونة كسلطوا كلد ياخد موبايل
الولد دا كلقينا عليو مصايب ..أنا كنت جاية أكريها اللي شفناه علشاف تبعد عنو
لقيت حضرتك بتتصلي بيا
صمتت نجوم لحظات كىي تتأمل ناريماف في ذىوؿ غاضب كقد احمر كجهها
حتي شعرت ناريماف انها ستنفجر كىتفت ثائرة :كل دا يا ناريماف كأنا ما أعرفش?
كل البالكم دم كأنا نايمة علي كداني ?
قالت ناريماف كىي تمسك بيدىا مهدئة  :اىدم يا دكتورة نجوم ..أنا لسة عارفة
برضو كل دا عن الولد النهاردة كىم من ستر ربنا بينا كبهند أخدكا منو الموبايل
النهاردة كإال كاف صورىا كال عمل إيو اهلل اعلم..موبايلو مالياف صور لبنات
كبيبتزىم بيها كحاجة آخر قرؼ
صرخت نجوم في غضب عارـ  :بس ىي كانت تعرؼ..أحمد حذرىا كقالها كىي
برضو ما بعدتش..ال كجابتو لغاية ىنا في بيتي دم كاحدة قليلة أدب..كعاكزة
تتربي من أكؿ كجديد .
ثم صرخت فجأة بكل غضب الدنيا منادية عايشة :يا عايشة..ياعايشة .
أتت عائشة مسرعة كقالت بتوتر  :أيوة يا د نجوم
ىتفت بها نجوم بصوت مرتعش غضبا  :نادم لي ىند بسرعة..قولي لها تنزلي
فورا
أسرعت عائشة تنفذ بينما

ربتت ناريماف علي قدمها مهدئة كقالت  :سيبي الموضوع دا عليا يا د نجوم..بس
ماتزعليش مني لو قسيت عليها شوية
ىتفت نجوم ثائرة  :أزعل تقسي عليها? دم عاكزة حد يكسر لها دماغها أنا لو
فيا صحة دلوقتي كنت موتها خالص بس مافييش صحة..أعمل إيو دلوقتي
ياناريماف أعمل إيو?
قالت ناريماف كىي تمسك بيدىا مهدئة  :اىدم يا د نجوم االنفعاؿ مش كويس
لصحتك كأنا حتصرؼ معاىا
ىزت نجوم رأسها كىي تغمغم  :اىدم ? دم فضيحة..فضيحة
نزلت ىند بخطوات بطيئة كما أف رأت ناريماف حتي التفتت إلي جدتها ىاتفة كىي
تنتحب في حرارة :قلتي لها ?? قلتي لها ليو يانانا ??? ليو عملتي كدا ?
صرخت بها جدتها في قسوة كىي تقوـ إليها  :اخرسي .لكي عين كماف تتكلمي
ياعديمة التربية...ياقليلة األدب
أمسكت بيدىا ناريماف مهدئة ثم قامت قائلة لهند بلهجة قاسية  :اتكلمي مع
جدتك بأدب ياىند كتعالي اقعدم جنبي ىنا .عاكزة أكريكي حاجة مهمة
تقدمت منها ىند ببطء خافضة رأسها كجلست الي جوارىا كىي تمسح كجهها
فاخرجت ناريماف موبايل ماجد كفتحتو كاعطتها اياه قائلة  :اقرأم كدا الشات
دا...دا موبايل ماجد كدا شات بينو كبين صاحبو أسمو رامز..
ألقت ىند نظرة متسائلة لناريماف ثم أمسكت بالموبايل كأخذت تقرأ الشات
كعيناىا تتسعاف في ذىوؿ كاستنكار قبل أف تهتف مصعوقة  :مش معقوؿ...
ناريماف كىي ترمقها بنظرة قاسية  :ىو إيو اللي مش معقوؿ ?...مااللي اتكلم فيو
مع صاحبو حاكؿ ينفذه أىو معاكي بس ستر ربنا أف الموبايل اتسرؽ منو في نفس
اليوـ اللي جالك فيو
أنتحبت ىند في حرارة فهتفت جدتها بغضب الدنيا :لو كاف صورؾ زم ما عمل
مع بقية البنات اللي علي موبايلو كاف حيبقي إيو الوضع يا ىانم يابنت األصوؿ يا
متربية..اخس عليكي بس أنا اللي أستاىل اني دلعتك كخليتك تعملي اللي نفسك
فيو ..بس خالص من ىنا كرايح حتكوف في معاملة تانية لك

ىتفت ىند باكية  :ماكنتش أعرؼ إنو كدا يانانا
صرخت جدتها  :اخرسي خالصً ..
كنت تعرفي كأحمد ابن أخو د ناريماف كلمك
عنو كحذرؾ
ىتفت ىند  :ىو حلف لي انو مظلوـ كإنو ماعملش حاجة
قالت ناريماف بلهجة قاسية:احكي لي طيب ياىند بالتفصيل عمل معاكي ايو
كاكعي تخبي عني حاجة
قالت ىند كىي تشهق باكية  :ىو دايما كاف بيطلب مني بالحاح نتقابل
كنذاكر سوا في ام مكاف بره فقلت لو نذاكر عندم  ..ككنت شايفة الموضوع
عادم إنو يجي في البيت كنانا موجودة .كلو أنا مش متربية زم مانانا بتقوؿ كنت
اتقابلت معاه بره من غير علمها .إحنا ما اتقابلناش في السر كال أنا عملت حاجة
عيب ...ثم انتحبت باكية
فقالت ناريماف في ىدكء صارـ  :كبعدين ? إيو اللي حصل?
تابعت ىند كىي تمسح دموعها  :مافيش بدأنا نذاكرعادم كشوية بدأ يقرب مني
كيقولي بحبك..اتفاجئت بكالمو كبعدت عنو كقلت لو اذا مش حنذاكر اتفضل
ركح لكن ىو قرب من كشدني كحاكؿ يبوسني بالعافية كلما قاكمتو شدني جامد
ليو بس أنا صرخت كجت عائشة فهو خاؼ كجرم ...بس كاهلل كاهلل مالمسني كال
حاجة حصلت اكتر من كدا..أنا ماكنتش اقصد كل اللي حصل كال أتصورت إنو
يعمل معايا كدا
تأملتها ناريماف لحظات في صرامة غاضبة ثم رفعت كفها كىوت بو بكل قوتها
علي كجو ىند في صفعة قوية تلقتها ىند صارخة في ألم قبل أف تلقي نظرة ملئية
باالنكسار كاللوـ علي ناريماف كتدفقت دموعها بغزارة قبل أف تنتفض قائمة كتهم
باالنصراؼ فهتفت بها ناريماف كىي تقف بدكرىا كتجذبها من ذراعها بقوة :
رايحة فين ? أنا لسة ماخلصتش كالمي معاكي
مسحت ىند دموعها بيدىا كىتفت  :لسة في حاجة تاني عاكزة تعمليها يا د
ناريماف ?
ىتفت ناريماف في ذىوؿ مستنكر  :د ناريماف?

ثم قالت بكل غضبها كىي تضرب كتفها بقوة بظهر يدىا  :ال فوقي ..انا ىنا مش
بصفتي الدكتورة ناريماف انتي عارفة كويس انا ىنا بصفتي ايو ً
كانت طلبتي
نصيحتي كقربي كأـ كانا دلوقتي بتصرؼ كأـ كحتتقبلي عقابي برضو كأـ ً ..
انت
فاىمة ?
قالت ىند في جمود كىي تمسح كجهها بيدىا  :اتفضلي..عاقبيني زم ما ً
انت
عاكزة ..
ضربتها ناريماف علي كتفها ثانية بقوة :اتعلمي تتكلمي بأدب كاتعلمي مرة تعترفي
بغلطك..انا كلمتك كقلت لك رأيي في الموضوع دا..كبعدين احمد حذرؾ
كنبهك كقالك انو مش كويس كمع ذلك كملتي ..كنتي منتظرة ايو اكتر من كدا
علشاف تبعدم عنو ?ً .
انت ليو بتسمعي الكالـ كتعملي عكسو? إزام بعد دا كلو
تجيبيو بيتك كمستغربة عمل معاكي كدا إزام كمصدكمة ?
ىتفت جدتها ثائرة  :طبعا فكرىا بنت رخيصة سهلة
ىتفت ىند كقد أحرقتها الكلمة بشدة :أنا مش رخيصة يا نانا
ىتفت بها ناريماف غاضبة  :ىو حيفكرؾ كدا..طالما سمحتي لو بدخوؿ بيتك
كبدكف علم أىلك..كبرضو حذرتك من دا كاللي حذرتك منو حصل
ىتفت ىند في انهيار  :ماقصدتش كل دا..انا كثقت في كالمو كأسلوبو
ىتفت جدتها بكل غضبها ً :
انت عاكزة تتربي من أكؿ كجديد بتجادلي كتكابرم
حتي كلمة أسفة مش عاكزة تقوليها .ثم أشارت إليها بيد أرعشتها الغضب  :كأنا
بقي عاكزة أتأكد من كالمك بطريقتي
ثم التفتت إلي ناريماف كىتفت بلهجة قاطعة  :د ناريماف إذا سمحتي بطلب منك
بصفتك طبيبة نسا كبصورة رسمية إنك تكشفي عليها..كشف عذرية
التفتت إليها ناريماف بدىشة بينما اتسعت عينا ىند بشدة كىتفت باستنكار
مذعور :إيو ??? بتقولي إيو يانانا ?
ىتفت جدتها بلهجة قاسية  :انتي تخرسي خالص مش عاكزة أسمعلك صوت .أك
أتصل بأبوكي يجي يتصرؼ معاكي

ىتفت ىند فى ذعر :ال يانانا ال  ..ثم التفتت إلي ناريماف بعينين مملوئتين رجاء
كأنها تستغيث بها
فالتفتت ناريماف الي د نجوم كقالت معترضة  :د نجوم إذا سمحتي .
قاطعتها د نجوم بكل غضبها كىي تضرب بيدىا المنضدة بقوة  :لو سمحتي يا د
ناريماف نفذم طلبي حاال..انا عاكزة أطمن كمش مصدقاىا إنو مالمسهاش
ىتفت ىند كىي تجهش بالبكاء  :كاهلل يانانا مالمسني..صدقيني
ىتفت بها جدتها  :اخرسى ياقليلة األدب
رمقت ىند ناريماف بنظرات رجاء أذابت قلب ناريماف بالرغم من سخطها كغضبها
البالغين منها فقالت لها في لين  :اطلعي أكضتك دلوقتي ياىند
ىمت ىند بالتحرؾ كلكن جدتها استوقفتها ىادر  :استني ىنا يابنت
توقفت ىند ثانية فقالت د نجوم لناريماف بلهجة غاضبة قاطعة  :ناريماف إذا
سمحتي إما انك تنفذم طلبي حاال أك أتصل بدكتورة بدر دلوقتي تيجي تكشف
عليها..ىي صديقة للعيلة من زماف كأنا بأتمنها علي أسرارم كلها
شهقت ىند في ذعر كىتفت كىي تنتحب بحرارة  :ال يا نانا أرجوكي..كعلي الرغم
من غضبها الكبير منها شعرت ناريماف بشفقة كبيرة علي ىند فضغطت يدىا
مطمئنة كقالت لها  :اىدم ياىند ثم التفتت إلي د نجوم كأمسكت بيها كقالت
مهدئة كىي تجلسها كتجلس إلي جوارىا  :د نجوم ...عاكزاكي تهدم علشاف
صحتك كأنا حعملك كل اللي انتي عاكزاه بس اديني فرصة أكلمك علي انفراد
كبعدىا اللي تقرريو حنفذه بدكف تأخير متفقين?
صمتت د نجوم كقد بدا عليها أسمي آيات الغضب فقالت ناريماف لهند :
اطلعي ياىند دلوقتي
أسرعت ىند إلي غرفتها باكية فجلست ناريماف إلي جوار د نجوم كقالت برفق :
لو حضرتك عاكزة تطمني علي ىند فعال فآنا بؤكد لك إنها كويسة كمستحيل
يكوف عمل أم حاجة تانية لسببين أكال ألف ىند مش حتكدب عليا كثانيا ماكنتش
دم حتبقي حالتها لو الموضوع كبير..كىو كماف مستحيل يتجرآ يعمل دا في
بيتها كسط أىلها ىو باسها النو تصور إنها حتتقبل دا عادم

قالت نجوم غاضبة  :أنا فاىمة كل دا كويس كأنا مش حعمل كدا علشاف اطمن
ال علشاف اعاقبها يا ناريماف ..الزـ تعرؼ اف غلط زم دا كراه عقاب رادع علشاف
ماتكرركش تاني
قالت ناريماف في رفق  :بس دا مش عقاب دا كسرة نفس ليها..عاقبيها بام
طريقة بس كدا بتكسريها يادكتورة نجوم ..كبعدين إحنا قسينا عليها إلي جانب
صدمتها من الولد الحقير دا فكفاية عليها كدا
نجوم مستنكرة  :ال مش كفاية..دم عاكزة عقاب رادع ..احنا صعايدة يا ناريماف
كاللي عملتو دا تستاىل عليو قطع رقبتها
قالت ناريماف  :معاكي حق...ىي غلطت بس كماف الزـ يكوف العقاب علي قد
الفعل كىند يا دكتورة نجوم بنت بريئة قوم مش فاىمة الدنيا كويس كنيتها سليمة
ماتقصدش كال تعرؼ تفكر بأسلوب ملتوم ىي بس ماتفكرش قبل ما تتصرؼ كدا
الحظتو عليها من أكؿ يوـ..فالزـ يكوف رد فعلنا علي قد الموقف
قالت نجوم مستنكرة  :كاللي عملتو دا يستاىل قطع رقبتها عليو يا د ناريماف
حتي لو بحسن نية..البنت إيو غير سمعة .أنا حتجنن من اللي حصل كلسة لغاية
دلوقتي مش مصدقاه..الظاىر انها عاكزة معاملة شديدة ..اهلل يرحم جدىا .لو كاف
موجود
ىزت ناريماف رأسها كقالت بعطف  :ال يا د نجوم..ىند علي العكس عاكزة
احتواء كحب..عاكزة حضن تترمي فيو كحد يطبطب عليها كيطمنها كيحسسها
بثقتو فيها ..ىند شبعت قسوة كجفاء كصرامة كمش محتاجة منهم زيادة
ىتفت نجوم في انفعاؿ  :تقصدم إيو يا ناريماف ?
قالت ناريماف  :موت امها كحرمانها منها كىي صغيرة..بعد أبوىا عنها كإحساسها
المستمر بانها منبوذة منو كدا إحساس في حد ذاتو قاسي جدا ..يمكن اليتم
الحقيقي اىوف منو بكتير كصرامتك كحزمك الزائد معاىا مع احترامي لحضرتك
ما أقصدش لوـ كال إني أحسسك بالتقصير معاىا كلكن في مسافة بينكم
كبيرة..كأنا اللي قعدت اسأؿ نفسي كتير ىو ايو السبب اللي يخلي بنت في
ظركفها تتعلق بيا بالشكل دا كليو ? كإيو سبب نظرة االنكسار كالحزف الدايمة في
عينيها دم ..كل دا لقيت اجابتو ىند ضحية ...يا د نجوم فارجوكي سيبي لي

الموضوع كانا حتصرؼ فيو سواء مع ىند كال مع الولد دا كلو ماعجبكيش تصرفي
اعملي اللي انتي عاكزاه
ىدأت حدة نجوم قليال كقالت ببعض اللين  :كأنا كاثقة فيكي ...كاتصلت بيكي
ألني عارفة إنك حتعرفي تتصرفي .أنا متكتفة كتفكيرم مشلوؿ كمش عارفة أعمل
إيو ..كزم ماقلتي بينا مسافة كبيرة كسني مابقاش يسمح بالمناىدة كال ينفع أكلم
أبوىا
تنهدت ناريماف قائلة في غضب مكبوت  :ما كنتش أعرؼ انو قاسي للدرجة دم.
تنهدت نجوم بدكرىا كقالت بأسي :مش قسوة يابنتي ...طارؽ بيحب بنتو ألقصي
حد بس ىو اتصدـ كتير في حياتو كبعد بنتو عنو علشاف يحميها من نفسو
كغضبو ..طارؽ كل حياتو بقت الشغل كبس كاحنا السبب في كل دا
غمغمت ناريماف في أسي  :مافيش داعي نتكلم في الماضي..ماتحمليش نفسك
ىموـ فوؽ الهموـ ..المهم ىند دلوقتي
سيبيها ماتتكلميش معاىا في الموضوع دا تاني ..كأنا حشوؼ حعمل إيو كأكعدؾ
إف األمور حتمشي زم ما حضرتك عاكزة بالظبط ...
شدت نجوم علي يدىا قائلة في امتناف  :مش عارفة أشكرؾ إزام يابنتي ...
قالت ناريماف كىي تربت علي يدىا بدكرىا :مافيش داعي للشكر..ىند بنتي كربنا
يعلم أنا بحبها قد إيو...أستأذنك ..اتأخرت..تصبحي علي خير
نجوم في تقدير  :كانتي من أىلو..مع السالمة
غادرت ناريماف بعد اف ألقت نظرة مليئة بالعطف كالحزف علي غرفة ىند المضيئة
***
رف جرس منزؿ عالية ليال..كانت بغرفتها حين أسرع كائل ليفتح الباب ففوجئ
بوالده فهتف في فرحة  :بابي ? إزيك يا بابي كاحشني .
اندفعت إليو رنا بدكرىا لتسلم عليو في كحشة فقاؿ لهم بعد أف سلم عليهم
بلهجة تحمل انفعاال  :ركحوا أكضتكم دلوقتي يا أكالد ...عاكز أتكلم مع ماما
شوية ?ذىبوا إلي غرفتهم بينما ىتف ىو بصوت ىادر  :عالية..عالية

ثم أسرع إلي غرفتها ليفتحها في عنف فانتفضت جالسة علي فراشها تتأملو في
دىشة مستنكرة كىتف بكل غضبو  :انتي فاكرة لما أخوكي المحترـ يعمل اللي
عملو بتاخدم حقك كدا? كالحتمنعيني من إني أعمل اللي في دماغي ?...ال
ياعالية فوقي
قامت كاقفة كىي تهتف في استنكار غاضب  :عملك إيو أخويا ياصفوت ?
صاح غاضبا :يعني مش عارفة عمل إيو ? مش متفقين مع بعض?
قالت في تحدم غاضب كىي تعقد ساعديها أماـ صدرىا  :ال مش عارفة كياريت
تتكلم بهدكء
صاح غاضبا  :أخوكي المحترـ جالي العيادة قعد يزعق كيشتم كيقل ادبو قداـ
المرضي كالسكرتارية..كيقوؿ كالـ مايصحش.كعملي فضيحة في العيادة..
ماكنتيش تعرفي دا??
عقدت حاجبيها في دىشة فلم تكن تعلم فعال ما سيقدـ عليو أخوىا حين علم
بانفصالها عن زكجها بسبب رغبتو في الزكاج باخرم كلكنها تخطت دىشتها
كقالت في ىدكء مستفز  :الماكنتش اعرؼ مع ذلك عادم انت اللي بدأت
كأخويا مش قليل األدب ..
ىتف  :قليل األدب كمش محترـ كلوال إف في بينا عيش كملح كنت كسرت
عضمو في العيادة كسجنتو ألنو اتهجم عليا كالناس كلها شاىدة..أنا لغاية دلوقتي
ياعالية صاين العيش كالملح كالعشرة اللي مابينا لكن مش حستحمل أكتر من
كدا..كلمة من أبوكي كال من أمك كال أخوكي يقل ادبو تاني حنسي كل حاجة
كمش حتعامل غير بجزمتي فاىماني?
رمقتو بنظرة استخفاؼ ثم قالت مبتسمة في تهكم  :جزمتك? طبعا يليق لك تقوؿ
كدا ..علي رأم ماما شفت نفسك بعد ما بقي معاؾ فلوس كعليت ..اهلل يرحم
اياـ زماف لما كنت مش القي اؿ....
بترت عبارتها حين ىوم علي كجهها بصفعة قاسية اكدعها غضبو كسخطو فشهقت
في ذعر كأخذت تتأملو بذىوؿ مستنكر غير مصدقة بينما قاؿ ىو بقسوة بالغة
كىو يجذبها من ذراعها  :اياؾ تتكلمي تاني معايا بالطريقة دم..أنا استحملتك

كتير كاستحملت غركرؾ ككماف كاستحملت أسلوب أمك معايا علشاف كنت
بحبك بس مش علشاف كنت ضعيف..لكن خالص الكيل طفح ..كمش حقبل
منك تاني أم تجاكز ال في حقي كال في حق اىلي منك كال من أم حد تبعك
كردم حيكوف قاسي
كانت تتأمل مالمحو التي انقلبت تماما كأنو تحوؿ النساف آخر..مالمح صفوت
التي كانت تنطق طيبة كحب كنظراتو المعجبة طواؿ الوقت بها تحولت لقسوة
كغضب كسخط كقالت غير مصدقة  :بتضربني يا صفوت? بتمد إيدؾ عليا?.
قاؿ بكل غضبو كىو يهزىا بعنف :اتربيت إف الراجل مايمدش إيده علي كاحدة
ست..كبالذات مراتو ألف احترامو ليها من احترامو لنفسو بس لالسف فهمتي دا
غلط ..حبي ليكي كاحترامي كسكوتي علي غلطاتك في حقي افتكرتيها ضعف
كانحناء لك كألىلك...فتماديتي في تصرفاتك..لكن كل حاجة كلها نهاية كالصبر
لو حدكد ياعالية
صرخت في ىيستريا  :طلقني يا صفوت..طلقني دلوقتي
قاؿ في قسوة كىو يميل عليها  :،حطلقك بس مش دلوقتي..لما أتجوز األكؿ
عليكي كبعدىا لما يجيلي مزاج حطلقك..الزـ أكسر لك مناخيرؾ دم ياعالية
كأذلك األكؿ
ثم دفعها علي الفراش،كغادر بخطوات سريعة غاضبة قبل أف يصفق الباب بقوة
خلفو  ،أما ىي فتهاكت علي فراشها باكية في حرقة كقد شعرت أف عالمها كلو
يتهاكم أمامها
***
كانت ىند جالسة في غرفتها علي سريرىا كاجمة لم تكف عن البكاء منذ حدث
ماحدث..لم تتقبل بعد صدمتها فيما حدث من ماجد كما قرأتو علي ىاتفو
بخصوصها..أىكذا كاف ينتوم لها طواؿ الوقت ? ألهذه الدرجة أتقن كذبو أـ ىي
غبية كما قالت لها د ناريماف..نعم إنها غبية لم تسمع لها كلم تسمع لصديقتها
نسرين كال حتي أحمد..انسالت دموعها كىي تتذكر كل ماحدث..جدتها غاضبة
منها من كقتها كال تحدثها كال تسمح لها أيضا بالخركج حتي للكلية .كد ناريماف
لم ترىا من كقتها ..حتي لم تسأؿ عنها بالتلفوف كال تجيب على اتصاالتها

المتكررة بها..كىي تشعر بحاجة ألف تراىا حتي لو عنفتها كعاقبتها ألف مرة كلكن
تريد رؤيتها .لقد أخطأت نعم كلكن ىل تستحق ىذا العقاب ?.بكت في حرارة
حين أتت لها عائشة بالطعاـ فرفضتو باشارة كاحدة كلم تفلح محاكالت عائشة في
أثناءىا عن رفضها فخرجت يائسة ..رف ىاتفها المحموؿ فالقت نظرة بلهفة ظنتها
ناريماف كلكن كانت نسرين فتراجعت بخيبة أمل كألقتو جانبا دكف اف تجيب
كاصلت بكاءىا كباألسفل نزلت عائشة قائلة بأسف للدكتورة نجوم :مش راضية
تاكل خالص يا دكتورة نجوم كمش مبطلة عياط ...
كانت د نجوم تشعر بقلق من رفض ىند لألكل كانعزالها ىكذا كلكنها تظاىرت
بالصالبة كىي تقوؿ في صرامة  :تتفلق ...عنها ما كلت
عايشة في قلق  :يا د نجوم دم خست النص ككشها بقي أصفر زم الليمونة
..حنسيبها لما تموت ?
عصب كالمها د نجوم كزاد من قلقها فهتفت في عصبية غاضبة  :عايشة
خالص..ماتتكلميش كتير لما تجوع حتاكل غصب عنها..ركحي شوفي شغلك
دلوقتي
زفرت عايشة قائلة بعدـ اقتناع  :حاضر..زم ماتحبي فأخذت د نجوم ىاتفها
المحموؿ لتكلم ناريماف
***
خرجت ناريماف من غرفة العمليات بالمستشفي الخاص فاستقبلها زكج المريضة
ىاتفا في قلق  :خير يا دكتورة ..مراتي كويسة كالبنت?
ابتسمت ناريماف قائلة  :اطمن ياباشمهندس ..مداـ زينة كويسة كزم الفل
كالمولود كماف زم الفل ..ألف مبركؾ
لم يسمع كلمة مولود فهتف في قلق  :عملتي لها عملية الربط?
ىزت ناريماف كتفها قائلة  :حاكلت أقنعها كرفضت فزم ما فهمت حضرتك مش
حينفع أعملها من غير علمها
ظهرت علي كجهو عالمات خيبة األمل كالضيق فتابعت مبتسمة . :كأعتقد اللي
انت خايف منو خالص مابقاش موجود بعد ما ربنا رزقكم بالولد

اتسعت عيناه في دىشة كىو يتأمل ناريماف غير مصدؽ كىو يردد  :كلد? ازام
مش السونار كاف مبين بنت?
قالت ناريماف  :أيوه كالسونار بتاعي حديث كدقيق بس سبحاف اهلل طلع كلد
كحيخرج لك دلوقتي ىو كمامتو
لمعت عيناه من الفرحة كابتسم قائال في سركر  :الحمد هلل ..يا ما انت كريم
يارب
قالت ناريماف مبتسمة  :حمدا هلل علي سالمتها كالف مبركؾ ..يتربي في عزكم
قاؿ في سعادة  :اهلل يبارؾ فيكي ..متشكر جدا
قالت  :الشكر هلل ...ثم انصرفت بعد أف كتبت العالج في نفس اللحظة التي
اتصلت بيها د نجوم فالتقطت الهاتف قائلة  :أيوه يا د نجوم كنت لسة
حكلمك بس كاف عندم عملية لسة مخلصاىا
سألتها د نجوم بلهفة قلقة  :ايو االخبار ياناريماف?
ابتسمت ناريماف قائلة في ثقة  :كل خير الحمد هلل ...الولد اتحوؿ للجنة تأديب
كغالبا حيتفصل أك يتمنع من دخوؿ االمتحاف ..ألف عملنا عليو كماشة...
الموبايل سلمتو لألمن بتاع كليتنا ككصيت النقيب مها تسلمو لعميد الكلية عندىم
.مع شكوة حضرتك أنو اتعرض لحفيدتك كحاكؿ يضايقها..كفي نفس الوقت أنا
بلغت األمن قبل كدا أنو دخل الكلية بدكف استئذاف ككنت مدياىم اسمو..فكل
دا مع بعضو كبعد فتح الموبايل العميد استدعاه في مكتبو ككاجهو...حاكؿ ينكر
طبعا كيقوؿ إنو ماعملش حاجة كبمزاجها ككدا...طبعا ماصدقهوش ألنو عملها
قبل كدا مع زميلة تانية كأنكر كالكاميرات كشفتو ..طبعا العميد بهدلو كحولو
للتحقيق .يعني خلصنا منو
تنهدت د نجوم بارتياح كقالت  :الحمد هلل ..ىم كاف علي صدرم كانزاح ..
ناريماف  :قلت لحضرتك ماتقلقيش انا حتصرؼ كبعد موضوع الموبايل عرفت
امسكو كويس .المهم ىند أخبارىا إيو دلوقتي ?

زفرت د نجوم كقالت بقلق  :ىند قاعدة ليل كنهار في اكضتها...ال بتاكل كال
بتشرب..كرغم إني غضبانة عليها كمش طايقة ابص في كشها إال أني قلقانة عليها
كخايفة من قلة أكلها كشربها
شعرت ناريماف بالقلق كالعطف علي ىند فقالت باشفاؽ :د نجوم أظن كدا ىي
اتعاقبت بما فيو الكفاية ...ممنوعة من الخركج بقالها اسبوعين ككماف انا تنفيذا
لرغبتك ماكلمتهاش خالؿ المدة دم نهائي كال رديت على تليفوناتها...أظن كدا
كفاية ...أنا عاكزة أعدم عليها أشوفها كأطمن عليها بعد اذنك
قالت د نجوم  :خالص يا ناريماف تعالي ...يمكن تقنعيها تاكل ...
قالت ناريماف  :خالص بكرة اف شاء اهلل اعدم عليكم بعد العيادة..ككماف
حطلب منك طلب يارب ماترفضيش
د نجوم في تقدير  :اطلبي يا ناريماف كأيان كاف طلبك مش حرفضو ...خالص
يابنتي انتي جمايلك زادت معايا
قالت ناريماف في كد  :ماتقوليش كدا يا د نجوم مافيش بينا جمايل ..عموما
بكرة أكلمك ..مع السالمة..في رعاية اهلل
أغلقت الهاتف ثم غادرت المستشفي الي المنزؿ
***
عادت ناريماف من المستشفي إلي المنزؿ...ركنت سيارتها كشعرت بالدىشة حين
كجدت سيارة عالية متوقفة أماـ منزلها فصعدت الساللم بسرعة لتجد عالية
جالسة أماـ شقتها فتأملتها بدىشة قائلة  :عالية ?
قامت عالية قائلة في ارتباؾ حرج  :مساء الخير يا دكتورة ناريماف
قالت ناريماف كىي تقترب منها كتتأمل مالمحها الحزينة في دىشة  :مساء
النور..ايو مقعدؾ كدا? ما قعدتيش ليو مع أمنية لغاية ما آجي ما انتم اصحاب ?
ىزت عالية رأسها كىي تقوؿ في خفوت حزين  :ال ىي عرضت عليا بس أنا
صممت استناكي ىنا
ىزت ناريماف رأسها متعجبة ثم قامت بفتح باب شقتها قائلة في لهجة كدكد
ممازحة  :مافيش فايدة فيكي ياعالية ...بتحبي شغل األفالـ كالدراما

ثم أشارت اليها بالدخوؿ قائلة  :اتفضلي
دلفت عالية للداخل ككقفت مطرقة برأسها ككراءىا ناريماف التي أنارت المنزؿ
كأشارت لعالية قائلة  :ماتقعدم يابنتي ..إيو بتتكسفي ?..أكؿ مرة تدخلي البيت
يعنى?
جلست عالية مطرقة برأسها تبدكا عليها عالمات الحزف كجلست ناريماف الي
جوارىا كقالت مداعبة في كد :ىا ياتلميذة ..جاية كمدلدلة كدانك كشايلة طاجن
ستك ليو
رفعت عالية عيناىا اليها كقالت بلهجة حزينة  :لسة بتعتبريني تلميذتك يا دكتورة
ناريماف ?
قالت ناريماف في كد  :أكيد طبعا كاختي الصغيرة كزميلتي اللي ما أقدرش استغني
عنها
لم تتمالك عالية نفسها فعانقت ناريماف كىي تجهش بالبكاء الحار ىاتفة :
سامحيني
فقالت ناريماف في تأثر كىى تربت على ظهرىا  :شوش ما تتكلميش في ام
حاجة..مجرد ما دخلتي بيتي خالص كل حاجة انتهت
قالت عالية باكية  :أنا غلطت في حقك بس كاهلل...
قاطعتها ناريماف قائلة في كد  :انتي ماغلطتيش ياعالية انتي عبرتي عن غضبك مني
بتصرؼ صبياني مراىق درامي كعادتك
صمتت عالية كىي تمسح كجهها فتابعت ناريماف مداعبة  :ككنتي متوقعة أني
حعبرؾ .بس أنا سيبتك تتفلقي يبقي كدا خالصين تماـ?
ابتسمت عالية في شحوب كاكمأت برأسها ايجابا فقالت ناريماف كىي تربت علي
كتفها  :ثواني بقي أغير ىدكمي كأعملك النسكافية اللي بتحبيو كنتكلم ..انتي
كزينب مافيش كراكم إال النكد .
صمتت عالية في كجوـ فقامت ناريماف كبالفعل دقايق ككانت ناريماف جالسة إلي
جوراىا كقدمت إليها نسكافية قائلة في رفق  :ىا ياعالية يامتعالية زعالنة ليو ???

ابتسمت عالية في شحوب كغمغمت بمرارة  :عالية مابقتش متعالية خالص يا د
ناريماف..انا اتكسرت ككرامتي اتداست
نظرت اليها ناريماف في تساؤؿ قلق كقالت :اتكسرتي ليو? إيو اللي حصل ياعالية?
حكت لها عالية باختصار مادار بينها كبين زكجها مؤخرا كىي تذرؼ الدموع ثانية
في قهر فربتت ناريماف علي يدىا كقالت في تعاطف  :اىدم ياعالية ..كل
مشكلة كلها حل
عالية باكية في مرارة  :مابقاش في حلوؿ بعد ما ضربني كقالى إنو يتجوز علشاف
يكسر مناخيرم
ناريماف بهدكء  :عالية بغض النظر عن تصرؼ صفوت معاكي ..كاللي أنا ضده
بس تصرؼ أخوكي معاه ايو رأيك فيو ? إنو يركح لو العيادة كيشتمو كيهينو كسط
الحاالت كيتسبب لو في فضيحة كىو دكتور نسا تخصص حرج ..ىا إيو رأيك ?
كلو الموقف دا حصل معاكي كاف حيبقي شعورؾ إيو?
قالت عالية مبررة في حرارة  :ىو فريد أكيد غلط بس انا ماكنتش أعرؼ انو
حيتصرؼ كدا..ىو قالي انو حيتصرؼ مع صفوت بس ماكنتش متخيلة أنو حيركح
لو العيادة كيتصرؼ كدا
ناريماف  :كأديو راح كعك الدنيا متخيلة شعورؾ جوزؾ حيكوف إزام? ..كاهلل أنا
احترمتو إنو سكت كما ردش برضو حبا كاحتراما لك ياعالية ..جوزؾ عنده دلوقتي
عالقات كاسعة ككاف ممكن بسهولة يؤذم اخوكي لو عاكز كيرد االىانة بس
ماعملش كدا تفتكرم ليو ? النو باقي عليكي ..بس ً
انت مابتحكميش
عقلك...كبدؿ ما انتي تمتصي غضبو كتكلميو بلين كزم ماقلتي لي كدا انك
كنتي ماكنتيش تعرفي كإف أخوكي غلط ...ال زكدتي احتقانو كغضبو كسمعتيو
كلمتين ..كنتي عاكزاه يتصرؼ معاكي إزام بقي? ىة
قالت عالية غاضبة  :يقوـ يمد إيده عليا? كيهينني كيهددني بانو حيكسر مناخيرم
?ال يا د ناريماف اف كرامتي عندم فوؽ كل شئ.
قاطعتها ناريماف مؤنبة  :انتي عندؾ كرامة كىو ماعندكش ? انتي ليو متخيلة انك
الوحيدة اللي عندىا كرامة كالباقي ال ? .ياعالية اتقي اهلل عاكزم تحافظي علي

كرامتك الزـ تحافظي علي كرامة غيرؾ ..ماينفعش تدكسي علي كرامتو طوؿ
الوقت كىو مايردش ..اللي بيعملو صفوت دلوقتي رد لكل اللي عملتيو معاه ..
لكن ىو بيحبك زم ماقلت لك كباقي عليكي ..بس عاكز يحس منك انك بتحبيو
بجد كبتحترميو كباقية انتي كماف عليو
غمغمت عالية في مرارة  :باقي عليا بعد كل اللي عملو ??? كأنا حبقي عليو إزام
برضو بعد اللي عملو
قالت ناريماف كىي تمسك بيدىا  :ال ىو باقي عليكي كلو انتي ذكية حتفهمي
..تقدرم تقولي لي بقالو شهور يعرؼ الممرضة دم ليو ما اتجوزىاش لغاية دلوقتي
كأنا عارفة إنو راجل دكغرم كبيتقي اهلل كمش حيمشي إال بالحالؿ? ..ليو مستني
كل دا خصوصا إف كل الناس عرفت كانتي كمابقاش في حاجة خايف عليها ?
نظرت إليها عالية بتساؤؿ كقالت  :ليو ?
قالت ناريماف مبتسمة  :ألف في ظني إف كل دا عملو علشاف يلفت انتباىك
..صرخة احتجاج منو علي أسلوبك معاه .ضربة قوية علي راسك يمكن تفوقي
.بس البعيدة ال بتفهم كال بتحس
رفعت عالية حاجبيها في دىشة ثم قالت  :تقصدم أف كل الموضوع دا مش
صحيح أصال?
ناريماف في ثقة  :أعتقد ..ألف رغم كل القيل كالقاؿ لغاية دلوقتي مانعرفش مين
ىي سعيدة الحظ اللي ناكم يتجوزىا .فهل دا معقوؿ?
صمتت عالية لحظات في تفكير ثم ىزت رأسها بغير اقتناع كقالت  :ال مش
معقوؿ .
زفرت ناريماف كقالت  :براحتك .بس أنا بقولك إحساسي
عالية ببعض العصبية  :طيب المفركض أعمل إيو يعني ?
أجابتها ناريماف في ثقة  :تعالي شوية علي نفسك ياست عالية كركحي لو ككلميو
كاظهرم حبك اللي مخبياه كرا قناع الغطرسة كالغركر ..اعتذرم لو مش عيب دا
جوزؾ كاالعتذار ال حيقلل منك كال ىو حيفهمو غلط بالعكس حيقدره ..جوزؾ
فالح أصيل عنده كرامة..مشاكلك كلها معاه أىلو اللي انتي عاكزاه يقطع معاىم

..كدا مايرضيش ربنا كىو رافض فدا دليل انو اصيل كبار بأىلو ..ككماف أسلوبك
كأسلوب أىلك المترفع معاه كدا دليل أنو عنده كرامة فهل انتي تكرىي ترتبطي
بواحد اصيل كعنده كرامة?? ىا? خلي بالك اللي يتخلي عن أىلو سهل جدا
يرميكي كيرمي أكالده بعد كدا
كجمت عالية لحظات طويلة في تفكير ثم رفعت عينيها قائلة لناريماف في استكانة
 :طيب اتصرؼ إزام?
ضحكت ناريماف كقالت  :كاهلل قلت لك تتصرفي إزام من شوية بس الظاىر إف
كلمة اعتذار تقيلة علي نفسك ككدنك .ماعلينا استني شوية لغاية ما النفوس
تهدم ..كأنا حقولك بالظبط تعملي إيو ياعالية يامتعالية
صمتت عالية لحظات أخرم قبل أف تغمغم في حرج  :طيب بالنسبة لموضوع
تاني..عاكزة انقل تاني معاكي ..ممكن تكلمي د ليلي ?
قالت ناريماف متهكمة  :آه كآخد أنا كلمتين منها ..شغل لعب العياؿ دا..عموما
حيحصل بس بعد المؤتمر بتاع أسواف ..خليكي ذكية
عالية متسائلة في دىشة  :ليو ?
ناريماف مبتسمة  :علشاف أنا كركفاف حنركح كانتي ناكية تركحي ..فمايبقاش تالتة
من نفس المجموعة كنسيب زينب لوحدىا ..فهمتي
تراجعت عالية كقالت في فهم  :آه فهمت ..طيب حضرتك قررتي ليو تركحي
فجأة...كنتي ناكية تعتذرم
ناريماف  :علشاف ىند..عاكزة أخليها تغير جو..بقالها فترة متنكدة ..كقلت فرصة
تغير جو كتنبسط كأنا كماف أغير جو زىقت من كل حاجة
ابتسمت عالية في كجوـ كقالت :علي رأيك الواحد فعال زىق من كل حاجة
ناريماف متهكمة كىي ترمقها بنظرات ساخرة  :آه محاطة انا بالحزاني طوؿ
الوقت...يخرب بيت االكتئاب يا شيخة .قومي يابت اعملي لنا دكر شام كدا
كحتالقي قراقيش جوه ىاتيها كتعالي نتفرج علي فيلم سوا ..بال ىم ...قالت ذلك
كىي تلكزىا في كتفها
تأكىت عالية كىي تمسك كتفها كقالت ضاحكة :كاهلل كحشتني الضربو دم

ناريماف كىي تكررىا  :كحشتك بجد ?
قالت عالية ضاحكة كىي تمسك كتفها  :كحشتني بس بتوجع
ناريماف ضاحكة كىي تضم قبضتها ثانية  :خالص ..حتشبعي منها
قامت عالية مسرعة كىي تقوؿ بلهجة مرحة :ال أنا قايمة أجهز الشام كالقراقيش
أحسن
قالت ناريماف  :أيوه كدا انجزم
***
في منزلهم جلست أمنية تتابع التلفزيوف حين خرج ىيثم من غرفتو كاتجو اليها
فالقت عليو نظرة غاضبة ثم عاكدت متابعة التلفزيوف فابتسم ثم ماؿ اليها كقبل
رأسها كقاؿ كىو يجلس الي جوارىا  :خالص بقي ياماما ..المسامح كريم
..حتفضلي مخاصماني المتي ?
ألقت أمنية نظرة أخرم غاضبة ثم قالت  :انت عارؼ أنا ياما بعدم لك حاجات
..إال كدا يا ىيثم...
ىيثم:ليو محسساني إني عملت جريمة بس.مش كفاية عمتو كاللي عملتو معايا ?
أشارت إليو قائلة في غضب  :معاىا حق ..إحنا من إمتي لنا في شغل العصابات
دا ? بتسلط بلطجي علي طالب يسرؽ منو موبايلو ?افترض حصل في األمور أمور
كالبلطجي دا عمل في الواد حاجة ..كال ماعرفش كال حصل أم حاجة كرجلك
اتجرجرت...أتصرؼ أنا إزام..انا ماليش غيرؾ انت كأخوؾ....
ىيثم مهدئا في رفق :ياماما افهمي ..أكال دا مش بلطجي دا صاحب كاحد
صاحبي بس ابن بلد كمدقدؽ مش قتاؿ قتلة كال حرامي ...كحب يجاملني
كعمره ماكاف ىا يؤذل الولد دا..كأنا لقيت إنها حيلة مناسبة ننقذ ىند منو
ىزت أمو رأسها في عناد غاضب كقالت  :كنتوا قلتوا لعمتكم كىي كانت حتالقي
ألف طريقة تبعده بيها عن ىند ىو طالب عندىا كال عند زمايلها يقدركا يضغطوا
عليو كجدتها استاذتهم كلهم ..كىند نفسها بتعمل لعمتكم ألف حساب يعني
كاف في أكتر من كسيلة...لكن انت بقي كأخوؾ الزـ تعملوا عنترة ابن شداد
كتتصرفوا من دماغكم

ىم ىيثم بقوؿ شئ لكن أحمد خرج من غرفتو كقاؿ  :بتجيبوا سيرتي في إيو
قاؿ ىيثم :تعاؿ يا أحمد بقي اتصرؼ مع ماما..مش عاكزة تصالحني..ككلو بسببك
قاؿ أحمد محتجا كىو يجلس  :بسببي أنا ? أنا قلت لك تتصرؼ كدا ?
عقد ىيثم حاجبيو في ضيق كىم بقوؿ شئ كلكن أحمد التفت إلي أمو كقاؿ :
كمع ذلك ياماما ..خالص عمتو كلمتو كادتو كادتني كلمتين ..كانتي خاصمتيو..
خالص بقي كفاية
قالت امنية غاضبة  :ألف الموضوع المرة دم مش بسيط
قاؿ ىيثم في ضيق  :أنا برضو مش فاىم ليو مكبرينو كدا ..يعني كنا نسيب
البنت تضيع?
أحمد متابعا  :ىيثم برضو اتصرؼ بشهامة ياماما .
قالت أمنية كىي ترفع اصبعها في كجو أحمد في حدة  :أنا خايفة بعد كدا الشاب
اللي اخوؾ طلب منو الطلب دا يبتزه بقي كيضايقو
ضحك ىيثم ضحكة قصيرة كىو يتبادؿ النظر مع أحمد الذم قاؿ مبتسما  :ال
ياماما مش للدرجة دم كأنا عارؼ صالح دا شاب ابن بلد كحب يخدمنا بس
كبعدين حيبتزنا ازام يعني ???ماتخليش دماغك يركح لبعيد ياماما كبعدين ىند دم
زم أختنا ...لو كانت أختنا مكانها مش كنا حنتصرؼ كدا ?
قالت أمنية كقد ىدأت حدتها  :أيوه ىند غالية عندم كيهمني أمرىا بس مش
بالطريقة دم كزم ماقلت لهيثم كاف في طرؽ كتير تبعدكىا عنو بس مش
كدا...أنا مش عاكزاكم تتورطوا في مشاكل مع حد
ىيثم  :خالص حرمنا ..سامحينا بقي
أحمد:قلبك كبير ياماما..كبعدين جعنا كعاكزين نتعشي ..حتسيبينا جعانين كال إيو?
تأملتو أمنية بنظرة فاحصة كقالت  :أيوة ثبتوني بقي...علي العموـ ماشي حقوـ
أحضرلكم العشا ...كمسمحاكم بس دم آخر مرة بقولكم أىو
قبل ىيثم رأسها ككذلك فعل أحمد فابتسمت في رضا كقاؿ ىيثم  :ماتيجو نكلم
عمتو تتعشي معانا كنقعد سوا

قالت امو :ال ..معاىا د عالية كشكلها مطولة ..اتعشوا انتم ..ثم قامت للمطبخ
فانتقل احمد للجلوس الي جوار ىيثم .كقاؿ  :اخيرا..ماما المرة دم كانت
منشفة دماغها قوم
ىيثم مبتسما في تهكم  :ماما متخيلة بلطجية بقي كتهديد كشغل أفالـ كمكبرة
الموضوع
أحمد  :أنا برضو في البداية قلقت من الموضوع ياىيثم بس الحمد هلل عدم علي
خير
ىز ىيثم كتفيو كقاؿ في بساطة  :ال كال قلق كال حاجة الموضوع بسيط بس عمتو
كماما كبركه....كبعدين المهم اف ىند بعدت عن الواد الصايع دا
زفر أحمد كقاؿ في عاطفة  :أيوه..لكن أنا قلقاف عليها من ساعة اللي حصل
ماظهرتش خالص...خايف يكوف عمتو زعلتها كال حصل معاىا حاجة
ىيثم في ثقة كىو يتأمل مالمح أخيو القلقة  :ال ما أعتقدش ىي كعدتك كعمتو
بتحب ىند جدا ..بس اللي عرفتو بالصدفة من كالـ ماما مع عمتو أف جدتها ىي
اللي مانعاىا من الخركج من البيت كعقاب
خفض احمد عيناه كىويقوؿ في ضيق  :طيب كىي ذنبها ايو ???تتعاقب ليو ?
ربت ىيثم علي كتفو كقاؿ مهدئا  :برضو سمعت أف عمتو حتركح لها .بقولك
عمتو خالص بقت تعتبر ىند بنتها كلذلك أنا لما عملت كدا عملتو علشاف
عمتو قبل مايكوف علشاف ىند..كعلشاف كاحد صاحبي قاعد علي اعصابو كتعباف
..بس مافيش حد مقدر
رفع أحمد عيناه الي ىيثم ثم ابتسم في عاطفة كقاؿ  :ال كاهلل ياىيثم انت كبرت
في نظرم قوم كحسيت انك مجدع كيعتمد عليك ...بس اعتراضي كاف خوؼ
عليك مش أكتر
ىيثم مبتسما بدكره  :ال ماتخافش عليا..ربنا الحافظ
ربت احمد علي كفتو في كد كابتسم في تقدير كلم يعلق في نفس اللحظة أتت
أمنية بالطعاـ فقاـ ىيثم قائال في مرح  :ياال بقي نتعشا سوا كماما قبلنا

قالت أمنية كىي تجلس معهم في حناف  :ماشي .أنا كماف جعانة كالتفو حوؿ
المائدة يتناكلوف عشاءىم في ىدكء..ككد
***
اتفضلي ياد ناريماف
قالت عائشة في ترحاب لناريماف التي دلفت الي المنزؿ كسألتها  :فين د نجوم?
أجابتها عائشة  :في أكضتها دخلت ترتاح اديها خبر?
قالت ناريماف كىي تشير إليها بالنفي  :ال ىي عارفة اني جاية لهند كاتكلمت
معاىا سيبيها براحتها ماتزعجيهاش
قالت عائشة باحتراـ  :زم ما تأمرم ...تشربي إيو ?
ناريماف كىي تصعد لهند  :ال اعملي عشا لهند كىاتيو لها علي أكضتها
قالت عائشة في رجاء  :ياريت تقنعيها تاكل ..دم مابتاكلش بقالها أياـ لغاية
مانشفت
قالت ناريماف بثقة  :اعملي انتي األكل كسيبي الباقي عليا
أسرعت عايشة إلي المطبخ قائلة في حرارة  :حاال يا د ناريماف دقايق كيكوف
جاىز
تجب ففتحتو بهدكء كأنارت
صعدت ناريماف إلي غرفة ىند كطرقت الباب فلم ٍ
الغرفة كانت ىند نائمة فاقتربت منها ناريماف كجلست علي طرؼ فراشها
كأزاحت الغطاء كىي تربت علي كتفها قائلة برفق  :قومي ياىند
جذبت ىند الغطاء عليها ثانية كىي تقوؿ  :مش حقوـ ياعايشة كمش حاكل
سيبيني بقي
ابتسمت ناريماف في حناف كقالت كىي تجذب الغطاء ثانية  :أنا مش عايشة
كحتاكلي غصب عنك
ميزت ىند صوت ناريماف ففتحت عينيها كالتفتت بحدة إليها كما أف رأتها جالسة
علي طرؼ فراشها تنظر اليها مبتسمة بوجهها الطيب الحنوف حتي انتفضت
جالسة علي فراشها كىتفت في لهفة  :مامي ?

اتسعت ابتسامة ناريماف كقالت بكل حنانها  :أيوه ياىند أنا
قامت ىند بسرعة كطفل كجد أمو بعد غياب كارتمت علي صدرىا فاحتوتها
ناريماف بذراعيها في قوة كىي تقوؿ بكل حنانها  :كحشتيني قوم قوم
ىند بصوت باكي  :طيب ليو ماكلمتنيش كالبتردل على تليفوني األياـ اللي فاتت
دم ?
ناريماف كىي تضمها إليها بقوة بحنانها الغامر  :غصب عني كاهلل جدتك طلبت دا
كعقوبة ليكي ..كأنا نفذتها علشاف تهدا من ناحيتك النها كانت ناكية علي عقوبة
اقسي من دم بكتير كانتى سمعتى بنفسك ىى كانت ناكية تعمل إيو.
بكت ىند قائلة  :ليو نانا بتعمل معايا كدا ? مخاصماني كمنعاني أخرج ككماف
منعتني أكلمك كال أشوفك ...ليو ? عملت ايو لدا كلو?
ربتت ناريماف علي ظهرىا بقوة ثم أبعدتها قليال لتقوؿ لها برفق  :بصي ياىند..نانا
معاىا حق..طبيعي تتصرؼ كدا..مشكلتك دايما بتتغاضي تماما عن خطأؾ اللي
ممكن يكوف كبير كتزعلي من رد الفعل حتي لو بسيط..جدتك بتخاؼ عليكي
كانتي كنتي حتضيعي نفسك ..كأنا كماف ياىند كنت متغاظة ألقصي مدم منك
كلو طولت كقتها أخنقك كنت حعمل كدا..أحيانا قسوة األىل بتكوف محبة
كخوؼ..فاىماني?
رفعت ىند عينيها إليها كقالت باكية  :أنا عارفة إني غلطت .بس أنا مش قليلة
األدب كال مش متربية زم ما نانا قالت لي يامامي .أنا ماقصدتش إني أجيبو من
كراىا
ابتسمت ناريماف في عطف كقالت كىي تمسح كجهها  :ال طبعا انتي مش كدا
..كنانا أكؿ كاحدة عارفة بس ىي قالت كدا من غضبها منك ..كبعدين انسي بقي
موضوع الولد دا خالص كاللي حصل دا اعتبريو درس ليكي تتعلمي منو ماتثقيش
في حد..كتتأكدم منو من الكالـ اللي قلتو لك بخصوص حدكد العالقة بين الولد
كالبنت.فاىماني?
عادت ىند لتلقي راسها ثانية علي صدر ناريماف كىي تقوؿ في أسف كاستكانة:
أنا آسفة يامامي ماسمعتش كالمك .أنا مكسوفة منك

ضمتها ناريماف بقوة إليها  :خالص اعتبرم الموضوع منتهي كأنا أخدت لك حقك
من الولد دا كبزيادة ...متحوؿ للتحقيق كغالبا حيتفصل كيستاىل ألنو ارتكب
مصايب مع بنات كتير دلوقتي عاكزاكي علي ماعايشة تجهز األكل تاخدم لك
دش كدا كتغيرم ىدكمك دم ...كلما تاكلي حقولك علي مفاجأة حلوة تعجبك
قالت ىند كىي متشبثة بناريماف كطفل صغير :ال مش عاكزة اخد دش.الجو ساقع
أطلقت ناريماف ضحكة قصيرة كقالت كىي تقبل رأسها  :معلش علشاف خاطرم
..شغلي السخاف كركحي خدم دش علشاف شكلك ما غيرتيش ىدكمك من
ساعة ماكنت عندؾ آخر مرة ...
قامت ىند في تباطؤ متبرمة فقامت ناريماف لتساعدىا في احضار مالبسها
كقالت ممازحة  :ادعكي شعرؾ المنكوش دا كويس ما تكركتيش الموضوع
ألقت ىند نظرة متبرمة علي ناريماف فأطلقت ضحكة أخرم كىي تقرصها من
خدىا  :بموت في نظراتك الطفولية المحتجة دم ...خايفة من المية يا جميلة ?دا
حتي الحماـ جوه أكضتك أىو
ىند متبرمة  :آه الجو ساقع كمابحبش استحمي بالليل
ناريماف ضاحكة  :كلو قلتلك علشاف خاطرم ?
زفرت ىند كأخذت المالبس كالمنشفة كقالت بعدـ رضا  :حاضر ثم أسرعت
للحماـ تتابعها عينا ناريماف ..في نفس اللحظة دلفت عايشة بالطعاـ فقالت لها
ناريماف متعجلة  :عايشة اهلل يكرمك ..ركقي األكضة دم كنظفيها من الكركبة دم
أنا اتعصبت من منظرىا شبو سوؽ كانتو بالظبط
عايشة  :ياريت يا د ناريماف دم مانعاني احط فيها ايدم خالص كبتزعق لو حركت
حاجة من مكانها
ناريماف  :ال اعملي اللي بقولك عليو كمالكيش دعوة بحاجة
قالت عائشة في استسالـ  :حاضر.ثم بدأت التنظيف بينما ألقت ناريماف نظرة
سريعة علي الغرفة قبل أف تشهق في استنكار  :الدرع بتاعي حاطاه فين ?
ألقت عائشة علي الدرع ثم قالت باسمة في ىمس  :حاطاه كسط العابها دا كدا
تبقي كرمتو آخر تكريم دكؿ غاليين عليها قوم

ىزت ناريماف رأسها غير مصدقة كقالت  :كاهلل? الدباديب كالعرايس غاليين
للدرجة دم?
قالت عائشة كىي تكتم ضحكتها  :يوكككه دم بتعاملهم زم مايكوف أكالدىا
كمدياىم أسامي كياكيلي لو حركت دبدكب كال عركسة من مكانهم
أطلقت ناريماف ضحكة عالية قبل أف تضرب كفا بكف كتغمغم في سخرية  :كاهلل
البت ىند دم مسخرة ?...ماشي شوفي شغلك
أخذت عايشة ترتب كتنظم كما أف سمعت ىند صوت المكنسة الكهربائية حتي
ىتفت من داخل الحماـ غاضبة  :عايشااه ...قلت لك مالكيش دعوة بأكضتي
ياعايشة
توقفت عايشة كىي تلقي نظرة متسائلة حذرة علي ناريماف فاقتربت ناريماف من
باب الحماـ كىتفت بصوت عالي  :كأنا بقولك نظفي األكضة ياعايشة ..كلمعي
كل حاجة ياعااايشة ...كياريت لو ترمي الكراكيب دم كلها ياعاااايشة .ادىني
األكضة خااالص من أكؿ كجديد ياعاااايشة ..كإياؾ حد يفتح بقو ياعايشة
ساد الصمت الرىييب لحظات كضعت عايشة يدىا علي فمها لتمنع ضحكة
فلتت منها بالرغم عنها فقالت ناريماف ضاحكة  :ناس مابتجيش غير بالعين
الحمرا..كملي شغلك
قالت عائشة ضاحكة كىي تكمل عملها  :ال تأثير حضرتك عليها غير خالص..دا
الدكتورة نجوم غلبت معاىا مافيش فايدة
ىتفت ناريماف بصوت عالي  :كالدكتورة نجوم غلبت ليو ياعايشة? مافيش عصاية
نلسع بيها الناس ياعايشة? مافيش منفضة سجاد ننفضهم بيها ياعايشة ? كاهلل عاؿ
لم تمنع عائشة نفسها من الضحك ككذلك ناريماف كقالت عائشة  :كحشتني
أيامك يا د ناريماف كاهلل كنتي عاملة للبيت دا حس ك...
قاطعتها ناريماف فجأة بإشارة من يدىا محذرة فتراجعت عائشة ىاتفة في اعتذار :
يقطعني معلش كاهلل نسيت
ناريماف بصوت منخفض  :مافيش مشكلة خالص بس خلي بالك بعد كدا

أنهت عائشة التنظيف كخرجت من الغرفة في نفس اللحظة التي أنهت ىند
حمامها كخرجت من الحماـ
***
اندست ىند في فراشها كىي ترتجف من البرد فقالت ناريماف كىي تحيطها
بالغطاء في حناف  :شعورؾ ايو دلوقتي بعد ما أخدتي حماـ ? مش انتعشتي كدا
كفوقتي ?
قالت ىند بصوت مرتعش  :ال سقعت قوم
أطلقت ناريماف ضحكة مرحة كقالت كىي تهز رأسها  :مافيش فايدة..زم االطفاؿ
ثم قامت لتغلق النوافذ كتسدؿ الستائر كعادت لتجلس ثانية علي طرؼ الفراش
قبل أف تجذب المنضدة التي كضعت عليها الطعاـ اليها كقالت كىي تأخذ ملعقة
كتقربها من ىند  :كدلوقتي بقي حتاكلي كويس ..كأنا حأكلك بأيدم كبعدىا
أقولك علي مفاجأتي
أكلت ىند كىي تسألها بفضوؿ  :طيب قولي لي كانا باكل
ىزت ناريماف رأسها نفيا كىي تؤكلها كقالت  :ال لما أحس إنك اكلتي كويس
حقوؿ كاالاااا مافيش مفاجأت
قالت ىند كىي تأكل  :طيب عاكزة اسأؿ حضرتك سؤاؿ
ناريماف كىي تضع ملعقة في فمها  :اسألي..يا سالـ ? تحت أمرؾ
ىند بتردد حرج  :ىو الدكتور أحمد عرؼ باللي حصل ?
رمقتها ناريماف بنظرة فاحصة قبل أف تضع ملعقة أخرم في فمها متسائلة :
تقصدم إيو ?
خفضت ىند عينيها في خجل كقالت  :موضوع ماجد يعني كاللي عملو معايا
ابتسمت ناريماف في فهم كقالت كىي تؤكلها  :ال ياىند ماعرفش..أسرار بنتي
مابقولهاش لحد أبدا حتي لو ابن أخويا ..اطمني

ابتسمت ىند في خجل فقد كانت نظرات ناريماف إليها توحي بفهمها الكامل لما
يدكر بداخلها فقالت ناريماف مغيرة مجرم الحوار  :بقالك أسبوعين ماخرجتيش
من البيت ?
تبدلت مالمح ىند في ثانية لتهتف في بؤس أثار دىشة ناريماف كرغبتها العارمة في
الضحك  :أيوه..نانا حابساني حتي السوبر ماركت اللي جنبنا مش سامحة لي
أركح عنده
ضحكت ناريماف قائلة بمزاح  :دخيلو أنا المحبوس..دخيلو أنا المبتئس ..خالص
ياستي إفراج من كسع
ىتفت ىند في بهجة  :حقيقي يامامي ?
قالت ناريماف كىي تؤكلها  :حقيقي أنا اتكلمت معاىا كخالص مدة الحبوس
انتهت دا اكال كثانيا جدتك كاف نفسها من زماف تسافر تشوؼ باباكي كقررت
تركح األسبوع الجام انجلترا أسبوعين أك تالتة كحترجع ...
ىند في دىشة  :حتسافر انجلترا?
ناريماف مبتسمة  :أيوه كطبعا ماكنتش حتعرؼ تعمل كدا قبل كدا علشانك لكن
دلوقتي حتسافر كىي مطمنة عليكي ..معايا
ىتفت ىند في فرحة جمة  :بجد ? حجي أقعد معاكي طوؿ المدة دم?
ناريماف كىي تؤكلها  :أيوه كمش بس كدا..في مفاجأة كماف
ىند متسائلة في حماسة  :إيو ىي?
ناريماف  :أنا رايحة مؤتمر نهاية االسبوع دا .مؤتمر طبي دكلي برعاية جامعات
مصر كلها .تفتكرم المؤتمر دا فييييين?
تساءلت ىند باىتماـ كىي تأكل  :فييين ????
ابتسمت ناريماف  :في أسواف..فندؽ ىيلناف..كدا فندؽ سياحي درجة أكلي
..حتكوف رحلة سياحية أكتر منها علمية كحتنبسطي قوم ىناؾ
اتسعت عينا ىند في فرحة طاغية كىتفت ثانية  :يعني حتاخديني معاكي المؤتمر?.

ناريماف كىي تؤكلها مؤكدة  :أكماؿ حسيبك لوحدؾ??? ايو رأيك في المفاجأة دم
?
تجب ىند بل ىجمت فجأة علي ناريماف تعانقها في قوة كىي تهتف  :أنا
لم ٍ
ً
بحبك قوم ..انت أجمل أـ في الدنيا
ابتسمت ناريماف في حناف كربتت علي ظهرىا ثم أبعدتها ىاتفة في دعابة  :ينفع
كدا? لحوستيلي البلوزة ببقك اللي مالياف أكل? مش عيب ?
ضحكت ىند في مرح كقالت  :أنا مبسوطة قوم
قالت ناريماف كىي تؤكلها  :طيب كملي أكلك
ىند كىي تزيح يدىا في رفق  :ال خالص أنا شبعت
ناريماف معترضة  :علشاف كدا ماكنتش عاكزة أقولك المفاجأة إال لما تاكلي
ىند  :ال كاهلل شبعت جدا
كضعت ناريماف الملعقة في الطبق ثم ابعدت المنضدة كقالت :خالص نشيل
األكل كتشربي العصير كتنامي ..كأنا حتوكل علي اهلل عملت اللي عليا
ىند برجاء كىي تمسك يدىا  :خليكي معايا شوية
ناريماف كىي تعاكد الجلوس  :كاهلل نفسي أكوف معاكي علي طوؿ بس ياىند كرايا
شغل في البيت كتصحيح كرؽ كىيصة
ىند برجاء  :شوية كماف بس نتكلم
ناريماف مستسلمة  :حاضر
ىند كىي ترفع الغطاء قليال كتفسح بجوارىا مكاف  :اتغطي معايا نتكلم شوية
زفرت ناريماف ثم قالت  :حاااضر ثم تمددت إلي جوارىا كتدثرت كضمتها إليها
كأخذتا تتحدثاف في مواضيع كثيرة بدكف انقطاع

سافرت د نجوم إلي ابنها طارؽ في انجلترا فانتقلت ىند لمنزؿ ناريماف لتقضي
معها ىذة الفترة كبينما كانت ناريماف مستغرقة في النوـ رف ىاتفها المحموؿ
فالتقطتو قائلة بصوت ناعس  :نعم ياعالية خير ??
عالية في انفعاؿ  :دكتورة ناريماف تعالي دلوقتي القسم مقلوب
ناريماف من بين أسنانها بصوتها الناعس  :خير ياعالية..خلي بالك النهارده االتنين
عالية بنفس اللهجة  :ال فاكرة بس الطالبات عاملين تجمهر قداـ مكتب د ليلي
كفي مشاكل..بسبب االمتحاف بتاع النهاردة
اعتدلت ناريماف كسألتها بدىشة  :مالو االمتحاف ?
عالية  :بيقولوا صعب جدا..كالعياؿ حالتهم صعبة اللي منهارة كاللي مغمي عليها
غمغمت ناريماف في حيرة  :مش صعب كال حاجة ..السؤالين بتوعي علي األقل
كاسئلة د أمينة كماف
عالية بانفعاؿ  :ال أنا شفت الورقة أسئلة فعال صعبة يا د ناريماف
ازداد انعقاد حاجبي ناريماف كأخذت األفكار تدكر برأسها ..قبل أف تسأؿ عالية :
د سهير عندؾ?
أجابت عالية  :أيوه زعقت مع الطالبات كمشيت كالدكتورة ليلي اتدخلت بس
شكل الموضوع حيكبر لذلك كلمت حضرتك
ناريماف بسرعة  :ال بصي أنا جاية بسرعة ىدم انتي الطالبات بمعرفتك كأنا مسافة
السكة كجاية
أغلقت الهاتف ثم أسرعت للدكالب تبدؿ مالبسها فاستيقظت ىند متسائلة :
رايحة فين يا مامي..مش النهاردة ماعندكيش شغل الصبح ?
أجابتها ناريماف كىي تبدؿ لبسها  :،رايحة المستشفي ياىند..في موضوع كدا
حشوفو...انتي خلي بالك من نفسك .كعندؾ كل حاجة في التالجة افطرم كخلي
بالك من تيمور ككوكي ً
كإياؾ تخرجي من باب الشقة إال لما أرجع
قالت ىند  :حاضر ..ثم صمتت لخظة في تفكير كىتفت فجاة كىي تنتفض من
فراشها  :حجي معاكي

أنهت ناريماف لبسها كاتجهت الي الحماـ كىي تقوؿ  :تيجي معايا فين ?.رايحين
فسحة ?.اقعدم ياىند كذاكرم شوية كأنا إف شاء اهلل مش حتأخر
ظهرت عالمات اإلحباط علي ىند بينما التقطت ناريماف حقيبتها كأسرعت
للخارج كأغلقت الباب كراءىا .فجلست ىند لحظات في ىدكء التدرم ماذا
تفعل كحدىا قبل أف تحزـ أمرىا كترتدم مالبسها كتسرع كراء ناريماف
***
كما أف كصلت ناريماف لقسم النسا بالمستشفي حتي سمعت أصوات كثيرة
كضجيج مع بكاء الطالبات الالتي كقفن أماـ مكتب رئيسة القسم كقد انخرطت
بعضهن في البكاء بينما ىتفت األخريات في احتجاج كبعضهن يتناقشن مع د
عالية التي أخذت تهدأىن ككانت زينب كاقفة ىي األخرم تحاكر بعضهن
كما أف رأكىا قادمة حتي اتجهت بعضهن إليها مستغيثات  :دكتورة ناريماف ...
قالت مهدئة كىي تشير اليهم  :في إيو االمتحاف مش عاجبكم ليو ?
أجابت زينب كىي تشير إليهم  :معترضين عليو كشايفينو صعب جدا..كعاكزين
يكلموا د ليلي
ألقت ناريماف علي الطالبات كسألت  :إيو يابنات اللي مش عاجبكم فيو ?
اندفعوا في حرارة يتحدثوف فهتفت بهم في صرامة  :كاحدة بس تتكلم بالنيابة
عنكم كبهدكء كتأكدكا أف أم مشكلة حتتحل إف شاء اهلل
تقدمت إحداىن من ناريماف كقالت كىي تقدـ إليها كرقة االمتحاف قائلة بصوت
باؾ  :اتفضلي يا د ناريماف ..دا االمتحاف عبارة عن سؤالين فقط ككل سؤاؿ
نقطتين..كالسؤاؿ التاني مش عارفين بالظبط عاكز مننا ايو..كحتي د سهير جت لنا
ماكضحتش المطلوب..كدلوقتي زعقت لنا كسابتنا كمشيت
أمسكت منها ناريماف الورقة كألقت نظرة علي األسئلة كعقدت حاجبيها في كقد
شعرت بالغضب يتدفق إلي أعماقها بقوة ...فلم يكن ىذا ىو االمتحاف التي
قامت بوضعو مع د أمينة كد سهير..كاف مختلفا تماما ..فقد كاف االمتحاف بالفعل
تعجيزم كصعب ..كقصير بشكل اليسمح للطالب العادم أف يجمع أم

درجات..فرفعت رأسها إليهن كقالت مهدئة  :معاكم حق ..اىدكا بقي كأكعدكم
المشكلة دم تتحل النهاردة
ىمهموا بكلمات معترضة كغاضبة فالتفتت ىي إلي عالية كقالت  :د سهير فين?
أجابتها عالية  :مش عارفة بس ماخرجتش من المستشفي ..
قالت ناريماف بغضب عارـ  :تماـ ثم أمسكت ىاتفها كقامت باتصاؿ كما أف أتاىا
صوت محدثتها حتي قالت  :د أمينة لو سمحتي تعالي حاال القسم..أيوه موضوع
ضركرم ..االمتحاف اللي إحنا حاطينو اتغير ..كالطالبات منهارين كفي مشكلة
...بعد إذنك تيجي ..تماـ منتظراكي
ثم التفتت إلي الطالبات كقالت  :بصوا أنا أكعدكم أف االمتحاف يتغير كالمشكلة
تتحل .إذا دا ما اتحققش من حقكم تقدموا شكوم جماعية .كأنا حكوف معاكم
...تماـ? ياريت تهدكا بقي كتطمنوا أنا حكلم د ليلي دلوقتي كنشوؼ
حل..اتفضلوا للمدرج كأنا حتواصل معاكم بنفسي متفقين ?
بدأكا يشعركف باالطمئناف كساد الهدكء كبدأكا في االنسحاب فالتفتت الي عالية
كزينب قائلة بغضب  :إيو شغل العصابات دا? حنخلص من القرؼ دا امتي ?.
صمتت عالية بينما سألتها زينب  :تقصدم د سهير غيرت االمتحاف ?
ىزت ناريماف رأسها نفيا كقالت بلهجة غاضبة  :ال كانوا ست أسئلة كل سؤاؿ
تالت نقط اختصرتو لسؤالين فقط ك ....بترت عبارتها حين لمحت ىند كاقفة في
الممر مع د مدحت أستاذ الجراحة فعقدت حاجبيها كشعرت بغضب عارـ يمأل
نفسها فاسرعت اليهم ىاتفة في غضب كىي ترمق د مدحت بنظرات نارية:
ىند..بتعملي ايو عندؾ?
قبل أف تجيب ىند قاؿ مدحت مبتسما  :أىال يا دكتورة ناريماف
أجابتو بلهجة جافة كىي تجذب ىند بخشونة إليها  :أىال د مدحت صباح الخير
قاؿ بابتسامة لزجة  :سمعت اف في مشكلة ىنا عندكم طالبات محتجة كتجمهر
كناس مغمي عليها قلت آجي أشوؼ الموضوع
قالت ناريماف بنفس اللهجة  :ال الحمد هلل حلينا الموضوع كالتجمهر انفض
ىز كتفيو كقاؿ  :الحمد هلل بس اديني حظي حلو شفت ىند كسلمت عليها

رمقت ناريماف ىند بنظرة غاضبة ثم قالت مغتصبة ابتسامة :تماـ فرصة سعيدة يا
دكتور أستئذنك رايحة لدكتورة ليلي
أشار إليها مسرعا كقاؿ  :اتفضلي
ثم أشار لهند قائال  :فرصة سعيدة ياىند
ابتسمت ىند دكف أف تجيب فجذبتها ناريماف كأسرعت بها إلي مكتبها ثم دفعتها
أمامها لتدخل قبل أف تغلقو أمامها كتهتف بغضب جم :ايو اللي جابك كرايا ?
ىمت ىند بأف تجيب فهتفت ناريماف بغضب  :اترزعي ىنا لغاية ما أخلص من
المشكلة كأفوؽ لك..يومك مش فايت النهاردة
جلست ىند دكف تعقيب كقد امتقع كجهها كىي تتأمل مالمح ناريماف الثائرة
فرمقتها ناريماف بنظرة غاضبة قبل أف تسرع إلي مكتب د ليلي كطرقتو ثم دلفت
فعاجلتها د ليلي قائلة  :كنت عارفة أنك حتيجي
قالت ناريماف في غضب كىي تناكؿ د ليلي الورقة  :اتفضلي يا د ليلي دا
االمتحاف..ايو رأم حضرتك فيو
القت د ليلي نظرة فاحصة علي الورقة ثم قالت  :صعب بس أنا عارفة أنك كد
امينة كد سهير حطيتوا االمتحاف
قالت ناريماف مشيحة بيدىا في غضب  :أيوه بس الدكتورة سهير غيرتو أنا حاطة
سؤالين ككل سؤاؿ تالت نقاط كالدكتورة أمينة سؤالين ككل سؤاؿ كذا نقطة
ككذلك د سهير افاجأ دلوقتي بأنها اختصرت االمتحاف لسؤالين فقط ككل سؤاؿ
نقطتين ? حاطة فيو نقطة كاحدة من أسئلتي ? ككذلك د أمينة?.امتحاف ايو دا يا د
ليلي? ...كإزام د سهير تسمح لنفسها تعمل كدا ?
قالت د ليلي بهدكء  :اىدم ياناريماف ...حنحل الموضوع  ..أنا حتصل بدكتورة
سهير كنتفاىم
قالت ناريماف غاضبة  :ىو حل كاحد يا د ليلي بعد اذنك أما االمتحاف يتحط زم
ماىو أك حقدـ شكوم رسمية ضدىا ككماف الطالبات.

أشارت د ليلي إليها مهدئة كىي تقوؿ في التلفوف  :د سهير لو سمحتي تعالي لي
مكتبي دلوقتي ..د ناريماف ىنا .كد أمينة جاية كنشوؼ حل لموضوع االمتحاف ..
إحنا فى انتظارؾ
دلفت د أمينة في تلك اللحظة كجلست متسائلة في إيو ?
ناكلتها ناريماف الورقة كىي تقوؿ بغضب  :اتفضلي ..االمتحاف
ألقت د أمينة نظرة كاتسعت عيناىا في دىشة قبل أف ترفع عينيها اليهم قائلة
باستنكار  :مش ىو دا..ازام امتحاف سؤالين بس..كبالطريقة دم ?
قالت د ليلي  :خالص يادكاترة اىدكا كد سهير جاية كنشوؼ عملت كدا ليو
زفرت ناريماف في سخط بينما غمغمت د أمينة في حنق :ىو كجع دماغ كبس ...
أتت د سهير كألقت عليهم التحية ببركد فأجابوا باقتضاب غاضب فسألتها د ليلي
 :يا د سهير زم ما انتي شايفة االمتحاف مش عاجب الطلبة كالدكتورة ناريماف كد
أمينة بيقولوا إنك غيرتيو
ىزت سهير كتفيها قائلة بلهجة سمجة  :الطالبات دكؿ بيتدلعوا عاكزين حد
يلقنهم االجابة مش عاكزين يتعبوا
ىتفت ناريماف بغضب كىي تلوح لها بالورقة  :انتي شايفة أف دا كدا امتحاف سهل
يادكتورة سهير? سوالين بميت درجة ? يعني كل سؤاؿ بخمسين ازام ? ككل نقطة
ب ِ5درجة ?دا عدؿ?
عقبت د أمينة  :كبعدين فين أسئلتنا يا د سهير انتي حاطة نقطة من سؤاؿ لكل
كاحدة فينا?
أجابت سهير ببساطة مثيرة للغيظ :كاهلل أنا كرئيسة للجنة االمتحاف شفت أف
االمتحاف متناسب مع الوقت ألف ست أسئلة كتنمتاشر نقطة كتير علي الوقت
المسموح بيو
ىتفت بها ناريماف  :بس دا مش من حقك تغيرم األسئلة يا د سهير إال بموافقتنا
سهير ببركد كىي تتأملها  :إيو كجو االعتراض ?

قالت ناريماف  :األصوؿ يا دكتورة أنا حاطة سؤالين كماضية علي كرقة األسئلة
كمعايا صورة منها مش من حقك تحت أم ظرؼ تغيرم األسئلة بدكف علمنا
كموافقتنا
أمينة موافقة  :كأنا كماف دا رأيي ..كاللي عملتيو غلط يا د سهير
د ليلي في ىدكء صارـ  :أنا شايفة بدكف شوشرة نعيد االمتحاف تاني
التفتت د سهير ؿ د ليلي متسائلة في استنكار  :نعيده إزام يا دكتورة ليلي
د ليلي بصرامة  :زم ماقلت يا دكتورة سهير مش عاكزين الموقف يتصعد لعميد
الكلية أك أعلي
قالت سهير في تحد سافر  :كأنا مش موافقة
قامت ناريماف قائلة بغضب ىادر  :في الحالة دم حقدـ شكوم رسمية ضدؾ
انك غيرتي األسئلة أنا كالدكتورة أمينة ككماف حخلي الطلبة يقدموا شكوم
للجامعة
قامت سهير ىاتفة  :انتي كدا بتتعدم حدكدؾ يا د ناريماف كأصوؿ الزمالة
ىتفت بها ناريماف  :البادم أظلم  .كاللي انتي عملتيو دا تسميو ايو ? عيب يا د
سهير مش كدا
ىتفت بها سهير غاضبة  :عيب ? بتقولي لي أنا عيب يا د ناريماف طبعا ما الكل
كاقف معاكي .شايفة نفسك ك...
ىتفت د ليلي  :ماينفعش كدا يا دكاترة
ىتفت ناريماف في سخط جم  :أنا مش حدخل معاكي في مهاترات كالمية أنا
حمشي رسمي بعد اذنك يا د ليلي..اما دا يتحل النهاردة ..أك حقدـ شكوم
كماحدش يلومني ..ثم ألقت نظرة تفيض بالغضب علي سهير كأكملت  :طفح
الكيل ثم أسرعت بالمغادرة بينما قامت د أمينة كقالت بانفعاؿ لسهير :ليو يا د
سهير كدا ? ليو بتعملي مشكلة من ال شئ
ىتفت سهير بسخط  :الزـ تقولي كدا كتعومي علي عومها طبعا
ىتفت أمينة في صرامة غاضبة  :عيب كدا ياسهير أنا أكبر منك كمنها فى السن
كما بعومش علي عوـ حد ..أنا في نفس الموقف معاىا كحتصرؼ زيها لو

الموضوع ما اتحلش..انا بسأؿ ليو االمتحاف السنة دم جام كدا كالسنة اللي
فاتت كاف أسهل من السهولة????مالناش حد في الدفعة دم ننجحو كنديو
درجات?
عقدت سهير حاجبيها لحظات كقد فهمت ماترمي إليو ثم ىتفت غاضبة :
تقصدم ايو يا د أمينة ىة?
قالت أمينة بلهجة ذات مغزم :أقصد اللي فهمتيو يا د سهير كاللي احنا عارفينو
ثم التفتت إلي د ليلي كقالت  :د ليلي أنا بضم صوتي لصوت د ناريماف فياريت
الموضوع يتحل بدكف مشاكل أفضل ثم ألقت نظرة علي سهير غاضبة كغادرت
بدكرىا المكتب
فهتفت د سهير في غضب كىي تشير الي الباب  :شايفة يا د ليلي?
قالت د ليلي بهدكء صارـ  :شايفة كسامعة كمش عاجبني أبدا أسلوب التعامل
.بس أعمل ايو ? د سهير.بهدكء تاـ االمتحاف حيتحط زم ما الدكاترة كضعوه
بالظبط ...كانتي اللي حتعدلي أسئلتك كحندم البنات ميعاد جديد لالمتحاف.كإال
حمشي في الموضوع رسمي زم ماىم طلبوا كأنا كماف حكوف معاىم
تأملت د سهير دليلي لحظات في استنكار غاضب ثم رددت  :كدا يا دكتورة
ليلي?
د ليلي بغضب  :كدا يا دكتورة سهير..الحق حق كمايزعلش حد.كعاكزة دا يتم
النهاردة.الني حكلم السكرتارية ينزلوا كرقة دلوقتي بتغيير ميعاد االمتحاف
للخميس الجام
رمقتها سهير بنظرات تفيض بالغضب قبل أف تغادر المكتب بسرعة فهزت ىي
رأسها بسخط كزفرت بقوة قبل أف ترفع السماعة كتعطي أكامرىا لسكرتارية القسم
***
سادت الفرحة بين الطالبات بعد أف أعلنت لهم ناريماف بتغيير االمتحاف كأعطتهم
ميعاد اإلعادة كطمأنتهم بعدىا اتجهت إلي مكتبها كأسرعت عالية كراءىا قائلة في
حرارة  :أخيرا ...كاف يوـ طويل

زفرت ناريماف قائلة بغضب عصبي  :بس أنا زىقت ياعالية مش كل شوية مشاكل
خالص بقي مايشيلونا من دماغهم
ىزت عالية رأسها كقالت  :دم ناس مابتحبش غير األذم
أزاحت ناريماف األكراؽ بيدىا بضيق كزفرت قائلة  :عموما كانت فرصة أسمعها
كلمتين كأحرؽ دمها كبرضو نفذت اللي عاكزينو المهم أنا قدمت علي االجازة
للمؤتمر كلميني بكرة نشوؼ حنمشي إزام ككلمي ركفاف
أكمأت عالية قاىلة :حاضر حكلمها.بس حضرتك كلمتي د ليلي بخصوصي?
ناريماف متعجلة  :ال لما نرجع بقي اليوـ كاف عصيب كيمكن كانت تزرجن
كترفض قلت لما نرجع كانتي كدا كدا في إجازة
قالت عالية  :خالص ماشي
طرقت زينب الباب فسمحت لها ناريماف بالدخوؿ ..فدلفت كألقت نظرة علي
عالية كاعطتها عالية نظرة بدكرىا دكف أف تتحدثا فقالت لناريماف  :خير يا دكتورة
ناريماف عاكزاني?
فقالت ناريماف كىي تقوـ مسرعة كتشير لهند لتقوـ معها  :زينب حتقعدم مع
عالية المتعالية صفوا اللي بينكم بقي كفاية لغاية كدا زعل كخصاـ فرصة إنكم
جيتوا النهاردة ..
تبادلت عالية مع زينب النظر كقالت زينب  :أنا مش زعالنة من حد
كغمغمت عالية  :كال أنا ?
ناريماف متهكمة  :ال يبقي أنا بيجيلي تهيؤات..ال مقموصين من بعض كياريت
تتهدكا ىنا في مكتبي تتكلموا كأنا حسيبكم كأركح أرتاح مش معقوؿ كل يوـ
يطلعلي خازكؽ شكل يخليني أخرج من بيتي..جتكوا ىم مابيجيش من كراكم غير
القرؼ
ابتسمت كل منهما كسألتها عالية بسرعة كىي تغمز بيعينيها في خبث ممازحة
:بالمناسبة دكتور مدحت كاف عاكز إيو?
ناريماف متهكمة كىي تلقي نظرة علي ىند  :عرؼ إف في مشكلة كتجمهر ىنا
جام بسرعة يحلها عاكز يلحق نفسو في الزحمة

فهموا مقصدىا فاطلقت كال منهما ضحكة عالية مرحة كىما تضرباف كفهما
ببعض بصورة تلقائية قبل أف تتوقف زينب بسرعة كتشيح بوجهها فابتسمت
ناريماف كقالت  :بصوا أنا ماشية العبوا سوا كإياؾ حاجة في المكتب تضيع كال
تتكسر كشد الشعر ممنوع ..بقولكم أىو
ثم غادرت بينما تبادلتا النظرات الباسمة
***
انتي بقي اعمل معاكي ايو ??
قالت ناريماف كىي تجذب أذف ىند بقوة كقد تنحت بها جانبا
امسكت ىند بأذنها كىي تهتف بألم  :آه ...عملت إيو بس يامامي?
قالت ناريماف كىي تجذبها من أذنها بغضب صارـ  :قلت ماتخرجيش من البيت
كخرجتي كرايا علي طوؿ ..إيو حكايتك بتنفذم الكالـ بالعكس ليو ?
تأكىت ىند كىي تمسك پأذنها  :ال كاهلل حسيت من االتصاؿ كدا أف في مشكلة
قلت آجي معاكي
تركت ناريماف أذنها كىتفت في غضب  :قلتي إيو تيجي تلحقيني???? عيلة أنا
حتجرم كرايا??? اتفضلي كاف عندم مشكلة مع أستاذة زميلة حتعملي لي إيو
يعني? كلية أمرم حضرتك ? !
ىند في ارتباؾ كىي تدعك أذنها التي احمرت  :ال بس كنت ح....
ىتفت ناريماف بغضب جم  :كنتي حتهببي إيو?ىند أنا مابحبش كدا.قلت لك
بدؿ المرة ألف الكلمة اللي بقولها تتسمع كمش عاكزة أتنرفز عليكي ألف نرفزتي
كحشة قوم.فمش عاكزة أعمل حاجة معاكي كأرجع أندـ عليها
خفضت ىند رأسها كقالت بوجو محتقن  :أسفة مش حعمل كدا تاني
ىتفت بها ناريماف ثانية  :تعالي لتاني مصيبة .إيو اللي كقفك مع الدكتور دا ? مش
قلت لك ماتكلميهوش خالص? برضو اقوؿ الحاجة تعملي عكسها
ىتفت ىند في حرارة مبررة :ىو اللي كلمني يامامي ...ماكنش ينفع ما أردش عليو
ناريماف متسائلة  :ىا كقالك إيو ?

ىند  :عادم سلم عليا ككاف عاكز يتكلم معايا يسألني عن بابا كطلب مني نتكلم
في مكتبو
ىتفت ناريماف في غضب :حلو قول أعمل ايو معاكى دلوقتى أنا ? حتخلينى
أتجنن كأركح أتخانق معاه..كأنا مابحبش أحتك باالشكاؿ دل أصال ..أنتى ليو
بتعملى كدا?
قالت ىند بتوتر عصبي :ماكنتش حركح معاه يامامي
كادت ناريماف تتمزؽ غضبا كغيظا كىي تلكزىا ىاتفة  :ال كنتي تركحي معاه ماىو
أصلك غاكية تخرجيني من شعورل
ىند كىي تكاد تبكي  :أنا ...
ىتفت بها ناريماف كىي تلكزىا  :اسكتي خالص مش عاكزة أسمع صوتك ..كانت
تشعر بغضب عارـ لعناد ىند كتصرفاتها الهوجائية فأخذت تزفر لحظات في
غضب ثم أمسكت بيدىا فجأة كجذبتها قائلة  :تعالي معايا
كأسرعت بخطوات قوية إلي االستقباؿ كراءىا ىند التي تساءلت في دىشة كقلق
عما ستفعلو..كما أف كصلوا الستقباؿ النسا حتي نادت النائب قائلة  :د سهيلة
انتي قاعدة نوبتشية النهاردة?
سهيلة باحتراـ  :أيوه يا دكتورة ناريماف
ناريماف بسرعة كىي تدفع إليها ىند  :خدم ?.دم دكتورة ىند بنتي حتقعد معاكي
طوؿ النهار خليها تقيس ضغط كنبض كحرارة لكل حالة كىي بتعرؼ تاخد
استيتش عادم شغليها معاكي يا سهيلة كعينك عليها طوؿ اليوـ اكعي تغيب عنك
ً
كإياؾ تعامليها بتمييز عن أم دكتور امتياز معاكي كلو في أم حاجة بخصوصها
كلميني متفقين
ابتسمت سهيلة كىي تلقي نظرة علي ىند التي رمقت ناريماف بنظرات متسائلة
مندىشة كقالت  :اطمني عليها يا دكتورة ناريماف حخلي بالي منها ك...
ىتفت ناريماف  :أنا عاكزاكي تشغليها كتعلميها إذا أمكن مش تريحيها .بالعكس
تماما ..فاىماني ?
أكمأت سهيلة برأسها إيجابا كقالت  :حاضر

ىتفت ىند في تساؤؿ  :حتسيبيني ىنا يامامي??
ىتفت بها ناريماف في صرامة غاضبة  :أنا مش مامتك ىنا حركح كآجي آخدؾ
بالليل لما النوبتشية تخلص ...ثم أخرجت من خقيبتها نقود كأعطتها إياىا كقالت
 :خدم ...أم حاجة تعوزيها كلمي د سهيلة ياال
ثم غادرت بسرعة إلي سيارتها تاركة ىند التي تابعتها بنظرات متلهفة كىمت بأف
تناديها كتلحق بها لوال أف قالت لها د سهيلة في حزـ  :د ىند ..الحاالت اللي
ىناؾ ياريت تقيسي لهم ضغط كنبض كحرارة كاكتبي في الشيت اللي قدامهم
زفرت ىند في إحباط ثم اتجهت لتنفذ األمر كىي تلقي نظرة أخيرة علي ناريماف
التي ركبت سيارتها كانطلقت بسرعة
***
ما إف غادرت ناريماف مع ىند المكتب حتي ساد الصمت لحظات بين عالية
كزينب فبادرت عالية قائلة لزينب في كد :ماتزعليش مني يازيزك ...حقك عليا
رمقتها زينب بنظرة مؤنبة كقالت  :ماكنش العشم ياعالية يحصل بينا دا..دا حتي
بينا عيش كملح
قالت عالية بود كىي تقوـ مقبلة رأسها  :معلش أنا عارفة اني غلطت بس أعصابي
كانت تعبانة بسبب عالقتي بصفوت..ككماف الدكتورة ناريماف عاملتني بجفاء فجأة
ماعلينا
مطت زينب شفتيها كقالت في عتاب  :برضو يا عالية إحنا أصحاب يعني في
الشدة كالظركؼ الصعبة المفركض نرمي علي بعض كنترمي في حضن بعض
كنقرب لبعض مش نبعد كنقسي كنزيد الطين بلة
أكمأت عالية برأسها موافقة كقالت  :معاكي حق..أنا مش عارفة كاف مالي ماكتتش
طايقة حد كال عاكزة أتكلم مع حد كانت فكرة إف جوزل بيخونى مجننانى يازينب
.
النت مالمح زينب فقالت عالية في مزاح  :خالص بقي أختك الصغيرة كغلطت
ىتفت بها زينب في استنكار كىي تضرب قدمها  :نعم يا أختي? مين دم اللي
أختي الصغيرة..دا انتي قبلي بدفعة

ضحكت عالية كقالت كىي تخرج لسانها ممازحة  :أصغر منك برضو
قالت زينب متهكمة  :دا عشم إبليس
ضحكت عالية ثانية كقالت  :صافي يالبن طيب?
ابتسمت زينب كقالت بود :حليب يا قشطة
عالية  :طيب ياال نركح بقي .
زينب  :كراكي حاجة النهاردة?
عالية  :ال ...األكالد أخدك إجازة نص السنة كصفوت أخدىم عنده يقضوا معاه
كاـ يوـ
زينب متسائلة في اىتماـ :خالص يا عالية مافيش أمل تتصالحوا كترجعوا لبعض ?
زفرت عالية كعضت علي شفتيها في مرارة كقالت  :ال خالص كل كاحد راح
لحالو ..كأنا مابقتش عاكزاه
زينب كىي تربت علي كتفها في كد :مش باين ياعالية ..انتي عاكزاه كبتحبيو بس
زم ما الدكتورة ناريماف بتقوؿ بتكابرم
زفرت عالية ثانية كقالت ببعض الحزف  :كلو..حيفيد بإيو أصال خالص ىو شاؼ
حالو كأنا كماف حشوؼ حالي
زينب  :مش باين انو شاؼ حالو كإال كنا سمعنا يحيي جوزم صديقو أىو كبيقولى
ماسمعش كال صفوت كلمو بخصوص الجواز أنا بميل لرأم د ناريماف إنو مش
ناكم يتجوز فعال ياعالية كإال كاف عملها مستني ايو?
عالية بمرارة  :براحتو
زينب  :إف شاء اهلل االمور تتصلح بينكم بس انتي اليميها لوجالك ماتصديهوش
غمغمت عالية  :لو جالي بقي
لكزتها زينب مؤكدة  :حيجي يابت..حيالقي زيك فين...جماؿ كعشرة عمر كىو
بيحبك بصراحة ككالمو مع يحيي بيدؿ ..يحيي كلمو كتير بخصوصكم ..ىو
صفوت بس مجركح من أسلوبك معاه كاللى عملتو كالدتك كأخوكى

صمتت عالية كقد بدا عليها الحزف فقالت زينب كىي تجذبها من يدىا قائلة بمرح
 :حيث انك فاضية تعالي بقي نقضي اليوـ عندم في البيت..حعملك غدا
صعيدم كال أشهي...يحيي بايت بره النهاردة كحظبطك
عالية  :بجد? حتطبخي إيو ?
زينب كىما تغادراف المكتب كزينب تغلقو كراءىا  :حماـ محشي كرقاؽ كبط
كمحشي كرؽ عنب...كلو جاىز علي التسوية بس
عالية في حماسة  :كاك..ال كدا جاية
زينب  :ياال عدم الجمايل..كغادرتا المستشفي كقد عادت المياة إلي مجاريها
***
حراـ عليكي يا ناريماف..إيو اللي عملتيو مع البنت دا ?
قالت أمنية كىي تعد الغذاء بمنزلها لناريماف التي كقفت معها تشرب الشام
فقالت ناريماف كقد بدا السخط علي مالمحها  :اسكتي يا أمنية دم كاحدة
دماغها رايحة منها خالص..أنا كنت حتجنن لما لقيتها قدامي كلو مامسكتش
نفسي كنت قطعتها..أساسا أنا رايحة أعصابي شايطة بسبب االمتحاف الزفت
كالمقالب اللي بتتعمل طوؿ الوقت تطلعي ىي كماف ? كمش بس كدا دا كماف
كاقفة لي مع التهمة اللي اسمو مدحت حاجة تشل كاف حيجيلي جلطة لقيت دا
أفضل عقاب ليها
أمنية في عطف :ىند بتحبك ياناريماف ..بس بتتصرؼ زم األطفاؿ شوية ..فهميها
بالراحة
قالت ناريماف بسخط كىي ترتشف الشام :كلو..الزـ تتعلم تسمع الكالـ يا أمنية
كتكبر كدا كتعقل شغل العياؿ دا تبطلو بعدين بقولها بالراحة أبص أالقيها برضو
بتعمل اللي في دماغها
رمقتها أمنية بنظرة مؤنبة كقالت  :يعني انتي دلوقتي مش قلقانة عليها كىي قاعدة
في االستقباؿ كناكية تقعديها لبليل كماف?
قالت ناريماف  :أنا كلمت سهيلة كلمياء يخلوا بالهم منها كلو في حاجة يكلموني

أمنية في إصرار  :كاألكل? قلتي إنها خرجتي كراكي الصبح يعني حتي مافطرتش
غالبت ناريماف شعورىا بالقلق كىي تقوؿ بسرعة  :إديتها فلوس تجيب اللي ىي
عاكزاه كبعدين ىي مش في صحرا يا أمنية لما تجوع حتتصرؼ
أمنية في إصرار  :ال ىي مش متعودة علي كدا كبعدين انتي دايما بتقولي
االستقباؿ فيو خناقات كمشاكل يعني ممكن تتعرض ألم حاجة
ناريماف كقد تزايد شعورىا بالقلق  :إيو اللي ممكن يحصل ? كبعدين في أمن يا
أمنية سيبيها تتودؾ
امنية بغيظ  :تتودؾ ايو ياناريماف البنت لسة في أكلي طب عاكزاىا تشتغل كتقيس
ضغط كتاخد غرز من دلوقتي ?.
ناريماف في ضيق عصبي  :أنا معلماىا حاجات كتير يا امنية
أمنية في الحاح  :كلو.البت ممكن تتعب كال يحصلها حاجة..ىي مش كاخدة
علي الشغل لسة كالفترة طويلة ك....
ىتفت ناريماف فجأة في عصبية كىي تضع الكوب علي المنضدة  :يوكككه يا
أمنية ..أنا سايبة لك الشقة خالص كرايحة شقتي أتخمد فيها..قالت ذلك
كأسرعت الي شقتها فهزت امنية رأسها كغمغمت  :مافيش فايدة فيكي ...حااضر
ثم اتجهت للهاتف كقامت باالتصاؿ بأحمد كما أف أتاىا صوتو حتي قالت  :أحمد
انت جام إمتي ?
ستة كنص? طيب ياحبيبي عدم علي المستشفي ىات ىند كجيبها معاؾ...ال
عمتك ربنا يسامحها معاقباىا كمخلياىا تشتغل نوبتشية ىناؾ كعاكزاىا تكمل لبليل
..أيوه حنقوؿ ايو يابني عليها تصرفات ..المهم ىاتها ..ال مالكش دعوة بعمتك
انا حتصرؼ معاىا ..المهم تجيب البنت حراـ..ماشي ياحبيبي مع السالمة
ثم كضعت السماعة كغمغمت  :كابقي اتكلمي يا ست ناريماف
***
ناريماف بطلي معيلة كتعالي اتغدم معانا
قالت أمنية في رفق كىي تجذب يد ناريماف

زفرت ناريماف كقالت بضيق  :معلش يا أمنية ماليش نفس لالكل دلوقتي
أمنية مبتسمة  :عارفة ليو علشاف ىند
زفرت ناريماف كقالت  :آه...صحيح متغاظة منها بس قلقانة برضو ككالمك زكد
قلقي كشكلي مش حستني لبليل حركح اجيبها كامرم هلل
قالت امنية مبتسمة في ثقة  :اطمني انا ماكنتش حستناكي كلمت احمد يجيبها
كىو جام كزمانهم علي كصوؿ دلوقتي
تأملتها ناريماف في دىشة ثم قالت  :كدا يا امنية من غير ماتقولي لي?
امنية ببساطة  :خالص بقي يا ناريماف ماتكبريش االمور..زمانها الكاـ ساعة دكؿ
اتبهدلت
زفرت ناريماف ثم قامت معها كما اف جلسوا علي المائدة حتي فتح باب شقة
امنية فقالت امنية مبتسمة في حناف  :اىم جم اىم
التفتت ناريماف لتجد احمد ككراءه ىند التي اقتربت قائلة بمرح  :مساء الخيييير
قالتها بتهلل ادىش ناريماف التي تأملت مالمحها المسركرة بدىشة فقالت امنية
بسرعة  :تعالوا يا اكالد الغدا جاىز
جلس احمد الي المائدة كاتي ىيثم من داخل غرفتو بينما قالت ىند بلهجة مرحة
 :ال شكرا..انا اتغديت كشرم مع الدكاترة في المستشفي
رددت ناريماف في ذىوؿ كىي تتأمل ىند  :كشرم? كلتي كشرم ياىند ?
اجابتها ىند كىي تقترب منها قائلة بحماسة كبيرة  :ايوة يامامي..اكلنا سوا في
البريك ككاف يوككـ حافل كجميييل قوم يامامي ?عملت فيو حاجات كتير
جدا..انا مبسوطة بيو قوم كنفسي اكرره
تطلعت ناريماف اليها مشدكىة كرددت غير مصدقة  :مبسوطة قوم ?
ىند بحماسة  :ايوة
ىزت ناريماف رأسها غير مصدقة ثم التفتت الي امنية التي اطلقت امنية ضحكة
عالية طويلة كىي ترمقها بنظرات ساخرة اثارت غيظ ناريماف فقالت في حنق:
بتضحكي كدا ليو يعني?

امنية ضاحكة في سخرية  :اه فرحانة في كاحدة صاحبتي
قالت ىند ببساطة  :استئذنكم بقي حركح ارتاح ..الف تعبت قوم النهاردة ..ثم
قبلت ناريماف كقالت  :شكرا يامامي
لم تعقب ناريماف بل مطت شفتيها فاطلقت امنية ضحكة اخرم كىي تراقب
كجوـ ناريماف كدىشتها بينما غادرت ىند فهزت ناريماف رأسها كىي تقوؿ  :البت
دم مجنونة??? بتقولك مبسوطة يا امنية
ضحكت امنية بمرح كضحك احمد كتساءؿ ىيثم مبتسما  :ممكن بقي افهم في
ايو ?علشاف انا عامل زم االطرش في الزفة
امنية كىي تلقي نظرة ضاحكة علي ناريماف  :عمتك يابني اؿ كانت عاكزة تعاقب
ىند فقعدتها في استقباؿ المستشفي بتاعتهم تشتغل كفاكراىا حتزعل بقي كتتنكد
ككدا اكـ زم ما انت شايف البت راجعة مبسوطة كفرحانة كعمتك زم ما انت
شايف بتضرب اخماس في اسداس
اطلق احمد كىيثم ضحكاتهم المرحة بينما ىزت ناريماف رأسها قائلة  :االستقباؿ
دا بالنسبة للدكاترة جحيم يعني مابنصدؽ ناخد مدرس علشاف نتعتق منو اكـ البت
تقولي عاكزة تكرر دا تاني ? في ايو يا امنية ?
ضحكوا جميعا كقالت امنية متهكمة  :احسن شمتانة فيكي بصراحة..ال سيبيها يا
امنية..الزـ تتعلم تعقل يا امنية
ىيثم ضاحكا :أديها اتعاقبت بقسوة يا عمتو
ناريماف  :اسكت انت ياىيثم حالقيها منك كال من امك كال من ىند ثم غمغمت
في حنق :طيب دم تتعاقب ازام دم لما احب اعاقبها ?
امنية  :اصل البت ىند دم غلبانة كاللي يجي عليها مايكسبش
ناريماف في غيظ  :ال كاكلت كشرم الهانم من بره دا انا اللي بقالي سنين كسنين
بشتغل كبقضي كقتي بره ماعملتهاش ابدا..ربنا يستر بقي ما ترجعش تقوؿ بطني
كمغص
ىيثم ضاحكا  :كاهلل بت جدعة..بنت عمت الباشمهندس ىيثم بصحيح

رمقتو ناريماف بنظرة متهكمة كقالت  :كاللة? طيب ياباشمهندس ىيثم شد حيلك
بقي في المذاكرة علشاف يتحقق كالمك
ىيثم مغمغما في احتجاج :المذاكرة كسنين المذاكرة..انا قايم
اخذت ناريماف ىاتفها كقامت باالتصاؿ بسهيلة  :ايوة ياسهيلة..ىي ىند عملت
معاكم ايو النهاردة?
قالت سهيلة بحرارة  :كاهلل يادكتورة ناريماف ماشاء اهلل عليها..ساعدتنا بجد افضل
حتي من دكاترة االمتياز ياريتها كانت فضلت معانا الخر يوـ..بصراحة شطورة
كعسولة مش بجامل علشاف حضرتك كاهلل بس حتي الدكتورة ركفاف الحظت
ابتسمت ناريماف كقالت في رضا  :طيب يا سهيلة كملي شغلك اهلل يعينكم كام
حاجة كلمي د ركفاف اك سمية...مع السالمة
اغلقت الهاتف ثم ىزت رأسها قائلة  :دكؿ مبسوطين منها قوم كماكنوش عاكزينها
تمشي
ابتسمت امنية كقالت  :شفتي بقي
احمد مبتسما  :عمتو المفركض بقي زم ما عاقبتيها تكافئيها علي شغلها
كشطارتها
رمقتو ناريماف بنظرة فاحصة كقالت مبتسمة بخبث  :رأيك كدا يا احمد ?
قاؿ مؤكدا  :ايوة...الحق حق ثم قاـ قائال  :الحمد هلل حركح اريح شوية
تابعتو كال من امنية كناريماف بنظراتهم كقالت امنية  :ماؿ ابنك يا امنية ?
قالت امنية كىي تلقي نظرة علي غرفة ابنها في حناف  :معجب يا ناريماف ...
قالت ناريماف مبتسمة  :الحظت برضو
قالت امنية في حناف :بصراحة اصل ىند تدخل القلب من اكؿ ماتشوفيها كاهلل
بتمني تكوف من نصيبو
قالت ناريماف في عاطفة  :ياريت يا امنية
ضحكت امنية كقالت  :حنكوف احلي حماكات فاتنات
غمغمت ناريماف في شركد  :ياريت يامنية تفضل بنتي..ماتسيبنيش في ام كقت?

تأملتها امنية لحظات في دىشة ثم قالت  :مالك ياناريماف في ايو?
ناريماف بوجوـ  :أصلك بتتكلمي ككأني فعال بقيت أمها كاف دم حقيقة ثابتة مش
حتتغير
أمنية في ثقة  :كإيو ممكن يغيرىا?
ناريماف  :لما تعرؼ الحقيقة مثال
أمنية في دىشة  :كىي حتعرفها إزام??
ناريماف في بساطة  :أنا حقولها
أمنية في استنكار :ليو بقي ?
ناريماف  :ألف مصيرىا حتعرؼ ..فتعرؼ مني أنا افضل يا أمنية
أمنية بحذر  :حتقولي لها إمتي?
تنهدت ناريماف كقالت في كجوـ :لما جدتها ترجع من السفر
أمنية  :خالص ماتقلقيش كايو اللي يخوفك من معرفتها للحقيقة ً
انت غلطتي في
إيو
ناريماف  :ماغلطتش بس ىي مش حتتفهم دا ..
امنية مطمئنة  :خلي كل حاجة لوقتها يا أمنية ماتقدريش البال قبل كقوعو كىند
خالص مابقتش تقدر تستغني عنك
ىزت ناريماف رأسها ثم قامت قائلة  :حركح أشوفها
أمنية  :ماتقعدم نشرب الشام سوا
ناريماف  :ال كرايا حاجات كتير الزـ أخلصها قبل السفر للمؤتمر
أمنية  :كاهلل حتوحشونا األسبوع دا
ناريماف  :كاهلل ماكنت ناكية أركح خالص بس قلت علشاف ىند تغير جو
أمنية  :تركحوا كترجعوا بالسالمة
غادرت ناريماف بينما قامت أمنية لترفع االطباؽ من المائدة
***

اتجهت ناريماف الي شقتها كنادت ىند قائلة  :ياىند
لم تجد إجابة فاسرعت إلي غرفتها لتجد ىند نائمة بمالبسها في سبات عميق
فاتجهت إليها كدثرتها بالغطاء كجلست لحظات جوارىا تمسح علي شعرىا كتتأمل
مالمحها الطفولية الجميلة..صحيح تصرفاتها تشعل غضبها في كقتها كلكن في
ذات الوقت ال تستطيع أبدا أف تقسو عليها كأنها ابنتها بالفعل من لحمها
كدمها..بريئة نعم في تصرفاتها كعفوية كلكن معدنها قوم..سهيلة أخبرتها كم
كانت فاعلة في االستقباؿ..كيف كانت تتحرؾ بنشاط كحماس في المساعدة
...حتي أنهم أحبوىا ككدكا لو عملت معهم ثانية..اخذت تمسح علي رأسها
ككجهها بكل حنانها ثم مالت لتقبلها قبل اف تقوـ مغادرة الغرفة بكل ىدكء
***
بعد الغذاء قامت كال من عالية كزينب برفع االطباؽ الي المطبخ كقالت عالية
بإعجاب  :ال تسلم إيدؾ بجد يا زيزك ..إيو األكل الحلو دا ?! .ال بجد نىػ ىف ًسك
حلو جدا فيو
زينب كىي تضع األطباؽ في الحوض  :بالهنا كالشفا...علي ما أخلص غسيل
األطباؽ تكوني عملت لنا شام بقي من إيديكي الحلوين ..كال أنا كماف حعمل
الشام?
عالية متبرمة  :المفركض انا ضيفتك يعني..عيب أعمل حاجة دا من ذكقي
كإحساسي العالي شيلت األطباؽ
ضحكت زينب قائلة  :آه يا ذكؽ ..كملي ذكقك بقي كاعملي الشام علي ما
أدعك المواعين
عالية متقززة  :أدعك المواعين??? ادددعك المواعين??? ياااام دا كالـ دكتورة
نسا محترمة
زينب متهكمة  :طيب ياريت تحفظي لسانك بقي بدؿ ما أدعك لك كشك ً
انت
كماف بنفس الليفة دم
عالية ضاحكة  :إياااؾ..ماتجيبي غسالة أطباؽ يابنتي كتريحي نفسك

زينب ساخرة  :ال ياختي انا علي ما أرصص األطباؽ كأحط المسحوؽ يكوف
خلصت أصال الغسيل
عالية كىي تتلفت حولها  :طيب فين الشام كالسكر ككدا
أشارت زينب إلي أحد األرفف كقالت  :ىنا كل حاجة كاظبطي كبايتي مش
عاكزاىا مايعة زيك
عالية متبرمة  :حااااضر ما ً
أنت صعيدية بقى
زينب كىي تواصل الغسيل  :عالية عاكزة أقولك علي حاجة كماتزعليش
قالت عالية كىي ترمقها بحذر  :ىا ?
زينب كىي تضع األطباؽ علي الرخامة  :ناخد الشام األكؿ كنخرج ..انتظرتا حتي
أعدت عالية الشام..كخرجتا للردىة فقالت زينب كىي تناكؿ عالية كوبها :انتي
من االخر كدا..عاكزة ترجعي لجوزؾ كال أل? كمن غير بقي لف كدكراف
تنهدت عالية في ضيق كقالت  :كالزمتو إيو السؤاؿ دا دلوقتي ?
زينب في ىدكء  :ردم ياعالية..إحنا أصحاب كأنا فاىماكي..لو اتأكدتي اف جوزؾ
مايعرفش عليكي كاحدة..كمش ناكم فعال يتجوز إنما عمل كدا من باب التهديد
حترجعي لو كال ال ..ردم
عالية  :كمين قالك إنو مش ناكم كمايعرفش كاحدة
زفرت زينب كقالت بنفاذ صبر  :برضو بتلف كتدكر مش حقدر أقولك لكن يحيي
فهم كدا من خالؿ كالمو معاه بس اياؾ تقولى لحد..ىا ردم بقى علي السؤاؿ
زفرت عالية كقالت بعصبية  :كاهلل اذا كاف كالمك دا صح يبقي خالص ممكن
أرجع بس يعتذرلي علي اللي عملو معايا
زينب في تهكم  :مافيش فايدة فيكي الزـ مكابرة ..ىو ماغلطتش فى حقك قد ما
ً
أنت غلطتى ياعالية بطلى عند ..ماعلينا كدا اللي جام سهل
سألتها عالية في دىشة  :سهل إزام
قالت زينب في ثقة  :دلوقتي سهل نتأكد انو رمي طوبتك كفعال قرر يتجوز أك ال
لسة بيحبك كعاكزؾ

تساءلت عالية باىتماـ  :ازااام?
زينب  :أقولك ازام يافالحة ..بس تنفذم..ىاتي موبايلك
أخرجت عالية الموبايل كقالت  :أىو
زينب  :اكتبي لو علي الواتس (.صفوت)
عالية في دىشة  :نعم?
زينب بثقة  :اسمعي الكالـ بس..أكؿ ماتكتبي صفوت من غير إضافات..لو
بيفكر فيكي كمهتم حتالقيو رد علي طوؿ ام رد..كلو رامي طوبتك حيطنش
عالية كىي تضع الموبايل جانبا في استنكار  :ال بتهرجي
زينب ضاحكة :يابت اسمعي كالمي مرة .اكتبي بس مش حيجرم لكرامتك أم
حاجة
عالية بتردد  :ال يازينب كبعدين افترضي ماردش
زينب ببساطة  :عااااادم تبقي اتأكدتي إنو رماكي بطوؿ دراعو كترتاحي ثم أطلقت
ضحكة طويلة
فقالت عالية محنقة  :بتهزرم أىو..ماشي
زينب كىي تتمالك نفسها محاكلة منع ضحكها  :ال كاهلل أنا بتكلم جد كأنا
متأكدة انو حيرد..أنا حاسة زم ما الدكتورة ناريماف بتقولك مستني منك مبادرة
بس كيحيي جوزل قالى كدا برضو
ظهرت علي عالية عالمات التردد فامسكت زينب بالموبايل كقالت في الحاح :
ابعتي بقي ..اخلصي
أمسكت عالية بالموبايل كفتحت الواتس ثم بحثت عن زكجها كفتحت الشات ثم
ىتفت فجأة  :ال ياستي دا اكف الين
زينب مشجعة  :حلو....ياال ابعتي
عالية  :زينب ...
زينب في حزـ  :قلت لك ابعتي ماتضعيش كقتنا

أمسكت عالية الموبايل ثانية ثم كتبت صفوت كأرسلتها بسرعة كأغلقت الواتس
ثانية ككأنو يراىا فضحكت زينب قائلة  :كدا تماـ خلينا منتظرين بقي
عالية كىي تشعر بالندـ  :ربنا يسامحك يا زينب لو ماردش أنا دمي حيتحرؽ طوؿ
اليوـ كانتي حتبقي السبب كحخاصمك تاني ك ......بترت عبارتها حين اتاىا رنة
تشير إلي كصوؿ رسالة من الواتس فالقت نظرة لتجد رسالة من صفوت  :عاكزة
إيو ياعالية ?
اتسعت عيناىا في دىشة كىي تلوح بالموبايل في كجو زينب التي ابتسمت في ثقة
كىزت كتفيها قائلة  :كدا يبقي بيفكر فيكي كمش بعيد يكوف فاتح أكف الين بيقرأ
الشات اللي بينكم من زماف
شعرت عالية بسركر ال تدرم سببو كقالت لزينب  :طيب اعمل إيو أرد?
زينب نافية برأسها في ىدكء  :ال استني شوية ماترديش..حيبعت تاني...
صمتت عالية لحظات في ترقب فاطلقت زينب ضحكة عالية فسألتها عالية محنقة
 :بتضحكي ليو دلوقتي ?
زينب ضاحكة  :أصلك قاعدة مستنية علي أعصابك يرد
عالية كىي تهز كتفيها بغطرسة  :ال طبعا عادم ..يرد كال مايردش يعني
زينب كىي ترمقها بنظرة فاحصة  :كاهلل إيو? ماشي
أتتهم رنة أخرم معلنة عن كصوؿ رسالة فأشارت زينب الي الموبايل بثقة فالقت
عالية نظرة لتجد زكجها بعث :في ايو ياعالية ?
كضعت الموبايل في كجو زينب التي ابتسمت قائلة في ثقة  :كدا بقي كضحت
الرؤية ..الراجل مستنييكي
عالية  :طيب ارد كال أل
زينب قائلة  :استني شوية كدا كاكتبي لو محتاجة لك..كماتكتبيش حاجة تاني
عالية في استنكار  :نعم? محتاجة لك
زينب بغيظ  :عالية..اتفقنا ماتكابريش اكتبي ً
كانت ساكتة..الراجل الحقيقي لو
بيحب مراتو كحس إنها محتاجة لو حيجرم عليها ..لو دا حصل خالص يبقي

جوزؾ بيحبك كراجل حقيقي كتمسكي فيو بإيديكي كأسنانك كإال ياعالية حتندمي
كانتي حرة
صمتت عالية لحظات في تردد ثم أمسكت الهاتف ككتبت  :محتاجة لك ثم
القت بو علي األريكة
زينب كىي تهز رأسها  :يا ساتر يارب نفسك حتقتلك..عموما ماترديش تاني كال
تشوفي رسايلو ىو حيجي لك كساعتها انتي تعتذرم لو ماتستنيش ىو يعتذرلك
ياعالية كدا آخر كالـ عندم علشاف انتي رفعتي لي ضغطي كزىقتيني
عالية  :تفتكرم كدا?
زينب بثقة  :أيوه كاقفلي بقي الموبايل كتعالي نرغي في أم موضوع تاني
زفرت عالية كانهمكت مع زينب في مواضيع أخرم كلكن عقلها ظل مشغوال
بموضوع صفوت....ىل سيأتي لها فعال ??...ىل سيفعل
***
حمدا هلل علي سالمتك ياماما
قاؿ طارؽ ذلك في ترحاب كىي يحمل حقيبة كالدتو كيشير اليها لتدلف الي منزلو
بانجلترا
قالت كىي تدلف إلي المنزؿ كتجلس علي أقرب مقعد في إرىاؽ :اهلل يسلمك
ياحبيبي
كضع الحقيبة جانبا كأغلق الباب ثم جلس بدكره قائال  :رغم اني مبسوط اني
شفتك .بس زعلت انك سافرتي كانتي لسة تعبانة كالسفر حيتعبك أكتر
قالت د نجوم باجهاد  :ال ياحبيبي أنا كويسة بس كاف الزـ آجي كاشوفك طالما
انت مابتفكرش تنزؿ من نفسك تشوفنا كتشوؼ بنتك
زفر ببعض الضيق ثم أطرؽ برأسو دكف اف يجيب فقالت  :عموما ياطارؽ أنا جاية
أقعد معاؾ كأشوفك دا حقيقي بس مش ىو دا السبب الرئيسي لمجيي ىنا في
سبب تاني
رفع رأسو اليها كقاؿ متسائال :إيو السبب الرئيسي ?

د نجوم كىي تميل اليو  :عاكزة أطلب منك طلب
قاؿ في حرارة  :اطلبي ياماما ..تحت أمرؾ
قالت نجوم في ىدكء :تتجوز ياطارؽ...عاكزاؾ تتجوز
حدؽ في كجهها لحظات في دىشة قبل أف يزفر في ضيق عصبي كيسألها :ماما
ىو دا السبب اللي مخليكي تيجي لغاية ىنا ?
اجابتو نجوم في ىدكء :مش بالظبط ..لكن عاكزة اسألك انت مش ناكم علي
جواز تاني? حتفضل مترىبن طوؿ عمرؾ??? انت تقريبا تعتبر ما اتجوزتش ك...
انتفض كاقفا فجأة كىتف بعصبية  :ماما إذا سمحتي ياريت مانتكلمش في
الموضوع دا تاني
قالت د نجوم كىي تتأملو بحزف  :ليو يا بني .?.أنا نفسي اطمن عليك كأحس
إنك عايش حياتك زم بقية الناس
قاؿ بصوت مختنق  :ماما ارجوكي بالش نتكلم فيو...انا قفلت الموضوع دا من
زماف كفعال مش عاكز أتكلم فيو كعمرم ما حفكر في الجواز تاني
ىزت نجوم رأسها في الم ثم اطرقت في اسف فزفر بقوة قبل اف يجلس عند
ركبتيها قائال برجاء  :ماما أنا آسف ماكنتش أحب إني لقائى بيكي بعد غياب
يكوف كدا بس أنا فعال مش عاكز نتكلم في المواضيع دم ألنها بتفكرني
بحاجات أنا عاكز أنساىا انا بتعالج كبخد أقراص علشاف أنسي ياماما
ربتت د نجوم علي يديو كقالت في رفق حنوف  :خالص ياطارؽ ...خالص مش
حكلمك فيو تاني يابني
ربت بدكره علي يدىا ثم قاـ ليجلس بجوارىا كقاؿ  :طيب انا مجهزلك اكضتك
كحضرت لك غدا خفيف ياريت ترتاحي كتتغدم كبعدين نتكلم
أكمأت برأسها قائلة  :انا فعال عاكزة ارتاح شوية ..ثم قامت فقاـ معها كحمل
حقيبتها فالتفتت إليو فجأة كسألتو :ماسألتنيش عن ىند يعني
تراجع مبهوتا من السؤاؿ المفاجئ ثم قاؿ بارتباؾ  :كنت حسألك بس حضرتك
خدتيني في الكالـ...صحيح سيبتيها مع عائشة لوحدىا كال إيو?

أجابت أمو في ىدكء  :ال سيبتها مع كاحدة أمينة عليها جدا..بتحبها جدا..كىند
متعلقة بيها جدا جدا..كأنا كماف ياطارؽ بقيت اعتبرىا بنتي اللي مخلفتهاش
تأمل طارؽ مالمح امو الواثقة كسألها في دىشة  :مين دم ياماما??????
صمتت أمو لحظات قبل أف تجيب بكل ىدكء كقوة  :سيبتها مع ناريماف..
ناريماف عبد الحميد
اتسعت عينا طارؽ في ذىوؿ كىو يتأمل أمو غير مصدؽ كقد اخترؽ االسم قلبو
كأثار بداخلو مشاعر عديدة.....مشاعر حب
***
فى المساء كبينما كانت ناريماف تستعد للنوـ رف ىاتفها المحموؿ فالتقطتو قائلة :
أيوه ياعالية حجزتي ?...تماـ ال ياعالية القطر احسن ...تماـ بعد بكرة اف شاء اهلل
علي سبعة كنص نكوف في المحطة أكدم علي ركفاف ..ال عدكا عليا في طريقكم
بقي خدكني انا كىند...د امينة مش رايحة...مش عارفة قررت في آخر لحظة
...ماشي ياعالية تصبحي علي خير مع السالمة
أغلقت ىاتفها ثم اندست في الفراش..أتاىا صوت ىند من داخل الحماـ قائلة
بصوت ضعيف  :مامي الحقيني ...
أزاحت ناريماف الغطاء كقامت مسرعة إليها كسالتها في قلق  :في إيو ياىند?
ىند كىي تمسك ببطنها في ألم  :مغص جامد يامامي ..أنا رجعت كحاسة بدكخة
جامدة
أمسكتها ناريماف قائلة في قلق  :مالك ? رايحة جاية علي الحماـ ..عندؾ إسهاؿ
?
أكمأت ىند برأسها في ضعف فسندتها ناريماف قائلة بقلق  :أنا كاف قلبي
حاسس ..الهباب اللي أكلتيو في المستشفي تعالي معايا
تأكىت ىند بقوة كىي تمسك ببطنها كىتفت باكية  :المغص حيموتني يامامي
قالت ناريماف كىي تسندىا بقلق  :الف سالمة عليكي..انا حديكي عالج حتبقي
كويسة إف شاء اهلل

أجلستها علي السرير ثم سرعت إلي غرفة المكتب كأخذت تبحث في األرفف
جانبا عن أدكية مناسبة فغمغمت  :كويس ..حقن بريمبراف ..كفي مضاد ..كدا
تماـ اإلسبازمو اىو كماف..عاكزة كانيوال كسرنجات..أخذت العالج كأسرعت الي
ىند التي جلست منحنية كممسكة ببطنها متألمة فربتت ناريماف علي كتفها كقالت
 :أنا ححط لك العالج علي المحلوؿ علشاف نجيب من االخر .دم نزلة معوية
شكلها ىاتي إيدؾ أركب الكانيوال
تأكىت ىند بقوة كصرخت في ألم  :مش قادرة يامامي مش قادرة
انفلتت أعصاب ناريماف من صرخات ىند المتألمة فوضعت العالج جانبا
كأسرعت إلي شقة أمنية كأخذت ترف الجرس بطريقة متواصلة ففتحت أمنية
متسائلة في قلق :في إيو ياناريماف ?
ناريماف بقلق  :تعالي معايا يا أمنية ىند تعبانة قوم..ساعديني أركب لها المحلوؿ
ىتفت أمنية في قلق كىي تسرع إلي شقة ناريماف  :مالها يا ناريماف? ماكانت
كويسة العصر
اجابتها كىي تسرع الي ىند في قلق  :شكلها نزلة معوية من القرؼ اللي اكلتو في
المستشفي
تأملت أمنية ىند التي أطلقت التأكىات كقالت في قلق كىي تضمها اليها :
ياحبيبتي يابنتي ..ألف سالمة عليكي
قامت ناريماف بيد مرتعشة بوضع األمبوالت في المحلوؿ كجهزتو قبل أف تمسك
بالكانيوال كتتجو لهند كقالت ألمنية بسرعة  :امسكي لي إيدىا يا أمنية كاضغطي
عليها
فعلت أمنية بسرعة فوضعت ناريماف الكانيوال كقامت بتعليق المحلوؿ بسرعة
كقالت أمنية كىي تتحسس رأس ىند بقلق :البنت سخنة مولعة ياناريماف ماتيجي
ناخدىا المستشفي أفضل
قالت ناريماف كىي تضع يدىا علي رأس ىند بدكرىا في عصبية  :حتركح إزام
كىي كدا دا كل دقيقتين رايحة الحماـ..إديني عملت الالزـ كحنشوؼ لو ما
اتحسنتش حاخدىا

ربتت أمنية علي رأس ىند التي اخذت تتأكه بقوة كقالت بحناف  :سالمتك
ياحبيبتي
ىزت ناريماف رأسها كقالت بعصبية  :كلو بسبب الكشرم اللي أكلتيو أكيد كاف
ملوث
قالت لها أمنية مؤنبة  :حتلوميها ىي يا ناريماف برضو?
ىتفت بها ناريماف  :أكماؿ ألوـ مين??? حد قالها تاكل أم أكل من بره ?
قالت امنية في سخط :كىو مين اصال اللي قعدىا في المستشفي ? مش انتي
كتقولي لما تجوع حتاكل ..ىي مش في صحرا ? اتفضلي
ناريماف محنقة  :حتجيبي الذنب عليا أنا دلوقتي يا أمنية ?
أمنية في غيظ  :ايوة..علشاف اللي في دماغك بتعمليو كآدم البنت أىي تعبانة
ناريماف في حنق عصبي  :يوككه بقي
أمنية في سخط جم  :مابتعترفيش بغلطك أبدا
تأكىت ىند ثانية فجلست ناريماف إلي جوارىا كقالت في قلق كىي تضمها إليها :
حبيبتي معلش شوية كمفعوؿ األدكية يبدأ كالمغص حيركح ك...
بترت عبارتها حين مالت ىند فجأة برأسها كتقيأت عليها فشهقت ناريماف في ذعر
بينما قالت أمنية  :يابنتي سالمتك
كقالت ىند باكية كىي تتقيأ  :أنا آسفة..مالحقتش أركح الحم...بترت عبارتها
حين تقيأت مرة أخرم
فقالت ناريماف كىي تربت علي رأسها في حناف قلق :ال ياحبيبتي مايهمكيش..
رجعي براحتك...ثم التفتت ألمنية كقالت  :معلش يا أمنية ناكليني أم منشفة
عندؾ
قامت أمنية لتحضر منشفة فربتت ناريماف علي ظهر ىند في قلق حين أتت أمنية
بالمنشفة أخذتها ناريماف كأخذت تنظف مالبسها كمالبس ىند بينما قالت أمنية
 :أجيب مية نعمل لها كمدات ?

ناريماف كىي تضم ىند اليها  :ال المحلوؿ حيخفض الحرارة كلما يخلص أنا
ححميها كاديها خافض ..بس تخلص المحلوؿ
زفرت امنية في قلق ثم جلست بدكرىا لتراقب ىند التي بدأت تهدأ حين بدأ
مفعوؿ العالج فاستكانت في كىن كضمتها إليها ناريماف ..كساد الصمت
لحظات قبل اف تسأؿ ناريماف امنية بتوتر عصبي  :تفتكرم أنا غلطت فعال يا
أمنية إني سبتها في المستشفي ?
شعرت أمنية بما يعتمل في صدر ناريماف من قلق كلم تشأ أف تزيد األمور عليها
كتشعرىا بتأنيب الضمير فقالت بلهجة لينة  :ىو نصيبها يا ناريماف كأنا قلت لك
كدا علشاف متغاظة إنك بتلوميها ..الجو جديد عليها كلقت زمايلها جابوا أكل
كعملت زيهم .مش كفاية اللي ىي فيو
زفرت ناريماف مرة أخرم كربتت علي ظهر ىند كغمغمت  :بس أنا فعال غلطت
..كاللي حصلها دلوقتي بسببي ثم مالت لتقبل رأس ىند في عطف كقلق فقالت
أمنية في شفقة  :ال ماتحمليش نفسك الذنب..ىي بس شكلها مش متعود علي
األكل بره
أكمأت ناريماف برأسها إيجابا كالقت نظرة قلقة علي ىند التي استكانت كأنها
نامت فقالت أمنية  :شكل العالج جاب نتيجة ..المغص شكلو راح
ناريماف :الحمد هلل..المحلوؿ خلص ..أنا حخدىا الحماـ تستحمي كتغير ىدكمها
دم ً
كانت يا أمنية معلش غيرم مالية السرير كالفرش دا كطلعي غطا غير دا
أمنية  :كديها كأنا حنظف األكضة ماتقلقيش قامت ناريماف مع ىند بخطوات
بطيئة إلي الحماـ بينما قامت أمنية بتنظيف الغرفة كمسحها
***
بعد أف قامت ناريماف بتحميم ىند كتبديل مالبسها كأمنية بتنظيف الغرفة ذىبت
ىند في ثبات عميق بعد أف دثرتها ناريماف بغطاء ثقيل كأعطتها بقية األدكية
كجلست الي جوارىا كجلست أمنية بعد اف خفضت اإلضاءة كقالت  :حتصحي
بكرة كويسة إف شاء اهلل

ناريماف بقلق  :يارب ..دا إحنا مسافرين بعد بكرة الصبح بدرم ..ربنا يستر
شكلي حلغي السفر بتاع بعد بكرة حتسافر إزام كىي تعبانة كدا?
أمنية مهدئة  :ال إف شاء اهلل حتتحسن ماتقلقيش كحتسافرك
القت ناريماف نظرة حانية قلقة علي ىند كقالت  :يارب
ساد الصمت فقالت ناريماف  :تعرفي يا أمنية الموقف اللي أنا فيو دلوقتي فتح عنيا
علي كذا حاجة كدا
أمنية كىي تتثائب  :أيو ىي
قالت ناريماف كىي تتأمل كجهها الناعس :ال قومي نامي بقي أنا سهرتك كتير
كتعبتك كنتكلم بكرة
قالت أمنية مسرعة  :ال كملي كالمك إىو بكرة إجازة كمش كرايا حاجة?
زفرت ناريماف كقالت بوجوـ  :األمومة حلوة قوم..بس مسئولية كبير
كتعب..موقفي مع ىند كىي تعبانة خالني أفتكر لما عالية أك زينب أك دكتورة معايا
معاىا أكالد تيجي متأخرة كال تغيب كال تقصر شوية في الشغل أك ماتركزش كتغلط
كأتخانق معاىا أك ألومها كانت بيبرركا تبريرات خاصة بأكالدىم تعبانين أك
بيذاكركا أك أك...ماكنتش كقتها مقدرة دا..ككنت بتعامل معاىم بحزـ ..ككنت
أقوؿ ألم كاحدة فيهم..الشغل شغل..ككنت بتضايق كماف دلوقتي حسيت
كقدرت..أنا لو كرايا إيو بكرة كىند في الحالة دم عمرم ماكنت حسيببها كأخرج
أيا كاف السبب حلغي كل حاجة دلوقتي عرفت أف اللي معاىا أكالد كبتشتغل
بتبقي عندىا مسئوليات كتير
تنهدت أمنية كقالت  :كالمك صح يا ناريماف تعب أم كلد من األكالد بيخلي
الواحدة دماغها مش فيها كلذلك أنا طوؿ عمرم بقوؿ الست مالهاش غير بيتها
كتخلي بالها من زكجها كأكالدىا
ناريماف في كجوـ :دا معناه إني كنت قاسية أحيانا في الحكم علي زميالتي أك
الدكاترة اللي كانوا بيشتغلوا معايا ? لهم حق يزعلوا مني كيشيلوا ?
أمنية برفق حازـ  :يا ناريماف أنا متفهمة كالمك كعارفة عاكزة تقولي إيو? األمومة
مسئولية آه كىم بس دا مش معناه تقصير في الشغل اك غلطات..اللي مش قادرة

توفق تاخد إجازة أك حتي تستقيل لكن ما تقصرش..كبعدين مش معني إف معاىم
أكالد ً
كانت ال تشيلي شغل أكتر منهم أك يرموا عليكي زم ماكانوا أحيانا زماف
بيعملوا .انتم زم بعض كبتقبضوا زم بعض فماينفعش حد يبرر لنفسو كشييل غيره
شغلو ياناريماف فهوني عليكي كماتحمليش نفسك ىموـ فوؽ الهموـ بقي
صمتت ناريماف لحظات في كجوـ ثم رفعت رأسها فجأة إلي أمنية كسألتها ً :
انت
حكايتك يا أمنية ?
أمنية بدىشة  :إيو يابنتي في إيو ?
ناريماف مداعبة  :من شوية محمالني ذنب تعب ىند كطايحة فيا زم القطر كناقص
تمسكي لي عصاية كدلوقتي طبطبة كتهنين كآخر دلع ماترسي لك علي بر
أمنية من بين أسنانها  :آه في موضوع ىند كنت طايحة ألني من األكؿ ماكنتش
راضية عن تصرفك دا ككماف البنت بتتألم كتعبانة ً
كانت بتلوميها..لكن الموقف
التاني ال ما ينفعش تلومي نفسك..فهمتي
ابتسمت ناريماف كقالت بود ممازحة  :عموما بحبك في الحالتين لما بتبقي
مكشمة عليا كدا كلما بتبقي حلوة كحنينة
أمنية مبتسمة في رضا  :كأنا بحبك يا ناريماف رغم عصببتك كتصرفاتك اللي تغيظ
ك....
كوكي من الخارج :ىند حلوكككة..أمنية..حلوكككة
فقالت أمنية  :كرغم كوكي كتيمور اللي مزىقني
ضحكت ناريماف في مرح كقالت :مابيقوؿ أمنية حلوة أىو ...بيحبك
قالت امنية بسخط  :مش عاكزاه الحب دا..كدكؿ بقي حيفضلوا في بوزم طوؿ
األسبوع دا إف شاء اهلل?
قالت ناريماف ضاحكة  :معلش يا امنية دكؿ امانة ..خلي ىيثم يأكلهم كيبص
عليهم كل يوـ شوية كأكلهم موجود
زفرت أمنية كقالت  :ماشي أىو بيحبهم زيك كطالع لك في الموضوع دا
غمغمت ناريماف مبتسمة  :ىيثم دا حبيبي كاهلل

أمنية  :طبعا ماىو شبهك في كل حاجة
ثم قامت قائلة  :الساعة بقت أربعة ..حركح اتوضي كأستني أصلي الفجر ..لو
احتجتي أم حاجة كلميني
ناريماف بصوت ناعس  :ال شكرا ..تعبتك معايا
أمنية كىي تغادر  :كال تعب كال حاجة خلي بالك من ىند بس
ناريماف  :إف شاء اهلل
غادرت أمنية كأغلقت الشقة بينما ألقت ناريماف نظرة علي ىند كتحسست رأسها
فشعرت باالطمئناف حين كجدت الحرارة منخفضة فجذبت الغطاء كنامت إلي
جوارىا
***
غمغم طارؽ في كجوـ كىو يحدؽ في كجو أمو غير مصدؽ لما حكتو لو كقد
تفجرت بداخلو مشاعر عديدة
فقالت امو  :أيوه يا طارؽ ..ناريماف ىي الدكتورة اللي كنت بقولك عليها..اللي
غيرت ىند..كىي اللي أنا سايبة معاىا ىند دلوقتي كمستأمناىا عليها
سألها مشدكىا  :كليو ماقلتليش من األكؿ ياماما ? ليو خبيتي عليا ?
ازدردت أمو لعابها بصعوبة ثم قالت  :في األكؿ كنت خايفة ياطارؽ ..ماكنتش
عارفة ناريماف حتتصرؼ إزام مع ىند خصوصا البداية زم ماقلت لك ماكنتش
تطمن..كبعدين لقيتها فعال بتحب بنتك كبتعاملها أكتر من أمها كبتخاؼ عليها زم
ماحكيت لك كازام اتعاملت معايا في مرضي ..ماحبيتش ااقولك خفت لو قلت
لك في األكؿ تعمل أم حاجة تأثر علي عالقة ىند بناريماف كأنا ماصدقت البنت
بقت كويسة كنفسيتها اتحسنت كبقت عايشة زم بقية البنات في سنها لكن
دلوقتي كبعد ما خالص اطمنت تماما ...قلت آجي لك كأصارحك ككماف
أشوفك
أخذ يحدؽ في أمو لحظات غير مصدؽ لما سمع كخفق قلبو بمشاعر دفينة كاف
يجاىد لنسيانها كلكنها تدفقت قوية فياضة بعدما حكت لو أمو..فغمغم في مرارة
بصوت متهدج عاتب :كالمفركض كالمك ليا دا ياماما يخليني أحس بإيو في

رأيك???انتي متصورة إنو حيريحني ??? حيسعدني???? كال حيزيد من تعبي كشقايا
كإحساسي إني ضيعت من ايدم حب عمرم ???...المفركض أعمل إيو دلوقتي ?
تنهدت أمو كاقتربت منو لتمسك بذراعو في آسف كندـ  :أنا عارفة حتحس بإيو
كبتفكر دلوقتي إزام يابني ...بس اللي فات خالص راح كمش حيفيد الكالـ فيو
كال الندـ عليو ..الماضي دفعنا تمنو غالي ياطارؽ.خلينا في اللي جام يابني
سألها بصوت مختنق حانق  :تقصدم إيو ?
قالت في رفق كىي تربت علي يده  :زم ماقلت لك ناريماف كىند مابقوش يقدركا
يستغنوا عن بعض..كانت بتحب ناريماف  ......انزؿ كاتقدـ لها ىي ما اتجوزتش
كصلح اللي فات
تأملها لحظة في دىشة ثم ىز رأسو كغمغم بمرارة  :بالبساطة دم ياماما?
سألتو في دىشة :كإيو اللي يمنع ?
ارتسمت ابتسامة حزينة علي كجهو كقاؿ مقاكما دموع ترقرقت في عينيو  :أنا
مابقتش طارؽ بتاع زماف ياماما ببساطة..مش طارؽ اللي ناريماف حبتو..أنا بقيت
بقايا إنساف..إنساف مريض مكتئب عايش علي األدكية..تفتكرم ناريماف حتقبلني
كدا?
قالت أمو في ألم كىي تضغط علي يده  :ماتقولش كدا علي نفسك يابني ...انت
كويس بس مش عاكز تساعد نفسك كتخرجها من دايرة الحزف اللي معشعشة
جواؾ
غمغم في ألم  :مش بإيدم ياماما ..ياريت كاف بإيدم
قالت مشجعة كىي تمسك يده  :بص..خد كقتك في التفكير..انت قلت حتنزؿ
بعد شهرين مصر..خالص فكر خاللهم
كلما تنزؿ حاكؿ ..ىي كافقت كالموضوع مشي كاف بها ..ما مشيش حتكوف
األمور زم ماىي بس كقتها الزـ تفكر في الجواز ...ماينفعش تفضل كدا طوؿ
عمرؾ
صمت لحظات طويلة في كجوـ كقبل اف تتابع كالمها رف جهاز االستدعاء لديو
فقاؿ كىو يقوـ بسرعة مغالبا مشاعره :المستشفي ...ارتاحي ياماما كأنا رايح

المستشفي كام حاجة كلميني علي طوؿ ثم ماؿ ليقبل رأسها قبل أف يغادر تتابعو
عيناىا بقلق ملهوؼ
***
ثاني يوم ظهرا
(ىند عاملة إيو ياناريماف ?)
سألت أمنية ناريماف باىتماـ
فأجابت ناريماف كىي تجلس بإرىاؽ حزين  :يعني اتحسنت شوية بس تقريبا
مانمتش من المغص رجع تاني كرايحة جاية علي الحماـ كال أنا نمت..علقت لها
تاني محلوؿ من شوية يمكن ارتاحت شوية فنايمة
قالت أمنية كىي تجلس بدكرىا :ربنا يشفيها
زفرت ناريماف كقالت بحزف  :مش عارفة بقي حتبقي كويسة علي بكرة كنعرؼ
نسافر كال ألغي السفر
قالت امنية  :إف شاء اهلل حتتحسن يا ناريماف ماتقلقيش
ناريماف  :كلسة الجهزت شنط كال أم حاجة
قالت أمنية ببساطة  :شنط إيو يا ناريماف دا كلها أسبوع ..ماتحبكيش األمور.لو
محتاجة مساعدة أعمل معاكي
أشارت إليها ناريماف نافية كقالت  :ال أنا شوية كدا كأقوـ أحضر الشنط.
تأملتها أمنية لحظة قبل أف تسألها في قلق  :ناريماف مالك? ً
انت ىَ معيطة كال دا
من قلة النوـ?
تنهدت ناريماف كقالت بلهجة حزينة  :االتنين ?
أمنية بقلق  :ليو ? ىي ىند تعبانة للدرجة دم كال في إيو?
ىزت ناريماف رأسها نفيا كقالت كعيناىا تلتمع بالدموع  :ال مش بسبب
مرضها..موضوع تاني
سألتها أمنية باىتماـ قلق  :موضوع إيو ?

أجابتها ناريماف بحزف  :كأنا إمبارح بحميها شفت جرح غريب يا أمنية في ضهرىا
من فوؽ..جرح زم مايكوف طعنة مش سطحي كقديم ..لما ىديت شوية بالليل
سألتها عنو تخيلي سببو إيو ?
قالت أمنية باىتماـ  :إيو ?
قالت ناريماف متألمة  :كىي صغيرة عندىا سبع سنين أمها زقتها جامد علي ترابيزة
فوقعت علي ضهرىا من شدة الوقعة الترابيزة اتكسرت كاإلزاز بتاعها دخل في
ضهرىا..كاحد منو دخلت عميق ..بتقوؿ الدكاترة ساعتها قالوا كاف فاضل سنتم
كاحد كاإلزازة تخترؽ الرئة شفتي يا أمنية?
قالت ذلك كدموعها تسيل علي كجهها فهتفت أمنية باستنكار الدنيا  :يالهوم يا
ناريماف دا بجد?
ناريماف كىي تمسح كجهها بألم  :كالعجيبة يا أمنية أف ىند بتحكي ببساطة كبدكف
ما أحس في كالمها ذرة كره ألمها كال غضب ياحبيبتي
أمنية في عطف بالغ :ياحبيبتي يابنتي أمها دم إيو ? مريضة? في حد يعمل كدا في
ضناه?
ناريماف بحزف  :ال كاللي فهمتو من كالمها إنها كانت علي طوؿ عصبية معاىا
كبتضربها علشاف بتكره أبوىا....كعلشاف كدا جدىا كجدتها أخدكىا عندىم
أمنية بتأثر  :ياحبيبتي يابنتي
ناريماف  :يعني البنت اتربت يتيمة في حياة أبوىا كأمها كمش بس كدا دا ضرب
كإيذاء ..كبهدلة.
زفرت أمنية كقالت بغضب  :حسبنا اهلل كنعم الوكيل ىي الناس بتخلف عياؿ ليو
لما يعذبوىم كدا كيبهدلوىم
قالت ناريماف كدموعها تسيل ساخنة علي كجهها  :لو يعرفوا إف غيرىم يتمني
ضفر طفل
كأنا اللي كنت فاكراىا بتدلع كمرفهة كقسيت عليها..ياريت يا أمنية كانت إيدم
اتشلت كماكنتش مديتها عليها قالت ذلك كىي تبكي

فقامت أمنية كجلست الي جوارىا كقالت كىي تربت عليها :بعد الشر عنك ..انتي
ذنبك إيو? كىو ً
انت كماف شفتي في حياتك شوية ? ال ياناريماف ما تحمليش
نفسك ىم فوؽ الهموـ.بعدين ً
انت بتحبيها أكتر من أمها كأبوىا حتي ماتقوليش
كدا تاني
غمغمت ناريماف كىي تبكي  :أنا مانمتش طوؿ الليل من قلقي عليها من جهة
كزعلي للي حصل لها..ليو تدفع تمن غالي زم دا ?ذنبها إيو ?
أمنية كىي تربت علي كتفها ً :
انت مش بتشوفي البالكم اللي بتحصل دلوقتي من
األمهات كاألبهات لما بينفصلوا ? بيطلعوه علي أكالدىم...إحنا بقينا عايشين في
غابة
مسحت ناريماف كجهها كقالت  :علي رأيك..ربنا يقدرني كأعوضها
قالت أمنية برفق كىي تربت عليها  :قومي نامي لك ساعتين علشاف تعرفي
تكملي .كأنا حصحيكي بعد شوية كابعدم عنك االفكار دم
أكمأت ناريماف برأسها كقالت  :ححاكؿ
قالت أمنية كىي تقوـ  :طيب لو احتجتي حاجة كلميني
قالت ناريماف بوجوـ :حاضر
غادرت أمنية بينما قامت ناريماف إلي ىند لتطمئن عليها فوجدتها مستيقظة كلكن
يبدكا عليها النعاس كاإلجهاد فجلست إلى جوارىا فى الفراش كقالت
بعطف:عاملة إيو ياحبيبتى دلوقتى ?أحسن ?
أجابتها ىند بصوت كاىن  :الحمد هلل يامامي المغص راح نفسي أناـ بقي
أمسكت ناريماف بيدىا كقبلتها كقالت بحنانها  :نامى كأنا قاعدة جنبك أىو لو
احتجتى أل حاجة قالت ىند بصوت ضعيف :أنا عاكزة حضرتك ترتاحى ألنى
تعبتك طوؿ الليل
قالت ناريماف كىى تقاكـ دموعها :تعبك راحة بالنسبة لى ياىند المهم تبقى كويسة
كبخير
رمقتها ىند بنظرة امتناف فمالت عليها ناريماف تودعها قبلة حنوف كدثرتها كتمددت
بجوارىا كسرعاف ماذىبت ىند فى سبات عميق بينما أخذت ناريماف تفكر مرارا

كتكرارا فيما تعرضت لو ىذة الفتاة طواؿ عمرىا الصغير ..كتدفقت دموعها حارة
دكف توقف
***
رف ىاتف زينب المحموؿ فالتقطتو قائلة بمرح :أىال ياست عالية
عالية بغيظ :مابترديش ليو علي موبايلك علي طوؿ??? بتصل من الصبح
زينب  :كنت مشغولة شوية..مالك
عالية بتوتر عصبي  :صفوت اتصل مرتين بيا بس أنا ماردتش
برقت عينا زينب كقالت بظفر  :بس .تبقي السنارة غمزت مش بقولك?
عالية في حيرة  :طيب اتصرؼ إزام لو اتصل تاني
زينب مؤكدة  :تردم طبعا..ياناصحة
عالية  :ماىو انا مش عارفة حقولو إيو يا ناصحة..أنا محتاجة لو في إيو
ضربت زينب رأسها بيدىا كقالت مغتاظة  :اتكلمي معاه بقي بلين كدا طالما
كلمك يبقي مهتم ..يوككه ...كال أقولك طالما ماردتيش حيجي لك ىو
قالت عالية بحنق :يجيلي فين ياتهمة ً
انت أنا مسافرة بكرة الصبح أسواف.
قالت زينب في غيظ :أنا غلطانة اني بنصحك...علي فكرة الخصاـ معاكي كاف
مريحني ...بال كجع دماغ
عالية متراجعة  :يازيزك ما ً
انت مش عاكزة تقولي لي أعمل إيو كأقوؿ إيو
زينب بهدكء حازـ :بصي يا نيلة..لو اتصل ردم ..اتنازلي عن شوية من كبريائك
كردم كخدم كادم معاه في الكالـ كقولي لو انك محتاجاه فيها إيو يعني حيجي
لك جرم
زفرت عالية كقالت  :كلو ما اتصلش تاني
زينب بثقة  :يبقي حيجي لك كجها لوجو
عالية بعصبية  :ماىو أنا بقولك مسافرة مسااافرة

أجابت زينب  :عارفة يا جناية .مش ىو أسبوع كال حتهاجرم خالص? ىو ً
انت
خالص مافيكيش مخ? كعموما ممكن يعملها كيجي لك أسواف
عالية باستنكار  :كاهلل? بتهزرم
زينب بنفاذ صبر  :بقوؿ ممكن ..دا دكتور نسا كاستاؼ زيك كدا مؤتمر دكلي
ممكن يفكر يضرب عصفورين بحجر بس ساعتها توطي تبوسي جزمتو كبطلي
األكنطة بقي يا بنت سلطح ملطح ً
انت
أطلقت عالية ضحكة قصيرة ثم قالت  :ماشي يابلوم لما نشوؼ
زينب ضاحكة  :ياال يا داىية علشاف أكمل شغلي ىو أنا زيك فاضية للمؤتمرات
عالية  :ياساتر علي القر ...دا أنا حقدـ بحث للترقية يارب بس اتوفق
زينب مداعبة :دكتورة ناريماف معاكي حتظبطك بختك ياعم
عالية محنقة  :ماىو قرؾ دا مش كويس ألني اتصلت بيها من شوية لقيتها معصبة
..ىند تعبانة كد ناريماف قلقانة كبتفكر تلغي السفر لو ىند ما اتحسنتش..بطلي قر
بقي..أعوذ باهلل
أطلقت زينب ضحكة عالية كقالت  :حتركح ماتقلقيش ...ياال بام
أغلقت عالية الهاتف ثم غمغمت :يا ترم حيتصل تاني كال ال?
***
صباحا كبعد أف تحسنت ىند اتجهت ناريماف معها إلي محطة مصر ليقابال عالية
كركفاف كتبدأ رحلتهم التي استمرت  ُ3ساعة كاملة..كرغم اإلرىاؽ من ساعات
السفر الطويلة إال أف كال من ىند كناريماف شعرتا بمتعة كبيرة فقد كانت تجربة
السفر في قطار النوـ تجربة جديدة كما أف كال منهما كانت سعيدة بوجود
األخرم..التقطتا صورا كثيرة معا بعثت ىند بعضها إلي جدتها كما صورت فيديو
اليف لهما في كافية القطار كبعثتو إلي جدتها التي شعرت بارتياح كاطمئناف
كبيرين كىي ترم حفيدتها سعيدة بهذا القدر كقامت باالتصاؿ بها ىي كناريماف
..نزلوا من القطار كاستقلوا سيارة إلي الفندؽ الذم سيقاـ فيو المؤتمر.كاف
فندقا من سبع نجوـ يطل علي النيل الساحر مباشرة كالذل امتأل عن آخره أما
بوفود األطباء الذين أتوا لحضور المؤتمر أك السياح أك المصريين الذين قرر

قضاء إجازة نصف العاـ في أسواف الجميلة كبعد أف استقرت كل من ىند
كناريماف بغرفتهما كقامتا بترتيب أشيائهما كانت الساعة تقترب من منتصف الليل
تقريبا قالت ناريماف باستمتاع كىي تتطلع من تراس الغرفة الي النيل الذم ازداد
سحرا بانعكاس األضواء الكثيرة عليو :اهلل علي الجماؿ تعالى ياىند بصي كدا
اقتربت ىند منها ككقفت بجوارىا قائلة باستمتاع  :المنظر جميل فعال كالفندؽ
نفسو حلو قوم يامامي
قالت ناريماف كىي تمأل عينيها من سحر المنظر  :بلدنا حلوة قوم ياىند بس إحنا
مش عارفين نستمتع بيها أك مش القيين كقت كطبعا في عامل مادم ً
انت عارفة
اليوـ في فندؽ زم دا بكاـ?
سألت ىند ببراءة  :بكاـ?
صمتت ناريماف لحظة ثم قالت  :كتير يعني علشاف أم أسرة مصرية عادية عاكزة
تيجي تغير جو كتشوؼ جماؿ بلدىا في أماكن زم األقصر كأسواف حيدفعوا كتير
دا لو ركبوا قطر عادم كنزلوا في فنادؽ تالت نجوـ حيتكلفوا مابالك بقي لو
عملوا زيينا
صمتت ىند فتابعت ناريماف كىي تتأمل النيل :تعرفي لو شجعوا السياحية الداخلية
ككفركا سبل معقولة للمصريين يسافركا كيستمتعوا بأسعار معقولة? حتكوف فكرة
ممتازة كالدخل حيزيد بدؿ االعتماد الكلي علي السياحة الخارجية ...بس نقوؿ
إيو
ىند  :علي فكرة أنا سافرت مع جدك كنانا كتير في أماكن مختلفة بس عمرم
ماجيت أسواف
التفتت اليها ناريماف كقالت بابتسامة حنوف  :كويس علشاف أنا بقي محضرة لك
مفاجأة حلوة..أسواف جيتها كذا مرة في شغل بس بستغل الفرصة كأتجوؿ..فيها
بازارات كمتاحف جميلة كاألجمل تماما بقي جزيرة ىنا اسمها ىيسا جزيرة نوبية
ياىند رائعة من حيث المكاف ألنها في كسط النيل كمن حيث طراز البيوت كالناس
الطيبين قوم اللي عايشين فيها...أكالتهم كبضاعتهم كأنا ناكية نقضي يوـ كامل
في الجزيرة دم محضرة لك بقي بركجراـ ممتاز..كل يوـ كدا ننزؿ نشوؼ حاجة
جديدة..مش حتحسي بام ملل حتي لو أنا في مؤتمر كال اجتماع ...إيو رأيك?

ابتسمت ىند بسعادة قائلة  :مش محتاجة رأم يامامي أنا مبسوطة جدا من
دلوقتي
ربتت ناريماف علي رأسها كىمت بقوؿ شئ لكن دقات علي باب غرفتهم جعلتها
تقوؿ بغيظ :دم عالية..بدأنا الزف
ىند في دىشة  :حضرتك عرفتي إزام?
ناريماف كىي تتجو لتفتح لها :دقاتها معركفة..زم مايكوف حتقبض علي حد
ضحكت ىند كىي تتبعها بينما فتحت ناريماف الباب كزفرت قائلة  :نعم يا ست
عالية?..لحقتي ترتبي ىدكمك ?
عالية بمرح كىي تدلف إلي الغرفة كتجلس علي إحدم المقاعد  :دا أنا رتبت
ىدكمي كأخدت دش كنزلت أخدت جولة في الفندؽ ال رااائع يا دكتورة ناريماف
في صالونات تحت تحسي إنك في بيت إنجليزم عريق ..دا غير قاعات
المناسبات كمراكز االعماؿ كالمؤتمرات..كالفيو بتاعة أكضتي أنا كركفاف حلوة
قوم
قالت ناريماف كىي تميل إليها كتقرصها بخفة من كجهها  :علشاف كدا بقي
عاكزين نستمتع كنعيش يعني تخفي شوية عليا ياعالية مش كل كالمنا حيبقي في
االبحاث كالبريسنتاشن بقولك أىو..أنا ناكية أنطلق براحتي..ألني جاية في المقاـ
األكؿ للسياحة مع ىند
ضحكت عالية كقالت  :حاااضر..ما أنا كماف نفسي أنطلق ..كمظبطة مع ركفاف
كرانيا جوالت..بس اهلل يخليكي ليا ادعميني في البحث كخالص
ناريماف  :حاضر ياعالية..من عنيا أعمل إيو حاسة إني خلفتك كنسيتك
ضحكت عالية ثانية كقالت  :ربنا مايحرمنيش منك..عموما إحنا نزلنا المطعم
ناخد حاجة خفيفة .منظره تحفة قلت آجي أقولك لحضرتك تنزلي معانا شوية
نسهر.كالدكتورة فريدة تحت..جت من بدرم الفندؽ كسألتنا عنك أكؿ ماشافتنا
قالت ناريماف  :كاهلل كاحشاني قوم فريدة..بس أنا تعبانة من السفر يا
عالية..عاكزة أريح شوية
اندفعت ىند ىاتفة في حرارة  :ماتيجي ننزؿ يامامي شوية..كنسهر معاىم

التفتت اليها ناريماف كىمت باالعتراض فقالت ىند في إلحاح  :بليز
زفرت ناريماف كقالت لعالية  :خالص ياعالية حنغير ىدكمنا كننزؿ كراكي
قالت عالية بمرح كىي تقوـ  :أيوه كدا..ثم غمزت لهند قائلة بابتسامة ً :
انت
كدا ياىند...تأثيرؾ عميق علي الدكتورة ناريماف
ابتسمت ىند بينما غمغمت ناريماف  :بقي كدا..طيب ياال كلو فتحتوا في أم
حاجة لها عالقة بالمؤتمر حقوـ أناـ
عالية  :أكؾ
غادرت عالية بينما أسرعت ىند تبدؿ مالبسها في حماسة كقامت ناريماف بدكرىا
ثم لحقوا بعالية في المطعم
***
قضت ناريماف مع ىند أكؿ ثالث أياـ من اإلجازة كما خططت ناريماف..تحضر
ندكة علمية ثم تخرج ىي كىند لزيارة البزارات كالمتاحف كاألسواؽ في أسواف
كيشتركف بعض المنتجات .النوبية الجميلة المنتشرة ىناؾ كالمصنوعة يدكيا
.يتجولوف كيلتقطوف الصور كيتناكلوف طعامهم في مطاعم مختلفة ...ثم يعودكف
نهاية اليوـ للفندؽ يقضوف سهرتهم مع عالية كركفاف كفريدة زميلة ناريماف
كاألستاذ بجامعة االقصر كرانيا في مطعمو المطل علي النيل أك الردىة أك علي
مساء كانت ناريماف
حماـ السباحة ...كبينما ناريماف كىند عائدتاف من الخارج
ن
تقوؿ لهند مداعبة  :ىند خفي شوية من الشرا..الشنط مش حتاخد ككماف
حنسافر بكل دا ازام ? دا إحنا عاكزين قطر بضايع يشيل كل دا
ضحكت ىند كقالت  :أعمل إيو يامامي كل حاجة ىنا حلوة كمختلفة ...مش
حالقي زيها في القاىرة
أشارت إليها ناريماف محذرة في دعابة  :دا احنا لسة في نص األسبوع كالميزانية
اتخربت
ىند ضاحكة  :أسلفك ...أنا معايا
قالت ناريماف ضاحكة  :أىو دا اللي ناقص

كاتجهتا الي الردىة كانت عالية كركفاف كرانيا جالسات يتبادلن الحوار كيضحكن
في مرح فاتجهت إليهم ناريماف بينما صعدت ىند للغرفة بالحقائب ..قالت
ناريماف بمرح :دكاترة النسا الحلوين عملتوا إيو النهاردة?
عالية بمرح  :خرجنا كلفينا شوية كصرفنا اللي في الجيب كرجعنا بائسين زم
ماحضرتك شايفة..علي ما المؤتمر يخلص حيكوف فلسنا كاحتماؿ أسحب
الفلوس اللي عايناىا لوقت عوزة
أطلقت ناريماف ضحكة مرحة كقالت  :بقي عالية المتعالية ىي اللي بتقوؿ كدا?
بينما تابعت ركفاف في بؤس  :ال فعال الوضع ىنا بيستنزؼ األمواؿ .األسعار
سياحية .اللي عملتو في العيادة في شهر حصرفو ىنا في أسبوع
تابعت رانيا ممازحة  :أنا شايفة بصراحة نقعد ىنا نتكن جوه الفندؽ مانخرجش
منو..علشاف نرجع بكرامتنا بقي
أطلقت ناريماف ضحكة مرحة أخرم كقالت مداعبة  :دخيلو أنا .المفلس.دخيلو
أنا الفقراء.كاللي يشوفنا يقوؿ دكاترة بقي كياما ىنا كياما ىناؾ
عالية في سخط :آه لو يعرفوا المرتبات بتاعتنا شكلها إيو?...لوال العيادة كاف
زماف كضعنا بقي صعب
ناريماف كىي تقوـ  :علي رأيك.ال كىند شغالة شرا..كل ماتشوؼ حاجة تجيبها
..البت حتخربها ..بس ياال أىو فسحة مش حتتكرر األكل فينأسيبكم بقي
علشاف خالص تعبانة
عالية متسائلة  :مش حتنزلي تسهرم معانا شوية ? عاكزة حضرتك تراجعي معايا
بس السيمنار اللي حقدمو بكرة
ركفاف بسرعة  :كأنا يا دكتورة ناريماف ..حقرأ بس معاكي البحث كدا
ناريماف مبتسمة  :حاااضر حريح بس شوية كأغير ىدكمي كأنزؿ لكم .ياال سالـ
ثم صعدت إلي غرفتها بخطوات سريعة تتابعها أعين ثالثتهم قبل أف تقوؿ رانيا
متعجبة  :ىي دم دكتورة ناريماف? اتغيرت قوم إيو الضحك كالمرح دا ?
ركفاف  :فعال تحسيها منطلقة كدا كمرحة كمش مقفلة زم مابنشوفها في القسم

عالية مبتسمة  :دكتورة ناريماف طوؿ عمرىا دمها خفيف كمرحة كعاطفية جدا بس
ىي متحفظة كمابتبينش اللى جواىا
رانيا متسائلة  :كمين البنت اللي معاىا دم طوؿ الوقت? علي حد علمي أف
دكتورة ناريماف مش متجوزة كمش عندىا أكالد
عالية مجيبة في ىدكء  :دم ىند طالبة في أكلي طب ..بس مرتبطة جدا بدكتورة
ناريماف كالدكتورة ناريماف بتعاملها زم بنتها
ركفاف متابعة :ىند قريبتى على فكرة جدىا يبقى عمى من العيلة يعنى
ىزت رانيا رأسها متفهمة فتابعت عالية  :بس الدكتورة ناريماف اتغيرت برضو كتير
عن قبل كدا..عالقتها بهند خلتها ىادية أكتر كعاطفية كمرحة أكتر
ركفاف  :ىند كماف اتغيرت قوم من ساعة ما عرفت د ناريماف كانت د نجوم
جدتها دايما تشتكي منها كمن تصرفاتها كانطوائها كسلوكها الحاد مع
الدكاترة..دلوقتي الوضع اتغير..اصل ىند يتيمة ككباباىا مسافر كمالهاش غير
جدتها
قالت رانيا في فهم  :علشاف كدا فهمت
صمتوا لحظات قبل أف تقوؿ عالية  :إيو رأيكم ماتيجوا نلعب بولينج
ركفاف متهكمة  :بس ياعالية مابنعرفش ككاف منظرنا مسخرة إمبارح
عالية  :إيو يعني خلينا نضحك شوية ياال  .......قاـ الثالثة كىم يضحكوف
***
صعدت ناريماف الي غرفتها كقامت بتغيير مالبسها ثم جلست أماـ التلفاز تقلب
قنواتو كىي تلقي نظرة حانية علي ىند التي أخذت ترتب بسعادة األشياء التي
أحضرتها كقالت لها  :ىند كلمي جدتك طمنيها عليكي
قالت ىند كىي منهمكة في الترتيب :حاضر ..حخلص كأكلمها
رف ىاتف ناريماف المحموؿ فالتقطتو قائلة باحتراـ  :آلو? سالـ عليكم...أىال يا
د صفوت الحمد هلل تماـ ...عالية? عالية معايا في مؤتمر أسواف.ال مش جانبي في
أكضتها ..ال ىي حالتها مش كويسة أكيد من ساعة ما انفصلتم ...يعني خدت

أجازة من الشغل كبعدين نفسيتها تعبانة جدا كأنا حاكلت أخرجها كتير من الحالة
دم كلذلك نصحتها تحضر المؤتمر يمكن تخرج من الحالة الصعبة دم
((كانت عالية في ىذا التوقيت تجرم كتضحك عاليا كىي تضرب كورة البولينج
لتنحرؼ بشدة عن المسار الصحيح فتنفجر ىي كرانيا كركفاف ضاحكين في
سخرية))
بقوؿ يادكتورصفوت تحاكلوا تاني معلش علشاف األكالد..كعالية طيبة كباقية عليك
بس ىي لها طبع ..كأنا كلمتها كتير كاعتقد انها اخدت درس من اللي حصل..أنا
بتكلم كأخت كبيرة ليك كليها...اهلل يكرمك ..حاضر..تماـ قوم..مع السالمة
جب  ....فكررت ناريماف المحاكلة
أغلقت الهاتف ثم طلبت رقم عالية التي لم تي ٍ
عدة مرات حتي أجابت عالية أخيرا قائلة بصوت ضاحك :أىال يا دكتورة ناريماف
نزلتي كال لسة?
قالت ناريماف في جدية ً :
انت فين ياعالية?
عالية بمرح  :في صالة البولينج بنلعب شوية حاجة آخر مسخرة....ثم أطلقت
فجأة ضحكة مجلجلة انعقدا لها حاجبا ناريماف في غيظ كىتفت من بين
ضحكها :شوفتي البت ركفاف اتدحرجت علي االرض بدؿ الكورة ...ثم أطلقت
ضحكة أخرم ساخرة
فهتفت بها ناريماف ساخطة :مش ً
انت كاحدة ماعندكيش دـ??كال إحساس?
بترت عالية ضحكتها كتغيرت مالمحو كىي تسأؿ في دىشة  :ليو إيو اللي حصل
?
ناريماف من بين أسنانها  :جوزؾ عماؿ يتصل بيكي مابترديش..كدلوقتي كلمني
كصوتو قلقاف كبيسألني عنك
سألتها عالية مشدكىة  :بجد ? اتصل بحضرتك?
ناريماف :أيوه كسألني عنك كعن احوالك كأنا بقي عمالة استفيض.عالية تعبانة
نفسيتها زم الزفت كخدت إجازة ك ...ك ...الراجل طبعا فاكر انك عايشة الجرح
بكامل معانيو ً
كانت في الحقيقة مقضياىا رتع كلعب بولينج كنازلة جرم كضحك
كال علي بالك

سألتها عالية بحذر  :تفتكرم حيكوف عاكز إيو?
زفرت ناريماف كقالت بحنق :حيكوف عاكز إيو ياعالية ماتفهمي بقي..الراجل
بيتصل كصوتو قلقاف كبيسأؿ عنك دا معناه إيو ??? أنو لسة بيفكر فيكي كبيحبك
كعاكزؾ كإحساسي بأنو مش ناكم يتجوز شكلو صحيح عالية صفوت عمل اللي
عليو ً
كانت عليكي الباقي..لو ما اتصلتيش كلميتي الدكر انسي إني أنزلك كال حتي
أحضرلك السيمنار بتاعك
عالية متبرمة  :كدا يا دكتورة ناريماف?
ناريماف بجدية  :أيوه كماتخلنيش أحلف ياال كلميو كابقي قولي لي كصلتوا
إليو..?.مع السالمة
ثم أغلقت الهاتف كىي تغمغم في تهكم  :آه لو يعرؼ إنها بتلعب بولينج كنازلة
ضحك كمسخرة..حيطلقها غيابي دلوقتي
ثم التفتت الي ىند فوجدتها قد قامت بافراغ كل الحقائب ثانية علي السرير
كأخذت تعيد ترتيب األشياء فقالت من بين أسنانها  :ىند حتفضلي طوؿ الليل
تقلبي في الحاجات? ماتلميها بقي..أنا مابحبش النعكشة دم
ىند بانهماؾ  :حاضر..دقايق كأخلص
زفرت ناريماف كقالت كىي تأخذ ىاتفها كتضرب إزراره كتتجو للتراس :ال شكلك
مطولة كأنا النعكشة بتعصبني انا داخلة التراس أركؽ أعصابي كأكلم أمنية..آلو
آيوة يا أمنية...ككاصلت مكالمتها بينما كاصلت ىند تنظيم مشترياتها ثانية
***
أنهت عالية مكالمتها مع ناريماف كتوقفت لحظات في تفكير قبل أف تمسك
ىاتفها كتنتحي بعيدا عن رانيا كركفاف في مكاف ىادئ كتضرب أزرار ىاتفها كتنتظر
في توتر كارتباؾ كاضحين حتي أتاىا صوتو  :آلو
ابتلعت ريقها بصعوبة كقالت ارتباؾ  :أىال ياصفوت
قاؿ في لهجة تحمل اشتياؽ  :عاملة إيو يا عالية ?
قالت باقتضاب حرج :الحمد هلل

قاؿ  :طيب كنتي عاكزة حاجة ? يعني بعتي رسالة كاتصلتي
لم تد ًر ماذا تجيبو فقد كانت متوترة تشعر بالحرج كفي نفس الوقت تشعر
بافتقادىا لو األياـ الطويلة التي تركها فيها شعرت بأىميتو في حياتها كالتي لم
تدركها إال بعد ابتعاده عنها قطع افكارىا كىو يعيد سؤالو :عالية
أجابت بسرعة  :كنت عاكزة أطمن علي األكالد عاملين إيو ?
زفر كقاؿ  :األكالد كويسين كبخيرمبسوطين ىنا مع جدتهم كجدىم كأكالد عمهم
ماتقلقيش إحنا اتفقنا حيقضوا اإلجازة معايا
قالت في خفوت  :أيوه ..كنت بطمن بس
غمغم بغير اقتناع  :كنتي متصلة علشاف كدا?
كانت تريد انها اتصلت ألنها تحتاجو..اشتاقت اليو..تحبو.ربما كانت تتعامل معو
بيقين أنو يحبها كال يستطيع البعد عنها .لم تكن تتخيل أنها تحبو ربما اعتادت
علي كجوده أك أحبت حبو الجنوني لها كلكنها لم تكن تعلم أنها تحبو بهذا القدر
حتي ابتعد كقسا كىجر كشعرت بقرب فقده أدركت أنها تحبو أكثر مما كانت
تتخيل..كلكن لم يسطع لسانها نطق الكلمة
فسألها بقلق  :عالية بسألك تاني انتي كويسة?
لم تتمالك نفسها فانفجرت باكية فجأة بحرقة فهتف كقد ازداد قلقو  :عالية..
ردم عليا ياعالية..لكنها أغلقت الهاتف كتهاكت علي كرسيها باكية في حرارة
***
فين عالية يا ركفاف? ...تساءلت ناريماف بعدما نزلت من حجرتها
فأجابتها ركفاف في حيرة :مش عارفة كانت قاعدة معانا من شوية كبعدين سابتنا
كخرجت
ناريماف  :حركح أشوفها كانتي جهزم بحثك حراجعو معاكي بكرة الصبح
ركفاف  :حاضر

أسرعت ناريماف إلي الخارج فوجدت عالية جالسة جانب حمامات السباحة
ممسكة بهاتفها..تبدك شاردة كحزينة فاقتربت منها كجذبت كرسيا كجلست
متسائلة  :ىا إيو األخبار ?
التفتت إليها عالية كقالت بوجوـ  :كلمتو
تساءلت ناريماف :كأيو األخبار طمنيني ?
عالية بوجوـ حزين  :مافيش..ما اتكلمناش كتير.سألني عاملة إيو قلت لو كويسة
كسألتو عن األكالد كطمني كخالص
رمقتها ناريماف بنظرة فاحصة ثم أشارت إليها قائلة  :كنتي بتعيطي?
أكمأت عالية برأسها إيجابا كقالت  :أيوه..مش عارفة ليو لما سألني ككلمني
حسيت فجأة انو كحشني كإني فعال محتاجاه ..كأني ما أقدرش أعيش من
غيره..كل دا ماكنش جوايا..أك كنت متخيلة أنو مش جوايا
ناريماف بتفهم  :النو كاف قدامك كانتي حاسة أنو مش حيركح بعيد كأنو مستحيل
يسيبك لكن لما بعد حسيتي .كعرفتي الفرؽ..عموما ياعالية زم ماقلت لك
صفوت بيحبك كغالبا حيتصل تاني كيحاكؿ يشوفك...صارحيو بمشاعرؾ دا
جوزؾ مافيش بينكم حواجز كال حدكد..كخلي بالك ىو اللي بادر أىو
عالية في تردد :في حاجة حضرتك ماتعرفيهاش
تساءلت ناريماف باىتماـ :إيو ىي?
حكت لها عالية بينها كبين زينب باختصار فرفعت ناريماف حاجبيها في دىشة ثم
قالت مبتسمة في إعجاب  :بقي كل دا يطلع منكم..كاهلل زيزك دم بدأت تعجبني
طلعت بت جدعة..كويس إنك سمعتي كالمها كأىو طلع صح كالراجل ماصدؽ
عالية  :تفتكرم الخطوة الجاية إيو?
ناريماف مبتسمة بثقة  :بعد ماعيطتي لو كدا حيجي لك علي مال كشو استني بس
سألتها عالية بجدية  :بجد?
ناريماف بثقة  :حتشوفي ..بس المهم تعتذرل لو كماترجعيش معاه لقديمو
ياعالية..ياال بقي اراجع معاكي السيمنار علشاف الساعة دخلت علي حداشر كىند
لوحدىا فوؽ كمش عاكزة أتأخر عليها

قالت عالية متعجبة  :كإيو المشكلة ىي صغيرة?
ىتفت ناريماف  :جدا..ىند دم سن كجسم آنسة لكن تصرفات طفل عنده خمس
سنين..لو اتلفتي يمين كال شماؿ يعملك مصيبة..ياال ىاتي الالب
ىزت عالية رأسها مرة ثانية ثم قامت لتحضر الالب من الغرفة
كجلست ناريماف تنتظرىا بجوار المسبح
***
استيقظت ناريماف علي اتصاؿ من عالية توقظها من أجل الندكة كمراجعة بحث
ركفاف كاآلخر من صفوت تبادلت معو محادثة قصيرة ثم أغلقت الهاتف أخذت
حماـ كبدلت مالبسها ثم أخذت حقيبتها كألقت نظرة علي ىند التي كانت
مستغرقة في النوـ فابتسمت مغمغمة  :طبعا ماطوؿ الليل نكش كنزكؿ كطلوع
..ثم ىزت رأسها كأمسكت بورقة كتبت فيها ىند أنا في الندكة حتخلص الساعة
كاحدة..لما تصحي افطرم ثم علقتها كنزلت الي الندكة التي استمرت ساعتين
كاملة..قدمت فيو عالية بحثها ككذلك ركفاف كتناقشت ناريماف مع بعض زمالئها
من الجامعات األخرم في األبحاث المقدمة سواء من األساتذة أك
الطالب..كقدمت ناريماف بحثا مفصال لينزؿ في إحدم
المجالت العلمية..كبعد انتهاء الندكة غادرك الي ردىة الفندؽ يتناكلوف القهوة
كانتحت ناريماف بعالية جانبا كقالت لها بهمس :عالية صفوت كلمني جام
تراجعت عالية مشدكىة كرددت  :جام??
اجابتها ناريماف  :أيوه..قالي إنو جام..اتصالو بيكي إمبارح قلقو..ككماف يحضر
الباقي من المؤتمر
رددت عالية غير مصدقة  :ايو دا ماكنتش متوقعة كدا
ناريماف بثقة  :ال أنا توقعت علي اهلل بقي يتمر فيكي كل اللي بيعملو
تساءلت عالية  :كاألكالد?
رمقتها ناريماف بنظرة طويلة محنقة ثم لكزتها في كتفها قائلة  :يعني بقالك عشرة
أياـ سايباىم كعادم دلوقتي بتسألي ? ماتسيبيهم كاـ يوـ كماف كعيشي يومين مع
جوزؾ..يا ساتر عليكي

تأكىت عالية كقالت ممازحة  :طيب بالش ىنا كسط السياح
ناريماف بغيظ :ال تستاىلي.حتجيبي لي جلطة..قلت لك علشاف تترزعي في
الفندؽ ماتخرجيش تتنططي مع ركفاف كرانيا النهاردة استنيو بقي ..أنا قايمة أشوؼ
ىند
ثم تركت عالية كصعدت ألي غرفتها كدلفت تنادم بمرح  :ىند ?..ىنود
بحثت عنها في الغرفة لم تجدىا فهزت كتفيها مغمغمة  :تكوف نزلت
تحت?.حنزؿ أشوؼ
نزلت ثانية كأخذت تبحث عنها في ردىات الفندؽ..كصالة البولينج كالتنس..لم
تجدىا.خرجت عند حمامات السباحة كالمطعم...توترت ناريماف حين لم تجد لها
اثرا في الفندؽ..قامت باالتصاؿ بها..الموبايل مغلق..عادت ثانية للغرفة لم
تجدىا...كانت مالبس نومها ملقاة علي السرير مما يعني أنها بدلت ثيابها..اين
ىي اذف خرجت ثانية كحاكلت االتصاؿ مرات الموبايل مغلق أك غير
متاح...تضاعف القلق بداخل ناريماف أسرعت الي الردىة حيث قابلت عالية
كركفاف فسألت بقلق :حد فيكم شاؼ ىند? مش القياىا خالص
تساءلت عالية بدىشة  :إزام مش القياىا ?
ناريماف كىي تتلفت بقلق في كل مكاف  :زم مابقولك ياعالية طلعت األكضة مش
موجودة فيها...دكرت في كل مكاف في الفندؽ..مش موجودة حتي قاعات
الندكات كالمناسبات ككلو..كتليفونها مقفوؿ
قالت عالية مهدئة  :ماتقلقيش يا د ناريماف أكيد ىنا كال ىنا حتكوف راحت فين
يعني?
ىتفت ناريماف بعصبية  :بقولك دكرت يا عالية..مش موجودة في الفندؽ ..شكلها
خرجت براه
ركفاف بسرعة  :طيب ندكر تاني كويس في الفندؽ النو كبير جدا ممكن تكوف في
أم مكاف..كأنا حسأؿ األمن كدا  ...أكيد حد شافها ىنا كال ىنا
قالت ناريماف كىي تتركهم مسرعة  :حسأؿ أنا االمن..كانتم اللي تشوفها تكلمني
علي طوؿ

اتجهت ناريماف المن الفندؽ الذم سأؿ عن أكصافها كمن خالؿ كاميرات
المراقبة تبين أنها خرجت من الفندؽ الساعة الحادية عشرة أم منذ ساعتين كنص
كىذا ما زاد من توتر ناريماف كقلقها خصوصا إف تليفونها مغلق ..كادت تجن
...أين قد تكوف ذىبت ىند في ىذا الوقت كلماذا? ..أبصرت عالية كركفاف كرانيا
قادمين كسألتها ركفاف :أيو االخبار يا دكتورة ناريماف لقيتيها?
قالت ناريماف بتوتر كقلق :ال األمن بيقوؿ خرجت بقالها أكتر من ساعتين...
عالية متسائلة  :تكوف بتشترم حاجة يا دكتورة ناريماف كحترجع
ىتفت ناريماف بعصبية بالغة  :تشترم أيو الصبح كدا ? كاتأخرت ليو? كتليفونها
مغلق ليو ? أنا مش مطمنة يا عالية..ىند حصلها حاجة
ركفاف مسرعة  :إف شاء اهلل خير..مافيش حاجة بإذف اهلل
رف ىاتف ناريماف المحموؿ فالتقطتو في لهفة كبيرة كما أف رأت رقم المتصل حتي
غمغمت في خيبة أمل  :كملت جدتها بتتصل حقولها ايو دلوقتي ? كاصلت جدة
ىند االتصاؿ فلم تجيب ناريماف في تلك اللحظة أتت د فريدة كىي تسأؿ
ناريماف في اىتماـ  :لقيتيها يا ناريماف
غالبت ناريماف بصعوبة رغبتها في البكاء كقالت  :ال يافريدة..أنا حتجنن أبلغ
البوليس ? تكوف اتخطفت كال حصلها أم حاجة
فريدة مهدئة  :خير أف شاء اهلل .كانتي بتقولي بقالها ساعتين بس بره ماتقلقيش
ناريماف بعصبية كبيرة  :إزام ما أقلقش يافريدة إزام? تليفونها بقولك مغلق كىي
بره ما أعرفش عنها حاجة كماقالتليش أصال إنها ناكية تخرج...أكيد في حاجة
مش حستني أكتر من كدا ..الزـ أخرج أدكر
أمسكت فريدة بيدىا قائلة  :حتدكرم فين بس يا ناريماف اىدم كاستني أنا حكلم
ابن عمي عقيد شرطة ىو يشوؼ ممكن يعمل إيو
ىتفت ناريماف في رجاء  :آه يافريدة اهلل يكرمك يتصرؼ بصورة كدية كأنا برضو
حخرج أشوؼ ثم أسرعت للخارج
عالية في سرعة  :آجي معاكي?
ناريماف كىي تهركؿ للخارج  :ال خليكي لو جت كلميني بس

راقبوىا كىي تغادر الفندؽ بخطوات سريعة أقرب للعدك كالتفتت إليهم د فريدة
قائلة  :فعال الموضوع مقلق..ثم أخرجت ىاتفها كقامت باالتصاؿ بقريبها بينما
تبادلت ركفاف مع عالية النظرات القلقة دكف تعقيب
***
كطواؿ ساعتين إضافيتين قضتهم ناريماف تلف في شوارع أسواف الرئيسية بالتاكسي
باحثة عن ىند بنظرىا في كل مكاف كادت فيها تجن خصوصا أنها حاكلت كثيرا
االتصاؿ كالتليفوف مغلق كقامت ىي باالتصاؿ بشخصيات أمنية تعرفها لعل
أحدىم يساعدىا ككعدىا بعضهم بأف يفعل مابوسعو بصورة كدية حيث إنها لم
تجب ناريماف كانت كل
تتغب أكثر من أربع ساعات ككررت جدتها االتصاؿ كلم ٍ
ٍ
لحظة تمر عليها أقسي من التي قبلها سيناريوىات عديدة تراصت داخل رأسها
اختطفت تاىت أصيبت بأم أذم أخذت تبتهل إلي اهلل كقد خانتها دموعها
فتساقطت غزيرة كىي تجوب الشوارع بالتاكسي تنزؿ أماـ المحاؿ الكبيرة تسأؿ
ثم تعاكد الركوب كىكذا دكف أف يجد جديد كانت ىذة اللحظات من العصيبة
الثقيلة التي كاجهتها ناريماف في حياتهاعلي اإلطالؽ
***
جلست كال من ركفاف كعالية في الردىة كقد بدا عليهم الترقب كزفرت ركفاف
قائلة في قلق  :مافيش جديد..الموضوع كدا يقلق ياعالية
عالية في توتر :صح أصل حتختفي فين كل دا كتليفونها المقفوؿ في حد ذاتو
يقلق جدا..ربنا يجيب العواقب سليمة
ركفاف قلقة  :ياحبيبتي ياىند ياترم إيو اللي حصل?
عالية  :الدكتورة ناريماف حتتجنن كل شوية تتصل ك..بترت عبارتها كانتفضت
كاقفة كىي تهتف في ارتياح  :اىي جت أىي
التفتت ركفاف بحدة فوجدت ىند قادمة من الخارج بيدىا شنط كثيرة كمتجهة إلي
الساللم فقامت بسرعة بينما استوقفتها عالية كىي تسرع اليها ككرائها ركفاف :ىند
كنتي فين يابنتي?

توقفت ىند كأخذت تتأمل مالمحهم المتسائلة المتوترة بدىشة كأجابت ببساطة
أثارت غيظهم كحنقهم :كنت بشترم شوية حاجات
تبادلتا النظرات المشدكىة كسألتها عالية بلهجة غاضبة  :طيب ما قولتيش ليو
للدكتورة ناريماف ياىند? دم حتموت من القلق كقالبة الدنيا عليكي
ارتفع حاجبا ىند في دىشة كسألت بتوتر  :بجد?
أجابت ركفاف بحنق  :أيوه ككلنا قلقنا كىي بره دلوقتي بقالها ساعات بتلف
عليكي كاف كاجب تديها خبر قبل ماتخرجي
ىند كقد امتقع كجهها في ارتباؾ :كانت في المؤتمر ك....
قاطعتها عالية كىي تمسك ىاتفها  :حتصل بيها األكؿ أطمنها..آلو ..أيوه يا
دكتورة ناريماف..ىند رجعت..آه كاهلل أىي قدامي....كويسة كاهلل كويسة..ال
مافيش أم حاجة..كانت فين? رمقت عالية ىند التي كقفت مرتبكة محمرة الوجو
بنظرة غاضبة ثم أجابت  :كانت بتشترم حاجات..ىى قالت كدا كاهلل .طيب
حنستني حضرتك...مع ألف سالمة
ثم أغلقت الهاتف كالتفتت لهند قائلة في تهكم  :دا انتي حتتنفخي ياىند..لو
منك استخبي بقي علشاف ىي ناكية لك علي نية مش كويسة
امتقع كجو ىند كلم تجد ماتقولو فأسرعت الي غرفتها تتابعها أعينهم كزفرت ركفاف
قائلة  :مش حتعقل أبدا .أىي جدتها ياما اشتكت لي من التصرفات دم
عالية بغيظ :ال بصراحة البت دم عاكزة شدة..قعدتنا طوؿ اليوـ علي أعصابنا ربنا
يسامحها
ركفاف  :ربنا يهديها ياال إحنا بقي نشوؼ حالنا كنفرفش شوية
عالية كىي تلكزىا  :مش حعرؼ..صفوت جام بعد شوية
قالت ركفاف في فهم  :تماـ انتي جوزؾ جايلك كرانيا خرجت خالص مع التانيين
كأنا بقي حقعد أبكي علي ليالم
عالية بسرعة  :ال انتي تحاكلي تنقذم قريبتك من اللي حيحصل لها لما الدكتورة
ناريماف توصل...دم حتقطعها حتت

ركفاف محنقة  :آه كبقية اليوـ تضيع ك.......بترت عبارتها حين أبصركا ناريماف
قادمة من الخارج بخطوات سريعة كعلي كجهها أسمي أيات الغضب فحاكلت
عالية قوؿ شئ كلكنها أشاحت بيدىا ىاتفة  :ابعدم عني ياعالية دلوقتي فزفرت
عالية قائلة كىي تالحقها بنظراتها  :اكع القطر...ثم لكزت ركفاف قائلة  :اطلعي
حوشي يا ركفاف
ركفاف كىي تلكزىا بدكرىا  :عاكزة القطر يدكسني أنا ? ال ياستي ماليش دعوة
ضحكت عالية لتفرغ توترىا كقالت  :آه ياجبانة
ركفاف كىي تلقي نظرة علي فوؽ  :دا مش جبن دا حسن تصرؼ مش شايفة
كشها..دا حتاكل اللي يقف قدامها
عالية كىي تهز كتفيها  :بصراحة ىند تستاىل...بعد اللي عملتو فينا
ركفاف مغمغمة  :ياال ربنا يستر..أنا حتصل برانيا أشوفها فين كأخرج كانتي استني
جوزؾ سالـ
قالت عالية متهكمة  :سالـ
***
كنتي فييين ?????
ىدر صوت ناريماف الثائر كىي تغلق باب الغرفة كراءىا بقوة كىي ترمق ىند
بغضب الدنيا
ىند بتوتر كىي تشير إلي ناريماف :أنا حقولك كل حاجة بس اىدم
صرخت ناريماف بثورة كىي تضرب يدىا  :مش حهدم..أنا مش حهدم ..قولي
لي حاال كنتي فييييين?
شحب كجو ىند بشدة كقالت بصعوبة كىي تبتلع ريقها  :كنت بعمل شوبينج
رددت ناريماف كىي تمسك أذنها بيدىا كتميل برأسها علي ىند  :نعم? بتعملي
شوبينج?
ىمت ىند بقوؿ شئ فاعتدلت ناريماف كىي تهز رأسها مرددة في غضب عارـ:
بتعملي شوبينج..ثم أسرعت الي الدكالب كفتحتو كأخذت تبعثر محتوياتو علي

األرض كىي تهتف في ثورة  :كل اللي اشترتيو دا كلسة عاكزة تشترم تاني ????ىا
?
شهقت ىند في ذعر كىتفت :كاهلل كاف في حاجات عاكزة أجيبها ك.......
صاحت ناريماف بثورتها :ماشي ماقلتليش ليييييو?
قالت ىند مسرعة  :كنتي في الندكة ماعرفتش أكلمك
أسرعت ناريماف الي الباب كاختطفت كرقة ككضعتها أماـ ىند ىاتفة بغضب الدنيا
 :دم إيو??? ردم عليا دم إيو?
أجابت ىند كىي تتأمل الورقة بصوت مرتعش  :الورقة اللي حضرتك كتبتيها لي
الصبح
ىتفت ناريماف في ثورة كىي تلكزىا في كتفها بقوة  :تماـ يعني أنا لقيتك
الصبح نايمة خفت تقومي ماتالقينيش كتدكرم عليا فكتبت لك كرقة بمكاني..مع
أنك لو سألتي أم حد حيدلك عليا..انتي بقي ال عرفتيني قبلها كال لما صحيتي
كلفتي نفسك تتصلي كال حتي تسيبي كرقة مكتوبة زم دم كال رسالة علي التلفوف
كال حتي يا مؤمنة سايبة موبايلك مفتوح.أسمي اللي عملتيو دا ايييييو ?كأتصرؼ
معاكي إزام?
ىتفت ىند بسرعة كبصوت مرتعش :كاهلل يا مامي كنت حكلمك بس فوجئت
بالتلفوف فاصل شحن كتخيلت اني....
ىتفت ناريماف بغضب الدنيا  :اتخيلتي ايو???? بجملة عدـ اإلحساس كالبركد
اللي عندؾ لقيتي تليفونك مقفوؿ اخطفي تليفوف ام حد في الشارع ككلميني
..طمنيني قولي ياىبابة ياللي قلقانة أنا بره بعمل زفت علي عينك...
ىتفت ىند باكية  :أنا.....
صرخت بها ناريماف  :انتي كاحدة ال بتحسي كال عندؾ دـ..تالت ساعات بلف
في الشوارع عليكي زم المجنونة كأنا حتجنن..تخيلت ميت سيناريو في دماغي
اللي ممكن يكوف حصل..حد خطفك كال تهتي كال حد موتك كال حتي أذاكي..
جدتك اتصلت عشر مرات مش عارفة أرد عليها حقولها إيو? ..حفيدتك ضايعة
كمش القيينها? أنا فرطت في األمانة اللي ادتيهالي ? اتصلت بكل الناس اللي

أعرفهم بيشتغلوا في األمن ..دلوقتي بقي لما يكلموني أقولهم إيو??? معلش
عملت لكم ازعاج علشاف بنتي كانت بتعمل شوبينج? بنتي ماعندىاش أم
إحساس بالمسئولية كبتتصرؼ من دماغها?ككل اللى بتفكر فيو بتعملو بدكف
أستئذاف كال تفكير?ا ?
بكت ىند قائلة  :ماكنتش متصورة إف حضرتك حتقلقي كال دا كلو حيحصل
صرخت ناريماف بثورتها  :ألنك غبية..مابتفهميش ..اللي بيجي علي دماغك
بتعمليو كخالص من غير ماتفكرم إزام مش متخيلة أني مش حقلق? مختفية
خالص من الفندؽ كمش معرفاني قبلها أنك حتخرجي كال اتصلتي كموبايلك مغلق
...ما اقلقش إزام?
ىتفت ىند في انهيار  :كاهلل ماكنت أقصد يا مامي كل دا ارجوكي ماتزعليش مني
ىتفت ناريماف بغضب الدنيا مشيرة إليها بيد أرعشها الغضب  :كل حاجة
ماتقصديش ماكنتش أعرؼ .ماكنتش أقصد ..قسما باهلل العظيم لوال أف قررت أني
ما أمدش إيدم عليكي تاني مهما حصل لكنت مسحت بيكي بالط الفندؽ
...لكن من دلوقتي لغاية ماجدتك ترجع من السفر كأسلمك ليها بسالـ مافيش
بيني كبينكم كالـ ..كأم حاجة عاكزاىا ابعتي لي رسالة كأم حاجة ناكية تعمليها
حتي لو حتدخلي الحماـ تكتبي لي كأنا أقولك آه اك ال ..فهمتي?
ثم أمسكت برأسها كانت تشعر بصداع رىيب كأحست اف رأسها سينفجر
فاقتربت منها ىند كقالت باكية :مامي علشاف خاطرم اىدم أنا غلطت كآسفة
بس اىدم
دفعتها ناريماف ىاتفة  :ابعدم عن كشي دلوقتي ..ثم أخذت حقيبتها كفتحت باب
الغرفة ثم التفتت اليها ىاتفة  :اتصلي بجدتك زمانها حتموت من القلق
ثم أغلقت الباب خلفها بقوة فتهاكت ىند باكية في حرقة
***
قضت ناريماف ليلتها في ركن ىادئ باستراحة للفندؽ مطلة علي النيل
تجب كانت بحاجة ألف تهدئ
تلقت اتصاالت من عالية كركفاف كلكن لم
ٍ
أعصابها الثائرة كظلت ىكذا التفعل شيئا سوم التحديق بالسماء الصافية تارة

كالنيل الساحر تارة لم تتناكؿ شيئا غير الشام كلم تشعر بمضي الوقت حتي
تخطت الساعة الثانية صباحا فقامت إلي غرفتها بخطوات منهكة بطيئة كدلفت
إليها كبحثت بنظرىا عن ىند فوجدتها نائمة علي األريكة المواجهة للتلفاز كقد
أنارت كل أنوار الغرفة كالحماـ كالتلفاز كاستغرقت في النوـ متكورة كطفل صغير
فاقتربت منها كقامت بتغطيتها كأطفأت األنوار ثم ألقت بنفسها فوؽ الفراش
بكامل مالبسها كلم تشعر بشئ بعدىا استنفذت كامل طاقتها كغرقت في نوـ
عميق
***
صباحا جلست كل من عالية كركفاف كرانيا في ردىة الفندؽ يتناكلوف مشركبا
كيتبادلوف الحديث كسالتها ركفاف باىتماـ :عملتي إيو مع جوزؾ? كىو فين?
ابتسمت عالية قائلة :الحمد هلل اتصالحنا ككلو تماـ بس فوؽ نايم قالي أسيبو
براحتو
ابتسمت رانيا في خبث بينما سألت ركفاف  :اتكلمتم يعني?
أجابتها عالية  :أيوه بس ىو قالي بالش نتعاتب بقي كخلينا في اللي جام كانو
بيحبني ككدا .كإني كحشتو جدا جدا ثم ابتسمت في زىو
ىتفت ركفاف متعجبة  :يعني ما اتكلمتوش غير كدا بس?
لكزتها رانيا كقالت مبتسمة في خبث كىي تميل اليها  :بتقولك قالها كحشتيني
..افهمي يا أـ مخ ضلم
رمقتها ركفاف بنظرة محنقة بينما ضحكت رانيا في سخرية بينما قالت عالية
ساخطة :ىههو..دمكم خفيف
بس تصدقوا ..بقالنا ُُ سنة متجوزين لكن في يوـ كاحد كليلة اكتشفت فيو
حاجات كتير ماكنتش كاخدة بالي منها
مالت كلتاىما اليها بسرعة كسألت ركفاف في فضوؿ  :اللي ىي إييييو?
عالية  :كمالكم ميلتوا كدا ?..طيب مش قايلة حاجة يا فضولية منك ليها
اطلقت رانيا ضحكة ساخرة كقالت  :في يوـ كليلة يوـ كليلة خدنا حالكة الحب
كلو في يوـ كليلة

أطلقت ركفاف ضحكة بدكرىا فقالت عالية ساخطة كىي تقوـ  :شكلكم رايق علي
الصبح أنا حقوـ أكلم زيزك أحسن
نزلت ناريماف من فوؽ كألقت عليهم تحية الصباح في اقتضاب قبل أف تتجو
أقصي ركن في الردىة كتجلس في ىدكء فتبادلوا النظر كسألت رانيا :مالها دكتورة
ناريماف شكلها مش طبيعي
أجابت عالية كىي تلقي نظرة علي ناريماف التي جلست تحتسي الشام  :أكيد
بسبب اللي حصل إمبارح موقف يعصب كالدكتورة ناريماف مابتفكش بسهولة
ىزت رانيا رأسها متفهمة كقالت  :آه كانت قاعدة طوؿ الليل لوحدىا
قالت عالية كىي تقوـ  :حركح أشوفها ثم قامت الي ناريماف كجلست بجوارىا
قائلة  :صباح الخير يا دكتورة ناريماف
أجابت ناريماف باقتضاب  :أىال ياعالية ..
عالية كىي تتأمل مالمحها المتجهمة المرىقة  :مالك يا دكتورة ناريماف ? شكلك
تعباف
ىزت ناريماف راسها نفيا كقالت باقتضاب  :ال بس مصدعة شوية
عالية بحذر  :كأخبار ىند إيو?
قطبت ناريماف حاجبيها كقالت بهدكء غاضب  :كويسة
عالية  :لسة معصبة من اللي حصل?
ناريماف كىي تمسك برأسها  :انتي شايفة إيو? مش قلت لك دم زم األطفاؿ ?
كادم الرحلة قفلت معايا كنفسي اتسدت ..شكل حد ناقرىا عين
ضحكت عالية كقالت  :أنا عارفة عين مين
غمغمت ناريماف  :بفكر أسافر بكرة بقي القعدة مابقالهاش أم الزمة
عالية في دىشة  :تسافرم بكرة ? ليو
ناريماف بغضب عصبي  :خالص ياعالية بقولك قفلت كمابكلمهاش كالجو بقي
دمو تقيل

عالية كىي تمسك يدىا بإلحاح  :ال علشاف خاطرم ..خليكي معانا زم ماجينا
سوا نركح سوا
تأملتها ناريماف لحظة ثم سألتها  :صحيح عملتي إيو مع جوزؾ
اعتدلت عالية مجيبة  :الحمد هلل اتصالحنا كزم ماحضرتك قلتي بالظبط ..ماكنش
ناكم يتجوز كال حاجة
قالت ناريماف كىي تربت علي يدىا  :الحمد هلل ربنا يهديو ليكي كيهديكي كيصلح
حالكم
قالت عالية كىي تتأملها بتأثر  :طيب علشاف خاطرم كملي معانا ماتمشيش
..حتسيبيني لوحدم?
ىزت ناريماف رأسها بتعجب كقالت  :لوحدؾ إزام يعني? ماجوزؾ جالك
أىو...قضي بقي يومين حلوين قبل ماترجعوا للركتين كالضغوط
عالية مبتسمة في خجل  :دا ىو ناكم يمد اإلجازة كماف كاـ يوـ
ابتسمت ناريماف كقالت  :حقكم ...ربنا يسعدكم
قالت عالية في الحاح  :طيب ماتمشيش بقي
زفرت ناريماف كقالت  :لما أشوؼ ياعالية ..ربنا يسهل
قامت عالية قائلة  :طيب حستأذف حضرتك أطلع اشوفو
ناريماف كىي تشير إليها  :اتفضلي صعدت عالية في نفس اللحظة نزلت ىند
كاتجهت الي ناريماف بخطوات بطيئة كجلست قائلة  :صباح الخير يامامي
رمقتها ناريماف بنظرة غاضبة ثم قامت دكف أف تجيب حاملة فنجانها كراقبتها ىند
بنظرىا كأطرقت برأسها كقد التمعت عيناىا بالدموع
فأستأذنت رانيا بدكرىا بينما اقتربت منها ركفاف كقالت كىي تربت علي كتفها :
ىند ماتزعليش منها..انتي غلطتي غلطة كبيرة كالدكتورة ناريماف إمبارح كانت
حتتجنن من قلقها عليكي..فالزـ تستحملي شوية غضبها

قالت ىند كىي تمسح دموعها  :أنا مش زعالنة منها..أنا زعالنة من نفسي إني
زعلتها بس ماتوقعتش أنها تزعل أك تقلق عليا كدا? أنا علي طوؿ بخرج كبركح
كبجي كنانا عمرىا ما زعلت مني
ركفاف مؤنبة  :ال الوضع مختلف تماما انتي مش في القاىرة انتي في مكاف
مختلف تماما ماتعرفيهوش ككماف ال عرفتيها قبلها كال حتي موبايلك مفتوح فكاف
الزـ تقلق ككلنا كماف قلقنا كمع ذلك الدكتورة ناريماف طيبة جدا سيبيها لغاية
ماتهدم حترجع تكلمك من نفسها ىي علي قد طيبيتها علي قد ما زعلها كحش
جدا كاحمدم ربنا انها خاصمتك بس
صمتت ىند في حزف فقالت ركفاف في رفق:خلى بالك كماف اللى زكد الضغط
عليها جدتك اتصلت بيها كتير كىى ماكنتش بترد ألنها ماكنتش عارفة حتقوؿ
لجدتك ايو ?دا كانت مانعة نفسها تعيط بالعافية ..بجد أنتى غلطانة
بكت ىند في حرارة فربتت ركفاف علي كتفها كقالت مواسية  :خالص
بقي..بطلي عياط أنا متأكدة أنها لما حتهدل حتكلمك من نفسها..صمتت ىند
كلم تجيب فقد أدركت أنها اخطأت بالفعل خطأ كبير
***
صعدت ىند بعد فترة إلي الغرفة فوجدت ناريماف كاضعة حقيبة سفرىا علي
السرير كتقوـ بترتيب حاجياتها بداخلها بهدكء
فسألتها بخنوع بتعملي إيو يا مامي?
ناريماف بجمود كىي تضع المالبس  :زم ما انتي شايفة..برتب الشنطة
ىند بتوتر  :ليو?
ألقت ناريماف نظرة غاضبة عليها ثم عاكدت عملها قائلة  :علشاف حنمشي بعد
بكرة الصبح كنت عاكزة أحجز تذاكر بكرة بس لألسف ما لقيتش
أطرقت ىند برأسها لحظات ثم قالت مستسلمة  :خالص زم ماحضرتك تحبي
قالت ناريماف  :ياريت انتي كماف تحضرم شنطتك سيبي بس الحاجات اللي
حتستعمليها بكرة
تنهدت ىند قائلة  :حاضر

أنهت ناريماف عملها كأخذت تليفونها قائلة بعد اتصاؿ :أيوه يا فريدة نازلة
أىو..دقيقتين بالظبط...مع السالمة
أنهت المكالمة ثم أخذت حقيبتها كتابعت دكنما تنظر لهند التي جلست علي
طرؼ الفراش كاجمة  :أنا خارجة مع دكتورة فريدة شوية مش حتآخر ..اعملي اللي
انتي عاكزاه جوه الفندؽ ماتخرجيش.كلميني اذا في ام حاجة
أطرقت ىند برآسها فتابعت ناريماف كىي تلقي عليها نظرة حازمة  :بالمناسبة
عالية كجوزىا كركفاف نازلين بكرة بدرم جزيرة ىيسا قلت لهم ياخدككي معاىم
كيخلوا بالهم منك..علشاف تستعدم بس
رفعت ىند عينيها إليها كسآلتها باستكانة  :مش حتيجي معايا ?
أجابتها ناريماف بغضب  :ال أنا نفسي اتسدت خالص..حقعد ىنا
تآملتها ىند بيآس ثم غمغمت :خالص مش حركح
قالت ناريماف كىي تتجو للخارج بهدكء غاضب  :براحتك ثم غادرت كأغلقت
الباب خلفها تاركة ىند التي بكت في صمت
***
ليو ياناريماف كد?ا
سألت فريدة كىي تجلس مع ناريماف في أحد الكافيهات علي الكورنيش
إجابتها ناريماف  :حعمل إيو يافريدة أنا كنت جاية أصال للسياحة كالترفية مش
للمؤتمر كبعد اللي حصل خالص مابقاش في داعي للقعاد ..
فريدة ببساطة  :كإيو اللي حصل يعني ? ماتكبريش األمور
ناريماف باستنكار  :ما اكبرش االمور ? انتي شايفة الموضوع بسيط?
قالت فريدة  :ال ىي غلطت بس العياؿ ياما بيعملوا كلو كقفنا علي كل تكة مش
حنخلص.ماتضيعيش إجازتك في النكد
ناريماف محنقة  :كىو بمزاجي يافريدة ?
فريدة مهدئة  :معلش غلطت كانتي عاقبتيها

ناريماف ساخطة  :كىي دم عقوبة? دا انا لغاية دلوقتي حموت من الغيظ كنفسي
أفش غلي بس ماسكة نفسي ..انتي ماتعرفيهاش يا فريدة دم بت مجنونة كل
اللي بيطلع في دماغها بتعملو ..كتقريبا كل كاـ يوـ تعمل مصيبة شكل زم العياؿ
الصغيرين بالظبط كمجنناني معاىا...العجيبة بقي إني مش عارفة أتصرؼ معاىا
إزام
أطلقت فريدة ضحكة قصيرة فقالت ناريماف بحنق :بتضحكي ليو?
ناريماف عبد الحميد حد يجننها كيعصبها فريدة ضاحكة مش متخيلة
زفرت ناريماف كقالت  :اسكتي أنا نفسي ماكنتش متخيلة كدا..كنت بسمع أمنية
صوتها عالي في الخناؽ مع أكالدىا كأم أـ بتشتكي ااقوؿ فيها إيو لما يتعاملوا
بهدكء كبصوت كاطي مع العياؿ دلوقتي فهمت أىي ىند خلتني مش بس صوتي
يعال ال دا جلجل كفي فندؽ سياحي خمس نجوـ كماف
أطلقت فريدة ضحكة أخرم كقالت  :ياال ماحرمتكيش من حاجة أىو..
زفرت ناريماف ثانية كقالت بغيظ :كالعجيبة إني مش قادرة أقسي عليها .موقف زم
دا مع حد تاني كنت فرمتو كاهلل
فريدة متهكمة :حتقولي لي ? دا انتي قوية بس دا معناه انك بتحبيها قوم...أنا
مستغربة ياناريماف عالقتك بيها خصوصا انها بنت طارؽ
تنهدت ناريماف قائلة  :صدقيني يافريدة الموضوع بعيد تماما عن كونها بنت مين
..ىند دم بقت بنتي خالص
فريدة:خالص..كملي اإلجازة يا ناريماف بقي..أنا بقالي قد ايو ماشفتكيش
كماصدقنا..كبعدين جزيرة ىيسا ?دا أنا خالص رتبت مع الناس اللي حنقعد معاىم
صمتت ناريماف لحظات في تفكير قبل أف تقوؿ  :ربنا يسهل يا فريدة..حفكر
فريدة  :تماـ ..ياال بقي نشرب حاجة عازماكي
ناريماف بسرعة  :قولي ناكل أنا ما أكلتش من إمبارح الظهر حاجة من ساعة اللي
حصل
ضحكت فريدة كقالت  :حاااضر من عنيا..حأكلك علي ذكقي بقي المرة دم
ناريماف  :خالص أنا كاثقة في ذكقك بس يارب ماتطلبيش ملوخية تبقي نكبة

ضحكت فريدة ثانية كقالت  :اطمني...ثم نادت المتركدكتيل
***
في المساء صعدت ناريماف إلي غرفتها كقد شعرت ببعض التحسن المزاجي بعد
خركجها مع صديقتها فريدة..زاح الكثير من الغضب كالحنق بداخلها تجاه
ىند..كجدت ىند جالسة في التراس تتطلع إلي النيل بنظرات شاردة..كانت رغم
غضبها الكبير من تصرفاتها تشعر بعطف بالغ يجعلها تود لو ضمتها اليها كمحت
عنها أم حزف..بل ما كاف يغضبها أكثرمن تصرفات ىند إنها تجبرىا أف تتصرؼ
معها بقسوة كىذا مايؤلمها ..ال تحب أف تقسو عليها.قاكمت رغبة قوية أف تذىب
اليها كتصالحها كلكنها تراجعت كذىبت إلي الحماـ لتأخذ دشا سريعا كتبدؿ
مالبسها ثم تجلس أماـ التلفاز في استرخاء لحظات كأتت ىند كجلست إلي
جوارىا قائلة بصوت خافت متردد :مامي
تجب ناريماف كىي تقلب قنوات التلفاز بال ىدؼ فجلست ىند الي جوارىا
لم ٍ
كقالت باسف  :أنا عارفة إني غلطت كاتسببت لحضرتك بقلق بس كاهلل
ماقصدت..أنا قلت حكلمك كأعرفك بس فوجئت أف التليفوف مغلق مش عارفة
فقد شحن كال إيو أنا آسفة
التفتت إليها ناريماف كقالت في تأنيب غاضب :كاف في ميت كسيلة تكلميني من
أم تليفوف عمومي كال سنتراؿ..مش تسيبيني ساعات بلف حوالين نفسي كمقومة
الدنيا كتيجي ببساطة تقولي أنا آسفة..كاـ مرة غلطتي كاتأسفتي ? أنا خالص
تعبت من تصرفاتك دم
قالت ىند متألمة  :يامامي أنا مابيكونش قصدم أضايقك انا معترفة اني غلطت
كبعتذرلكن حضرتك بتعامليني بقسوة ليو?
ىتفت ناريماف باستنكار غاضب :قسوة? بتسمي رد فعلي دا قسوة? أكماؿ
تصرفك اسمو إيو? مافيش فايدة ياىند دايما بتزعلي من رد الفعل كعمرؾ ما
فكرتي في أفعالك..أنا مش قاسية عليكي أبدا كال عمرم حكوف قاسية
عليكي..أنا جيت المؤتمر دا علشانك ألني شبعت مؤتمرات كأبحاث كطب بس
جيت علشانك تغيرم جو بعد فترة النكد اللي عيشتيها برضو بسبب تصرفاتك
الغلط كمع ذلك مافيش فايدة يومين عديناىم كويسين كمبسوطين كعكيتي الدنيا

كأجبرتيني أني أزعلك كيمكن دا سبب غضبي منك أكتر أنك بتضطريني اتصرؼ
كدا معاكى كأنا مش عاكزة كفي اآلخر تقولي لي قاسية ? انتي كنتي عاكزاني
أتصرؼ طيب إزال ? ىا إزام?
ىند كىي تمسك بيد ناريماف  :خصامك ليا يامامي اقسي عقاب بالنسبة لي
..عاقبيني بأم طريقة بس ماتخاصمينيش
النت مالمح ناريماف كقالت بلهجة اقل حدة  :في بديل تاني للخصاـ إني أنفضك
بمنفضة السجاد كأفش غيظي إيو رأيك?
ابتسمت ىند قائلة  :موافقة..نفضيني زم ما انتي عاكزة بس ماتخاصمنيش قالت
ذلك كارتمت علي صدر ناريماف التي ابتسمت علي الرغم منها كقالت  :أىو دا
بقي الدلع اللي مابحبوش
قالت ىند كىي تلتصق بها مبتسمة  :أنا بحب اتدلع عليكي
ىزت ناريماف رأسها متعجبة ثم قالت كىي تضمها إليها كتمسك بخدىا  :انتي
يابت أنتى طلعتي لي منييين ?.تعبتيني بجد
ىند كىي تدفن رأسها في صدر ناريماف بحب  :حقك عليا أنا آسفة ...سامحيني
ضمتها ناريماف إلي صدرىا كقالت بحناف كىي تقبل رأسها  :خالص سماح بس
ياريت تفكرم شوية قبل ما تعملي ام حاجة
ىند  :حاضر أكعدؾ
ناريماف مداعبة  :لما نشوؼ حتفوتي يومين كتعملي عملتك تاني
ضحكت ىند كقالت  :ال حرمت ..
ناريماف كىي تداعب شعرىا بيدىا  :لما نشوؼ
ىند  :مش حتسأليني بقي عن المفاجأة اللي خرجت علشانها
قالت ناريماف بسخط  :ال مش عاكزة أعرؼ..كانت مفاجأة ىباب
ضحكت ىند كقالت  :عموما حتعرفيها كحتنبسطي أنا متأكدة
ناريماف  :أشك...بس لما نشوؼ .
صمتت ىند فسألتها ناريماف :أكلتي كال لسة?

أجابت ىند :ال ماكنش ليا نفس آكل كحضرتك زعالنة مني
أبعدتها ناريماف قليال كقالت بلوـ غاضب :أىو كدا أزعل أكتر كأكتر..إيو عالقة
األكل بأم حاجة...إياؾ تعمليها تاني
ىند  :حاضر حاكل
ناريماف  :طيب ياال قومي ننزؿ تاكلي آم حاجة تحت
ىزت ىند رأسها نفيا كقالت  :ال مش حنزؿ فى فيلم حلو جال دلوقتى عاكزة
أشوفو
ناريماف ناريماف  :خالص أنا حطلب لك أم حاجة فوؽ طالما مش عاكزة تنزلي
اتصلت بخدمة الغرؼ كطلبت عشاء لهند ثم عاكدت الجلوس فقالت ىند كىي
تميل ثانية إليها في فيلم حلو جام دلوقتي علي أـ بي سي ِ النجلينا جولي ثم
قلبت القنوات حتي استقرت علي القناة كقالت في حماسة  :حيبدأ أىو
ضمتها ناريماف اليها كقالت تتابعو باىتماـ  :بحب أنجلينا جولي جدا بس
ماشفتش الفيلم دا قبل كدا ...اسمو إيو?
ىند  :ماليفيسنت
ناريماف باىتماـ  :إيو قصتو?
ىند بحرارة  :ححكي لك
***
بصي يامامي ..الفيلم بيحكي عن جنية لها قدرات كبيرة اسمها ماليفسينت
بتعيش في غابة سحرية ماليانة كائنات غريبة كماليانة كنوز..كبجانب الغابة دم
مملكة للبشر..البشرعاكزين يستولوا علي كنوز الغابة بس ماليفيسنت كانت
مانعاىم ألنها قوية فالملك أعلن اللي حيقتل ماليفسينت دم حيجوزه
لبنتو..فكاف في شاب بيحب ماليفسينت كىي بتحبو لما عرؼ اإلعالف أستغل
عالقتو بيها كقطع لها جناحتها لكن ماقتلهاش ألنو كاف بيحبها كراح للملك
بالجناح كقالو إنو قتلها كدا الدليل..فالملك فعال جوزه بنتو كبقي ملك البالد بعد
كفاة الملك .ماليفسينت اتصدمت ككرىت البشر أكتر كأكتر بعد خيانة الشاب
ليها ..فراحت للقصر الملكي ككاف الشاب بيحتفل بوالدة مولودة أميرة لو كألقت

تعويذة علي المولودة إنها تركح في غيبوبة عميقة لما تبلغ السنة السادسة عشر من
عمرىا بسبب شكة من إبره مكن الخياطة كمش حتفوؽ منها إال بقبلة من حد
بيحبها حب حقيقي..كمافيش كسيلة تبطل التعويذة دم أبدا حتي ماليفسينت
نفسها ماتقدرش تبطلها..المهم الملك قرر يبعد بنتو لمكاف بعييد جدا عنو
كماترجعش إال لما تكمل سنها اؿ ُ1بيوـ علشاف تبطل التعويذة...كفعال راحت
مع تالت جنيات بس ماليفسينت تتبعتهم كبقت تراقب البنت كىي بتكبر كشوية
شوية حبتها كالبنت كماف حبتها كبقت بتناديها أمي الركحية كاتعلقوا
ببعض..كبرت البنت ككملت  ُ1سنة كانت ماليفسنت عاكزة تبطل التعويذة
ماعرفتش..في نفس الوقت البنت عرفت الحقيقة ككاجهت ماليفيسنت كراحت
لقصر كالدىا ..لكن ىناؾ شكت نفسها بإبرة ككقعت في الغيبوبة كانت
ماليفسينت راحت القصر تحاكؿ تنقذىا كجابت معاىا شاب بيحب البنت أركرا
علشاف يقبلها كتفوؽ لكن مافاقتش..ماليفسينت حست بالذنب ككلمتها كاعتذرت
لها كقبلتها في كجهها فالبنت قامت من الغيبوبة كعرفت أف ماليفسينت بتحبها
حب حقيقي..كاف أبوىا الملك محضر فخ لماليفسينت يقتلها البنت رجعت لها
الجناحات كساعدتها تهرب كالملك مات كبقت ىي الملكة..كالمملكتين البشر
كالغابة اتحدكا ...كعاشت أركرا بتحب ماليفسينت كبتعتبرىا أمها
صمتت ناريماف لحظات كقالت  :فعال قصة حلوة جدا ...
ىند متعجبة  :تتخيلي بقي يامامي أف أركرا تحب اللي كانت سبب لعنتها كبعدىا
عن أبيها كأمها ككماف تعتبرىا أمها?ا
تنهدت ناريماف كقالت بوجوـ كىي تداعب شعر ىند بيدىا  :يمكن ألنها ماكنتش
تقصد فعال..أك ألف ماليفسينت نفسها اتظلمت لكن ىي مش شريرة
ىند متعجبة  :يمكن بس أركرا طيبة جدا إنها ماكرىتهاش
كجمت ناريماف لحظات ثم سألت ىند باىتماـ  :طيب ياىند افترضي أف
ماليفسينت دم ما ألقتش تعويذة علي أركرا لكن كانت بطريقة غير مباشرة كبدكف
قصد منها سبب في معاناتها..لكنها زم ما انتي قلتي بتحبها جدا كبتعاملها زم
بنتها مع انها اتظلمت من أبيها ىل.كانت ممكن تكرىها

مطت ىند شفتيها كقالت بتعجب :حتكرىها ليو يامامي طالما مالهاش ذنب?
بالعكس دم حتكوف كويسة جدا إنها حبت أركرا رغم ظلم أبوىا لها
ربتت ناريماف علي شعر ىند كشردت لحظات في تفكير...يالها من مفارقة ..قصة
ىذا الفيلم تتشابو نوعا ما مع قصتها مع ىند..فهي بطريقة غير مباشرة سبب
معاناة ىذة الفتاة الصغيرة كبعد أبوىا عنها كمعاناة أمها التي تركتها صغيرة..علي
األقل من كجهة نظر ىند اذا عرفت الحقيقة كالبد اف تعرفها قريبا فهل ستختار
البعد عنها? كانت فكرة قاسية التتصورىا كبصورة بديهية ضمت ناريماف ىند إليها
أكثر فسألتها ىند  :سرحتي في إيو يامامي ?
ناريماف بسرعة  :ال ياحبيبتي مافيش..ياال نتابع الفيلم
ىند في حماسة  :ماشي
قالت ناريماف في حناف  :أنا حكلم عالية تصحيني بدرم معاكي..حنركح جزيرة
ىيسا سوا إف شاء اهلل
التفتت ىند اليها ىاتفة ببهجة كبيرة  :بجد?
ناريماف مبتسمة  :مش بس كدا أنا حلغي الحجز بتاع بعد بكرة كنكمل اإلجازة
زم ماكنا مرتبين إيو رأيك?
قالت ىند بحب  :مبسوطة يامامي ...ربنا يخليكي ليا
ضمتها ناريماف اليها كتابعتا الفيلم سويا بكل اىتماـ
***
اىال بعالية ىانم ...لسة فاكرة تتصلى?
زينب قائلة لعالية مجيبة على تليفونها
عالية بمرح  :أىال يازيزك..كحشتيني قوم قوم
زينب متهكمة  :إيو الحب دا كلو..من إمتي يابت الدلع دا
عالية بحرارة  :بجد يازيزك انتي يتعملك تمثاؿ ..خطتك نجحت بجدارة .صفوت
جالي أسواف كصالحني تتخيلي دا ?

قالت زينب مزىوة  :علشاف بس تعرفي قيمتي..ك.أنا عرفت أنو جالك من دكتورة
ناريماف..ياال علي اهلل يتمر فيكي
عالية بصدؽ :أنا مش عارفة أشكرؾ إزام ?
قالت زينب مداعبة  :أنا بقي عارفة..بس ياريت تنفذم
عالية بحماس  :ال قولي كأنا حنفذ كأنا مغمضة
قالت زينب  :أنا ناكية آخد اسبوع زيكم كدا استجماـ قبل ما اإلجازة تخلص
حتشيليني أكبح زم الشاطرة..مش انتم راجعين نهاية األسبوع برضو
عالية بتخاذؿ  :أنا موافقة طبعا كماعنديش مانع يا زيزك بسسسسس
زينب  :أىو بدأنا نبسبس أىو
عالية مسرعة  :ال كاهلل بس صفوت لما جو عجبو الجو كقالي حيمد اإلجازة كاـ
يوـ كماف يعني نغير جو
زينب متهكمة :حلو قوككم..يعني أنا اصالحك عليو كأشيل الليلة ?..طيب أىي
الدكتورة ناريماف لما ترجع حتشيل شوية ك....
قاطعتها عالية  :ال الدكتورة ناريماف ىي كماف حتمد اإلجازة..الجو عجبها
زينب محتجة  :نعم ? ال كدا ظلم..أنا شايلة الليلة كلها مش معايا غير سمية
كصفاء كانتي عارفة د أمينة مكبرة دماغها خالص..يعني أنا في كش المدفع
عالية ضاحكة  :ماتزعليش يازيزك أكعدؾ لما أرجع أشيلك أسبوعين مش أسبوع
كاحد كلو اني ما أقدرش أشتغل من غيرؾ
زينب  :أيوه ياختي ثبتيني إنما ال أنسي حاخد إجازة يعني حاخد
عالية باىتماـ  :إال قولي لي صفاء رجعت تاني معانا?
زينب :آه دكتورة ناريماف رجعتها حست أنها اتظلمت كاتاخدت في الرجلين مع
نسمة..فكلمتها ككماف بتساعدىا في شغل الدكتوراه علشاف تخلص
قالت عالية بتقدير  :ربنا يكرمها دكتورة ناريماف فعال صفاء بتشتغل ككويسة
اتظلمت انها اتحطت مع نسمة بصراحة
زينب  :ياال الحمد هلل...سلمي لي علي دكتورة ناريماف كركفاف كيسرا

عالية  :اهلل يسلمك..مع السالمة
كأغلقت ىاتفها كاتجهت إلي حيث يجلس زكجها
***
صباحا استيقظت ناريماف علي رنات عالية فايقظت ىند كاتجهت إلي الحماـ
لحظات كخرجت لتبدؿ مالبسها..ثم ألقت نظرة علي ىند التي كقفت حائرة أماـ
الدكالب فسألتها  :في إيو ياىند? ما تخلصي الجماعة مستنيين تحت
ىند  :طيب ممكن يامامي لو سمحتي تدكرم كشك?
رفعت ناريماف حاجبيها متعجبة ثم سألت متهكمة  :إيو يعني مكسوفة? حاضر
ياستي حستناكي تحت بس ماتتأخريش
ىند بسرعة  :ال عاكزاكي ىنا بس اديني ضهرؾ
تأملتها ناريماف لحظة في دىشة ثم غمغمت متهكمة  :أنا لسة محمياكي من كاـ
يوـ علي فكرة ماعلينا حستني في التراس
ابتسمت ىند بينما ذىبت ناريماف للتراس لتقف فيو دقائق قبل تناديها ىند
فدلفت ناريماف كما أف تأملت ىند حتي ارتفع حاجباىا في دىشة بالغة فقالت
ىند كىي تلف  :إيو رأيك بقي
تأملتها ناريماف في مزيج من الدىشة كالتأثر  :حتتحجبي ياىند?
ىند مبتسمة  :أيوة ...ىي دم المفاجأة اللي قلت لحضرتك عليها كخرجت
علشاف أشترم طرحات لوحدم علشاف تكوف مفاجأة ...أيو رأيك?
ابتسمت ناريماف بتأثر كقالت بفرحة كىي تتجو اليها كتحيط كجهها بيديها  :رأيي
إيو...زم القمر ما شاء اهلل عليكي
ىند  :مش مفاجأة ?
ناريماف كىي تضمها إليها بفرحة  :مفاجأة حلوة ياحبيبتي ..ألف مبركؾ
قالت ىند في سعادة  :اهلل يبارؾ فيكي يا مامي ...مبسوطة?
ناريماف  :إال مبسوطة ...طبعا مبسوطة كفرحانة بيكي ..بس مقتنعة?

ابتعدت ىند عنها كقالت بثقة  :أيوه طبعا ..أنا فكرت كتير ..عارفة من أكؿ
ماحضرتك كلمتيني كإحنا في جولة االعتذار
ناريماف مبتسمة  :يااااه بقالك فترة
ىند  :النو قرار مش سهل ..بس الحمد هلل أخدتو
ضمتها ناريماف إليها بفرحة حقيقية كقالت  :ليو ماقلتليش?
ىند متبرمة  :ماحضرتك ما ادتنيش فرصة اتكلم ..قعدتي تزعقي فيا
ربتت ناريماف علي ظهرىا بكل حبها كقالت بتأثر :معلش ..كنت قلقانة عليكي
كحتجنن سامحيني
ىند  :انا مابزعلش منك يامامي
قبلتها ناريماف ثم أبعدتها كقالت  :كدا بقي الزـ مكافأة..عالية اتحايلت عليا نمد
اإلجازة معاىا كنرجع سواكماكنتش موافقة علشاف شغلي كعيادتي لكن دلوقتي
الزـ أكافؤؾ فوران..كلذلك حمد اإلجازة معاىا كلكي عندم ىدية كويسة كماف
قالت ىند كىي تتأملها بحب :أنا مش عاكزة ىدايا يامامي كفاية اني اكوف معاكي
كبس
ربتت ناريماف علي ظهرىا كقالت  :يارب دايما مع بعض
رنت عالية ثانية فقالت ناريماف  :بيستعجلونا ياال بقي علشاف مانتأخرش
تأبطت ىند ذراعها كنزلوا ليبدأكا جولة جديدة تماما من الرحلة
***
اطل من عيني د نجوم حناف كبير كىي تتأمل الصور الكثيرة التي أرسلتها لها ىند
عن طريق الواتس آب قبل أف تلتفت الي طارؽ الذم جلس الي جوارىا في ردىة
شقتو كأمامو الالب توب يعمل عليو بانهماؾ كقالت  :شوؼ يا طارؽ..ىند
اتحجبت
رفع عينيو عن الالب كالتفت اليها متسائال كىو يخلع نظارتو  :إيو? اتحجبت?
د نجوم مبتسمة كىي تضع الموبايل اماـ عينيو  :أيوه..خد شوؼ الصور

أخذ من كالدتو الموبايل مشدكىا كبدأ يقلب في الصور كبداخلو نما حنين عجيب
البنتو التي ازدادت جماال فوؽ جمالها كالتي لم يتعامل معها عن قرب إال أكقات
قصيرة كالتي حرـ نفسو منها اختياريا..التمعت في عينيو دموع الحناف كالتأثر
فداراىا كىو يقوؿ بصوت حاكؿ جعلو عاديا  :يارب تكوف لبستو مقتنعة ماتقلعوش
تاني
د نجوم مبتسمة بتأثر  :ال طالما معاىا ناريماف يبقي أكيد اقتنعت ..
سألها بلهجة تحمل لهفة لم يحاكؿ إخفاءىا  :ماما في صور تانية لهند مع
ناريماف?
أدركت أمو مايدكر بداخلو فأكمأت برأسها ايجابا كقالت بحناف  :في صور كتير
..قلب كرا شوية
تخف عن عيني أمو كما لبث أف ارتفع حاجباه في
أخذ يقلب في الصور بلهفة لم ى
تأثر كحب كىو يتأمل ناريماف كىي تضم ابنتو اليها تارة بلبس العمليات أك في
الكلية ..في الخركجات..مشاعر جياشة تملكتو كىو يتأمل حبيبتو القديمة .
كاألبدية كالتي لم يعشق غيرىا ...لم تتغير مالمحها كثيرا ازدادت نضجا
كجماال..جسمها ازداد نحوال كلكنها مازالت جميلة ..لم يشعر بالدموع التي
تساقطت علي كجهو كلمحتها أمو لتزداد لوعتها عليو كجزعها ..أغمض عينيو
لحظات في ألم ..تحوؿ إلي غضب فاعطي المو الموبايل دكف أف ينظر إليها
بحركة سريعة ثم طوم الالب توب كحملو كقاـ قائال كىو يشيح بوجهو بصوت
مختنق :أنا قايم أناـ ياماما تعبت..تصبحي علي خير..أسرع إلي غرفتو تتابعو عينا
أمو القلقة ...كانت تدرؾ تماما مايشعر بو..كلكن لم يكن بمقدكرىا حتي مجرد
التحدث معو فتنهدت ثم حملت ىاتفها كأخدت تتأمل الصور ثانية في تأثر
***

قضت ناريماف بصحبة ىند األياـ التالية في سعادة بالغة قضوا يومين كاملين علي
جزيرة ىيسا النوبية بضيافة األسر ىناؾ ..استمتعوا بالجو الساحر من جهة للجزيرة
كبطيبة أىلها البالغة ككرـ ضيافتهم كمشاعرىم الصافية من جهة....قاموا بشراء
منتجات نوبية جميلة كىدايا لجدة ىند كأحمد كىيثم كأمنية ..تجولوا
بالمراكب..كزاركا بقية االماكن التي لم يقوموا بزيارتها..كانت فعال رحلة استثنائية
لكال من ىند كناريماف..كانتهت االجازة لألسف سريعا ليعودكا ثانية الي المنزؿ
( حمدا هلل علي سالمتكم ..طولتوا اإلجازة )
قالت أمنية بوجو متهلل سعيد كىي تعانق ناريماف التي قالت في كد  :اهلل يسلمك
يا أمنية كحشتيني الشوية دكؿ
أمنية  :كانتي كماف?..البيت مالوش طعم من غيرؾ
التفتت إلي ىند لتسلم عليها كما لبثت أف ىتفت في دىشة  :إيو دا? ىند لبست
الحجاب
ىند بسعادة  :أيوه ياطنط أمنية إيو رأيك
عانقتها أمنية كقالت بحناف  :زم القمر ياحبيبتي ألف مبركؾ
ىتف ىيثم في مرح بعدما خرج من شقتهم علي األصوات  :حمدا هلل علي
السالمة ياعمتو..كحشتونا .
ناريماف كىي تسلم عليو  :أىال يا لمض كانت كماف ..خدت بالك من تيمور
ككوكي كال أل?
قاؿ بقوة  :اطمني كراكي رجالة..مظبطهم
أمنية  :يادم تيمور ككوكي
ىيثم لهند بمرح  :حمدا هلل علي السالمة ياىند..شكلك حلو بالحجاب مبركؾ
ىند بسعادة  :اهلل يبارؾ فيك ياىيثم
ىيثم ممازحا كىو يقوؿ لناريماف :عمتو ىند احلوت أكتر بالحجاب..نقبيها بقي
ناريماف مبتسمة  :بس يا لمض..ثم تساءلت  :أكماؿ فين أحمد?

أمنية  :راح يشوؼ جدتو كيقيس لها الضغط كالسكر كجام..انتي عارفة ماما بقي
من ساعة ما أحمد دخل الطب كىي مابتكشفش أال عنده
قالت ناريماف مبتسمة  :ربنا يديها الصحة
أمنية  :ياال غيركا ىدكمكم بقي كاستريحوا لغاية ما أجهز الغدا
ناريماف  :مش عارفة أقولك إيو يا أمنية..تسلم ايدؾ مقدما
أمنية بحناف  :حستناكم..كحعمل حاجة حلوة بمناسبة حجاب ىند الزـ نحتفل
قالت ىند بحب  :ربنا يخليكي يا طنط أمنية..حضرتك طيبة قوم
ابتسمت أمنية قائلة برضا  :انتي اللي عسل ياىند كبقيتي زم أحمد كىيثم كربنا
يعلم
ناريماف مداعبة  :اتأثرت أنا أىو..علي فكرة يا أمنية ىند جايبة لك ىدية غريبة
استثنائية أصال أنا مش عارفة أف كانت دم ىدية كال أل
أمنية كىي تتأمل ىند بحناف :بجد? أم حاجة من ىند حلوة
قالت ىند متبرمة :يوكه يامامي ..كنت حفاجئها بس ىي مش ىدية ياطنط أمنية
دم حاجة كنت عارفة إنها حتعجبك فجبتها
ابتسمت ناريماف في تهكم بينما ضمت أمنية ىند اليها كقالت بحناف  :ام حاجة
من إيديكي حلوة ياحبيبتي
ناريماف  :طيب أنا داخلة علشاف ىلكانة كنتكلم علي الغدا
امنية  :ياال ..لما أرف عليكي تقومي
ناريماف  :ماشي
حمل ىيثم معهم الحقائب للداخل فبدلوا مالبسهم سريعا كارتمت كل منهما علي
أريكة كاستغرقتا في النوـ
***
تناكلوا الغداء جميعا بعد استيقاظ ناريماف كىند كعودة أحمد من عند جدتو ..ثم
جلسوا في الردىة كقامت ىند باحضار الهدايا كقدمت ىديتها لهيثم الذم قاؿ
في مداعبا كىو يفضها :اكيد طاقية بكار طالما من النوبة

ضحكت ىند بمرح كقالت أمو مبتسمة  :مافيش فايدة
قاؿ كىو يتأمل الهدية في إعجاب  :جميلة الطاقية كالكوفية كالوانهم
حلوين..أكيد عارفة ذكقي الرفيع..تسلمي يابنت عمتي
ىند مبتسمة  :أنا مبسوطة إنهم عجبوؾ ياىيثم
لبس الطاقية كلف الكوفية حوؿ رقبتو كقاؿ  :عجبوني كحلبسهم كأخرج كماف
شوية
أمنية باعجاب  :كاهلل شكلك حلو بيهم
ىيثم مسرعا بثقة كزىو ممازح :ال ياماما أنا شكلي حلو في كل األحواؿ ضحكوا
بينما قدمت ىند إلي أحمد ىديتو كقالت بخجل  :اتفضل يا أحمد
أخذىا منها كقاؿ كىو يرمقها بنظرة حانية  :شكرا ياىند..ماكنش لو لزكـ تعبك
قالت مبتسمة في حياء  :مافيش تعب دم حاجة بسيطة
تبادلت ناريماف مع أمنية النظرات كابتسمت كل منهما بينما قاؿ  :نسيت أبارؾ
لك علي الحجاب..ألف مبركؾ
قالت مبتسمة  :اهلل يبارؾ فيك
تدخلت ناريماف قائلة  :مش حتدم طنط أمنية ىديتها العجيبة
التفتت اليهم ىند كقالت بسرعة كحماسة كىي تجذب حقيبة كاملة كتقدمها
ألمنية  :دم مش ىدية ياطنط أمنية دم حاجات أنا متأكدة أنها حتعجبك
ىزت ناريماف رأسها في تعجب بينما فتحت أمنية الحقيبة كما أف تأملت محتوياتها
حتي ىتفت في بهجة  :إيو دا ياىند بهارات?
أطلق كل من أحمد كىيثم كناريماف ضحكة عالية كقالت ناريماف  :كاهلل يا أمنية أنا
فوجئت بيها كإحنا ماشيين في السوؽ اختفت من قدامي كقعدت أدكر اتاريها
دخلت محل كبير للبهارات..مالياف حاجات أنا مش عارفة لها استخداـ لقيتها
شغالة تمسك دا كتشم دا كتسأؿ عن دا باىتماـ كعمالة تشترم كأنا مذىولة
بتعمل إيو في اآلخر بتقولي دم بهارات أصلية كحتعجب طنط أمنية ألنها مهتمة
بالطبخ ..ال كعارفة أنواع أنا ما أعرفهاش

كانت أمنية تقلب في محتويات الشنطة في انبهار كقالت لناريماف  :بتقولي دم
مش ىدية ياناريماف?? دم أجمد ىدية جاتلي ..دم بهارات سوداني أصلية مش
أم حد يفهم فيها كيجيبها إال الناس اللي بتفهم قوم في الطبخ ..تعالي ياىند الزـ
أبوسك كأحضنك
اتجهت إليها ىند فعانقتها أمنية كقالت  :تسلم لي إيدؾ كيخليكي ليا..بس كدا
كتير عليكي ياحبيبتي قوم
ىند بحرارة  :ال مش كتير علي حضرتك
ناريماف بتعجب  :إيو عجبتك البهارات?
أمنية كىي تضم ىند في إعزاز  :إال عجبتني دا كنز يا بنتي للي بيفهم..دم جايبة
لي زعفراف أصلي كنعناع كتمر ىندم مش موجود ىنا لولفيتي عليو في أحسن
مكاف عطارة في مصر
ىزت ناريماف كتفيها قائلة  :أىي كلها بهارات
أمنية كىي تتأمل ىند في إعجاب :دا بالنسبة للناس اللي زيك يا ناريماف اللي
مابيعرفوش يطبخوا اسكتي انتي إنما محترفي األكل الشنطة دم كنز
ىند في سعادة  :أنا كنت عارفة إف حضرتك حتنبسطي
قالت أمنية في حناف  :انتي طلعتي حكاية ياىند .ماىو أصل مايفهمش في األمور
دم إال المحترفوف
ناريماف مبتسمة  :ماقلت لك ىند غاكية مطبخ ..دم عملت لي بيتزا مرة علي
العشا حكاية كفي كقت بسيط جدا
قالت أمنية كىي تتأمل ىند في إعجاب  :طالعة لي...ثم غمزت لناريماف كقالت :
حتطلع ست بيت زم الفل يابختو اللي حتبقي من نصيبو
ابتسمت ناريماف كىي تلقي نظرة علي أحمد الذم كقف مركزا نظره علي ىند
كالتمثاؿ ..كاف إعجابو بها كمشاعره تجاىها تزداد يوميا بعد يوـ ..لم يعد لديو
شك أنو يحبها من كل أعماقو ..تمني لو تمكن بالبوح لها عن مشاعره
قطع أفكاره كالـ أمو  :أنا حقوـ اجيب التورتة زمانها سقعت في التالجة كانت يا
أحمد انت كىيثم حضركا األطباؽ كالشوؾ

ىيثم  :حاضر
ىند كىي تقوـ معها  :حجي أساعد حضرتك
قالت أمنية بحناف كىي تمسك بيدىا  :تعالي ..علي األقل نظبط البهارات سوا
أسرعتا الي المطبخ بينما قاـ أحمد كىيثم بتحضير األطباؽ كجلسوا يتناكلوف
الحلوم في جو عائلي دافئ رائع ثم جلس كل من ىيثم كىند يلعباف بالبالم
ستيش بمرح يتابعهم أحمد ك ناريماف بحماسة مشجعين بينما قامت أمنية لعمل
الشام كاف جوا جميال لم يعكر صفوه عند ناريماف غير شئ كاحد....إنها قررت
أف تخبر ىند بكل شئ كىي خائفة من النتيجة ....جدا
***
مش دلوقتي ياناريماف
قالت امنية ىذا كىي تقدـ الشام لناريماف التي تناكلتو منها كىي تلقي نظرة علي
ىند التي انهمكت في اللعب مع ىيثم كاحمد مطلقين الضحكات المرحة كقالت
بوجوـ  :خالص يا أمنية الزـ تعرؼ ..حستني المتي مصيرىا تعرؼ كلما تعرؼ
مني أفضل لما تعرؼ من غيرم كتفتكر إني خبيت عليها
أمنية بتعجب :طيب انتي قلقانة ليو من معرفتها للموضوع ..انتي ذنبك إيو يا
ناريماف?
ناريماف بحزف  :مش فكرة ذنب بس ىي حتربط تلقائي بيني كبين كره أبوىا ليها
كبعده عنها زم ماىي متصورة..مهما كاف دم لسة صغيرة مش حتقدر االمور
كويس
أمنية مطمئنة  :ال ياناريماف ىند بتحبك جدا كمش حتقدر تبعد عنك
ناريماف كىي تلقي نظرة علي ىند  :كأنا مابقتش قادرة أبعد عنها ...حتي إنها
ترجع تاني لجدتها لما ترجع من السفر..بس مضطرة أكلمها
أمنية بهدكء  :طيب استني عليها لما ترتاح شوية من السفر
أكمأت ناريماف برأسها كقالت  :حستني لما جدتها ترجع..ىي جاية أكؿ األسبوع
الجام..ساعتها حقوؿ لهند كربنا يستر

أمنية كىي تربت علي يدىا مطمئنة  :اطمني إف شاء اهلل مش حيحصل
حاجة...بطلي بس تفكرم في الموضوع دا كتير
ناريماف فى كجوـ :يارب يا أمنية ..يارب
***
(اهلل ياىند جميلة قوم)
قالت نسرين في اعجاب كىي تتأمل القالدة النوبية الجميلة التي أىدتها إياىا ىند
فقالت ىند مبتسمة  :أنا قلت حتعجبك ألنك بتحبي اإلكسسوارات .بس دكؿ
بقي ىاند ميد..شغلهم حلو يانسرين كألوانهم
قامت نسرين بوضع القالدة حوؿ عنقها ..ثم كضعت الخاتم كاألساكر كقالت
كىي تشير بيدىا في اعجاب ...اهلل منتهي الجماؿ..شكرا ياىند ىدية جميلة قوم
ىند  :العفو.مش قادرة أكصف لك جماؿ أسواف كال جماؿ النوبة كطيبة أىلها .أنا
ماكنتش عاكزة أركح من عندىم...كاألسواؽ يا نسرين ماليانة حاجات جميلة
نسرين كىي تميل إليها مداعبة  :بختك ياعم ...قضيتي إجازة في مكاف حلو
ىند كىي تسألها  :كانتي عملتي إيو في اإلجازة ?
أجابتها نسرين مبتسمة  :أنا ياستي بقيت خالة الحمد هلل
ىند متعجبة  :كاهلل ? ىبة كلدت ?
أكمأت نسرين برأسها إيجابا كقالت في سعادة كىي تخرج من حقيبتها صورة
لطفلة حديثة الوالدة كتناكلها لهند  :اتفضلي ..ندل بنت ىبة أختي
تأملت ىند الصورة في إعجاب كقالت  :اهلل يانسرين قمورة قوم ..نفسي أشوفها
نسرين مبتسمة كىي تتناكؿ منها الصورة :ابقي تعالي معايا نزكرىبة كتشوفيها.
ماعندكيش فكرة بقي من ساعة ماىبة كلدت كماما عندىا طوؿ الوقت كأنا
كإخواتي رايحين جايين عليها ..مش عاكزين نسيب ندل أبدا كبرضو بنشوؼ ىبة
لتكوف محتاجة حاجة
قامت ىند قائلة  :طيب ياخالتو ياال بينا بقي نركح علشاف اتأخرت
نسرين بدىشة  :اتأخرتي إزام مالحقناش نتكلم ياىند

ىند بسرعة  :ال مامي تعمل محاكمة ..ىي قايلة لي خلصي محاضرات كتعالي
علي طوؿ نسرين مبتسمة  :أيوة ياعم د ناريماف ممشياكي علي العجين
د نجوم كانت سايباكي براحتك خالص
قالت ىند ممازحة  :ال الوضع مع نانا حمادة كمع مامي حمادة تاني خالص
أطلقت نسرين ضحكة مرحة كقالت متعجبة  :حلو قوم بقيتي بتتكلمي بطريقة
عجيبة
قالت ىند ضاحكة  :دا ىيثم فظيع يا نسرين مرح كمابيبطلش يقوؿ نكت
كقفشات بقيت القط منو
نسرين  :ماشي ياستي خليو يدردحك كدا ..بدؿ ما انتي كنتي كئيبة
قالت ىند بحب  :ما تتصوريش يانسرين انا بقيت أحب طنط أمنية قد ايو .ست
طيبة كدا ككلها حياة كبعدين شيف محترفة طبخ كأنا بحب كدا كلما بكوف فاضية
بقف معاىا نطبخ سوا بحس إني أعرفها من زماف ..كىيثم بحس إنو اخويا بجد ىو
كأحمد كفاية إنهم كشفوا لي حقيقة ماجد كانقذكني منهم
ربتت نسرين علي ذراعها كقالت  :ربنا يسعدؾ يا ىند..كيعوضك
تنهدت ىند في حنين ثم قالت  :طيب ياال بقي علشاف كدا حتأخر فعال
ضحكت نسرين كقالت كىي تتجو معها إلي سيارتها  :حتتلسوعي
ىند ضاحكة  :أيوه ..ربنا يستر
***
دلفت ىند إلي شقة ناريماف ككضعت حقيبتها منادية  :مامي ...انتي فين?
أتاىا صوت ناريماف من المطبخ قائلة  :أنا ىنا ياىند..تعالي
أسرعت ىند الي المطبخ كتأملت ناريماف التي ارتدت مريلة المطبخ ككقفت علي
البوتجاز تقلب الطعاـ كسألتها بفضوؿ كىي تلقي نظرة علي الوضع :بتعملي إيو ?
ناريماف مبتسمة في ثقة كىي تقلب  :زم ما انتي شايفة..بطبخ لك الغدا..نفسي
كدا ياىند أحس الشعور دا إني احضر الغدا كبنتي ترجع من الكلية كتاكل من
إيديا .شعور حلو

ىند مبتسمة  :تسلم إيدؾ مقدما ..بس ممكن أعرؼ إيو دا?
ناريماف بثقة كىي تشير الي االناء  :بعملك مكركنة بالصوص األبيض..مع بانية
سلقت المكركنة أىي كدلوقتي بعمل الصوص ..كححمر البانية ..علي ماتغيرم
ىدكمك كدا يكوف األكل كلو جهز
ألقت ىند نظرة علي الطعاـ ثم أمسكت بمكركنة كتذكقتها قائلة  :حلو يامامي
بس المكركنة كاف المفركض تستوم شوية كماف.
ناريماف  :إزام? كدا معقوؿ علشاف ماتتعجنش
ىند بغير اقتناع كىي تتذكؽ الصوص الذم علي النار  :عملتي الصوص دا إزام
يامامي?
ناريماف كىي منهمكة بالتقليب  :حطيت دقيق في اللبن كقلبت زم ما انتي شايفة
أىو لغاية ما يتماسك شوية مع البهارات بقي.ك....
بترت حين ضربت ىند رأسها بيدىا قائلة  :طريقتو مش كدا يامامي خالص..جبتي
الطريقة دم منين?
زفرت ناريماف باحباط كقالت :مش كدا إزام بس? أنا شفت طريقة علي النت
ىند بسرعة كىي تقلب الصوص كتضيف بعض الملح كالبهارات  :ال  ..أكال
تحمرم بصلة علي النار في شوية زبدة لغاية ماتصفر كتضيفي قطع الدجاج اك
المشركـ كتقلبي كبعدىا دقيق كتقلبي كبعدين اللبن يامامي كأنها شوربة بس تقيلة
شوية ..ممكن ماتحطيش فراخ أك مشركـ
ىتفت ناريماف بضيق عصبي :إيو سدة النفس دم ? طلعتي لي في األكل القطط
الفطسا ..يعني مش حتاكلي
ىند بسرعة كىي تضحك ممسكة بيد أمها مهدئة  :ال كاهلل حاكل بس الموضوع
محتاج لمسات بسيطة كدا كيبقي تماـ...حغير ىدكمي كآجي أساعد حضرتك
ثم غادرت المطبخ بسرعة بينما تأملت ناريماف الصوص كغمغمت محنقة  :مالو
الصوص..ماىو زم الفل أىو كالمكركنة جميلة أىي
ثم تذكقت من الصوص كمالبثت أف غمغمت بقرؼ :يالهوم???? أعوذ باهلل ايو دا
? البت معاىا حق ..كأنا عاملة نفسي شملولة كبتطبخ ? بال قرؼ بقي

علي الغداء جلست كل من ناريماف كىند يتناكالنو في ىدكء كقالت ىند مجاملة
:تسلم إيدؾ يامامي
ناريماف متهكمة  :حنضحك علي بعض ? دا انتي تقريبا عدلتي كل حاجة ..حطي
دا كشيلي دا ..تقريبا انتي اللي عملتيو بس بأمانة لوال تعديالتك ماكنش حيتاكل
ضحكت ىند كقالت شوية شوية حتتعلمي يامامي
قالت ناريماف متهكمة  :بعد ما شاب ..عموما انتي حتعلميني .أنا أعلمك طب
كانتي تعلميني طبيخ
ىند متحمسة  :موافقة طبعا
قالت ناريماف في جدية  :طيب ياىند تعالي نشيل األطباؽ كأعملك أنا شام بقي
علشاف عاكزاكي في موضوع مهم
ىند متسائلة في اىتماـ :خير يامامي?
قالت ناريماف كىي تقوـ  :لما نعمل الشام
كبالفعل رفعوا المائدة كاعدت ناريماف الشام كجلست مع ىند بردىة المنزؿ
فسألت ىند ثانية في فضوؿ  :خير يامامي?
ربتت ناريماف علي يدىا كقالت  :إف شاء اهلل خير
ثم قالت كىي تميل إليها بحناف  :انتي كعدتيني ماتسيبينيش مهما حصل صح?
تأملتها ىند بنظرات قلقة كأجابت  :أيوة يا مامي ..بتقولي كدا ليو?
ناريماف كىي تتراجع في مقعدىا في تردد فقالت ىند في قلق  :نانا عاكزاني أرجع?
ىزت ناريماف رأسها نفيا كقالت  :الموضوع مالوش عالقة برجوع نانا ياىند..
.الموضوع يخصني أنا ممكن يغير نظرتك ليا
قالت ىند كىي تتأمل مالمح ناريماف في لهفة  :مافيش حاجة حتغير نظرتي ليكي
يامامي
ناريماف ببعض الحزف  :ياريت
ىند كقد تزايد قلقها  :في إيو يامامي قلقتيني

زفرت ناريماف كقالت :انتي طبعا ماتعرفيش عن حياتي الشخصية كتير ..كلذلك
ححكي لك بالتفصيل كل حاجة
تأملت ىند ناريماف بلهفة كترقب فتابعت ناريماف  :أنا زم ماقلت لك قبل كدا
كالدم اتوفي كبعده كالدتي بوقت قصير عشت يتيمة أـ كأب مع أخويا الكبير
اللي رباني تقريبا ...أسرتي كانت بسيطة كمع ذلك دخلت كلية الطب بفضل اهلل
كتشجيع أخويا اهلل يرحمو اتعرفت علي زميل ليا في أكلي طب في درس
الفسيولوجي ىو حبني جدا كأنا الحقيقة انجذبت ليو كاف محترـ كراقي كطيب
كنبيل كأنا زم أم بنت في سني اتشديت ليو.زميلي دا كاف كحيد ابوه كأمو
كاالتنين كانوا دكاترة أساتذة في كلية الطب كألنو كحيدىم كانوا عاكزين يجوزكه
بدرم علشاف يجيب لهم أحفاد خصوصا أنهم صعايدة بس كانوا متحفظين نوعا
ما علي ارتباطو بيا ألني من كجهة نظرىم خصوصا كالدتو مش مناسبة من الناحية
االجتماعية كلكنو أصر كاتمسك بيا كأنا خالص كنت اتعلقت بيو لدرجة كبيرة
اتجوزنا كأنا في سنة تانية قدؾ كدا انتقلت لبيتو الكبير حياة تانية ياىند مختلفة
عن حياتي البسيطة.كالدتو عمرىا ماتقبلتني كزكجة البنها معاملتها ليا كانت
جافة..قاسية ..دايما بتبصي لي إني أقل ..صحيح كنت بحب جوزم جدا كىو
بيحبني ألقصي حد بس معاملتها كنظرتها كانوا بيعذبوني .اتأخرت في الحمل
كشفنا أنا كىو كالدكاترة قالوا مافيش مانع طبي الموضوع عاكز صبر.بس طبعا ىم
ماكنوش عندىم نية للصبر .ىم مجوزينو أساسا بدرم علشاف الخلفة ...ككماف
حماتي ماصدقت سبب إنو يسيبني....أجبركه يتجوز كاحدة تانية ىو زم ماقلت
لك إنو كاف بيحبني كمتمسك بيا آلخر نفس بس ضغطوا عليو كماكنش عندىم
مانع يتجوز كأفضل معاه لكني رفضت الوضع دا مستحيل أقبل كدا كخصوصا مع
نظرتهم ليا مابقتش قادرة طلبت منو الطالؽ كأصريت طلقني كاتجوز التانية كانت
أقسي صدمة اتعرضت لها في حياتي .اف زكجي كحبيبي اللي ماعرفتش الحب غير
معاه يطلقني كيتجوز رجعت أعيش مع أخويا تاني ككملت دراستي ىو حاكؿ مرارا
يرجعني خصوصا أنو كاف علي خالؼ دائم مع مراتو بس أنا كنت خالص قررت
إني اطوم الصفحة دم كأعيش كأكوف نفسي بعدىا انقطعت أخباره تماما عني ما
عرفتش عنو حاجة كال سعيت إني أعرؼ أم حاجة لغاية بداية السنة دم فوجئت

ببنتو قدامي بنت زم القمر طالبة عندم في الكلية .جددت ذكرياتي كجركح
الماضي بس بعد كدا بقت أقرب لي من ركحي
كانت ىند تتابع ناريماف كعيناىا تتسعاف حتي انتهت من كالمها فصمتت لحظات
مبهوتة قبل أف تسأؿ بصوت مذىوؿ مرتعش :تقصدم إيو يا مامي ? تقصدم إيو?
قالت ناريماف فى حزف  :أقصد اللي فهمتيو ياىند ..أنا كنت مرات باباكي...أنا
ماليفسينت بالنسبة لك
تجلت كل عالمات الذىوؿ كاالستنكارعلي كجو ىند التي رددت غير مصدقة :
معقولة? انتي? انتي يامامي?انتي اللي بابي طلق مامي علشانها ??.انتي اللي
كرىني كبعدني عنو بسببها? انتي السبب في كل اللي أنا عيشتو دا?
قالت ناريماف في مرارة  :ال ياىند أنا ماكنتش سبب في حاجة..أنا اتظلمت
زيك..كبدكف ذنب
تقلصت مالمح ىند كارتعشت شفتاىا كىي تردد  :أنا مش مصدقة .ال دا
مستحيل..مستحيل يامامي مستحيل
ثم انخرطت ببكاء حار كىي ترتعش ىاتفة  :ياريتك ماقلتي لي
تأملتها ناريماف بلوعة كاقتربت منها محاكلة تهدئتها كلكنها تراجعت كأغمضت
عينيها في ألم حين ابتعدت ىند عنها ككاصلت نحيبها مرددة  :ياريتك ماقلتي لي
انسالت دموع القهر من عيني ناريماف كىي ترم ىند بهذة الحالة ثم قامت مسرعة
إلي شقة أمنية كرنت جرسها فخرجت أمنية فابتدرتها ناريماف في لوعة  :أمنية
..ركحي لهند شوفيها...حالتها صعبة قوم
ىتفت أمنية في قلق  :ليو إيو اللي حصل? كانتي كماف بتعيطي ليو?
تساقطت دموع ناريماف غزيرة كىي تقوؿ في ألم  :قلت لها الحقيقة ..كىي جوة
منهارة كأنا مش قادرة أعملها حاجة...أرجوكي شوفيها
قالت أمنية كىي تربت علي يدىا مهدئة  :خالص يا ناريماف اىدم انتي بس كأنا
حشوفها

دخلت ناريماف إلي شقة أمنية كتهاكت علي إحدم المقاعد منتحبة في حرارة بينما
أسرعت أمنية إلي شقة ناربماف فوجدت ىند تنتفض باكية في انهيار فاحتوتها بين
ذراعيها كىي تهتف في لهفة  :بس ياحبيبتي ..بس ..
كاصلت ىند نحيبها الحار كلم تدرم امنية ماذا تقوؿ فلم يعد ىناؾ مايمكن قولو
غير أنها ضمتها في لهفة اليها كأخذت تربت علي ظهرىا ربما ىذا يساعد...ربما
***
مساءا اندفعت ىند من البوابة الخارجية الي داخل منزلها حاملة حقيبتها بسرعة
كبيرة استوقفتها جدتها قائلة بلهفة  :ىند ...مش حتسلمي عليا كعلي باباكي?
توقفت ىند كالتفتت اليها في حدة كقالت بمرارة كبيرة :دلوقتي عرفت يانانا انتي
كنتي عاكزاني أبعد عنها ليو...دلوقتي عرفت كنتي بتحذريني أقرب منها ليو?
تبادلت د نجوم مع ابنها نظرات ثم أطرقت نجوم برأسها دكف أف تجيب فقد
علمت أف ناريماف صارحتها بالحقيقة بينما أشاح طارؽ بوجهو فتابعت ىند بمرارة
كغضب  :بس يا نانا ىي ماتستاىلش إنك تحذريني منها أبدا ...كال تستحق
تخافي عليا منها ..إلف عمرىا ماعملت معايا حاجة كحشة ...دم ادتني حب ما
أخدتوش من أىلي .رغم أنكم ظلمتوىا..كظلمتوىا ليو يانانا ىو ? علشاف
مابتخلفش ? بابي طلقها كرماىا علشاف األكالد? طيب ماىو اتجوز كخلف عمل
ايو لبنتو الوحيدة? رباىا? حبها ? كاف ليها أب? قالت ذلك كىي تصرخ تقريبا في
انهيار
حاكلت جدتها التحدث كلكن طارؽ أشار إليها بالصمت فصرخت ىند  :انتم
ظلمتوىا يانانا كمع ذلك شوفي ىي عملت إيو معايا بس أنا مجبرة أبعد عنها
دلوقتي كأحرـ نفسي منها ثم أشارت الي كالدىا كقالت بكل غضبها  :ككلو
بسببك انت
تطلع إليها كالدىا مشدكىا فقالت كىي ترمقو بنظرات تفيض بالغضب  :أنا
بكرىك ..بكرىك من كل قلبي
عقد حاجبيو في غضب بينما ىدر صوت جدتها :ىند إيو اللي بتقوليو دا ?
اتجننتي?

صرخت ىند بكل انفعالها  :أيوه يانانا بكرىو ككاف نفسي مرة أقولها لو في
كشو..كأىي جت
ىتفت جدتها ثانية في غضب ىادر  :ىند ً
إياؾ تنطقيها تاني
قالت ىند بغضب كمرارة الدنيا  :لو مانطقتهاش يانانا فأنا حاساىا كويس ثم ألقت
نظرة علي كالدىا
تفيض بالغضب بينما أشار ىو لوالدتو كقاؿ في مرارة  :سيبيها ياماما..معاىا حق
في كل في كلمة قالتها ...ثم ألقي نظرة تفيض باأللم علي ابنتو التي رمقتو
بنظرات الغضب كالكره
قبل أف تندفع الي غرفتها فالتفتت نجوم إلي ابنها فوجدتو كاقف شاحب الوجو
يتابع ابنتو بنظرة في حزف عميق قبل أف يتجو الي الخارج فهتفت في قلق :طارؽ
التفت اليها كقاؿ بهدكء حزين  :أنا خارج اتمشي ياماما ..ماتقلقيش ثم غادر
فتهاكت ىي علي أريكتها كتركت دموعها تنساب كغمغمت في أسي  :أنا حالقيها
منين كال منين...أنا عملت ايو علشاف دا كلو...أنا تعبت تعبت ثم انتحبت في
حرارة
أما ىند فقد دخلت لغرفتها كأغلقت بابها خلفها في قوة ثم ألقت بنفسها فوؽ
فراشها كأخذت تنتحب في حرارة
***
بعد أسبوع
كاف أحمد كىيثم كامنية يتناكلوف العشاء كسأؿ أحمد أمو باىتماـ  :ماما ىي عمتو
عاملة إيو دلوقتي ?
أمو كىي تتناكؿ طعامها بفتور  :زم ماىي يا أحمد من الشغل علي شقتها كقافلة
علي نفسها..مابتتكلمش ..كحالتها تحزف
قاؿ في تعاطف  :حنسيبها كدا طيب?
أمنية في ىدكء حزين  :بص يا أحمد أنا علي عيني أشوفها كدا بس في كقت
بيبقي الواحد فعال حتي المواساة مش عاكزىا كعاكز يكوف لوحده..كعمتك دلوقتي

فعال مش عاكزة حد يلح عليها كال يكلمها..نسيبها براحتها شوية ..كربنا من عنده
الفرج
أكمأ برأسو متفهما بينما قاؿ ىيثم متعجبا  :أنا عاكز أعرؼ ايو دخل عمتو في
عالقة ىند بابوىا ..عمتو ذنبها إيو تزعل منها ليو ىند?
أمنية  :ىي مش زعالنة ياىيثم ىي مصدكمة بس كبرضو دم مفاجأة قاسية
عليها...بس كلها كاـ يوـ كتهدا
أحمد في اشفاؽ  :كىند ياماما مش المفركض نسأؿ عليها كنطمن?
رمقتو امو بنظرة سريعة متفهمة ثم تنهدت كقالت  :أنا فعال زعالنة علشانها كقلقانة
يا أحمد حالتها قبل ماتمشي كانت صعبة بس حنعمل إيو? عموما ىي مع جدتها
كابوىا برضو
غمغم في غضب مكبوت  :أبوىا دا سبب كل اللي بيحصل سواء لعمتو كال لهند
أمو بأسي  :ربنا يسامحو كيهديو...األياـ قادرة تنسي الناس أحزانها
زفر أحمد ثم قاـ من علي الغذاء كاتجو إلي غرفتو كأغلقها خلفو في
ضيق...فقامت أمنية برفع األطباؽ كساعدىا ىيثم في ىدكء
***
في المستشفي انهت ناريماف إحدم عملياتها ثم اتجهت إلي مكتبها كالتقطت
كرقة ككتبت عليها بضع كلمات ثم اتجهت مسرعة إلي مكتب د ليلي رئيسة
القسم فقالت زينب لعالية كىي تتابع ناريماف بنظرىا  :د ناريماف مش عاجباني
إبدا يا عالية ..شكلها مش طبيعي
عالية بقلق  :كال أنا..دم أكؿ مرة تغلط جوه العمليات لوال أنا أخدت بالي..
زينب متسائلة  :ماتعرفيش في إيو?
ىزت عالية رأسها نفيا كقالت  :مش عارفة يازينب...حاكلت كتير معاىا
مابتفتحش بقها بس حاسة إف جواىا حزف كبير..عينيها مالية دموع ىي مش عاكزة
تظهرىا ..أنا حتجنن إيو السبب ?!

زينب باشفاؽ :ربنا يصلح لها حالها ياعالية .د ناريماف عزيزة عليا قوم كيصعب
عليا اشوفها كدا
عالية بحزف  :كأنا يا زينب .بس يارب اإلجازة تريحها كتهدم أعصابها فيها
زينب مغمغمة  :يارب
في مكتب د ليلي تأملت الورقة التي قدمتها إليها ناريماف ثم سألت ناريماف في
دىشة  :إجازة ? كلمدة شهر? في حاجة ياناريماف?
أجابتها ناريماف في اقتضاب كبوجو جامد  :مافيش يا د ليلي بس أعصابي تعبانة
شوية
قالت د ليلي باعتراض :يا د ناريماف عندؾ كنتركؿ كمحاضرات لسنة خامسة
كتانية لسة ما...
قاطعتها ناريماف بضيق عصبي  :أنا رتبت كل حاجة مع د امينة كعالية كزينب يا د
ليلي مش حيحصل ديفيكت في أم حاجة
د ليلي معترضة  :أيوه بس...
قاطعتها ناريماف ثانية بعصبية :د ليلي ارجوكي أنا محتاجة االجازة دم...أنا ال
حعرؼ أركز في محاضرات كال في عمليات كال أم شغل كانا كدة..محتاجة
أىدم أعصابي
ليلي في رفق كىي تتأمل مالمحها الحزينة  :في إيو ياناريماف مالك?
زفرت ناريماف كقالت بلهجة أقل حدة  :مافيش يا دكتورة ليلي مافيش
د ليلي كىي تتأملها بعدـ اقتناع  :شكلك بيقوؿ غير كدا..عموما حمضي لك
اإلجازة بس يارب ترجعي منها كويسة كأعصابك ىادية
قالت ناريماف باقتضاب  :أشكرؾ
ثم أخذت الورقة بعدما مضتها د ليلي كقامت لتغادر فاستوقفتها د ليلي قائلة :
ناريماف
التفتت اليها ناريماف فقالت د ليلي بحناف امومي :لو احتجتي أم حاجة....
كلميني..انتي عارفة أنا بعتبرؾ زم بنتي

أكمأت ناريماف برأسها إيجابا كقد التمعت عيناىا بالدمع كغادرت دكف كلمة
فهزت د ليلي رأسها في تعاطف
***
في غرفتها جلست ىند تتصفح البوـ الصور الضخم الذم عملتو من صورىا مع
ناريماف كقد تساقطت دموعها غزيرة كغمغمت كىي تضم إليها األلبوـ :
كحشتيني
تجب فدلفت جدتها إلي الغرفة ككقفت
سمعت طرقات علي باب غرفتها كلكن لم ٍ
تتأملها لحظة ثم اقتربت لتجلس فوؽ طرؼ فراشها قائلة  :إيو ياىند حتفضلي
كدا لغاية إمتي يابنتي?ال أكل كال شرب كال بتركحي جامعتك ...عاكزة تموتي
نفسك ?
ىند بحزف  :إيو اللي في الحياة يخليني أحب أعيشها يانانا
قالت جدتها بلهفة كألم كىي تحتوم كجهها بيديها  :ليو ياحبيبة نانا بتقولي كدا?
قدامك العمر كلو ياحبيبتي تفرحي كتنبسطي
قالت ىند بوجوـ حزين  :مافيش حاجة تفرح فيها
قالت جدتها بألم كىي تضمها إليها  :ال ياحبيبتي ماتقوليش كدا ..انتي لسة
صغيرة قوم علي كدا
تجب ىند بل بكت في صمت فقالت جدتها كىي تربت علي ظهرىا  :إف كاف
لم ٍ
علي موضوع ناريماف فهي يا حبيبتي زم ما انتي قلتي ? عملت معاكي حاجات
كتير كمعايا ماتكرىيهاش يابنتي...إحنا اللى ظلمناىا
ابتعدت ىند عن صدر جدتها كقالت باستنكار :أكرىها? ال يانانا...أنا عمرم ما
حكرىها.ىي ماعملتش معايا حاجة تخليني أكرىها..بالعكس ىي اللي كانت
المفركض تكرىني كطبيعي جدا تضطهدني بعد اللي عملتوه معاىا لكنها عملت
معايا اللي بتعملو أم أـ كأكتر..أنا ماشفتش من أمي كأبويا حب كال حناف زم
ماشفت منها ..مامي كانت دايما تزعق لي كتتعصب عليا كتقولي انتي شبو أبوكي
انتي شبو أبوكي..دايما كنت بشوؼ في عينيها كرىها ليو..كانت بتطلع عليا
غضبها منو ككرىها ليو ..بابي زم ماحضرتك عارفة االتنين كانوا بيكرىوا بعض فيا

اما ىي..ىي حبتني بجد كخافت عليا كقدمت لي كتير..حببتني في الكلية اللي
كنت كارىاىا ..خالؿ كاـ شهر بس يانانا اتعلمت حاجات ما اتعلمهاش طبيب
امتياز كدخلت عمليات كاتصورت مع رئيس الجامعة صورة حتحط في لوحة
شرؼ الجامعة.ادتني درع التفوؽ بتاعها علشاف تشجعني..ادتني الحب كالتقدير
اللي مالقتوش مع أمي كأبويا..أنا مذىولة لغاية دلوقتي إنها كانت مرات ابنك في
يوـ من األياـ ..ألف عمرىا ما اتكلمت عنك بسوء كال حسيت جواىا كره ليكي
..كال لحد أنا اليمكن أكرىها يا نانا ..بالعكس أنا ما استاىلش الحب اللي ىي
ادتهولي ..بس أنا كارىة الظركؼ اللي حطتني في الموقف دا معاىا...أنا كارىة
إني أكوف مجبرة إني أبعد عنها لكن ال يمكن أكرىها يانانا ال يمكن أكرىها ثم
انتحبت في حرارة فضمتها اليها جدتها في لوعة كىي تربت عليها  :خالص
ياحبيبتي خالص...علشاف خاطر نانا ماتعمليش كدا في نفسك ...خالص
***
نزلت د نجوم من عند ىند كاتجهت الي غرفة المكتب حيث جلس ابنها طارؽ
يقلب في بعض األكراؽ كجلست أمامو قائلة بحزف غاضب  :ىند تعبانة قوم
ياطارؽ..البنت حتضيع مننا
زفر كأغلق الملف الذم بيده كىو يقوؿ بهدكء حزين :طيب ياماما أنا بإيدم إيو
أعملو?
قالت بصرامة :كتييير .بإيدؾ كتير ياطارؽ..قرب منها كتاخدىا في حضنك ..ىي
ىند دم مش بنتك?
رمقها بنظرة سريعة قبل أف يقوؿ بمرارة  :بنتي ياماما .بنتي كقلقاف عليها كحزين
علشانها .بس لألسف مش حقدر أساعدىا..بتكرىني زم ما انتي شايفة كمش
مدياني فرصة حتي أتكلم معاىا..نظراتها ليا كلها غضب ككره كمعاىا حق ما
أقدرش ألومها
قالت أمو في الحاح  :معلش يا طارؽ حاكؿ معاىا تاني كتالت كرابع .كصدقني
ىي مش بتكرىك بس ىي زعالنة منك كدا يفرؽ كتير..كمش حقف متكتفة كأنا
شايفاىا بتدبل قدامي كليل نهار عياط...انت الوحيد دلوقتي اللي تقدر تساعدىا

قاؿ في عتاب غاضب كىو يتأمل أمو  :ماما أساعدىا إزام كأنا مش قادر أبص
في كشها ?مكسوؼ منها ككأنها مش بنتي ما اتعودتش انها تكوف بنتي كمش
بمزاجي كحضرتك عارفة كويس أنا بعدت عنها ليو كل اللي قالتو صح حقولها إيو
كاللي ىي حاسة بيو دلوقتي أنا حاسس بيو كأكتر..كمحبوس جواه من سنين..أنا
زيها ياماما غريق كالغريق مايقدرش يساعد غريق
فهمت نجوم مايرمي اليو فقالت في انفعاؿ غاضب كىي تقوـ من مقعدىا  :طارؽ
إحنا غلطنا غلطة أنا كأبوؾ..دفعنا تمنها غاالي سنين طويلة كأنا يابني خالص
مابقيش ليا في العمر كتير مايهمنيش لو فضلت تعاقبني اللي اتبقي من العمر
كتبعد عني لكن بنتك..ىند ليو تدفع معانا التمن? انت كماف حتفضل لغاية امتي
حبيس أفكارؾ كغضبك?..فوؽ يابني قبل فوات األكاف علشاف بنتك
كعلشانك.أنا مش عاكزة من الدنيا غير أشوفها تاني سعيدة ..تصبح علي خير
قامت إلي غرفتها بينما كضع ىو رأسو بين كفيو في حزف كألم كبيرين
***
األحد صباحا نزلت ىند من غرفتها متجهة للخارج كانت جدتها جالسة في
حديقة المنزؿ
فسألتها :رايحة فين ياىند?
أجابت ىند دكف أف تلتفت بوجوـ :الجامعة يانانا
قالت في حناف  :طيب ياحبيبتي الحمد هلل ..خدم بالك من نفسك
غمغمت  :إف شاء اهلل
أتي كالدىا من الداخل كاستوقفها قائال  :ىند استني أنا رايح أخلص كرؽ في
الجامعة حوصلك
رمقتو بنظرة جافة قبل أف تقوؿ  :شكرا أنا معايا عربيتي
قاؿ  :عربيتك بطاريتها فرغت بقالها كتير كاقفة مابتتحركش
ىند بجفاء  :حاخد تاكسي
قاؿ في حزـ  :مش حينفع ...تعالي حوصلك

رمقتو بنظرة باردة ثم أسرعت الي سيارتو كجلست بآلية في مقعدىا بينما دار ىو
ليجلس بجانبها كيدير السيارة كينطلق ك
تابعتهم د نجوم بنظرىا ثم نظرت إلي السماء كقالت بعين دامعة راجية :يارب
أصلح لي حالهم..كاىديهم كطمن قلبي علي ابني كحفيدتي كاغفر لي ذنبي
أما في السيارة فقد جلست ىند صامتة تماما مشيحة بوجهها تجاه النافذة كأخذ
طارؽ يلقي نظرة عليها من آف آلخر ثم قاؿ فجأة  :عارؼ إنك بتكرىيني
التفتت اليو بحدة كرمقتو بنظرة باردة دكف أف تجيب فتابع قائال في مرارة :
كمعاكي حق..مش حقدر ألومك بس..لو عرفتي ظركفي يمكن تعذريني
لم يب يد عليها أم تأثر بكالمو بل ظلت ترمقو بنظراتها الجافة الباردة قبل أف تسألو
فجأة في عدكانية  :ممكن أسألك سؤاؿ ?
قاؿ  :اسألي ياىند
قالت بلهجة ىجومية  :انت ليو طولت اإلجازة المرة دم? بقالك أكتر من شهر
ممكن أعرؼ السبب ?
قاؿ كىو يتأملها بنظرات حانية  :علشانك ياىند ..
رددت بتهكم بارد :علشاني ? دا من إمتي?
تجاىل لهجتها المتهكمة كقاؿ بهدكء حاني :من دلوقتي ..أنا بحاكؿ إني...
قاطعتو بحدة غاضبة  :كال علشاف عرفت من نانا اف ماما ناريماف بقت قريبة
مني..فنزلت علشانها يمكن تعرؼ تشوفها كترجع اللي كاف بينكم?
عقد حاجبيو في غضب كىو يتأملها ثم زفر قائال بلهجة حاكؿ جعلها ىادئة  :ال
مش كدا ..الموضوع مالوش عالقة بناريماف...رغم مشاعرم ناحيتها اللي مش
حنكرىا كعمرم ما أنكرتها...لكن أنا طولت اإلجازة فعال علشانك حالتك
النفسية كانت صعبة كماكنتش أقدر أسيبك كانتي كدا
رفعت حاجبيها كىي تتأملو كقالت بتهكم ساخر  :دا بجد? حضرتك مهتم بحالتي
النفسية???? غريبة
مرة أخرم أسلوبها كقاؿ بهدكء  :إيو اللي غريب فيها ?

قالت بسرعة كبغضب :أنا ياما مريت بظركؼ صعبة كتير يابابي.ياما تعبت ..ياما
مرضت..ياما بكيت ..ماكنتش جنبي...اطمن يابابي أنا مريت بحاجات أسوأ من
كدا كالحمد هلل عديت منها ..من غيرؾ ..ياريت ترجع لشغلك ألني مش محتاجة
لك
قالت ذلك كفتحت باب السيارة لتسرع إلي باب الجامعة بينما تجمد ىو مكانو
يتأملها كقد اخترقت كلماتها قلبو كسكين حاد مزقو تمزيقا...تقلصت مالمح
كجهو في ألم فأخذ يبحث في جيبو بسرعة حتي اخرج أحد األقراص ككضعو في
فمو سريعا كابتلع كراءه ماء من قاركرة بجانبو ثم جلس لحظات داخل سيارتو قبل
يغادرىا كيتجو إلي الجامعة بدكره كقد أيقن أف عالقتو بابنتو متدىورة ألقصي مدم
كتحتاج إلي كثير من الوقت إلصالحها ...كالجهد
***
خيبة أمل قوية شعرت بها ىند حين دلفت د عالية إلي المدرج كقدمت نفسها
إليهم كعرفتهم إنها جاءت بدال عن د ناريماف نظرا لظركؼ تمر بها كأنها ستعطيهم
آخر محاضرتين نيابة عنها .لقد أتت خصيصا لتراىا كلو من بعيد أكثر من.شهر
كامل مضي لم ترىا فقررت أف تحضر المحاضرة كتراىا كلكن ىاىي لم ً
تأت.أم
ظركؼ منعتها عن إلقاء المحاضرة? لم تطق ىند صبرا فغادرت القاعة سريعا بعد
انتهاء المحاضرة بالرغم من حاكالت نسرين معها الستبقائها كمحاكلة التسرية عنها
إال أنها غادرت لم تحتمل فكرة العودة إلي المنزؿ ثانية كاالنكفاء علي فراشها في
غرفتها .كانت تشعر أف الدنيا تضيق بها رغم رحابتها بعد تفكير قررت الذىاب
اليها..منزؿ ناريماف..أخذت تاكسي إلي ىناؾ..سترتمي في أحضانها كتعتذر لها
عن بعدىا عنها .ستقبل يديها كتخبرىا أنها لن تبتعد عنها ثانية مهما حدث كأف
الحياة ليس لها طعم بدكنها ..نزلت من التاكسي مسرعة كاتجهت الي المنزؿ
كانت أمنية تقوـ بمسح الساللم حين لمحت ىند فاقتربت منها قائلة في دىشة :
ىند?
أسرعت ىند إليها كعانقتها كقالت مقاكمة دموعها  :ازيك ياطنط أمنية ..كحشتيني
عانقتها أمنية بحرارة كقالت كىي تربت علي ظهرىا  :أىال ياىند..كانتي كماف
ياحبيبتي..عاملة إيو?

قالت ىند بصوت مبحوح من االنفعاؿ :الحمد هلل...كويسة
قالت أمنية في حناف  :الحمد هلل..تعالي ياىند ادخلي
سألتها ىند بلهفة كبيرة  :فين مامي ? عاكزة أشوفها
تنهدت أمنية كقالت بأسي  :ناريماف سافرت يا ىند
نزلت كلمتها علي قلب ىند كالصاعقة فرددت ملتاعة  :سافرت?
قالت أمنية بأسي  :أيوه...بقالها تالت أسابيع
اتسعت عينا ىند في ذىوؿ ثم قالت بشفاة مرتعشة  :سافرت فين ياطنط أمنية?
أجابتها أمنية بشفقة كىي تتأمل مالمحها الشاحبة الحزينة كعينيها الدامعتين :
ماقالتش ليا ياىند كال اتكلمت معايا ...ىي قالت حتغير جو كتهدم كترجع
كقفت ىند لحظات متجمدة تنظر إلي شقة ناريماف المغلقة في إحباط كمرارة
كانسالت دموعها غزيرة فربتت أمنية علي كتفها كقالت في تعاطف كىي تأخذ
بيدىا إلي شقتها :تعالي ياىند...تعالي اقعدم معايا شوية نتكلم
تبعتها ىند كجلست معها في الردىة تبكي في صمت فقالت أمنية كىي تمسح
علي رأسها  :أنا كنت عارفة كمتأكدة أنك حترجعي كقلت لها بس ىي
ماصدقتش...كانت فاكرة إنك خالص كرىتيها كمش حتشوفك تاني فضلت قافلة
علي نفسها مابتكلمش حد كبعدين أخدت إجازة كقالت لي حتسافر تهدم
أعصابها
كجمت ىند لحظات قبل تجهش بالبكاء
فأسرعت أمنية تضمها اليها قائلة  :بس ياىند..كفاية ..علشاف خاطرم
ىند كىي تبكي بحرارة  :كحشتني قوم يا طنط أمنية..عاكزة أشوفها..أنا مابقتش
قادرة أعيش من غيرىا ..إزام تفكر إني ممكن أكرىها ?
قالت أمنية كىي تربت عليها  :عارفة ياحبيبتي عارفة..كىي كماف ركحها بقت
فيكي ..ىي حترجع ياىند .لما تكلمني حقولها انك جيتي ...أكيد حتقطع
اإلجازة كتيجي
ابتعدت ىند عن صدر أمنية كقالت برجاء  :ممكن أقعد شوية في شقتها

قالت أمنية مسرعة كىي تمسح كجهها بحناف  :طبعا ياحبيبتي دا بيتك..اقعدم
زم ما انتي عاكزة..ثم قامت معها إلي شقة ناريماف فتحتها كدلفت ىند الي
الداخل تتأملها باشتياؽ كحنين كقالت أمنية كىي تربت علي كتفها  :خدم راحتك
ياىند..بس اعملي حسابك حتتغدم معانا النهاردة
قالت ىند بحزف  :اعذريني ياطنط أمنية أنا مش.......
قاطعتها أمنية كىي تضغط علي يدىا بحناف :ال حتتغدم معانا..انتي كحشتيني
..كبعدين زم ما انتي شايفة ناريماف من ساعة ما سافرت كأنا حاسة بالوحدة ألنها
بالنسبة لي أختي الصغيرة كبنتي كىي كحشاني أنا كماف..كىيثم كأحمد طوؿ اليوـ
بره كأنا في البيت بطولي..كنسيني شوية..قالت ذلك كترقرقت عيناىا بالدموع
فقالت ىند في استسالـ كىي تربت علي يدىا  :حاضر ياطنط أمنية حتغدم
معاكم
ابتسمت أمنية كقالت  :أيوه كدا علي األقل أعمل األكل بنفس..أسيبك بقي
كأركح أحضره كحرجع أخدؾ تاني
تركتها بينما تجولت ىند في الشقة ..أخذت تداعب تيمور ككوكي كتأكلهم ..ثم
دلفت الي غرفة النوـ جلست علي السرير كأخذت تتأمل صورة لها تجمعها مع
ناريماف فأخذتها لتضمها إلي صدرىا ثم تمددت علي السرير كنامت بعمق
***
عاد طارؽ إلي المنزؿ كاتجو إلي غرفة المكتب فاستوقفتو كالدتو متسائلة  :ىي
ىند ماجتش معاؾ?
توقف كقاؿ:ال.أنا خلصت األكراؽ كرجعت كليتها علشاف أكصلها مالقتهاش
بحسبها رجعت
نجوم بقلق  :ال مارجعتش لسو
زفر كقاؿ كىو ينظر لساعتو  :حتكوف راحت فين ياماما ? كلميها دلوقتي علي
تليفونها
كانت كالدتو بالفعل ممسكة بهاتفها كقامت باالتصاؿ عدة مرات بهند كلكنها لم
تجب فتصاعد القلق بداخلها بينما سألها طارؽ متوترا  :إيو مابتردش?
ٍ

كالدتو بلهجة حاكلت جعلها ىادئة حتي ال تثير خوفو  :ال بس ماتقلقش ...أكيد
مع نسرين
نقر بأصابعو فوؽ راس الكرسي كقاؿ  :طيب كلميها كدا ...
قامت نجوم باالتصاؿ بنسرين كلكنها أخبرتها أف ىند قد غادرت بعد أكؿ
محاضرة فشعرت نجوم بقلق حقيقي كىي تغلق الهاتف فابتدرىا طارؽ متسائال :
ىا ياماما ..مش معاىا صح?
قالت د نجوم بهدكء مغالبة قلقها  :ال يا طارؽ دم سابت الكلية من أكؿ
محاضرة
ىز رأسو كقاؿ بغضب  :كىي متعودة بقي علي كدا? تخرج براحتها كتيجي
براحتها? ىو دا نظامك معاىا ياماما?
قالت امو بضيق  :ال ىي متعودة تتصل بيا تعرفني لو حتركح ىنا كال ىنا..أنا قلقانة
ليكوف حصلها حاجة..انت شايف كانت عاملة إزام ك...بترت عبارتها حين
تذكرت شيئا ما كقالت بسرعة كىي تمسك بهاتفها  :إزام مافكرتش في كدا ثم
قامت باالتصاؿ بأمنية التي أجابتها كأخبرتها أف ىند عندىا فتنهدت في ارتياح
كقالت كىي تغلق ىاتفها :اطمن طلعت عند أمنية مرات أخو ناريماف..أكيد راحت
تشوؼ ناريماف..كحتتصدـ لما تعرؼ إنها مسافرة
قاؿ طارؽ كىو يتجو للخارج مسرعا  :حركح أجيبها كركب سيارتو كأنطلق بها
***
شفقة كبيرة شعرت بها أمنية بعد أف أنهت اتصالها بجدة ىند ثم اتجهت لشقة
ناريماف لتراىا فوجدتها نائمة كمحتضنة صورة ناريماف ..مالت عليها كقالت كىي
تهزىا برفق :ىند...ىند
انتفضت ىند فوؽ فراشها في فزع تتأمل أمنية التي أسرعت تربت عليها مهدئة :
ماتخافيش دم أنا
تأملتها ىند لحظات ثم ألقت نظرة علي ساعتها قبل أف تقوـ ىاتفة  :يااااه الساعة
بقت ستة...نانا اتصلت بيا كتير

ربتت أمنية علي كتفها مطمئنة كقالت  :اتصلت بيا كأنا طمنتها كباباكي حيجي
ياخدؾ...عاكزاكي تتغدم قبل مايجي ياال بقي علشاف أنا ماكلتش مستنياكي
أكمأت ىند برأسها إيجابا كقامت معها كألقت نظرة أخرم علي الشقة قبل أف تغلق
بابها خلفها...كجلست علي المائدة قائلة في خفوت حرج حين كجدت كالن من
ىيثم كأحمد جالسين يتأملونها  :مساء الخير
أجابها أحمد كىو يتأملها بنظرات حانية بينما قاؿ ىيثم مداعبا في لوـ :كحشتينا
ياىند..كدا ما تسأليش عن أكالد خالك?
أجابتو ىند بصوت متهدج حزين  :معلش ياىيثم .أنا كنت تعبانة ك..
أحمد في و
ىدكء و
حاف مقاطعا  :إحنا عارفين ياىند..ىيثم بيهزر معاكي بس
رمقتو بنظرة سريعة خجولة ثم اشاحت بوجهها فقالت أمنية كىي تضع الطعاـ
أمامها  :مش عاكزين نضيع الوقت في الكالـ .كلي ياىند قبل ما باباكي يوصل
سألها أحمد في دىشة  :ىو دكتور طارؽ جام?
أجابتو أمو  :أيوه يا أحمد جام يوصلها للبيت ?في حاجة?
زفر أحمد في ضيق فرمقتو أمو بنظرة محذرة بينما قاؿ ىيثم في إحباط  :ياخسارة
كنت ناكم بعد الغدا ألعب معاكي شوية بالم ستيشن كاغير لك المود ..
ارتسمت ىند ابتسامة شاحبة علي كجو ىند كغمغمت بشركد  :لما مامي ترجع إف
شاء اهلل
كاغركقت عيناىا بالدموع فتبادلوا النظر بينما ربتت أمنية علي ظهرىا في تعاطف
أما أحمد فقد أحرقتو دموعها كشعر أف قلبو يتمزؽ من نظرات عينيها الحزينة
فعض شفتيو في غضب قبل أف يقوؿ فجأة ألمو :ماما ..لما عمتو تكلمك خليها
تقطع اإلجازة كترجع بقي
أدركت أمو مايعتمل بداخلو فقالت مبتسمة في حناف :حقولها يا أحمد ماتقلقش
رف جرس المنزؿ فقاـ أحمد مسرعا ليجد طارؽ أمامو فقاؿ بلهجة باردة :أىال
كسهال
طارؽ  :ىند موجودة ?
تدخلت أمنية قائلة في ترحاب :أىال يادكتور طارؽ ..اتفضل

قاؿ بأدب :أىال مداـ أمنية..معلش مش حقدر..خليها تيجي أنا مستنيها تحت
في العربية
تابعو أحمد بنظرة بينما قامت ىند قائلة  :شكرا يا طنط أمنية علي األكل تسلم
إيدؾ
قالت أمنية بحناف  :علي إيو يابنتي..انتي كلتي حاجة? ثم عانقتها كقالت  :تعالي
ياىند في أم كقت..دا بيتك
قالت ىند بصوت مختنق :حاضر
خرجت كنزؿ معها أحمد ليوصلها كقاؿ لها بصوت حمل كل مشاعره  :ىند لو
احتجتي أم حاجة في أم كقت كلميني
تأملت مالمحو الحانية القوية التي ذكرتها بوجو ناريماف كقالت  :أكؾ ...متشكرة
راقبها كىي تركب بجوار كالدىا لينطلق بسرعة بينما عاد ىو أدراجو كذىب مباشرة
إلي غرفتو كأغلقها خلفو بقوة
***
كداخل سيارتو طواؿ الطريق كانت ىند صامتة تسند رأسها علي نافذة السيارة
كمشيحة بوجهها دموعها تنساؿ بهدكء علي كجهها تزيلها بيدىا من كقت
آلخر..كاف كالدىا يلقي نظرة عليها من آف آلخر..يملئو شعور بالشفقة تجاىها
كلكن لم يتفوه بكلمة حتي كصلوا فنزؿ كدار حوؿ السيارة ليفتح لها كلكن ظلت
جالسة في مكانها فقاؿ في رفق :انزلي ياىند ياال
رمقتو بنظرة عدكانية كىتفت فجأة :مش عاكزة أنزؿ
سألها كىي تميل إليها :مش عاكزة تنزلي?
ىتفت باكية  :مش عاكزة ادخل البيت دا..أنا مابقتش طايقاه ثم انخرطت باكية
في حرقة
تسمر في مكانو لحظات يتأملها في تردد قبل أف تتغلب عليو عاطفة األبوة
فجذبها من يدىا ليخرجها من السيارة كقاؿ كىو يحاكؿ ضمها إليو :تعالى
كلكنها ىتفت في ىيستريا كىي تحاكؿ االبتعاد عنو  :ابعد عني ..أنا بكرىك

أمسكها ذراعيها بقوة ليسيطر عليها كيضمها إليو قائال بحناف أبوم :اكرىيني مش
حمنعك بس الزـ تعرفي إني بحبك كبخاؼ عليكي ..بخاؼ عليكي من نفسي
حتي
صرخت في انهيار كىي تحاكؿ اإلفالت منو  :سيبني
ضمها إليو أكتر كىو يقوؿ  :ال مش حسيبك..مش حسيبك تاني حتي لو
كرىتيني مش حسيبك كانتي كدا
ضعفت مقاكمتها كانهارت باكية فاحتواىا بذراعيو القويتين كقبل رأسها كقاؿ
بحناف الدنيا  :أنا أبوكي حفضل معاكي كجنبك أنا خالص مابقتش عاكز حاجة من
الدنيا غير انك تبقي كويسة حتي لو بتكرىيني
كاصلت بكاءىا الحار فظل محتويها حتي ىدأ نحيبها قليال فحملها بين ذراعيو
كطفل صغير إلي غرفتها ككضعها في فراشها قبل أف يخلع عنها حذاءىا كيدثرىا
يقم بل
كجلس بجوارىا يمسح علي رأسها كقتا طويال حتي استسلمت للنوـ ..لم ٍ
أتي بكرسي ليضع عليو قدمو كظل ىكذا طواؿ الليل بجانبها لم يهدأ لو جفن كاف
مرأم حزنها كفيال ليفجر طاقة أبوتو المكبوتة سنين طويلة..كقد أثلج ىذا صدر
نجوم كثيرا
***
في منزلها جلست زينب ليال في غرفتها كاضعة مجموعة كبيرة من األكراؽ
تصححها علي السرير..دلف يحيي الي الغرفة كسألها بلهجة مرحة كىو يلقي
نظرة :بتعملي إيييو?
قالت دكف أف تنظر اليو  :زم ما انت شايف بصحح امتحانات
ماؿ برأسو اليها كجذب نفسا عميقا ثم قاؿ بإعجاب  :إيو دا? برفاف جديد?
قالت بسرعة دكف أف ترفع عينيها عن الورؽ :أيوه قلت أغير
قاؿ ىامسا كىو يميل إليها :حلو قوم
رمقتو بنظرة حادة قبل تلتفت الي كرقها ثانية كتقوؿ :مالك يايحيي في إيو?
قاؿ كىو يجلس إلي جوارىا كيهمس  :البرفاف ريحتو جننتني

زفرت كقالت  :يحيي..شايف تالؿ الورؽ اللي قدامي? كلسة العياؿ صاحيين
كماخلصوش،كاجباتهم...يعني كرايا ىم مايتلم
قاؿ في حماسة كىو يقفز من علي السرير  :حساعدؾ..حركح اذاكر لهم
كانيمهم..ثم ماؿ إليها ثانية كىمس :كانتي بقي خلصي التصحيح بسرعة...
نجحي العياؿ يازينب علشاف ربنا ينجح لك كالدؾ كينجح لي مقاصدم أنا كماف
ثم أسرع للخارج فغمغمت  :ىو إيو أصلو دا?
انهمكت ثانية في التصحيح كفوجئت بو يدخل للغرفة ىاتفا في حرارة  :خالص
ياستي خلصوا كاجباتهم كناموا
التفتت إليو في دىشة ثم نظرت إلي ساعتها كقالت  :إيو دا ? انت لحقت تذاكر
لهم كتنيمهم كماف ? في نص ساعة ? انت بتكركت?
قاؿ في زىو  :ال ماكركتش يا زينب أنا إديتهم حافز لو خلصوا بدرم كناموا
حوديهم آخر االسبوع فسحة حلوة فما صدقوا
قالت متهكمة  :آه إديتهم رشوة يعني...ثم عاكدت التصحيح فجلس إلي جوارىا
كماؿ إليها ىامسا :ىا قدامك قد إيو?
زفرت كقالت  :لسة ياييحي ...خمسين كرقة
حك رأسو كقاؿ  :طيب أنا حركح أشطب لك المطبخ ىو? كأعمل شوية
ساندكتشات كدا تكوني خلصتي ..تماـ? ..شكل ليلتنا فل النهاردة
ثم غادركتابعتو بنظرىا قبل أف تهز رأسها ثانية كتغمغم متهكمة  :شكلها فعال
حتبقي ليلة أنس
عاد بعد قليل كجلس ثانية قائال في مرح  :ياال يا ستي ظبطتلك المطبخ أىو
كخليتو فل علشاف ماتقوليش بيساعدنيش
قالت بسرعة كىي تواصل التصحيح  :شكرا يا يحيي ربنا يخليك ليا
ماؿ إليها كىمس كىو يغمز بعينيو  :عاكزؾ تشكريني بطريقة تانية
رمقتو من فوؽ لتحت من تحت نظارتها كقالت متعجبة  :مالك ياييحي قلبت
علي حمدم الوزير ليو كدا

ىمس  :ماىو انتي محاصراني..برفانات تهبل..لبس يجنن ..تسريحة جديدة
عاكزاني أتصرؼ إزام  ...ثم جذب الورؽ بعيدا كقاؿ  :الزـ أكوف حمدم الوزير
قالت كىي تبتعد كتعيد الورؽ مكانو  :ال ماىو انت مش كاخد بالك إني عندم
عذر
تراجع مرددا في إحباط :عذر? تقصدم إيو?
قالت  :عذر يايحيي
فهم ماترمي إليو كقاؿ في حنق  :آه..كدا يعني..طيب حتخمد بقي..أطفي النور
دا كصححي بره
قالت كىي تحاكؿ كبح ضحكتها  :ال مش حينفع أنا سقعانة قوم حشغل
األباجورة اللي جنبي كانت اطفي بقية األنوار
رمقها بنظرة غيظ بينما تظاىرت ىي باالنهماؾ في التصحيح محاكلة منع
ضحكاتها فناـ كجذب الغطاء عليو ثم ركل بقدمو كومة األكراؽ التي أمامها
فتبعثرت كلها علي األرض كسط شهقاتها الملتاعة كردد  :عذر ..اؿ ماشي ثم
ناـ بينما قامت ىي تلملم األكراؽ ثانية
***
حمدم الوزير????
أطلقت عالية ضحكة عالية مجلجلة كىي تردد الكلمة بينما لكزتها زينب مغتاظة
كقالت :بتضحكي علي إيو ?
عالية كىي تتمايل من الضحك  :موضوع حمدم الوزير يهلك كمنظرؾ بقي كىو
بيبعتر لك الورؽ علي األرض بعد خيبة األمل
قالت زينب ضاحكة كقد تناست غيظها  :دا كاف حيموت من الغيظ ياعالية
خصوصا بعد ماشطب المطبخ كذاكر للعياؿ كىيأ نفسو
عالية ضاحكة  :إال موضوع حمدم الوزير دا....دا صفوت لو عرؼ حيموت من
الضحك كحيمسكها لجوزؾ

تغيرت مالمح زينب كقالت بجدية محذرة :عالية...إياؾ تكوني بتحكي لجوزؾ أم
حاجة بنقولها لبعض? كإياؾ تحكي لو دم جوزم كجوزؾ أصحاب كلو يحيي عرؼ
إني حكيت حيطلقني ...المواضيع دم مافيهاش ىزار
قالت عالية ضاحكة :ال يا زيزك أنا بهزر معاكي مش حقوؿ
رمقتها زينب بنظرة متشككة كقالت  :أصلي عارفاكي بتاخدم األمور دم ببساطة
كبهزار لكن إال كدا ياعالية يحيي صعيدم كأنا كماف اللي بقولو بيني كبينك
ماينفعش تقوليو لجوزؾ كإال مش ححكي لك حاجة تانية
قالت عالية كىي تلكزىا بجدية  :يابنتي بهزر معاكي ..ياساتر مابتعرفيش الهزار
قالت زينب بلين  :ال ياختي بعرؼ بس أصلك عيلة كيتخاؼ منك
عالية ضاحكة :ال اطمني أنا عالية مش عيلة
ىزت زينب رأسها كقالت  :ربنا يستر...مافيش أخبار عن د ناريماف?
أجابتها عالية كىي تجلس  :حترجع أكؿ األسبوع الجام إف شاء اهلل
سألتها زينب باىتماـ :عرفتي إزام?
ىزت عالية كتفيها بزىو  :العصفورة قالت لي
قالت زينب بثقة  :أكيد أمنية انتي علي اتصاؿ معاىا
ىزت عالية رأسها كقالت  :أيوه
سألتها زينب  :طيب ماتعرفيش سافرت فين?
قالت عالية نافية  :ال حتي أمنية ماتعرفش ..د ناريماف بتراسلها من الواتس بس
علشاف ماحدش يوصل لها كال يكلمها
ىزت زينب كتفيها في تعجب  :يارب تكوف ىديت كأعصابها ارتاحت..إحنا فعال
محتاجينها
عالية بحنين  :كاهلل يازينب الشغل مش محتمل في غيابها يمكن اللي مهوف شوية
علي الواحد كجودؾ
قالت زينب مبتسمة في زىو :أخيرا عرفتي قيمتي?
عالية مداعبة  :طبعا من زماف يازيزك...ياال بقي نشتغل كفاية رغي

قامتا للعمل فمالت عالية فجأة علي زينب كقالت بجدية  :علي فكرة في فيلم
حلو قوم حيتعرض بالليل النهاردة
سألتها زينب باىتماـ  :بجد? لمين?
قالت عالية بجدية  :لحمدم الوزير
عقدت زينب حاجبيها في غيظ فقهقهت عالية كىي تمشي أمامها متمايلة
كلكن بترت قهقهتها حين أمسكت زينب بكومة من الملفات كقذفتها لترتطم
برأسها من الخلف فتأكىت بقوة كىى تنحنى كتمسك برأسها بينما قالت زينب
كىي تتجو للعمليات :تستاىلي ياجزمة

األياـ التالية حرص طارؽ علي متابعة ابنتو دكف ضغط يوصلها للجامعة كيذىب
ليحضرىا يحاكؿ أف يشعرىا بنوع من التعويض كىي من جهتها لم تعد تعاملو
بعدكانية مثل السابق كلكن أيضا لم يي ًز ٍؿ مايفعلو معها ما بداخلها من جانبو كبينما
كانت جالسة في كافية الكلية في شركد يملئها إحساس عارـ بالكآبة كالحزف رف
ىاتفها المحموؿ فألقت نظرة علي المتصل كلما لبثت أف اتسعت عيناىا في
دىشة كفرحة أجابت بلهفة الدنيا  :مامي?
أتاىا صوت ناريماف الدافئ الحنوف  :أيوه ياىنود كحشتيني
قالت ىند بصوت متهدج  :كانتي كماف قول
قالت ناريماف بحناف الدنيا :أنتى فين ياىند ?
ىند بلهفة  :أنا في الكلية?
سألتها ناريماف  :فين يعني?
أجابتها ىند بصوت متحشرج :في الكافية
قالت ناريماف  :طيب اخرجي كماف دقيقتين..باعتة لك ىدية
قالت ىند بصوت متهدج باكي :ال مش عاكزة ىدية..أنا عاكزة أشوفك..أنا جاية
لك
قالت ناريماف بصوت حنوف :اخرجي بس خدم ىديتك كبعدين نتكلم ثم أغلقت
الخط فقامت ىند بعد أف أخذت حقيبتها كغادرت الكافية..ككقف تتلفت حولها
كتجمدت حين كجدت ناريماف كاقفة لها من بعيد كما أف رأتها حتي ابتسمت
كفتحت لها ذراعيها فتسمرت ىند لحظات تتأملها غير مصدقة أنها أمامها أخيرا
كما لبثت أف ىركلت إليها باكية كطفل صغير كجد امو بعد غياب فتلقفتها ناريماف
بين ذراعيها كضمتها إليها بقوة كاخذت تقبل رأسها كىي تقوؿ بحناف الدنيا :
كحشتيني يا قلبي ..كحشتيني قوم
لم تنطق ىند بكلمة بل تشبثت بكلتا يديها لمالبس ناريماف كىي تبكي بحرارة
فأخذت ناريماف تربت عليها كتقبل رأسها لحظات ثم أبعدتها عنها قليال كقالت
بحناف كىي تمسح كجهها  :مش حتقولي لي كحشتيني ?

تجب ىند بل تأملت ناريماف بحب كبير ثم عانقتها ثانية كقالت بصوت
لم
ٍ
متهدج :ماتسيبينيش تاني
قالت ناريماف بتأثر كىي تقاكـ دموعها  :حاضر.مش حسيبك تاني مهما حصل
ألني جربت كعرفت إني ما أقدرش أعيش من غيرؾ تاني
ىند باكية  :كال أنا يامامي ..مافيش حاجة لها طعم من غيرؾ
قالت ناريماف كىي تربت عليها برفق :طيب ياال نركح بقي علشاف أنا جيت من
السفر يادكبك حطيت الشنط كسلمت علي أمنية كجيت لك علي طوؿ
قالت ىند كىي مازالت متشبثة بها بقوة ككأنها تخشي أف تفقدىا ثانية :أنا عاكزة
أفضل معاكي علي طوؿ
قالت ناريماف كىي تسير معها الي السيارة بحناف غامر :أنا كلمت جدتك
ككافقت تقعدم معايا شوية كباباكي كماف كافق
قالت ىند كىي تجلس إلي جوارىا باكية كطفل باعتراض  :ال مش شوية..أنا
عاكزة أفضل معاكي علي طوؿ
ربتت ناريماف علي كجنتيها بحب كقالت  :أنا عاكزة أكتر منك ياىند ..سيبيها
علي اهلل ياحبيبتي..خلينا في دلوقتي نركح علشاف أنا عاكزة أتكلم معاكي كتير
ثم أدارت العربية كانطلقت بها إلي المنزؿ
***
عادت الراحة كالسكينة ثانية إلي قلب ىند كىي بين أحضاف ناريماف بعد عودتهم
للمنزؿ ..كاف ىذا الحضن المالذ األمن الدافئ الذم يغينيها عن الدنيا ..ظلت
ىكذا فترة حتي قالت لها ناريماف بصوت ىادئ حنوف  :ىا ياىند مش حتاكلي
بقي االكل برد .
ىند كىي ملتصقة بها  :ال يامامي أرجوكي سيبيني كدا..حاكل بعدين
قالت ناريماف كىي تضمها أكثر :حاضر
سألتها ىند :حضرتك كنتى فين كل دا?

ناريماف بهدكء و
حاف  :رجعت النوبة تانى..كنت محتاجة طبيعة بكر صافية كناس
نضاؼ طيبين اشتغلت ىناؾ حاالت كتير كعملت عمليات كتير تطوعى بمساعدة
دكتورة فريدة..طيبة الناس ىناؾ مش معقولة ياىند لو بإيدل أعيش ىناؾ علي
طوؿ كاشتغل..ثم رفعت كجو ىند اليها كقالت مداعبة فى حناف :اتعلمت ىناؾ
أكلة نوبية حلوة أعملها لك علشاف ماتعرفيش تعدلى عليا تانى
تأملتها ىند بحب الدنيا كقالت بصوت متهدج  :ال يامامى أنا مش عاكزة غير إنى
معاكى بس ماتسيبينيش تانى
ضمتها ناريماف ثانية لصدرىا قائلة  :عمرل ماحعملها تانى
ساد الصمت لحظات قبل أف تقوؿ ناريماف بعاطفة  :ىند..ألكؿ مرة أطلب منك
الطلب دا من ساعة ماشفتك...ممكن تنفذيو ليا?
رفعت ىند رأسها إليها كسألتها  :ىو إيو?
قالت ناريماف في أسف  :تسامحيني..سامحيني لو كنت قسيت عليكي غصب
عني في أم كقت ياحبيبتي..سامحيني إني عاملتك كحش في بداية معرفتنا..دايما
حاسة بندـ كبير إني مديت ايدم عليكي كساعات بكرة نفسي.إني جيت عليكي
كانتي حالتك النفسية كانت صعبة بس ماكنتش أعرؼ اللي بتمرم بيو..
اعتدلت ىند بسرعة كأمسكت يد ناريماف بقوة كىي تقوؿ بحب كحرارة كبيرين :
أنا عمرم مازعلت منك يامامي حتي لما ضربتيني أكؿ مرة.يمكن غضبت شوية
لكن حسيت جواكي حناف كبير كحزف.أنا شفتك كانتي بتعيطي جوه عربيتك
كساعتها عرفت إنك مش قاسية..كلذلك اعتذرت لك المحاضرة اللي بعدىا كأنا
ما اعتذرتش لحد قبل كدا ألني كنت بتعمد كدا علشاف أسيب الجامعة..لكن
حضرتك ال في حاجة شدتني ليكي خلتني عاكزة أشوفك دايما كأقرب منك..أنا
عمرم مازعلت منك يامامي بالعكس أنا بطلب منك تسامحيني إني بعصبك
كأغضبك..سامحيني إلني بعدت عنك بس كنت مصدكمة .أنا بحبك أكتر من
أم حد في الدنيا
كانت ناريماف تتأملها بتأثر بالغ كعيناىا تدمع كانحنت ىند علي يديها تقبلها
فجذبت ناريماف يدىا ثم احتضنتها ثانية بقوة كقالت بحناف الدنيا كىي تقبلها:
خالص ياىند..مافيش حاجة حتبعدؾ عني إف شاء اهلل مهما حصل حتي لو رجعتي

لبيتك انتي بقيتي بنتي حشوفك كل يوـ كأقعد معاكي مابقاش حاجة عندم مهمة
في الدنيا غيرؾ..كأكعدؾ إني أعمل كل حاجة تسعدؾ مهما كلفني ..كمش
حسمح لحد أيا كاف يأذيكي كال يزعلك تانى طوؿ ما أنا عايشة علي كش الدنيا
لم تعلق ىند بل استكانت في مالذىا اآلمن فقط ككدت لو استمر ىذا لألبد
***
كفاية كدا بقي ياماما..أنا حركح أجيبها
قاؿ طارؽ بحزـ ألمو التي قالت معترضة  :يا طارؽ البنت مبسوطة كإحنا مطمنين
عليها مع ناريماف مستعجل ليو تجيبها ?
طارؽ بضيق  :لحد إمتي ياماما? ماىو برضو دا مهما كاف بيت غريب كمش بيتها
كفيو أكالد مهما كانوا محترمين كبعدين ىند كحشتني
تأملتو أمو في دىشة ثم سألتو غير مصدقة  :كحشتك?
قاؿ كىو يلتفت اليها مؤكدا  :أيوه ياماما كحشتني مستغربة ?
تراجعت قائلة  :ال ياحبيبي بس أكؿ مرة تقولها
قاؿ بلهجة مريرة ىادئة  :دم بنتي ياماما مهما حصل ..كمهما بعدت عنها
لظركؼ خارجة عن إرادتي فهي بنتي كبحبها كاألياـ اللي قعدتها بقربها كبرت
الإلحساس دا كال أظهرتو مش عارؼ حتي لو بتكرىني أنا بحبها
ربتت أمو علي صدره بحناف كقالت  :ربنا يخليك ليها يابني ..كىند مش بتكرىك
أبدا.ىي عمرىا ماكرىت بالعكس غضبها منك دليل علي حبها لك كاحتياجها لك
قاؿ في حرارة  :خالص حركح أجيبها ..ىي ماكحشتكيش انتي كماف?
تنهدت نجوم قائلة  :ال ياحبيبي كحشتني قوم دم نور عيني اللي مخلياني اصبر
علي قسوة الحياة بس لما تعيش بعيد عني كمبسوطة كسعيدة افضل لما تعيش
قدامي حزينة باكية كدبالنة..كىي مع ناريماف عايشة كمبسوطة سيبها تعيش ياطارؽ
تهدج صوت طارؽ كىو يقوؿ بحنين كاشتياؽ الدنيا  :فعال ياماما العيشة مع
ناريماف حياه..كمن غيرىا موت.مافيش طعم لحاجة انا كنت حاسس بحزف ىند
علي فراقها الني جربتو قبلها ياماما كدا بس اللي خالني أقعد كما أسافرش علشاف
أكاسي بنتي ألني عارؼ كويس الشعور دا

ادركت ما يعنيو فاشاحت بوجهها دكف أف تعلق فتابع  :لكن اطمني علي ىند..أنا
حجيب ناريماف لها ىنا
اتسعت عينا د نجوم في دىشة ثم سألتو  :تقصد أيو ياطارؽ?
قاؿ طارؽ مبتسما في حناف :أنا ناكم أرجع لناريماف ياماما...حتقدـ لها زم
ماحضرتك نصحتيني
كضعت نجوم يدىا علي فمها غير مصدقة ثم قالت بانفعاؿ فرح :بجد يا حبيبي?
أجابها طارؽ كىو يومىء برأسو  :أيوه ياماما حكلمها النهاردة يارب توافق
ربتت علي صدره بحناف كقالت بفرح  :الحمد هلل ياحبيبي ..ياريت ..أنا كنت
بتمناىا لك من زماف
قاؿ في حرارة  :طيب كلمي ىند خليها تجهز شنطتها كأنا حلبس كأركح
لهم...كحتكلم مع ناريماف كحتوافق..كحرجع بيها ىي كىند
ثم ذىب إلي غرفتو مسرعا فغمغمت بفرح الدنيا كىي تبكي :ربنا يوفقك ياحبيبي
***
صدمة قاسية تلقاىا طارؽ حين أجابتو ناريماف بجملة قاسية مزقت أحالمو تمزيقا :
آسفة يا د طارؽ ..طلبك مرفوض
تجمد لحظات كىو يتأملها غير مصدؽ كردد :مرفوض?
أجابتو ناريماف بجمود :أيوه مرفوض ..أنا مابفكرش في الجواز أبدا..كلو بفرض دا
حصل فانت حتكوف آخر كاحد افكر اتجوزه
اتسعت عيناه في ذىوؿ مستنكر كىو يسألها  :ممكن أعرؼ ليو?
رمقتو بنظرة سريعة مستخفة قبل أف تشيح بوجهها قائلة بجفاء  :من غير
أسباب..زم ماقلت لك أنا مابقتش أفكر في الجواز..كرىتو..بفضلك
ىتف في حرارة مدافعا  :ناريماف أنا سيبتك غصب عني ك.....
قاطعتو بلهجة قاطعة غاضبة  :لو سمحت أنا مش عاكزة أسمع تبريرات ..كال
نتكلم في اللي فات...مين غلط كمين صح..ألف حتي التبريركالكالـ اللي من
النوعية دم مابقاش ينفع...الزمن اتغير يا د طارؽ كاحنا كبرنا..كالمشاعر اتنست

حلوىا كمرىا..ككماف اتغيرنا أنا كانت كتير.إحنا ماسيبناش بعض إمبارح علشاف
نتعاتب النهاردة
ىتف بنفس الحرارة  :بس أنا مشاعرم تجاىك لسة زم ماىي ما اتغيرتش يا
ناريماف ..أنا عمرم ما نسيتك لحظة كاحدة مرت في عمرم ..أانا ما اتغيرتش
أبدا
رمقتو بنظرة قاسية كقالت  :ال اتغيرت كتير يا طارؽ...اتغيرت لدرجة إني مش
مصدقة إف طارؽ اللي اتجوزتو كحبيتو زم ركحي اتبدؿ لالنساف دا? اإلنساف اللي
يقسي ألقصي حد..كعلي مين أقرب الناس ليو
أمو كأبوه يسيبهم مع كبرىم كاحتياجهم لحبو كلرعايتو كىو ابنهم الوحيد كأبوه
يموت كىو ماشافوش..قسوتو علي بنتو الوحيدة اللي زم النسمة الصافية..يسيبها
كحيدة مع جدتها..عايشة اليتم كاإلحساس بالنبذ كالكره منو كيتسبب لها في آالـ
نفسية ال حصر لها...دا مش طارؽ اللي عرفتو دا انساف تاني ما أحبش حتي
أشوفو
أشاح بذراعو كىو يقوؿ بغضب مرير  :دا كلو حصل بسبب حبي ليكي كإني ما
أقدرتش أعرؼ أتعايش مع بعدم عنك .انا كرىت الدنيا كانعزلت عنها بسبب
حبي لك اللي اكبر من كل اللي قلتيو فبهاجميني ليو?? الني حبيتك الحب دا ?
بتلوميني اني ما عرفتش انساكي?
قالت كىي ترمقو بنظرات قاسية  :ال ياطارؽ دا مش حب...دا مرض...
انهزاـ..لكن مش حب.الحب عمره ما يتحوؿ لطاقة مدمرة تحطم قلوب كتكسر
نفوس زم اللي عملتو ...اللي يحب مايقساش ..كانت قسيت كدكست علي
أقرب الناس ليك...أنا رغم كرىي زماف لوالدتك اللي كنت سبب في بعدنا ..بعد
مركر سنين كلما قابلتها بعد معرفتي بهند أشفقت عليها من كحدتها كاشتياقها لك
ليل كنهار كمرضها ...دخلت العناية كانت مش موجود كال حتي نزلت...الكره
اللي جوايا ليها راح يا طارؽ كىي مش أمي كال من دمي كأنا برضو كنت بحبك
يمكن أكتر منك ليا
بنتك ىند...ىند دم ياطارؽ اللي بقت أغلي من ركحي مش مصدقة إزام
عملت فيها كدا...عاشت في ظركؼ أكبر من سنها بكتير ..كفاية أنها تعيش

حاسة إنك بتكرىها كبعيد عنها..كفاية انها تقعد خايفة طوؿ الوقت جدتها تموت
كىي تتوحد أكتر كأكتر...أنا لماعرفتها كانت دايما حزينة كمكسورة كرافضة
الجامعة ككارىة الحياة...ليو عملت كل دا ? كبتقولي حب? ال دا مش حب
ىتف بكل مرارة الدنيا  :كاف غصب عني ...مش بأيدم ..أنا مابعدتش قسوة كال
كره ألىلي كبنتي ..أنا بعدت ألني كرىت نفسي كالناس ..أنا حميت بنتي ببعدىا
عني ...حربيها إزام كأنا مكتئب كطوؿ الوقت أما بشتغل أك في عيادة الدكتور
النفسي...أنا بعدتها علشاف أحميها مش ألني كارىها ياناريماف
ىتفت بو ناريماف غاضبة  :انت ماحميتهاش ...لو مفكر إنك حميتها ركح بص
علي جسمها كشوؼ أمها اللي انت رميتها ليها عملت فيها إيو? كانت بتطلع
عليها كرىها ليك كغضبها منك ..انت ماعملتش حاجة غير إنك كنت سلبي
كضعيف كانهزامي..
كأنا لو سامحتك علي اللي عملتو فيا ال يمكن أسامحك كال أغفر لك اللي عملتو
في ىند...ىند بنتي مش بنتك...انت سيبتني علشاف الخلفة كربنا عوضني منك
ببنت ماكنتش اتمني أفضل منها...كمش حسمح لك ياطارؽ كال حسمح ألم حد
إنو يؤذيها تاني كال حتي يمسها بسوء..فاىمني?
تسمر لحظات طويلة يتأمل مالمحها الغاضبة القاسية قبل أف يهز رأسو كيقوؿ
بلهجة قاطعة  :قولي لهند إني مستنيها تحت في العربية....ماتتأخرش
ثم غادر بخطوات مسرعة غاضبة
فزفرت ىي بانفعاؿ كقد شعرت أنها أفرغت طاقة من الغضب
***
((حبيبتي ممكن أعرؼ بتعيطي ليو دلوقتي?))
قالت ناريماف في حناف كتأثر كىي تمسح دموع ىند بيديها
أجابت ىند كىي تبكي :مش عاكزة أركح معاه
قالت ناريماف بهدكء حاني  :مش إحنا خالص اتفقنا..إننا نشوؼ بعض كل يوـ??
أنا حجيلك يوميا يا ىند مهما كانت مشاغلي مش حسيبك...مش حيختلف

الوضع كتير عن ىنا...كدا كد إحنا مابنشوفش بعض غير ساعتين تالتة بسبب
شغلي كجامعتك
قالت ىند كىي تتأمل ناريماف برجاء  :كعد تيجي كل يوـ?
قالت ناريماف بحب الدنيا  :كعد ياحبيبتي...كحستغل كل فرصة أجيبك
عندم..باباكي أكيد حيسافر كلو ماسافرش جدتك لها تأثير...أنا محتاجة لك
أكتر ما انتي عاكزاني صدقيني
ثم ضمتها بقوة كقبلت رأسها كقالت  :بس إذا بتحبيني اكعديني تذاكرم كتهتمي
بنفسك كماتخليش حاجة تزعلك أبدا ..ككلميني في أم كقت لو عوزتي أم حاجة
...حتي لو عاكزة ترغي كلميني
بكت ىند قائلة  :حاضر
ربتت ناريماف علي ظهرىا ثانية كقالت  :طيب ياال ألنو مستني تحت
قامت ىند معها ككصلتها ناريماف لسيارة كالداىا ككدعتها كظلت تراقبها حتي
اختفت عن عينيها فعادت إلي المنزؿ الذم أظلم تماما بعد غياب ىند عنو
كتهاكت علي مقعدىا باكية في حرارة كقد شعرت أنها بالفعل التريد أف تغيب ىند
عن عينيها لحظة كاحدة
***
توقف السيارة أماـ المنزؿ فنزلت ىند مسرعة كاتجهت إلي غرفتها مباشرة كلكن
طارؽ الذم أغلق السيارة كأسرع خلفها ىتف بها في صرامة مستوقفا إياىا:
ىند..استني ىنا
توقفت كاستدارت اليو قائلة في جمود :نعم
قاؿ في صرامة  :عاكزؾ تهتمي بقي بمذاكرتك كدراستك كتبطلي خركجات كتير
كل شوية
رمقتو بنظرة باردة ثم قالت  :حلتزـ بدراستي كمذاكرتي فعال ..بس علشاف
كعدت مامي ناريماف مش علشاف حاجة تانية

تأملتهما نجوم في دىشة كتساؤؿ بينما قاؿ ىو في غضب  :موضوع البيات بره
دا مايتكررش تاني انسيو..لو ىي عاكزة تشوفك تبقي تشوفك في الجامعة كال
المستشفي لكن انتي مش حتركحي لها بيتها تاني كاضح?
زمت شفتيها في غضب ثم قالت لو  :ألنها رفضتك? بتعاقبها ?
ىدر صوتو الغاضب كىو يشير إليها بيده محذرا  :بنت..التزمي األدب كإال .
قاطعتو بلهجة غاضبة  :كإال إيو يابابي ? حتعمل إيو معايا تاني أكتر من اللي عملتو
?
تدخلت نجوم قائلة في تساؤؿ كقلق :في إيو ياطارؽ? في إيو ياىند?
قاؿ طارؽ بغضب كىو يشير إلي ابنتو  :زم ما انتي شايفة بقولها إيو كبترد عليا
إزام
ىتفت ىند فجأة بلهجة ىجومية  :كمن إمتي بتهتم بدراستي كمذاكرتي يابابي?من
إمتي بتهتم بركح فين كباجي منين? من إمتي أصال أنا كنت بالنسبة لك بنتك?
ىتف بها  :من دلوقتي ..خالص..أنا حركز معاكي من دلوقتي كاللي حقولو حيتنفذ
رفعت حاجبيها في عناد كقالت  :ال يابابي انت مش مهتم بيا كال عمرؾ حتهتم
انت بتعاقبها أنها رفضت طلبك بأنك تبعدني عنها لكن ال..مافيش حاجة
حتبعدني عن مامي مهما حصل
ىتف ثائرا  :دم مش أمك
ىتفت بدكرىا في حرقة  :ال دم أمي..الموضوع مش باالسم كشهادة الميالد..ىي
أمي عملت معايا في شهور اللي ماحدش عملو..حبتني أكتر من أمي الحقيقية
كاكتر من أبويا اللي رماني من صغرم كجام دلوقتي يتحكم بيا كيديني أكامر أنا
حفضل معاىا كمش حسيبها مهما حصل حتي لو منعتني بالقوة ..مش حتمنعني
من إني أحبها كأحترمها كال حتمنعني من إني أكرىك كأرفض أبوتك دلوقتي زم ما
انت رفضتني زماف
ىدر صوتو الثائر الغاضب  :اخرسي يابنت كرفع يده كلطمها بقوة علي كجهها
فتأكىت بألم كسالت قطرات من دـ بجانب شفتيها أدمت قلبو المجركح من
كلماتها بينما ىتفت كالدتو في غضب كىي تضمها اليها  :ال ياطارؽ ال

كلكن ىند رفعت رأسها اليو كقالت بنظرات غاضبة متحدية  :سيبيو يانانا..سيبيو
يضربني كيزكد كرىي ليو..أنا مابقتش اتألم من أم تصرؼ يجي منو..النو بالنسبة
لي انتهي..قالتها كأسرعت خارجا لم تحملها قدمها لغرفتها فانهارت علي إحدم
المقاعد القريبة كىي تبكي في حرقة فالتفتت كالدتو إليو كىتفت بو غاضبة  :إيو
اللي عملتو دا? بدؿ ماتاخد ىا في حضنك..بتضربها ?
ىتف في ثورة عصبية  :ماشفتيش بتتكلم معايا ازام..دم بنت قليلة أدب
ىتفت بو أمو غاضبة  :ال يا طارؽ ىند مش قليلة أدب..ىند معاىا حق في كل
كلمة قالتها..انت قدمت لها إيو علشاف تعاملك كآب ? انت راميها كجام
دلوقتي تحرمها من إنسانة عوضتها عن حنانك كحناف أمها ? كعلشاف إيو ?
علشاف أنانيتك ? جبت القسوة دم كلها منين يابني ?
طارؽ مستنكرا :أنا ياماما?
ىتفت بو أمو فجآة في صرامة  :ارجع يا طارؽ..ارجع انجلترا تاني..ارجع لو
قعادؾ معانا حيفسد كل حاجة األفضل ترجع كتسيبنا عايشين ...أنا ماصدقت إف
ىند حالتها النفسية تتحسن كتبدآ تعيش سنها..ماصدقت اشوؼ ضحكتها كقلبي
يطمن عليها..كتتقدـ في دراستها .ماصدقت يابني تكوف طبيعية كتحب الحياة
اللي كانت كارىاىا كنبذاىا بسبب بعدؾ عنها
طارؽ  :يااااه للدرجة دم ياماما أنا مسبب لكم كل المشاكل دم ?
قالت أمو في مرارة  :انت خالص يا طارؽ مش قادر تخرج بره القوقعة اللي
دفنت نفسك فيها
.انت فاكر لما تبعد ىند عن ناريماف بتعاقب ناريماف? ال يابني انت بتعاقبنا
إحنا..أنا حتحرمني من بنت مش من لحمي كدمي..بتيجي تشوفني كتاخد بالها
مني كتونسني..كحرمت ىند من أـ قدمت لها اللي أمها نفسها ما قدمتوش
لها..ىند متعلقة بناريماف بجنوف يا طارؽ كحرمانها منها يعني انت بتحكم بموت
ىند كدا اللي مش حسمحلك بيو أبدا
قاؿ طارؽ مبتسما في مرارة  :دلوقتي ياماما مش عاكزة ناريماف تخرج من حياتنا ?
اللي بتتكلمي عنها دم حبيبتي اللي اخترتها شريكة لحياتي كانتوا حرمتوني منها

كأجبرتوني ابعد عنها..كل اللي بتقوليو عن ناريماف دا أنا عارفو كحسيتو معاىا
كحرمتوني منها دلوقتي بس عرفتي انتي ظلمتيني قد ايو انتي كبابا ??
ىتفت أمو  :غلطنا يا طارؽ..غلطنا أنا كأبوؾ..كدفعنا تمن غلطتنا غالي حتفضل
تعاقبنا لغاية إمتي ? عاكز تعمل معانا إيو تاني ? كال مش مكفيك إنو مات من غير
مايشوفك ? مش مكفيك طوؿ السنين اللي فاتت كانت بعيد عني كمع ذلك
تقبلت كقلت بدفع تمن غلطي لكن بنتك ذنبها إيو?
قاؿ طارؽ في الم  :انا برضو اللي عاقبتكم ? إزام كانا عملت كل اللي طلبتوه
مني ..انا ماعملتش في حياتي غير إني أنفذ طلباتكم كرغباتكم ياماما حتي لو
كانت ضد رغبتي .طلقت مراتي اللي ماحبتش غيرىا في عمرم  ...كاتجوزت
اللي اخترتوىا ليا...خلفت لكم الحفيدة اللي انتوا عاكزينها...سافرت كملت
تعليمي بره كخدت أعلي الشهادات..مش ىو دا اللي انتم كنتم عاكزينو مني?
ىتفت بحرقة  :ياريتك كنت قلت ال...ياريتك رفضت كعملت اللي انت عاكزه
كماكنش دا كلو حصل لك كحصل لنا إحنا غلطنا مرة معاؾ بس انت غلطت
مرات كمرات مع بنتك كمصمم تكمل في طريقك
صرخ  :انتي ليو مش فاىمة إني مش بعاقبكم كال حتي غضباف منكم كال بكرىكم
ياماما...أنا كاره نفسي كحياتي كمابقتش قادر ال اكوف لك ابن كال اب لبنتي مش
علشاف حرمتوني من مراتي اللي كانت بالنسبة ليا الدنيا بحالها يمكن لو كاف
الموضوع اقتصر علي كدا كنت قدرت بمركر الوقت انسي زم ماىي نسيت
ككملت حياتها لكن علشاف حتي اللي اختارتوىا ليا.بنت الناس من كجهة نظركم
خانتني كنزلت كرامتي لسابع أرض كمع صديقي كفي بيتي..فاىم الشعور دا
ياماما...فاىمة ألم درجة أنا كرامتي ضاعت ??
ىتفت بو أمو في رجاء كىي تتلفت حولها  :أبوس يدؾ ماتعليش صوتك ىند
ممكن تسمع.اكع تجيب سيرة الموضوع دا قدامها..أرجوؾ يابني
لكن لألسف ىند سمعت كل حاجة كأدركت اآلف لماذا كاف يكرىها أبوىا...أمها
خائنة..ربما إنو من األساس يشك بانتسابها لو..أسرعت اليهم ..ىتفت بكل
مايعتمل في نفسها من مرارة كقهر  :أنا دلوقتي عرفت انت بتكرىني ليو يابابي..أنا
مش بنتك

ثم اندفعت مغادرة كجدتها تهتف في لوعة :ال ياىند..مش كدا يابنتي ..اسمعيني
ثم التفتت الي ابنها  :الحقها ياطارؽ..تعمل في نفسها حاجة
أما طارؽ فلم يكن يحتاج الي طلب أمو الملتاع بل انطلق كالسهم كراء ابنتو كقد
تفجرت فجآة كل ينابيع األبوة بداخلو كىو يصرخ بقوة  :ىند استني
كلكنها ركبت سيارتها كانطلقت بها بسرعة كبيرة فانطلق كراءىا بسيارتو محاكال
اللحاؽ بها كتسارعت دقات قلبو الملهوفة كىو يرم سرعتها الجنونية فأمسك
بهاتفو المحموؿ كاتصل باحدىم ىاتفا بلهفة الدنيا :د حمدل? ابعت لى عربية
إسعاؼ من عندؾ مجهزة .طريق الكورنيش..الزمالك ..بسرعة يا د حمدل
أغلق ثم تابعها كحاكؿ مرارا اللحاؽ بها كلكن سرعتها كانت كبيرة كمالبث أف
اتسعت عيناه بذعر رىيب كىو يرم تلك السيارة التي ظهرت أمامها فجأة من أحد
المنحنيات كحاكلت ىي تفاديها كلكنها ارتطمت بسور الكورنيش القصير لتقفز
سيارتها داخل المياة مع صوت سارينة سيارت النجدة التي كصلت ..فصرخ بكل
قوتو كىو يوقف سيارتو كينزؿ منها مسرعا الي النيل كىاتفا بكل مشاعره  :ىند
...بنتي ...كقفز كراءىا
***
بعد أكثر من أسبوع في اجتماع مجلس القسم كبعد أف انتهوا من المناقشات
المعتادة سألت د ليلي د أمينة  :د أمينة إيو حكاية د ناريماف ?? دم تالت اجازة
تقدـ عليها خالؿ كاـ شهر كتاني مجلس قسم ماتحضركش..إيو الحكاية?
ظهرت عالمات األسي علي كجو كل من عالية كزينب بينما أجابت
د أمينة في أسف  :ناريماف بتمر بظركؼ صعبة يا د ليلي ..معلش الزـ نعذرىا
قالت د ليلي في قلق  :انا مقدرة بس الشغل كدا حيختل...كحدة المناظير شغالة
في األساس بيها
تدخلت د ناىد قائلة بلهجة تهكمية  :اللي يالقي الدلع يا دكتورة
ليلي..ماحضرتك بتديها إجازات في أم كقت كفي أم ظركؼ
رمقتها د ليلي بنظرة ضيق فقالت د سهير بحنق  :ككحدة المناظير ما تشتغلش
إزام من غيرىا..ما كلنا بنشتغلها

تبادلت عالية مع زينب نظرات غاضبة فقالت د أمينة بهدكء غاضب  :د ناريماف
مابتتدلعش يا دكتورة ناىد كعيب نتكلم كدا علي زميلة لينا بتمر بظركؼ
صعبة..إنسانة عزيزة عليها في العناية المركزة بين الحياة كالموت ..حالتها النفسية
في الحضيض الزـ نقدر ظركؼ الناس
مطت د سامية شفتيها كقالت باستخفاؼ  :ظركؼ إيو يا د أمينة? اللي أعرفو أف
الطالبة دم مش بنتها كال تقرب لها .
لم تستطع عالية كبح جماح غضبها فقالت في حدة غاضبة  :ال ىي بتعتبرىا زم
بنتها فعال كالدكتورة ناريماف ياما شالت شغل بتاعها كبتاع غيرىا عمرىا ما أخدت
إجازة يوـ كاحد كال قصرت..ككلكم عارفين كدا كويس ..فلما يحصل معاىا
ظركؼ طارئة الزـ إحنا كماف نشيلها...يمكن غيابها كضح للجميع ىي كانت
شايلة إيو كبتشتغل إزام
نظركا إليها جميعا مشدكىين كغمغمت سهير في تهكم غاضب  :كاهلل عاؿ
ياعالية ..الصغيرين كبركا كبقوا بيعرفوا يتكلموا أىو
عالية بغضب :مصير الصغير يكبر يا دكتورة سهير ..مش حنفضل صغيرين على
طوؿ.
أما زينب قالت في قوة  :عالية معاىا حق..ثم التفتت لدكتورة ليلي كقالت بحزـ:
د ليلي احنا حنشيل شغل د ناريماف كلو ككحدة المناظير ماتقلقيش مش
حتقع..أنا كعالية حنحاكؿ نسد مكانها
أردفت أمينة  :كأنا معاىم..ناريماف ياما شالت لي شغل..المطلوب منها انا حاخده
يا دكتورة ليلي سواء محاضرات اك امتحانات أك كنتركؿ..أظن كدا ماحدش لو أم
كلمة
قالت ذلك كىي تلقي نظرة صارمة علي كل من ناىد كسامية كسهير اللذين انعقد
لسانهم كلم يستطع أحدىم النطق بينما زفرت د ليلي كقالت  :خالص..نمشي
الجدكؿ زم ماىو كدا مؤقتا لغاية ما نشوؼ إيو اللي حيحصل..االجتماع خلص
أسرعت عالية ككراءىا زينب خارجا كزفرت عالية قائلة بغضب  :ناس ماعندىمش
ادني احساس

قالت زينب  :ربنا يهديهم..المهم ياعالية أنا عاكزة أطمن علي د ناريماف..
ماتيجي نركح لها
عالية بحزف  :د ناريماف حالتها صعبة جدا..خست كدبلت كالحزف حيقتلها ..أمنية
قلقانة عليها .كأنا لما شفتها برضو قلقت شكلها مايطمنش
زينب بأسي :للدرجة دم?
عالية متنهدة في حزف  :أيوه كاهلل كأنها أمها فعال..ربنا يشفي لها ىند كيقومها
بالسالمة
قالت زينب بوجوـ  :يارب..أنا حركح أزكر ىند كأشوؼ د ناريماف كأطمن عليها
عالية  :حجي معاكي..ىي مالزمة الرعاية المركزة مابتسيبهاش من ساعة ماىند
دخلتها
زينب  :خالص نخلص شغل كنركح
عالية  :ماشي
***
عاملة إيو يا دكتورة ناريماف?
سألت زينب ناريماف في شفقة بالغة كقد ىالها الشحوب كنقصاف الوزف كالحزف
العميق الذم بدا علي ناريماف
غمغمت ناريماف كىي تقاكـ البكاء  :زم ما انتي شايفة يازينب
سألتها  :ىند عاملة إيو دلوقتي?
لم تستطع كبح دموعها فانسالت علي كجهها كىي تجيب بصوت مختنق :زم
ماىي..في غيبوبة...كالدكاترة مش عارفين سبب ..المفركض حالتها مستقرة
ربتت زينب علي يدىا مواسية  :إف شاء اهلل حتفوؽ كتقوـ بالسالمة
بينما قالت عالية بلهفة قلقة  :ياريت تهتمي بنفسك شوية يادكتورة ناريماف..
علشاف خاطرم

انتي كدا بتضيعي كاحنا كلنا قلقانين عليكي.أمنية زعالنة كقلقانة بتقوؿ إنك
صايمة عن األكل كطوؿ الوقت قاعدة ىنا حتموتي نفسك كدا مش دم الدكتورة
ناريماف اللي نعرفها
قالت ناريماف كىي تمسح دموعها الغزيرة بحزف  :أنا مش الدكتورة ناريماف اللي
تعرفوىا ياعالية...أنا أـ ىند اللي غايبة عن الوعي بقالها عشر أياـ ..أنا قبل ما
أشوفها كنت عايشة باكل كبشرب كبناـ كبشتغل بس ماكنتش حية ..ماكنتش
حاسة طعم ألم حاجة لغاية مادخلت دنيتي..أنا مابقتش فاكرة حياتي قبلها كنت
عايشاىا إزام كلو جرم لها حاجة حعيش إزام
زينب في تعاطف جم كىي تربت علي يدىا  :حتعيش إف شاء اهلل يادكتورة ناريماف
حتعيش كترجع أحسن من األكؿ خلي إيمانك باهلل قوم
قالت ناريماف كىي تبكي  :يارب ..ادعوا لها كتير  ..ادعوا لها تفتح عينيها
تاني..أنا خالص مابقتش عاكزة حاجة من دنيتي إال ىي ...لو جرم لها حاجة أنا
انتهيت..انتهيت قالت ذلك كىي تنتحب في حرارة
عضت زينب علي شفتيها في حزف كتعاطف كبيرين بينما قامت عالية كألكؿ مرة
بضم ناريماف الي صدرىا ..ربما استطاعت أف تخفف عنها كلو القليل ..ربما
***
ىا يا أحمد إيو األخبار يابني في جديد?
استقبلت أمنية ابنها علي الباب لتسألو في لهفة قلقة فاجاب بحزف كىو يجلس
كاجما  :ال يا ماما لألسف  ..حالتها زم ماىي مافيش تقدـ
جلست أمنية بدكرىا كقالت باحباط حزين :ياحبيبتي ياىند ...ربنا يشفيها كيطمنا
عليها
غمغم مقاكما حزنو كانفعالو  :يارب ياماما
سألتو بلهفة  :طيب كعمتك يا أحمد اخبارىا إيو?
أجابها بصوت متهدج  :عمتو كماف حالتها صعبة ..مش مبطلة عياط

ترقرقت الدموع في عيني أمنية كقالت بصوت باؾ :ال حوؿ كال قوة إال باهلل ...أنا
مش عارفة أزعل علي ىند كال أقلق كأخاؼ علي عمتك....دا لو بنتها فعال
ماكنتش تبقي دم حالتها...ماعرفتش تأثر عليها تاكل أم حاجة
ىز رأسو نفيا كقاؿ  :ال انتي عارفة عمتو ...كنت حفضل معاىا ىناؾ لوال طليقها
دا جو العناية فمشيت...مش طايق أشوؼ كشو
تنهدت كقالت بأسي :اهلل يكوف في عونو يابني ...دم مهما كاف بنتو الوحيدة
...ككالدتو كماف تعبت كاتحجزت في المستشفي يعني من كلو
ىتف غاضبا كقد التمع الدمع في عينيو  :ماىو السبب في كل دا ياماما
قالت في ىدكء آسف  :اهلل أعلم يا أحمد بظركؼ كأحواؿ الناس ...ماتبقاش
قاسي في حكمك كتغلب مشاعرؾ...دا كاف حيموت ..رمي نفسو في المية كرا
بنتو كطلعها قبل ما اإلسعاؼ يوصل لوال كدا كانت يمكن ماتت
زفر في انفعاؿ كلم يعقب فتابعت في حزف :مانملكش إال الدعاء يشفي ىند
كيطمنا علي عمتك
قاكـ دموعو بصعوبة كىو يقوؿ بصوت مبحوح  :أنا قايم ياماما أناـ شوية
تأملت مالمحو الحزينة كقالت بعطف  :ركح ياحبيبي ارتاح.
راقبتو كىو يذىب إلي غرفتو كأغمضت عينيها في الم مغمغمة  :يارب زيح الغمة
دم ...يارب اشفيها كعافيها كرجعها لنا بالسالمة
ثم انهمرت دموعها غزير
***
كانت ناريماف جالسة بجوار ىند التي تمددت علي السرير كأسالؾ األجهزة التي
تقيس عالماتها الحيوية كتعطيها التغذية محيطة بها من كل جانب
تتأملها بلهفة كترقب كأمل علها تفتح عينيها انسالت دموعها كىي تتأمل شحوب
كجهها المالئكي أخذت يدىا كقبلتها في حب..كلم تنتبو إلي طارؽ الذم دلف
إلي الغرفة مرتديا إسكراب العمليات كالقناع كاقترب منهم ببطء كأخذ يتأمل ىند
بنظرات حزينة ملهوفة

ألقت ناريماف نظرة سريعة عليو...ثم عاكدت النظر لهند فقاؿ بصوت متهدج
حزين  :ماما دخلت العناية يا ناريماف
قالت بصوت خافت  :عرفت..ربنا يشفيها كيعافيها
انتحب فجأة باكيا في حرارة  :خايف ىم االتنين يركحوا مني
خايف ياناريماف أفقدىم كىم زعالنين مني أنا ماليش فى الدنيا غيرىم..ماما
محمالنى مسؤلية اللى حصل مع ىند
قالت في خفوت حزين  :إف شاء اهلل دكتورة نجوم تخرج بالسالمة أنا رحت لها
كاطمنت حالتها مستقرة كالموضوع نفسي اكتر ماىو عضوم
قاؿ كىو يمسح كجهو  :كىند..ىند خرجت زعالنة مني ..فاكراني كارىها كىي
ماتعرفش إنها أغلي عليا من حياتي أعمل إيو ياناريماف?
تأملت مالمحو الحزينة الذابلة كشعرت بعطف تجاىو فقالت  :الدكاترة قالوا إف
ىند حالتها العضوية كويسة جدا..كمستغربين انها مافاقتش لغاية دلوقتي..أنا
حاسة ياطارؽ اف دا سببو إنها رافضة الحياة...رافضة ترجع ..كلمها قولها اللي
في قلبك..خليها تتمسك بالدنيا كترجع لنا تاني
تهدج صوتها كقامت كىي تبكي في صمت مغادرة الغرفة كلكنو أمسك بيدىا قائال
في رجاء  :استني ياناريماف خليكي معايا...شجعيني أنا عاكز أكلمها كانتي
موجودة
جذبت يدىا منو بهدكء كأكمأت برأسها موافقة كعاكدت الجلوس ثانية بينما اقترب
ىو من ابنتو كماؿ يقبل جبهتها قبل إف يمسك بيدىا قائال بحناف الدنيا  :ىند
..أنا عارؼ إنك زعالنة مني..كيمكن بتكرىيني..معاكي حق ياحبيبتي..أنا عارؼ
إني قصرت كغلطت بس..بس اللي ماتعرفيهوش إني مابعدتش عنك علشاف
بكرىك..ال ياحبيبتي أبدا...دا يمكن حبي الكبير ليكي كخوفي عليكي اللي
خالني أبعدؾ عني ..أنا كنت مريض ...مريض نفسي ..مكتئب حزين محطم...لو
أبوكي مريض بمرض خطير مش كنتي حتعذريو ? بالعكس حتعطفي عليو? أىو
المرض النفسي دا ياىند اخطر من ام مرض جسدم...الف في حالتي ماكنش
ينفع اكوف اب كال اربي طفل ..انا كنت بفكر في االنتحار ميت مرة في اليوـ

الواحد لوال رحمة اهلل بيا كخوفي منو ماعملتهاش المرحلة دم كاف يمكن كجود
أىلي معايا كناس بيحبوني يخليني اتجاكزىا بسهولة ..لكن عشتها لوحدم في
الغربة ..أنا مابعدتش عنهم جحود كال قسوة كال بعدت عنك كره ليكي ال ياىند
.ماكنتش عاكز بنتي تتربي مع كاحد مريض نفسي بيناـ بالمهدئات كبتجيلو نوبات
غضب كصداع بينسي فيها نفسو...أنا ماكنتش األب اللي انتي تتمني قربو يابنتي
...يمكن لو كنتي عيشتي معايا كنتي كرىتيني أكتر كأكتر كانتي كماف يمكن
كنتي اتعقدتي كال اتأذيتي ففضلت إني أحرـ نفسي منك كتتربي صح كال إنك
تتربي معايا كتكرىيني كال تطلعي معقدة كىم كماف كنت حكوف عبء عليهم يزكد
ىمومهم ..صحيح انا كنت حاسس بالغضب القوم منهم بس ماكنش دا سبب
بعدم ال فضلت إني أعيش في عزلة كاتعذب لوحدل .أنا ياىند كحيد اىلي
عمرم ماخالفت لهم أمر..أم حاجة بيطلبوىا مني بنفذىا...رغباتهم اكامر حب
مني كطاعة مش ضعف ألنهم كماف إدكني كتير...بس حبهم الكبير ليا ضرني
ألنهم كانوا بيختاركا ليا األفضل بالنسبة لهم لكن مش بالنسبة لي ..ىم شايفين
مصلحتي في دا كأنا كاف نفسي اختار دا .طوؿ حياتي كدا لغاية ما حصل اللي
حصل كاللي انتي سمعتيو...أنا بشر يابنتي كاللي حصل معايا حطمني كمع ذلك
كنت بتعذب بالبعد دا أكتر منكم...انتي بالذات ياما حلمت إني آخدؾ في
حضني كأشوفك كانتي بتكبرم قدامي يوـ بيوـ ...كنت بشوؼ صورؾ اللي
بتبعتها لي جدتك يوميا كأبكي إف ليا بنت زيك بس مش قادر أقرب منها
كال أقدـ لها الحب اللي ىي محتاجة لو...حبيبتي سمي اللي عملتو ضعف ..كال
عجز كال انهزاـ بس عمره ماكاف كره أبدا ..أبدا ياىند فتحي عيونك كقولي لي
سامحتك كأنا أكعدؾ اني حكوف ليكي أب كأخ كصديق كحعوضك كل اللي
عملتو معاكي أك قولي إنك مش حتسامحيني كأكعدؾ مش حتشوفي كشي تاني في
حياتك كحسيبك مع ناريماف ...انتي كنتي عاكزة تقعدم معاىا علي طوؿ...أنا
خالص ياحبيبتي حسيبك تقعدم معاىا علي طوؿ ..كمش حجبرؾ تعملي أم
حاجة انتي مش عاكزاىا تاني...دا كعد كانا عمرم ماخلفت كعدم..بس فتحي
عنيك كعيشي...ثم قبل يديها بكل حبو كلهفتو كقاـ كىو يمسح دموعو كغادر
الغرفة ليجلس خارجها كيترؾ العناف لدموعو

كانت ناريماف تبكى متأثرة فى صمت كىى تستمع لكالمو كما أف غادر الغرفة
حتى اقتربت منها ناريماف كأخذت بيدىا كقالت بكل حبها كلهفتها :شفتي ياىند
?.سمعتي كالـ باباكي? عرفتي أنا مافيش أب بيكره بنتو? عرفتي قد إيو ىو كاف
بيحبك ? دايما كنتي بتقولي لي ماتسيبينيش..أنا دلوقتي بترجاكي ياىند إنك
ماتسيبينيش..لو بتحبيني اتمسكي بالدنيا علشاني..أنا خالص..مش فاكرة من
حياتي إال لحظة ماشفتك كمابحسبش اللي قبل كدا كاف إيو...ألني ماكنتش
عايشة يابنتي كال حعرؼ أعيش لو رحتي ...مافيش حاجة لها معني من غيرؾ
.الكلية ..المستشفي ...حتي شقتي ياىند مش عارفة أركحها كل مكاف في دكؿ
مش قادرة أتصوره من غيرؾ...فوقي ياحبيبتي كحتيجي معايا بيتي مش حتركحي
أم مكاف تاني كدا كعد مني ...أنا مش حخلي حد ياخدؾ مني مهما حصل
كباباكي خالص موافق تبقى معايا دايما..حتي أنا جهزت لك اكضة في شقتي
علشاف نطلع من ىنا تالقي كل حاجة جاىزة بس فوقي..علشاف خاطرم ياىند
فوقي بكت في حرارة
ثم قبلتها علي كجهها كقامت لتصلي ركعتين قضاء حاجة..انتهت من صالتها
كأخذت تدعو كتدعو كدموعها تسيل غزيرة حتي كصل أذنها نداء ضعيف كاىن :
مامي
لم تلتفت ظنت أنها لم تسمع جيدا..أك انها توىمت كلكنها تسمرت كاتسعت
عيناىا بذىوؿ حين سمعتها ثانية  :مامي
فالتفتت إلي ىند بكل كيانها فوجدتها قد فتحت عينيها كتنظر إليها مرددة  :مامي
فقامت ناريماف بكل كيانها كىتفت بكل لهفة كفرحة الدنيا  :نعم يا حبيبة ماما..يا
نور عيني حمدا هلل علي سالمتك يا قلب ماما
تجولت ىند بنظرىا في الغرفة قبل اف تسأؿ ناريماف بصوت ضعيف  :أنا فين
يامامي ?
احتضنت ناريماف يديها بين كفيها كقبلتهما بحب الدنيا كىي تجيبها  :انتي في
المستشفي ياعمرم
نظرت حولها في دىشة كسألت بصوتها الخافت :إيو اللي حصل?

قبلت ناريماف رأسها بسعادة كىي تقوؿ بصوت متهدج  :حقولك كل حاجة بس
أطمن باباكي كأقولو إنك فوقتي أسرعت للخارج فوجدت طارؽ جالسا ككاضعا
رأسو بين كفيو فهتفت بانفعاؿ كسعادة الدنيا  :طارؽ ىند فاقت
رفع رأسو كىتف  :بتقولي إيو? فاقت?
ىتفت ناريماف مؤكدة  :أيوه
اندفع مهركال لغرفة ابنتو كلم يصدؽ عينيو حين رآىا كاعية فأسرع إليها مع ناريماف
كقاؿ بلهفة كحناف الدنيا  :حمدا هلل علي سالمتك ياحبيبتي...الحمد هلل ..الحمد
هلل أخذ يقبل يديها كرأسها في لهفة فقالت ناريماف كىي تحيط رأس ىند بيدىا :
طارؽ ركح فرح جدتها ..أكيد لما تعرؼ حتتحسن
قاؿ بسرعة كبلهفة  :أيوه ..أنا حركح اقولها حاال ثم قاـ كعاد ثانية ليقبل رأس
ابنتو قائال  :حمدا هلل علي سالمتك يا حبيبة بابي
ثم غادر بسرعة كبفرحة كبيرة بينما التفتت ناريماف لهند كغمغمت كىي تصم
رأسها اليها بسعادة  :الحمد هلل...الحمد هلل
***
إيو دا كلو? القسم النهاردة كأنو في عيد..حلويات كجاتوه كمشركبات ..الناس
مزأططة بره
قالت زينب كىي تدلف الي مكتب ناريماف ككراءىا عالية
قالت ناريماف مبتسمة في فرحة  :كاهلل يازينب لو أقدر أعمل أكتر من كدا كنت
عملت ..
زينب  :حمدا هلل علي سالمتها يا دكتورة ناريماف.
ناريماف بسعادة  :اهلل يسلمكم
عالية كىي تجلس كاضعة ساقا فوؽ ساؽ  :بس إحنا بقي لينا حاجة غير بقية
الناس..آه انتي عارفة أنا بحب إيو
قالت ناريماف مداعبة  :عارفة طبعا يا طفسة انتي بتحبي إيو كجبتو لك

ثم أخرجت علبة صغيرة أنيقة كقدمتها اليها قائلة  :دم علبة كاملة من شيكوالتة
ليندينت اللي بتحبيها..مخزكف أىو علشاف ماتطلبيش مني تاني
عالية كىي تقوؿ مبتهجة  :كاك..ال كدا اتأثر
ناكلت ناريماف علبة أخرم مماثلة لزينب كقالت لها  :كانتي كماف يازيزك علشاف
تبقوا زم بعض
أخذت زينب علبتها قائلة  :دا بدؿ ما إحنا اللي نيجي نشوؼ ىند كنجيب لها
شيكوالتة?
أشارت ناريماف إلي زينب كقالت لعالية التي أخذت قطعة من الشيكوالتة
كانهمكت في تناكلها  :شوفي الناس الذكؽ اللي بتفهم ? مش زم ناس
ضحكت زينب بينما قالت عالية كىي تمضغ الشيكوالتة بنهم  :دم نقرة كدم
نقرة
قالت ناريماف بتقدير  :بس أنا بصراحة مش عارفة أشكركم إزام ? علي اللي
عملتوه معايا الفترة اللي فاتت...ككقفتكوا معايا
قالت زينب في احتراـ  :ماتقوليش كدا يا دكتورة ناريماف إحنا بنحاكؿ نرد اللي
بتعمليو معانا
أردفت عالية  :أنا عن نفسي مهما عملت مع حضرتك مش حوفي جمايلك
قالت ناريماف بتأثر  :مافيش بينا جمايل ..ربنا يخليكم ليا
سألتها عالية باىتماـ :أخبار ىند إيو دلوقتي ??
قالت ناريماف مبتسمة في حنين  :الحمد هلل ..بتتحسن كبدأت تتمشى كدا جوه
البيت كأنا بحاكؿ أذاكر لها بقي علشاف تعوض اللي فاتها...بس لسة مارجعتش
الجامعة
زينب  :الحمد هلل ربنا يطمنك عليها
سألتها عالية فجأة  :كدكتور طارؽ?
تعجبت ناريماف لسؤالها كلكنها أجابت  :حيسافر كماف كاـ يوـ بعد ما أطمن
على ىند يخلص شغل كحيرجع تانى فى االجازة..بتسألي ليو?

تبادلت عالية مع زينب النظرات قبل أف تقوؿ في تردد  :أصل..ثم صمتت
فسألتها ناريماف باىتماـ كىي تنقل بصرىا بينها كبين زينب التي بدا عليها الحرج
فأجابت عالية مسرعة  :أصل بعد ما مقطع الفيديو اللي ظهر فيو كىو بيرمي نفسو
في النيل كرا ىند كبيخرجها من العربية كيطلعها انتشر في كل مكاف كاتعرض
كماف في التلفزيوف سمعنا كدا إشاعة غريبة ...
رمقتها زينب بنظرة محذرة كعقدت ناريماف حاجبيها في تساؤؿ كقالت كىي تميل
إليها  :إشاعة إيو ياعالية ?
صمتت عالية لحظات في تردد قبل أف تجيب :بيقولوا انو كاف جوز حضرتك
كانفصلتوا من سنين..ككماف بيقولوا ىند تبقي بنتك بس ىو أخدىا منك طوؿ
الفترة اللي فاتت..دا اللي سمعناه
تراجعت ناريماف في مقعدىا كقالت بابتسامة متهكمة  :ناس خيالها كاسع قوم
الحقيقة
فقالت زينب بسرعة  :أنا قلت كدا برضو مش معقوؿ إف
قالت ناريماف بجدية  :ىي إشاعة نصها صحيح كنصها كذب
سألتها عالية باىتماـ  :إزام ?
أجابت ناريماف ببساطة  :يعني فعال طارؽ كاف زكجي بس بقالنا كتير قوم
متطلقين..لكن ىند مش بنتي..بنتو من كاحدة تانية اتجوزىا بعدم
تطلعت كال من عالية كزينب إليها مشدكىتين كقالت زينب بدىشة بالغة :
حضرتك كنتي متجوزة
ناريماف ببساطة  :أيوه
عالية بذىوؿ  :بس حضرتك عمرؾ ماقلتي كدا قدامي كال حد يعرؼ
أجابتها ناريماف  :أنا ما اتعمدتش أخفيو بس الموضوع دا قديم جدا من أياـ
دراستي كخالص نسيتو
عالية متسائلة  :بس ىند مش بنتك فعال?
قالت ناريماف كىي ترمقها بنظرة متعجبة  :ايوه ياعالية يعني حتكوف بنتي كأنكر?

تراجعت عالية بسرعة كقالت  :ال ما أقصدش بس أنا كنت ميالة لتصديق
الموضوع دا علشاف حبك الغريب لها ..دا حضرتك كنتي مموتة نفسك علشانها
قالت ناريماف متهكمة  :علشاف انتي بتحبي الدراما بس ياعالية
قالت زينب في تعجب كىي مازالت تحاكؿ استيعاب األمر :أنا مش مستوعبة
الموضوع ..يعني الدكتورة نجوم تبقي حماه حضرتك? إزام دا أنا شايفة حضرتك
بتتعاملي معاىا عادم جدا...خصوصا إنها قعدت معاكم كاـ يوـ خالص بعد
خركج ىند من المستشفي..تيجي إزام ?
عالية بفضوؿ كإلحاح  :بصي يا دكتورة ناريماف الموضوع شائك جدا كملخبط
ممكن تريحينا كتحكي لنا من األكؿ الف كدا اتلخبطنا
ابتسمت ناريماف كقالت كىي تنظر لساعتها  :شكلكم فاضيين ..كأنا عاكزة أركح
لهند
قالت زينب بفضوؿ  :ال فاضيين فعال لو مافيهاش رخامة مننا ممكن تحكي لنا
عالية متابعة كىي تشير لصدرىا بيدىا في الحاح  :إحنا أكيد لنا عندؾ خاطر
تحكي لنا الصندكؽ األسود الخاص بحياتك
قالت ناريماف مبتسمة  :ىو فعال صندكؽ أسود..ماعلينا ححكي لكم باختصار
بس اللي حقولو مايطلعش بره متفقين?
أشار االثناف بحماسة كبثقة إلي صدرىما فغمغمت مبتسمة  :يا خوفي يابدراف ثم
تنهدت ك حكت لهم باختصار قصة زكاجها كطالقها ثم لقاءىا بهند
فصمتوا لحظات في تعجب قبل أف تقوؿ عالية بحرارة  :ال دم تنفع ركاية
متكاملة
ناريماف كىي تقوـ من المكتب بدعابة  :مش بقولك بتحبي الدراما..ياال بقي
اسيبكم كأركح اشوؼ بنتي
زينب مبتسمة في تقدير  :بس اللي حكتيو زاد تقديرم لحضرتك..حد غيرؾ كاف
حيتعامل بشكل مختلف سواء مع ىند كال د نجوم لكن أنا شايفاكي بتتعاملي مع
د نجوم عادم جدا كبود خالص

قالت ناريماف بحرارة :الموضوع قديم جدا يا زينب زم ماحكيت لكم يعني
خالص...ثم أف ىند كجودىا خالني أسامح كأنسي..ىند خلتني أفتح صفحة
جديدة في حياتي
قالت زينب  :ربنا يخليها لك
قالت ناريماف  :يارب يازيزك...ماتنسوش تيجوا بقي الحفلة اللي عامالىا بمناسبة
شفاىا
قالت عالية بحماسة  :طبعا
غادرت كتابعوىا بنظرىم فقالت زينب بتعجب  :كاهلل مامستوعبة الموقف لغاية
دلوقتي
عالية متهكمة  :كال أنا..ماكنش باين أبدا علي د ناريماف أنا بحسبها ما اتجوزتش
أصال
زينب كىي تهز رأسها بتعجب  :كأنا كماف
عالية متهكمة  :طيب ياريت تستوعبي بقي بسرعة..علشاف بس في شغل كرانا
زينب كىي تقوـ :ال يا ىانم أنا خلصت شغلي ..انتي اتهدم خلصي اللي كراكي
عالية محتجة  :زينب إحنا اتفقنا أف...
زينب مقاطعة  :ال اتفاقنا الغي طالما قلتي حمدم الوزير في العمليات انسي ما
أعرفكيش
عالية برجاء  :خالص يازيزك..آسفة...حرمت
قالت زينب كىي تضربها علي يدىا :ال علشاف تتعلمي األدب كتلمي لسانك ياال
سالـ ياقطة
ثم غادرت فجلست عالية في إحباط كقالت  :ماشي يا زيزك
***
طارؽ?
تساءلت ناريماف بدىشة كىى تتأمل طارؽ الذم كقف مستندا على سيارتو أماـ
المستشفى

فقاؿ بلهجة كدكد :إزيك ياناريماف?
قالت بدىشة  :الحمد هلل ..فى حاجة?
اشار بيده نفيا كقاؿ :ال أبدا كنت جال اخلص شوية أكراؽ علشاف مسافر بعد
بكرة كبعدين عاكز أتكلم معاكى شوية ممكن?
قالت بلهجة رسمية :اتفضل
قاؿ :ممكن نقعد طيب فى كافية المستشفى ?
صمتت لحظة فى تفكير ثم قالت  :ماشى
سارت معو إلى الكافية كاتخذكا مجلسهم فقاؿ بهدكء :أكال بالنسبة لموضوع
كالدة أمنية أنا رتبت كل حاجة مع د نبيو فى إنجلترا..إف شاء اهلل بعد عملية
استبداؿ المفصل حتبقى كويسة
مش ناقص غير ىى تخلص اكراقها كتسافر كىناؾ حكوف معاىا فطمنى أمنية
أكمأت برأسها ثم قالت بأمتناف :شكرا يا طارؽ
قاؿ كىو يتأملها بنظرات محبة :ماتشكرنيش على أل حاجة..ألف مهما عملت
مش حقدر أكفى اللى أنتى عملتيو كال أمنية عملتو مع بنتى كماما
صمتت دكف تعقيب فتابع :ناريماف عاكز منك خدمة
تأملتو بدىشة كسألت :ايو ىى?
قاؿ :ىند..عاكز تساعدينى أقرب منها عاكزىا تتفهم ظركفى كماتكرىنيش
تنهدت ناريماف كقالت  :طارؽ ىند عمرىا ماكرىتك..ىند ماتعرفش أصال معنى
كلمة كره ىند كانت غضبانة منك كمعاىا حق..كمع ذلك سهل تقرب منها بنتك
قلبها قلب طفل برمء ماتعرفش الكره كال القسوة ..بمجهود بسيط قول منك
حترجع لك بس بالتدريج ..اللى أتراكم جواىا من سنين مش حينفع يتمحى مرة
كاحدة..كمش دلوقتى ياطارؽ أنا ماصدقت صحتها تتحسن فمش عاكزين نتكلم
فى موضوع رجوعها للبيت ك..

قاطعها قائال بحرارة :ال يا ناريماف أنا مش عاكزىا ترجع البيت..أنا عند كعدل
حتفضل معاكى طوؿ ماىى كأنتى عاكزين كدا..أنا كل اللى عاكزه بنتى تسامحنى
كأنتى تساعدينى فى كدا
قالت بصدؽ :كأنا مش حتأخر..حكلمها كل ماتيجي فرصة كمن ناحيتك راسلها
كل يوـ زم مابتعمل كلو رسالة قصيرة أتصل بيها حسسها بوجودؾ..كىى ىند
كماف مابقتش غضبانة منك زم األكؿ أنا حاسة كدا من كالمها عنك
أكمأ برأسو كقاؿ  :تماـ ..
صمتت فقاؿ كىو يتأمل مالمحها بحناف تاقت ىى إليو  :دا بالنسبة لهند...لكن
بالنسبة لك?
سألتو بحذر :أنا?
قاؿ بحب الدنيا :أيوه أنا زل ماعاكز بنتى ترجع لحضنى ..نفسى حبيبتى كماف
تسامحنى كترجع لى..كأنتى ياناريماف حبى األكؿ كاألخير
أشاحت بوجهها كقالت ببعض االنفعاؿ :ياريت مانتكلمش فى الموضوع دا تانى
ألنو اتقفل بالنسبة لى
قاؿ بحرارة كحب كبيرين  :معاكى حق فى كالمك اللى قلتيو ليا لما جيت طلبت
إيدؾ أنى ضعيف كانهزامى..أيوه أنا كنت ضعيف كانهزامى بس خالص
ياناريماف..خالص رميت ضعفى كرا ضهرل من لحظة ماشفت بنتى بتضيع قداـ
عينيا أنا رجعت طارؽ بتاع زماف اللى حبتيو..مش بس كدا أنا رجعت أقول كناكم
اقاتل علشاف أرجع بنتى لحضنى كأرجع حبيبتى الوحيدة..كمش حيأس أبدا
فاىمانى?
رمقتو بنظرة سريعة كاف يتحدث بقوة كحناف كصدؽ بالغين أيقظا مشاعر استماتت
لكى تميتها بداخلها فقامت مغالبة مشاعرىا كأخذت حقيبتها كقالت :أستئذنك
أركح علشاف ىند
قاؿ بسرعة :أستنى أكصلك
قالت دكف أف تنظر اليو  :ال شكرا أنا معايا عربيتى
أستوقفها قائال :ناريماف

التفتت إليو متسائلة فقاؿ بكل حنانو  :تعرفى أف ىند شبهك فى حاجات كتير
كأنها بنتك فعال?
الحت ابتسامة حانية على كجهها فغمز بعينو كقاؿ مبتسما  :يعنى خطتى
السترجاعها حتنفع برضو معاكى ...
رمقتو بنظرة طويلة دكف أف تعقب ثم ابتعدت إلى سيارتها كراقبها ىو بعينين
مملؤتين حبا كغمغم بحناف الدنيا :حرجعك ياناريماف ..حرجعك ليا لو مرت سنين
***
مين بقي اللي حياكل الشوربة الحلوة دم اللي اخترعتها لو مخصوكص?
قالت أمنية بلهجة مرحة كىي تضع صينية طعاـ أماـ ىند التي قالت بسرعة  :مش
أنااااا
تراجعت أمنية كقالت باحباط  :ليو بقي كدا? ال ياىند كدا مش حينفع ..حتاخدم
عالجك علي بطن فاضية?
قالت ىند  :كاهلل ياطنط أمنية أنا مش جعانة ككماف بقيت كويسة الحمد هلل..مش
عاكزة حضرتك تتعبي نفسك معايا
قالت أمنية بحناف  :أنا مش تعبانة كال حاجة..انتي زم ىيثم كأحمد عندم كتعبك
راحة بالنسبة لي
قالت ىند بابتسامة  :ربنا يخليكي ليا
أمنية في حناف  :خالص كلي كال أقوؿ لناريماف لما ترجع إنك مش راضية تاكلي?
((ىو مين اللي مش عاكز ياكل دا?))
قالت ناريماف كىي تدلف إلي غرفة ىند كترمقها بنظرة لوـ
فقامت أمنية كقالت  :أىي جت أىي...اتصرفي معاىا بقي
ناريماف ألمنية  :سيبيني أنا حخليها تاكل بس أنا عاكزة أقولك علي حاجة
سألتها امنية  :في إيو?
قالت ناريماف كىي تجذبها من يدىا بلطف للخارج كجلست قائلة :طارؽ جالى
المستشفى كقالى إنو رتب كل حاجة مع الدكاترة فى إنجلترا بخصوص عملية

طنط كبيأكد لى أف الدكتور نبيو دا األكؿ ىناؾ فى عمليات استبداؿ الركبة كإف
شاء اهلل طنط ترجع تتحرؾ كتمشي كويس بعدىا..ياريت بقى تبلغيها تجهز أكراقها
كتستعد للسفر
ارتفع حاجبا أمنية بدىشة كىتفت بفرحة كبيرة :بجد يا ناريماف? ىو قالك كدا?
قالت ناريماف مبتسمة فى ثقة :أيوه كاهلل ككماف بيقوؿ مش حتحتاج مرافق ىو
ىناؾ حيكوف معاىا
دمعت عينا أمنية كقالت بتأثر فرح :يا ماانت كريم يارب ..الحمد هلل
ربتت ناريماف على كتفها كقالت:الحمد هلل يا أمنية ربنا يقومها لك بالسالمة
غمغمت أمنية بامتناف كىى تمسح عينيها :كاهلل الواحد ماعارؼ يشكره إزال ىو
كالدكتورة نجوم..جميلهم دا عمره ماحنساه
قالت ناريماف بمحبة بالغة كىى تربت على يد أمنية :دا ىم عملوا دا بيردكا حاجة
من اللى عملتيو أنتى مع ىند كمع الدكتورة نجوم الشوية اللى قعدتهم معانا بعد
خركج ىند من المستشفى يا أمنية...
أمنية كىى تمسح دمعة حارة نزلت على كجهها :عملت إيو بس يا ناريماف إال
الواجب
قالت ناريماف بود كىى تجفف كجو أمنية بمنديل :ال عملتى كتير يا أمنية كطوؿ
عمرؾ بتعملى بصدر رحب كتلقائية كطيبة كبساطة...ىل جزاء االحساف إال
اإلحساف?
ربتت أمنية على يد ناريماف كقالت بتأثر :ما أتحرمش منك يا ناريماف
ناريماف بعاطفة :كال منك
قامت أمنية مغالبة عواطفها :حقوـ أكلم ماما كأفرحها كأشوؼ أخواتى حنخلص
الورؽ إزال
ناريماف مبتسمة  :ربنا يطمنكم عليها
ثم تساءلت بهمس :ىي دكتورة نجوم فين?

تنهدت أمنية كقالت  :مشيت ..كاهلل صعباف عليا بهدلتها دم ..كل يوـ جاية
رايحة علشاف تتطمن علي ىند
زفرت ناريماف كقالت بتأثر  :مش عارفة أتصرؼ إزام ...أنا اتحايلت عليها كتير
تقعد معانا خالص كأكضة ىند كبيرة أك حتي أسيب لها الشقة خالص كأقعد معاكي
بحيث تاخد راحتها بس ىي مارضيتش
أمنية  :معاىا الحق الواحد ما بيستريحش غير في بيتو برضو
ناريماف  :كىند طبعا فكرة إنها تسيب بيتي كتركح ىناؾ مش مطركحة كأنا كماف يا
أمنية مابقتش عاكزاىا تغيب عن عيني لحظة..كمش عارفة الوضع دا يتظبط إزام
??
قالت أمنية برفق :ربنا يدبرىا..أىي عموما السواؽ بيوديها كيجيبها كىي فرحانة إف
ىند مبسوطة ككويسة
أكمأت ناريماف برأسها  :ربنا ييسر الحاؿ..ركحى أتصلي بقي كطمنينهم
قامت امنية الي شقتها بينما عادت ناريماف ثانية الي غرفة ىند كقالت  :جينا
للهانم اللي بتدلع كمش عاكزة تاكل
قالت ىند متبرمة :كاهلل يامامي مابدلع بس فعال مش عاكزة
قالت ناريماف في ىدكء حاني كىي تجذب المنضدة اليها  :معلش كلي أم حاجة
علشاف تاخدم عالجك...مش حينفع تاخديو علي معدة فاضية..كلو حاجة
بسيطة
قالت ىند باستسالـ  :حاضر ثم بدأت تتناكؿ طعامها ببطء فرف ىاتفها برسالة
كاتس ..القت نظرة علي الرسالة كانت من طارؽ  :حبيبة بابي عاملة إيو النهاردة ?
كحشتيني ..تنهدت ثم أغلقت الهاتف
سألتها ناريماف  :مين بيكلمك?
ىند بوجوـ :بابي ..بعت لي رسالة
ناريماف كىي ترمقها بنظرة فاحصة  :امممم ...كرسالة إمبارح كانت منو برضو?
أكمأت برأسها إيجابا كقالت بحزف  :أيوه ..كانت طويلة كلمني فيها كتير عن
ظركفو

أكمأت ناريماف برأسها متفهمة كقالت  :علشاف كدا كنتي بتعيطي
ىند بتأثر  :ىو شكلو تعب كتير في حياتو
سألتها ناريماف برفق كىي تجلس لجوارىا كتداعب شعرىا بيدىا  :طيب شفتي
مقطع الفيديو اللي انقذؾ فيو كطلعك من العربية?
إكمأت ىند برأسها أيجابا فقالت ناريماف برفق حنوف  :عرفتي إنو عمره ماكرىك ?
صمتت ىند لحظات ثم قالت بتأثر  :ماكنتش قادرة أفسر بعده عني إال كدا
ضمتها ناريماف اليها بلهفة كقالت كىي تمسح علي رأسها :ال ياحبيبتي في
تفسيرات كتير لبعده إال الكره..انتي ماحدش في الدنيا يقدر يكرىك ..مابالك
بابوكي
صمتت ىند في كجوـ فقالت ناريماف كىي تقبل رأسها  :ىند مالك ياحبيبتي
..مش عاجباني
صمتت ىند لحظة ثم قالت بصوت مختنق  :مش عارفة يامامي حاسة اني مخنوقة
كدا
قالت ناريماف كىي تتأملها بلهفة قلقة  :ليو ياقلبي ..سالمتك من الخنقة
قالت ىند كقد اغركقت عيناىا بالدموع  :مش قادرة أتقبل فكرة إني مامتي ديمة
كانت خاينة ك..
أسرعت ناريماف تضمها اليها بقوة كقالت بعطف :شوككش..اكعي تفكرم في كدا
ياحبيبتي اكعى..احتفظي بمشاعرؾ الحلوة ألمك كادعي لها بالرحمة كبس..اكعي
تفكرم في إيو اللي عملتو كإيو اللي ماعملتوش..إحنا مش ماليكة ياىند كالناس
كلها بتغلط ..كربنا غفور رحيم كستار ..ادعي لها بس..بريها بدعائك..كاحتفظي
جواكي بالحلو اللي كاف فيها كبس
ىند بتأثر  :أنا بحبك قوم يا مامي
قالت ناريماف بحب الدنيا  :كأنا بموت فيكي كمش عاكزة اشوؼ نظرة حزف
كاحدة في عنيكي مابقتش استحمل تكوني متضايقة حتي ..لو بتحبيني بجد
ماتفكريش في ام حاجة كماتحمليش ىم حاجة كأنا معاكي ..عاكزة ىند بتاعة
زماف ترجع...تصدقي نفسي كدا تعملي مقلب زم بتوعك كتعصبيني

ابتسمت ىند كقالت  :مش عاكزة أعصبك
قالت ناريماف ضاحكة  :ال علي قلبي زم العسل
ثم ضمتها إليها كقالت كىي تقبل رأسها  :حبيبة قلبي انتي..ياال كلي كأنا حغير
ىدكمي كأقعد معاكي نذاكر كدا علشاف خالص االمتحانات علي األبواب..كأنا
نفسي تجيبي تقدير كويس تماـ?
ىند مبتسمة  :تماـ
***
تحسنت حالة ىند الصحية كأصبحت تذىب إلي الجامعة بانتظاـ بينما سافرت
جدتها ثانية البنها لعمل بعض الفحوص الطبية علي أف تعود معو في اإلجازة بعد
أف اطمأنت تماما علي ىند مع ناريماف ككانت األياـ التالية من أسعد األياـ التي
مرت بها ىند بصحبة ناريماف فقد تضاعف اىتمامها بها كحبها لها كرعايتها رغم
انشغالها بالعيادة كالمستشفي .كانت تقضي معها كل لحظة فراغ إما تشرح لها
أك تعلمها شيئا عمليا في الطب أك يتحدثاف..كانت ىند أيضا تقضي كقتا مع أمنية
يطبخاف سويا في حماسة كترحيب كبير من أمنية التي كجدت مع ىند من يشاركها
شغفها بالمطبخ كاإلبداع في تحضير األكالت ...أحيطت ىند بحناف كحب
ناريماف كطيبة أمنية كرعايتها كمرح ىيثم األخوم الذم شاركتو اللعب أحيانا كقت
الفراغ بينما أحاطها أحمد بنظراتو المحبة الصامتة ...كالتي شعرت من خاللها
بمشاعره العميقة الكبيرة...إلى جانب رسائل كالدىا اليومية كاتصاالتو التى شعرت
من خاللها بمدل حبو لها كالتى شعرت من خاللها أنو لم يكرىها يوما كقد أزاح
ىذا كثير من المشاعر السلبية تجاىو ..كانت بالفعل تعيش أفضل اياـ حياتها
.حتي حاف موعد االمتحانات كانشغل الجميع حتي أذنيو بها ..ىيثم كىند كأحمد
...لتنتهي مع ترقب الجميع بفارغ الصبر للنتائج
***

زعركدة طويلة أطلقتها أمنية كىي تستقبل ناريماف التي أخبرتها بنتيجة ىند بالنجاح
كبتقدير جيد جدا..فأطلقت ناريماف ضحكة مرحة كقالت بسعادة  :عسل يا
أمنية..نفسي تعلميني أزغرد مابعرفش كنفسي أزغرد لها
أمنية بفرحة  :أنا حزغرد تاني بالنيابة عنك ثم أطلقت زغركدة أخرم طويلة فهتف
ىيثم محتجا كىو يطل من شقتو  :كأنا ياماما ..مافيش زغركدة زم دم ليا..مش
أنا برضو نجحت كجبت مجموع كويس
قالت ناريماف مداعبة  :زغردت لك كتير يالمض بس انت كنت بره بتهيص مع
اصحابك
قاؿ  :ماليش دعوة عاكز أسمع كاحدة ليا
أمنية بحناف  :بس كدا ..ثم أطلقت زغركدة أخرم
كقالت بسعادة  :يارب يكتر أفراحنا
ىيثم متهكما  :كعلي أد نيتنا ادينااااااااا
ضحكت ناريماف كقالت  :حلوة يا لمض
أمنية كىي تشير إليو  :شفتي الواد ?ماشي الحق عليا
ىيثم كىو يهز كتفيو في زىو :ماما لو سمحتي من ىنا كرايح اسمي الباشمهندس
ىيثم متفقين?
ىزت أمنية رأسها بينما قالت ناريماف مداعبة  :لما تبطل لماضة حنقولك يا
باشمهندس
سألتها أمنية  :أكماؿ فين ىند ياناريماف
أجابتها ناريماف  :راحت لجدتها تقولها علي النتيجة كتفرحها كحتيجي
أمنية بحماسة  :طيب عاكزين بقي نعمل شوية تورتات كدا كحلويات نحتفل بنجاح
العياؿ دكؿ ىيثم كأحمد كىند
ناريماف  :معاكي نحتفل كنفرحهم بس بدؿ تعبك حركح أنا كىيثم نشترم
الحاجات دم من بره ...
أمنية بسرعة  :تعب إيو ..أنا بحب أعمل كل حاجة بنفسي

قالت ناريماف متعجبة  :غاكية تعب ...بس ريحي المرة دم
بقولك إيو ماتيجي تغيرم جو كأنا كانتي كىيثم نركح نشترم الحلويات من بره
كبالمرة نجيب لهم ىدايا..بصراحة يستحقوا
ىيثم متحمسا  :ىو دا الكالـ ...أنا بحب عمتو كأفكارىا كىداياىا
ضحكت ناريماف بينما قالت أمنية كقد راقتها الفكرة  :تصدقي فكرة? بقالي كتير
ماخرجتش...خالص حلبس كاجي
ناريماف  :تماـ ..علي باؿ ما أحمد كىند يجوا نكوف إحنا خلصنا
***
((ألف مبركؾ يا حبيبة نانا ))
قالت د نجوم في سعادة كحناف كىي تعانق ىند  :اهلل يبارؾ فيكي يانانا
قالت نجوم بسعادة  :الحمد هلل ياحبيبتي ..ريحتي لي قلبي ياىند
قاؿ طارؽ كىو يتأمل ابنتو بحناف الدنيا  :ألف مبركؾ ياحبيبتي
رفعت عينيها اليو كقالت بلهجة رسمية  :اهلل يبارؾ فيك يابابي
رمقها بنظراتو الحانية كقاؿ  :بابي نفسو ياخدؾ في حضنو النك كحشتيو ممكن
تسمحي لي
تأملتو لحظة بتردد فربتت جدتها علي ظهرىا مشجعة كدفعتها برفق تجاىو فقامت
ىند ببطء كتردد كلكن طارؽ جذبها إليو كاحتواىا بذراعيو قائال بصوت متهدج
حنوف :ألف مبركؾ يا حبيبتي ..عقباؿ التخرج كتبقي أحسن دكتورة في مصر
قالت بتأثر  :اهلل يبارؾ فيك
أبعدىا قليال ليمأل ناظريو بوجهها المالئكي كقاؿ كىو يمسح علي شعرىا  :أنا
جبت لك ىدية يارب تعجبك
نظرت إليو في تساؤؿ فالتفت كراءه كالتقط لفافة كبيرة اعطاىا إياىا قائال :
افتحيها ،قامت ىند بفتحها فوجدت دمية كبيرة لفتاة تحمل دبدكبا
فارتفع حاجبا ىند كقالت بفرحة طفولية كىي تضمها اليها كقالت  :اهلل حلوة قوم

تبادؿ طارؽ مع امو النظرات الباسمة كقاؿ في حناف كىو يراقب فرحتها بالدمي :
كاف نفسي أجيب ىدية مختلفة بس أنا عارؼ إنك بتحبي كدا
قالت ىند كىي تضم الدمية إليها كطفلة صغيرة  :ال أنا بحب العرايس
ضحك كقاؿ  :خالص حجيب لك علي طوؿ منها
قالت كىي تختلس نظرة سريعة عليو  :شكرا يابابي
ابتسم كقاؿ بحناف أبوم  :العفو ياحبيبة بابي
جلست ىند ثانية إلي جانب جدتها كقالت  :نانا أنا حمشي بقي علشاف مامي
حتعمل لي حفلة بمناسبة النجاح ..كطلبت مني أقوؿ لحضرتك تيجي
أمسكت جدتها بيدىا كقالت بعتاب :مش حتقعدم معانا شوية? بيتك
ماكحشكيش ياىند?
أطرقت ىند برأسها بحرج دكف أف تجيب فقاؿ طارؽ مسرعان كىو يشير ألمو:
خالص ياىند ركحي...بس أنا كماف معزكـ علي الحفلة كال أل
ألقت عليو نظرة سريعة ثم قالت بتردد  :لو حضرتك عاكز
قاؿ بحناف :عاكز??? طبعا عاكز أحتفل مع بنتي بنجاحها
صمتت لحظة ثم قامت حاملة دميتها كقالت :أنا حمشي بقي يانانا ..ياريت
ماتتأخريش
ربتت جدتها علي يدىا بحناف كقالت  :حاضر ياعيوف نانا حجي لك
اتجهت للخارج تتابعها أعين جدتها كأبوىا فتنهدت نجوم قائلة  :علي الرغم من
فرحتي بيها كليها ...إال إني زعالنة قوم إنها مش عايشة معانا في بيتها
زفر طارؽ كقاؿ كىو يراقب ىند التي خرجت من البوابة لتستقل سيارتها كتغادر:
كال أنا ياماما .بس أنا ناكم أخدىا البلد في اإلجازة كانتي كماف نغير جو كلنا
...كلمت ناريماف كقالت حتكلمها كتخليها توافق
كالدتو بدىشة  :حتنزؿ البلد? دلوقتى?
طارؽ كىو يتنهد بعمق  :خالص ياماما كل حاجة اتغيرت..أنا ناكم أقرب من
بنتي كأعوضها اللي فات كلقيت أنسب حاجة نركح مكاف ىادم بعيد كمافيش

أىدم كال أجمل من بيت العيلة ..بيت جدكدىا تتعرؼ علي أىلها كتشوؼ بلدىا
ككماف تغير جو
قالت كالدتو بحناف  :خالص اللي تشوفو ياطارؽ ...أنا موافقاؾ عليو
قاؿ في أمل  :يارب ياماما الرحلة دم تكوف بداية جديدة معاىا يارب
***
بعد انتهاء الحفلة ليال كمغادرة د نجوم كطارؽ أسرعت ىند بالهدايا إلي شقة
ناريماف فتابعتها ناريماف بنظرة قبل أف تقوؿ متهكمة  :أنا عارفة كويس إيو اللي
حيحصل دلوقتي...حتفضل طوؿ الليل ترتب في أـ العرايس كالدباديب كتشيل
دا كتحط دا ..مش حنخلص
ضحك ىيثم عاليا كقاؿ  :كاهلل يا عمتو ىند دم دماغ ...راااايقة
تابعت متهكمة  :قوؿ مسخرة يابني..ال كرازعة الدرع بتاعي كسط دباديبها ..آه لو
رئيس الجامعة شاؼ المنظر...حيسحبو مني فورا
ضحكوا جميعا في مرح بينما قاؿ أحمد بابتسامة حانية  :ىند بريئة قوم ياعمتو
كدم أكتر حاجة حلوة فيها
رمقتو أمو بابتسامة ذات مغزم بينما تأملتو ناريماف لحظة قبل أف تهتف محتجة :
بالمناسبة انت إيو اللي ىببتو دا يا أحمد?
عقد حاجبيو في تساؤؿ كقاؿ  :عملت إيو ياعمتو
ىتفت ثانية  :ال حقيقي ايو اللي ىببتو دا ..انا مش مسامحاؾ ابدا
تأملها في دىشة بينما سألتها أمنية في قلق :إيو يا ناريماف أحمد عمل إيو?
ىتفت ناريماف محنقة كىي تشير اليو  :الهدية اللي جابها لهند...دبدكب طولها ?
أنا عاكزة أفهم لما الدبدكب دا يناـ علي السرير ىي حتناـ فين ? ىي المشرحة
ناقصة قتال يابني ?.مش كفاية اللي جوه
أطلقت أمنية ضحكة طويلة كقالت  :خضتيني ياناريماف ..
قاؿ أحمد مبتسما  :أنا عارؼ إنها بتحب كدا فاشتريت لها دبدكب

قالت ناريماف محنقة  :تقوـ تجيب دبدكب بالحجم الطبيعي ....أنا شوية شوية
مش حالقي مكاف في الشقة نقعد فيو
ضحكوا ثانية كقالت أمنية بحناف :سيبيها ياناريماف تتنبسط كتعيش سنها
قالت ناريماف من بين أسنانها :ماىو أنا بتمنى يا أمنية تعيش سنها لكن ىى
بتتصرؼ زل األطفاؿ ..دم طفلة في جسم آنسة ماعلينا خلينا نتفق إف مافيش
ىدايا تاني عرايس كال دباديب ?..تماـ? علشاف بالطريقة دم حنتشرد إحنا في
الشارع مش حنالقي متوم
ضحكت أمنية كقهقة ىيثم قائال :أنا بسجل لك ياعمتو كحقوؿ لهند خططك
الشريرة تجاىها
قالت ناريماف مداعبة :ركح يالمض قولها..كابقي قابلني لو أخدت ىدية الهندسة
ىتف متحمسا  :ىو في ىدية للهندسة?
ىتفت أمنية معترضة  :ناريماف..كبعدين بقي?
أشارت إليها ناريماف كقالت :في إيو يا أمنية ىو أنا كل ما أفتح بقي حتعترضي
?..سيبيني بقي أتصرؼ مع أكالد أخويا بمعرفتي
ىتفت أمنية محنقة  :ماشي بس بالعقل
ىتف ىيثم معترضا  :ليو كدا يا ماما بس بتقطعي األرزاؽ ليو ...يوكككه
رمقو أحمد بنظرة ضاحكة بينما قالت أمو  :بس ياكاد انت
قالت ناريماف  :أحمد زم ىيثم كالزـ زم ما عملنا مع أحمد نعمل مع ىيثم يا
أمنية ..ثم التفتت لهيثم كقالت :دم ىديتنا المشتركة يا ىيثم ليك....بكرة تكوف
عندؾ...بس ركح قوؿ لهند بقي ك...
قاطعها ىاتفا في حماسة كىو يقبل جبهتها :ال مش حقوؿ..كاهلل ماحقوؿ ..ربنا
يخليكي ليا
ابتسمت في رضا فقبل أمو كقاؿ بحرارة  :شكرا ياماما ..ما اتحرمش منك ابدا
ىزت أمنية رأسها بعدـ اقتناع
فقالت ناريماف  :انا حركح اريح بقي شوية ...تصبحوا علي خير

قالت أمنية  :كانتي من أىلو
غادرت ناريماف الي شقتها بينما سأؿ ىيثم امو في لهفة  :عربية ياماما صح?
تنهدت أمو كقالت باستسالـ  :أيوه ياىيثم ...
ىتف فرحا  :يس ..يس
قالت أمنية بحناف  :ألف مبركؾ ياحبيبي
قبلها كقاؿ  :اهلل يبارؾ فيكي يا أحلي أـ في الدنيا ...أنا خارج شوية مع اصحابي
أمنية باعتراض  :اسمع من أكلها مش حتخرج بيها كل شوية كتلف ..كسواقتك
السريعة دم تبطلها كال حركنها أك حلغي الموضوع خالص مع عمتك
قاؿ بحماسة كىو يلتقط مفاتيحو كيتجو للباب :ماتقلقيش ياست الكل..أنا حاخد
عربيتك يا أحمد.ثم غمز بعينيو كقاؿ :النهاردة آخر يوـ استلفها منك
ابتسم أحمد كقاؿ  :ماشي ياسيدم بس خلي بالك
ىيثم  :في أماف ماتقلقش كغادر فغمغمت أمنية  :اىو دا اللي أنا خايفة منو ..مش
حيبطل تنطيط بره
قاؿ أحمد بهدكء كىو يميل إليها كيربت علي كتفها مطمئنا :ماتقلقيش ياماما ىيثم
راجل ماتخافيش عليو
قالت أمنية بحناف :حفضل أخاؼ عليكم عمرم كلو يا أحمد
قبل رأسها كقاؿ  :ربنا يخليكي لينا
***
راقبت ناريماف ىند كىي ترتب العرائس كقالت بتهكم :مش حناـ طبعا النهاردة
ىند بابتسامة مرحة  :ال خالص خلصت أىو
قالت ناريماف متهكمة  :أخ ...األكضة اللي كانت ماليانة كتب كمراجع علمية
كطبية كموسوعات .فجأة تتحوؿ لمرتع للدباديب كالعرايس ..إيو الجماؿ دا ?
ضحكت ىند دكف تعقيب فقالت ناريماف  :طيب ياىند تعالي اقعدم معايا شوية
عاكزة أكلمك في حاجة

تالشت ابتسامة ىند سريعا كحلت مكانها عالمات القلق كقالت بترقب  :خير يا
مامي ?
ابتسمت ناريماف كقالت مهدئة  :ال ماتقلقيش كدا مش حقولك حاجة من اللي
بتفكرم فيها
تساءلت ىند بقلق :طيب في إيو?
قالت ناريماف كىي تأخذ بيدىا الي الردىة كأجلستها كجلست  :بصي ياستي..
باباكي عاكز ياخدؾ ك...
ىتفت ىند مسرعة كىي تلتصق بناريماف  :ال...ال مش عاكزة أركح
ربتت ناريماف علي شعرىا كأبعدتها قليال قائلة برفق  :أنا لسو ماخلصتش كالمى..
كبعدين إحنا اتفقنا كبابا كعدؾ مش حيغصبك علي حاجة يعني اللي انتي عاكزاه
ىو اللي حيمشي..انتي مش حتركحي معاه البيت
ىند بتساؤؿ حذر  :أكماؿ حركح معاه فين
قالت ناريماف بهدكء و
حاف :ىو عاكز فرصة يقرب منك فيها.عاكز ياخدؾ البلد
تقضوا كاـ يوـ تتعرفي علي أىلك اللي تقريبا ماتعرفيهمش كتبقي مناسبة تغيرم
جو
صمتت ىند بتردد كقالت  :كبعدين ? حرجع عندؾ?
قالت ناريماف مؤكدة كىي تضغط علي يدىا  :أيوه..دم مجرد إجازة تغيرم جو
مع باباكي كتقربوا من بعض كترجعي لي تاني...بسيطة أىو
نظرت ىند ألي ناريماف بتخوؼ كقلق فقالت ناريماف برفق :ياحبيبتي ىو عاكز
فرصة يعوضك كيقرب منك...إديو الفرصة دم يا ىند...كلنا بنغلط كبنحتاج
فرص تانية نعوض أخطاءنا ..كأنا كعدتو إني أقنعك...لو ليا عندؾ خاطر كافقي
قالت ىند برجاء  :طيب حتيجي معانا?
ابتسمت ناريماف كقالت مداعبة :آجي معاكم فين? ىي زفة ? ال طبعا مش نافع
ياىند
سألتها ىند ببساطة  :ليو ماينفعش?

ضحكت ناريماف كقالت  :علشاف مايصحش من جهة كطبعا طوؿ ما انتي بتلعبي
بالعرايس كالدباديب مش حتنضجي كدا كتفهمي األمور دم.ككماف علشاف شغلي
انتي اخدتي إجازة لكن أنا ال عندم عيادة كشغل كتير
زفرت ىند بإحباط فقالت ناريماف :كمع ذلك في اتصاالت كل يوـ .حزىقك
اتصاالت ىا موافقة?
ىزت ىند رأسها باستسالـ كقالت  :موافقة ...بس بشرط
ناريماف  :اأمرم  ...يا سالـ
ىند  :عاكزة أناـ مع حضرتك زم زماف
ناريماف بتفكير  :شرط صعب ..أنا عملت لك أكضة مخصوص علشاف أناـ في
سريرم براحتي
ىند بتبرـ  :دا شرطي
ناريماف باستسالـ  :أمرم هلل بس ياريت تبطلي كالـ كانتي نايمة...تماـ
ىند بثقة  :حاضر
ناريماف  :كتبطلي تطوحي إيدؾ كرجلك يمين كشماؿ أكؾ?
ىند  :حاضر
ناريماف متهكمة  :كادم دقني لو دا اتنفذ
عموما ابقي جهزم بقي شنطتك ألنو حيعدم ياخدؾ الخميس بالليل ىو كنانا
زفرت ىند كقالت  :حاضر
ناريماف كىي تقوـ  :أنا داخلة أناـ شوية علشاف خالص جبت أخرم
ىند بحماسة  :أنا كماف داخلة أناـ ...حتحكي لي حكاية من حكاكل زماف?
ناريماف كىي تتثائب :من عنيا ...بس أفكر فيها األكؿ
قالت ذلك كاندست في الفراش كاطفئت األنوار كاندست ىند كراءىا كقالت
بحماسة  :ياال بقي
ناريماف بصوت ناعس :اديني خمس دقايق بس أفكر لك في قصة حلوة كدا

ىند  :حاضر..رنة تشير إلى رسالة كاتس فألقت ناريماف نظرة على ىاتفها كاف
طارؽ  :إيو األخبار ياناريماف? كلمتى ىند?
أمسكت ىاتفها ككتبت :أيوه كحتيجى معاؾ
كتب :تماـ شكرا ليكى
كتبت :العفو
ىو  :على فكرة كنتى جميلة قول النهاردة كرقيقة
ىى :كبعدين بقى..
ىو :بحبك كحفضل أحبك عمرل كلو..تصبحى على خير
تنهدت كأغلقت ىاتفها...منذ التقيا فى المستشفى كىو يبعث إليها برسائل كل
يوـ يذكرىا بأياـ لقاءىم كيرسل إليها بصور لها كاف يلتقطها لها دكف علمها .أياـ
الجامعة كبعد زكاجهم...الشك أف رسائلو اليومية غيرت شيئا ما بداخلها تجاىو
...كلكن...قاطعت أفكارىا ىند كىى تهتف بالحاح  :مامى فكرتى
ناريماف بسرعة :أدينى كماف خمس دقايق ياىند كأنا حظبطلك قصة محبوكة
ىند  :مااااشى
بعد خمس دقائق ىند :مامي .إيو األخبار?? أتاىا صوت غطيط ناريماف فالقت
عليها نظرة لتجدىا ذىبت في سبات عميق فغمغمت في إحباط :نمتي?..امممم
حناـ أنا كماف..ثم جذبت الغطاء عليها كنامت
***
نزلت ىند من السيارة بصحبة جدتها ككالدىا أماـ منزلهم في البلد ككقفت ىند
تتأمل ىذا المنزؿ الكبير العتيق ذك الطابقين المبني علي النظاـ الريفي المصرم
بالبرندات الواسعة المحيطة بو كالعمداف الكبيرة الطويلة كأبوابو الخشبية العالية
ككذلك نوافذه ...
قاؿ طارؽ كىو يتأمل المنزؿ باشتياؽ  :دا بيت جدم يا ىند كبيت جدؾ .اتولدت
ككبرت ىنا لغاية تالتة ثانوم بعدىا انتقلنا للقاىرة
د نجوم كىي تلقي نظرة علي المنزؿ  :يااااه كانت أياـ ياطارؽ

أسرعت سيدة متوسطة العمر إليهم ىاتفة بترحاب  :يا مرحب يا دكتورة ..نورتوا
البلد
قالت د نجوم بابتسامة  :أىال بيكي يا أـ فرحة
أسرع أحدىم قائال  :أىال يا دكتور طارؽ كاهلل البلد كلها نورت
قاؿ طارؽ بود :أىال ياعم فتحي
يارب تكوف كل حاجة اتعملت زم ماطلبت منك
قاؿ فتحي في حماسة  :كل حاجة اتعملت زم ما انت عاكز كأكتر يا دكتور
قاؿ طارؽ بارتياح  :كدا تماـ
أردفت أـ فرحة بحرارة  :كالبيت خليناه زم الفل...اتفضلوا
أغلق طارؽ سيارتو كدلف للداخل مع كالدتو كىند بينما حمل فتحي مع ابنو
كفرحة الحقائب للداخل
جلسوا في الردىة الواسعة فسألت أـ فرحة كىي تتأمل ىند :ىي دم الدكتورة
ىند يا د نجوم
أجابتها د نجوم برصانة  :أيوه يا أـ فرحة حفيدتي ...أكؿ مرة تنزؿ البلد كتشوفها
قالت أـ فرحة بترحاب :كاهلل زم القمر ما شاء اهلل..نورتي يا دكتورة
قالت ىند بابتسامة مجاملة  :اهلل يخليكي شكرا
د نجوم بإرىاؽ :أنا حقوـ أريح في أكضتي من المشوار ...علي باؿ ما الغدا
يجهز
قالت أـ فرح  :ساعة كيكوف كلو جاىز
قاؿ طارؽ كىو يضم ىند إليو:أما أنا كىند حناخد جولة كدا لغاية ماتخلصوا
الغدا.
قالت لو كالدتو  :طارؽ ماتتأخركش كخلي بالك من ىند
ىز رأسو متعجبا كقاؿ  :حاضر ياماما ...ماتخافيش
ثم جذب ىند من يدىا كقاؿ بلهجة مرحة  :تعالي أكريكي البيت كلو من جوه
كبعدين نخرج ناخد جولة بره

دم كانت أكضتي كأنا صغير ياىند ...دلف في حماسة كحنين كأنو طفل صغير
يتأمل قبلها محتويات الغرفة كيقوؿ باشتياؽ :تقريبا مافيش حاجة اتغيرت فيها إال
طبعا حاجات بسيطة
.أنا كل سنة في اإلجازة آجي أرتبها كأحط فيها ام حاجة بحبها كعاكز أحتفظ
بيها...تقدرم تقولي كل حاجة غالية عندم بحفظها ىنا في األكضة دم
أخذت ىند تتأمل محتويات غرفتو بدكرىا ...كانت غرفة صغيرة سرير كدكالب
كمكتب صغير كأرفف خشبية مليئة بالكتب كفوؽ المكتب تراصت القصص
كالمجالت فجلس علي المكتب كفتحو كأخرج منو كاميرا كقاؿ لها كىو يشير
للكاميرا بحب :الكاميرا دم اشتريتها كأنا في سنة تانية اعدادم ..كانت كقتها
كاميرا حديثة جدا..فيها إمكانيات عالية ..ألني كنت بهوم التصوير ..كنت
بصور كل حاجة بشبو احترافية ...أم حاجة قدامي بصورىا ...تعرفي كأنا صغير
كنت بتمني أكوف مصور فوتوجرافي محترؼ ...كانت ىند تسمعو باىتماـ كلكن
دكف تعقيب
فتابع في حرارة كىو يفتح أحد اإلدراج كيخرج البوما كبيرا للصور  :تعالي ياىند
أكريكي حاجة
اقتربت منو كجلست إلي جواره فتابع كىو يفتح األلبوـ  :االلبوـ دا جمعت فيو
كل الصور اللي لقطتها من صغرم لغاية ماكبرت
تأملت ىند الصور...كانت صور كثيرة جدا كجميلة ..بعضها للطبيعة في الريف
كبعضها لحيوانات بعضها طريف .كبعضها عجيب ابتسمت حين كجدت صورة
لقطة تناكش قنفذ كقالت متعجبة  :حلوة قوم الصورة دم
قاؿ بحنين كىو يتأمل الصورة  :دم لقطتها كأنا تقريبا في أكلي اك تانية ثانوم
كنت في أرضنا مع جدؾ كقعدت أصور كل حاجة كراقبت القطة دم لقيتها
بتلعب كدا كمركزة مع حاجة ببص لقيتو قنفذ كل ماتقرب منو يتقوقع كيبرز
شوكو...ثم أشار لصورة أخرم...كانت داخل عش عصافير كالعصفورة تطعم
صغارىا...الصورة دم مثال خدت كقت طويل مني لغاية ما عرفت القطها
...قعدت كتير علي السطح في مخبأ كدا عملتو لنفسي كالشجرة دم كانت
مضللة علي السطح فضلت أراقب بهدكء تاـ العش لغاية ما عرفت القطها

غمغمت ىند بإعجاب  :بس جميلة جدا..زم الصور اللي بشوفها علي قناة
ناشيوناؿ جيوجرافيك
تنهد كقاؿ  :آه ياىند..أىو انا بقي كاف حلمي أكوف مصور محترؼ كالصور
بتاعتي تتعرض في القنوات كالمجالت المهتمة بالطبيعة
سألتو ىند باىتماـ  :كليو ماعملتش كدا ??
ىز رأسو كقاؿ ببعض االسي  :جدؾ كاف مركز إني ادرس طب كماكنش حيقبل
أبدا فكرة إني أدرس أك حتي اىتم بأم مجاؿ تاني كلذلك أخذ مني الكاميرا
كمنعني حتي أني أمارس التصوير كهواية لمجرد إني طلبت منو اني ادرس التصوير
كأسافر بره أتعلمو علي أصولو
تأملت مالمحو التي بدا عليها األسي لحظة ثم أمسكت باأللبوـ تقلبو كتجمدت
حين كجدت صورا لو مع ناريماف في شبابهما..يبدك أف الصور كانت بعد زكاجهما
فقد كاف كل منهما تبدك عليو عالمات السعادة البالغة كالحب المتبادؿ ..تجمد
بدكره كىو يتأمل معها الصور التي أعادت إليو ذكريات غالية كلكنو قاؿ بسرعة
كىو يأخذ األلبوـ من يد ىند برفق كيأخذ بيدىا :تعالي بقي أكريكي حاجة
كماف...ثم قاـ للدكالب كفتحو كأخرج بندقية طويلة فقالت ىند بتخوؼ كىي
تتراجع للوراء :بندقية?
ضحك كقاؿ مطمئنا  :ماتخافيش..دم بندقية صيد..كنت بخرج اصطاد حماـ
كيماـ برضو في اإلجازة
قالت ىند بأسف  :حراـ
ضحك مرة أخرم كقاؿ  :ماىو أنا بطلت اصطاد من فترة طويلة..بس كنت بحب
اصطاد كبعتز بالبندقية دم جدا
صمتت فقاؿ بمرح كىو يخرج سنارة  :أما دم بقي فأنا ناكم أخرج أنا كانتي
نصطاد بيها سمك نتغدم بيو بكرة
تأملت السنارة كقالت بشغف :بتعرؼ تصطاد سمك?
قاؿ مؤكدا  :طبعا...صيد السمك أىم حاجة فيو الصبر..ممكن تقعدم كقت
طويل من غير ماتصطادم أم حاجة...بكرة حعلمك إزام تصطادم

قالت بشغف :أكؾ
قاؿ بحناف  :دلوقتي بعد ما شفتي أكضتي كالكنوز اللي فيها تعالي أكريكي بقية
البيت كحاجة كماف نفسي تشوفيها
خرجت معو فتجوؿ بيها في المنزؿ الواسع يريها كل ركن فيو كذكرياتو معو كىي
تسمع بفضوؿ كشغف فقد كاف ىذا جديدا عليها
كبعدما انتهي ذىب معها الي غرفة صغيرة مثل مخزف كراء البيت كقاؿ لها كىو
يرفع غطاء من القماش  :كدا بقي ياستي ىوايتي التالتة أك الرابعة
شهقت ىند في انبهار كىي تتأمل ىذا الموتوسيكل الرياضي األنيق الالمع ككأنو
جديد تماما كرددت :إيو دا? موتوسيكل?
قاؿ في حب كىو يربت عليو بحناف كأنو حي :ايوة ..موتوسيكل رياضي نوعو
كواساكي نينجا..ياباني...كنت بعشق الموتسيكالت الرياضية..ككنت بركح بيو
الجامعة ككل مشاكيرم بيو
ياال بقي علشاف أخدؾ بيو جولة في البلد
ىتفت ىند بانبهار  :بجد?
قاؿ بحناف كىو يجهزه  :أيوه ..البسي الخوذة اللي عندؾ دم
تأملت الخوذة الجميلة حمراء اللوف ثم اخذتها ككضعتها علي رأسها كغمغمت
كىي تحاكؿ لبسها :تقيلة قوم يابابي
قاؿ بهدكوء و
حاف كىو يساعدىا في تثبيتها  :علشاف تحميكي يا حبيبة بابا
ثم ارتدم خوذتو بدكره كركب الموتسيكل كقاؿ لهند  :اركبي كرايا كامسكي فيا
كويس
ركبت كراءه كأحاطت خصره بذراعيها فقاؿ :تماـ كدا?..كاحد اتنين ..تالتة
كانطلق معها في جولة حوؿ البلد...جولة حب ابوم
***
كانت جولة ممتعة جدا كتجربة جديدة تماما بالنسبة لهند فقد لف بها كالدىا
البلد بأكملها بالموتوسيكل شاىدت األراضي الزراعية خصوصا أرض جدىا

كعرفها كالدىا بعم سامي الذم يرعاىا كجلست بصحبة كالدىا في األرض بعض
الوقت يتناكلوف الشام كأكلوا الذرة المشوم كتجولوا فيها كحاكؿ كالدىا أف
يركبها الحمار كلكنها رفضت بشدة فقد كانت خائفة ثم أخذىا لزيارة المقابر كقرأ
الفاتحة لوالده كأجداده ثم ذىب بها إلي بيت أحد أبناء عمومتو كأقربهم إليو
فقضوا ىناؾ كقتا ممتعا تعرفت فيو ىي علي أبنائو اللذين يقاربونها سنا كتحدثوا
كثيرا كانوا بنتين ككلد لقاء كشهد كأمجد...كأصر ابن عم كالدىا علي أف يتناكلوا
الغذاء عنده فلبي طارؽ دعوتو ثم تناكلوا المشركبات كغادرك بعد أف دعاىم
طارؽ بإصرار أف يأتوا للغذاء معهم ....كبعد أف حل بها التعب عاد بها كالدىا
مساء كقد تغير بداخلها خالؿ يوـ كاحد أشياء كثيرة تجاه كالدىا
ىند الي المنزؿ ن
...تأبط ذراعها كقاؿ بمرح كىو يدلف للداخل  :إيو رأيك في جولة النهاردة??
أجابتو بحرارة كانبهار :كاف يوـ جميل قوم يابابي ..خصوصا إني اتعرفت علي
لقاء كشهد...بنات دمهم خفيف ككويسين قوم
قاؿ بحناف  :لسة حتتعرفي علي بقية العيلة أنا ناكم أعزمهم كلهم علي الغدا
عندنا...بعد بكرة...حجيب شيف يطبخ علشاف أـ فرح لوحدىا مش حتقدر
تعمل الكميات دم كلها كانتي تشرفي عليو...جدتك بتقوؿ إنك طباخة درجة
أكلي
قالت بحرارة  :خالص أنا حرتب معاه كل حاجة
قاؿ بحناف :ال انتي تشرفي بس ياحبيبتي أنا مش جايبك ىنا تتعبي ..متفقين?
قالت مبتسمة  :متفقين
ضمها اليو بحناف كدخلوا فابتدرىم د نجوم قائلة باحتجاج غاضب  :ايو ياطارؽ
دا كلو? طوؿ النهار بره ? ماجيتوش ليو علي الغدا??
جلس بجوارىا كجلست ىند بارىاؽ كقاؿ مهدئا :نعمل إيو ياماما فوزل ابن عمي
أصر كحلف نتغدا معاه كأكالده مسكوا في ىند ماكنوش عاكزينا نمشي خالص
قالت غاضبة  :كبتاخد بنتك علي الموتوسيكل كتلف بيها ??
قاؿ ببساطة  :كفيها إيو بس ياماما ??

قالت محنقة  :فيها إنو مش أماف يا طارؽ دا بدؿ ما تخاؼ علي ىند مركبها كراؾ
الموتوسيكل? ككماف مش مناسب لسنك كال لمركزؾ...ىو انت يابني لسة شاب
في الجامعة? انت أستاذ جامعي محترـ
قالت ىند بحرارة كإعجاب :بالعكس يانانا كانت جولة حلوة قوم كانا انبسطت
جدا
قالت جدتها في ضيق  :اسكتي انتي ياىند الموتوسيكل دا باباكي عمل بيو حادثة
أكتر من مرة كأنا مش حستني لما يقع بيكي كيحصل حاجة لكم
قاؿ طارؽ ضاحكا :جدتك بتبالغ ياىند كلها كقعات بسيطة كجركح سطحية
بتسميها حوادث
أشاحت كالداتو بيدىا بعدـ رضا
فقاؿ طارؽ .. :علي فكرة أنا عزمت أعمامي كأكالدىم كأكالدىم كلهم علي الغدا
بعد بكرة ياماما علشاف ىند تتعرؼ عليهم
قالت كالدتو متعجبة  :مرة كاحدة ? إزام يابني?
قاؿ بهدكء  :ماتقلقيش ياماما أنا مرتب كل حاجة ...حجيب شيف يعمل األكل
كىند حتشرؼ عليو كالمكاف كاسع حياخد الكل ماتقلقيش
قالت :زم ما انت شايف .ثم التفتت لهند كقالت بحناف :المهم انتي انبسطتي يا
ىند
قالت ىند بحرارة  :قوم يانانا
ربتت علي يدىا كقالت :الحمد هلل ياحبيبتي.بس أبوكي يعقل كيبطل حركاتو دم
ضحكت ىند بينما ىز طارؽ رأسو دكف تعقيب ،تناكلوا الشام كشعرت ىند
بالنعاس فنامت علي الكنبة مكانها كجلس طارؽ ككالدتو يتحدثاف بهدكء كقالت د
نجوم البنها :طارؽ كانت ىنا بقي في البلد بالمرة شوؼ موضوع األرض مع
عمك كأحسمو
قاؿ باسترخاء :حاضر ياماما كلو اف عمي كاخد بالو منها كمش مقصر

قالت بحزـ  :ىو زم اللي كاضع يد عليها يا طارؽ ال انت بتسأؿ كال انا كاللي
بيبعتو لنا بناخده كخالص...ىو باصص إنك مش محتاج من جهة كمش معاؾ غير
بنت كاحدة كأنا فاىمة بيفكر إزام ىو كمراتو
زفر طارؽ في ضيق كقاؿ  :ياماما عمي مابيفكرش كدا كلو دا تفكيره فالدنيا مش
سايبة كحقي معركؼ...كمع ذلك أنا حأجل الكالـ معاه في الموضوع دا آلخر يوـ
في اإلجازة علشاف مش عاكز أعكر صفو الجو علشاف ىند
ألقت نظرة علي ىند التي استغرقت في النوـ كسألتو باىتماـ  :عملت إيو معاؾ
النهاردة??
قاؿ كىو يلقي نظرة حانية علي ابنتو :كانت فرحانة ياماما زم األطفاؿ ..أنا مش
عارؼ إزام كنت حارـ نفسي منها المدة دم كلها
قالت بتأنيب :ياما قلت لك بس ماكنتش بتسمعني
قاؿ في كجل  :ماكنتش قادر ياماما ...كاف غصب عني
ربتت أمو علي يده كقالت بحناف  :ربنا يقدرؾ كتعوضها
ثم التفتت لهند كقالت  :حصحيها تناـ في أكضتها الجو ساقع ىنا
قاؿ بسرعة كىو يقوـ  :ال ماتصحيهاش ...انا حوديها بنفسي.كانحني علي ىند
ليحملها بين ذراعيو كطفلة صغيرة ليصعد بها إلي غرفتها كيضعها في فراشها
كيدثرىا ثم قبلها من رأسها كغادر بينما ابتسمت كالدتو في رضا كارتياح
***
صباحا استيقظ طارؽ كعادتو مبكرا لم تكن كالدتو استيقظت بعد فاتجو الي غرفة
ابنتو كدلف اليها بهدكء كانت ىند مستغرقة في النوـ فقاؿ بهمس  :ىند ..ىند
فتحت عينيها كتأملت كالدىا بدىشة فقاؿ كىو يشير إليها :ياال قومي بسرعة
غمغمت بصوت ناعس كىي تفرؾ عينيها  :في إيو يابابي?
قاؿ  :ياال بالش كسل...مش اتفقنا نصطاد سمك سوا?
سألتو بدىشة كىي تعتدؿ في فراشها :دلوقتي?
قاؿ بحماسة  :ىو دا افضل كقت للصيد..الصبح بدرم السمك بيكوف كتير

قامت بتباطؤ فقاؿ بصوت خافت  :ياال البسي كاستعدم بسرعة كانزلي بس من
غير صوت جدتك لو عرفت مش حتوافق كحتعملنا مشاكل علي الصبح
أكمأت برأسها إيجابا فغادر غرفتها بينما قامت كاغتسلت كصلت ثم ارتدت
مالبسها كنزلت لتجد كالدىا جهزعدة الصيد .السنارة كالطعم كالسلة ككضعهم في
صندكؽ الموتوسيكل الخلفي كقاؿ لها كىو يركب  :ياال اركبي كثبتي الخوذة
.ركبت كراءه فقاؿ :علي بركة اهلل كانطلق حتي كصلوا إلي بحيرة صغيرة في أطراؼ
البلد فركن الموتوسيكل ككاخذ عدة الصيد كاتخذ مع ىند مجلسو علي مدؽ
خشبي عريض داخل البحيرة كجلست ىند الي جواره فقاؿ كىو يظبط سنارتو
كيضع الطعم :أكال الزـ تحطي الطعم المناسب للسمك كتثبتيو كويس في السنارة
كترمي السنارة بعيد كتستني بس الزـ تمسكي العصاية كويس
أعطاىا السنارة بعد أف ثبت الطعم كرمي السلك بعيد
ثم جلس إلي جوارىا كأخرج كاتل ليصب لها كلو نسكافية كناكلها مج النسكافية
قائال بمرح  :اتفضلي يا أميرتي
تناكلت ىند المج كقالت كىي ترمقو بنظرة سريعة  :شكرا يابابي
قاؿ بحناف كىو يناكلها ساندكتشا :كادم ساندكتش علشاف تفطرم..ألف ممكن
نطوؿ ىنا
تناكال إفطارىما سريعا كقاؿ :نركز بقى فى الصيد
قالت ىند ببعض الملل :بابي مافيش أم حاجة
طارؽ بهدكء :الصيد عاكز صبر...يعني الزـ تعرفي ممكن نقعد ساعات
كمانصطادش حاجة
صمتت لحظات كفجأة شعرت بأف شيئا يجذب السنارة فهتفت :بابي في حاجة
بتشد السنارة
قاؿ باىتماـ  :امسكي السنارة كويس كماتشديش جامد بس امسكيها
شعرت بأف ىذا الشئ يجذب بقوة فهتفت كىي تميل لالماـ  :ال شكلو قوم

أحاطها بذراعيو كأمسك يديها بيده كقاؿ :شكلها سمكة كبيرة لو شديتي السنارة
جامد ممكن السلك يتقطع الزـ تتحركي معاىا لغاية ما السمكة تتعب كبعدين
تشدم
كاف يحرؾ يديها مع السنارة كفجأة جذب يدىا بالسنارة بقوة فطلعت بسمكة
كبيرة بالفعل فهتفت ىند في حماسة فرحة  :اهلل سمكة كبيرة قوم يابابي
قاؿ في فرحة كىو يخلص السمكة من السنارة كيحملها :أيوه .دم توزف تالتة
كيلو..كشك حلو ياىند..أىو أنا ما اصطادتش أبدا سمكة بالحجم دا
ىتفت ىند في بهجة  :يس
قاؿ في حرارة  :ياال حطي طعم تاني كارميو
فعلت كما قاؿ كجلسوا يتحدثوف كيضحكوف كغمزت السنارة ثانية بسمكة أخرم
أقل حجما ككانت فرحة ىند التوصف ..كسعادة طارؽ بتجاكبها معو ايضا كانت
كبيرة
حملوا صيدىم كركبوا عائدين فاستقبلتهم د نجوم بنظرات غاضبة :برضو يا طارؽ
نفذت اللي في دماغك?
ىجمت ىند عليها كقالت بحماسة  :نانا أنا اصطدت سمك كبير.
تراجعت جدتها كقالت متأففة  :أيو الريحة دم ياىند ?..ركحي استحمي كغيرم
ىدكمك
قالت ىند مبتسمة :علشاف السمك كالمية كنا قاعدين علي خشب جوه المية
رمقت جدتها طارؽ بنظرة غاضبة كقالت :كدا برضو ياطارؽ ? كدتيها البحيرة في
آخر البلد الصبح بدرم?
ىتفت ىند بحماسة  :كاهلل يانانا حاجة جميلة جدا
قالت لها جدتها بجدية :ركحي ياىند استحمي كغيرم ىدكمك كأدم السمك دا
الـ فرح تجهزه
أخذت ىند السلة كذىبت فقاؿ طارؽ متعجبا  :أنا مش فاىم ياماما انتي معترضة
علي كل حاجة بعملها ليو ? ىو أنا جايب ىند علشاف أحبسها كال علشاف أخليها
تغير جو

قالت كالدتو بغضب :مش بالطريقة دم ياطارؽ...ما زماف كنا بنخاؼ عليك من
ركوب الموتوسيكل كانك تركح البحيرة دم تصطاد الفجر في مكاف بعيد مقطوع
ممكن حد يتعرض لك فيو تقوـ دلوقتي تعمل دا مع بنتك كماف?أىى ىند فعال
طالعة لك فى تصرفاتك الطايشة دل
قاؿ طارؽ في ضيق  :ماما زماف خوفكم الزايد منعني من حاجات كتير بحبها
سيبيني دلوقتي أتعامل مع بنتي براحتي كبدكف قيود
قالت أمو بلين  :أنا عاكزة كدا ياحبيبي كماصدقت بس خايفة عليك كعليها
قاؿ كىو يربت علي كتفها في رفق :ماتخافيش أنا اعرؼ أحمي نفسي كبنتي
...ماشفتيش ىي فرحانة إزام
قالت نجوم كىي تجلس  :أيوه..الحمد هلل
قاؿ  :أنا طالع أغير أنا كماف كأقعد مع ىند شوية لغاية ما الغدا يجهز ..حناكل
السمك اللى ىند اصطادتو.
قالت أمو بحناف:ماشى ياحبيبى كأنا كماف حخرج أشوؼ أخواتى بقى .كلهم
مجتمعين فى بيتنا علشانى
قاؿ  :استني طيب أغير ىدكمي كأكصلك
قالت بهدكء  :ال عزت حيسوؽ لي العربية ...انت أقعد مع بنتك شوية كابقي
ىاتها كتعالوا اقعدكا معانا...كلهم نفسهم يشوفوؾ كيشوفوىا
قاؿ في حرارة  :حاضر
اتجهت للخارج بينما صعد ىو إلي غرفتو
***
صعد طارؽ بصحبة ىند إلي سطح المنزؿ الواسع كقاؿ لها كىو يتجو الي شجرة
كارفة عالية تطل علي السطح كتظلل جزءا منو بأكراقها كأغصانها المتشابكة:
شوفي ياىند أنا عملت ىنا مخبأ قصاد الشجرة دم ...كنت بقعد فيو اقرأ قصص
كأتأمل العصافير كأصورىا.بس ماكنتش بعمل أم صوت علشاف ماتخافش
...ماكنتش بمل من القعاد ىنا ...أذاكر كأتأمل كقصادم أرض كاسعة
خضرا...الحياة ىنا أحلي بكتير

كانت ىند بالفعل تشعر بجماؿ كدؼء كحيوية المكاف فخالؿ يومين فقط
استمتعت بأشياء كثيرة كرأت أشياء كثيرة لم ترىا من قبل ...كلكن أيضا كجود
كالدىا معها كاف لو كقع مختلف بداخلها تأملت مالمحو كىو يتحدث معها
بحرارة عن طفولتو كمراىقتو كشبابو ..ليس ىذا من كانت تتصور إنها تكرىو...إنو
إنساف طيب القلب حنوف...رف ىاتفها المحموؿ فتطلعت إلي المتصل قبل أف
تتتهلل أساريرىا كتبتسم في سعادة مغمغمة  :دم مامي
أخذ يتأملها كىي تتحدث مع ناريماف ببهجة كحماسة :الحمد هلل يامامي أنا
كويسة...انتي كماف كحشتيني قوم كاف نفسي تبقي معايا..القت نظرة سريعة
علي كالدىا كقالت بخفوت :الحمد هلل يامامي كويسين.ال أنا مبسوطة جدا.
شفت بلدنا كاتعرفت علي شوية من قرايبنا..كركبت مع بابي الموتوسيكل
بتاعو...كرحنا اصطدنا سمك .أيوه ...ال يامامي ماتقلقيش ...حاضر كاهلل باكل
كويس يامامي .سلمي لي علي طنط أمنية كىيثم كأحمد حاضر .مع السالمة
يامامي ...أشار طارؽ إليها لتعطيو الهاتف فقالت ىند بسرعة :ثانية يامامى بابي
عاكز يكلمك
تناكؿ طارؽ الهاتف كقاؿ بلهجة كدكد  :صباح الخير ياناريماف?
أجابتو :اىال ياطارؽ ...صباح النور
قاؿ بلهجة مرحة :بتطمنى على بنتك طبعا...اطمنى ياستى كويسة كمبسوطة كأنا
كاخد بالى منها ماتقلقيش
ابتسمت ىند كىى تراقب مالمحو الحانية بينما قالت ناريماف مبتسمة فى رضا:
كويس ياطارؽ الحمد هلل .
قاؿ بصوت ىامس كىو يبتعد قليال عن ىند بحب :المرة الجاية حتكونى معانا إف
شاء اهلل
قالت بلهجة محنقة  :لو سمحت يا دكتور طارؽ.....
قاطعها قائال  :بحبك ...ثم أغلق الهاتف كاقترب من ىند كناكلها إياه فسألتو
باىتماـ :كنت بتكلم مامى فى إيو?

قاؿ مبتسما  :كنت بطمنها عليكى معايا...عارؼ أنها حتكوف قلقانة عليكى
كخايفة
قالت ىند مبتسمة فى حنين:كحشتني قوم اليومين دكؿ
قاؿ مبتسما في دعابة :اطمني كلها كاـ يوـ كترجعي لها ..مع إني اتعودت
أشوفك طوؿ الوقت كمابقتش قادر أبعد عنك
أطرقت برأسها دكف أف تعقب فقاؿ في حناف كىو يجلس علي الكنبة الخشبية
بجوارىا  :تعرفى أنا أتظلمت قول ?
نظرت اليو بتساؤؿ فتابع كىو يتأملها بنظراتو الحانية  :اني حرمت نفسي من
حناف بنتي دا كلو? ..النظرة لوشك الحلو البرئ دا ياحبيبتي فيو الشفا من
امراض الدنيا كاهلل
قالها بكل حبو فتأثرت ىند كالتمعت عيناىا بالدمع فأشاحت بوجهها
ماؿ علي رأسها ليعطيها قبلة طويلة ثم قاؿ مغالبا عواطفو  :ايو رأيك نركح لنانا
عند خاالتي .اللي ىم جداتك.
اجابت كىي تمسح دمعة نزلت علي كجهها  :ماشي
قاؿ بمرح  :حنركح بالموتوسيكل برضو...بس نانا حتدينا كصلة تأنيب بس مش
مشكلة طالما انتي بتحبي ركوب الموتوسيكل حستحمل ..ياال بينا
تأبط ذراعها كنزلوا ثانية ليبدأكا جولة أخرم
***
أغلقت ناريماف ىاتفها فأبتدرتها أمنية متسائلة  :ىا يا ناريماف إيو األخبار?
قالت ناريماف بارتياح :الحمد هلل يا أمنية شكلها مبسوط كصوتها كىي بتتكلم
فرحني
أمنية بارتياح  :الحمد هلل
ناريماف باشتياؽ :كلو أنها كحشتني ...مابقتش استحمل أقعد في شقتي كىي مش
موجودة

قالت أمنية مبتسمة كىي تناكلها كوب شام :ىي فعال عاملة حس للبيت خصوصا
لما بتتخانقوا كصوتك بيعلي كيجلجل
أطلقت ناريماف ضحكة مرحة كقالت بحنين  :بتعمل فيا مقالب يا أمنية بتجنني .
بس اتعودت عليها
أمنية بحناف  :ربنا يخليها كيحفظها لك ...بقولك إيو ىو د طارؽ كاف بيقولك ايو
علشاف تردل بأنفعاؿ كدا
بدا على ناريماف االرتباؾ كىى تجيب :مافيش ..زل ماحكيت لك قبل كدا كالمو
كرسايلو
قالت أمنية مبتسمة فى حناف :بيحبك ياناريماف ..راجعى نفسك معاه ..الراجل دا
يمكن ظلمك بس ىو كماف اتظلم
زفرت ناريماف كقالت :ىو أتظلم بس أنا يا أمنية مابقتش أفكر فيو كال فى الجواز
تانى
قالت أمنية مبتسمة فى ثقة :ما أعتقدش ..بتفكرل كلسة بتحبيو
ناريماف محنقة :ال يا أمنية مابفكرش
أمنية بثقة :ال كالدليل زم ماقلت لك قبل كدا أنك قفلتى بابك بعده
ناريماف بغيظ :اللى غايظنى ثقتك الزايدة دل
أمنية :ألنى فاىماكى زل ما فاىمة أكالدل...كل اللى بقولو تفكرل شوية كتديو
فرصة زل ماطلبتى من ىند ..
صمتت ناريماف لحظات قبل تقوؿ مغيرة مجرل  :بقولك يا امنية...أحمد كىيثم
من ساعة ما اإلجازة جت كىم شاطحين بره طوؿ اليوـ...كىند أىي في رحلة مع
باباىا..ماتيجي أنا كانتي نخرج نغير جو..حنفضل قاعدين في البيت زم عواجيز
الفرح كدا
أدركت أمنية محاكلة ناريماف تغيير مجرل الحوار كلكنها قالت  :كاهلل نفسي بس
بقوؿ انتي بتبقي تعبانة في الشغل كالشوية اللي بتقعديهم في البيت تريحي فيهم
..كعموما أنا بحب قعدة البيت كطالما انتي قاعدة معايا نتكلم مش عاكرة حاجة
تاني

قالت ناريماف بحرارة  :ال ياستي تعالي نلفلف لنا شوية كنعمل شوبينج عاكز
أشترم كاـ تريننج كدا علي كاـ شوز مريح كانتي كماف شوفي حتجيبي إيو
ىمت أمنية بالتحدث كلكن ناريماف عاجلتها كىي تشير بيدىا محذرة :بس أمانة
عليكي أمانة ماتلزقي لي في قسم مستلزمات المطبخ كالبهارات كالشيكوالتة
الخاـ كالصوانى كخالفو
قالت أمنية محتجة  :ال ماىو ماتحجريش عليا بقي من أكلها ..مننا كخرجنا أشوؼ
إيو اللي ناقصني عاكزة اقماع تزيين ك...
ضربت ناريماف رأسها بيدىا كقالت  :أنا كنت عارفة..ماعلينا حركح البس
كاستناكي...سالـ
أمنية كىي تتجو لغرفتها  :سالـ
***
اليوم التالي في منزل جد هند
امتأل البيت عن آخره بالضيوؼ من أبناء عمومة طارؽ كأبنائهم كاعمامو كانشغل
طارؽ ككالدتو تماما بالترحيب بهم بينما اندمجت ىند مع أبناء عمومتها اللذين
يماثلونها سنا ..بينما قاـ فتحي كزكجتو أـ فرحة كابنيو بتقديم المشاريب ككاجب
الضيافة
كاف جوا عائليا ظريفا كمبهجا بالنسبة لهند التي تعجبت فلم تكن تدرؾ أف لها
عائلة كبيرة بهذا الشكل كال أقارب بهذا العدد...قضوا كقتا جميال يتحدثوف
كيضحكوف ...ثم حاف كقت الغذاء فقاـ الشيف كمساعده مع أـ فرحة بوضع
الطعاـ كاجتمعت العائلة حوؿ الموائد الكبيرة خارج المنزؿ كانهمكت ىند تماما
في تقديم الطعاـ بشكل جيد أنيق أثارإعجاب كالدىا..كبعدما انتهواجلسوا
يتناكلوف المشركبات كبعض الحلوم .أخذت ىند ارقاـ تليفونات أبناء عمومتها
كقامت باضافتهم علي الفيس كفعلوا بالمثل كشعرت ألكؿ مرة بأف لها
عائلة..كجميلة
كانتهي اليوـ سريعا بعد أف حل الظالـ كغادر الجميع ..فذىبت جدتها فورا
لغرفتها لترتاح فقد كانت مرىقة بينما قامت ىند متجهة إلي غرفتها كلكنها

الحظت أف كالدىا قد جلس في الردىة ممسكا برأسو كقد تقلصت مالمح كجهو
في ألم فغيرت اتجاىها لتقترب منو متسائلة في قلق  :بابي ..في حاجة?
ىز رأسو في ألم كقاؿ مطمئنا كىو يمسك رأسو بيديو المرتعشتين :ال يا حبيبتي ..
دا الصداع..حاخد مهدئ كأبقي كويس..ركحي نامي انتي ثم تناكؿ أحد األقراص
من جيبو فاحضرت لو كوب ماء أخذه بيد مرتعشة كىو يقوؿ  :شكرا ياحبيبتي
جلست إلي جواره كقالت متأملة مالمح كجهو المتألم  :بابي إعملك نعناع مع
ركز مارم ? دكؿ حلوين جدا للصداع
حاكؿ االبتساـ كقاؿ:ال ياحبيبتي شكرا..شوية كحيركح ..أنا أخدت المهدئ
..كحبقي كويس ركحي انتي ارتاحي
أمسكت بيده التي ترتعش ال إراديا كقالت بتعاطف  :حفضل مع حضرتك لغاية ما
الصداع يركح
قاؿ بتأثر كىو يتأمل يديها الصغيرتين اللتين تحتضنا كفيو القويين  :قلقانة عليا
ياىند?
تجب  ...فقاؿ بحناف جم :
ضغطت علي يديو اللتين ترتعشا كأطرقت برأسها كلم ٍ
الرعشة اللي في إيدم بدأت تخف لما مسكتيها
سألتو بقلق كتعاطف  :ليو الرعشة دم بتيجي لك?
قاؿ متنهدا :الصداع كالرعشة موضوع نفسي مش عضوم من التوتر كاالكتئاب
اللي كنت عايش فيهم ...بيجو زم نوبات كدا ..بس الحمد هلل ياىند دلوقتي
أخف بكتير من زماف..كأنا متأكد أف حيركح كل دا بأني أبص لوشك الجميل
كإيدؾ تمسك إيدم ..صدقت ناريماف لما قالت القرب منك شفا...سامحيني يا
حبيبتي علي أم ألم سببتو لك..كأم لحظة حزف بس زم ماقلت لك مش
بإيدم..غصب عني..أنا زم إنساف رجع من الموت للحياة..اعتبريني كنت ميت
كال مفقود كرجعت لك..حبي لك يشفع لي عندؾ تسامحيني
انهمرت دموعها غزيرة كقالت بتأثر بالغ  :بابي أنا عمرم ماكرىتك..يمكن كنت
زعالنة منك أكغضبانة ألني كنت محتاجة لك لكن عمرم ماكرىتك

قاؿ بحناف بالغ كىو يمسح كجهها بيده  :أنا عارؼ..مش ألني ما أستحقش ال
الف مالكي دا ال يمكن يعرؼ يكره...لكن أنا بطلب منك تسامحيني
قالت كىي تبكي  :مسامحاؾ يابابي كبحبك
جذبها من يدىا ليضمها لصدره كيحتويها بذراعيو القويتين  :كأنا أكعدؾ أني أكوف
جنبك دايما لما تحتاجيني ..مش حسيبك تاني أبدا..مش حبعدؾ عن ناريماف
خليكي معاىا..لكن أنا حفضل جنبك كحجي لك دايما...حتي لو اعتزلت الدنيا
تجب بل بكت في تأثر بصمت فقبل رأسها كأبعدىا قليال ليمسح
علشانك .لم ٍ
كجهها قائال بحنانو  :مش عاكز أشوفك بتبكي تاني ..خالص ياحبيبتي كقت البكا
انتهي أنا عاكز أشوؼ ضحكتك الحلوة بس
أكمأت برأسها فقاؿ مبتسما مغالبا تأثره  :علي فكرة في شغل بكره يادكتورة
سألتو كىى تمسح كجهها :شغل?
قاؿ بحناف مؤكدا  :أيوه شغل ..قافلة طبية ...بصي أنا كل مابنزؿ البلد بنظم
قبلها مع الدكاترة ىنا كالجمعيات الخيرية قافلة طبية نكشف فيها كندم عالج
بالمجاف للناس الغالبة كبعمل عمليات بالمجاف
فبكرة في القافلة حتيجي معانا تشوفي الحاالت ككماف حدخلك عمليات
معايا.أنا عاكزة مساعدة حلوة زيك معايا تشجعني كتنسيني رعشة إيدم  .ناريماف
بتقوؿ عليكي حتطلعي جراحة شاطرة..دم جينات باباكي علي فكرة ..عاكزؾ
تستعدم حنمشي بكرة الساعة تمانية
قالت بفرحة :حاضر..حكوف جاىزة قبلها..بس مافيش بالطو كال اسكرايب يابابي
قاؿ مبتسما كىو يهز كتفيو ببساطة  :كدم حاجة ممكن أنساىا? أنا جبت لك
بالطو كاسكرايب معايا..ماتقلقيش
مالت عليو بفرحة كتلقائية كما تفعل دائما مع ناريماف كقبلتو من كجهو كىي تقوؿ
 :من الفجر حكوف صاحية
ارتفع حاجباه في حناف كىو يتحسس كجهو كقاؿ مبتسما  :خالص ركحي ارتاحي
ألف بكرة حتتعبي ..بيبقي في حاالت كتير كدم فرصة بقي اشوؼ قدىا كال أل

قالت بحماسة  :اطمن يابابي انا قدىا ..ثم انطلقت الي غرفتها تتابعها عيناه
المحبتين كغمغم  :انا فعال كنت حارـ نفسي من اجمل حاجة في دنيتي ...ربنا
يقدرني كاعوضك
***
كانت األياـ التالية بالفعل أكثر األياـ حماسة كبهجة بالنسبة لهند فقد استمرت
القافلة الطبية ثالث أياـ  . .صباحا يقوـ كالدىا كبقية األطباء بالكشف علي
الحاالت كبعد الظهر يقوموف بإجراء العمليات الضركرية كبالمجاف ككانت معو في
كل ىذا كأثناء الكشف كاف يريها كيعلمها أشياء بسيطة مثل تضميد الجركح
كتطهيرىا كعلمها كيف تنظف خراج بسيط.كتطهره..كفي العمليات كقفت بثبات
أدىشو تتابع دكف خوؼ مايفعلو لم تتعب أك تشعر بخوؼ أك دكار..مما أدىشو
كأثار إعحابو كفخره بابنتو أما ىي فقد كاف كل شئ بالنسبة لها جديدا كمحببا إلي
نفسها خصوصا بصحبة كالدىا ...كفي المساء كانوا يعودكف ليتناكلوا الطعاـ
كيستريحوا ثم يجلس معها كجدتها يتحدثوف .تتركهم جدتها لتناـ مبكرا كيستمرىو
في التسامر معها حتي كقت متأخر من الليل...أحيانا يلعب معها شطرنج كعلمها
كيف تلعب الطاكلة ..عاشت خالؿ أياـ قليلة مع كالدىا أحداثان كثيرة كمشاعر
جميلة بعمر كامل ..حاكؿ في كل دقيقة تعويضها ...كلكن سرعاف ما انتهت
اإلجازة كحزموا امتعتهم استعدادا للرحيل كبينما أخذ فتحي كابنو الحقائب
ليضعها في السيارة قالت أـ فرح  :كاهلل البيت كاف منور بيكم يا دكتورة
نجوم..حتوحشونا
قالت نجوم  :كانتم كماف يا أـ فرح
أـ فرح بتأثر  :ماتطولوش الغيبة..يا دكتورة ىند أبقي تعالي تاني أنا كأكالدم
حبيناكي قوم
ابتسمت ىند بتأثر كقالت  :حاضر يا أـ فرح إف شاء اهلل
اتجهت د نجوم الي السيارة كجلست بينما ألقت ىند نظرة متأثرة علي البيت
كعلي أـ فرح كأكالدىا اللذين أخذكا يشيركا اليهم بأيديهم مودعين فأشارت إليهم
بدكرىا كقالت كىي تسير بجوار كالدىا  :البيت دا حيوحشني فعال يابابي .المكاف
كلو كالناس حيوحشوني

قاؿ في حناف كىو يضمها إليو  :كال يهمك يا حبيبة بابا..كل إجازة حنيجي فيها
ىنا..أنا متعود علي كدا..كطالما انتي عاكزة حتيجي معايا
جلسوا في المقعد الخلفي للسيارة كجلست د نجوم باالماـ جانب السواؽ
كانطلقوا
فألقت ىند نظرة أخرم علي البيت الذم سرعاف ما توارم عن عينيها كلمح كالدىا
نظرات التأثر في عينيها فقاؿ بحناف :ىند لو عاكزة نقعد كماف كاـ يوـ ماعنديش
مانع
قالت بسرعة  :ال يابابي..مامي كحشتني قوم كنفسي أشوفها
التفتت جدتها إليها كقالت متعجبة  :انتي لسة ناكية تقعدم معاىا علي طوؿ
ياىند?
ألقت ىند نظرة علي كالدىا كىمت بقوؿ شئ كلكنو أسرع يقوؿ لوالدتو :سيبيها
ياماما براحتها..أنا موافق تفضل مع ناريماف .بس تيجي تشوفنا كل شوية...كأنا
كماف حركح آخدىا تقعد معانا كال إيو ياىند?
ىزت د نجوم رأسها بعدـ رضا بينما قالت ىند بحرج :أنا عارفة يا بابي انك كنانا
مش راضيين عن كجودم طوؿ الوقت مع ماما ناريماف...بس أنا بحبها ك....
قاؿ متفهما كىو يربت علي يدىا في حناف :أنا عارؼ ياحبيبتي كزم ماكعدتك
عمرم ماحضغط عليكي تعملي حاجة ضد رغبتك أبدا...حتي لو دا صعب عليا
صمتت لحظات في تردد ثم مالت عليو لتهمس في أذنو  :بابي عاكزة أقولك
علي حاجة
ماؿ إليها كىمس بدكره :قولي ياركح بابي عاكزة إيو?
ىمست كىي تلقي نظرة علي جدتها حذرة :انت لسة بتحب ماما ناريماف?
ىمس في أذنها مبتسما  :بتسألي ليو يا شقية?
ىمست  :قوؿ بس
ىمس كىو يرمق أمو بحذر  :أيوه ...بحبها
ىمست في حسم  :خالص سيب الموضوع عليا

رمقها بنظرة تعجب ثم ماؿ كىمس :موضوع ايييييو?
ىمست بحسم  :خليو مفاجأة
غمز بعينيو كقاؿ ىامسا  :خالص مستني المفاجأة
التفتت اليهم د نجوم فجأة متسائلة  :ممكن أفهم بتتهامسوا في إيو??
تبادؿ مع ابنتو النظرات الباسمة كقاؿ طارؽ ضاحكا  :دا سر بيني كبين ىند
ىزت أمو رأسها كقالت متعجبة  :كاهلل ياطارؽ طوؿ الوقت عاكزاؾ تيجي تخلي
بالك منها اكتشفت إني الزـ أخلي بالي منكم انتم االتنين ألنك متهور أكترمنها
...كفاية اإلجازة كاللي عملتو فيها
ضحكت ىند بينما قاؿ معترضا  :كانا عملت ايو بس ياماما ??
أشاحت بيدىا محنقة كقالت  :اسكت بقي بال ماما بال بابا ..كىند كاخدة كل
حاجة منك بالمللي ..أتاريها كانت مجنناني
قاؿ محتجا كىو يلقي نظرة علي عزت الذم ابتسم دكف تعقيب :كبعدين ياماما
نتنقاش بعدين
ثم ضم ىند إليو بفخر كقاؿ  :المهم اف ىند انبسطت كخالص
أراحت ىند رأسها علي صدره كقد شعرت أخيرا باألماف
***
بعد عودتها إلي منزؿ ناريماف كحرارة استقبالها اتجهت ىند إلي المطبخ بعدما
بدلت مالبسها كرتبت حقيبتها كتسائلت بدىشة كىي تتابع ناريماف التي انهمكت
في إعداد الطعاـ  :بتعملي إيو يامامي?
قالت ناريماف مبتسمة بثقة  :زم ما انتي شايفة بجهزلك الغدا ..
ثم غمزت بعينيها كقالت مبتسمة:أكلة نوبية اتعلمتها مخصوص علشانك .أمنية
كانت عاكزة تحضر ىى الغدا كالمعتاد بس أنا صممت أعمل أنا المرة دل.
نفسى مرة تاكلى من إيدل .
ابتسمت ىند كقالت كىي تمد يدىا الي الوعاء الذم علي النار  :ممكن اعرؼ
ايو دا ?

ضربتها ناريماف علي يدىا بخفة كقالت كىي تشير محذرة :من غير أم تعديالت
منك كال إضافات بقولك أىو
ضحكت ىند كتراجعت قائلة  :خالص مش حعدؿ حاجة..
قالت ناريماف في رضا :أيوه كدا..دل اسمها ثريد نوبى لحم كبطاطس كخضار
حتاكلى صوابعك كراىا إف شاء اهلل
قالت ىند مبتسمة  :أم حاجة تعمليها حتعجبني يامامي ماتقلقيش
قالت ناريماف كقد تساقط العرؽ علي حبهتها كىي تقلب الطعاـ  :لما نشوؼ
..عاكزة تخلصيو كلو
ىند بتبرـ  :أنا أكلت كتير في اإلجازة يامامي ...كل بيت نركح نزكره ناكل لغاية
مازدت عشرة كيلو
ألقت عليها ناريماف نظرة سريعة ثم قالت  :فين الزيادة دم ..عموما ماليش دعوة
...حتاكلي يعني حتاكلي
قالت ىند  :حاضر...عاكزة أقعد اتكلم مع حضرتك شوية
ناريماف مسرعة  :من عنيا ..نتغدا كنقعد نتكلم أنا عاكزة تحكي لي عملتي إيو
بالتفصيل في البلد ..
ىند بحماسة  :حاضر
تناكلوا غذاءىم كجلست ناريماف مع ىند يتناكلوف الشام كحكت لها ىند كل شئ
من أكؿ لحظة في البلد كحتي عودتهم فقالت ناريماف بارتياح  :الحمد هلل ياحبيبتي
إف عالقتك بباباكي اتحسنت..علشاف كدا كنت مصرة تركحي معاه
قالت ىند بتأثر  :ماكنتش متخيلة إنو طيب كدا..الظاىر إني ظلمتو
قالت ناريماف برفق كىي تربت علي يدىا  :ال ياحبيبتي ىو يمكن اتظلم بس مش
منك انتي ياىند..انتي كماف اتظلمتي كتير بس خلينا في اللي جام...أنا عاكزة
أقولك علي حاجة
تساءلت ىند باىتماـ  :خير

كانت ناريماف تشعر باأللم لما ستقولو كلكنها تظاىرت بالتماسك كىي تقوؿ :بما
أف عالقتك بباباكي بقت كويسة فمن الطبيعي أنك تركحي يا حبيبتي تقعدم معاه
ك..
قاطعتها ىند بسرعة كبلهفة  :ال يامامي..أنا قلت لو اني حقعد معاكي كىو مش
زعالف مني بالعكس موافق كمرحب أنا مش حسيبك أبدا
ترقرقت عينا ناريماف بالدمع كقالت كىي تضمها إليها  :كال أنا عاكزة أسيبك لحظة
كاحدة
سألتها ىند باىتماـ  :انتي سامحتيو يامامي?
تأملتها ناريماف متعجبة ثم قالت :المهم انتي سامحتيو
قالت ىند بتأثر :أيوه سامحتو
ناريماف كىي تضمها إليها :خالص يبقي أنا سامحتو من كل قلبي طالما انتي
سامحتيو
قالت ىند كىي تتأملها برجاء :طيب ممكن أطلب منك طلب كما تكسفينيش?
قالت ناريماف كىي تقبل رأسها :ماعاش اللى يكسفك ياحبيبتى لو حتطلبي عنيا
حقدمها لك راضية
قالت ىند بحب  :ربنا يخليكي ليا ...بس أنا عاكزاكي توافقي علي طلب بابي
إنك تتجوزيو ىو لسة بيحبك ...في أكضتو بالبلد قالي أنو محتفظ بكل حاجة
غالية عنده فيها ...لقيتو محتفظ بألبوـ صور لك معاه..بابي بيحبك كلسو عاكز
يرجعلك..دا طلبي
تأملتها ناريماف لحظات طويلة في حناف كتأثر قبل أف تضمها إليها مرة أخرم ككاف
ردىا علي طلب ىند
***
ازداف منزؿ ناريماف باألنوار البهيجة الملونة من أكؿ طابق حتى نهايتو كانطلقت
زغاريد أمنية العالية متتالية تعبر عن فرحتها الكبيرة فى ىذا اليوـ المميز الذل طاؿ
انتظارىا لو

زكاج ناريماف ..كالتى تألقت بدكرىا بفستاف أنيق محتشم بعدما قامت كل من
عالية كزينب بتزيينها فبدت كاألميرات ليشعر طارؽ أخيرا كىو يأخذ بيدىا من
أحمد اف ركحو قد عادت اليو بعودة حبيبتو الدائمة كتنطلق زغاريد كل من أمنية
كزينب كيشعر الجميع فى الحفل البسيط الذل ضم فقط األصدقاء كاألقارب
المقربين من طارؽ كناريماف فقط بفرحة لقاء حبيبين بعد فراؽ طويل مؤلم
..تطلعت د نجوم إلى ابنها كزكجتو كىما يتحدثاف بمحبة كىياـ مطلقين
ضحكات مرحة صافية كحاؿ ابنها الذل تبدؿ تماما كىو ينظر لعيني
ناريماف.كحفيدتها ىند التى انطلقت كفراشة رقيقة توزع الحلول كالمشركبات مع
ىيثم كأحمد على الضيوؼ بفرحة ال توصف..ىند التى تبدلت ىى األخرل كل
ىذا بسبب ناريماف..ىذه اإلنسانة التى نبذتها فى الماضى لتعود حاملة سر سعادة
أسرتها ثانية..كعلى مقدار ما رفضتها فى الماضى على مقدار ما أحبتها اآلف
كشعرت باالمتناف الكبير تجاىها نزلت من عينيها دموع لم تشعر بها إال حين
ربتت أمنية على كتفها بحناف غريب كقالت :ألف مبركؾ يا د نجوم..تعيشي
كتشوفى أكالدىم
التفتت إليها د نجوم كقالت بود كبير ممتن :شكرا يا أمنية ..شكرا على كل
حاجة عملتيها مع ىند كمعايا كشكرا يابنتى اللى عملو أحمد كىيثم مع ىند رغم
اللى كاف بينا زماف...أنا لو عملت لك إيو مش حوفيكي حقك يمكن ماجتش
فرصة قبل كدا أنى أشكركم بس دلوقتى بقولك ربنا يبارؾ لك
قالت أمنية مبتسمة فى تأثر  :كأنا عملت إيو يادكتورة نجوم ىند معزتها من معزة
كالدل كأنا ماعملتش إال الواجب ككفاية اللى عملتوه مع ماما..دل رجعت تمشي
تانى زل األكؿ كالفضل هلل كبعده حضرتك كد طارؽ
قالت د.نجول فى كد :أقل حاجة نعملها قصاد اللى عملتيو معايا كمع حفيدتي
أمنية بود  :ربنا يديم الود بينا
ربتت د نجوم على يدىا كقالت بأبتسامة ذات مغزم  :الود موصوؿ يا أمنية إف
شاء اهلل
ناريماف أختك كطارؽ ابنى كالعفاريت دكؿ ثم أشارت إلى ىند التى جلست
كبجوارىا أحمد يتحدثاف سويا فارتفع حاجبا أمنية فى حناف ثم نظرت الى د

نجول بتساؤؿ فابتسمت د نجوم ابتسامة ذات مغزم فتهللت أسارير أمنية
كأطلقت عدة زغاريد أخرل بفرحة ال توصف فابتسمت د نجوم كقد امتأل قلبها
بالرضا
***
انتهى الحفل سريعا كحاف كقت ذىاب ناريماف مع زكجها إلى منزلهم كقفت
ناريماف تودع أمنية فأستأذف طارؽ لينتظرىا بالخارج
فقالت أمنية بتأثر  :رغم إني اتمنيت اليوـ دا كتير لك يا ناريماف لكن مش قادرة
أتخيل البيت من غيرؾ
قالت ناريماف في عاطفة كىي تمسك بذراعها  :كأنا كماف يا أمنية مش مأثر فيا
غير إني حسيبك بس أنا حجيلك دايما كانتي حتزكريني علي طوؿ ..المسافة بينا
نص ساعة
انتي مش أختي كال مرات أخويا بس يا أمنية..انتي أمي..كأنا ما أقدرش أستغني عن
أمي
ترقرقت عينا أمنية بالدموع كقالت كىي تحتضن ناريماف بقوة  :ألف مبركؾ
ياحبيبتي..ربنا يهنيكي كيسعدؾ
ناريماف كدموعها تنهمر بالرغم عنها  :اهلل يبارؾ فيكي ياحبيبتي
لم تتمالك أمنية نفسها فبكت فى حرارة فقالت ناريماف بصوت متهدج باكى :ال
علشاف خاطرل أنا مش حستحمل كدا كاهلل أحلف ما أركح معاه
قالت أمنية كىى تمسح دموعها بيدىا  :ال حبطل أنا ماصدقت يا ناريماف
قالت ناريماف بعاطفة  :كمع ذلك أنا قررت أنا كطارؽ كل نهاية اسبوع حنيجي
نسهر معاكم ىنا ..انا سايبة شقتى زل ماىى يا أمنية ما أخدتش منها حاجة ألنى
حجى ىنا على طوؿ حتى كوكى كتييمور .انتى عارفة بحبهم قد أيو يعنى حبقى ىنا
دايما
أمنية كىى تمسح دموعها  :آه ماىو دا اللى مطمنى إنك سايباىم يعنى حشوفك
دايما

ابتسمت ناريماف كقالت مداعبة ألحمد كىيثم اللذين كقفا يتابعاف الموقف بتأثر
كاضح :شايفين أمكم? يعنى دا اللى مطمنها أنى حجى علشاف بحب كوكى
كتيمور بس ?
ابتسم كالىما فى تأثر دكف تعقيب فقد كاف كل منهما متأثرا لفراؽ عمتو التى
كعوك على دنيتهم كىى معهم طواؿ الوقت
في تلك اللحظة صعدت ىند متساءلة :مامي مش حتيجي بقى?التفتت كلتاىما
إليها فتأملتهما في دىشة كسألت  :إيو دا بتبكوا
قالت ناريماف كىي تمسح كجهها  :ال يا ىند دم دموع الفرحة...طنط أمنية متأثرة
إني حمشي كأسيب البيت
قالت ىند بحب كىي تتأمل أمنية التي سالت دموعها حارة  :ال ياطنط أمنية
ماتزعليش ألف أنا كمامي حنكوف ىنا دايما
قالت أمنية كىي تمسح دموعها  :يارب ياىند....
تأملتها ىند بتأثر فقالت أمنية كىى تبكى :أنتى كماف ياىند حتوحشينى
كحتوحشنى كقفتك معايا فى المطبخ
قالت ىند بسرعة كىى تمسك يدىا  :ال ياطنط أمنية أنا حجى لك دايما كحنطبخ
سوا كقلت لمامى كل خميس كجمعة حنقضيهم ىنا
قالت ناريماف مغالبة دموعها كعواطفها :كىند كماف يا أمنية سايبة ىنا شوية
دباديب كعرايس كأنتى عارفة بتعزىم إزال ?أىى دل ضمانة كماف
قاؿ أحمد مغالبا مشاعره  :ياال يا ماما ياال ياعمتو عمو طارؽ مستنى
عانقت ناريماف أمنية بحرارة كبيرة كعانقت أمنية ىند ...أما ىيثم فقد اندفع معانقا
عمتو بحرارة كىو يقوؿ بصوت مختنق باؾ:مع السالمة ياعمتو ..حتوحشينى
كحيوحشنى تهزيئك ليا كل يوـ
كانت ناريماف تعلم جيدا أف ىيثم رغم شقاكتو كمرحو كمزاحو عاطفى من الدرجة
االكلى كقد تربى تقريبا على يديها فربتت على ظهره بمحبة كقالت مداعبة :
حوحشك إزال يا لمض انت مش جايلي بكرة? كحنشوؼ بعض على طوؿ ?
كحهزأؾ برضو ماتقلقش خالص

حاكؿ جاىدا إال يظهر دمعاتو فقالت لو بود مداعبة  :حتخلى بالك من تيمور
ككوكى ..أمانة يا ىيثم ماتخلى أمك تقسى على تيمور
أكمأ برأسو دكف أف يجيب فعانقتو ثانية بحب فأطلق بدكره العناف لدموعو كدمعت
عينا أمنية ثانية قبل أف يجذب أحمد أخاه كيعانق عمتو بمحبة بالغة ثم يمسك
بيدىا قائال  :ياال حسلمك لعريسك تحت
ألقت ناريماف نظرة نظرة أخرل أخيرة على شقتها كأمنية التى انسالت دموعها
غزيرة كىيثم الذل اندفع إلى الداخل قبل أف تذىب مع أحمد الى سيارة زكجها
الذل كقف منتظرا أمامها كأخذ بيدىا ليجلسها ثم سلم على أحمد كدار حوؿ
السيارة ليركب إلى جوارىا بينما سلمت ىند على أحمد كركبت بدكرىا لتنطلق
السيارة أخيرا كظل أحمد يتابعها بنظره حتى اختفت عن ناظريو تماما ثم عاد إلى
شقتو ليجد كالدتو تبكى فى حرارة فضمها إليو كقبل رأسها مواسيا قبل أف يخرج
ىيثم من غرفتو فأشار إليو أحمد ليقترب منو فضمو فقد كاف ذىاب ناريماف من
المنزؿ شيئا صعبا على ثالثتهم ..كعليها ىى أيضا..كلكن عزاءىم أنها أخيرا
ستعيش حياتها الحقيقية التى تأخرت كثيرا
***
النهاية
بعد ثالث سنوات
جلست د نجوم في ردىة منزلها تداعب حفيدىا عمر البالغ عامين كالذم أخذ
يغمغم بكلمات غير مفهومة منها (( نانا ..)).فقالت بحناف بالغ كىي تضمو اليها
كتقبلو  :ياحبيب نانا انت
ألقت عليهم ناريماف نظرة باسمة كىمت بقوؿ شئ كلكن تليفوف المنزؿ رف
فأسرعت لتجيب قائلة  :أيوه يا امنية إزيك
أمنية  :إيو ياناريماف ماجبتيش عمر ليو قبل ماتركحي الشغل كنت مستنياه
ناريماف كىي تلقي نظرة علي عمر .ال ماجبتوش بقي الجو كاف برد قوم الصبح
كجدتو طلبت أسيبو معاىا ككماف كنت متأخرة علي الشغل...ربنا مايحرمنيش منك
يا أمنية

أمنية  :علي إيو بس دا عمر دا حبيبي كبيهوف عليا الوقت..طيب مش حتيجوا
بقي? الغدا قرب يجهز
قالت ناريماف  :جايين إف شاء اهلل بس نجهز..ساعة كتالقينا قدامك اف شاء
اهلل..بس يا أمنية برضو بتجهزل أكل? ماقلت لما آجى نساعدؾ كدا كدا بايتين
مع بعض..
أمنية :ياستى أنا مابتعبش من عمايل األكل قلت لك بس المهم ماتتأخركش
ناريماف  :مش حنتأخر
ىيثم ىاتفا فى السماعة  :عمتو حتباتوا ياعمتو? عمر كحشنى كمحضر لك فيلم
حلو نسهر عليو سوا
قالت ناريماف ضاحكة :حاضر يالمض حنبات بس يارب الفيلم يطلع حلو كعمر
طالع لك فى كل حاجة مجننى
ىيثم ضاحكا :أيوه كدا دا حبيبى دا خليفتي حعلمو كل حاجة
ناريماف مداعبة :ربنا يستر يالمض ماىو شبهك
أمنية كىى تبعد ىيثم بيدىا:كبعدين ياىيثم خلينى أكمل كالمى ..ك د نجوم يا
ناريماف الزـ تيجي معاكم
ناريماف كىي تلقي نظرة علي حماتها  :أيوه حتيجي إف شاء اهلل
اقتربت ىند منها كتساءلت  :مين دم يامامي ?
لم تجب ناريماف بل ىتفت كىى ترمق ىند بنظرات مؤنبة :علي فكرة يا أمنية ..في
ناس حيتنفضوا بمنفضة السجاد دلوقتي يا أمنية
ىتفت ىند مستنجدة بمزاح في السماعة  :الحقيني يا طنط أمنياااااااه
أمنية مهددة  :إياؾ تمدم إيدؾ علي خطيبة ابني يا ناريماف
ىتفت ناريماف كىي تلقي نظرة علي ىند :دا انا حنفض خطيبة ابنك ككماف ابنك
ذات نفسو.كال علشاف أستلم نيابة جراحة في الجامعة كبر عليا ?ال طبعا ككماف
أخو خطيبها الباشمهندس حيتنفض.

ىتف ىيثم فى احتجاج كىو يميل ثانية على الهاتف :كالباشمهندس مالو بس?
بينما ابتسمت د نجوم ثم التفتت ثانية لعمر تداعبو بينما
ضحكت أمنية كقالت  :ال مايكبركش عليكي بس أفهم عملت أيو بس ?
ناريماف كىي تلقي نظرة مؤنبة علي ىند التي ىزت كتفيها  :عمايلها السودة
المعتادة..لما نيجي بقي أبقي أحكي لك
قالت أمنية مبتسمة  :فوتي لها المرة دم علشاف خاطرم
زفرت ناريماف كقالت  :ماشي علشاف خاطرؾ انتي بس حفوت المرة دم
ىتفت ىند ضاحكة  :ربنا يخليكي ليا ياطنط أمنية
ضحكت أمنية كقالت  :ما تتأخركش بقي مستنيينكم
ناريماف  :حاضر..مش حنتأخر..مع السالمة ثم اغلقت الهاتف كالتفتت الي ىند
قائلة بتأنيب صارـ :مش حتعقلي أبدا.??.لكن ماشي علشاف خاطر أمنية بس
حعديها
قالت ىند مبررة  :كاهلل ماكنت أقصد يامامي ك...
ناريماف محنقة  :دايما مابتقصديش ...امشي يابت من كشي أحسن أرجع في فى
كعدل ألمنية كأنفضك
د نجوم متسائلة كىى تلقى نظرة على ىند  :عملت أيو ياناريماف ?
ناريماف بغضب كىى تلقى نظرة على ىند :الهانم جاية لى المحاضرة متأخرة كىى
عارفة كمتأكدة أنى مابدخلش حد كرايا كالمفركض تكوف أكؿ كاحدة
حاضرة..كمش بس كدا ال دل جابت لى عمر كماف معاىا كطبعا قعد يعيط كينادل
عليا كخلت منظرل مسخرة جوة المدرج ..ينفع كدا ياماما?
نجوم كىى تلقى نظرة مؤنبة على ىند :ال ماينفعش غلط ..ثم التفتت الى ىند
كقالت مؤنبة :إنتى إمتى حتعقلى ياىند كتتصرفى صح بتاخدل عمر معاكى ليو
أصال كمن غير ماتقولى لى ..أنا ماكنتش عاكزاه يخرج فى البرد تقومى تاخديو من
نفسك كتسوقى بيو العربية إزال?
ناريماف من بين أسنانها :خليها أدينا نقصت منها درجات التقييم كلها

ىند بأسف:خالص بقى يانانا ..خالص بقى يا مامى سماح المرة دل
رمقتها ناريماف بنظرة غاضبة بينما ناكلتها د نجوم عمر قائلة  :عمر شكلو عمل
بيبي ياناريماف خدم غيرم لو
أخذت ناريماف منها عمر كناكلتو لهند قائلة  :دم عقوبتك غيرم لعمر ياال
ظهر التقزز علي كجو ىند ككضعت يدىا علي انفها كىتفت معترضة  :ال اال
العقوبة دم يامامي نفضيني احسن
قالت ناريماف مبتسمة :ال ياركحي ىي دم العقوبة ..ركحي غيرم لو كغيرم
ىدكمك بقي علشاف نركح العزكمة
ظهر اليأس علي كجو ىند فأخذت عمر كأبعدتو عنها بطوؿ ذراعها كىي تمشي
متأففة بينما أخذ يركل ىو بقدمو معترضا كىو يصرخ  :اند ..دكغ اند
فهتف محنقة :أند إيو بس يا أخى? ريحتك بشعة ..يعععع
فقالت جدتها مؤنبة  :ماتشيليو كويس ياىند يقع كدا
ىند متأففة  :ريحتو كحشة قوم يانانا
أطلقت ناريماف ضحكة عالية بينما ذىبت ىند متبرمة فالتفتت ناريماف لحماتها
كقالت ضاحكة  :ىي ماتجيش غير بكدا
ضحكت نجوم قائلة  :فعال..ربنا يهديها يابنتي
ناريماف :حقوـ بقي البس علشاف..بترت عبارتها حين رف ىاتفها المحموؿ
فالتقطتو كقالت كىي تعاكد الجلوس إلي جانب حماتها  :أىال ياعالية...مبركؾ
الترقية يا متعالية...بس مش حتسيبي مجموعتي برضو..ألف مبركؾ ...إيو أبارؾ
لك علي إيو تاني? بجد ? ألف مبركؾ..إيو ياعالية انتي كزينب داخلين سباؽ كال
إيو? ىي حملت الشهر اللي فات كانتي الشهر دا...ايو الحكاية ?
عالية في خجل  :أعمل إيو صفوت عاكز أكالد تاني ..قلت خالص
ناريماف مداعبة  :آه يا بت يا مطيعة..ماشي ياستي ألف مبركؾ...ثم تنهدت قائلة
:ياااااه أخيرا يا عالية شفتك حامل أنتى كزينب ?? أنا مبسوطة لكم قوم قوم قوم
عالية في تأثر  :للدرجة دم يا د ناريماف?

ناريماف متنهدة :أيوه يابنتى كأكتر كاهلل ربنا يتمم لكم على خير كيقومكم
بالسالمة
قالت عالية بتأثر :ربنا يكرمك يا د ناريماف
ناريماف فجأة بصوت عالى :كأكلدؾ أنتى كىى كأذلكم ذؿ مافيش كاحدة شافتو
كىى بتولد ياعالية
انعقد حاجبى عالية فى دىشة كتساؤؿ فتابعت ناريماف ساخرة :كاهلل ألطلع فيكم
كل اللى عملتوه فيا فى عمر..حوريكم
اطلقت عالية ضحكة ساخرة طويلة فتابعت ناريماف :احزقي يا د ناريماف ..ىانت
يا د ناريماف كأنا أصوت كانتم االتنين شغالين مسخرة كضحك كتعليقات قليلة
األدب زيكم بالظبط
ضحكت د نجوم من الحوار بينما أطلقت عالية ضحكة اخرم كقالت مدافعة :
كاهلل .ماكنت أقصد البت زينب اللي كانت شغالة ضحك كمسخرة
ناريماف  :ال يا ناصحة انتي قبلها..كاهلل ياعالية حذلك..كل دقيقتين حعملك p
.. vكل دقيقة لما حطلع ركحك
أطلقت عالية ضحكة أخرم ساخرة كقالت :كاهلل قلبك أبيض كحصعب عليكي
ىتفت ناريماف متهكمة :ككنت صعبت عليكم أنا ?كأنا بصوت من الطلق كانتم كال
انتم ىنا كأقوؿ دكؿ زمايلي كحيراعوني لكن ال.منتهي المسخرة ..حاااضر
ضحكت عالية ثانية كقالت ناريماف :لما أشوفك يوـ األحد حبارؾ لك
بمعرفتي..ياال مع السالمة عندم عزكمة مع السالمة ثم أغلقت الهاتف فضحكت
د نجوم قائلة  :فكرتيني بوالدتك..كاف يوـ غريب
ناريماف متنهدة بحنين :ايوة..كاف يوـ صعب بس كاف من أجمل أياـ حياتي...
سي عمر شرؼ
ربتت د نجوم علي يدىا كقالت بحناف  :فعال كاف يوـ صعب في بدايتو كجميل
قوم في نهايتو أكؿ طفل ليكي كتاني حفيد ليا .

ابتسمت ناريماف في تأثر كىي تتذكر تفاصيل اليوـ الذم أصبحت فيو أـ ..كقالت
في عاطفة لحماتها :ال ياماما أمومتي بدأت مع ىند...ىند بنتي البكرية .مش عمر
ال ىي ىند
قالت د نجوم كىي تضمها إليها في حناف  :ربنا يبارؾ لك فيهم يابنتي كيسعدؾ
زم ما دخلتي السعادة لبيتي كلقلبي مرة تانية
ربتت ناريماف علي كتفها ثم قبلت يدىا كىي تقوؿ بتأثر  :كيبارؾ لنا فيكي كيطوؿ
في عمرؾ ياماما ثم غالبت تأثرىا كقالت ياال بقي نستعد..الناس مستنينا
تعالي ىتاؼ طارؽ من فوؽ  :ناريماف..تعالي كدا شوفي كاختارم معايا ألبس أم
بدلة
ربتت نجوم علي يدىا كقالت بحناف  :ركحي شوفي جوزؾ
قامت ناريماف تتابعها عينا د نجوم المملؤتين حب كتقدير
ثم جلست لحظات ..ارتفع حاجباىا فى حناف كتأثر كىى تراقب عمر الذل خرج
من الحماـ بنصف مالبسو صارخا كجاريا فى كل اتجاه كىند تجرل كراءه محتجة
كمحاكلة الوصوؿ إليو لتلبسو.ضحكات ناريماف مع طارؽ التى كصلتها من
فوؽ..جالت بعينيها في أرجاء منزلها بتأثر كرضا..تطلعت إلي الصور الكثيرة التي
زينتو مؤخرا .صورة زفاؼ ابنها كناريماف..صور لناريماف في حملها مع طارؽ
كىند..صور لألسرة كاملة..صور لهند مع عمر كثيرة ..العاب عمر المتناثرة ىنا
كىناؾ..أرجوحتو في الحديقة كدراجتو كدراجة طارؽ كىند .تنهدت في تأثر
كدمعت عيناىا ..لقد تبدؿ حاؿ المنزؿ للنقيض خالؿ فترة قصيرة فقد امتلئ
بالضجيج كالضحكات كصراخ األطفاؿ بعد ىدكء كئيب ..امتأل بالضيوؼ
كالزكار من أقاربهم كزمالء كأصدقاء ابنها كزكجة ابنها كحفيدتها ىند بعدما كاف
السكوف التاـ كالعزلة عنوانو ..عادت إليو الحياة بعد الموات فترة طويلة دمعت
عيناىا كىي تحمد اهلل أف عاشت ىذه اللحظات الجميلة ثانية ...ثم اتجهت إلي
غرفتها لتبدؿ مالبسها ىي األخرم
تمت
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