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 على الظالم الذى ًاسالم   

 لنورا كشف لنا
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                                    (0) 

حدى الحدائق إاختلطت رائحة األزهار مع طيب الحضور فى        

املعروفه على شرف حفل زفاف معاذ . النجل األصغر لفضيلة 

شهر دعاة العصر الحإلى . كان الوقار أحد أالداعيه حسام الواعظ 

هم املشايخ املشهود ل و ملا ال و أغلبية الحضور من كبارسيد املوقف 

 سالمىتباعهم للمنهج ال إبغزارة العلم و عمق الفهم للشريعه و 

حترام إالوسطى . و من خلفهم طلبة العلم الذين يكنون ملشايخهم كل 

 فى الظفر بنفحه من نفحات 
ً
و تقدير و البعض آتى بدون دعوه طمعا

 من أيها فى مثل تلك املناسبات و عتادوا علإالواعظ التى 
ً
جل أيضا

ثناء كلمته التى سيلقيها بعد قليل . فهم كما أنصات لفضيلته ال 

سلس ، عميق الكلم، بليغ املنطق ،عهدوه . مفوه اللسان

ل يعام، قريب من الشباب و من مشاكلهم ،بسيط املعنى،سلوباأل 

بى قبل ر علم م  ن يكون املأجمل أفما  ،وأبناءه كطلبته،طلبته كأبناءه

 ن يكون معلم فعلم بال تربيه كسكب الدغموس فى ماء مالحأ
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فى القاعه املخصصه للسيدات جلست فى زيها ناصع البياض           

ضاءه طعم بالإللىء الشاميه ذات األلوان الكاريبيه و مع ال م  ـال

 أطفى على العروس هاله إالفلوروسنتيه 
ً
 رقيقا

ً
كتسبت الإللىء طيفا

فبدت وكأنها القمر فى ليلتة الرابعة عشر. و من حولها  الض ى   من

رست قواعد مملكتها و تمكنت أالفتيات و كأنهن الوصيفات مللكه 

من قلوب رعاياها . فجميعهن يحببنها و ينشدن ودها و التقرب منها 

 فى إنها حظت بما لم تحظى به أالسيما و 
ً
حداهن فقد حجزت مقعدا

 هله و من خواص نسائهمأحد أت صبحأبيت آل الواعظ و 

 

هى شأشب األخضر و حملت على عاتقها ظمت املوائد على الع  نتا        

املشويات من لحم الضأن و املاعز وكانت الفته من األطباق الرئيسيه 

نواع من أزاحمتها املرقه املرصعه بلسان العصفور و األرز املفلفل و 

هى أنتن أبعد  . ملقبالتصناف عده من النشويات و اأالخضروات و 

 ،الجميع من تناول الطعام و نضبت املوائد العامره مما كانت تحمله 

 عتلى فضيلة الشيخ الواعظ منصه إ
 
ر خذ يشيأعدت لهذا الغرض و أ

متنانه لهم و يشكرهم على تلبية إشارات تعبر عن إللحضور بيده 

 دعوته ثم بدء بالحديث   
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والصالة والسالم على رسول هللا . أكلتم ؟  بسم هللا و الحمد هلل      "

أنبسطم ؟ دا لسه فيه حلويات كمان . تبسم الجميع لدعابات الشيخ 

 ال أدرى 
ً
لكنه باغتهم بلغه جاده و بصوت رخيم نابع من القلب : حقا

ماذا أقول فأنا اليوم أب يزف أحد أبناءه . و معلم يشهد حفل زفاف 

 لنيل رضا هللاحدى طالباته . و دإأحد طالبه و 
ً
 هلالج لج اعيه أسعى جاهدا

كنى . ل و شرح دينه الذى فرضه على عباده بتبليغ أوامره و نواهيه

الصفات فأخش ى أن  همجبر اليوم أن ألقى كلمه و أنا أحمل كل هذ

غى على جانب دون اآلخر فلذلك قررت أن أختزل كلمتى فى نصيحه طأ

ها منى أدرى بنصح نواحده لهذا الفتى و سأترك أمر الفتاه للنسوه فه

أى بنى تمسك بشعرة معاويه . ال تجعل زواجك و زوجتك تلهيك عن  ؛

 . دينك و أمر دنياك و ال تجعل دنياك تلهيك عن زوجتك و حقوقها

السير أن أبو بكر الصديق رض ى هللا عنه أمر ابنه بتطليق  روت فقد

ى نشغل بأمرها عن أمر الدين و علإزوجته عندما وجده تعلق بها و 

 
ً
 أن عمرو بن العاص عندما سأل  النقيض تماما

ً
فقد روت السير أيضا

نه " نعم الرجل من رجل ، لم أزوجة ابنه عن معاملة ابنه لها فأبلغته 

يطأ لنا فراشا ، ولم يفتش لنا كنفا مذ أتيناه "فقد كان ابن عمر 

ملسو هيلع هللا ىلص بى لنإلى امره أصوام بالنهار قوام بالليل .فشكى عمرو بن العاص 

 فى حق زوجته فأمره النبى  عندما
ً
بالقتصاد فى ملسو هيلع هللا ىلص وجده مقصرا

فيا بنى ال تركن ألحد الجانبين  . العباده و املوازنه بين الدين و الدنيا

 فيميل املحمل و تتخلف عن الركب
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الذى  بيضحدى الطاوالت الجانبيه جلس رضا فى جلبابه األ إعلى         

وب لكلمات الواعظ التى تصمطرق السمع   بالد اليمن إلىينتهى نسبه 

سهمها تجاه القلوب و يمنى النفس بنفحه جديده من نفحات أ

 ..تمام مراده .إفضيلته . تعينه على 

 

لفض ى ا هيكلنجليزية الصنع سميكة العدسات ذات الإبنظارتها          

تلتف خلف العنق لتفادى السقوط ألقت دقيقه املتصل بسلسله 

شرفه كى تتمكن من متابعة املاره عبر بنصفها العلوى على حافة ال

 سرارهمأالزقاق الضيق و تعسعس حول تفاصيل أخبارهم و خفايا 

و دهاليز مكنوناتهم فمنذ أن أصابها داء الفضول و هى ال تترك شارده 

أو وارده حتى اقتفت أثرها لتعلم تفاصيل القصه و مافيها . قطع 

عن قدوم رب  الباب معلن صريرمزاولتها ملرضها املفضل صوت 

 بيوتدفء ال إلىركان و رجل البيت الذى يفتقر سره غير مكتملة األ األ 

 السالم عليكم   _

 و عليكم السالم . شوفت اللى حصل النهارده  - 

ال باهلل . طب قولى حمد هللا على السالمه . إال حول وال قوة   _

 تعشيت وال لسه . مش قناة الجزيره على طول كداإ.  أيهخبارك أ

دهم خطيب البت رحاب اللى أن إقولك أنى عايزه إيعنى غلطانه  أنا -

خته و نشروا لرحاب وأهلها أفى التالت جه النهارده هو و أمه و 
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 غسيلهم الوسخ و فضحوهم و خدوا حاجتهم و مشيوا

 !!!   مالنا إحناو   _

 ن زينهم بتاع الخضار صالحإعرفك أنى عايزه إيعنى غلطانه  أناوال   -

 ه مراته بعد ما كان رامى اليمين عليها ست مراتسعدي

 ؟   و وال مره عرف يصيبها !    ست مرات   _

 هتهزر ؟ أنت - 

 اللى حشريه و شاغله نفسك بالناس أنِت  _ 

حترام جاله عقد عمل فى إن فؤاد ابن إقولك أعشان عايزه  أناهو   -

 تذاكر درهم فى الشهر دا غير السكن و التأمين و 0111السعوديه ب

 الطيران يبقى كدا شاغله نفس ى بيهم ؟

 !!!درهم و سعوديه  _

ن معاذ بن الشيخ الواعظ فرحه النهارده إقولك أوال عشان عايزه   -

بقى شاغله أتاخر و خدنى جنبك كدا إو واخد عروسه تقول للقمر 

 نفس ى بحد ؟

 ! تاخرإمرات ابن الواعظ هتقول للقمر   _

 ...قوأه يعنى عشان عايز  أناوال   -

نادول انادول و البابس بقى حرام عليكى البارامول و البروفين و الب _ 

 ى نتيجه . جبتيلى صداع مزمنأاكسترا معدتش بيجيبوا معايا 

 على طول مش طايق لى كلمه . شايلنى على دماغك و زاعق أنت  -

 أسمع كالمك أبحب  أناحكى . دا أال يا ستى حقك عليه .  _ 
ً
 صال

تنيل أنا هسكت خالص . هسكت و هتكتم فى قلبى . أوال  ال هحكى  -
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هسكت و معدش ى هنطق . مهو خالص الواحده متعرفش تفضفض 

ا دونى الكومى . قالو أبكلمتين . و على رأى املثل " قسموا القسايم و 

 " مظلومه قولت من يومى

 تعش ى تحتأأنا نازل   _

ا زى ما روحتى زى منزل و على رأى املثل " تيتى تيتى أنزل ياخويه أ - 

 " جيتى

 

 

        
ً
 لها أنت أيضا

ً
 لك فى طريق الجنه و كن عونا

ً
فأجعل زوجتك عونا

. شاركها الرأى و املشوره . اتخذها زوجه واخت و خليله و كذلك ابنه 

ليه فكما قال الرسول صلوات ربى إالخير و أجعلها تقودك  إلى. قدها 

الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن وسالمه عليه " رحم هللا رجال قام من 

أبت نضح في وجهها املاء رحم هللا امرأة قامت من الليل فصلت 

 وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه املاء " 

 . معلش يابنى بقى النسوه بلغونى 
ً
نها إثم صمت و قال مداعبا

ك " على حد تعبيرهم و ال يسعنى فى هذا بتع   " مبتعرفش تطبخ و

 قط . كما قال ملسو هيلع هللا ىلص ن النبى أخبرك أ نأال إاملوقف 
ً
بو أما عاب طعاما

طعاما قط إن اشتهاه أكله وإال ملسو هيلع هللا ىلص هريره رض ى هللا عنه "ما عاب النبي 

تبسم الجمع املتواجد لدعابات الواعظ ؛  تركه "  فأصبر و أحتسب
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 لفرقة ال
ً
يعود  نأنشاد لتؤدى فقرتها قبل الذى ترك املنصه مؤقتا

 عن مفاجآته
ً
 معلنا

حبالهم الصوتيه فى ترديد أصوات الشباب و انسجمت أمت تناغ

ت نها عزفاحدى االنشودات الشهيره التى تراقصت معها القلوب أل

 يمانعلى وتر ال 

ميرة عرايسناأخترت أتوضيت وبرضا صليت و إيإلى   

زهار قول ياعريسناحلى األ أزاى ومنين نختار إعرفنا   

 دوروا على قلب الندى جواه

ربنا حفظاهعلى زهره كتاب   

 التقولوا جمال وال مال وال جاه اختاروا عفاف يرفع راسنا

 ياللى اتوضيت وبرضا صليت واخترت اميرة عرايسنا

 عرفنا ازاى ومنين نختار احلى االزهار قول ياعريسنا

 أنا لسه بدور على بنت اصول 

 مشغوله بنور طه الهادى

 وفى ليلى بصلى وبدعى واقول 

 للمولى ارزقنى بطيف نادى
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 خد من االسالم تمش ى لقدام وفى راحه البال حتقوم وتنام

 خد زهره تعينك على االيام

 زهره تحبها ناسها وناسنا

 ياللى اتوضيت وبرضا صليت واخترت اميرة عرايسنا

 عرفنا ازاى ومنين نختار احلى االزهار قول ياعريسنا

 زهر البساتين فى الكون ماليين

ان بكالم الديينوالعين بتدور على زهره قلبها عمر   

 وفى كل مكان بتبان طاهره

 ادعى ملوالك توصل ملناك وتفوز بعروسه بطبع مالك

 ونغنى وصوتنا يغنى معاك

 وفى ليلتك تسهر فوانيسنا

 ونقول مبروك . ياعريس مبروك

 الفين مبروك يا عريسنا الفين مبروك يا عريسنا
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                                                           (5) 

 

نتهت الفرقه من إنشادها و عاد الواعظ إلى منصته من أجل ا           

ن يقدمها فى تلك املناسبات . تعلقت األعين أعتاد إتقديم هداياه التى 

 ....ن لكلماته و عم الصمت املكانذانصتت ال أبالواعظ و 

بمهر  رنا نتكفلكبر ملعاذ ربنا أكرمنا وقداأل خفى زفاف فارس . األ         

 خريات و هلل الفضل و املنه .أخمس فتيات كما تكفلنا بجهاز خمسه 

دق علينا غأو فى الحقيقه هذه املره فتح هللا علينا من أبواب فيضه و 

عمال الصالحين الذى حد رجال األ أرسل لنا أمن عظيم نعماءه و 

صرح لكم باسمه أو صفته .. فأسألكم الدعاء له أن أرفص بشده 

  بأن يجزيه هللا خير الجزاء و يرزقه الجنه. هر الغيببظ

حدى املدن إن رجل االعمال سيمنحنا عشر وحدات سكنيه فى إ       

 االجديده مج
ً
... تهللت وجوه الشباب منتظر تلك املنح التى ستعينه  نا

 و هو يكمل أن أتمام مراده و ما لبثوا إعلى 
ً
نصتوا للواعظ مجددا

 ... خطابه

 للشفافيه و السرية فى آن واحد فقد تم وضع أخ       
ً
وتى فى هللا نظرا

أرقام هواتف فى أظرف مغلقه بعدد الوحدات املتاحه وسط كم من 

األظرف الفارغه . و على كل من يجد فى نفسه الحاجه لسكن الزوجيه 
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 و ال يفتحه اآلن و 
ً
ن شاء إنما يفتحه عند عودته ملنزله إأن يختار ظرفا

جد رقم هاتف فهو من املوفقين الذين نالوا وحده سكنيه هللا . فمن ي

 تصال بالرقم املوجود حتى تتم عمليات التسليم و التوثيقو عليه ال

 فنسأله الدعاء و نتمنى له 
ً
فى سريه تامه و من وجد الظرف فارغا

التوفيق فى املناسبات القادمه بمشيئة هللا . ... تعلقت أعين الشباب 

 منهم يمنى بالصندوق الزجاجى 
ً
الذى أحضره بعض األخوه و كال

 رقم هاتف حاوى النفس بالظفر باملظروف ال

..  لىالكن هناك بعض الشروط الواجب أخباركم بها . و هى كالت      

البد أن يكون الشاب فى حاجه فعليه لهذا املسكن ، أن يكون املسكن 

ال بعد زل إسكن غير قابل للبيع أو التناللزواج و ليس لغرض آخر ، امل

ن املسكن بعد  01
َ
سك شهور من اآلن كحد أقص ى ،  0سنوات ، أن ي 

 ... توزيع الوحدات عشوائى و ليس ألحد حرية األختيار

 

عاد رضا إلى منزله و هو يحمل الظرف و يخش ى أن تذهب أحالمه       

سدى . فكم منى نفسه بالحصول على منحه كهذه حتى تعينه على 

معظم شباب جيله لن يتزوج اال بمساعده  الزواج . فحاله كحال

كهذه . خشية الصدمه تعمد تأجيل فض املظروف و ألقى بجسده 

على فراشه لينال قسط من الراحه قبل الدخول فى دوامة العمل من 

 جديد
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أخذت تدون فى مفكرتها الصغيره بعض املعلومات التى اكتسبتها          

بعض الفكر الغامضه التى  من الكتاب الذى بين يديها كما دونت

ن تلتقى بصديقتها وتسألها عنها . فهى من أاستعص ى فهمها لحين 

قطع  ؛كثر منها أن تكون استوعبته أأعارتها هذا الكتاب والبد 

نها من املارد أدركت على التو أنسجامها مع الكتاب حركه مريبه إ

 الصغير اخيها ذو األربعة أعوام

 رير أنا شيفاكاطلع يا زياد من تحت الس _ 

 أنا مث هنا  -

 الكداب بيروح فين ؟  _

 دييم بايك  -

 أشوف ديسكفرى عطالنه بيك قادر يا كريم  _

 مث أنِت ق  -
 
 تى حيام ندعى على حديو ـ

 أيوه يا حبيبى _

 ى مصاصهـخالص استغفيى "ربنا "و جيبي -

 

بينما يتصفح بروفايله الشخص ى آتاه صوت الشات املزعج           

 عن رساله من أحمد أحد أصدقائه املقربين يطمئن فيها عن معل
ً
نا

املوفقين أم ال و يستعلم منه  هن كان من العشر إحاله و يسأله عن 

 عن موضوع خطبة الجمعه القادمه التى سيلقيها الواعظ
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 أكيد أول ما يحدد املوضوع هينزله على الويب سيت   _

 ت عارفأن أكيدن لسه منزلش حاجه . بس لحد اآل   - 

 هو أنا يعنى كنت دخلت دماغه  _

 عندك تسريبات أكيدأنت أقرب واحد ليه من الشباب و    -

أنا لو عارف مش هخبى عليك . بس أنت عارف إحنا لسه خالصين   _

من الفرح و احتمال يعتذر عن درس الخميس و خطبة الجمعه 

 سبوع دهاأل 

معه بيعدوا عليه ال باهلل عليك متقولش كدا . دا من الجمعه للج  -

 كأنهم اسبوع

 و مين سمعك . أنا بيعدوا عليه كأنهم سبع أيام  _

 ماش ى يا رضا . خليك فاكرها - 

 انصرف ياض بدل ما أعورك _ 

 

بحذر اللصوص أدخل املفتاح فى كالون الباب و أداره بثبات        

 لصوت 
ً
ن دلف إلى املنزل حتى وجد جميع أ. و ما لبث  صريرهتفاديا

نوار مطفئه و السكون يسطو على املكان . تأكد من الكيس الذى األ 

ركان فأرتجفت حد األ أباغته صوتها من  ما  يحمله بيده و سرعان

 أطرافه من وقع املفاجأه
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 أنِت لسه صاحيه  _

 مهانش عليه أنام و أنت زعالن منى  -

 و أنا كمان مهانش عليه أزعل منك _ 

ريكه سها . فوجدها تجلس على األ نوار حتى يتبين موضع جلو أضاء األ 

خشاب رثة الكسوه تطل منها عالمات البساطه . الحظ عتيقة األ 

ثارة إنظراتها املتقطعه تجاه الكيس الذى يحمله فأراد مناغشتها و 

  فضولها
ً
. جلس بجوارها و وضع الكيس خلفه حتى يعيق  املثار دوما

 رؤيتها له

 أنِت قاعده فى الضلمه ليه   _

 تى من غيرك دى حيا - 

 ربنا يخلينى ليكى _ 

 و يخلينى ليك  -

 حرام عليكى متدعيش عليه  _

 لحكصاأ ننى استنيتك ملا ترجع عشاإصال غلطانه أال وهللا . أنا  - 

 صالحك أنا كمانأنى جبت لك هديه عشان إو أنا كمان غلطان   _

 ياما جاب الغراب ألمه - 

 أيهك بقى كدا . طب الغراب مش هيوريكى جابل _ 

تحرم منك و يجعل يومك أال وعلى أيه . تعيش وتجيبلى يا رب و ما  - 

 قبل يومى

 نى مش هخلص منك . بص ى يا حبيبتىإأنا عارف  _ 
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أخرج من الكيس وشاح مكون من خيوط متوسطة السمك مصنوعه 

من الصوف املجدول يدويا متقاطعه فيما بينها مكونه مربعات 

ه حتى ملعت عيناها بالفرحه كطفله ن رأتإصغيره بديعة الشكل ما 

 . 
ً
أنها مسكت به و احتضنته كأصغيره حصلت على دميه تمنتها كثيرا

 تحتضن طفلها

 ها أيه رأيك  _

 جميل . ربنا ما يحرمنى من دخلتك عليه  -

 وال يحرمنى منك _ 

 اللى لسه فى الكيس ده أيهبس   -

حكيلى و أنِت بت دا يا ستى ربع لب و ربع سودانى عشان نتسلى بيهم _ 

 عن اللى حصل للبت رحاب و زينهم و سعديه
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                                                        (3) 

 

تسلل امللل إلى النفوس و كثرت همهمات الضجر و الضيق و          

 علت الوجوه سمات الغباء فأستشعر امل
 
حاضر تلك املعطيات فقرر ــ

 نتهتا إنذا القدر و مللم أوراقه و انهى املحاضره . ما كتفاء بهال

املحاضره حتى أمسكت أسماء بيد أمل وأجبرتها على الذهاب برفقتها 

إلى الكافتيريا حتى تشرح لها بعض النقاط التى استعصت عليها فى 

 .. فهم الكتاب

 مش هسيبك غير ملا تفهينى كل الحاجات دى  _

 بس بسرعه عشان متأخرش  -

 ها تحبى تشربى أيه ؟  _ 

 مش وقته أنا بجد هتأخر  -

 طب يا دكتوره مش هأخرك   _

 اتفضلى . عايزه تفهمى أيه  -

أنهمكت أمل فى الشرح و التبسيط و تذليل الصعاب حتى استوعبت 

أسماء ما استعص ى عليها و هضمت تلك املاده الدسمه التى حتواها 

 الكتاب 

 بكتير سهلأيااااااااه . دا الروايات   _

 ما هى الروايات دى بتتعمل للى زيك -
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 قصدك أيه ؟ _

 مقصديش حاجه -

 نى مبفهمش و غبيه إأمل . اتكلمى بصراحه . قصدك  _

ستفاده من كتاب ن كم ال إقصد كدا . أنا قصدى أال و هللا ما  -

أضعاف أضعاف كم االستفاده من روأيه . دا غير ان معظم 

 " مهالروايات املعاصره " ملهاش الز 

 " بـ " ملهاش الزمه أيهقصدك   _

 نها علم ال ينفع و جهل ال يضر إقصدى   -

 ال بالعكس . معظم الروايات اللى بقراها بستفاد منها  _ 

 خر روأيه قرتيها ؟آمن  أيهجميل . تقدرى تقولى استفدتى   -

 ....ها _ 

 

بـ          ر شكعادتها الحياه البشريه سكـون ينذر بحـركه و صمت ي 

مهد لشروق . تناغمت الطيور فى تغريدها و  بصخـب و فجر ي 

 فى 
ً
 رويدا

ً
العصافير فى زقزقتها و بدأت الحركه تدب فى الشوارع رويدا

حين تسللت أشعة الشمس عبر ثقوب النافذه و تساقطت على 

 ن انعكست فىأالحائط املقابل مكونه بؤر ذهبية اللون ما لـبثت 

مره نواحى الغرفه فأكسبتها ض ى  . خافت كأبهت درجات الح 

 سلمى : رضا .. رضا .. اصحى يال هتتأخر ع الشغل

 رضا : هاا ... ها.... وال حتى يوم الطين ؟
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  أيهسلمى : رضاااا أنت بتخترف وال 

ستعاد كامل وعيه . هاااا . صباح الخيرات يا ست إرضا : و قد 

 البنات

 سلمى : أنت كنت بتقول أيه ؟

 رضا : امتى ؟

 : دلوقتى و أنا بصحيك بتقولى وال حتى يوم الطين سلمى

 رضا : مش فاكر حاجه من الكالم ده

 سلمى : دلوقتى هخلى الحاج يقررك بمعرفته 

 ملسو هيلع هللا ىلص " رضا : قال رسول هللا 
ً
 " ن يحدث بكل ما سمعأكفى باملرء كذبا

قدم على جلب املنفعه يا عم الشيخ  سلمى : رفع الضرر م 

 حهرضا : و فين الضرر يا فال

 ر تجنيت بعيد الشإو أتهبلت ال سمح هللا إسلمى : مش يمكن تكون 

 رضا : هللا هللا . علمته رمى السهام . فأول ما أشتد ساعده رمانى

سلمى : ال و أنت الصادق . علمته نظم القوافى فأول ما نظم قافية 

 هجانى

 رضا : غورى يا بت جهزى الفطار خلينا نمش ى 

 روق املزبله اللى أنتأقوم أنت بقى خلينى  سلمى : الفطار جاهز . فز

 نايم فيها دى
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حكم حجابها و تهندم ثيابها أ       
 
مام املرآه العتيقه وقفت أمل ت

 للذهاب إلى الجامعه . فى حين كان والديها ينتظرنها لتتناول إ
ً
ستعدادا

معهم فطار الصباح لكنها تأسفت متعلله بالتأخير فأمامها طريق 

يها اجتيازه قبل الوصول إلى كليتها . لم يكن ملكتب طويل وجب عل

لتحاق بكلية الصيدله . فدرجاتها ى تدخل حين قررت الأالتنسيق 

فى الثانويه العامه كانت كفيله بإلحاقها أى كليه تريدها لكنها قررت 

 سباب خاصهلتحاق بالصيدله أل ال

 ؟نا لقمه يا بنتى امش هتاكلى مع _ 

 ى املحاضره االولى و أنا متأخره طبيعىمعلش يا حاجه عند  -

 عملك سندوتشات خديها معاكىأطب استنى  _ 

يا أمى و هللا أنا متأخره جدا . خلى السندوتشات للفالح اللى   -

 هيتأخر عن مدرسته و لسه نايم

 صحيه اتوكلى أنِت على هللا عشان تلحقى محاضراتكأأنا هقوم  _ 

 أستودعكم هللايال سالم .   -

 ربنا يحفظك يا بنتى و يوقف لك والد الحالل    _
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فوق بعضها إلى جوار طبق فول مهروس و  زتراصت أرغفة الخب       

سود فى حين كانت أقراص مخلوط بالزيت الحار و مسحوق الفلفل األ 

الطعميه املرصعه بالسمسم تتبارى فى بث شذاها . فيما أعلنت 

فت سيقان الخس إلى طاص الخضروات عن حضورها و بشده حين

ضامنها مع الجميع و اتنظموا تعلنت السلطه أجوار الجرجير و 

 على الطبليه الخشبيه فى 
ً
ى نتظار ملتهميهم . صدح صوتها فإجميعا

 رجاء املنزل و هى تناديه بصوت جهورىأ

 يال الفطار جاهز  ..  عبده ... يا عبده  -

 ننا هنفطرإ يا محروسه . دا الشارع كله عرف أيهجرى   _

 " يعنى بنسرق . "و أما بنعمة ربك فحدث إحناهو   -

 مش اتكلمنا قبل كدا فى املوضوع ده  إحناتانى يا محروسه . هو   _

 ؟ أيهاللى هو   -

 دى يا ست الكل يهتفسير األ  _ 

 فكرنى عشان ناسيه و هللا  -

 كدا األ   _
ً
 نامعناها شكر رب يهمش فاكر بالظبط . بس يعنى تقريبا

ن كل إعلى نعمته مش التفاخر بيها و كمان يا ستى أنِت تضمنى منين 

 ننا كدا مبنجرحهمش إنا عندهم فطار زينا و اجير 

ن بيتنا مفتوح للغريب قبل إو هللا ما قصدى كل ده و أنت عارف   -

نى إى حد بيحتاج حاجه بأديهاله و عمرى ما فكرت أالقريب و 

 نناحسن مأارع كله زينا و يمكن تقايم عليهم و بعدين يعنى دا الشأ

طب يال نفطر عشان كدا هتأخر . و هبقى أكلم رضا استفسر منه   _
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 كون فسرتها غلطأبردو يمكن  يهعن تفسير األ 

الواد ده واحشنى قوى و هو ناسينا خالص و ال كأنى عمته وال  - 

 حتى أخت أبوه 

  خالص أنا هكلمه . و نعزمه يجى يتغدى عندنا هو و سلمى  _

 اللى تشوفه يا س ى عبده  -

 

 

متداد جلس على مقعده الوثير على رأس املائده شاهقة ال          

 ايحتس ى فنج
ً
من القهوه البرازيليه نافذة الرائحه بعدما تناول  نا

لى النقاء و قطعه من افطاره الصحى املكون من عسل النحل عإ

ِبز َبمواصفات خاصه .االجبن خ
 
و على  لى الدسم و رغيف خبز خ

 على صفاء ذهنهإيمينه تجلس زوجته فى صمت 
ً
 له و حرصا

ً
 . حتراما

ظل ينتظر قدوم أبناءه حتى يلقى عليهم نظرة الصباح و يصطحبهم فى 

طريقه ملباشرة أعماله . مرت دقائق أخريات حتى طلت أسماء و هى 

 ممسكه بزياد و هو يحاول التملص منها حتى يركض ليحتضن أبيه

 نهايده يا باباإيحضانه إيوح مث عايز اي  _

 نك مش هتغيب تانىإليه بس يا روح بابا . مش إحنا اتفقنا   -

 عب معايايثحاب و محدث بيأأنا مليث  _ 

صحاب كتير . إحنا لسه فى أول أمع الوقت يا حبيبى هيبقى لك   -

 السنه
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 ملاذا لم تجلس لتناول 
ً
نظر ألسماء التى ما زالت واقفه متسائال

أجابته أنها ستتناوله فى كافتيريا الجامعه مع صديقاتها فطار فال 

 كما أنها يجب أن تذهب فى الحال حتى ال تفوتها املحاضره 

 طب كلى لقمه خفيفه يا بنتى . كوباية لبن حتى  _

أنا اتعودت على كدا و بعدين أنا مليش نفس  ماما معلش يا - 

 دلوقتى

 صحتكدرى بأ أكيدعلى راحتك . أنِت دكتوره و  _ 

 بط نفس ى بشويةأظن شاء هللا هبقى إبكره ملا افتح صيدليه   -

 مقويات 

قاطعهم والدها فى حزم و أمرها أن تسبقه هى و زياد إلى السياره حتى 

ضار لح الخادمهيصحبهم إلى كليتها و حضانة زياد . فى حين ذهبت 

 و رحل  زوجته حقيبة أعماله من املكتب ما لبث أن حملها و ودع

 

نتهت سلمى من تجهيز غرفة رضا و ذهبت إلى الصاله لتتناول ا       

فطار مع عائلتها فوجدت رضا يجلس إلى جوار والدته و يهمس لها ال 

 ما . أشارت له بالظرف الذى 
ً
ببعض الكلمات و كأنه يطلب منها شيئا

وجدته على فراشه فألتقطه من يدها بحركه بهلوانيه و دسه فى جيبه 

ت الجميع عن املوضوع حتى ال يعلقهم معه بخيوط . و حاول تشتي

 األمل الهشه
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 رضا : يال يا هانم أفطرى بسرعه عشان منتأخرش

 سلمى : مش عارفه وهللا مين اللى هيأخرنا

 
ً
 رضا : و دى عايزه سؤال يا حبيبتى . أنِت طبعا

سلمى : بقى كدا ! طب تأخيره بتأخيره بقى هقول للحاج أنت كنت 

 نايم  و أنت أيهبتقول 

 رضا : سلمتى حبيبتى ملى الدور ورانا شغل هتضيعى مستقبلى

نهاء املناغشات املعتاده بين رضا إنع بغية ططلق الحاج سعال مصأ

و سلمى و ألتفت إلى سلمى و سألها عم كان يتفوهه رضا فأخبرته 

 بما سمعته

 وال حتى يوم الطين دى يا رضا أيهالحاج : 

 دى . دى أكيد بتشتغلك رضا : يا حاج أنت هتصدق البت

  ! الحاج : هو أنا بلوفر عشان تشتغلنى

رضا : مش قصدى يعنى . بس أنت مش تأيه عن حركات سلمتى 

 حبيبتى . مش كدا يا سلمى ؟

 كذب ؟أسلمى : يعنى 

 شيل الليله على دماغىأرضا : ال متكذبيش . أنا اللى 

 نجز يا رضا عشان مزعلكشإالحاج : 

ية الحاج و همس فى أذنه : يا حاج الكالم اللى رضا : مال برأسه ناح

هقوله هيزعل الحاجه و أنا لسه طالب منها فلوس سلف و لو 

 حتمال تزعل و مترضاش تدينىإاتكلمت 

بتسامه ماكره : طب على الطالق من أمك اللى إالحاج : علة وجهه 
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 قاعده دى لتقول 

 العيشه دى أيهالحاجه : أنت عايز تطلقنى و خالص . دا 

 فى موضوع الفلوس ؟ أيهرضا : ال يا حاجه ما يقصدش . املهم قولتى 

 دبرهم لكأالحاجه : هحاول 

 رضا : ربنا يخليكى ليه يا نور عينيه يا رب

 طلقها يعنىأالحاج : ما تقول بقى ياال وال الزم 

. أنا اطمنت من ناحية الفلوس يبقى أقول و أنا  أيهرضا : ال وعلى 

 مطمن

ندلس اسمه املعتمد و كان متزوج فى األ  أميران فى بص يا حاج : ك "

 واحده اسمها اعتماد 

 الحاج : معتمد واعتماد !! شامم ريحة تأليف 

 رضا : تصدق باهلل 

 الحاج : ال اله اال هللا 

 سلوب دهرضا : أنا لو بتكلم مع صاحبى ما هيكلمنى باأل 

 نجز بالش هرى كتيراالحاج : 

 ن معإرضا : املهم يا عمونا 
ً
" زى حبك  تمد ده كان بيحب اعتماد جدا

  " ألمى كدا يعنى

 ! الحاجه : متهكمه : للدرجادى كان بيحبها

 . و كان بيخاف عليها من الهوا الطاير و بينفذ لها  أكيدرضا : 
ً
طبعا

يام الدنيا مطرت و الطرق كل طلباتها . املهم يا حاج فى يوم من األ 

شافت الجوارى و هم  فالست اعتماد و بقت وحل ،  . اتطينت
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 ماشين فى الطين

 سلمى : مقاطعه : هن مش هم ع فكره

 الحاج : اخرس ى يا جزمه

رضا : يسلم لسانك يا حاج . املهم عجبها املوضوع و حبت تمش ى فى 

ن نفسها تمش ى فى الطين . فاملعلم خاف إفقالت للمعتمد  . الطين زيهم

ا ه ناس لحد معليها و مرضاش ففضلت تزن على ودانه و تسوق علي

م نهإجات له فكره يرضيها بيها و كمان يحافظ عليها . أمر الخدم 

يجيبوا مسك وعنبر و أنواع كتيره من الطيب و يصحنوها و يحطوها 

نواع من العطور و بعد أفى صالة القصر و يصبوا عليها ماية ورد و 

كدا عجنوا ده بده لحد ما بقى زى الطين و جابها تمش ى فيه و تلعب و 

 تنبسط

جر اللى كان الحاج : هى األ 
 
ندلس راحت مننا من شويه . مهو من الف

 فيها

 الحاجه : راجل أصيل بصحيح . مش زى ناس

 رضا : أنا بقول كفأيه كدا و نخلينا حبايب أحسن

 الحاج : طب وهللا لتكملها

م لى يا أيام جه فى يو ارضا : لو مكنتش تحلف . املهم روحى يا أيام تع

 اعتماد  املعتمد زعل

 الحاج : عادى يعنى .بتحصل فى أحس العائالت 

رضا : اعتماد بقى يا حاج مش تاليمها و تسكت . ال . دى قالت له : 
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هو ده اللى بناخده منك من يوم ما اتجوزنا طول عمرك قاهرنى و أ

 مطلع عينى و هللا ما شوفت منك يوم عدل

 الحاج : حريم زى القطط تاكل و تنكر 

يها و قالها : وال حتى يوم الطين ؟ فأختشت على دمها و رضا : فرد عل

 اتكسف و راحت أتأسفت له

الحاج : عارف يا رضا يا بنى دا مصداق لقول الرسول عليه الصالة 

  " والسالم
ً
لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا

 قط
ً
  " قالت : ما رأيت منك خيرا

 ملسو هيلع هللا ىلصرضا : صدق رسول هللا 

بقى شوف مين هتسلفك يا أيه الصالة والسالم : طب الحاجه : عل

 فالح
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                                                      (4) 

نه سيقرضه ما طلب أمال الحاج على رضا و همس فى أذنه و أخبره 

وال كانت ستقترض هذا املال حن الحاجه فى كل األ أبلغه أمن مال و 

تقلقش أنا هديك اللى أنت عايزه و بعدين يعنى هى م : ساسمنه فى األ 

ها تعلم نأبلغه أو هتيجى تاخدهم منى .. كما ضكانت هتجيب منين ما بر 

ن ما فعلته " لعب عيال " و سوف يراضيها و يناغشها أمعزتها لديه و 

ن ينبش فى دهاليز ذاكرته و يحضر قصه أعلى مدار اليوم و أمره 

من قدر الزوج و هو بدوره سيتصنع  تمجد الزوجه و صبرها و تقل

 رضاًء لها : و بكدا نبقى خالصينإالزعل 

لى حبها فى طريقه إطنظر رضا تجاه سلمى و أمرها بالتجهز حتى يص

  . مدرستها . متوعدها بالعقاب ملا تسببت فيه هذا الصباح

 رضا : يال يا سلمى . و لنا شارع نتحاسب فيه

 سلمى : العمر واحد و الرب واحد

 يمانك يا شيخه سلمىإضا : اللهم قوى ر 

شاق تشبثت بساعده األ يسر و سارت بمحازاته . و ما على طريقة الع 

بتاع " مصاصتين " واحده بنكهة الفراوله إن وصال ألقرب بقاله حتى إ
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خرى بنكهة البرتقال و خيرها بين النكهات فأختارت البرتقال و األ 

ا إحنا هنبدل مع بعض :. بس كعادتها فأعطاها الفراوله كعادته .: م

ن إوط نى مبسإال إنك شعللتيها الصبح إعارفه يا بت يا سلمى برغم 

شوف حد أل مره أو  : ستغراب و تساؤل إده حصل . نظرت له ب

مه زعالنه . ضربها على مؤخرة رأسها برفق : طول عمرك أن إمبسوط 

 ضيقة األفق 

يا بنتى أنا  : رهبدل معها " املصاصه " و أخذ يشرح لها و جهة نظأ

ن الحياه رتيبه و الحاج و الحاجه فى حالة بيات إمالحظ من كام يوم 

 شتوى فكان الزم نرمى طوبه فى املياه الراكده

 سلمى : طوبه فى املياه الراكده ! أنت بتجيب التعبيرات دى منين

 رضا : بطلى ملاضه و افهمى

 سلمى : يا عم و ربنا فهمت قصدك

 له كدا و تقول ألخوها يا عمرضا : فى بنوته عسو 

 سلمى : مش إحنا أصحاب ؟

 أنت
ً
 رضا : مااااش ى يا مثبتنى ديما

ما ان وصال إلى مدخل املدرسه حتى اشار إلى حارسها و ألقى عليه 

 التحيه

ستلمها منك زى ما سلمتها أاغ سليم يا عم لؤى صهى أرضا : سلمى 

 لك

 مينه يا هندزهيد أألؤى : بإبتسامه كشفت عن فكيه . سلمى فى 
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 زاى و أنت ماسك املوبايل ده طول اليومإمينه أيد أرضا : 

 تابع الفيس بس يا باشمهندسألؤى : دا عشان 

 ع الفيس يا عم لؤى  أيهرضا : و بتعمل 

 بتابع شوية صفحات مفيده 
ً
 لؤى : ابدا

به يرى صفحه  إذامسك بالهاتف ونظر فيه فأرضا : ورينى كدا : 

ن شعر أت قيمه " و تحديث حالتها " هل تعلم معلوما " تحت عنوان

 " الخرفان أكثر خشونه من شعر املاعز

" خلى الخرفان  كومنتكتب لهم فى الأبقى أرضا : خد يا  لؤى و 

 للخرفان "  cleer man تستعمل

 

على الطاوله البالستيكيه مستديرة الشكل جلست أسماء فى         

ن تتناول من الوجبات أضل مواجهة أمل و سألتها كالعاده عم تف

السريعه فأجابتها فى قناعه : هاخد واحد فول و واحد بوريه . 

:.  ؟ فمازحتها .: يا بنتى فكى الكيس شويه هتفضلى بخيله لحد امتى

نع .: مش بخل يا دكتوره . دا من ضيق ذات طفردت عليها بمرح مص

نها م اليد .: فشعرت أسماء بالحراج و قررت تشتيت الحديث و طلبت

 نتهت للتواشرح بعض النقاط فى املحاضره التى 
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 يسعى فى عمله و قف بينهم رضا و إلى جواره           
ً
كخلية نحل كال

أحمد يباشرونهم عن كثب و يعطون مالحظاتهم للعمال و يتبادلون 

 على توطيد العالقات بينهم حتى يعطوا أفضل 
ً
معهم الدعابات حرصا

عتاد سأله : ها يا رضا طلع زيرو كام ؟ بالش دى ما لديهم . بفضوله امل

 مضيت العقد وال لسه ؟

 رضا : لسه يا أحمد و اهدى بقى عشان ربنا يكرمنا

 !نك لسه مفتحتش الظرف إأحمد : عايز تفهمنى 

 هو خلينى متعلق باألمل أطول فتره ممكنهأرضا : 

 ول ما روحت فتحتهأأنا  .أحمد : طول عمرك ناصح 

 أيه ؟لقيت  رضا : هااا و

 " أحمد : " نتمى لك التوفيق فى مناسبه قادمه بمشيئة الرحمن

تصال برضا الذى إستراحة الغداء أمسك عبده بهاتفه و أجرى إفى 

صوته  تاهأنتهى لتوه من صالة الظهر . ثالث أجراس رتيبه حتى اكان 

 
ً
 متهلال

 افتكرتنا . عاش من سمع صوتكأرضا : السالم عليكم . 
ً
 خيرا

 : و عليكم السالم . هو مين اللى ناس ى مين عبده

 بوهأرضا : االبن مسئول من 

 
ً
وقعت الجمله األخيره على قلب عبده كالصاعقه . و وضعت مزيدا

ن يكون له ابن من صلبه أمن امللح على الجرح النازف . فلكم تمنى 

يسعى من أجله و يحمل اسمه من بعده . تجرع مرارة الحرمان و وأد 
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 كمل املكاملهأحزانه و أ

 عبده : متاخدنيش فى دوكه . عمتك نفسها تشوفك

 ى يوم نتعش ى سواأرضا : و أنا كمان و هللا . ما تشرفونا 

عبده : ال هى عزماك عندنا أنت و سلمى . شوف اليوم اللى يناسبك 

 و بلغنى

 ن شاء هللاإرضا : 

 

ن أ تاه صوت مدير مكتبه عبر شبكة االتصاالت الداخليه يبلغهأ      

مر عاجل . فوافق أفضيلة الشيخ حسام الواعظ يريد مخاطبته فى 

 فى لهفه : 
ً
على الفور و ترك األوراق من يده و رفع السماعه متسائال

 خير فضيلتك فى مشكله وال أيه ؟ ماتصلتش على املوبايل ليه

 ول يا محمد بيهالواعظ : و عليكم السالم األ 

 عذرنى فضيلتك . من قلقى وهللاأمحمد : 

 ن شاء هللاإالواعظ : خير 

 محمد : تحت أمرك

فى الحقيقه فى حاله مرضيه حرجه محتاجه األمر هلل ،  الواعظ : 

ألف جنيه و إحنا  011تسافر للعالج فى الخارج و هتتكلف حوإلى 

ن مفيش حد معاه السيوله دى كلها . فلو بنحاول نجمع املبلغ أل 

 
ً
 تقدر تساعدنا يبقى جزاك هللا خيرا

 حوإلى أقدر أد : كل اللى محم
ً
 لف أ 011دبره حاليا
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 الواعظ : فضل من هللا و نعمه . سأرسل من يتسلمهم منك

 محمد : و أنا هجزه له الشيك فى الحال

 الواعظ : على بركة هللا . فى رعاية هللا

 

 إلى املنزل طفى طريقه إلى املدرسه لكى يص            
ً
حب سلمى عائدا

منه الذهاب إلى شركة " محمد  طلبعظ يجاءه اتصال من الوا

العجمى " ليأتى له بشيك مصرفى لحاله مرضيه طارئه فأجابه رضا 

ن خرجت حتى إباملوافقه فى الحال . وقف على بوابة املدرسه و ما 

حبها معه إلى الشركه و منها إلى مكتب الواعظ طنه سيصأخبرها أ

 ليسلمه الشيك . فوافقت بسعاده بالغه

 ى هنروح للناس اللى بتلبس بدل و كرافتات و جزم بتلمعسلمى : يعن

تر و روابط عنق و   حذيه المعه يا سلمى هانمأرضا : اسمها س 

 سلمى : مداعبه بعناد .علمناه الشحاته

 تعلم منك الشحاتهأنى إرضا : ماش ى يا سلمتى أنا ليه الشرف 

 سلمى : سيبك أنت املهم الثواب اللى هناخده

 ى . هناخده ! صيغة الجمع دى ليه ماما ؟رضا : بعناد طفول

 وكدا سلمى : أنت و أنا يعنى 

 ركتأرضا : ال أنا بس . أنِت يا دوب الظروف حدفتك فى طريقى مش 

 إملسو هيلع هللا ىلص " سلمى : قال رسول هللا 
ً
اختصهم بقضاء حوائــج  ن للــه عبادا

منون من ولئــك اآل أليهـم إالناس . حببهم إلى الخير وحبب الخير 
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 ملسو هيلع هللا ىلصلـه يــوم القيامه " صدق رسول هللا ذاب الع

 رضا : حديث ضعيف

 سلمى : بعناد . الحديث موجود فى الكبير للطبرانى

 رضا : طب ركزى فى الحديث كدا 

 سلمى : ماله ؟

رضا : هقولك و إحنا فى الباص . و وقف ينتظر قدوم الش ىء الوحيد 

ى ر جسادهم . تالحم بشأن و تقارب يالذى استطاع لم شمل املصري

لم تستطع أقوى سياسيات التعبئه العامه الوصول لنتائجه . 

غوغائيه فى الصعود و عشوائيه فى الجلوس و بدائيه فى النزول . ال 

قتراب داعى لتخبر قائد املركبه بمحطتك القادمه كل ما عليك هو ال

من الباب كلما اقتربت املحطه و اترك جسدك لتيار الركاب ستجد 

صراع الفيضانات نه إخر املركبه آو فى أيف ما على الرصإنفسك 

 
ً
 أو هبوطا

ً
 البشرىه إما أن تجرفك صعودا
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(5) 

حد و ظال يندفعان مع التيار أن يمسها أحماها بجسده خشية           

قعد ى مأحتى جرفهما إلى منتصف املركبه . نظر بيعينه فلم يجد 

تب عليهما البقاء كما هما واأشاغر فأيقن 
 
حركت ن تأقفين . لوال نه ك

حد الشباب فتخلى لها عن مقعده فجلست و أخاليا الشهامه فى دم 

 وقف إلى جوارها كى يحميها من الواقفين جوارها

 سلمى : هامسه . ها مش هتقولى الحديث بقى

 ؟ شايفه املكان و الزمان مناسبين رضا : أنِت 

 سلمى : البراح براح النفوس . و أنت وعدتنى

إلى جوارها فى وضع القرفصاء . بص ى يا ستى . هو رضا : جلس 

ق كدا نه باملنطإال إالحديث صحيح ورد فى املعجم الكبير للطبرانى 

 اختصهم ؟ طب و باقى إ أيهن فيه ش ىء . يعنى إتحس ى 
ً
ن هلل عبادا

ن ربنا مسخر ناس لفعل الخير و ناس ال ؟ على إالعباد ؟ معنى كدا 

 كتر من حديث أن فى إالرغم من 
ً
عن رسول هللا تحث الناس جميعا

على عمل الخير دون تفرقه و منها قول الرسول عليه الصالة و السالم 

" املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه 

كان هللا في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج هللا عنه كربة من 

 ستره هللا
ً
 "  يوم القيامةكربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما
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 ملسو هيلع هللا ىلصسلمى : صدق رسول هللا 

ن رسول هللا أرضا " و كمان فى حديث عن ابن عباس رض ى هللا عنه 

قال " من سعى ألخيه املسلم في حاجة قضيت له أو لم تقض غفر ملسو هيلع هللا ىلص 

هللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وكتب له براءتان براءة من النار 

 " وبراءة من النفاق

 خر ؟هللا . يعنى ليه ثواب وال ال من اآل سلمى : صدق رسول 

 و الضبعناد طفولى . بر  : رضا

 

 

عيد ان إما               حتىأنتهى السكشن اململ الذى يلقيه م 
ً
 كثر ملال

خرجت أسماء بصحبة أمل من املعمل وهى توشك على الغماء من 

 طلبت من أمل.  نتابها من املجهود طوال اليومإالرهاق الذهنى الذى 

ا حباها إلى منزلها لكنهطالذهاب معها إلى شركة والدها و من ثم سيص

رفضت متعلله بضرورة عودتها للمنزل فى أقرب وقت حتى يتسنى لها 

فتركتها  . طهى طعام ألسرتها ألن والدتها ال تقوى على عمل املطبخ

 سماء و قررت الذهاب بمفردهاأ

 الليلأمل : يال خدى بالك من نفسك و أبقى كلمينى ب 

 ن شاء هللا إأسماء : 

قرى أاللى ماسكاها فى ايدك دى و  الروايهأمل : و سيبك بقى من 
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 حاجه تفيدك

 . مش قادره 
ً
 سيبها من ايدىأأسماء : دى شيقه و ممتعه جدا

 أمل : كل متعه يرافقها ضرر 

 أسماء : قصدك أيه ؟

 أمل : فكرى فيها و بلغينى بنتيجة تفكيرك . 

 أسماء : ماش ى 

 

 

كعادتها دائما ال تبرح املنزل لكن عقلها و أذنيها ال يمكثان فيه .          

لقى السمع هنا و تصغى هناك من أجل 
 
شباع فضولها و شغفها إت

بأحوال الناس . دخل عبده فلم تشعر به لنشغالها بمشاده كالميه 

بين بضعة نسوه على مدخل الزقاق الضيق املتفرع من الشارع 

 اى يقطنوهتال بنايةى إلى الالرئيس ى املؤد

 عبده : أنِت لو كاميرة مراقبه مش هتبقى كدا

 محروسه : هااا . أنت جيت يا س ى عبده

عبده : اقسم باهلل لو حرامى دخل و سرق عفش البيت كله ما 

هتحس ى بيه . دا كمان ممكن تساعديه عشان يخلص بسرعه و 

 ميعملش دوشه عشان تلحقى تسمعى اللى بيجرى 

م شافعى هى اللى غلطانه . هى اللى دلقت ماية الغسيل أ:  محروسه

 م عصامأقدام بيت 
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 . خلينا فى أعبده : هو أنا كنت سألتك . يا ستى و إحنا مالنا 
ً
صال

 حالنا

 محروسه : مش الواد عماد رجع من ليبيا النهارده

عبده : و قد يأس منها . على فكره أنا كلمت رضا النهارده و عزمته 

 ى يوم هو يحددهأفى  على الغدا

 .....محروسه : الواطى الندل اللى ال بيسأل وال بيعبر و ال حـ

عبده : وفرى العتاب الحراق ده لحد ما تشوفيه . مفيش داعى 

 سمعه مرتينأ

 

 و قد تبددت           
ً
سبب نتابته بإثار الخيبه التى آعاد من عمله منهكا

ى ل لن يستطيع الزواج فحوانه فى كل األ عدم الظفر بوحده سكنيه أل 

غضون ستة اشهر . ألقى السالم على والديه و أطمئن عليهما و دخل 

ن إإلى غرفته لينزع عنه ثيابه التى كساها الغبار من أثر العمل . ما 

دلف حتى وجد شقيقته الصغرى تجلس على جهاز الكمبيوتر 

 . الخاص به و تتصفح الفيس بوك

 كره يا ست هانم أحمد : هللا هللا . هى دى املذا

 أيه : و هللا يا دوب لسه فاتحه . و بعدين أنا خلصت مذاكره

 أحمد : و هى املذاكره بتخلص يا آيوش

روحوا القلوب ساعه فساعة " صدق ملسو هيلع هللا ىلص " أيه :قال رسول هللا 

 رسول هللا
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 أحمد : ضعيف 

 أيه : هسأل آبيه رضا 

 دلوقتى ؟ون الين أ. و بعدين هو ؟  أيهأحمد : مش واثقه فيا وال 

 أيه : ال 

 أحمد : أبقى أسأليه عن موضوع الخطبه

 

األزياء البيضاء . فبعدما خلعت عنها معطف  ها كتب عليهاكأن         

املعمل ذو اللون األبيض ارتدت مريلة املطبخ ذات نفس اللون و 

دارت أن أشرعت تعد الطعام . و وضعت هاتفها بالقرب منها بعد 

ثناء طهى أالتى تلقتها اليوم حتى تراجعها تسجيل صوتى للمحاضرات 

 الطعام 

قل الدقائق لتنجز ما عليها . بعد لحظات دخلت أفهى كعادتها تستغل 

عليها والدتها و هى تكابد السير و استندت بزراعيها على باب املطبخ و 

ى يا أموله؟ فأجابتها بالنف أيهساعدك فى أعرضت مساعدتها .. تحبى 

ن لزم االمر فتذهب لغرفة أنس و إن ترتاح و أو كل ما تتمناه هو 

أموله من عنيا . شيلتى الحمل  انه يقوم بواجباته . حاضر يأتتأكد 

فردت عليها  أيهبدرى يا ضنايا . مش عارفه من غيرك كنا عملنا 

 كنتم هتطلبوا دليفيرى يا حاجه . يال بقى متعطلنيش أكيدممازحه . 
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ا مباشرة إلى البرج ذو العشرون طابق ن نزال من الحافله حتى توجهإما 

ستقبال بقميص كقطعه من السماء و إ. فى املدخل يقف موظف 

كسبته وسامه و وقار فى آن واحد . توجه أرابطة عنق كحلية اللون 

 ليه رضا مباشرة ليستعلم عن الطابق الذى تقبع فيه الشركهإ

 تحت أمرك يافندم  -

 ؟ لو سمحت شركة العجمى الدور الكام  _

 شار له إلى الداخلأسانسير من هنا . و يافندم و األ  05الدور الـ  -

 .سانسير حتى سقط قلبها بجوار املثانه أن سمعت سلمى كلمة إما 

صابها الدوار ذات مره منذ خمسة أن أستعماله منذ إفهى لم تعاود 

دور ع الساللم ؟  05أعوام . همست فى أذنه متسائله . إحنا هنطلع 

سانسير اللى يخلينا نستخدم السلم و األ  أيه ستغراب . وإبفنظر لها 

موجود ؟ فذكرته بم حدث لها فتذكر على الفور : يا سلمى املره دى 

 صال لكن دلوقتى الوضعأمس سنين و أنِت كنتى تعبانه خكانت من 

مختلف . فأجابته بأنها ال زالت ترهب املصعد . اطلع أنت و أنا 

و  متخافش ؛؛سيبك تقفى لوحدك هنا أمش هينفع  ؛؛هستناك هنا 

اء ن شإبعدين األمن موجود و فى كاميرات مراقبه فى كل مكان  و أنت 

ق ن يغلأهللا مش هتتأخر . فوافقها على مضض و دخل املصعد و هم 

ط نتظر لتركب معه لكنه ضغان أنه رأى فتاه تلوح بيدها أالباب لوال 

 الزر و صعد حتى ال يضع نفسه موضع فتنه
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ان لو ك أيهكان هيخسر  ؛؛ءت تلهث حتى و قفت بالقرب من سلمى جا

 حسن لحضرتك . فأستغربتأاستنى ؟ فأجابتها سلمى بعفويه . كدا 

 من ردها و استفسرت عن السبب

 ألنه كان لواحده فى األسانسير   -

 و فيها أيه ؟ _ 

إياك والخلوة بالنساء، والذي نفس ي بيده ما ملسو هيلع هللا ىلص " قال رسول هللا   -

  خال
ً
رجل بامرأة إال ودخل الشيطان بينهما، وألن َيْزحَم رجل خنزيرا

 بطين أو حمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة ال تحل 
ً
متلطخا

 له " صدق رسول هللا

 عشان كدا أنِت مركبتيش معاه ؟  _

 خويه على فكره أتبسمت . دا   -

 !! ربنا يخليكوا لبعض و هللا _ 

 اللهم أمين  -

التى تحملها بيدها و سألتها بإهتمام .  الروايهسلمى إلى نظرت 

. فأمسكتها بيديها و نظرت لها بتمعن . ؟ دى  الروايهحضرتك قريتى 

سيبها من ايدى من كتر ما هى أمبارح و مش قادره إأنا لسه بادئه فيها 

ن ا ل سف استخسرت تمنهه قريتها من فتره و لل أمثيره أنِت قرتيها ؟ 

 لقائيه . اللى طلع دلوقتى ؟تفسألتها ب ،لى هديهاايبهخويه كان جأ

  . يوهأ - 

 هو بيحب يقرا روايات   _
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بالعكس . دا يمكن املوضوع ده هو الحاجه الوحيده اللى   -

 مختلفين فيها

 زاى يجيبلك هديه و هو مش مقتنع بيهاإزاى ! و إ  _

و  سهاب مفرط .إنها إهو ليه وجهة نظر فى الروايات و شايف   -

 نه شافنى متعلقه بيها و نفس ى أقراها دى ل  الروايهجابلى 

 صحيح . إحنا متعرفناش _ 

 أنا سلمى . فى ثانويه عامه  -

 سماء رابعه صيدلهأو أنا  _ 

 تشرفنا يا دكتوره - 

 خوكى ليه يا سلمى ؟أما طلعتيش ما   _

دور و هينزل  05سانسير و بعدين دا كلها بصراحه بخاف من األ  - 

 عهبسر 

 هو طالع لشركة مين ؟!!  05   _

 العجمى  - 

 بجد ! دى شركة بابا   _

 هو حضرتك بنت املهندس محمد العجمى  -

 أنِت تعرفيه ؟  _

 شهر من نار ع العلمأوالد حضرتك   -

 ؟ أيهحضرتك حضرتك دى . أنِت مش عايزه تصاحبينى وال  أيه _ 

 دا شرف ليا يا فندم - 

 كى فى يافندميعنى تسيبى حضرتك تمس  _
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 بابتسامه بريئه . املقامات محفوظه - 

 كونت الفيس ؟أو أخد رقم موبايلك آممكن  _ 

فى الحقيقه أنا مش بستخدم املوبايل و بالنسبه للفيس فبدخل  - 

 من أكونت رضا

 رضا مين ؟  _

 خويهأ  -

 و تبعت لك رسالهأها . طب لو حد من صاحباتك عايزه تكلمك أ  _

م رقم رضا و قبل ما يتصلوا بيبعتوا رساله . لو أنا عادى . معاه  -

رد و لو مش موجوده بيكنسل عليهم و هم أمع رضا بيدينى املوبايل 

 نى مش موجوده و الفيس مشترك ما بينا عادىإبيعرفوا 

ا التى أنتقدته الروايهبعدما تبادال سبل االتصال و تناقشا حول 

 ديثهم شاشة املصعدسلمى بشده و تطرقا ألكثر من موضوع قطع ح

 ظر او هى تنذر بهبوطه . لحظات و خرج رضا من املصعد ن
ً
 لسلمى ا

 رضا : ها يا سلمتى اتأخرت عليكى ؟

 أبحم . ال أحم أسلمى : 
ً
  دا

 سماء فغض الطرف عنها . طب يال بيناأرضا : و قد الحظ وجود 

 سلمى : حاضر حاضر : فرصه سعيده يا دكتوره

 شاء هللا هكلمك ن إسعد . سماء : أنا األ أ

 ن شاء هللا . فى عناية الرحمنإسلمى : 
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(0) 

ان إلى الخارج و سلمى متعلقه يظلت ترقبهما بشرود وهما يخط      

نتبهت او ظلت هكذا حتى احتجبا عن ناظريها .  . بساعده كعادتها

 ن دخلت حتىإلشرودها و استقلت املصعد قاصده شركة والدها . ما 

 سألت مدير املكتب

 ؟ أيهفى شاب لسه نازل من هنا . كان عايز  _ 

 شكله أيه يا دكتوره ؟  -

ود سأسود بردو و كوتش ى أسود و بنطلون جينز أالبس تى شيرت   _

 خفيفه  دقنو عنده 

حضرتك دا كان عنده معاد مع أحم أحم ،  . أيه السواد ده !   -

 العجمى بيه و جاى من طرف الواعظ . هو عمل لحضرتك حاجه ؟

 أال  _ 
ً
 . أنا داخله لبابا بدا

 

 بسماعة الهاتف ب         
ً
هتمام و كأن من يحادثه يراه . مصغى إممسكا

ن رآها حتى كست البسمه قسمات وجهه إخر بكل تركيز . ما للطرف اآل 

ن يتفوه بكلمه . استمر الحوار الهاتفى أشار لها بالجلوس دون أو 

و إحنا  ملوافقه الالمشرطه :.ال بكلمات اإفتره وجيزه لم يلتفظ خاللها 
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و ربنا  ن شاء هللاإلنا رأى بعد رأى فضيلتك . اللى تشوفه فضيلتك . 

نا و اياكم . فى حفظ هللا . فى حفظ هللا و ايقدم اللى فيه الخير . . . جز 

وضع السماعه و توجه تلقاء  :. عليكم السالم و رحمة هللا و بركاته

 أسماء

 أيهخبارك أزيك يا سمسمه . إ  _

 الحمد هلل . مين اللى كان ع التليفون ده يا بابا  -

 ول مره تسألينى أغريبه !  _ 

 هتمام يعنىإأصل حضرتك بتكلمه ب  -

 ها . دا الشيخ حسام الواعظ . كان بيشاورنى فى موضوع كداأ  _

 هو الشاب اللى كان هنا كان من طرفه ؟  -

 ؟ هأيرضا ؟ أنِت كنتى مستنيه برا من بدرى وال   _

 أال   -
ً
 سانسير صله مرضيش يركبنى معاه األ أ.  بدا

 يبقى أكيد كان فى االسانسير لوحده _ 

 ن حضرتك تعرفه كويس و كمان عارف طريقة تفكيرهإواضح   -

نه من أفضل الشباب اللى اتعاملت معاهم دا غير أرضا من   _

 القالئل اللى الواعظ بيثق فيهم و بعدين تعاليم الدين مش محتاجه

شوف أى حد مكانه كان عمل كدا . ياما نفس ى أفراسه يعنى . و لو 

 يامزياد كدا زيه فى يوم من األ 
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 عن الزمن فأدرك أنه بدد يوم        
ً
نظر فى ساعة هاتفه مستعلما

سلمى و جدولها الزمنى . فقد قاربت الشمس على املغيب و هما الزاال 

 ه لهذا اليومخارج املنزل مم سيأثر على جدولها الذى أعدت

 نى لخبط لك يومكإرضا : معلش بقى يا سلمتى . أنا عارف 

سلمى : نظرت له بتفهم . وال يهمك . هو الصاحب له عند صاحبه 

 أيه ؟

 أيه ؟ : رضا

لفه و توصيله و تأخيره  سلمى : س 

 : دا مين اللى فهمك كدا
ً
 رضا : مبتسما

 سلمى : أنا اللى مفهمه نفس ى كدا

لفه . أنِت عارفه رضا : بالنسبه ملو   نى مزنوق فى فلوسإضوع الس 

 الجمعيه الشهر ده مش ناويه تسلفينى بقى 

 سلمى : هو مش الحاج قالك هديك ؟

صدقتى . كالم الصبح مدهون بذبده يجى عليه الضهر  رضا : أنِت 

 يسيح

سلمى : أنت عارف و هللا لو معايا متأخرش عنك . بس كل اللى كان 

 رسين و اشتريت مالزمفى الحصاله دفعته للمد

 املرح : أنِت صدقتى وال أيه . بقى أنا هستلف منك 
ً
رضا : متصنعا

 أنِت يا مفعوصه 
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نه ينقذ كبرياء رجولته فسايرته . خالص يا فالح أدركت أسلمى : وقد 

 روح اتسول على الحاج و الحاجه

 

فى الغرفه ذات الحوائط زاهيه األلوان املليئه برسومات            

خصيات الكرتونيه الشهيره و على األرض األلعاب املنتاثره . الش

جلست إلى جواره على فراشه تحاول محاوالت مضنيه شرح عمليه 

 حسابيه بسيطه

 يا زيزو يا حبيبى ركز هللا يكرمك   _

 حاض ى يا ماما + 

 ،أنت معاك برتقانه و أنا معايا برتقانه و سمسمه معاها برتقانه    _

 يبقى كدا الطبق فيه كام برتقانه ؟ ،حطناهم فى طبق 

 فيه بيتقانيين    +

فراد و كل فرد حط برتقانه أتلت  إحنا ،زاى بس يا زيزو إنين إت   _

 يبقى الطبق فيه كام برتقانه

يا ماما أنِت حطيتى واحده و سمسمه حطت واحده . يبقى كدا   +

 تنينإ

 يا حبيبى أنا و أنت و سمسمه . يبقى كام ؟  _

 طبق . افهمى بقىإيهاكل تاعتى مث هحطها فى أنا  + 
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نه أمكتب فضيلة الواعظ حتى أخبرها  خرجا منن إما             

سيستأجر " تاكس ى " حتى يختزال الوقت وال يأخرها أكثر من هذا . 

 على النفقات و أخبرته 
ً
 أفرفضت بشده حرصا

ً
 نها اعدت جدوال

 يلهتمية التنفيذ اللشياء الغير حاحتياطيا تخلت فيه عن بعض األ 

 فقرر مكافئتها ببعض املثلجات،

 ؟ تحبى األيس كريم بطعم أيه . رضا : ها

 سلمى : هو اللى هنوفره من التاكس ى هنصرفه فى األكل

 رضا : يا ستى ربك كريم

 سلمى : و نعم باهلل . بس مفيش داعى 

 سيبه كداأرضا : مفيش داعى !! بقى يبقى معايا القمر ده و 

 بتنى ثبت . شكلك أنت اللى نفسك فى األيس كريمسلمى : ث

 رضا : خالص هجيب لنفس ى بس . طاملا أنِت مش عايزه

صال مش أسلمى : يعنى كانت عزومة مراكبيه . مكنش العشم . أنا 

 عايزه

دفع لعامل الحسابات قيمة عبوتين متوسطتين الحجم و تناول          

 املليئه بنكهات مختلفهمنه التذكره و ذهب بها إلى ثالجه العرض 

 لليس كريم . تلقى منه عامل الثالجه التيكت و سأله

 تحبه ساده وال كوكتيل _ 

 كوكتيل  -
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 حضرتك عايز نكهات أيه ؟  _

 " واحد " مانجه و فراوله و أناناس " و واحد " شيكوال و فانيليا  -

" حتى اكعادته خيرها بين العبوتين فأختارت "الشيكوال و الفانيلي       

 منهما أمسك بعبوته و  . " املانجو و الفراوله و األناناس"يعطيها 
ً
كال

فالت نتظار حاإقرب محطه أأخذ يلتهمها و هما يسيران فى الطريق إلى 

وتار الطعوم رنين هاتفه فإذا به والدهما أ. قاطع عزفهما املنفرد على 

 يستفسر عن سبب تأخرهما فأجابه أنهما فى طريق العوده

 

 

 

 

وضعت أمل صنوف األطعمه التى طهتها على الطاوله و جمعت        

الجميع لتناول الغداء . جلس األب على رأس الطاوله و عن يمينه 

والدتها و عن يساره أنس و جلست هى بجوار أنس . تبادلت أطراف 

الحديث مع أنس و استفسرت عن أحواله و هل أدى ما عليه من 

من ثم سألته عن دراسته و واجباته  فروض فأجابها باليجاب . و

سوف  نهاأفأجابها بصعوبة بعض الدروس فى مادة العلوم فطمئنته 

 تشرحها له
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العشاء جلس رضا مع والده و والدته بينما كانت  وابعدما تناول         

ن وضعته حتى همت بالعوده إلى املطبخ إسلمى تعد الشاى و ما 

ى و طلب منها الجلوس كى تحتس  لتغسل األطباق . لكن رضا استوقفها

 منها حتى تتمكن من 
ً
مشروبها و هو سوف يغسل األطباق بدال

تعويض ما فاتها هذا اليوم من أوقات ضيعتها معه . فجلست على 

مضض لكنه أقنعها بواجبات الصديق نحو صديقه و هى فى حاجه 

لكل دقيقه حتى يتسنى لها الخروج من عنق الزجاجه بأعلى درجات 

. قاطع حديثهم صوت والده و هو يطلب منه سرد قصه من  ممكنه

نها قصصه . لكن سلمى طلبت منه أال يقص حتى ال يفوتها القصه ل

نتهت من مشروبها و فى طريقها لغرفتها الستذكار دروسها . اكانت قد 

 فقرر مصالحه الجميع

 ذنك يا حاج بالش قصه النهاردهإرضا : بعد 

 مها عليك الحاج : هى سلمى هتمش ى كال 

 رضا : سلمتى طلباتها أوامر 

 الحاج : بقى كدا . أنت مش ابنى 

 سود . ما كنت روش الصبحأرضا : رجعنا تانى ألفالم األبيض و 

 الحاج : مش عارف مين فينا اللى كان روش و ظلم القوارير

 ستأذن أناأرضا : القوارير !! أنا شكلى قاعد زى العزول بينكم . 

ق من الوليه دى ما أنت ماش ى غير ملا تقول حاجه الحاج : على الطال 

 تسلينا

 تنقطأمورك أشوف أصدقك أسمع كالمك أالحاجه : 
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 خرس ى خالصأالحاج : 

 رضا : خالص خالص . أيه رأيكم نلعب لعبة الصحابه

 سئله صعبه و أنا ديما بخسرأالحاج : ال يا عم أنت بتسأل 

 رضا : ال متخافش 

 رغى أالحاج : 

 
ً
جابه صح هو الفايز . ها يا إسرع أعارفين القواعد .  رضا : طبعا

 حاج ؟

 كالمه للحاجه :. يمين باهلل لو 
ً
الحاج : تمام . متقلقش .: موجها

 جاوبتى ألنفخك

 . واحد و مراته ملناش دعوه . املهم . هو صح
ً
بى جليل ارضا : متمتما

قب بصاحب سر رسول هللا أخبره الرسول 
 
عد من أملسو هيلع هللا ىلص ل نه ي 

واألنصار وهو من تسلل و اندس بين الكفار فى غزوة  املهاجرين

 من الهجره . فمن هو  30الخندق ليعرف أخبارهم توفى سنة 

 ...الحاج : عارفه عارفه ثوانى هفتكره ..... هو الصحا

 سلمى : من غرفتها . حذيفه بن اليمان رض ى هللا عنه 

 خرس ى يا جزمهأالحاج : 
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 (7) 

ثناء أه على هاتف’ وصف الجنه’ستمع إلى نونية ابن القيم بينما ي          

ذ بصوت نغمة الرسائل معلنه عن رساله جديده :. إطباق غسيل األ 

كلم سلمى .: فتجاهلها و ضبط هاتفه على أسماء ممكن أأنا الدكتوره 

 كملأحتى ال يشغل سلمى عن مذاكرتها . و  "خارج الشبكه  "وضع 

ف الذى لم يفض حتى اآلن فقرر مواجهة غسيله للطباق . تذكر الظر 

سرعان ما  . و طالئع اليأسأالحقيقه فلربما حملت بشريات األمل 

حب والده إلى املسجد لصالة العشاء طنتهى من عمله و توضأ و اصا

طراف الحديث مع والده عن عالقته بوالدته و أ. فى الطريق تجاذب 

و هذا قد يقوده إلى ما أخبره أنه يكثر من الحلف و التهديد و الوعيد 

كان ف ،  ال تحمد عقباه ، بالضافه أن الحلف بالطالق بدعه منكره

 
ً
 حاسما

ً
 رده حازما

 الحاج : واحد و مراته . ملكش دعوه

 نى بنصحك ؟إرضا : يعنى أنا غلطان 

 الحاج : أنت تنصحنى . غور ياض

 رضا : هغور . بس متزوقش 

 ؟ غارز زقك ليه ! . أنت أالحاج : 
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 ه بينما أسماء مستلقاه علىرطبكان املكيف يبث نسماته الب           

فراشها و ممسكه بهاتفها تدافع بإستماته عن رأيها تجاه الروايات 

خر كانت أمل تباريها الحجه التى أدمنت قراءتها . و على الجانب اآل 

بالحجه و الدليل بالدليل و البرهان بالبرهان حتى استطرقت أسماء 

إلى سلمى التى تملك نفسك الرأى الذى لدى أمل . فى حديثها 

 فأستفسرت أمل عن سلمى فأخبرتها بم حدث

    نه بيلتزم بالدين . بس طريقة الفعل تزعلأأنا مش زعالنه    _

 سانسير و طلع معاليكى األول ال املفروض كان نزل من األ    -

 أنِت بتتريقى ؟  _

 أال   -
ً
 . بس أنِت مكبره املوضوع  بدا

 ال مكبره وال مصغره . مش هتفسرى مقولتك بقى ؟ _ 

 مقولة أيه ؟  -

 " كل متعه يصاحبها ضرر  " 

قنن ف يبتها من الضرر ن لكل متعه ضر أأخبرتها 
 
رنا من كثأ إذاما لم ت

صبنا بالوخم و إذا أكثرنا من النوم أ إذاصبنا بالسمنه و أطعمه األ 

ت ضعنا الوقأمن اللهو كثرنا أصبنا بالهزال و إذا أكثرنا من الراحه أ

عتدال فى شتى كثرنا من الضحك مات القلب فلذلك وجب ال أو إذا 

ل وال تنهم . نم وال تكثر
 
تع . ك

 
استرح وال تتراخى . الهو وال تتالهى .  . امل

 ...ن تكون تضحك على ذاتك أاضحك لكن احذر 
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بكوب من الشاى و حفنه من الفول السودانى دخلت عليها و هى      

 اابعه على مكتبها تستذكر دروسها . من شدة تركيزها لم تنتبه لهق

 مامهاأال و هى تضع الكوب إ

 ربنا يوفقك يا بنتى  _

مسكت بيدها و قبلتها : دعواتك يا حاجه . عايزين نجيب مجموع أ _ 

 يرض ى رضا

 مك ملهمش نصيب يفرحوا بيكىأبوكى و أرضا ! و   _

س رضا زى ما حضرتك شايفه يا حاجه أنتم الخير و البركه ب  _

 بيحاول يوفرلى كل حاجه و بيجى على نفسه عشان يريحنى 

 طول عمره شايل همك و كـأنك بنته مش أخته  _

 خته و صاحبته كمانأأنا بنته و  _ 

ربتت على ظهرها و همت بالخروج لوال ان استوقفتها سلمى        

م ال أه رضا رادأستطاعا تدربير املال الذى إن إمتسائله عن ما 

لم تنل نها اتصلت بعمتها لكى تقترض منها فأفأجابتها بالنفى و أخبرتها 

فدعت سلمى بالفرج و طلبت منها  . رادت لضيق حالها هى االخرى أما 

 تنبهها لقيام الليلن تبلغها حتى أن همت بالنوم إما 

 

جاءه صوته من الصاله يدعوه للجلوس معهم . فأجابه بالتلبيه .        

رهاق و هندم مالبسه و خرج لهم . ثر ال أنهض من فراشه بتثاقل من 

مسك بيده و قبلها . معلش يا حاج كنت أألقى بجسده بجوار والده و 
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نظر إلى والدته .  . مريح شويه . فربت على كتفه . هللا يكون فى عونك

م أحمد هتعشينا النهارده وال زى كل يوم ؟ فشبهته بالهرر أها يا 

م ال يتناول عشاءه الليله . فأخبرته بأ. فتصنع الغضب و قرر الناكره 

يز يه لتجهآصناف فتراجع عن قراره فى الحال . همت هى و أطهته من 

 العشاء 

 

بينما ظل بجوار والده يستفسر عن أحواله . و تطرق فى الحديث عن 

 فرح ابن الواعظ

دى كلها و ال ياااه يا حاج . كان فرح وال فى األحالم . أيه الناس    _

 كل و الحلوياتاأل

 ى حد فى البلد يعنىأدا الواعظ يبنى . مش   _

 تعرف يا حاج النفحات املره دى كانت أيه   _

 أيه ؟ _ 

شقق للعرسان . أنت متخيل لو كانت جاتلى شقه منهم كانت   _

 هتحل مشكله كبيره بالنسبه ليا

 راحت لصاحب نصيبها يابنى _ 

وا ياها . فلبإستعداد املائده لتشريفهم إ عن آيهعلنت أبعد قليل 

 النداء فى الحال 

 كل فغمرته السعاده . و قرر مداعبة الجميعنظر أحمد إلى األ



60 
 

 أحمد : تعالوا نلعب لعبه حلوه

 كل يا باشمهندسالحاج : هنلعب على األ

أحمد : إحنا هنلعب تنس يعنى يا حاج . أنا هقول فزوره و اللى يحلها 

دقايق و مفيش حد حلها  2خد منابى و لو عدت دقايق يا 2قبل 

 هاكل الفرخه دى لوحدى 

 يه : أنت الجانى على نفسكآ

 أحمد : هنشوف 

عمله معدنيه موحده لكن فيهم عمله  54بصوا يا جماعه لو معاك 

 3خف من كل العمالت . و يمكنك استخدام امليزان أواحده وزنها 

 مرات فقط . كيف ستحدد العمله املختلفه

 

 

ى نه دعى لها فأعاد رضا من املسجد و اطمئن على سلمى و طمئنها         

نه سيراجع ورده من القرآن ثم يقرأ بعض الوقت ثم أخبرها أصالته و 

ن وجد فى ذهنه طاقه سيتصفح الفيس بوك ثم يعود لها ليقيما إ

 
ً
ثير ن الكأالليل . و أخذ فى يده ما تبقى من الفول السودانى متعلال

 سهالسبب ال منه ي

 رضا : دا كله عشان خايف عليكى يا حبيبتى

 سلمى : و هللا أنت بتخم
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ه نأجتمع بهما . و أخبرهما أفى الصالون املذهب عتيق الطراز         

 و كل طرف 
ً
تركهم االيام املاضيه على راحتهم حتى ينسجمان معا

تريها نها تعأال إخر . فمهما كانت فترة الخطبه ناجحه يعرف خصال اآل 

الحواجز و يشوبها الخجل . فأجابه معاذ بأنها نعم الزوجه فرد 

 :. دا على 
ً
ساس انك جربت زوجه غيرها .: فضحك أالواعظ ممازحا

 .: ن جلست . فناغشها الواعظأمعاذ لكنها لم ترفع عينيها منذ 

للدرجادى عجباكى السجاده ؟ .: فلم تنبت بشطر كلمه :. السكوت 

معاذ بأن يحمل السجاده إلى غرفتهم الخاصه  أمر :. عالمة الرضا

فشرع معاذ فى طيها فضحك الواعظ :. أنت صدقت وال أيه . دى 

نك واقف باملره اطلع هات لنا حاجه إسجاده من الحجاز .: بس بم 

 ،فهم معاذ مغزى والده فأنصرف و تركهم  لى على مهلك .انشربها و تع

 س جوارهان خرج حتى غير الواعظ من موضعه و جلإما 

 هو معاذ مزعلك فى حاجه ؟  _

-      

 طب أنِت مخصمانى ؟  _

 حاشه هلل فضيلتك  -

 سمعت صوتكأياااااه .   _
ً
 خيرا

- 

نك مستغربه و دا حقك . لكن أنا عايزك إبص ى يا بنتى أنا عارف   _

 تعتبرينى فى مقام والدك و كل حريمنا أخواتك 
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 دا شرف ليا فضيلتك  -

 ! بوها فضيلتكفى بنت تقول أل   _

 لوجه . طول عمرى أ  -
ً
عذرنى . أنا اول مره اتكلم مع حضرتك وجها

 و الخطبأو الدروس أبسمع حضرتك فى التليفزيون 

هم بلغك بيأربنا يبارك فيكى . كان عندى شوية ملحوظات حبيت   _

 بنفس ى

 خير ؟  -

 ان شاء هللا . إحنا هنا بيت واحد على قلب رجل واحد . فرحنإخير   _

و سهله عمرها ما أواحد و حزننا واحد . مشاكلنا مهما كانت صعبه 

ن واجتهى إنسائنا مصونات معززات مكرمات .  . خرجت من عتبة بابنا

ن لم يفعل فأعلمينى . الحياه إمشكله ال قدر هللا فأعلمى زوجك ف

ن واحده منا أنت اآل  . بنيتى ال تخلو من منغصاتها فعليك بالصبر

 ليك بعض النصائح حتىإسدى أا و لك ما لنا . دعينى فعليك ما علين

 تصل املركب إلى املرفأ اآلمن

 الرجل كالبحر ال يغرك هدوء سطحه  *

*  
ً
لقت املرأه ليسكن لها الرجل فكونى له سكنا

 
 خ

 ال فقوميهإ طاع هللا وأأطيعيه ما  *

*  
ً
  ال تفش ى له سرا

ً
 وال تذيعى له خبرا

 نبع همهوال تكونى م سكنهكونى مكمن  *
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 ثالث أكواب من العصير أن يكمل لوال أو هم 
ً
ن دخل معاذ حامال

وضعهم على املنضده الصغيره و جلس . مازحه والده :. مش قادر 

 منهم بكوبه  :.تصبر على بعادها أنا عارف 
ً
فتبسم الجميع و أمسك كال

 و شرع فى احتساءه

 

 

ائل ا أيقونة الرسشعارات مكتظه كعادتها تزاحمهكانت أيقونه ال         

 و تجاهل ما يستحق و طلبات الصداقه . تصفح ال 
ً
شعارات سريعا

التجاهل ثم اتجه إلى الرسائل فوجد رساله من أحمد ففتحها على 

يه يا آبيه . أحمد بيقولك موضوع الخطبه أيه و كمان هو آالفور " أنا 

 سناده أيه و كمان فى فزورهإ : حديث : روحوا القلوب ساعة فساعه

عمله معدنيه موحده  54أحمد مرضاش يحلها بتقول .. لو معاك 

لكن فيهم عمله واحده وزنها اخف من كل العمالت . و يمكنك 

 :.مرات فقط . كيف ستحدد العمله املختلفه ؟  3ستخدام امليزان إ

فرد عليها بموضوع الخطبه و اسناد الحديث و حل الفزوره و توجه 

 Ph Asmaa El له من حساب يدعىإلى الرسائل االخرى فوجد رسا

Agamy  .: سماء اللى اتعرفت عليكى عند أزيك يا سلمى أنا إفحواها

توجه إلى غرفة سلمى فوجدها نائمه على     :.    دسانسير . اقبلى اآل األ 

كتبها فأيقظها برفق فلم تستجب فشرع فى حملها ليضعها فى فراشها 

 فأستيقظت .: أنا مصليتش العشا
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(8) 

رط ذهبى              
 
فى الصباح وجد بجوار فراشه مظروف صغير و به ق

و كارت صغير خطت عليه عبارة " فاضلك توصيله بس " فأخذه و 

ن يظل فى فراشه حتى أنهض من فراشه على غير العاده فقد اعتاد 

 ن كان مستيقظإتوقظه هى و 
ً
عد  ا

 
من قبلها . دخل غرفتها فوجدها ت

ها على ما فعلته فالمته  على عتابه و أخبرته حقيبة املدرسه . فعاتب

ها من طن تخلع قر أبواجب الصديق نحو صديقه . فرفض بشده 

 ن تخلعه من أجلهأليها وال يصح إهداها أنه هديه أأجله و أخبرها 

 رضا : و هل تهدى الهديه يا سلمى ؟ 

برده قد نسجتها له . ملسو هيلع هللا ىلص مرأه أهدت رسول هللا افحاججته بأن 

ثم تأزر بها و خرج على أصحابه رضوان هللا عليهم فطلبها  فقبلها منها

  . منه أحدهم فخلعها و أعطاها له

 سلمى : الهديه تهدى يا عم الشيخ 

 عنه
ً
جه مع الَحاَجه و وضعوه بين فكيهما فقبل رغما  تحالفت الح 

  !   خده منكأزودهولك أرضا : بدل ما 

 . ن شاء هللاإسلمى : هيتعوض 
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ماميين وقف زياد من الكنبه الخلفيه بين قعدى السياره األ بين م        

والده و اخته يتابع الطريق بشغف طفولى . بينما أسماء تحدث 

هامت بخيالها حتى عانقت  .والدها عن طموحها العملى ال العلمى 

السحاب . تمنى النفس بسلسلة صيدليات تحمل اسمها . فروع شتى 

لكنها أنتقلت  . ملجد و املال و االحتكارفى كل البقاع . طموح الشهره و ا

طرة باأين نحن من أمن قمة الحلم إلى سفح الواقع بكلمه من والدها : 

دويه ! فأردفت مسرعه و كأنها تريد التشبث بالحلم : خرزه خرزه األ 

قد نظم الع   .. سي 

 

ء من ناإعندما تمزج الطيبه مع العفويه و قليل من السذاجه فى         

  البشاشه
ً
بصحبة التلقائيه و شغف املعرفه الذى ضل طريقه فحتما

 إما  . أنت تقصد لؤى 
ً
ن تراه حتى تبتسم من تلقاء نفسك ليس تهكما

 فأجابه إعليه و 
ً
 له . سأله عن شعر الخرفان هل مازال خشنا

ً
نما حبا

بأنه نصحهم كما أماله .لكنه مشغول بقضيه أخرى تمس األمه 

على عاتقه . فسأله عنها . فأخبره بأن  لقيتأسالميه العربيه و ال 

عجاب للفظ الجالله فعجز عن ذلك إيهودى تحداه بأن يجمع ألف 

نها أو من حينها و هو يشعر بالخزى و العار . فهون عليه رضا و أبلغه 

حيله من حيل الصفحات حتى تروج لنفسها و تزيد تفاعلها . فسرت 

 للقائمعجابه بتلك الصإلغى أنفسه و انشرح صدره و 
ً
ين فحه عقابا

 عليها
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حدى اللوحات املهنيه ينظر فيها بتمعن و يستشير إممسكأ ب          

رفيق دربه و من ثم يتخذان القرار و يعطيان تعليماتهم للعمال على 

 . رادة فاعلهإن تنال ما أردت و كأنه أسبيل الرأى ال األمر فما أروع 

ابه بأنهم يتمنون له سأله للمره الثانيه عن فحوى املظروف فأج

التوفيق فى املناسبات القادمه . فعلت وجهه الكآبه و شرع فى 

ع نه لن يستطيأنه راض ى بم حدث ال سيما أمواساته لكنه باغته ب

لتزامات إتمام فترة الخطبه و الوفاء بما عليه من إيجاد عروس و إ

ه نه لم يحصل عليها . فلمح لأفضل شهر فاأل أتجاهها فى غضون ستة 

ن سيذهب معه إلى أعن موعد قسط الجمعيه ففهم مراده و أبلغه 

 الصاغه اليوم و بعدها سيعطيه املال

 

لقاء محاضره تحدثت ول و قبل دخول الدكتور لفى املدرج األ         

 . ثم توقفت فجأه 
ً
أسماء إلى أمل عن طموحها الذى تحدثت فيه مرارا

ظ تها بتلقائيه و كأنها تحفو سألتها . أنِت طموحك أيه يا أمل ؟ فجواب

رد الجميل للناس اللى وصلتنى لهنا . أجابه عن ظهر قلب . طموحى ال 

 ملزيد من التوضيح
ً
فلبت طلبها بأن طموحها بأن  . فعقبت عليها طلبا

ترد جميل كل من عاونها حتى تجلس على هذا املقعد و تتلقى تلك 

 امعيهدتها الجاملحاضرات التى تخطو بها فى طريق الحصول على شها

يجاب و فاستوقفتها . هل تقصدين والدك و والدتك ؟ فأجابتها بال  .
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 ، كل من دعى إضافت . ليس فقط والدى و أ
ً
نما كل من علمنى حرفا

عطانى دفعة ثقه ، كل من زودنى باألمل ، كل ألى بالتوفيق ، كل من 

كل كل من اهتم بى و سأل عنى ،  ,ل تجاهى ؤ من رأيت فى عينيه التفا

من .... فقاطعتها أسماء بأنها هكذا تقصد بلد بكاملها ! فوضحت لها 

 منا مسكنه 
ً
طبيعة العالقه فى الحاره التى يقطنوها . ربما يكون لكال

فرح الكل  الخاص لكن مهما تعددت البيوت فكلنا بيت واحد . الفرح ي 

 
ً
 وال حقدا

ً
نتقاسم  . و املصيبه تصيب الجميع . ال نحمل لبعضنا غال

اللقيمات رغم بساطتها . نتشارك املاض ى و نتعايش الحاضر و نأمل 

ضافت ممازحه . نحن على مشارف الحاره الفاضله أفى املستقبل . ثم 

لوال الصرف الصحى العشوائى و الكهرباء ذات املزاج و املياه الال 

 ..آدميه و الطرق البدائيه و

 أسماء : خالص يا بنتى . أنِت هتقلبيها دراما

 حسنأ: ال دراما وال سينما . هاتى القناه التعليميه  أمل

 نك هتفتحى صيدليه عندكم فى الحاره ؟إأسماء : بس معنى كدا 

 
ً
 أمل : أكيد طبعا

قطع حديثهم عن املستقبل حضور املحاضر الذى سيحاضرهم فى 

 حالمهم و أنتبهوا للمحاضرهأالوقت الحاضر . فلملموا 

 فأذن لهم . سأذنا ال إقبل نهاية العمل بساعه        
ً
نصراف مبكرا

حب أحمد قاصدين الصاغه . رغم محاوالت أحمد املتكرره طاص

ن رضا رفض اخباره ربما لسذاجة السؤال أال إمعرفة سبب الذهاب 



69 
 

دخل فى ذلك . سرعان ما وصال الشارع امللىء بمحالت الذهب و 

معارفه حد هنا ؟ فرد أحمد بأن أحد أاملجوهرات . فسأله . هل تعرف 

ليه . كان املتجر إحبه طالقدامى له متجر ضمن تلك املتاجر و اص

 بالقطع الذهبيه ذات التصميمات الفريده صاحبة الذوق 
ً
مليئا

 ما ؟ فكان الرد : بل 
ً
الرفيع . سأله أحمد فى حيره : هل ستبتاع شيئا

 : الظروف
ً
 .سأبيع ... تجهم وجهه : ملاذا ؟ مقتضبا

مفاوضات مستميته ليرجعه عن قراره و  أخذه للخارج و بدأ معه

  بَى أسيقرضه ما يريد من مال لكنه 

 رضا : الحال من بعضه يا عم أحمد 

 أحمد : فى قرشين تحت البالطه متقلقش

ننا نبيعه عشان الظروف و أنت عارف إرضا : معلش . سلمى قررت 

 عملية الحاجه خدت اللى ورانا و اللى قدامنا

 رجاء .عه كناى حزين تصدح أناته فى األ كان وقع اسمها على مسام

 بَى قصاءه عن قراره لكنه أإكثر و حاول بشتى السبل أفتشبث برأيه 

ليها و هو يفارق يد أحمد   و شاهد ح 
ً
 دخل معه مجددا

ً
 . مجبرا

ً
مجددا

 ليرقد فى كفة امليزان ليعبر عن قيمته 

ط عطاه قسأن يضعه فى جيبه أتمت العمليه و قبض الثمن و قبل 

لجمعيه و دس البقيه الباقيه فى جيبه و ارتحال . خطوات بسيطه ا

 أمشاها معه و ما لبث 
ً
 ن عاد للصائغ مجددا

 رضا : هتعمل أيه ؟
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 أحمد : هشتريه تانى 

 أحمد : عم ياسين متتصرفش فى الحلق ده و أنا هرجع لك بتمنه

 

 نتظرها حتىابثالثة أكياس من الشيبس ى عاد إلى مدرستها . و        

تحت البوابه و طل منها لؤى ب
 
 من إف

ً
بتسامته املعتاده . فأعطاه واحدا

كياس فأخذها و فتح الكاميرا األماميه لهاتفه الذكى . فسأله تلك األ

عما يصنع فأجابه : هاخد سيلفى بالهديه دى و هرفعا ع الفيس و 

فضحك حتى  :.عملك تاج و اكتب جنبها :. ويز ماى بيست فريند ه

نظار و حضرت سلمى : بتضحك على أيه ؟ فأجابها و هو أل نتبهت له اا

 كونتبقى شوفيها على األأيغالب ضحكاته : 
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(9) 

دخر و عاد للصائغ و استرد القرط           جلب كل ما بحوزته من مال م 

 فى نفسه . تلك اللمسه التى توهمك ب
ً
ك امتلكت نأ. كان مللمسه شيئا

م البكور الذى أطر الذى يسبق الغيث ؟ ن هذا القأترى أصاحبه . 

 
ً
ن أمعن النظر فيه كمن يريد أو  يسبق الشروق ؟ تحسسه جيدا

يحفظ قسماته و ابتاع له سره حريريه ملساء امللمس زرقاء اللون و 

حكم الدوباره القطنيه و دسه فى جيبه و هم أشيعه فيها بحنان و 

 ملنزله و نفسه تحدثه : اليوم القرط و غد
ً
 صاحبتهعائدا

ً
 اء هللاإن ش ا

 

خبرها بقدوم رضا عصر الجمعه بصحبة سلمى ملبين أفى املساء         

الدعوه . فغضبت لقصر الوقت الذى سيقضيانه معها و عاتبته على 

ن يأتى من الصباح حتى يتسنى لها محادثته وقت أعدم التأكيد عليه 

 كاف

 . محروسه : أل يا عبده أل . أل ملكش حق

 يوم الجمعه  عبده : يا
ً
 محروسه أنِت عارفه ظروف رضا و خصوصا
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 ى يوم تانى أمحروسه : كان يبقى 

 عبده : و مدرسة سلمى ؟

 ت الذاكره حتى تفتش فيها عنتعادبتمنع الراغبات اقتنعت و اس       

رق طهاأل
 
 . فأا يهكالت التى يحبها رضا و تعشقها سلمى و ط

ً
بحكم يضا

 نسيت سأ
ً
 ر املهنه . فعثرت محركات البحث لديها عننها ال تطهو كثيرا

حبها رضا و عشقتها سلمى . فعارضها عبده على هذه أكالت طاملا أ

تعين نها ستسأنها تحتاج لصنعه فى طهيها فأخبرته ختيارات ألال 

 بخليفتها فى هذا املضمار

 

 

خرجه من سرته و ظل يتحسسه بيديه و أجلس على فراشه و          

 منيات التى ستجمعه بصاحبة القرطحالم و األ ح فى األ يملى نظره . سر 

م أمها حال أتمناها ، هل أنا فتى أتراها تتمنانى كما أتراها تشعر بى ، أ. 

 ، هى تعلم  ألحالمها فتى آخر ؟ ،
ً
 نى منأشخص يفوقنى عدة وعتادا

 نى من املقربين لكنى لستأخيها لكنى لست الوحيد ، تعلم أصدقاء أ

وبين  جمع بينىأيا جامع بين الناس في يوم الريب فيه األقرب ، اللهم 

حبه جعلها لى كما تأ حبها فيك . على ما تحب وبما تحب . وأسلمى التى 

 جعلنى عندها من املكرمين أ وترضاه . و

يها نثى قرأت وجه اخيه الغرفه . بعين األ آقطع استرسال أمانيه دخول 

 ها السره الزرقاءو بعاطفتها شعرت به و سال لعابها عند رؤيت
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 يه : أيه ده يا أحمد . أنت جايبلى هديه ؟آ

 بتواجدها فى 
ً
مللم أمانيه و أسر أحالمه و أنتبه لنفسه متفاجئا

 الغرفه

 أحمد : أنِت دخلتى هنا ازاى ؟

 يه : من البابآ

 ستئذان كداإأحمد : من غير 

 يه : متغيرش املوضوع و هات الهديه و أنا هعمل نفس ى متفاجئه آ

 مد : حيلك حيلك . دى مش بتاعتكأح

نحرفت و بقيت تعرف بنات من ورايا يا أحمد و كمان إيه : أنت آ

ا يولى منهم أو  يا أحمد . طب دا أنا اختكيا أحمد بتجيب لهم هدايا 

 و على رأى املثل زى القرع تمد لبراأحمد

 رد عليكى . دا بتاع سلمى يا فالحهأأحمد : اخرس ى شويه خلينى 

 مديا أح ؟ أنت سرقتهايا أحمد بيض . أنت خطفتها أنهار مش  يه : ياآ

قول الزبادى أ. و أنا يا أحمد ؟؟ أنت اشتغلت حرامى بعد الضهر 

 عرفكأاللى كان فى التالجه راح فين . ال أنت ابنى وال 

 نى بجد محتاج اتكلم معاكىيه اسمعينى بقى لآأحمد : 

نفجار و كذلك د ال ن الضغط يولأها هى وصلت ملبتغاها . يقال 

ه . ن تثيره ليثار ثم يثور و يخرج مكنونأالتهكم و الالمبااله . كان البد 

 لعقلأها هى ستستنزفه . سيخر لها بم تمنت و 
ً
ية كثر مما تمنت . تبا

 األنثى



74 
 

 يه : أنت كلمت رضا فى املوضوع ؟آ

جلج تلأتشجع لسانى يخونى و أكلمه . لكن كل ما أأحمد : و هللا عايز 

 غير املوضوعأ و

 يه : طب ما تخلى ماما تكلم مامتها ؟آ

أحمد : ما أنا قولت لك قبل كدا . مش عايز حد يعرف باملوضوع 

سمع موافقتها و بعدين أنا كنت هفاتح رضا بس و هنأجل أغير ملا 

 عشان منشغلهاش إمتحاناتبالغ سلمى لحد ما تخلص إ

زاى إحد يعرف و  زاى مش عايزإيه : مهو أنا مش فاهمه دلوقتى . آ

 زاى مستعجل و هتستنى لحد بعد المتحاناتإهتبلغ رضا و 

خوات و هو هياخد رأيها من خواتك أنا و رضا زى األ أذكى أأحمد : يا 

مها عرفت هتعرف عمتها محروسه و لو عمتها أنما لو إغير ظيطه 

محروسه عرفت يبقى الوطن العربى كله عرف . و أنا مش مستعجل 

خون ب بعمل ذنب أو نىأحبى ليها يبقى فى النور و محسش أنا بس عايز 

 الصداقه مع رضا

 

 

ن تجاوزت حرارتها املائة درجه سكبتها على على عبوة أبعد        

ضافت لها ثالث مالعق من السكر . أالينسون سريعة التحضير . و 

 حتى 
ً
متزج الينسون باملاء و من ثم حركت السكر لذابته أتركتها قليال

ناء و ذهبت به إلى والدها على فراشه . جلست إلى جواره و ملت ال . ح
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مها على تركها مذاكرتها من أجله فعاتبته بأنه ليه املشروب . ال إقدمت 

حد أأغلى ما تملك و يجب عليه الصبر و التحمل و روت له عن 

 و بينما كان يعوده أالسلف 
ً
 صحابه ظل يتأوه آهأحد أنه كان مريضا

ليس بمحب من لم يصبر على ضرب حبيبه فرد عليه  آه فقال له .

 . بل ليس بمحب من لم يلتذ بضرب حبيبه ... فدعى لها بزيادة 
ً
قائال

 نتفاع بهالعلم و ال 

 شوفى مذاكرتك أمولهأنا بقيت كويس قومى بقى يا  -

 أنت زهقت منى ؟ وال عايز تاخد راحتك مع الحاجه _

 . الصراحه آه . قومى بقى -
ً
 ممازحا

 

 

         
ً
 بجريده تحتوى على لعبة الكلمات املتقاطعه . ممعنا

ً
ممسكا

:  طراف الحديثأالتفكير فى حل اللغز . سأل والده على سبيل جذب 

معنى هر معكوسه . فأجابت والدته على الفور . هر يعنى قط عكسها 

ضحك   . نفعال : دا أنا اللى هطق منك يا شيخهإطق . فرد والده فى 

ت والدته و جاءت سلمى من غرفتها على صوت ضحكتهم رضا و ضحك

ن تحضر بعض من اللب و السودانى للتسليه و أ. فطلب رضا منها 

تجلس معهم بعض الوقت لتروح عن نفسها . ... من املرات القليله 

 التى يفاتحه والده فى هذا املوضوع
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 الحاج : مش ناوى بقى تفرحنا بيك يا باشمهندس

 . هو
ً
 أنا مزعلكم فى حاجه رضا : مداعبا

 نك رخم قبل كداإالحاج : حد قالك 

 لىاخر واحد يقولهآرضا : أنت 

 الحاج : اتكلم جد شويه

 !! رضا : أنا مش مصدق نفس ى . حضرتك بتقولى اتكلم جد

الحاج : و قد كس ى وجهه بالجديه .. يابنى أنا وقت الهزار بهز و وقت 

 الجد بهزر بجد 

 صدقكأ رضا : و أنا اللى كنت قربت

ى حاجه أالحاج : مش ناوى بقى تخطب ، تقرا فاتحه ، تلبس دبل ، 

 تحسسنا إننا خلفنا دكر بط و فى طريقه للتكاثر يعنى

رضا : تنهد بعمق و كأنه يفصل بين الهزل و الجد . و هللا يا حاج أنت 

عارف الظروف و حتى حلم الشقه املجانيه اتبخر . و كل اللى 

 ملهر و املصاريف حوشته يا دوب على قد ا

 ن شاء هللاإالحاج : تمام . طب ما تخطب و بعدين ربنا هيسهلها 

ربط نفس ى مع بنت ناس غير و أرضا : و نعم باهلل . بس أنا مش عايز 

 أنا عارف راس ى من رجلى
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(01) 

 

مام شاشة الكمبيوتر العتيقه املمتده للخلف سوداء اللون أ         

 . هذا املوقع الذى جعل  جلست إلى جواره يتصفحا
ً
الفيس بوك معا

املجتمع كمقهى من مقاهى خمسينيات القرن املنصرم . يجتمع عليه 

علق و تلك   يغنى على لياله  فهذا ناشر و ذاك م 
ً
الشارد و الوارد و كال

معجبه و هذان فى عالقه و هاتان فى متجر ذائع الصيت و هؤالء 

 يدلى بأعضاء و أ
ً
خبرها برسالة أسماء أ،   دلوهولئك مشاركون و كال

رسال طلب صداقه فقبلت الطلب و ردت إو بمحاولتها االتصال بها و 

عتذار .. ثوان الحقات و جاءها رد انبثق منه إعليها برساله بين طياتها 

ن نهرها رضا السترسالها فى أ حديث لم تستطع كبح جماحه لو

ها و ن أخأمتعلله  كثر من الالزم و تركها مذاكرتها فاستأذنتأالحديث 

سماء أن عليها العوده ملعكسرها الدراس ى فتفهمت أيريد الجهاز كما 

خرىات و جاء تحديث الحاله من قبل رضا أذلك و ودعتها .. لحظات 

ن شاء هللا هتكون إخطبة الجمعه  .. .. " حصريااااااات ياض منك ليه

مساءكم  .عن موضوع يهمنا كلنا .. كلنا .. يعنى اللى زى حاالتى كده 

سماء الكلمات فتعجبت . أليس هذا الذى تركها أسكر " .. الحظت 
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 و استقل املصعد بمفرده ! أليس هذا الذى لم يعيرها 
ً
ى أعمدا

هتمام و لم يعتذر عم بدر منه ! أليس هذا الذى أغلق هاتفه عندما إ

حاولت االتصال بأخته ! رغم كل املبررات التى وردتها على تصرفاته 

الزالت غارقه فى بحر الَعجب . زادت فى غرقها رؤية تعليقاته و  نهاأال إ

يبدو عليها البساطه و املرح لكنها فى حدود  . تفاعله مع أصدقائه

 ن يصرح لهم بموضوع الخطبهأاللياقه . طلبوا منه خالل التعليقان 

 غراءه " طب قول وإستفزاز طفولى . فحاولوا مساومته و إفعاندهم ب

جون يوم الجمعه " فكان كقذائف املدفعيه "  مش هنخليك تقف

مين ياض اللى يقف جون ! هو حد عامل حس للجبهه اليمين غيرى ؟ 

 أنا معزوووووووم يوم الجمعه و مش فاض ى لكم
ً
 " و عموما

 

 

 و أبعد فجر الجمعه طلبت من عبده        
ً
 طازجا

ً
ن يبتاع لها سمكا

،  ذلك . عيونه براقه دلته على بعض العالمات التى يستدل بها على

خياشيمه وردية اللون ، يتميز جلده بالنضاره و مازال محتفظ 

نه الزال يملك الخبره الكافيه لتنفيذ أخبرها بأبقشوره الحلقيه . 

 املهمه

 ! عبده : خالص يا محروسه هو أنا تلميذ

  "بو العريف . وما يعرف الشتا م لصيفأمحروسه : على رأى املثل " 
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رجاء املنزل أصدح صوت القارىء عبد الباسط عبد الصمد فى         

 . خرج رضا من غرفته يرتل سورة الكهف و هى تردد خلفه اآل 
ً
يات تباعا

و ألقى عليها التحيه و سألها عن سلمى التى لم توقظه كعادتها 

 أفأخبرته 
ً
و  و أضاء الغرفه نها الزالت فى فراشها فذهب لها مباشرة

 عنها .. ثم عاد يقظأفتح النوافذ و 
ً
راجه إلى غرفته و مكث أدها رغما

 لسلمى
ً
 يقرأ سورة الكهف حتى اتمها و عاد مجددا

قرى سورة الكهف قبل الجمعه . عشان هنطلع من الجامع أرضا : 

 على عمتك على طول و احتمال متعرفيش تقريها هناك 

 سلمى : أنا هستناك هنا

 رضا : خير .؟

 للحرج 
ً
الذى وقعت فيه سلمى : خالص يا رضا تدخلت والدته تجنبا

 . متشغلش بالك

قرى السوره من على الكمبيوتر و بالش أبقى أهاا . طب أرضا : 

 تلمس ى املصحف

 سلمى : و ربنا أنت رخم 

 ؟ جيبلك حاجهأنزل أرضا : طب أنا مش نازل الصيدليه . تحبى 
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ى بذل ا علدواتهأبحزم أعتى القاده وقفت فى مطبخها و كأنها تحث        

كل ما لديهم و بحنكة أدهى الجنراالت استغلتهم و ببراعة أمهر الطهاه 

 فهى ال تثق 
ً
استخدمتهم .. قامت بالتأكيد على نظافة السمك مجددا

خذت تمرره على سطح أفى تنظيف الباعه . بسكين ذو حد معتدل 

 . أتجاه القشور حتى إمام عكس السمك من الخلف لل 
ً
زالتها جميعا

 من أ تأكدت
ً
و  . ستئصال الذيل و الزعانف و حواف الخياشيمإيضا

 أو بقاياها و أشاء حمن ثم تأكدت من خلوه من األ 
ً
 غسلته جيدا

ً
خيرا

 . و تركته فى حمام من الخل و الليمون حتى يتخلص من رائحتة

 

 

ن صعد الواعظ املنبر حتى تعلقت به العيون و أنتبه له إما         

وسهم الطير . ألقى عليهم التحيه فردوها و رفع املصلون كأن على رؤ 

ذان و من ثم استرسل فى خطبته ... الحمد هلل و الصالة والسالم اآل 

اله كتفى بالحمد و الصأال هللا .. ربما إله إن ال أشهد أعلى رسول هللا و 

حديث من  يات من القرآن وآذكر بعض أعلى رسول هللا و الشهاده و 

ذكر املوت .. و أأمر بإقامة أذم الدنيا و أ و ملسو هيلع هللا ىلصأحاديث رسول هللا 

ننا راعينا فيها ن شاء هللا ستكون جمعتنا صحيحه أل إالصاله و 

خوتى فى هللا منهج أسف و هذا لل  ..مكان شروط الخطبه بقدر ال 

ننا نريد خطبه نصلح بها حياتنا و ليس مجرد إمعظم خطباء العصر . 
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. ورد فى مسند أحمد عن عائشه خطبه تصح بها صالتنا .. اذكروا هللا .

قال " إن أعظم النكاح بركة أيسره ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول هللا أرض ى هللا عنها 

 " مؤنة

 

 أ      
ً
ضافت مفروم الثوم إلى مبشور الجزر مع طماطم مقطعه قطعا

عام يه و اليسير من زيت الطاصغيره و الكسبره الخضراء املقطعه بعن

خرجت أالسمك ..  عدت خلطة حشوأو عصير الليمون الخام و 

السمك من حمام الخل و جففته من السوائل العالقه و من ثم 

 عدته له و وضعته فى الثالجه لبعض الوقتأحشته بم 

 محروسه : كدا التالجه هتتظفر يا دكتوره ؟

 أمل : البالزما هتمتص الريحه . متقلقيش

 !! محروسه : بالزما !! أنِت حطيتى الشاشه فى التالجه

امه كشفت عن لؤلؤ مكنون خلف شفتيها : ال يا ماما تسإأمل : ب

 البالزما دى جهاز فى التالجه بيقتل البكتيريا 

 خلف القمر ده برضوأمحروسه : ماما !! هللا . بس أنا هعرف 

 يا أمى 
ً
 أمل : طبعا

محروسه : بس ع فكره التالجه مفيهاش البتاعه اللى بتقولى عليها 

 دى 

حم هتمتص الريحه برضو . أنِت أمل : خالص عادى هحط حتة ف
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 كتر منى أهتخافى على تالجتى 

 محروسه : فعال يا بنتى البيت بيتك

 

محاوالت من الرجاء و التمنى و الطلب و الدعاء و املساومه و         

 من فراشها أاملحايله و العتاب و الشد و الجذب حتى قامت 
ً
خيرا

فاوضات آلت إلى بعد ممع الخادمه عداد الطعام إملساعدتها فى 

 . قيامها بعمل السلطه و تجهيز مائدة الطعام

 ا ؟والدتها : و بكدا تبقى ساعدتين

 ! عمل غير السلطهأسماء : هو أنا بعرف أ

نوى أها قد وضحت الرؤيه و علمتم ما ملسو هيلع هللا ىلص . صدق رسول هللا        

 . وه . املغااله فى كل ش ىءخنها املغااله أيها األ إالتحدث عنه اليوم .. 

املغااله فى صفات الزوجه و كذلك الزوج ، املغااله فى املهور ، املغااله 

فى الجهاز ، املغااله فى املسكن ، املغااله فى والئم الزفاف . ... ركنا إلى 

الدنيا و تركنا السنه . و ها أنا اليوم بمشيئة هللا سأعود بكم و بنفس ى 

 لعهد الرسول و الصحابه و التابعين لنرى ما
ً
 ذا كانوا يصنعون وأوال

 ماذا نصنع نحن اليوم

 

ن قدحت الزيت فى مقاله ينتهى أاخرجت السمك من الثالجه بعد      

نسبها إلى عائلة تيفال ذائعة الصيت .. و وضعت فى الزيت نصف 
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خذت تغلف أليمونه حتى تمتص رائحة قلى السمك النفاذه . و 

على  نتهت و وضعتهاالسمك بالدقيق و تقلى الواحده تلو االخرى حتى 

فراش من البقدونس اليانع حتى يتخلص من الزيت العالق نتيجة 

 ن تعد له تسبيكته الخاصهأالتحمير . لحين 

 

و  بهمناهأجملناه و توضيح ما أعود على بدء . نعود لتفصيل ما         

تجريح ما قدمناه . املغااله فى صفات الزوجه و كذلك الزوج .. روى 

تنكح "ملسو هيلع هللا ىلص ائي عن أبي هريرة رض ي هللا عنه: قال النبي أبو داود والنس

املرأة ألربع ملالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت 

ع !! ربن يريدها تحظى بالصفات األ سف الشاب اآل يداك" و لكن لل 

إذا جاءكم من ملسو هيلع هللا ىلص: " نى لك هذا ؟؟ و كذلك صفات الزوج .. قال أ

إال تفعلوه تكن فتنة في األرض وفساد ترضون دينه وخلقه فزوجوه 

كبير " رواه الترمذي .. دينه و خلقه .. ها هى الصفات واضحه صريحه 

مر يريدون حسبه و نسبه و األ  جليه .. دينه .. و .. خلقه .. لكن أولِى 

لى و و و و .. إال تفعلوه تكن امركزه و وجاهته و وظيفته و حسابه امل

 فتنة في األرض وفساد كبير

 

 

قتها طري ستخدام السكين وإنهرتها والدتها على العشوائيه فى      

 البدائيه فى عمل السلطه ، موجهه إياها للطريقه الصحيحه
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 !! والدتها : هى الطماطم بتتقطع بسكينة اللحمه

 ! أسماء : يعنى هتقول ال يا ماما

 

عصر نعود ل ليه .. املغااله فى املهور .. هيا بناإاذكروا هللا و توبوا       

بد ن عأرسول هللا لنرى كيف و كم كانت املهور آنذاك .. روت السير 

الرحمن بن عوف رض ى هللا عنه تزوج على وزن نواه من ذهب ! ربما 

يقول البعض نواه من ذهب لها ثقل و ثمن .. سأخبرك بمقياس آخر 

ربما ندر فى هذا الزمان .. عن جابر بن عبد هللا رض ي هللا عنهما أن 

 ملسو هيلع هللا ىلص نبي ال
ً
 أو تمرا

ً
قال "من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا

 أفقد استحل " و كما روت السير 
ً
ن الرسول عليه الصالة أيضا

مرأه لرجل و كان مهرها بعض السور التى يحفظها هذا اوالسالم زوج 

 ن يراجعهأراد أالرجل .. و الحديث مشهور ملن 
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(00) 

صغيه للخ         طبه التى يليقيها خطيب املسجد املجاور و ما كانت م 

نتهاء حتى تركت كل ما بيدها و توضأت هى و محروسه ن قارب على ال إ

 .. بعثت بالبصل و صلت . و من ثم عادت ملنطة األ 
ً
حداث مجددا

املفروم إلى جحيم الزيت حتى اصفر لونه ثم آنست وحدته ببعض من 

يطاليه و بعض التوابل ل الجزر املبشور و الفلفل ابن العاصمه ا

الهنديه ثم لطفت الجحيم بعصير الطماطم و تركت الجميع يتعارف 

 على اآل 
ً
نتظام الطوابير العكسريه إخر حتى تمام الطهى .. بكال

خيره نفاسها األ أالبعض تلتقط  سماك مجاوره لبعضهافت األ طاص

فرن ا إلى ذ بها تقحمهإقبل الغرق فى تسبيكتها لكن لم يسعفها الوقت 

 نها تبقى نيرانإال إهادئه نيرانه 

 

حيأنا قد ال يساعدك بل أن من تطلب مساعدته أتواترت الرؤا       

 منها األ 
ً
نها ستساعدها ورطتها أدهى قد يورطك . هكذا هو حالها . ظنا

 من 
ً
 ن تكون العون كانت العقبه ،أ، بدال
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 . والدتها : يابنتى قطعى الخيار بيضاوى 

  ! ماما هو ينزل بطننا سليم أسماء : يعنى يا

 

نى كنت من الظاملين . هيا بنا نبحر فى إال أنت سبحانك إله إال       

عصر التابعين لننهل من موردهم العذب و لنرى كيف كانت زيجاتهم 

ن خليفة املسلمين عبد امللك بن مروان أرسل أ.. تواترت الروايات 

 ملسيب ليخطب ابنتهبو الحارث إلى سعيد بن اأرسوله و كان يدعى 

إلى ابنه و ولى عهده الوليد بن عبد امللك .. و عبد امللك بن مروان كما 

اد : بى الزنأتعلمون من التابعين و كان يروى عن الصحابه . قال عنه 

ربعه . سعيد بن املسيب و عبد امللك بن مروان و عروه أفقهاء املدينه 

حسب و شرف . ها قد  بن الزبير و قبيصه بن ذؤيب . ياله من نسب و

طه فى عائله واحده فمن يرفض هذا النسب لجمع العلم و املال و الس

!! 

 

 

نتظرت حتى احمرت جزيئات البصل نتيجه لتغلغلها فى السمن ا

ليها ماء فاتر و بعض من مسحوق امللح و الفلفل إضافت أالبلدى ثم 

 و و تركتهم حتى الغليان . قامت بغسل األ 
ً
م و يهلإضافته أرز جيدا

حكمت غطاء الوعاء و تركتهم ينسجمون على نيران هادئه . و ذهبت أ

 . كتفت بم ما تلقاه من نيران فقررت العفو عنهأ . للسمك
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 محروسه : كدا هيبقى بارد يا أموله 

 أمل : ما أنا عايزاه يبرد عشان يشرب من دمعته

الم لسن تلقى الخطبه . ألقى عليهم اأعاد عبده من املسجد بعد        

 نهم علىأو سألهم عن ما صنعوا فأخبروه بآخر تطورات املوقف . و 

 تمامه . تبسم فى رض ى و سألهمإنتهاء مم قد عقدوا النيه على وشك ال 

 ن كان فهمإم ال فأجابوه بالتمام . سألته أمل عن أهل أديا الصاله 

 من الخطيب 
ً
 م ال فأجابها بحسرهأشيئا

 يجيب كلمه من الغرب و كلمه من الشرق هو بأعبده : و هللا يا بنتى 

 أمل : أنا كمان كنت مركزه معاه و بردو مفهمتش حاجه 

 ! زاىإمحروسه : مفهمتيش حاجه 

أمل : قصدى يعنى مفهمتش هو عايز يتكلم فى أيه . أيه جاب الزهد 

ب مريكان . دا لو بيكتناث لغزوة بدر للصهاينه و األ للربا لختان ال 

 ول كداموضوع تعبير مش هيق

 

لكن سعيد بن املسيب رفض هذا الخاطب . رفض ولى عهد         

املسلمين ؟ رفض ابن من يحكم من املغرب إلى حدود الصين ؟ رفض 

تدرون ملاذا ؟ أسليل الحسب و النسب و السلطه ؟ نعم رفضه . 

 لهذا الحوار األ 
ً
 فى تعالوا نستمع معا

ً
 دروسا

ً
بوى الذى يعطينا جميعا

بنته و ا إلىقناعهم .. جلس سعيد إء و محاورتهم و كيفية بناتربية األ 

ميه فى أن إقال لها : يا بنيه  با الحارث يخطبكى للوليد ليجعلكى د 
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ليه فى نسب أوالده . و كأنى بأبى الحارث هذا قد جلس   لىإقصره و ح 

ن أمرته على املسلمين فأرادوا إعبد امللك فتفاوضا بشأن الوليد و 

ا بيك يأكالن بهما الدنيأالناس فما وجد غيرك و غير يقرباه من قلوب 

و أنت يا بنيه أحفظ ملا علمتك و أذكر ملا أدبتك و لقد تعهدتك بكتاب 

وأذكرى يا بنيتى ما ذكر به رب ملسو هيلع هللا ىلص . هللا عز و جل و سنة رسول هللا 

 بقولهملسو هيلع هللا ىلص زواج النبى أالعاملين سبحانه و تعإلى أمهاتك 

 الَحيا "
َ
ِردن

 
نَّ ت

 
نت
 
نَّ ِإن ك

 
ِحك

َسر 
 
نَّ َوأ

 
عك ِ

 
َمت

 
 أ

َ
ين

َ
عال

َ
ت
َ
َتها ف

َ
نيا َوزين  الدُّ

َ
ة

 
َ ِإنَّ اَّللَّ

َ
 ف

َ
اَر اآلِخَرة ه  َوالد 

َ
 َوَرسول

َ  اَّللَّ
َ
ِردن

 
نَّ ت

 
نت
 
 * َوِإن ك

ً
َسراًحا َجميال

جًرا َعظيًما
َ
نَّ أ

 
حِسناِت ِمنك َعدَّ ِللم 

َ
 " أ

 

 

 طويله متساويه        
ً
. وضعت بعض بعدما قطعت البطاطس قطعا

املاء املضاف له القليل من امللح على النار حتى الغليان و من ثم 

ضافت له بعض من الخل ثم و ضعت أصابع البطاطس فى املاء و أ

 ثم 
ً
 و قامت أتركتها تغلى لفتره وجيزه جدا

ً
خرجتها و جففتها جيدا

 بتحميرها فى الزيت كالعاده

 ؟قتصاد منزلى إمحروسه : أنِت فى صيدله وال 

 تسامه تواضع . الطبيخ دا فن إأمل : ب

 الفكره فى اللى عملتيه ده ؟ أيهمحروسه : طب 

أمل : كدا مش هتشرب زيت كتير و هتكون مقرمشه من برا و طريه 
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 من جوه 

 محروسه : أنت اتعلمتى الحاجات دى فين ؟

 أمل : بعناد طفولى . دا سر املهنه بقى

 

 

 

ظر و عمق الفكر و قوة الحجه و خوه إلى بعد النأانظروا يا       

 حيثيات قراره .  . وضاحة البرهان
ً
 وافيا

ً
ألكم سألقد شرح البنته شرحا

حد أنفسكم موضع هذا الرجل . يأتى رئيس دوله أنت أن تضعوا أباهلل 

ن تملك نك لأجزم أكاد أمواطنيها و يطلب ابنتك البنه و هللا ثم وهللا 

سيس األ  عالوا نرى ماذا حدث بعد ذلك . مر تحق الرفض . و حتى ال ي 

فى  حد طالبهأيام و اذ بسعيد بن املسيب يفتقد يام تلو األ مرت األ 

حد . و بعدها عاد أفسأل عنه فلم يجيبه  . مجلسه ثالثة أيام متصله

 . زوجته ةهذا الطالب فسأله سعيد عن سبب غيابه فأخبره بوفا

حدثت له : هل استبالغه . ثم سأإفواساه فى فقيدته و عاتبه على عدم 

 الإملك أال لم استحدث و من هذا الذى يزوجنى وال  . مرأة ؟ فقال لها

فكان الرد من سعيد بن املسيب فى التو و اللحظه  !   و ثالثهأدرهمين 

 زوجك أ. أنا 
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جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه " لم ينظر  إذانعم يا ساده " 

 دينه و خلقه   إلىنما نظر إجاه و نسبه و  إلىو ألفقره و حاجته 

ن سعيد بن املسيب أو حتى ال أطيل عليكم فقد تواترت الروايات 

بيت زوجها و قال له . إن ابنتي أصبحت  إلىحمل ابنته فى نفس اليوم 

 لك بشرع هللا منذ الغداة ، وأنا أعلم أنه ليس معك أحد  يؤنس 
ً
زوجة

 أن تبيت أنت في مكاٍن ، وزوجتك
 
ك ، فكرهت

َ
في مكان آخر ،  وحشت

  فجئتك بها 

ها و بأن ابنة املسيب لم تكن على قدر من الجمال أقد يظن البعض 

و . لكن كيف هذا و قد تقدم لخطبتها ولى عهد املسلمين أو أو أعيب 

ب الفتاه إ؟ قد يقول البعض 
َ
طل

 
ن الزواج كان ذو مأرب سياس ى و لم ت

عليك هذه قطع أنها بنت سعيد فلكى نما طلبت ألإلنفسها و 

و بى وداعه و هأالتوهمات و املهاترات تعالوا نستمع لرأى كثير بن 

قال كثير : ضمتها أمى إليها ثالثة أيام حتى جهزتها كما  ..زوجها فيها 

 ، 
ً
تجهز العروس ثم زفتها إلي ، فإذا هي من أبهى نساء املدينة جماال

 ملسو هيلع هللا ىلص وأحفظ الناس لكتاب هللا عز وجل ، وأرواهم لحديث رسول هللا

ن حينما أ، وأعرف النساء بحقوق الزوج . و بعض الروايات ذكرت 

سعيد  لىإين ؟ فقال لها أشرع كثير فى العوده ملجلس العلم سألته إلى 

 علمك علم سعيدأابن املسيب فقالت له : أنا 
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خذت تقطع الخيار رقائق بيضاويه و أعلى الرخامه الصلده        

ب على حواف طبق مسطح على شكل كذلك الجزر ثم صفتهم بالتناو 

دائره و ملئت هذه الدائره من الداخل بمخلل الزيتون و الليمون . ثم 

حاطتته بشرائح أشكلت الخيار على شكل شعاب مرجانيه و 

خضر . ذهلت محروسه مما ترى . الطماطم الدائريه و الليمون األ 

عتادت على تقطيع الخيار التقليدى و عمل السلطات إفقد 

 !! ياديه . أليست السلطه خلط خضروات ببعضعتال 

 محروسه : و هللا أنِت هتخلى عبده يبطل ياكل من ايدى

 كل تظبيط الشكلهم من األأمل : بمزاج املبدع . األ 

 

خوه فسأكتفى بهذه القصه ملا ورد و حتى ال أطيل عليكم أيها األ       

نا بم نا و ينفعسأل هللا أنا يعلمنا ما ينفعأفيها من العبر و العظه و 

كون كمؤذن فى بالد النصارى أقول قولى هذا و أعلمنا و أخش ى ان 

 استغفر هللا 
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(05) 

 بحديث رسول هللا        
ً
ال يلدغ املؤمن من جحر واحد مرتين  " ملسو هيلع هللا ىلصعمال

طباق و ستغلتها فى نقل األ إنما إ" لم تتركها تعد املائده بنفسها و 

انت غير ن كإملائده و نظمتها بنفسها و صنوف الطعام من املطبخ إلى ا

ن تجرها مليدان الطهى أراضيه عن منتجات ابنتها و لكنها تحاول 

ول مراحل الطهى  أول مراحل املش ى الحبو كذلك أن أبالتدريج فكما 

 "العك"

 

 

 لإل أصافحه فى حفاوه بالغه و        
ً
 متنان بهذهخذ يهز يده تأكيدا

هللا  سوة برسول أد الشاب حتى نزعها هو املصافحه فلم ينزع يده من ي

ثنى عليه الشاب و على موضوع الخطبه . و دلل على رؤية الشيح أ . ملسو هيلع هللا ىلص

 0عوام مضت و تقدم لخطبة أربع أللوضع الراهن بأنه تخرج منذ 

  . سباب ماديهفتيات و رفض أل 
ً
ياه إربت الواعظ على كتفه مبشرا

حق على هللا عونهم:  ثالثة " بحديث رسول هللا الذى رواه الترمذى

املجاهد في سبيل هللا، واملكاتب الذي يريد األداء، والناكح الذي يريد 

 " العفاف
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ً
 أعجابه الجم بموضوع الخطبه إمبديا

ً
خذ يحدث رضا و كاسرا

يه حتى تخرج من مصلى السيدات ليصطحبها إلى آنتظار االوقت فى 

 املنزل  

 

 املسيب كداب زى سعيد بن أأحمد : الواحد ميالقيش 

 بى وداعه تجد ابن املسيبأكن ابن  :رضا 

 بهات بتستعبطن األإأحمد : عندك حق . لكن ده ميمنعش 

 مهات و البنات . كلهم بيستعبطونا يا أحمدبهات و األ رضا : األ

 أحمد : يعنى أنت مش راض ى عن التصرفات دى ؟

 . أنا من املتضررين
ً
 رضا : طبعا

 ويسأحمد : خليك فاكر رأيك ده ك

 ن شاء هللاإرضا : فاكره 

 

ه طعمصناف األ أبداع رسامى اللوحات التشكيليه رسمت من إب       

بهى لوحه على املائده . يهتم الكثير من السيدات بأال تتداخل أذواق أ

 مهمشات تداخل و تناسق ألوان االطعمه . لكنها األ 
ً
طعمه معا

 بجمال األأعكسهن و 
ً
 و حسا

ً
 . سجامهانإلوان و كثرهن ذوقا

 محروسه : يا بخته بيكى 

 أمل : هو مين
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 محروسه : سعيد الحظ

 أمل : مش وقته الكالم ده يا ماما

خذت تضع كل طبق فى موضعه بعناية من يضع قطع الشطرنج على أ

بعاده . السمك كامللك يحرصه وزيران أرقعتها فلكل مكان حساباته و 

 ن من البطاطس ول حولهم حصانيِـ رز املرصع بالبصل و يصهمن األ 

 عساكر من املقبالت تحيط املكان

نصراف و ستأذن من رضا بال إن رآها خارجه من املصلى حتى إما 

ن سلمى لم تحضر للصاله فى املسجد اكفهر أاخبرته  . ليهاإذهب 

 . 
ً
 عليها لكنه لم يالحظ أثر ضيق على رضا فأطمئن قليال

ً
وجهه خوفا

 يهعطاه آل أخرج هاتفه و أ

 طمنى عليهاأى كلميها أحمد : خد

 هوهأما رضا كان لسه معاك ؟ ال بجد أنت أهبل ، هبل أأيه : أنت 

 أحمد : و فيها أيه ؟

 خواتكأذكى أأيه : يعنى لسه موصلش البيت يا 

ما أن رآها فى غير زيها املدرس ى املعتاد حتى انهال عليها بعبارات الثناء 

 عجاب و أبيات الغزل و تلميحات ال

نى ملا رأت من حسن سلمى . قمر توشح بالسواد فازداد "يا ويح عي

 
ً
  "ضيا
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 سلمى : بكااااااش 

 و ما كان الشعر يعنينى . حين رأيت 
ً
 شاعرا

ً
رضا : " ما كنت يوما

  " جمال سلمى دشنت أول دواوينى

سلمى : باهلل عليك سيب الشعر فى حاله و بالش تحط التاتش 

 بتاعك

 ....دمأفتش فى معاجم لغتى حتى أرضا : 

 بو تمامأسلمى : خالص يا عم 

 . على الرحيل يا 
َ
 نسانهإجمل أرضا : جف املداد و الوقت قد حان

 !! سلمى : نعم

رضا : يا سلمتى . يا كل حاجه فى دنيتى . يال انجزى أال نتأخر على 

 عمتى

خمار عميق السواد منسدل إلى منتصف الخصر يحجب ،بوكلت، 

بهام انسجم مع جيبه نتصف الكمام تصل إلى مأزرق اللون ذو أ

بيض . كانت هذه أسوداء كست حذاء رياض ى من نفس اللون ذو رباط 

رتدت حقيبة الظهر خاصتها و تشبثت بيده كعادتها و أمالبسها . 

 نصرفاإ

 

نصراف قبل حضور نتهت من تجهيز املائده حتى همت بال ان إما       

اء . طالبها بالبقيمان تلكنها فوجئت بسيل من أغلظ األ  ،الضيوف 

 عتذار و التعلل باملذاكره لكن بائت كل محاوالتها بالفشلحاولت ال 
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 محروسه : دى سلمى نفسها تتعرف عليكى 

 أمل : و هى تعرفنى ؟

 هو تتعرفوا على بعض و خالصأمحروسه : ال . بس 

 هل مع بعض و يمكن سلمى تتكسف منىأأمل : أنتم 

 بنتى وال أيه ؟خص عليكى . هو مش أنِت أمحروسه : 

سيبكم على راحتكم و أأمل : و هللا ما قصدى حاجه . بس حابه 

 عشان تعرفوا تاكلوا مع بعض 

 محروسه : أنا حلفت خالص

خرى حتى تفصل بين الرجال و النساء أعداد مائده إهمت أمل ب       

ده عدتها ليأكل عبأشارت عليها محروسه بأن تترك املائده كما ألكن 

 
ً
 و من ثم تأكل هى و سلمى بعدهم . فلم تملك حق الرفض و رضا أوال

 

 

 بيد والده عادا إلى البيت . فوجدا املائده 
ً
بثوبه ناصع البياض ممسكا

سماء فتح حوار لكسر أتنتظرهم فجلسوا على الفور . حاولت 

 الصمت

 ؟ أسماء : ها يا زيزو استفدت أيه من الخطبه النهارده

 هبيه دان جوا البلحه نو إزياد : 

 لم يتمالك والده التماسك و انخرط فى نوبة ضحك 

 ! العجمى : يخرب عقلك . أنت كنت مركز فى الخطبه للدرجادى
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 ؟ أسماء : حد يفهمنى فى أيه

العجمى : يا بنتى الشيخ كان بيتكلم عن صداق عبد الرحمن بن 

 نه كان وزن نواه ذهبإعوف رض ى هللا عنه و 

. كان فى  ؟ طبه عن أيه بالظبطها . هو كان موضوع الخأأسماء : 

 نه موضوع يهم الشباب إتسريبات 

 العجمى : تسريبات ! و عرفتيها منين يا ويكيليكس ؟

 أسماء : من رضا 

 و عبث وجهه . مين رضا ده و تعرفيه 
ً
العجمى : و ضع ملعقته جانبا

 منين

أسماء : و قد غلفها التوتر : رضا اللى كان عند حضرتك فى املكتب . 

هى و  نإاتعرفت على اخته و كلمتها على الفيس و عرفت منها  صلىأ

مبارح إكونت واحد بس و هو كان كاتب الكالم ده أعندهم  أخوها

 بالليل و أنا شوفته

و حتى فى أخوات فى صيدله أن رضا ملوش إعرفه أالعجمى : اللى 

 كليات 

 يا بابا هى فى ثانويه عامه و اتعرفت عليها فى نف
ً
اليوم  سأسماء : فعال

 صلها كانت مستنياه تحت أ. 

 العجمى : و قالك أيه بقى الشيخ رضا

أسماء : و قد شعرت بمغزى والدها من السؤال . ال وهللا يا بابا ما 

 صحابه و أنا شوفته كلمته دا هو كان كاتب الكالم أل

 العجمى : تمام . عموما رضا ابن حالل و أكيد اخته متتخيرش عنه 
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 ولتش موضوع الخطبه كان أيه أسماء : حضرتك مق

 عيهبقى تابأالعجمى : أكيد رضا هيناقش فيه صحابه على الفيس . 

 

 

 عن قدوم رضا و سلمى . لحظات و فتح        
ً
غرد العصفور معلنا

نهالت عليهم بعبارات الترحيب إالباب و فم محروسه فى آن واحد 

ن أوال املختلفه ذات نفس املعنى . مرت دقائق على هذا الحال ل

 
ً
بالعطش و دخل مباشرة إلى املطبخ ليجلب  قاطعها رضا متعلال

 إزجاجة مياه من الثالجه . ما 
ً
ن دخل حتى تفاجأ بها و هى تعد دورقا

نه أمن املياه لتضعه على املائده . كست حمرة الخجل و جهها فى حين 

 املطبخ . لم يسأل عنها و عن سبب صوب بصره لل 
ً
رض مغادرا

تفى بالجلوس فى غرفة الضيوف مع عبده . لحظات و كأتواجدها و 

 تبعته سلمى بنفس الدورق الذى رآه من لحظات حتى يروى عطشه

 

باق و طفتتاح فكت السوليفان عن األ بعناية من يقص شريط ال        

شارة البدء . على إعطت أتأكدت من تمام و جاهزية كل ش ىء و من ثم 

عبده الذى اصطحب رضا عطت محروسه الضوء االخضر لأالفور 

قه فى يه الفائاطعمه و العنن رأى التناسق الرهيب لل إإلى املائده . ما 

 عدت هذاأن صاحبة الدورق هى من أ ساورته الشكوكالزخرفه حتى 
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(03) 

 هن       
ً
نسانيه من الرجال سرع فى بناء العالقات الأكعادتهن دائما

دثتها عن نفسها و فقد انسجمت سلمى مع أمل فى وقت وجيز و ح

نها تدرس فى كلية الصيدله حتى أن عرفت إكذلك فعلت أمل . ما 

نها من صديقاتها املقربات . ذكرت لها أسألتها عن أسماء فأتضح 

فقد  نها على علم بذلكأاملوقف الذى تعرفت عليها فيه . فأجابتها أمل 

 سماء تجاه ماأقصت لها أسماء ما حدث . سألتها سلمى عن رد فعل 

 حدث

 ن ده الصحإأمل : بصراحه هى كانت زعالنه بس فهمتها 

 .. سلمى : غرباء

 فى 
ً
أمل : ال هى مش قصدها كدا . هى استغربت املوقف خصوصا

 مكان زى اللى كنتم فيه 

 سلمى : حصل خير

 أمل : سيبك أنِت . بس أيه اللبس الشيك ده 

 سلمى : بخجل الثناء . دا ذوق رضا و هللا

 عن هدنه للحرب الضروس الناشبه بين دق جرس       
ً
الهاتف معلنا

 ن تهاتف سلمى .أيه آرضا و السمك فإذ به أحمد يبلغ رضا عن رغبة 
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قام من على املائده و اقترب من الغرفه التى تجلس فيها سلمى و قام 

 بالنداء عليها

 سلمى : نعم يا رضا . عايز حاجه

 يه عايزه تكلمكآرضا : 

امت بالرد . أخبرتها عن بالغ قلقها عليها بسبب أخذت منه الهاتف و ق

و لم  يه املعنىآغيابها عن املسجد فتعللت بظروف خاصه فتفهمت 

 ن تطيل عليها و أنتهت املكامله داعيه لها بدوام الصحه و العافيهأترد 

 

ن كان لديها معلومات إأجرت أسماء اتصال بأمل تسألها فيه عن 

 ا أمل بم لم تصدقهعن موضوع خطبة الواعظ فأخبرته

 أمل : مش هتصدقى أنا قاعده مع مين دلوقتى 

 أسماء : بشغف . مين ؟

 أمل : سلمى 

 أسماء : سلمى مين ؟

 أمل : سلمى اللى كنتى بتحكى لى عنها . اللى اتعرفتى عليها فى شركتكم

 أسماء : نعم ! عرفتيها ازاى ؟

و هنتغدى  أمل : دول قرايب ماما محروسه اللى كنت بحكيلك عنها .

 مع بعض النهارده

 أسماء : بجد . طب بالهنا و الشفا . معطلكيش بقى

 أمل : بعناد . و كمان هنتغدى سمك
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ن سمعت لفظ السمك حتى استدعى عقلها الباطن إأسماء : ما 

طعمه . أنِت ول من األ رائحته و طعمه و سال لعابها فهو عشقها األ 

 بتغظينى وال أيه ؟ 

ربى على صينية السمك و هو شارب من دمعته  أمل : حاشه هلل . يا

 ...ـكدا مع الرز السخن و السلطات و ال

بقى بلغى سلمى أأسماء : ماش ى يا أمل لنا كليه هنتقابل فيها . و 

 سالمى

 

أعادت له الهاتف و مارست هوايتها فى حيرته . لم تبلغه على الفور         

ها لكنه ألح علي،  بم جرى و لكنها استمتعت بتعذيبه بعض الوقت

حد  نتهىان هنا أن ما منعها ظروف خاصه . فعلم أبشده حتى أخبرته 

 كثر من ذلكأالتصريح و لن ينال 

 يه : ما تتقدم لها و خلصنا بقىآ

 أحمد : و هللا النهارده كان فاضل تكه و أفاتح رضا

 يه : و حصل أيه ؟ى

 أحمد : مقدرتش

ان كدا عيب ومدخل يه : يابنى الزم نحط حد للموضوع ده عشآ

 للشيطان و أكيد أنت عارف الكالم ده 

 صاحبها ال سمح هللا و بتسلى بيهاأنى عايز إأحمد : هو أنا قولت 

يه : يا سالم . ما أنت صحيح عايزها و عشان عايزها شوشو آ
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هيلعب فى دماغك عشان تبص لها و تتبع أخبارها و تشغل نفسك 

 .... بيها و تفتن بيها و

مبارح قبل النهارده بس إك حيلك . أنا و هللا عايز أخطبها أحمد : حيل

 خايف على مستقبلها 

 ،يه : و أنت فكرك يعنى ملا تخطبها هتكون خالص بقت حاللك آ

 كثر أالخطوبه وعد بالزواج ال 

 أحمد : طب نوصل ملرحلة الخطوبه األول 

يه : القاض ى شريح شاف زينب الضهر و عجبته . بعد العصر راح آ

 هاخطب

 نه اتسرعأأحمد : و رجع ندم 

 يه : لكنها كانت من خير الزوجاتآ

 و وعد منى إيه آأحمد : حاضر يا 
ً
ن شاء هللا هفاتح رضا قريب جدا

مش هسألك عنها تانى وال هحاول أعرف أخبارها غير ملا نحط حد 

 للموضوع ده

 . يه : شطور يا حمودىآ

 

 نفعناع متجه إلى األ صعدت أبخرة الشاى املحمله برائحة الن       

فأنتش ى لها الجسد و أفرز هرمونات السعاده . لم يخلو الحوار فى 

ى هل و الصحه و متسئله الرتيبه عن الحال و األ بدايته من بعض األ 

 جابات كلها بالحمد هللالزواج ؟ و كانت ال 
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 رضا : كل ش ىء بوقته 

 مك نفسهم يفرحوا بيك أبوك و أعبده : يابنى 

أنا كمان نفس ى افرحهم بس زى ما حضرتك عارف  رضا : و هللا

مصاريفنا و عالج الحاجه و دروس سلمى دا غير كليتها اللى كمان 

 كام شهر 

 عبده : أنت لو فكرت بالطريقه دى عمرك ما هتتجوز 

رضا : يعنى أنا معايا حاجه و مخبيها . و بعدين مين اللى هترض ى 

 بواحد فى ظروفى

 تتمناكعبده : نعم ! أنت ألف بنت 

 . أنا راض ى بواحده بس 
ً
 رضا : مبتسما

عبده : أنت ابن حالل و تستاهل كل خير . أنا هوص ى عمتك 

 محروسه تدعبس لك على بنت ناس زى حاالتنا و ربك هيسهلها

لى قبل ما ارضا : باهلل عليك إال عمتى محروسه . دى ممكن تجهزه

 نخلص الشاى ده . سيبها لظروفها

 ى تانى تفسير " و أما بنعمة ربك فحدث " أيه ؟ال صحيح قولأعبده : 

 رضا : قصدك تالت
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كعادة املصريين أمضوا ما يقارب من نصف ساعه على الباب       

أثناء رحيلهم . أطلق خاللها رضا النكت و الطرفات و ناغش عمته و 

أضحكها و أعطاها جرعه من املرح تعينها على مرار وحدتها . رغم 

ن صوته كان يقرع طبلة أذنها . أليس هذا أال إلغرفه تواجد أمل فى ا

 كما وصفته أسماء ! ما 
ً
الشخص الصارم الجاد الذى ال يراعى أحدا

امل نه يعأباله اليوم يطلق الدعابات و يسرد طريف الحكايات . كما 

 صدقاء بل ينتقى لها مالبسها أيضأكثر من أنهما أأخته بلطف و يبدو 
ً
ا

 باطله ؟أربما املواقف تجعلنا نطلق و يتحلى بذوق رفيع . 
ً
كانت  حكاما

رتجاله لها عند رؤيتها بتلك املالبس فازدادت إسلمى قد قصت لها 

 بتلك العالقه التى تجمع األ إ
ً
خ خ بأخته . ما أجمل أن يكون األ عجابا

 
ً
نتهى الوداع و رحال اهو الصديق و الحامى و الناصح و املرشد . أخيرا

زقاق الضيق قاصدين الشارع الرئيس ى و سلمى فى سالم . مرا فى ال

 متشبثه بساعده كعادتها

 ن عمتك نفسها اتطور فى الطبيخإرضا : مالحظ 

 سلمى : على سلمى برضو الكالم ده ؟

 يه كانت عايزه أيه ؟آرضا : 

 أسماء الدكتوره نها صاحبة إسلمى : تعرف 

 رضا : هى مين ؟

 سلمى : فتاة املطبخ

 فاجئت بيها وأول ما شوفتها خرجت على طول رضا : و هللا أنا ات
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 سلمى : عارفه ما هى حكت لى كل حاجه 

رضا : كل حاجه ! يابنتى وهللا أنا يا دوب دخلت اتخايلت ببنت واقفه 

ت و حتى كانأرجعت تانى حتى و هللا و هللا و هللا معرف شكلها أيه 

 البسه أيه 

 سلمى : مصدقاك يا عمونا من غير حلفان 

 ينماصتكتر ، و جلب أكتر صودا ألبتى كانز من ذوات ، ملون ابتاع ع

  . ليستخدمهما فى الشرب

 رضا : اتفضلى . عشان تهضمى

 . سلمى : فعال كنت محتاجه حاجه ساقعه

رضا : طب بسرعه عشان املغرب قرب يأذن عايزين نلحق ندعى 

 شويه
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(04) 

 

 بالقول املشهور        
ً
ه يوم الجمعه هى آخر ن ساعة الجابأعمال

ساعه قبل الغروب فقد مكث رضا و سلمى و هما فى طريق العوده 

بالتضرع بالدعاء لعلها تكون هذه هى الساعه . دعت سلمى بصالح 

حال املسلمين و خاصة النساء فمن وجهة نظرها إذا صلحت النساء 

 ن تدخل الكليهأصلحت األمه كما دعت بشفاء والدتها و زواج رضا و 

هللا  ن يعفأى طاملا منت نفسها بها . و دعى رضا كذلك و زاد عليها الت

 ن يرزقه بالزوجه الصالحه و الذريه الصالحهأشباب املسلمين و 

 

مام جهاز الالب توب خاصتها فى أنتهت من صالة العشاء و مكثت ا

ن تض ىء ملبة الشات خاصته . و على عكس املتوقع فقد أنتظار إ

 أ
ً
 ضاءت ملبة أمل أوال

 أسماء : الناس الدحيحه فاتحه فيس ليه ؟

 أمل : يعنى حرام عليه . و بعدين أنا مذاكرتش كلمه النهارده 

 أسماء : نعم ! أومال فينك طول اليوم

 أمل : من الصبح و أنا بساعد ماما محروسه فى الطبيخ
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 أسماء : سمك من ورايا يا أمل ! ماش ى . ماش ى 

أكون راضيه عنها بالشكل ده .  أمل : بصراحه أول مره أطبخ حاجه و

 كان األكل طعمه جميل 

 أسماء : املهم يكون عجب سلمى 

بعت لها أأمل : صحيح فكرتينى . ابعتى االكونت بتاعها عشان 

 ضافهإ

 اناخوها و هى بتدخل منه أحيأأسماء : األكونت مش بتاعها دا بتاع 

 أمل : ما هى حكت لى

 

ن يلحقها جماعه فى أء فلم يستطع كان قد عادا بعد صالة العشا       

طمئن على والده الذى سأله عن حال أاملسجد فتوضأ و صالها و 

ها فى بيتها ن يشرفأبلغه سالمها الحار و تمنياتها أأخته فطمئنه عليها و 

فى القريب العاجل . فقدم املشيئه . ألتفت إلى والدته و سألها عن 

نها تناولته فى موعده hرته حالها فحمدت هللا فسألها عن دوائها فأخب

، وجه كالمه لسلمى التى كانت فى حضن والدتها تقص لها كل ما جرى 

ن تتجه للمذاكره و تؤجل أن خرجت حتى عادت فطلب منها hمنذ 

خباريه لوقت الحق فأستجابت له على مضض فاألصل فى تقاريرها ال 

 النساء البوح و ليس الكتمان

 و رضا هيحكى لنا الحاج : ادخلى يا سلمى ذاكرى 

 سلمى : اشمعنى هو يحكى وأنا ال 
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نما أنِت وراكى مذاكره و إالحاج : هو فاشل و صايع و فاض ى 

 قدامك مستقبلك

رضا : أنا مش مصدق نفس ى الحاج قال جملتين ورا بعض من غير 

 و شتيمه ! سبحان مغير االحوالأفيه إ

 حترام مش نافع معاكنك جزمه و ال إالحاج : تصدق 

: بس أنا كدا اطمنت عليك . ادخلى يا سلمى و اطمنى أنا مش  رضا

 هحكى بالتفصيل 

 سلمى : ملا نشوف 

 الحاج : ها قولى بقى السمك كان حلو ؟ و أيه رأيك فى البطاطس ؟

شوف أروح أهااا " وكالة انباء محروسه تسبق الحدث " أرضا : 

 صحابى ع الفيس بقى طاملا التقرير وصلك

 

ليه إرها على الكنبه و وضع ذراعه على كتفها و ضمها جلس بجوا      

رتمت بأرسها فى حضنه . حدثته عن حلمها بأن يكون لها بنين و أف

  هابنات من أمثال رضا و سلمى و أمل
ً
الذى طاملا تحدثت عنه كثيرا

رادة هللا و غير مجرى الحديث حتى ال يعمق إنها أفهون عليها و أخبرها 

 الجرح

 أمل دى بنت جدعهعبده : بس البت 

 محروسه : أنت لسه عارف دلوقتى 

 عبده : تصدقى لسه مكتشفها النهارده
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 محروسه : ربنا يجازيها خير 

عبده : صحيح فكرتينى . أنا سألت رضا عن تفسير األيه و بيقولك 

ا ننإثارها علينا مش أننا نشكر ربنا على النعمه و نظهر إمعناها 

 نتفاخر

 

ديد من الرسائل و طلبات الصداقه و كان من كالعاده وجد الع      

ن تكون هى . بسبب كون أسماء صديق مشترك أبينهم أمل التى خمن 

يف جتماعيه و كبينهما . تعجب من سرعة سلمى فى بناء العالقات ال 

 . قبل طلبات الصداقه ألها 
ً
 و علما

ً
ن تأسر قلوب حتى من فاقها سنا

مخطئون من  " ديث حالتهو رد على املهم من الرسائل و كتب تح

ن السكندريات هن خير من يطهين السمك " كالعاده جائته أ ادعوا

التعليقات على الفور تسأل عن السبب الذى جعله يضرب بقاعده 

 "هان عرض الحائط فحكى لهم ما حدث ذراسخه فى األ 

 أحمد : خالص يا عم جوعتنا 

 كلرضا : أنت بتقول فيا دا أنا جعت ملا افتكرت شكل األ

 أحمد : و إحنا اللى مفكرينك هتتكلم عن الخطبه اللى نصفتنا

قت ى و أسمعها فى أرضا : يابنى الخطبه سمعتها و سجلتها و ممكن 

 نه هيتكرر تانىإكل ده معتقدش نما األإ
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 عجابإعدته أمل أسماء تتابع املوقف عن كثب ها قد نال ما أكانت 

 يكتب عنه بل و يتمنى رضا للدرجه التى جعلته يخرج عن املعتاد و

عجب أنه أم أعد له الطعام ؟ أتكرارها . هل هو على علم بمن 

 هازالت متواجده فناورت لى من الصانع . كانت أمل الابالصنيع و لم يب

 أسماء : هللا يساهله . الواد هيتجنن على طبيخك

 ستغراب . واد مين ؟إأمل : ب

 أسماء : أخو سلمى . شوفى بوستاته

 ىأمل : ثوان

مك بيات املدح فى السأذهبت إلى صفحته الشخصيه فوجدته ينشد 

حتكار السكندريات لعالمة الجوده فى طهى السمك إو يناقش نظرية 

 كل الثوابت الوجوديه التى تشير لذلك . كعادة بنى ال
ً
سان نمبددا

يطربن باملدح لكنها تمالكت نفسها و عادت ألسماء التى كانت تغلى 

 من فرط الغيره

 ل : الراجل بيشكر فى السمك و األأم
ً
 كل عموما

 أسماء : نعم ياختى ! أنِت عايزاه يعملك منشن وال أيه 

 تخض و رجع على طول أول ما شافنى أأمل : هو يعرفنى منين دا حتى 

 أسماء : هو شافك كمان

ول أأمل : مش عارفه بصراحه هو دخل املطبخ و أنا كنت موجوده و 

 جع بسرعهن فى حد لف و ر إما لقى 
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ل خر . ظكانت املعلمه تصحح الواجبات للتالميذ الواحد تلو اآل      

زياد يتأخر حتى أصبح الطفل الوحيد الذى لم يصحح واجباته . 

ن زياد لم يقم بعمل ما عليه من واجبات أبحكم خبرة املعلمه علمت 

 فى الحديث حتى تخفف تهو تبدو عليه عالمات الفزع . فقررت مجارا

 عهمن ور 

 زيك يا زيزو إاملعلمه : 

 زياد : الحمد هلل يا مث

 املعلمه : مالك قلقان كدا ليه 

 زياد : بفكى فى موضوع

 لى نفكر سواااملعلمه : خير ؟ تع

 هاش ؟يزياد : هو ربنا ممكن يحاسب حد على حاجه معم

 
ً
 املعلمه : بعجاله . ال طبعا

 زياد : طب أنا معملتش الواجب . هتحاسبينى ؟

ه : أنت بتطبق النكته عليه يا عفريت أنت ، الواجب يجى املعلم

 معمول بكرا مع واجب النهارده
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 ال يدعه يتواجد       
ً
 لرضا كظله تماما

ً
كان أحمد فى هذا اليوم مالزما

ال و تواجد معه . ظل يلمح له و يذكره بخطبة إفى مكان فى املوقع 

حتى ضجر منه رضا الواعظ و عن التساهل فى الزواج و ما إلى ذلك ، 

 على غير عادته

 بو العروسه بتاعتكأنى إرضا : أيه يابنى أنت ليه محسسنى 

 هأأحمد : و قد استجمع كل قواه . بصراحه 

ا يصال أرضا : أنت الشمس لحست عقلك وال أيه ؟ هو أنا اتجوزت 

 منيل

 يد سلمى منكإأحمد : رضا أنا طالب 

خصم كانت جملة أحمد كهجمه مرتده مباغته لم يتوقعها دفاع ال

 من أعلى رضا . شلت 
ً
ثر أفكاره و لم يستطع الرد .و ظل صامتا

 الذهول . قطع هذا الصمت اتصال من والده على غير العاده
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(02) 

ن تقوم بتنظيف املسكن بنفسها حتى ال ترهق سلمى التى أصرت ا      

كن ساعدتها لقاربت على املعمعه الفعليه للثانويه العامه . حاول م

مر ليس بالعسير و لن يستهلك مجهود كثير . جلس ن األ أبلغته أأبت و 

يتصفح الجريده بينما شرعت فى تنظيف املطبخ الذى كان قد تركته 

سلمى ألنها تأخرت عن مدرستها عاقده العزم على تنظيفه عند 

قل من الوقت الذى أعودتها . كان الوقت الالزم للقيام بهذا العمل 

فهم بالذهاب إلى املطبخ ليرى ما سبب تأخرها . لكن . قته استغر 

 استوقفه جرس الباب الذى لم يعتاد على دقاته فى هذا الوقت

 

فى طابور املدرسه الرتيب الذى يتضمن كلمات مكرره محفوظه        

 ، تمارين أعن ظهر قلب و بعض الحركات التى 
ً
طقلنا عليها مجازا

كانت تقف على ؛ تشدقه بالحكمه فواه املرياضيه ، و بعض األ 

نتهى الطابور حتى حملت ارهاق . ما ثار ال آمضض و على وجهها 

رض قاصده فصلها الدارس ى القابع فى سلمى حقيبتها من على األ 

الدور الرابع من املبنى ذو الساللم ذات الرخام داكن اللون حاد 
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 فى اصعدت السلم فى صف الط .الحواف
ً
لبات الذى بدى منتظما

جل أو تدافعت الفتيات من  عقدهن انفرط أمر و ما لبث بداية األ 

رهاق لم تستطع التوازن من تدافع الفتيات و الصعود . بسبب ال 

 حتى ارتطمت رأسها بحافة الدرجأسقطت 
ً
 رضا

 

بالغ الخبر و إحد عمال املدرسه الذى لم يحسن أكان الطارق        

ن ينهار . حاول التماسك أطلقه كطلقة مدفع فى جدار متصدع كاد أ

 ثرها حتى بعدأمكان و عاد ليطمئن على زوجته التى اختفى قدر ال 

فاقده  رضبالغه الخبر فوجدها ملقاه على األ إشهقته العاليه نتيجة 

 وعى ، فحملها معه إلى نفس املستشفى املتواجده بها سلمىلل

 

ى بحر أمل ففى مكتبة الجامعه و بين املراجع العمالقه كانت تسبح      

ليها . و كالعاده كانت أسماء إنهاء البحث املوكل إالعلم قاصده 

مجاوره لها . حاولت أسماء التطرق ملوضوعات فرعيه و بعض 

مامها كل ثغرات أغلقت أمل أالتلميحات عن سلمى و رضا لكن 

لب منهاالحديث و قادتها ل 
 
 نجاز ما ط

 

دته مريضه و تم نقلها إلى ن والأجاءه االتصال من والده يخبره        

ن فكل نه لم يعرف ما بها حتى األ املستشفى و لم يخبره بحالة سلمى أل 
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نه أما لديه من معلومات تدور حول سقوطها و نقلها للمستشفى كما 

نه معتاد على نوبات مرض والدته خته أل أخش ى عليه من الصدمه على 

 رات الشركهصر أحمد على مالزمته للمستشفى و ذهبا بأحد سياأ. 

 التى يعمالن بها

 

 

مكانيات إفى املستشفى الحكومى الرث الذى ال يملك من      

ستقبال الحاله . كان املجهود إتم  .املستشفيات سوى االسم فقط 

طباق بالنسبه ملريضة قلب مثلها مجهود الذى بذلته فى تنظيف األ 

كزه .. ر يه املاثرها العنأصابها بجلطه دمويه دخلت على أمضاعف مم 

 فى العنأنها كانت لم يستطع زيارة سلمى أل
ً
انى من يه املركزه تعايضا

خبره أتى رضا يركض يرافقه أحمد حتى التقى بوالده . أغيبوبه تامه ، 

 صابته فى سلمىأباملصيبه التى 

 مى اللى تعبانهأرضا : مش قولت 

ن أمك اغمى عليها و هى بتغسل الصحون و جالنا خبر أوالده : 

مك أوقعت من ع السلم فى املدرسه و جابوها هنا فجبت  سلمى

 معايا 

 أحمد : يعنى دلوقتى سلمى و الحاجه تعبانين ؟

لم ينتظر رضا سرد تفاصيل لن تهمه فى ش ىء و حاول الدخول      

نع من ذلك . حاول التحدث مع الطبيب  ألخته و والدته لكنه م 
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امه . بحكم الصداقه حد اصدقاءه من الثانويه العأاملختص فإذا به 

 معه ألقص ى حد . فقد أخبره 
ً
ن حالة والدته صعبه لكن أكان صريحا

اه فى شتبإصعب منها هى حالة سلمى فقد نتج عن ارتطامها بالدرج األ 

وضحت صور االشعه وجود نزيف باملخ .. كان رضا أرتجاج باملخ و إ

م لما والده فأيستمع إلى الطبيب و كأنه فى دوامه و أحمد كذلك 

 أتستطع قدماه 
ً
 ن تحماله و خر أرضا

 ؟رضا : أنت شايف أيه يا دكتور 

 ىن شاء هللا هتتعافإالطبيب : بالنسبه للحاجه حالتها مستقره و 

 أحمد : طب و سلمى

مكانيات املستشفى هنا زى ما إالطبيب : مخبيش عليكم يا جماعه 

 أنتم شايفين . لو محتاجين رأيى انقلوها مستشفى كبيره

 ى مستشفى بتثق فيها: طب اكتب لنا تحويل أل رضا 

 الطبيب : بس خلى بالك التكلفه هتكون غاليه

 أحمد : مش مهم . املهم نلحقها

 خوها ؟أالطبيب : هو حضرتك 

 أحمد : بتلقائيه . أنا خطيبها

 

جراءات التحويل و تجهيز سيارة اسعاف إبينما شرع رضا فى        

 لصعوبة الحاله كان 
ً
أحمد قد توجه إلى منزله ليجلب كل خاصه نظرا

  . ما ادخره طوال سنوات العمل
ً
استغرب والداه من عودته مبكرا
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ين . فى ح إياهعطته أفأخبرهم بم حدث فخلعت والدته كل مصاغها و 

   موالأحاول والده تدبير ما يستطيع من 

تهم ستطاعان كان بإاجرى رضا اتصاالت بزمالئه فى الجمعيه يسأل 

ح كل خته و والدته فنضأنقاذ إه فى الجمعيه حتى يتثنى له تقديم دور 

 . ناء بما فيه و دبروا له مبلغ ليس بالقليلإ

 

مام مبنى املستشفى الفارهه . ظن رضا أوصلت سيارة االسعاف      

له خياله . فأولى قواعد ذدمين لكن خنه سيجد معامله تليق باآل أ

ستقبال فى املستشفى ال ن علم إاالستثمار " ال ش ىء باملجان " ما 

 ألف جنيه  01بتفاصيل الحاله حتى طلب تأمين مبدئى 

موال قادمه فى الطريق فلينقذوا ن األ أيمان قسم لهم بأغلظ األ أ      

 و سيدفع لهم ما يطلبونه 
ً
نهم رفضوا فى حزم غير أال إالحاله أوال

 عرض .برد عصاب األ مبالين باملصاب و كأنها صفقه سيربحها ذو األ 

 و شيكات لكنهم رفضوا فى برودأمانه أيصاالت إن يوقع على أعليهم 

 

كانت أمل عائده من الكليه فتقابلت مع محروسه و عبده اللذان         

نا يهروالن و على وجههم عالمات الفجعه . سألتهم فى قلق فأخبروها اك

ن ينتظروها حتى تضع كتبها و تتوجه معهم فرفضوا أبم جرى فطلبت 
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عليهم حتى قبلوا . وصلوا إلى املستشفى فإذا بمحروسه تجد  فألحت

 فى بكاءه فأحتضنته و التحما فى نوبة بكاء  و أخ
ً
 ها منهمرا

اجه ن الحأقاطعتهم أمل بتساؤلها عن حالة سلمى و والدتها فأخبرهم 

 حدى املستشفياتإحالتها مستقره أما سلمى فقد نقلها رضا إلى 

اء ن ور أعلمت أمل ،  ة عالج أفضل االستثماريه للحصول على فرص

النقل أمر ما فتوجهت إلى الطبيب املختص و عرفته بنفسها و سألت 

عن سبب نقل سلمى فأخبرها بالتفاصيل الطبيه التى لم يخبر بها 

 رضا

 

أجرى عبده اتصال برضا يسأله عن تطورات الوضع فطمئنه رضا       

ته و لم خأجار لم يقبلوا ن هؤالء التو قلبه يعتصر من األلم فحتى اآل 

نهى املكامله حين رأى أحمد قادم أستقبال قط . تتعدى مرحلة ال 

بأقص ى سرعه و بيده حقيبة . سأله رضا بلهفه عن املبلغ الذى 

 . ألف فقط كل ما استطاع تدبيره 21نهم أبحوزته فأخبره 
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(00) 

ن أالحياء أرادت أمل الذهاب لإلطمئنان على سلمى لكن منعها       

تذهب بمفردها فأصطحبت معها محروسه التى لم تمانع فى ذلك و 

ن وصال حتى وجدا رضا تعدى بالضرب على إخيها . ما أتركت عبده مع 

لى بحالة استقبال من ذوى الدم البارد الذى لم يبحد موظفى ال أ

 بضرورة 
ً
لغ حضار كامل املبإسلمى التى تصارع املوت و ظل متمسكا

ستقبال الفعلى للحاله . قدمن و الفرج حليفهن . فقد حتى يتم ال 

قدم أحد زمالء رضا و بحوزته باقى املبلغ . تغيرت األحوال و حضر 

ستقبال الحاله وكأن مفعول املال بدء يظهر أثاره إاألطباء و تم 

 الجانبيه

 

بالصدفه اتصلت أسماء بأمل تسألها عن ش ىء ما فى الدراسه      

ليس بوضع يسمح بذلك فأستفسرت منها عن  فأخبرتها أمل أنها

 من أن تسألها عن 
ً
السبب فأخبرتها بم حدث لسلمى و والدتها . فبدال

تفاصيل الحاله و أخبارها و إلى أين تتجه الدفه . سألتها كيف علمت 

س سابالخبر و كيف ذهبت ومن متواجد بجوارها و ملاذا ذهبت من األ 
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نسانه ال تعرفها و لم إتحدث  ؟ . تعجبت أمل من رد فعلها و كأنها

ترافقها طوال سنوات دراستها للصيدله ! لكنها سيطرت على نفسها 

ن الوقت غير مناسب للخوض فى تفاصيل لن تغير من أخبرتها أو 

ن أ نها كان األولىأالواقع ش ىء و دست بين ثنايا حديثها لوم و عتاب ب

 تسأل عن املريض و ليس عن من حوله

 

من دراستها فوجدت حاله من الحزن تخيم على والديها  يهآعادت        

فسألت عن السبب فأخبروها بم حدث . فانخرطت فى نوبة بكاء و 

طمئنان عليها . حاوال والديها أصرت أن تذهب لرؤية سلمى و ال 

خبار التى وردتهم تبلغهم بعدم ثناءها عن رأيها متعللين بأن األ إ

 ها تمسكت برأيها فنزل والدها علىالسماح ألحد بزيارة املريضه . لكن

 رأيها و اصطحبها إلى املستشفى

 

أخبرهم الطبيب بأن الحاله تحسنت بالدرجه التى تسمح لها       

مغادرة العناية املركزه لكنها ستظل فى املستشفى تحت املالحظه مع 

عدم تعرضها ألى صدمات نفسيه أو نوبات حزن . طلب منه عبده 

 وافى العنبقاءها بعض الوقت إ
ً
 يه املركزه حتى تستعيد عافيتها جيدا

وراقهم تجاه أمر سلمى . فأبلغه أضافى حتى يرتبوا إلعطاءهم وقت 

االت ن هناك حأمكانيات املستشفى ال تسمح بذلك كما إن أالطبيب 

 يه املركزهامس الحاجه لفرصه فى العنأخرى فى أ
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 ها عبده : يا دكتور دى لو خرجت و عرفت ممكن تروح في

 الطبيب : و فى حاالت تانيه لو مدخلتش برضو هتروح فيها

 

كان القلق و الخوف كفكى رحى يطحنان فؤاد أحمد . شحب وجهه       

و بدت على أطرافه رعشه خفيفة نتيجة القلق و التوتر و لم يهدأ قلبه 

ن رأته أخته حتى ألحظه عن التضرع بالدعاء بأن ينجيها هللا . ما 

 بحالتأنها و ارتمى هو فى صدرها أل ارتمت فى صدره
ً
ه . كثر الناس علما

ظات . ن يأتيهم النبأ بحلأذنها بأنه طلبها من رضا اليوم قبل أهمس فى 

ه و أخبرت خديهبكفيها الرقيقتين مسحت دموعه و مررت يدها على 

 ن شاء هللاإنها ستكون بخير أ

 

مرض و الزال ن تخبر مريض قلب خرج لتوه من نوبة أمن الغباء       

املالحظه بأن فلذة كبده تعرضت لحادثه غير تحت عاشه و فى فترة ال 

ن . نتج من جدال اللحظات الحاسمه كتمان ثرها حتى اآل أمعلوم 

 ى خط اتصال قدأوالد و كذلك قطع ن سألت عن األ إاألمر و تشتيتها 

يوصلها بالعالم الخارجى الذى قد يعلمها بما جرى . خرجت من 

املركزه فى حالة فقدان جزئى للوعى و غير قادره على النطق يه االعن

فحمدا هللا على ذلك . مرت الساعات و بدأت فى العوده إلى الواقع و 

ر أمر ما و بن رضا يدأحين سألت عن رضا و سلمى أخبرها عبده 
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 ن كانت محروسهإن مع محروسه . سألته سلمى كانت هنا و لكنها اآل 

 و أصابها ش ىء فكان رده مط
ً
 هللا ن شاءإنها ستكون بخير أخبرها ألقا

 

 

خذ يمر بخياله .تذكر كل أشريط من ومضات الذكريات        

 . بشاشتها فى الصباح 
ً
يقاظه ، مشاجراتهما إرخامتها فى  ,لحظاتهما معا

بالوسادات ، ضحكتها البريئه ، تشبثها بساعده ، تقبلها لعناده ، 

حضنها الدافىء ،  , هتمام بهه ، ال خذ بمشورتسرارها ، األ أمشاركته 

دموعها الطفوليه .. على ذكر الدموع نضحت عيناه حتى نضبت و لم 

حمرت عيناه و ابتلت لحيته و لم يعد قادر أتعد تملك ما تجود به . 

 إلى هللا بالدعاء . 
ً
 على البالط مبتهال

ً
على قراءة القرآن فخر ساجدا

 خ الاأل أن  الفتيات تظن ستحياء . كمعظم إكانت أمل ترمقه على 

هاب، ، خته لهذا الحدأيحب   منيع حتى والبد أن يكون غليظ حتى ي 

خش ى،  ستعطف، منغلق حتى ي  قد يحرسها من منطلق األخوه ، ي 

ف يعطيحميها من منطلق الرجوله ، يرعاها من منطلق املسئوليه ، 

رضا  نقد يحبها بحكم الدم . لكن ما تراه بيعليها من منطلق النخوه ، 

نصهار الروحى قد تصل لحد العشق .. و سلمى درجه من درجات ال 

شف أمره للجميع و لم يعد لديه ما يخفيه . تصرفاته 
 
أما أحمد فقد ك

 
ً
 و ردود أفعاله صرحت بما كتمه لسنين فأدركت أمل ذلك أيضا
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يه التى تعرفت عليها عن طريق محروسه التى أبلغتها آانفردت أمل ب     

خت أحمد الصديق أنها أى صديقات سلمى املقربات كما حداأنها 

املقرب لرضا ذلك الشاب املنهار أمامهم . محاوله منها لتخفيف 

التوتر الواضح عليها حكت لها عن ذلك اليوم التى تعرفت فيه على 

عجبت أنها أسلمى حين حلت ضيفه على عمتها محروسه و كيف 

يه عن العالقه آلها راءها . كذلك حكت آبشخصيتها و بفكرها و 

 . الوطيده التى تجمعهما بل تجمع العائلتين

 

و بعد كدا دخلوا هندسه مع  زمانيه : أحمد و رضا زمايل من آ

 بعض حتى الشغل ربنا كرمهم بشغل فى شركه واحده

 ن أحمد بيعزهم قوى إأمل : واضح 

 يد سلمى النهاردهإنه طلب إلى اأيه : أحمد ق

 

 

ة العمليات كانت كفيله بحرق أعصاب من ال سبع ساعات فى غرف     

 يهايداعها العنإأعصاب له . خرجت سلمى من غرفة العمليات و تم 

 54خبرهم الجراح أنهم فعلوا ما بوسعهم و منتظرين الـأاملركزه . 

 نقاذهإالقادمه ليروا ما استطاعوا 
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 ؟ رضا : يعنى أيه مش فاهم

لى النزيف لكن نتيجة الجراح : هكون صريح معاك . إحنا سيطرنا ع

طام رتتعرض لإل إكتر من جزء فى الجمجمه أالسقوط على السلم فى 

 بصارو ال أثر على مراكز الحركه أو احتمال يكون 

 .... نإأحمد : قصدك 

حتماالت . ممكن إ 3سف يا جماعه . إحنا قدام أالجراح : أنا 

حتمال ضعيف و ممكن فقدان إو دا  %011العمليه تكون ناجحه 

 و فى بصر أل لل
ً
ون حوال هيكسوأ األ أن الصدمه كانت فى الجبهه أوال

 شلل و فقدان للبصر

 

 

ال أن أمل كانت إن الجراح لم يتحدث سوى ألحمد و رضا إرغم       

ن يخيب توقعها . لكنها لم تبلغ بها أحد أمتوقعه النتيجه و كم تمنت 

 ا ذهبت فىن توقعاتهأ. رأت الحاله التى عليها رضا و أحمد فعلمت 

تجاه الذى لم تتمناه . جمعت كل ما لديها من شجاعه و قررت ال

 نه انفرد بنفسه فذهبت له  أالتحدث لرضا . أنتهزت 

 أمل : السالم عليكم

 رأسه : و عليكم السالم
ً
 رضا : و هو يدافع البكاء منكسا

 أمل : أنا أمل هاشم صديقة سلمى

 بحضرتك . عمتها و صديقتها ف
ً
ى ستراحه ممكن تقعدى ال رضا : أهال
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 معاهم

أمل : عارفه . أنا اتكلمت مع الدكتور اللى حولكم هنا و عرفت منه 

 الحاله 

 الهتمامك بعد 
ً
 ذنك إرضا : شكرا

 

ن إن تستوقفه و تبلغه بما لديها عن تقدم الطب و أأرادت أمل 

 الطريق لم ينتهى بعد . لكنه لم يعطيها فرصه لذلك و تركها و رحل
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(01) 

قبل بترحاب كبير       
 
حضر الواعظ برفقة زوجته إلى املستشفى . است

من العاملين باملستشفى و كعادتهم فى استغالل الظروف التطقتوا 

 يه و الترويجالفضيلته بعض الصور حتى يستخدموها فى الدع

حاده  نهار فى نوبة بكاءإملستشفاهم . احتضن رضا و ضمه إلى صدره ف

ن ذهبت زوجته إلى النسوه املتواجدات برفقة سلمى . انفرد . فى حي

 بتالء و عاقبةزره و يسرد له قصص ال أخذ يشد من أالواعظ برضا و 

عضلة اليوم أخبره أالصبر عليه و  ن الطب فى تقدم مستمر و ر ب م 

حل الغد
 
 ت

ن الكالم ساهل و مش هقولك حكم و أالواعظ : أنا عارف يا رضا 

   عارفها و مرت عليك مواعظ أنت أكيد

 رضا : قدر هللا و ما شاء فعل

 الواعظ : و نعم باهلل . لكن أنا دلوقتى طالب منك طلبين 

 رضا : و هو يكفكف دموعه . اتفضل

نك تصبر على قضاء ربنا و تحاول توصل ده ألختك أول الواعظ : األ 

 ملا تعود لوعيها

 رضا : التانى ؟

 سباب ننا ناخد باأل أالواعظ : 
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 ا : حضرتك شايف إحنا عملنا كل اللى نقدر عليه رض

ستشارى مخ و إكبر أالواعظ : عارف يابنى . عشان كدا أنا كلمت 

 ن شاء هللا هيمر عليها النهاردهإعصاب فى البلد و أ

 

 

ستعادت كامل وعيها حتى ألحت فى السؤال عن رضا و إن أما       

 أ ،سلمى 
ً
. فسألتهم عن رضا ن سلمى برفقة محروسه أخبروها مرارا

جرى عبده اتصال برضا أنه قادم .. أن يخبروها أال إفما كان لهم 

ن والدته بدأت تساورها الشكوك حول غيابهم يطلب منه الحضور أل 

 .. 
ً
ن والدته استفاقت و مصره على رؤيته و لكنه لن أخبر أحمد أمعا

 ن يذهبأن يطمئن عليها فترجاه أحمد أيستطيع ترك سلمى دون 

لدته حتى ال تتعرض حالتها للخطر و ها هو متواجد بجوار سلمى لوا

 و سيبلغه بالتطورات أول بأول 

 

 لترى هل عادت لبيتها أم ال فأخبرتها       
ً
اتصلت أسماء بأمل مجددا

 . بأنها ما زالت متواجده باملستشفى ألن سلمى لم تستعيد وعيها بعد

 أسماء : و أنِت هتفضلى عندك لحد امتى ؟

 طمن عليها أ: لحد ما أمل 

 ؟ أسماء : هو الدكتور قال أيه
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 أمل : هيهمك يعنى ؟

 مش صاحبتى 
ً
 أسماء : طبعا

 ن شاء هللا خيرإأمل : 

 

مكان و دخل عليها الغرفه . قبل جبهتها و حاول التماسك بقدر ال        

ن فحمدت سألها عن حالها اآل  ؛يديها و جلس بجوارها على الفراش 

خبروها من قبل . جلس معها أعن سلمى فأخبرها كما هللا . سألته 

نه سيوصل عمه عبده إلى عمته محروسه أخبرها أبعض الوقت و 

 من أل 
ً
ن يتركه فى عناء املواصالت . طلبت أنه معه سيارة الشركة بدال

ال يعاود للمستشفى و يعود للبيت حتى يرتاح فتصنع الرفض ثم أمنه 

حتى  ن خرجإبه الفتره القادمه . ما وافق ملا لها من فرصه ستبرر غيا

ار نتظإجرت عمليه و فى أنها أسأله والده عن حالة سلمى فطمئنه 

 النتائج

 

 فى مشاعرها و علمت أيبدو        
ً
 نها يجبأن كلمات أمل حركت ساكنا

ا خبرته بمأنتظرت حتى عاد والدها من عمله و ا ؛عليها زيارة سلمى 

ملستشفى . التقى والدها برضا و جرى فاصطحبها على الفور إلى ا

نتظار نتيجة إنهم فى أطمئن منهما على الحاله فأخبروه أأحمد و 

ستراحه املتواجد بها النساء فوجدت سماء إلى ال أالعمليه . ذهبت 

ن علمت بمصير أيه التى لم تكف عن البكاء منذ آأمل محتضنه 
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كتفت أ لمه وما محروسه فعلى غير عادتها لم تنطق بكأسلمى املظلم . 

بالتمتمه بأدعيه تلقائيه نابعه من القلب . ألقت عليهم التحيه فلم 

 عن الحاله  . تصدق أمل عينيها
ً
جلست بجوارها و سألت مجددا

فأخبرتها أمل بالوضع . على غير املتوقع زرفت عينى أسماء بما لم 

تزرفاه من قبل و كأنها تعاقب نفسها على برودها تجاه سلمى . 

 و انهمرن فى نوبة بكاء جماعى أسماءيه و آمل احتضنت أ

 

جاء خبير األعصاب الشهير و كعادة املستشفى استقبلوه        

طباء بم فيهم مدير املستشفى . طلب بالترحاب و التف حوله األ 

جريت للحاله و تاريخها املرض ى و كذلك طلب الطاقم أشعه التى األ 

ن وجد و إجل للعمليه الذى قام بإجراء العمليه و الفيديو املس

نتهى من اكثر من ساعه . جتماع مغلق استمر ألإجتمع بهم فى أ

 . أجتماع مغلق إنفراد برضا فى جتماع و طلب ال ال 
ً
نه أخبره أيضا

وص ى على الحاله بغاية أن الواعظ أتربطه عالقه قويه بالواعظ و 

ا منتظر رأيه الطبى فكان له اهتمامه و إهتمام . شكره رضا على ال 

ن رأيه أ نه اطلع على كافة املستندات املتعلقه بالحاله وأخبره أراد . أ

 عن رأى الجراح الذى 
ً
ظر نه سينتأال إجرى العمليه . أال يختلف كثيرا

شعه جديده و بناًء عليها سيعطى رأيه أفاقه و من ثم يجرى حتى ال 

 النهائى
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 رضا : يعنى مفيش أمل حضرتك

خر آ. أنا بقول نصبر لحد ما نعرف الطبيب : أنا مقولتش كدا 

 تطورات الحاله

 أمل للعالج برا . ممكن نسفرها ؟فى رضا : لو 

 نى هعمل كل اللى فى استطاعتىإالطبيب : ثق يا ابنى 

 ن ترك شيك مقبول أغادر العجمى املستشفى برفقة ابنته بعد       

م هليه و طلب منإحتاجوا إن إالدفع فى حسابات املستشفى فى حالة 

خبار رضا بذلك . الحظ التغير الذى طرأ على ابنته بعد الخروج إعدم 

من املستشفى و كأنها ليست أسماء التى دخلت معه . حاول التحدث 

غلقت عينيها و غاصت فى مقعد أمعها لكنها فضلت الصمت و 

ر من فكار و تواترت عليها الخواطالسياره إلى الخلف . تكالبت عليها األ 

ى نفسها و احتقارها لذاتها و هى ترى أمل صاحبة دور بين حسرتها عل

قيادى و لها رأى مستقل و تفعل ما تقتنع به و تهتم بالناس مهما كانت 

سطحية العالقه بينهم و كذلك حسرتها على سلمى و مصيرها املظلم 

 وراقها وأصفرت أريجها ذبلت و أن كانت زهره يانعه يفوح أ.. بعد 

تالش ى ال سيما و هى الزالت فى مقتبل العمر و ريجها فى طريقه للأ شذا

و  صبحت فيه بين عشيةأريعان الشباب كيف ستتقبل الوضع الذى 

نهم أضحاها . قطع حديث الذات لديها صوت والدها و هو يخبرها 

 شرفا على الوصول أ
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خريات . كان التوتر أربعه أمض ى من الزمن عشرين ساعه و تبقى         

 كرق و القلق و األ 
ً
م حدهم طعأقد دار بكأسه على الجميع فلم يذق ال

 بمصحفه يتلو فيه و قلبه ينهج 
ً
النوم من وقت الحادثه . ممسكا

يه التى رفضت العوده آحتضن أبالدعاء وعلى مقربه من أحمد الذى 

ن تطمئن على سلمى و كذلك أمل التى احتضنت أال بعد إإلى منزلها 

 بجوار 
ً
عبده . و كأن الجميع وجد من محروسه و والد أحمد ملتصقا

فى  مانيحتضنه و يربت عليه سوى رضا الذى افتقد كل مالجىء األ 

م التى تصارع مرضها فى مشفى قريب و يوم واحد فبين حضن األ 

 كجذع لها فى حق ال خت التى حضن األ 
ً
تقرير املصير وقف وحيدا

  رض جدباء ال يرطبه ندى وال ترويه ماءأيابس فى 

 

عد ب باقياتعقارب الساعه تعانى الكساح مرت الساعات الكأن         

 خذ فريق كاملأب نتيجة الفحص الذى رقخذ الجميع يتأطول عناء و 

 املواساه و حاول إطباء من األ 
ً
 لتقاطإجراءه . خرج الطبيب متصنعا

 بعض الكلمات التى تقال فى مثل تلك الظروف
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(00) 

تعافت للدرجه التى ال تستعدى بقاءها ن أعاد بها إلى بيتهما بعد        

 دهجدي زماتأفى املستشفى . لكن حذرهم الطبيب من تعرضها ألى 

ى عبء . شكرا الطبيب على املجهود أن حالة قلبها لم تعد تتحمل أل 

نه قام بواجبه الذى قسم أبقراط من أ االذى بذله معها فأخبرهم

 أأجله . و 
ً
 عن سلمى  بلغه ايصال سالمه لرضا  . سألت مرارا

ً
و تكرارا

نهم برفقة عمتهم محروسه أختفيا من حولها فأخبرها أو رضا اللذان 

ى ن شاء هللا . لم يكن يعلم ما جر إباملستشفى و سيأتيان فى القريب 

 فكل ما 
ً
ظار نتإجرت عمليه و فى أنها أخبره به رضا ألسلمى تحديدا

ن أع يستطيمام والدته و أمكان نتيجتها حتى يظل متماسك بقدر ال 

نه سيتوجه أخبرها أودعها فراشها و أيخرج بها من عنق الزجاجه .. 

نه سيطلب من احدى أخبرها أليرى محروسه ليطمئن بنفسه و 

 ليهاإن تأتى لترعاها حتى يعود أجيرانهم 

 

 

 حتى يمهد لنفسه خبارهم األ إبدء الطبيب فى       
ً
خبار الجيده أوال

سرد الدباجه الركيكه التى فى عتاد خذ كاملأخبار السيئه . قذف األ 
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ألفها الناس ثم بدء سرد ما لديه : الحمد هلل األعضاء بتعمل بشكل 

 سفسليم و مراكز الحركه و النطق لم يصيبها ضرر.. لكن .. لل 

صفعه جديده تلطم  , قمة األمل هى بداية األلم .فقدت البصر . 

ى ضحأكبرج شامخ  اأخوههجمه مرتده على دفاع منهار . انهار  ,خدهم 

 . رغم 
ً
ليه إتجاه الذى وصلوا ن كل املعطيات كانت تسير فى الأركاما

 بحبال األمل لكنها كانت حبال هشه . حاول إال إ
ً
نه كان متعلقا

التماسك كما طلب منه الواعظ و دخل لسلمى . جفت منابع عينيى 

ه نخته التى لم يختلف حالها عأحتضنته أأحمد فكانت كالبئر الخرب 

 
ً
 و نئت به جانبا

ً
 كثيرا

 

 

مر و بالغه األ إحد على أوصل والدها و سأل عنها فلم يجرؤ         

نفراد بها بعض الوقت و من ثم ن و طلب ال ن رضا معها اآل أبلغوه أ

رس ى قواعده على جفون أليها . كان تعب السهر قد إيمكنهم الدخول 

ئة ررت تهيأمل فيبست شواطئها لكنها تماسكت ألقص ى درجه و ق

والد سلمى الذى بدى كجريح حرب وقع فى األسر ينتظر رصاصة 

 عادها للمنزل للتوأنه أفأخبرها  األمطمئنت على أرحمه . ذهبت له و 

 . و من ثم قدم إلى هنا

رٌّ   ض 
َ
َسان

ْ
أمل : ادعى لها يا عمى ربنا عز و جل قال " َوإذا َمسَّ اِلن

ْيِه 
َ
ِنيًبا ِإل ه  م   " َدَعا َربَّ
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 يدان : و نعم باهلل يا بنتى ز 

ِذيَن إذا  "" أمل : و كمان يا عمى عايزاك تصبر
َّ
اِبِريَن * ال ِر الصَّ ِ

 
َوَبش

وا 
 
ال
َ
 ق
 
ِصيَبة ْم م  َصاَبْته 

َ
ِ َو إأ

ْيِهْم إ نا َّلِلَّ
َ
ِئَك َعل

َ
ْول
 
 * أ

َ
ون ْيِه َراِجع 

َ
نا ِإل

 
 ْ
م  امل ِئَك ه 

َ
ْول
 
 َوأ

 
ِهْم َوَرْحَمة ِ

َوات  ِمْن َرب 
َ
 َصل

َ
ون د 

َ
 "" ْهت

 زيدان : خير يا بنتى ؟ أنِت مخبيه عنى حاجه ؟

بى وقاص ملا فقد بصره و أن سيدنا سعد بن إأمل : تعرف يا عمى 

كان مستجاب الدعوه و الناس بتطلب منه يدعى لهم . ففى واحد 

قاله . أنت مستجاب الدعوه و بتدعى للناس . طب ما تدعى ربنا يرد 

 أيه ؟عليك بصرك .. تعرف قاله 

 زيدان : أيه ؟

 " أمل : قاله " يا بني . قضاء هللا سبحانه عندي أحسن من بصري 

 

 

ترثى حالها لكنه  , ن يجدها منهاره ، يائسه ، بائسهأكان يتوقع      

ن يجلس أن دخل حتى نادته باسمه إفوجئ بعكس ما توقع . ما 

 بجوارها . لم يتمالك نفسه من الفرحه لَم ظن به خاطره

 سلمى .. أنِت شايفانى ؟ رضا :

 هشوفك إزاى و عينى متغميه يا أهبل أنت !سلمى : 

كالعاده ألقت به األمانى من قمتها إلى سفحها . كان قد أعد بعض 

الكلمات حتى يواس ى بها أخته لكنها هى من واسته . كمن ذهب للطبيب 
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 للعالج فعالج الطبيب . أخبرته 
ً
هذا ا نها راضيه بقضاء هللا و ربمأطلبا

ن أن تجنى املراكز األولى . أخبرها أيمانها و كما عودته البد اختبار ل 

ن األمل الزال أالواعظ جلب ألجلها أمهر استشارى مخ و أعصاب و 

 قائم فكررت كلماتها بأنها راضيه بقضاء هللا مهما كان

 

 

 

اتصلت أسماء بأمل تسألها ملاذا لم تأتى للكليه فتعجبت أمل لغباء 

 السؤال 

 زاى ؟إمل : أنا هنا مع سلمى هروح الكليه أ

 أسماء : هو أنِت كنتى بايته فى املستشفى ؟

 سيب ماما محروسه و سلمى أيوه . مكنش ينفع أأمل : 

 أسماء : طب أيه االخبار ؟

 أمل : الحمد هلل 

 أسماء : الحمد هلل على كل ش ىء . عايزه تفاصيل

و الدكاتره كشفوا لى ساعتين اأمل : الحمد هلل أمل فاقت من حو 

 عليها و الحمد هلل هتقدر تمش ى تانى

 أسماء : و النظر ؟

 أمل : بمراره : الحمد هلل على كل ش ىء
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بدون مقدمات سقطت دمعه من عينى أسماء ملا تأكد لديها ما كانت 

حاولت التماسك و سألت عن حالة سلمى بعدما علمت  . تتوقعه

 رد بها رضا من بعد الفحصن فقد انفنها لم ترها حتى اآل أفأخبرتها 

 ن . انهت املكامله داعيه لها بالصبر و الثباتمباشرة و لم يخرج حتى اآل 

 

 

 

 منهن تتبارى فى       
ً
ظهار إالتم النسوه حولها يطمئنن على صحتها و كال

نها فى أنهن رغبن فى زيارتها فى املشفى لكن كان الرد أمعزتها لديها و 

الطيب  الشعور على  نشكرته . وح بالزيارهيه املركزه و غير مسماالعن

تجاهها و تمنت لو كانت سلمى موجوده لتقم بواجبات الضيافه . 

فأنسحبت احداهن من لسانها و تصعبت و قالت : ربنا يقومها 

ن شاء هللا هترجع و تنور بيتها .. لم تفهم مغزى الجمله إبالسالمه و 

ت تلك الجمله لكن نظرات النساء لبعضهن و الزمجرات التى تل

ن يبلغنها ما األمر . فرفضت أترجتهم  . أطلقت الوساوس فى قلبها

نصراف . لكنها الغالبيه العظمى و بدأت واحده تلو األخرى فى ال 

فانسحبت احداهن من  . مرن يبلغوها ما األ أاقسمت على الباقيات 

لسانها و كأنها تلقى بحمل املسئوليه عن عاتقها : حد يقولها يا 

نه اليقين الذى ال يزعزعه شك إه دى بنتها و من حقها تعرف .. جماع

صابها مكروه فغيابها الغير املبرر و غياب رضا كذلك أن سلمى أالبد 
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مر ن األ أشارات يفهمها اللبيب لكنها لم يخطر ببالها إثم والدهم كانت 

ن ربما رضا يحاول اقتراض بعض أكل ما دار بخلدها  . متعلق بسلمى

ى بمصاريف املستشفى و سلمى تساعده فى ذلك .. توسلت املال ليف

 أليهم إ
ً
خبروها أن أن يخبروها ما جرى لفلذة كبدها فلم يجدوا بدا

 نباء متداولهأبما لديهم من 

 

 

ن عمتها و صديقاتها بالخارج أخبرها أو  هانتهى رضا من حديثه معا     

ن خرج إا ن يسمح لهم بالدخول . مأطمئنان عليها فطلبت ردن ال أ

 
ً
و الرد أمام الباب لم يستطع النظر فى عينيه أحتى وجد والده واقفا

ط نه يعلم الضغو على تساؤالته و ابتعد عن الغرفه . تركه والده أل 

 التى يمر بها و دخل لسلمى  

 
ً
 خفاء مشاعره . كل ده بتقطعوا فى فروة مين ؟ إالحاج : محاوال

يها فى الفراغ لكن خانها ن سمعت صوته حتى ابتسمت و مدت يدإما 

يديها تجاه املعاكس لتوقعها تجاه وجهته . فوجئت به يحتضنها من ال

نها لم تفلح فى املناوره . احتضنها و بكى حتى تساقطت دموعه أفعلمت 

 نها بخير حال فلم البكاء ؟أخبرته أمبلله مالبسها . 
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(09) 

 

أس يمان ، حلت كرضت بقدرها فى يقين ، تجرعت مرارة مصيبتها فى إ

حرمان البصر بسكاكر بقاء البصيره ، كان فقدانها لبصرها أهون 

عليها من فقدان والدتها التى لم تستطع تحمل مصيبة ابنتها و فارقت 

  الحياه منذ عملت بم جرى لفلذة كبدها

 أمل : شدى حيلك يا سلمى ، لكل أجل كتاب

  سلمى : 

 أمل : طب اتكلمى ، ردى بأى حاجه طيب

مى : سل   

أمل : يا بنتى حرام عليكى اللى بتعمليه فى نفسك ده ، اتكلمى ، عيطى 

 نكإ، عبرى عن مشاعرك ، الكبت ده مش كويس عشانك و خصوصا 

 لسه خارجه من جراحه فى املخ

  سلمى : 

أمل : طب وهللا لو ما رديتى عليه ما أنا مكلماكى تانى ، أنا دماغى أنشف 

 منك برضو

 يا أمل ، حتى معرفتش أودعهاسلمى : أمى ماتت 
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 أمل : أدعى لها بالرحمه ، هى محتاجه دعاكى و هللا

سلمى : و أنا مين هيدعى لى، مين هياخد باله منى ، مين هيملى عليه 

البيت ، مين هفضفض معاها ، مين هتعرف أسرارى ، مين اللى أول 

ه أيمرجع من برا هسأل عليها ، أنا مليش غيرها يا أمل ، عارفه يعنى 

  أمك تموت

  أمل : يا ستى تعإلى خدى أمى ، و هللا ما هستخسرها فيكى

 سلمى : ربنا يخليهالك ، مبيحسش بقيمة النعمه إال اللى أفتقدها

أمل : أنا عارفه و هللا و مقدره، بس أنِت يا سلمى ما شاء هللا عندك 

أنه يكون أخوها و عندك أب يا ريت كل األبهات زيه ى أخ أى بنت تتمن

 ، فى غيرك معندوش كدا

ح ستحاله حد يماله ، أال صحيإسلمى : ربنا يخليهم ليا ، بس فراغ األم 

   رضا فين ؟

من كاندى كراش ، ثم ألحت عليها ذبذبات  01نتهت من املستوى الـا

تصال روتينى لتقديم واجب العزاء لسلمى ،االواجب فأجرت   

 أسماء : إزيك يا أمل

  أمل : الحمد هلل

ممكن أكلم سلمى ؟ أسماء :  
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 أمل : و أيه عرفك أنى عندها

 أسماء : و أنِت يعنى هتسيبى واجب زى ده يفوتك

 أمل : كويس أنك عارفه أنه واجب

 أسماء : ما أنا بتصل أهوه عشان أعمل الواجب

ة واجب مش أكتر بقىيأمل : دى تأد   

 وأسماء : أنِت ليه بتتكلمى كأنك صاحبة العزا وال سلمى دى نعرفها 

يهعشرة عمر ، دى يا دوب معرفه سطح  

نى اتعرفت على إأمل : صحيح أنا أعرفها من قريب بس بجد فخوره 

حساسإواحده زيها ، ع األقل عندها   

 أسماء : و عندها أخ كمان

 أمل : أنِت واعيه للكالم اللى بتقوليه ده

خد باله من املوضوعأأسماء : يا شيخه بقى ، دا األعمى   

ش مصدقه نفس ى ، عن أذنكأمل : أنا بجد م  
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ً
فى بالدنا يمثل العزاء الرصيد الجتماعى لعائلة املتوفى ، و كال

على حسب مدخراته ، و بالطبع كان لرضا رصيد وافر من املعزيين ، 

 كرر فى تلك الظروفتكلمات رتيبه و جمل محفوظه عن ظهر قلب ت

  الكاحله

ما حمرار و ترسب على جفونهعليهما ال  نهكهما البكاء و طغىأبعينين 

صبح جلد مشدود على عظم أمتصت نضارته و أالسواد و وجه ذبل و 

 كالخيمه املنصوبه على السوارى وقف رضا يستقبل واجب العزاء

 

 بقول رسول هللا 
ً
 ملسو هيلع هللا ىلص عمال

 
تل سيدنا جعفر " اصنعوا آلل جعفر حين ق

 و أرسلته طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم " صنعت والدة أحمد ط
ً
عاما

 حتى أ، أبت سلمى   إليهم
ً
ن تتناول أى ش ىء و رفضت رفضا قاطعا

يأست أمل منها فأسلمتها لعمتها محروسه التى لم تنل منها سوى ما 

يه أن تخبر أحمد ليخبر آنالته أمل ، فما كان من أمل إال أن أخبرت 

 هرضا برفض سلمى لتناول أى طعام كما رفضها التام لتناول أى أدوي

  ، و بهذا النهج ستنتكس حالتها

 

نفرد بسلمى فى محاوله أترك رضا الرجال و خلع عباءة حزنه و 

 لثناءها عن رأيها
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  رضا : و بعدين معاكى

 سلمى : هعيش ملين ؟

 نك نور عينيه وال أيه ، صحيحإرضا : عشانى ، أنِت مش عارفه 

  سلمى : كنت

  رضا : كنتى و هتفضلى نور عنيه

نتهيت يا رضا ، حتى أمى اللى كنت مصبره نفس ى بيها راحت ا سلمى : أنا

 عيش عشانهاأو معدش فى حاجه 

  ختبارومال راح فين كالمك عن الصبر و الثبات و ال أرضا : نعم ! 

سلمى : الرضا بقضاء ربنا دى حاجه مفيش خالف عليها ، لكن 

ى قنتهيت يبانى إمينفعش نهمل األمر الواقع و كل الدالئل بتقول 

 هعيش ملين ؟

  رضا : تصنع القلق : أيه ده أنِت بقك فيه أيه ! افتحى بقك كدا

فتحت سلمى فمها بسالمة نيه فأطعمها قطعة لحم فجأه و أغلق 

 فمها بيده و أقسم عليها أن تمضغها و تبتلعها

 رضا : كملى بقى أكلك و لينا كالم كتير مع بعض بعدين
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(51) 

 

ها أمل و عادت لبيتها فال يصح أن تبقى معها مجبره ال مخيره تركت      

فى بيتها وال سيما و أن أخوها و أبوها قد عادا لبيتهم ، أحتضنتها 

حضن عميق بطريقه أقرب للتالحم و قبلتها و رحلت ، مخبره إياها أنها 

ستعود لها حين تسمح الفرصه التى ستكون قريبه بإذن هللا ،، 

هتمامها بها و وقفتها بجوارها إشكرتها سلمى على مجهودها معها و 

 كل هذه املده فنهرتها أمل بعتاب

 أمل : هو بين الصحاب شكر يا سلمى هانم

سلمى : كتر خيرك ، أنِت سايبه دراستك و كليتك و أهلك و واقفه 

  جنبى

أمل : هو أنا عندى أعز منك ، عقبال يا رب ما أقف جنبك يوم 

 فرحك

الخيرسلمى : يوم فرحى !!! ربنا يبشرك ب  
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الحظت محروسه أمل تهم بالخروج من البيت فسألتها عن وجهتها 

  فعلمت أنها تنوى العوده لبيتها

 محروسه : و هتروحى فى الوقت ده لوحدك إزاى ؟

 أمل : هتصرف يا ماما متقلقيش ، ما أنا ديما بروح من الكليه متأخر

ى أسيبك تروحى لوحدك ، و على ر أمحروسه : ال برضو مش هينفع 

  " املثل " من ميلة بختها سابوها تروح لوحدها

وصل البيت هبقى اتصل أطمنكأأمل : و هللا اطمنى ، و ملا   

ا ، أنا هقوم رضا يوصلكمحروسه : و هللا ما يحصل أبًد   

 أمل : ال ال ال ال باهلل عليكى

بدا الزم يوصلك و يطمن عليكىأمحروسه : و هللا    

ى غرفة رضا فوجدته مستلقى على تركتها فى ردهة املنزل و دلفت إل

حالته حتى ال  تظهره و نبعى دمع يفيضان من عينيه ، فتجاهل

 تزيدها عليه

 محروسه : هى عربية الشغل لسه معاك ؟

يوه يا عمتى ، خيرأرضا :    

لى وصل الضكتوره أمل بيتهاامحروسه : تع  
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 رضا : ما تخليها تبات مع سلمى يا عمتى

الزم تروح عشان أهلهامحروسه : مينفعش يابنى ،   

ناارضا : طب جهزى نفسك عشان تيجى مع   

   جى معاكم ليهأمحروسه : 

كون أنا و هى فى عربيه لوحدناأرضا : مش هينفع    

  محروسه : وسلمى هنسيبها لوحدها

 رضا : خلى الحاج يقعد معاها على ما نيجى

ت سركبت محروسه فى الكرس ى األمامى املجاور لرضا بينما جل       

أمل فى املقعد الخلفى خلف مقعد محروسه ، كعادتها محروسه 

حاديث من هنا و حوارات من هناك ، تتذكر أطراف أخذت تجتذب أ

 احيأخرى ، تبكى أخيها تاره و تتذكر مصيبة سلمى تارة أزوجة 
ً
و  نا

 احيأتصبر نفسها بنفسها 
ً
 أ نا

ً
خرى  ،، على غير عادته كان صامتا

 بكرسيه 
ً
 مائال

ً
ناحية باب السياره يتابع الطريق بشرود ، ساكنا

 احيأيجفف دمعه 
ً
 احيأوراق املناديل أو يسعل فى  نا

ً
خرى ، كانت أ نا

صامته لكنها كانت تختلس النظر له بين الفينة واألخرى ، تراه ماذا 

زداد الحمل عليه و تداعت عليه إسيصنع و ماذا سيكون مستقبله ، 

احد ، ردت من شرودها حين صابتاه فى آن و أالهموم ، مصيبتان 

حاولت مام منزلها فأقتراب وصولها لبيتها ، استقرت السياره إشعرت ب
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ا صابه ، كان رضأن تفتح باب السياره لم يفتح من الداخل لعطب أ

على غير ،  قد نزل من مقعده و ذهب و فتح لها الباب من الخارج

 املتوقع و غير املعتاد منه شكرها

يا دكتورهنا ارضا : تعبناكى مع  

كابد الخروج من وقع  أمل : بأحبال صوتيه مرتعشه و صوت

 املفاجأه : وال يهمك يا باشمهندس

 

 كراسته بيمناه و قلمه الرصاص بيسراه دخل عليها حجرتها 
ً
حامال

  مطالبا إياها بمساعدته فى حل الواجب املنزلى

هوم ويكإيزياد : مث عايف أعمى   

د ؟أسماء : مش عارف ليه يا س ى زيا  

 ياسمى ، و هو اص يابطيق أبيض و إيون يزياد : أعيف منين 
ً
بطنه  ا

 بيضه و ضهيه اسود

عمل أ هأسماء : ضرورى يعنى تحل الواجب دلوقتى يا زياد ، عايز 

 مكامله

سماءأزياد : ضيويك يا   
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(12) 

 

 يقلب األ       
ً
 شاردا

ً
وضاع فى ذهنه ، بين والدته عاد كما ذهب صامتا

 بدون وليفته ، الراحله و أخ
ً
ته املريضه و أبوه الذى أصبح وحيدا

نوبات من الهموم تثاقلت على صدره " ال إله إال أنت سبحانك إنى 

كنت من الظاملين " قالها رضا و أعتدل فى جلسته حين رأى لجنه 

 
ً
 مروريه على الطريق تستوقف السيارات عشوائيا

ه و سالحه ه لسنضابط متباه برتبته التى ال تتجاوز النقيب بالنسب

 يتفقد السيارات و خاصة 
ً
الشخص ى الذى أمال خصره بثقله واقفا

املالكى ، " مش طلباكم خالص الليله " زفر بها رضا و هو يتفقد 

 الصطدام فى 
ً
 عن الرخص ، تهادى تفاديا

ً
شماسة السياره بحثا

 الحاجز الحديدى املوضوع لستيقاف السيارات 

 الضابط : رخصك 

  رضا : اتفضل

 الضابط : هى مش عربيتك وال أيه ؟

رضا : دى عربية الشركه اللى شغال فيها ، و الشركه مديهالى  األيام  

 دى عشان عندى ظروف شخصيه
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 : ظروف وال جوابات
ً
 الضابط : ممازحا

 رضا : ما شاء هللا ، أنتم بتعرفوا تألشوا

 الضابط : ألشميدس

 رضا : سبحان هللا ، هو حصل أيه فى البلد 

 لضابط : دى إستراتيجيه بجربهاا

 رضا : نعم !!!

 الضابط : هى مش الشرطه فى خدمة الشعب ؟

 رضا : إشاعات يا باشا

الضابط : املهم أنا شايفك وشك متعكر كدا قولت أروش معاك 

 شويه

 رضا : يفرك عينيه ليتأكد من يقظته ،، هو أنا فى مصر ؟

 الضابط : أيوه

 ط فى الداخليه املصريهرضا : و دا كمين ؟ و حضرتك ظاب

 الضابط : أيوه و هللا

 رضا : أنا مش مصدق نفس ى بجد 

 الضابط : كالمك ده بيأكد استراتيجيتى 

 رضا : اللى هى أيه ؟
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الضابط : إننا لو إتعاملنا كويس الناس هتشك فينا و هنفقد هيبتنا 

، تتخيل إن املواطن لو وقفته بإحترام و سألته عن تحقيق الشخصيه 

فيك و يسألك عن الكارنيه و لو وقفته بقلة األدب هيقولك هيشك 

اتفضل يا باشا و هو ركبه بتخبط فى بعض ! املواطن  ملا بيتعامل 

كويس بيروح يكتب ستيت ع الفيس أنه اتعامل معامله كويسه رغم 

إن املفروض العكس هو اللى يحصل ؛  أركنلى بقى على جنب عشان 

 هنفتش العربيه 

زلها من السياره حتى يتسنى لهم التفتيش ، ، فتشوا أيقظ عمته و أن

السياره تفتيش من يبحث عن إبره فى كومة قش فلم يجدوا ش ىء و 

كأنهم كانوا يبحثون عن ش ىء من األساس ، أخذ الرخص و ركبت 

 عمته و أنطلق 

نظمت محروسه أبيات املدح فى أمل طوال الطريق ، تحدثت عن      

 الثناء شهامتها و شطارتها و جما
ً
لها و حالوة روحها و لم تنس ى طبعا

على إلتزامها و أخالقها و أهلها الطيبين ، كانت كالخاطبه التى تسوق 

 معها بجسده فقط و 
ً
زبائنها لدى الخطاب ، و لكن رضا كان متواجدا

 عقله كالغزال الشارد 
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 على فراشه فى غرفه تامة الظالم يسودها الصمت إال من       
ً
ممدا

األصوات القادمه من خارجها ظل أحمد يفكر فى أمرها ، كيف  بعض

لها بعد أن كانت زهره يانعه يفوح عبيرها فى أرجاء منزلها أن تجلس فى 

مكان واحد و ال تنتقل إلى مكان آخر إال بمساعده ، كيف سيكون 

مصيرها العلمى و التعليمى ، هل ستقف عند حد الثانويه العامه 

 لم التى لم تكملها بعد 
ً
 و إيابا

ً
؟ أمور شتى أخذت تتالعب بأفكاره ذهابا

 ينتشله منها إال راحة آيه و هى تطبطب على كتفه برفق

 آيه : أنت نايم يا أحمد

 أحمد : ها ! أنت هنا من أمتى

 آيه : لسه داخله 

 أحمد : ممكن تسبينى لواحدى شويه 

 آيه : ال

 أحمد : أيه الغالسه دى

 يهآيه : عايزه أتكلم معاك شو 

 أحمد : مش وقته

 آيه : هو ده وقته

 أحمد : خير ؟

 آيه : أنت ناوى على أيه ؟



050 
 

 أحمد : فى أيه بالظبط ؟

 يه : سلمى يا أحمدآ

عاد رضا و عمته إلى سلمى فوجداها نائمه و بجوارها أبيها يبدو        

عليه أن غلبه النعاس و بجوارهم بقايا طعام دالله على أنها تناولت 

 أيقظ رضا والده حتى يذهب ليرتاح فى فراشه عشاءها ، همس
ً
 ا

 والده : حمد هللا على السالمه ، اتأخرتوا كدا ليه ؟ 

 رضا : هللا يسلمك ، كان فى لجنه فى الطريق و أنت عارف رزالة الظباط 

والده : الحمد هلل إنك وصلت بالسالمه ، سلمى اتعشت و وضيتها و 

 صلت و نامت 

 ح كمل نومك و أنا هفضل جنبها رضا : الحمد هلل ، طب رو 

 والده : ال روح أنت ناملك شويه أنت باين عليك التعب 

 رضا : ال أنا مش جايلى نوم دلوقتى ، ويال بقى عشان متصحاش

 

 

ذهب والده إلى غرفته لينام فيها ألول مره بدونها ، بدت الغرفه     

ده جدي كالصحراء التى ال حدود لها ، أضفى السكون و الظالم أبعاد

للفراغ ، تهادى إلى فراشه فى صمت و ماله بجانبه على الوساده 

الرطبه و أطلق السد لفيضان عيناه ليغمرا خديه بدموع حارقه ، كان 
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يستجدى عيناه أن تجودا بالدموع ألنه وجد راحته فى البكاء ، تمنى لو 

 لوال أن بقايا جينات متأصله فيه أخبرته أن 
ً
استطاع النحيب جهرا

 كاء ليس من شيم الرجالالب

 أحمد : مالها سلمى يا أيه

 آيه : هتعمل معاها أيه ؟

 أحمد : اللى كنت ناوى عليه إن شاء هللا 

 يه : حتى بعد اللى حصل آ

أحمد : بص ى يا أيه أنِت  يمكن متفهميش الكالم اللى هقول دلوقتى 

 لكن هتفهميه بعدين

 ه : اللى هو ؟آي

 معرفهوش ، أنا أحمد : أنا بتمنى سلمى مش عش
ً
ان شكلها ، اللى أصال

بتمنى روحها من كالمك عنها ، عشان طيبتها و جدعنتها و إلتزامها اللى 

 بتحكيلى عليه 

 آيه : أنا غلطانه أنى كنت بحكى عنها عشان علقتك بيها

 أحمد : و أنا فى طريقى لتصحيح الغلط ده

ى مى دلوقتآيه : يا أحمد أنا مقدره نيتك  بس الظروف أتغيرت ، سل

مش دراعها مكسور وال مخيطه كام غرزه ، سلمى فقدت بصرها يعنى 

 نسبة نجاح إنها تكون زوجه قل بكتير 
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آيه : طب بفرض أن الحادثه دى حصلت بعد الجواز كان املفروض 

 أتخلى عنها يعنى ؟

آيه : يابنى أفهم ، أنا و هللا بحب سلمى و بحبك أنت كمان و خايفه 

 ى قرار أخدته بقلبك مش بعقلكأنك ترجع تندم عل

أحمد :  ال متخافيش ، و بعدين أنِت شايفه رضا و سلمى هيوافقوا 

 يعنى ، رضا استحاله يتخلى عن سلمى بعد اللى حصل لهم 

 آيه : يعنى أنت لسه عايزها ؟

 أحمد : أنا عمرى ما عوزت غيرها ..

 آيه : طب لو رفضوا ؟

 أحمد : هنحاول مره و اتنين و ألف ، و اللى ربنا عايزه هيكون 

آيه : قصدى على بابا و ماما ، أوعى تفتكر أنهم هيوافقوا بالسهوله 

 دى

 أحمد : هقنعهم إن شاء هللا

آيه : عموما لسه بدرى على الكالم ده ، كنت بس عايزه أعرف أنت 

 ناوى على  أيه مش أكتر

 

 

 



054 
 

 

مخلفات الطعام من غرفة سلمى و ذهب بها إلى جمع األطباق و        

املطبخ ليغسلها ، ثم توضأ وصلى قيام الليل و جلس يقرأ القرآن فى 

صمت بجوارها، و هو يختلس النظر إليها كل حين ، شعر بها تكاد 

تستيقظ من النوم فمرر يده على الشاش الدائر حول رأسها ليطمئنها 

 بوجوده 

 رضا : صح النوم يا جميل

 ى : إحنا أمتىسلم

 رضا : " حين تنطق يقف الزمان لثغرها تبجيال "

 سلمى : رحعنا تانى للشعر األهبل بتاعك ده

 
ً
 رضا : آه يا دزمه ، طب أنا غلطان أنى بدلعك أصال

 سلمى : و أنت تقدر متدلعنيش يا أخ

 رضا : يا سلمتى أنِت الدلع ظهر علشانك 

 سلمى : ربنا يخليك ليا 

 5يا يا حبيبتى ، الساعه لسه رضا : و يخليكى ل

 سلمى :  و أنت سهران ليه لحد دلوقتى

 رضا : مستنيكى تصحى عشان أغلس عليكى 

 سلمى : طب روح نام عشان الشغل
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 رضا : شغل مين أنا واخد أجازه مفتوحه

 سلمى : ليه إن شاء هللا

 رضا : بغير جو 

 سلمى : روحت أمل

 رضا : أيوه ، تعبت معانا و هللا

 ربنا يجازيها خير سلمى : 

 رضا : باين عليها بتعزك جامد

 سلمى : أصلى بنت حالل 

 رضا : ماش ى يا ست سلمى 

 سلمى : و أنت أيه رأيك فيها

 رضا : رأيى أنا !!! و أنا مالى ؟

 سلمى : قصدى يعنى شايفها إزاى 

رضا : و هللا اللى أقدر أقولهولك إن نفسها حلو فى الطبيخ و ذوقها 

 األكل  عالى فى تجهيز

 سلمى : مش شايف حاجه غير كدا ؟

رضا : شايف إنها بنت ناس طيبين و محترمه و طيبه و جدعه و كفايه 

 إنها مستحمله واحده زيك و واحده زى عمتى محروسه
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 سلمى : بقى كدا ! ماش ى يا عم رضا 

 

رن هاتفه على غير العاده فى هذا الوقت املتأخر من الليل فإذا به 

و يسأله إن كان يريد أى ش ىء أو أى مساعده  أحمد يطمئن عليه

يستطيع القيام بها و يستعلم منه متى سيأتى  للعمل ، أنهى رضا 

 إياه على رخامته فى االتصال 
ً
 إياه على الهتمام و معاتبا

ً
املكامله شاكرا

 
ً
 متأخرا

 الصبح  5رضا : عيل رخم ، حد يتصل 

 سلمى : يعنى الراجل غلطان أنه بيطمن عليك

 : صاحبى و متعود منى على كدا ملكيش دعوه رضا

 سلمى : دا أنت اللى عيل رخم ع فكره

 رضا : آيه بتسلم عليكى على فكره 

سلمى : هللا يسلمها ، ما تحكى لى حدوته فى الليله اللى مش راضيه 

 تخلص دى

 رضا : بس كدا دا أنِت تؤمرى 

 سلمى : األمر هلل

 يحلى الكالم إال بذكر النبى عليه رضا : كان يا مكان يا ساده يا كرام ما

 الصالة و السالم 
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 سلمى : عليه أفضل الصالة و السالم

رضا : كان فى أمير طلع فى رحلة صيد و كان واخد معاه بعض الجنود 

و الخدم و النديم بتاعه و ملا راحوا الغابه عشان يصطادوا الغزالن 

 ه فى إتجاهكان الخادم يجهز السهم للمير و يشدله الوتر و يوجه

الغزال و األمير كل اللى يعمله إنه يمسك السهم على الوتر املشدود و 

 
ً
يحاول يصوب فى إتجاه الغزال ، و كالم فى سرك األمير أصال

مبيعرفش يصطاد ، فكان النديم بتاعه موص ى جندى ماهر فى الصيد  

يتخفى ورا األمير و يكون جاهز بالسهم بتاعه و أول ما األمير يحاول 

صطاد الغزال يجى الجندى املتخفى يصطاد هو الغزال و باقى الجند ي

 األمير 
ً
و الخدم يصقفوا للمير على أنه هو اللى اصطاد الغزال و طبعا

ده ال اصطاد و ال عمل حاجه حتى السهم بيطلع فى إتجاه و الغزال 

بيكون فى إتجاه تانى  ، املهم بعد ما املوضوع اتكرر أكتر من مره األمير 

كر نفسه صياد بجد و قال أنا هطلع الغابه أصطاد لوحدى و مش ف

عايز أى حد معايا ، يهديك يرضيك مفيش فايده ، طب حتى خد حد 

يلم وراك الغزالن اللى هتصطادها و هو راسه و ألف بولغه قديمه 

ليطلع لواحده ، املهم يا ست سلمى محدش عرف يقنعه بحاجه 

 طلع لواحده ، ركب حصانه و
ً
مال جعبة األسهم و طلع على  وفعال

الغابه ، يشوف الغزال من هنا و على ما يجهز السهم و ياخد قرار 

التصويب تكون ماتت ناس و عاشت ناس و كواكب أكتشفت و 

كواكب أختفت  ، سهم فى اليمين و سهم فى الشمال و سهم فى السما 

و سهم فى األرض لحد من األسهم اللى معاه قربت تخلص و هو حتى 
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صادش فرخه ، لحد ما كان مجهز السهم و هيصوب فى الغزال اللى م

 صوب السهم بس للسف السهم جه فى 
ً
على األرض قدامه و فعال

القرد اللى واقف فوق الشجره اللى وراه و متسألنيش حصلت إزاى 

 دى 

 رضا : سلمى ، أنِت نمتى ! للدرجادى الحدوته ممله
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                                                   (55) 

 

ألول مره لم تكن بكامل أنتباهها أثناء املحاضره ، كانت تجاهد       

النعاس حتى أنها كانت ترفع جفنيها بيديها ، ما إن انتهت املحاضره 

حتى ركضت على الحمام و غسلت وجهها باملاء البارد لتستطيع إكمال 

الك و طلبت مج كبير من النسكافيه الب اليوم ، ثم ذهبت إلى الكافيتريا

 ، أتت إليها أسماء على إستحياء و جلست بجوارها 

 أسماء : أنا أسفه

 أمل : بإستغراب ، أسفه على أيه

 أسماء : على الكالم اللى قولته فى الفون 

 أمل : ال عادى

 أسماء : دا أنِت زعالنه بقى !

 أمل : دى وجهة نظرك و واجب على إحترامها

 : وجهة نظر ! دا أنِت مكبره املوضوع بقى أسماء 

 ، واحده املفروض أنها تعرفنى كويس و تعرف تربيتى و 
ً
أمل : ال أبدا

 أخالقى و بعد دا كله مفكرانى مصاحبه واحده عشان أخوها 
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أسماء : يا بنتى دا ممكن يكون كالم الناس عنكم ، أيه اللى يخلى 

لسه فى ثانوى و واحده مقربه تخلص كلية صيدله تصاحب بنت 

متعرفهاش غير من مده قصيره ، و تروح عندها البيت ، و تقعد 

معاها ، و تبات معاها فى مستشفى ، و العالقه بينهم تتوطد بالسرعه 

 دى  غير إن يكون لها هدف من الصحوبيه دى 

 دا مش تفكير الناس دا تفكيرك أنِت ألن محدش يعرف 
ً
أمل : أوال

 فرق السن أو املستوى العلمى دا التفاصيل دى غيرك ، ثاني
ً
ا

ميمنعش أن سلمى عندها فكر و رأى أحسن منى و أكيد أنِت عارفه 

أن سيدنا أسامه بن زيد قاد جيش و هو عنده عشرين سنه و فى 

حضرة أبو بكر الصديق و عمر بن الخطاب و غيرهم من عظماء 

 لنىالصحابه يعنى السن مش مقياس يا دكتوره ، أما بالنسبه 

رجعى لكتب التاريخ و شوفى األنصار عرفهاش غير من مده قصيره فام

عملوا أيه مع املهاجرين اللى ميعرفهومش غير من مده قصيره و 

بالنسبه إنى روحت لها املستشفى أو البيت فيكفينى حديث رسول 

ََ ْْ رِ ِإنَّ هللَا َعزَّ َوَجلَّ يَ ُقوُل يَ ْوَم اْلِقَياَمِة: يَا اْبَن آَدَم مَ  " ملسو هيلع هللا ىلصهللا    ََ ُُ ْْض
 َُ  تَ ُعْدِن، قَاَل: يَا َربِ  َكْيَف َأُعوُدَك؟ َوأنُ َربُّ اْلَعاَلِمنَي، قَاَل: َأَما َعَِْم

ََُل  َُ َأنََّك َلْو ُعْدَتُه َلوَ َأنَّ َعْبِدي  ََ ْْ تَ ُعْدُه، َأَما َعَِْم ِِ ِعَْْدهُ نا َمِرَض ََ   َجْدَت

 به ؟ال لسه مش مستوع.. " عرفتى بقى ليه العالقه بتتوطد بسرعه و 

أسماء : خالص يا أمل ، أنا اللى وحشه و مبفهمش و فيا كل العيوب  

 ، إرتاحتى ؟
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أمل : و هو ده األسلوب اللى متعوداه منك عمرك ما بتتناقش ى وال 

 بتتقبلى النقد 

 أسماء : خالص يا أمل دا أخر كالم بينا و عمرى ما هكلمك تانى 

  أمل : ال حول وال قوة إال باهلل

 

 

فارقت الجبيره رأسها كما فارقها األمل األخير  فى إستعادة بصرها      

بعد أن ردت عليهم إحدى كبرى املستشفيات فى لندن تخبرهم أن 

الحاله ميئوس منها و ال جدوى من محاوالت أمهر األطباء ، كانت قد 

أعدت نفسها لهذا األمر فتقبلت الخبر بصدر رحب و إن كان ال يخلو 

 لم مفارقة األمل الضئيل ، من أ

 

 بما        
ً
 إلى سابق عهدها و انشغل كال

ً
 رويدا

ً
عادت الحياه رويدا

 
ً
يشغله فقد عادت محروسه إلى بيتها ملراعاة عبده و عاد رضا مجبرا

 بالفصل لتعديه أيام األجازات املسموح 
ً
إلى عمله بعد أن تلقى إنذارا

مة المتحانات التى كانت بها و لكن لم تنقطع عنها أمل حتى فى مع

 لتعويض  ، تخوضها و كذلك كانت آيه 
ً
 تاما

ً
تفرغ لها والدها تفرغا

 أن يمل عليها 
ً
غياب رضا أثناء ساعات العمل ، كان يحاول جاهدا

فراغها و ينير الظالم الذى أصبحت فيه ، كان يقرأ عليها القرآن و 
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لنكت بعض ايراجعها فى حفظها و يقص عليها القصص و يلقى عليها 

 لذلك 
ً
 و الطرف من كتاب إبتاعه خصيصا

 سلمى : فاكر أيام ما كنت بفوز عليك فى مسابقات رضا

 والدها : بالش كذب دا أنا اللى كنت بسيبك عشان متزعليش

 سلمى : بقى كدا طب ملا رضا يجى هنشوف مين اللى هيفوز على التانى

 

 عن قدوم محروسه           
ً
و أمل ، فتح لهن دق جرس الباب معلنا

والدها و أدخلهن لها و ذهب ليعد واجب الضيافه فتبعته محروسه 

  تاركه سلمى و أمل بمفردهم ،
ً
 يحاول جاهدا

ً
فى املطبخ وقف تائها

 إعداد الشاى ، كانت قد تبعته محروسه فحملت عنه هذا العبء

 محروسه : النظام ده مش هينفع يا خويه

 زيدان : نظام أيه ؟

ام البيت ده ، دلوقتى البيت مفيهوش ست بيت و أنت محروسه : نظ

و سلمى مفيش حد يخدمكم و رضا يا حبة عينى مش هيقطع نفسه ، 

فى الشغل طول النهار و يجى يشوف طلباتك و طلبات سلمى و شغل 

 البيت بالليل

 زيدان : عايزه تقولى أيه يا محروسه

 محروسه : الجواز 
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ه ستالس و أخذت توزع عليهم كانت قد رصت أربعة أكواب على صيني

حبيبات  السكر بالتساوى و من ثم حبيبات الشاى و أوراق النعناع 

، كانت املياه قد أصابها الفوران من جراء الغلى ، فأمسكت مقبط 

الغاليه و أخذت تسكب املياه فى األكواب ، صنعت كل هذا فى صمت 

 مصطنع حتى تتيح ألخوها فرصة تقليب الفكره فى رأسه

ان : و هللا أنا فكرت فى املوضوع قبل كدا بس أنِت عارفه البير و زيد

 غطاه و الظروف اللى إحنا طالعين منها

محروسه : قلبت محتويات كل كوب بملعقه صغيره دون أن تترك 

العاده املتوارثه بطرق حافة كل كوب ثالث طرقات خفيفه بامللعقه 

 نت معندكش مانع ؟قبل أن تنتقل للكوب اآلخر ، ثم أردفت : يعنى أ

 

 

كانت أمل جالسه بجوارها على الفراش و هى تقص عليها نصف       

الحدوته التى قصها عليها رضا و لكنها كانت ماكره و لم تبلغها أنها ال 

تعرف تكملة الحدوته ، و كانت تقص بنفس األسلوب الذى كان يحكى 

 به رضا

 هسلمى : و هو راسه و ألف بولغه قديمه ليطلع واحد

 أمل : تبسمت بثغرها العذب ، بولغه  يا سلمى !!! 

 سلمى : و هللا رضا قالها كدا ، و من باب األمانه إنى أنقلها زى ما هى



064 
 

 أمل : ماش ى يا أمينه ، كملى

 سلمى : ممازحه .  أمينه مين ؟ هو فى حد تالت معانا ؟

 أمل : بطلى رخامه و كملى الحدوته أنا قربت أنام منك

 نا نمت بعد كدا بشويهسلمى : مهو أ

 أمل : نعم ياختى ! يعنى أنِت مش عارفه الحدوته كلها ؟

 سلمى : أحم أحم ، هو الكذب حرام ؟

 أمل : أومال يعنى مستحب 

 سلمى : بصراحه بصراحه هو لسه مكملهاش ليه

أمل : يعنى أقتلك دلوقتى و أضيع مستقبلى ، أخنقك و أخش فيكى 

 لظبط السجن ، وال أعمل فيكى أيه با

 سلمى : يعنى أفضل متشوقه أنا لوحدى 

دخلت عليهم محروسه حامله بين يديها كوبين من الشاى و ما لبثت 

 
ً
 أن خرجت مجددا

 سلمى : أال صحيح الدكتوره أسماء أخبارها أيه ؟

 و كأنها تذكرت نظرة أسماء لها 
ً
 أمل : عبث وجهها بعد أن كان مشرقا

 سلمى : أمل ؟ 

 ىأمل : نعم يا حبيبت
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 سلمى : بقولك أخبر أسماء أيه

أمل : بصراحه يا سلمى حصل بينا سوء تفاهم و هى معدش ى بتكلمنى 

و حاولت أكلمها كذا مره بتقفل موبايلها ملا تشوف رقمى ، حتى فى 

 الكليه كل واحد فى حاله

 سلمى : ليه حصل أيه لدا كله ؟

 أمل : خير إن شاء هللا ، املهم هعرف باقى الحدوته إمتى ؟

سلمى : أحست أن أمل تحتفظ بسرية األمر لنفسها فأبت أن تتطفل 

عليها : النهارده إن شاء هللا ، ملا أعرفها من رضا هبقى أكلمك 

 أحكيهالك

 أمل : ملا نشوف 

 

أمسكت بكوب الشاى خاصتها و ارتشفت منه رشفه ثم مسحت 

 ، نظرت له مستمعه لحديثهكاألفاعى شفتيها بلسانها 

محروسه أنِت عارفه عشان نقوم و نجوز رضا دلوقتى  زيدان : بس يا

 يلزمنا قد أيه ؟

 محروسه : و مين جاب سيرة رضا دلوقتى !

 زيدان : مش أنِت بتقولى جواز ؟



066 
 

محروسه : أنا قصدى نجوزك أنت ياخويا ، أنت لسه بصحتك و 

 محتاج واحده تراعيك و تشوف طلباتك 

،  ، جواز أيه اللى بتقولى عليهزيدان : أنِت اتهبلتى وال أيه يا محروسه 

 أنا ال يمكن أتجوز بعد أم رضا

محروسه : هو أنا بقولك هات واحده حبها و ال ترجع لك شبابك ، أنا 

 قاصدى واحد تاخد بالها منك أنت و رضا و سلمى 

 زيدان : قصدك خدامه يعنى 

محروسه : ال مش خدامه ، السوريات ماليين البلد ممكن نشوفلك 

عانس وال مطلقه وال حتى بنت بنوت و دول الظروف جايه أى واحده 

 عليهم و ممكن يوافقوا بأقل حاجه

زيدان : ال حول وال قوة إال باهلل ، بفرض أنى موافق أتجوز من األساس 

، هل يصح أنى أستغل ظروف الناس عشان أخدم ظروفى ، يعنى 

 معشان هم الظروف جايه عليهم نعتبرهم جوارى و سبايا و نستغله

 بالطريقه دى و نيجى عليهم إحنا كمان؟ 

محروسه : هو إنك تستر واحده و توفر لها سكن و مرعى فى مقابل 

 إنها تخدمك وتخدم عليتك و تشوف طلباتكم يبقى إستغالل

زيدان : أيوه إستغالل و ظلم كمان ، الزواج إيجاب و قبول ، و لو فى 

ى و هتبقى عارفه إنبنت وافقت إنها تتجوز واحد زيى و بظروفى دى ، 
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متجوزها عشان تعمل اللى أنِت بتقولى عليه ده ،  عمرها ما هتكون 

 موافقه عن طيب خاطر ، هتبقى مجبره 

 محروسه : بالها سوريه ، ندورلك على واحد مصريه 

زيدان : ال حول وال قوة إال باهلل ، أنا معترض على املوضوع من األساس 

 تغالل السوريات اللى بقى منتشر، أنا كنت بتكلم بس عن موضوع إس

 األيام دى 

 محروسه : ما هم بيتجوزوهم على سنة هللا و رسوله ياخويا

شهود  5زيدان : يا محروسه الزواج الحالل قبل ما يكون كتب كتاب و 

 31بيكون رض ى و قبول فى النفوس ، و معتقدش إن بنت مكملتش الـ 

ى راضيه و مبسوطه و بمهر بخث و ه 21سنه تتجوز واحد معدى الـ 

؟ و هل لو الظروف غير الظروف هترض ى تبص فى وش الراجل ده من 

 األساس ؟

 محروسه : يعنى دلوقتى قرارك النهائى أيه ؟

 زيدان : أنا مش هتجوز و لو الظروف تسمح ألجوز رضا من الصبح 

 محروسه : و هتفضلوا عايشين كدا لحد ما الظروف تسمح ؟

 رزيدان : إن بعد العسر يس
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                                                        (53) 

 

 بغبار الشوراع و عرق املواصالت ،         
ً
بعد العصر أتى رضا محمال

سلم على والده و دخل إلى سلمى فوجدها نائمه فحمد هللا حتى ال 

 ءتشتم رائحته  ، دخل إلى الحمام و أغتسل باملاء البارد حتى يزيل عب

 ، ثم خرج إلى والده 
ً
 العمل من على جلده و يستعيد نشاطه مجددا

 رضا : ها يا حاج تحبوا تتغدوا أيه النهارده ؟

والده : يابنى متتعبش نفسك ، أدخل ريحلك شويه و هنبقى ناكل أى 

 حاجه

 رضا : إنجز قول عايز تاكل أيه

 والده : أنا مليش رأى ، شوف رأى الست سلمى

 ضوضاء متعمده حتى أيقظها ، فقامت مفزوعه  دخل إليها و صنع

 سلمى : رضا . أنت هنا

 رضا : ببراءه . أنِت صحيتى يا حبيبتى 

 سلمى : أنت كنت بتعمل أيه
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 كنت بجرب ماتور الخالط
ً
 رضا : ال أبدا

سلمى : نعم ! هى الفيش اللى فى البيت خلصت يعنى و مفيش غير فى 

 أوضتى

 رضا : املهم تحبى تاكلى أيه ؟

 سلمى : أنت عملت الدوشه دى عشان تصحينى صح ؟

 رضا : صوح

 سلمى : عايزه أكل سمك ، مأكلتوش من يوم من كانت أمل اللى عماله

رضا : بس كدا ، طلباتك أوامر ، هعملك أحلى فراخ تاكلى صوابعك 

 وراها

ذهب للمطبخ و فتح مجمد الثالجه فوجد فيه سمك فحمد هللا حتى 

 لشراء سمك ، أخرجه من املجمد و  ال يتكبد عناء النزول
ً
مجددا

وضعه فى ماء دافىء حتى يتخلص من الثلج ، عاد إليها ليجالسها حتى 

 رأسها و أخرج من 
ً
يجهز السمك ، إرتمى بجوارها على الفراش مقبال

 جيبه مصاصه بالفراوله و مررها أمام أنفها

 رضا : لو قولتى أيه دى هديهالك تمصيها

 التهسلمى : تكونش ى شيكو 

 رضا : أه يا خلبوصه ، عرفتيها على طول 

 سلمى : أنت أهبل يابنى ، حاجه بتتمص تبقى أكيد مصاصه
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 رضا : ال و كمان ملاحه 

 مررت يدها فى فروة رأسه ثم تحسست خديه بحنان

سلمى : شاورلى كدا على تحت عينك عشان عايزه أضربك بوكس 

 أفقدك حاسة السمع

هلل ، دا أنِت السلوك ملمسه معاكى على رضا : ال حول وال قوة إال با

 اآلخر 

 سلمى : قصدك أيه ياض أنت ؟

رضا : مقصديش حاجه ، املهم بقى يا ستى قوليلى السمك بيتعمل 

 إزاى عشان أنا أبيــــــــض

 سلمى : طاب هات املصاصه األول و أنا أقولك

 رضا : إنتهازيه متعفنه 

الخير و أرميه البحر و سلمى : أهو أنت اللى معفن و عموما هعمل 

 هقولك يا عم

 

صنع مثلما أخبرته سلمى لكنه حب أن يضيف ملسته الخاصه       

فخرجت األمور عن سيطرته ، أعد بجوار السمك أرز و سلطه و 

طحينه و بعض املقبالت و الخضروات ، جهز املائده و أبلغ والده ، 

 
ً
 سويا

ً
 ثم اصطحب سلمى لخارج غرفتها حتى يأكلوا جميعا
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رضا : معلش ى بقى يا جماعه أنا بتعلم فيكم ، هو صحيح إتحرق منى 

 بس طعمه لذيد

والده : إتحرق بس !! أنا مش شايف أى معالم للسمكه ، فين راسها 

 من ديلها يابنى

رضا : يعنى يا حاج هتنزل بطننا سليمه ، سمى و كل وبالش تتبطر على 

 النعمه

 والده : يا واد يا مؤمن

سلمى و أخذ يجهز لها لحم السمك و يخليه من  جلس رضا بجوار

 الشوك ثم يطعمها فى فمها ، 

 سلمى : هللا ، طعمه تحفه يا رضا 

 رضا : بجد عجبك 

 سلمى : بعناد ، بس متكررهاش تانى 

 رضا : بقى كدا ، طب شوفى مين هيعملك سمك تانى بقى

 سلمى : بطل كدب بقى ، أنت مسمى اللى أنت عامله ده سمك ،

 : هو عشان محروق شويه و مقرمش حبتين خالص فقد هويتهرضا 

 سلمى : بس السلطه حلوه ، ركز فى السلطه مستقبلك فيها حلو

 رضا : يعنى أتخصص سلطات 
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سلمى : صحيح أفتكرت ، قال بابا بيقول إنه كان بيسيبنى أفوز عليه 

فى املسابقات اللى أنت بتعملها ، طب باهلل عليك مش أنا اللى كنت 

 وبك قابلهبجا

 رضا : عايزه الصراحه ، هو اللى كان بيسيبك 

 والده : مش قولتلك

 سلمى : بقى كدا ، هو عشان قولت رأيى فى عكك بصراحه 

 رضا : لو كنتى قدمتى السبت كنتى لقيتى الحد

 فهى الحرب ، الزم تعمل مسابقه الليله و نشوف مين 
ً
سلمى : إذا

 هيفوز 

 والده : و أنا موافق

 
ً
 موعدنا بعد صالة العشاء رضا : إذا

 

 

     
ً
 إستعدادا

ً
كانت آيه منكبه على كتبها تلتهم ما بين صفحاتها إلتهاما

لمتحاناتها ، أحضر لها أحمد كوب من النسكافيه و ساندوتشات 

 الجبن حتى تروح عن نفسها 

 أحمد : يا بنتى حرام اللى بتعمليه فى نفسك ده 
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 املعلومات حالفه يمين باهلل آيه : أخرس خالص ، مستقبلى بيضيع و

 ما هى قاعده

 أحمد : أخرس !! للدرجه دى هيبتى راحت 

 آيه : يا عم متاخدش على خاطرك عشان ميتكسرش 

 
ً
 أحمد : أخد على صدرى مثال

 أيه : ال عشان القميص ميتكرمش

 أحمد : ألش رخيص ، يا ريت بقى نشوف اللماضه دى فى ورقة الجابه

 بيضيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعآيه : بقولك مستقبلى 

 أحمد : خدى بس كلى ساندوتش و أنا هشرب بدالك النسكافيه

 أيه : تعرف تسيب الحاجه و تطلع برااااااااااااااااااااااااا ؟

 " ال حو 
ً
ل وال قوة إال باهلل البت كانت بعقلها من تركها و خرج متمتما

 كام يوم "
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جاء املساء و جاء موعد املسابقه التى ستحدد من له كعب أعلى       

 
ً
 شخصية العالمى الشهير و مقلدا

ً
على الثانى ، جلس رضا متقمصا

 آداءه الصوتى 

رضا : السالم عليكم و يا هال و سهال فيكم معكم رضا زيدان من 

" التحدى " عبر صالة بيتنا ، اليوم التحدى كتير عنيف بين  برنامج

الحاج زيدان صاحب البيت و بين سلمى زيدان بنت صاحب البيت و 

 ربنا يعدى الليله دى على خير

حاج زيدان أخت سلمى أكيد بتعرفوا شروط و أحكام املسابقه اللى 

 على تذكيركم راح نعيد الت
ً
 يماتعلبدنا نديرها اليوم ، و لكن حرصا

راح أسأل ثالث أسئله دفعه واحده و بعد ما بنتهى األسرع فى املبادره 

 و بعد ما بتنتهوا من إجاباتكم 
ً
فى الجابه بيكون له حق الجابه أوال

 بقيم الجابات و بعلن الفائز ، تمام ؟

 زيدان : تمام

 سلمى : على بركة هللا

 فلنبدأ على بركة هللا 
ً
 3 5 0رضا : إذا

 دول جمع 4ول : أذكر أسماء السؤال األ 

 السؤال الثانى : من امللك الذى جمع األناجيل األربعه

 السؤال الثالث : نظام الحكم فى بريطانيا
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 " الجزائر و المارات و ...و .... " ثم صمت 
ً
تدخل والدهم بسرعه قائال

فأكملت سلمى فى ثقه " الجزائر و المارات و جزر القمر و الواليات 

و إجابة السؤال الثانى " امللك قسطنطين ملك الروم و تم  املتحده "

ذلك فى مؤتمر نيقيه " و إجابة السؤال الثالث " نظام ملكى يحكمها 

 رئيس وزراء " 

 

تصنع والدها الحزن حتى يزيد من شعورها بالنتصار و دخل إلى 

غرفته ، فأنتقل رضا و جلس بجوارها و مرر يده اليمنى على كتفها 

 ضمها إلى صدره بحنان األيمن و

 رضا : أيه يا وال الحالوه دى يا وال

 سلمى : و بال فخر وال فشخره دى أقل حاجه عندى

 رضا : يا واد يا واثق 

سلمى : ما تاخودنيش فى دوكه و كملى بقى الحدوته عشان أمل كانت 

 هتضربنى النهارده بسببها

 رضا : هى الدكتوره أمل كانت هنا النهارده ؟

 يوه ، جات هى و عمتى محروسهسلمى : أ

 رضا : و أخبارها أيه فى المتحانات ؟

 سلمى : مين يا واد  ؟
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 رضا : الدكتوره أمل

 سلمى : أدعى لها أصل إمتحاناتهم صعبه 

 رضا : ربنا يوفقهم ، و هللا الواحد محتار يخبى جمايلها فين

سلمى : تقل جيبك أنت بس ، عشان لم تاخد البكالوريوس نجيب لها 

 هديه كويسه

 جنيه أشترى لها اللى أنِت عايزاه 02لـ  01رضا : بس كدا ، معاكى من 

 سلمى : قوم نام يا رضا و خلى ليلتك تعدى على خير

 رضا : مبذر أنا صح ، الواحد الزم يمسك على أيده شويه

سلمى : دا إسراف مش بس تبذير ، أنت متخيل أنت ممكن تجيب أيه 

 جنيه ؟ 01بالـ 

اااااااااااااه حاجات كتير ، أنا بقول تجيبى لها كارت معايده رضا : ياا

بجنيه و نص و تكتبى فيه " كل سنه و أنِت طيبه يا أموله " و تبقى 

 كدا عملتى الواجب و زياده

 سلمى : حلوه أموله دى 

 : الدماغ دى ملا بتشتغل بتقول كالم بلح
ً
 رضا : متفاخرا

البكالوريوس ! دا على  سلمى : بس كل سنه و هى طيبه عشان خدت

 أساس أنها بتاخده كل سنه يعنى ؟
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رضا : يا بنتى دا إحنا بنقول لبعض فى أى مناسبه كل سنه و أنت طيب 

 ، عادى يعنى

 سلمى : املهم ، كمل الحدوته بقى

 رضا : هو إحنا كنا وقفنا لحد فين ؟

 سلمى : لحد ما راح يصطاد لوحده

فضل يحاول يصطاد ، سهم فى  رضا : تمام ، املهم بقى يا سلمتى ،

السما و سهم فى األرض لحد ما قربت األسهم تخلص و جه صايب قرد 

كان واقف على الشجره اللى وراه ، القرد فضل يصرخ و ينادى على 

 إتجمعوا بسرعه و حاوطوا األمير ، و كل قرد 
ً
القرود صحابه و فعال

سك لب ماسك حاجه يهاجم بيها ، اللى ماسك قشر موز و اللى ما

مانجه و اللى فى أيده فرع شجر ، املهم األمير حس أنه إكده ميت و 

إكده ميت فرفع إيده لفوق و استسلم للقرود ، لكن القرود محدش 

فيهم هاجمه وال حاول يأذيه بل بالعكس حموه من باقى الحيوانات 

التانيه اللى جت على اللمه و الصراخ ، و عملوا عليه دايره بجسمهم 

 و فضلوا 
ً
يسوقوا فيه لحد ما وصلوه ملجلس ملك الغابه ، طبعا

األسد قاعد فى صدر املجلس و النمور و الفهود جنبه و باقى 

الحيوانات ، جه القرد املصاب قدام األسد و فضل يعوص و يصرخ 

و يقلد األمير و هو بيصطاد و يحكى هو إتصاب إزاى و كل الحيوانات 

ر األسد لهم فسكتوا كلهم فى عماله تبص على األمير و تضحك ، زمج

وقت واحد ، بص األسد لقرد من القرود بصه ففهم القرد املطلوب و 
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طلع يجرى و بعد شويه رجع القرد و معاه واحد كدا زى طرزان بتاع 

األفالم ، راح الطرزان وقف قدام األسد و اتكلموا مع بعض بلغة 

 ه و إنه كانالعيون و بعدها راح للمير و اتكلم معاه و عرفه بنفس

إنسان طبيعى و اتعرض للظلم من البشر فقرر إنه يعيش وسط 

الحيوانات و خد منهم عهد ال يأذوه وال يأذيهم و مع الوقت إتعلم لغة 

الحيوانات و بقى مترجم امللك ، فاألمير سأله عن أيه اللى بيحصل 

دلوقتى فقاله إنه ممسوك بتمهة إيقاع األذى بحيوانات مسامله و 

فى محاكمه عشان يسمحوا لك بالدفاع عن نفسك و همس  دلوقتى

فى أذنه " مخبيش عليك موقفك صعب فى القضيه و لبساك لبساك 

 يترافع عنك ، هنا فى عدل ، فامللك 
ً
حتى لو جبت ابن الديب شخصيا

 هيسألك أسئله و أنت هترد عليه و أنا هترجم بينكم ،،

 فعم الصمت املكان ، و سأل
ً
ه : حد من حيواناتنا زمجر األسد مجددا

 أذاك فى ش ىء ؟

فرد األمير بالنفى .. فسأله : ملاذا تأتى إلى هنا بشكل متكرر ؟ فرد األمير 

 : ألصطاد الغزالن 

فسأله األسد : و ملاذا تصطادهم ؟ فكان الرد بكل برود : هوايه لى منذ 

 الصغر

 و عال صياح الستهجان من جميع الحيوانات 
ً
إستشاط امللك غضبا

ى تبلل سروال األمير من الخوف ، صرخ فيه األسد : لم نأذيك و حت
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أذيتنا و لم نطغى عليك و طغيت علينا و لم ننزل لدياركم و حللت على 

 ديارنا ، فجزاءك جزاء الباغى املعتدى و عقاب فعلتك مما فعلت 

صنعت الحيوانات دائره كبيره و رشحت الغزالن غزال رشيق ليقتص 

م إدخال األمير و الغزال فى وسط الدائره ، أخذ لهم من األمير و ت

يركض األمير و الغزال يركض خلفه يرفسه تاره و ينطحه تارة أخرى 

 و تأوهات األمير تصدح فى أرجاء الغابه 

ملا غاب األمير عن موعد عودته أرسلت الجند فى طلبه و على رأسهم 

مير نديمه الخاص ، ما إن دخلوا الغابه حتى سمعوا تأوهات األ 

فإهتدوا إلى مكانه ، حاصروا الحيوانات بالرماح و األسهم فقام 

األسد بأسر األمير فى قبضته ، و قام الطرزان بالترجمه بين األسد و 

 النديم 

 
ً
 النديم : اتركوا األمير و إال أمرت الجند بقتلكم جميعا

 األسد : أميركم أجرم و هو اآلن فى محاكمه عادله 

 كم ؟النديم : ماذا فعل ب

األسد : كان يأتى لصيد الغزالن و ما هو بحاجه للحمهم وال جلدهم و 

 اليوم أصاب قرد مسالم لم يؤذيه

حس النديم بالورطه املهببه اللى هم فيها و حب يستخدم ذكاءه ، طلع 

و شغل فيديو وطلب من األسد أنه يتفرج على الفيديو   S6موبايله الـ 

ج و فضل يضحك على أخره و يفرج ، األسد مسك املوبايل و بدأ يتفر 
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اللى جنبه و اللى جنبه و كل اللى يشوف الفيديو يفضل يبص للمير 

 و يضحك و القرود تضرب كف بكف من كتر الضحك ..

 النديم : أظن كدا األمير برىء ؟

 األسد : أميركم برىء من السابقه لكن اليوم ال مفر 

 وى النديم : اليوم املصاب سيتنازل و ستسقط الدع

نظر األسد إلى القرد املصاب فوجد بحوزته غرارة فول سودانى قد 

 حصل عليها من الجند فعلم أنه سوف يتنازل عن إصابته 

 األسد : الزال لدينا قضيه و املدان فيها الصياد الفعلى للغزالن

النديم : لك حق فى ذلك ، صورة الحارس موجوده فى الفيديو ، و ها 

 أقتص منه هم كل حراس ى إن وجدته ف

أعاد األسد تشغيل الفيديو و ثبت الصوره على وجه الحارس فكان 

أسود اللون ال تكاد تتميز مالمح وجه ، أخذ ينظر للحراس فوجدهم 

 كلهم بنفس اللون و متقاربين فى الجسم

 األسد : أيه العك ده و أنا هطلعه بقى إزاى إن شاء هللا

اس قدامك و حدد النديم : دى مشكلتك ، الصوره معاك و الحر 

 الفاعل براحتك

األسد : طب ما تقولنا أنت كنت قايل ملين يصطاد بدل العيل الخرء 

 ده
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 النديم : بصراحه مش عارف ، زى ما أنت شايف كلهم شبه بعض

 األسد : يادى النيله ، طب دلوقتى أعمل أيه أنا يعنى

 االنديم : يا تبقى طاغيه و تقتل بالشبهه و ساعتها هتقتل برىء ي

تفضها سيره و كل واحد يروح لحاله ، إحنا ناخد أميرنا و أنتم تاخدوا 

 الهدايا دى و يا صيف ما دخلك حر

 األسد : ال و على أيه يا ض ى عينى " مدان حى أفضل من برىء ميت "

و أمر األسد بتسليم األمير و قبول الهدايا و تناقلوا مقطع الفيديو 

آب و القرود خدت سيلفى مع بالبلوتوث و ضافوا بعض على الواتس 

األمير و هم عاملين مونكى فيس و النديم عمل فولو ألكونت األسد 

على تويتر و  أتخذ عليهم عهد أال يقربوا غابتهم إال ملنفعه و توته توته 

 خلصت الحدوته حلوه وال ملتوته

 سلمى : ملتوته

 رضا : عليكى حدوته

ر أسماء اسمه رضا و سلمى : كان يا مكان كان فى واد رخم بدون ذك

كان عنده أخت عسوله بدون ذكر أسماء برضو اسمها سلمى ، و كان 

الواد الرخم اللى اسمه رضا كل يوم يقولها حدوته بااااااااااااااايخه 

و هى يا حبة عينى مستحمله رخامته ، بس كتر الضغط يولد النفجار 

 ادو هى مبقتش مستحمله رخامته أكتر من كدا و نفسها يحس بك

 رضا : أخرس ى يا دزمه
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                                                         (54 ) 

 

انتهت امتحانات املدارس و الجامعات و كانت سلمى من ضمن         

املتخلفين عن حضور امتحانات الثانويه ، انهت آيه امتحاناتها و 

 و من ثم يذهب الز 
ً
مت سلمى فى بيتها ، يصطحبها أحمد إليها صباحا

 للبيت ، و 
ً
إلى العمل بصحبة رضا و يعود مساًء ليأخذها معه عائدا

كانت أمل تكثر من زيارتها بعد أن انتهت هى األخرى من االمتحانات و 

 حتى يوم ظهور نتيجة الثانويه العامه 
ً
الكليه كلها ، استمر األمر عاديا

عت سلمى فى الراديو الذى أصبح صديقها الجديد خبر اتصال ، سم

وزير التربيه و التعليم بأوائل الثانويه العامه ، لم يخلو الخبر من 

إذاعة بعض األصوات ألهل الطالب و هم يصطنعون املفاجأه من 

 و بعض الزغاريد 
ً
اتصال الوزير على أساس أن االتصال كان مفاجئا

 ، بكت بينها و بين نفسها تمنت أن لو كان و آيات الحمد و الشكر هلل

بإمكانها أن تصنع مثلهم ، تمنت أن ترى فرحة والدها و والدتها ، تمنت 

أن تحقق حلم رضا فيها ، على كل حال مر اليوم بما فيه و جاء اليوم 

التالى الذى تعلن فيه النتيجه للجميع و سمعت الزغاريد تصدح فى 

لقون الشماريخ و األلعاب الناريه أرجاء شارعهم ، و الشباب يط

 بأقاربهم الحاصلين على مجاميع مشرفه ، سمعت أصوات 
ً
إحتفاال
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، و يرد  % 9082املاره و هم يتصايحون " على بن األستاذ حسن جاب 

عليه آخر ، من هنا و رايح اسمه الدكتور على يا جماعه ،، و آخر 

ترول ؟ يرد تفتكروا هيلحق ب % 90يقول أحمد بن عم عثمان جاب 

الجميع فى أصوات متداخله لو ملحقش بترول هيلحق أى هندسه إن 

شاء هللا و يرد آخر ، واجب نقوله يابشمهندس برضو يا خوانا ،، كانت 

تستمع و دموعها منهمره على خديها حتى أتى اسم سلوى بنت أم أحمد 

. زميلتها فى الفصل و نفس لجان االمتحان لتقاربهم فى الحروف 

" رد الجميع فى صوت  % 9080ديه " ما شاء هللا عليها جابت األبج

واحد و بقى عندنا الدكتوره سلوى كمان . تخيلت نفسها و هم 

يتهاتفون باسمها و يشاركونها فرحتها ، يقال أن كل جراح الثانويه 

تختفى يوم النتيجه لكن حصل معها العكس ، كل جراحها نزفت مع 

كاء بصمت فتسرب صوت أنينها إلى ظهور النتيجه ، لم تستطع الب

خارج غرفتها حتى سمعها رضا و هو فى املطبخ فترك ما بيده و هرول 

 إليها

 و أضاء املصباح فوجدها فى وضع القرفصاء 
ً
دخل إلى غرفتها عجال

على فراشها دافنه رأسها بين ركبتيها ، ما إن سمعت صوت فتح الباء 

 فى ا
ً
لغرفه ، حاولت جاهده و مفتاح املصباح حتى علمت أن أحدا

 إسكات نفسها فلم تفلح 

 جلس بجوارها و إحتضنها حتى هدأت ، 

 رضا : مالك يا سلمتى ؟ حصل أيه ؟
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 سلمى : مفيش

 رضا : طب بتبكى ليه ؟

 سلمى : ألن مفيش 

 رضا : مفيش أيه ؟

سلمى : مفيش حياه ، مفيش هدف ، مفيش حلم ، مفيش طموح 

 ،مفيش أمل

 : لو ك
ً
 رضا : ممازحا

ً
 ان ع األمل نبعت نجبها دلوقتى حاال

 سلمى : لم تتقبل مزاحه ثقيل الظل فأكتفت بالصمت

رضا : فى أيه بس يا سالمونى مالك قالباها دراما كدا ، أيه اللى حصل 

 لده كله

سلمى : شايف الشارع برا عامل إزاى ، شايف الناس فرحانه بوالدهم 

 إزاى 

 لهرضا : ما شاء هللا ، أنِت شوفتى دا ك

سلمى : يا رضا مش وقت رخامتك و هللا ، سلوى اللى كانت زميلتى 

، تعرف إنها عمرها ما جابت أكتر منى ؟ و أظن أنت عارف  9080جابت 

املنافسه اللى كانت بينا ، سلوى دلوقتى فى طريقها للجامعه و أنا 

 حياتى وقفت لحد هنا

 رضا : أيه الهبل ده ! مش أنِت سلمى اللى أعرفها



085 
 

 : ليه ! بقول حاجه غلط ؟سلمى 

رضا : مين قال إن حياتك وقفت ؟ طول ما فيكى نفس أنِت عايشه و 

 طاملا عايشه تبقى الحياه لسه متاحه ليكى

سلمى : عايشه طول اليوم على سرير ، مبتحركش إال بمساعده ، لحد 

دلوقتى أنت اللى بتأكلنى ، مبعرفش أخدم نفس ى ، أنت متصور يعنى 

هو اللى يغسل لها هدومها !!! هو اللى يسرح لها أيه بنت أخوها 

 شعرها ! هو اللى يشوف طلباتها !

رضا : و إحنا من أمتى بينا الحساسيات دى و بعدين  أنِت متتصوريش 

 فرحته و هو بيرد جمايلك عليه

سلمى : فين حلمنا بالكليه مع بعض ؟ و كالمك ليا عن الدكاتره و اللى 

 بيعملوه فيكم؟ 

 رحمك  رضا : ربنا

سلمى : طب فين حلمنا بخدمة السالم ! أنا انتهيت يا رضا ... أنا بعد 

ما كنت متخيله نفس ى و أنا بدعو إلى هللا و بفيد الناس و ملا ربنا 

يكرمنى بأوالد هربيهم على السالم و خدمة السالم ، بعد ما كنت نبته 

 ليه الخضرا املستقبل قدامها دلوقتى بقيت جذع يابس ال ليه ورق و 

ثمر وال ليه فايده ، تعرف تقولى هقدم أيه لنفس ى أو للناس ؟ تعرف 

تقولى فايدتى أيه فى الحياه ؟ تعرف تقولى هكمل حياتى إزاى ؟ و ليه 

 ؟ و عشان أيه ؟ 
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رضا : أيه الحباط اللى أنِت فيه ده ، الحياه لسه قدامك و كل البيبان 

سره لدعوه و مفتوحه لل مفتوحه ، مفتوحه فى التعليم و مفتوحه فى ا

، مفتوحه للحلم و الطموح و الهدف و لو وافقتك فى كالمك األهطل 

ده و إنك بقيتى جذع يابس ، تعرفى إن ممكن نغرسك فى األرض و تبقى 

وتد ؟ تعرفى إن ممكن نشقك و تبقى ألواح خشب نستخدمها فى كل 

عرفى إن تحاجه ؟ تعرفى إن ممكن نولع فيكى و نتدفى بيكى فى الشتا ؟ 

 ممكن نفحمك و نعمل عليكى أحلى لحمه ع الفحم 

 

جمع أحمد و الديه و أخته بعد أن رتب معها كيف سيجريان          

 األمر ، استجمع قواه و نطق ما يريد قوله جملة واحده

 أحمد : الصراحه بقى يا جماعه و بدون مقدمات أنا عايز أخطب

 من بكرا إن شاء هللا ندورلك علىوالدته : يا ألف نهار مبروك يا حبيبى 

 بنت ناس

 أحمد : ندورلك ! أنِت ليه محسسانى إنه صنف أدويه ناقص

 والده : تبقى حاطط عينك على حد

 أحمد : بصراحه أه

 والده : بنت حد نعرفه ؟

 أحمد : عز املعرفه
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 والده : يا سالم ! و دى تطلع مين إن شاء هللا

 أحمد : سلمى أخت رضا صاحبى

: العااااااااااااااميه ، عايز تتجوز واحده عاميه يا أحماااد ! و والدته 

اللى زى دى هتعمل بيها أيه ! هتتجوزها و تقعد جنبها ! ، عايز تجيب 

واحده تخدمها بدل ما هى اللى تخدمك ! عايز تموتنى بحسرتى يا 

 أحماااااد ! 

 مأحمد : وقد إختنق صوته ، لو سمحتى يا ماما أهدى و بطلى الكال 

 ده

والدته : أهدى! أنت عايز تنقطنى يا أحمااااد ! عايز تشلنى ! أهدى 

 أيه ! عايزنى أشوف خيبتك التقيله دى و أسكت 

والده : تدخل بحزم ، ما تخرس ى بقى يا وليه و بالش شغل الشوارعيه 

 ده

والدته : أخرس !! نصيبه لتكون أنت موافق من ورايا و جايين ترسموا 

 عليه الدور ؟

ه : دور أيه يا وليه يا خرفانه أنِت ، أنا زى زيك أهوه ، بس نسمعه والد

 األمور بتتاخد بالهداوه مش خدوهم بالصوت 

والدته : هداوة أيه ! أيه اللى يجبر شاب زى القمر زيه أنه يتجوز بنت 

 زى دى

 والده : أصبرى نسمع لآلخر



088 
 

ت كن والدته : و قد كست صوتها نبرة دهاء ، بص يا أحمد يابنى لو

 غلطت مع البنت دى فى حاجه و حابب تصلح غلطتك و ......

 فى آن واحد و ألول مره يحتد صوته بهذا الشكل 
ً
وقف أحمد و آيه معا

" أيه اللى أنِت بتقوليه دا ؟ أنِت مستوعبه كالمك ؟ و تدخلت أيه 

مكمله " سلمى دى أشرف و أطهر و أنقى و أعف بنت عرفتها و أنا 

لك طاوعك و فكرتى فى حاجه زى كدا " ثم دخل مش عارفه إزاى عق

 برغم أنهم لم يتوقعوا أن تتكلم 
ً
 منهم لغرفته كما كان متفق مسبقا

ً
كال

والدتهم بكالمها األخير و لكن كان التفاق حين يقف أحمد تقف آيه 

 و حين ينصرف تنصرف معه 

 و هو يقولها لها " وليه خرفانه بصحي
ً
 و نهض قائما

ً
 حنظر لها مشمئزا

 " و دخل إلى آيه بعد أن رأى تضامنها مع أحمد 

 والدها : حلوه الحركه دى 

 آيه : مصطنعه الستغراب ، حركة أيه

والدها : فكرتونى بلما تكونوا عايزين حاجه و تغضبوا مع بعض 

 عشان تضغطوا عليه

آيه : ال يا بابا ، كالم ماما كان صعب و مش مقبول ، مش ذنب سلمى 

عشان ماما توصفها كأنها مرتكبه خطيئه أو إنها  إنها فقدت بصرها

عاله على حد و حضرتك سمعت كالمها و سكت لحد ما إتهمتها فى 
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شرفها و حضرتك برضو فضلت ساكت ، بغض النظر سلمى تصلح 

 
ً
 كزوجه أو ال بس دا كالم ميتقالش و ميصحش إنه يتفكر فيه أصال

 أىوالدها : ما شاء هللا كبرتى يا آيه و بقى لك ر 

آيه : يا حاج املوضوع واضح و لو حكمت فيه أى حد هيقول نفس 

كالمى ، ماما إتمادت فى كالمها و جرحت أحمد و إتهمته فى شرفه و 

شرف البنت اللى عايزها اللى هى أخت صاحبه و اللى املفروض إننا 

نعرفهم كويس و حضرتك فضلت ساكت ، أنا معنديش مانع إنكم 

 ضوا لكن بالنقاش مش بالطريقه دى تعترضوا و تقبلوا أو ترف

 والدها : أنِت واقفه مع أحمد بقى

آيه : أنا واقفه مع الحق ، و لعلم حضرتك أحمد فاتحكم فى املوضوع 

عشان يناقشكم فيه و ياخد رأيكم و يا تقنعوه يا يقنعكم ، و حضرتك 

أكتر واحد عارف أحمد و عارف إنه مبيعملش حاجه غير بعد 

 موافتكم 

 : يعنى أنِت كنتى عارفه إنه عايزها ؟والدها 

 آيه : هحكيلك على كل حاجه بس يفضل سر بينا ؟

 والدها : إخلص ى يا بت

آيه : أنت عارف إن سلمى صاحبتى و يمكن تكون صاحبتى الوحيده ، 

و من كالمى عنها بدون قصد و هللا قدام أحمد ، أحمد أعجب 

اف و كمان ملا ش بشخصيتها حتى هو ميعرفش مالمحها شكلها أيه ، 
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التغيير اللى جد عليا من بعد ما صاحبتها أعجب بيها أكتر و الصراحه 

هو صارحنى بكدا و أنا قولت له كدا ميصحش و لو عايزها يبقى 

أقرب طريق لقلب البنت بيت أبوها ، بس هى كانت فى ثانويه عامه و 

خاف يشغلها لو إتقدم رسمى ، فكان املفروض أنه هيفاتحكم فى 

وضوع األول و بعدين يتقدم فى األجازه بعد ما تلخص ، لكن بما إنه امل

كان مطمن إنكم تعرفوا رضا كويس و ماما عارفه سلمى مكنش 

معتقد إنكم هترفضوا و الصراحه كان خايف يفاتحكم أنتم األول و 

أنتم توافقوا و بعدين يجى الرفض منهم فيبقى شكله بايخ قدامكم ، 

ألول فى املوضوع ، لقى منه قبول و رضا يبقى فقال إنه هيفاتح رضا ا

 يكلمكم و تتقدموا رسمى ألنه واثق من موافقتكم

 والدها : إنجزى أنا دماغى لفت

 آيه : فاكر اليوم اللى سلمى عملت فيه الحادثه ؟

 والدها : و دا يوم يتنس ى

آيه : أهو ده نفس اليوم اللى أحمد كلم رضا فيه عن املوضوع و يا 

يخلص كالمه كان جالهم خبر الحادثه و من يوميها دوب ملحقش 

 مكلمهوش فى املوضوع تانى

والدها : طب يا بنتى الكالم ده كان قبل ما يحصل اللى حصل ، دلوقتى 

 جد فى األمور أمور 
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آيه : عارفه ، و عشان كدا بعد ما سلمى قامت بالسالمه سألت أحمد 

املوضوع ده مش فارق ناوى على أيه قالى أنه لسه عايزها و شاريها و 

 معاه فى حاجه 

والدها : يمكن أحمد بيقول كدا عشان ارتبط مع صاحبه بكلمه و 

 أنِت عارفه أحمد مبيرجعش فى كلمته و بكدا ممكن يظلم نفسه

آيه : أنا كنت فاكره كدا برضو ، لكن اللى شيفاه فى أحمد بيقول غير 

 كدا

 مننا ، شايفه أيه يا ستوالدها : و هللا عال ، العيال بقت تعرف أكتر 

 آيه

 آيه : أحم أحم ، شينفع أقول أحاااج

اقتحمت والدتها الغرفه عليهم و فضت إجتماعهم املغلق صارخه 

 فيهم " أنتم بتتودودا فى أيه كل ده ؟ " 

 

 

اتصل رضا بعمته محروسه و حكى لها ما حدث و طلب منها           

 ه لتخفف عنها ما هى فيإستئذان الدكتوره أمل فى االتصال بسلمى 

بعد قليل جاءته الرساله التى تسبق كل اتصال ، فأعطى لسلمى 

الهاتف مخبرها أن أمل ستتصل بها ، مانعت سلمى فى الرد متعلله 
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بعدم قدرتها على الحديث لكنه ألح عليها حتى واقف ثم تركها و خرج 

 ليكمل ما كان يطهوه

تيحه حتى إهتدت لحظات و رن الهاتف فتحسست سلمى لوحة مفا

 إلى الزر الذى إعتادت عليه 

 سلمى : السالم عليكم

 أمل : و عليكم السالم ، أخبارك يا عثل

 سلمى : الحمد هلل ، و أنِت 

 أمل : الحمد هلل ، بس صوتك مش عاجبنى 

 سلمى : ماله صوتى ؟

 أمل : هيطفش العريس

 سلمى : و هو هيسمع صوتى فين ؟

 شرعيه هتكون إزاى أمل : نعم ! أومال الرؤيه ال

 سلمى : بالشاره

 أمل : مالك يا سلمى ، دى مش عوايدك فى الكالم

 سلمى : مفيش

 أمل : عليه أنا الكالم ده ، دا أنا أعرفك من نبرة صوتك

 سلمى : و عرفتى أيه بقى ؟
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 أمل : عرفت إنك مش سلمى اللى عرفتها 

 سلمى : إزاى يعنى ؟

قه اللى عنيها كلها أمل و طموح ، أمل : أنا عرفت سلمى البنوته الرقي

اللى فاتحه دراعتها للدنيا ، املتفائله ، الواثقه فى ربها ، مش اللى بتقول 

 إنها انتهت و كالم أهطل

 سلمى : كل ده عرفتيه من نبرة صوتى !

 معاكى أنا وال أيه  أمل : ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ! عايشه

 سلمى : أومال عرفتى منين ؟

 أمل : الصراحه ماما محروسه هى اللى بلغتنى أكلمك 

 سلمى : يبقى هو اللى قالها ، وقعته مش فايته

 أمل : أنِت زعالنه إنى كلمتك ؟

 ، بس املوضوع مش مستاهل 
ً
 سلمى : و هللا أبدا

 أمل : موضوع أيه بقى ؟

 سلمى : مفيش

ا سلمى الصراحه أنا كنت مستغربه من تقبلك للوضع أمل : بص ى ي

 بسأل نفس ى 
ً
الجديد و املعايشه السلميه اللى أنِت فيها ، و كنت ديما

لو اللى حصلك ده حصلى ، هل كنت هصبر و أتقبل األمر بالقوه و 
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الصبر اللى أنِت كنتى فيه وال ال . و منكرش إن األمر صعب و الصراحه 

 سه دى أنا كنت متوقعه النتكا

 سلمى : انتكاسه !! مين قال كدا 

 أمل : أيوه انتكاسه و أى حد حصله اللى حصلك هيعمل أكتر من كدا

 سلمى : أنا صابره على قضاء ربنا

 أمل : فى فرق بين الصبر و الرضا يا سلمى

 سلمى : الحمد هلل صابره و راضيه بقضاء ربنا

،  حياه موقفتشأمل : جميل ، و برضو الزم تفكرى فى مستقبلك ، ال

ألن مع كل خطوه بيخطيها زمايلك فى الحياه و هتيجى تقارنى نفسك 

بيهم هيحصل نفس اللى حصل من شويه ، فالزم تمش ى فى مستقبلك 

 و متخليش حاجه توقفك

 سلمى : أمش ى إزاى بس !!

أمل : أمش ى إزاى !! أيه التراخى ده ، يا سلمى لو ربنا حجب عنك نعمه 

م عليكى بنعم أكتر ، و أنِت مش أول وال آخر فسبحانه عز وجل أنع

حد يفقد بصره ، أنا ممكن أقولك عن عشرات اللى فقدوا بصرهم أو 

 و ما شاء هللا عليهم أبدعوا فى مجاالت مختلفه 
ً
اتولدوا فاقدينه أصال

 ، أكيد تعرفى الشيخ عبد العزيز بن باز 

 سلمى : أكيد



095 
 

 أمل : تعرفى عنه أيه ؟

 ض ى و مفتى سعودىسلمى :  عالم و قا

 أمل : تعرفى قصة حياته ؟

 سلمى : الصراحه ال 

 أمل : خالص ملا أجيلك هبقى أحكى لك ألن الكالم فون مش هينفع

 

كانت الشحنه التى تلقاها من آيه قد أثارته ، فما إن رآها تقتحم         

عليهم الغرفه حتى نهرها بشده على ما قالته عن سلمى و األسلوب 

ى اتبعته ، تدخلت آيه ببراءه مصطنعه لفض الشتباك البذىء الذ

 اللفظى القائم بين والديها

 آيه : وحدوا هللا يا جماعه مش كدا

 والدها : ال إله إال هللا ، حريم خرفانه بجد

والدتها : هى اللى عايزه تأمن مستقبل ابنها تبقى خرفانه ؟ هى اللى 

 ه ؟ عايزه تختار لبنها واحده تناسبه تبقى خرفان

 والدها : و أيه فى سلمى مش مناسب بقى إن شاء هللا ؟ 

والدتها : نعم نعم ! هو أنت موافق وال أيه ؟ هى لحقت عملت لك 

 غسيل مخ ؟

 والدها : ممكن تبطلى طريقة الشوارعيه دى و نتكلم بالعقل ؟
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والدتها : هو فين العقل ده ؟ فين العقل اللى يخلى مهندس قد الدنيا 

 واحده عاله عليه مش قادره حتى تخدم نفسها يربط نفسه ب

 آيه : لو سمحتى يا ماما حاسبى على كالمك

استعاد عتاب آيه له على صمته السابق فقسم لها إن لم تتوقف عن 

 إساءتها لبنت الناس ليكون حسابها عسير

آيه : ممكن يا جماعه نهدى كدا و نتناقش ، و يا ماما يا حبيبتى لو 

ه و مفيش داعى لطريقتك دى ، أنا أول مره عندك إعتراض هنقبل

 أشوفك كدا

 والدتها : أدينى هديت ، أيه بقى اللى أنتم شايفينه و أنا مش شيفاه

آيه : يا حبيبتى أنِت أكتر واحده بتفهم فينا ، بس ممكن نسمع بعض 

 بهدوء

 والدتها : خير ؟ عايزه تقولى أيه ؟

 ما تتكلم يا باباآيه : أنا حكيت لبابا على كل اللى أعرفه ، 

 والدها : هو ده اللى يفضل سر بينا !

 آيه : مينفعش نخبى عن ست الكل حاجه برضو

 والدها : ممكن يا أم أحمد أسألك كام سؤال كدا

 والدتها : اتفضل يا أبو أحمد 

 والدها : لو خيروكى بين سعادتك و سعادة ابنك هتختارى أيه ؟
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 والدتها : سعادة ابنى هى سعادتى

 ها : جميل ، طول عمرك كنتى بتقولى معزة سلمى من معزة آيه ؟والد

 والدتها : حقيقى

 والدها : ال قدر هللا لو آيه حصل لها حاجه هتتخلى عنها ؟

 والدتها : دا أنا أفديها بروحى

 والدها : جميل ، طب لو سلمى ؟

 والدتها : سلمى زى آيه بالظبط

يخطب سلمى من سنه والدها : تمام ، اعتبرى إن أحمد كان عايز 

 فاتت ، كنتى هتوافقى وال ال ؟

 والدتها : الصراحه أنا كنت بتمناها تكون مرات ابنى 

والدها : اللهم صل على النبى ، بفرض أنه خطبها  و حصلت لها 

 الحادثه كنتى هتوافقى أنه يسيبها و يتخلى عنها

 والدتها : أنا مخلفه راجل قد املسئوليه ، مش عيل عشان يهرب

 الدها : طب شوفى بقى مين اللى بيهرب دلوقتىو 

 والدتها : يعنى أيه

والدها : أنا سألتك كنتى هتوافقى على سلمى وال ال ، قولتى كنت 

بتمناها له ، و سألتك لو كان خطبها و حصل اللى حصل كنتى 

هتوافقى إنه يسيبها قولتى إنه راجل و قد املسئوليه و دلوقتى أنِت 
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عشان سلمى مبقتش زى األول يبقى كدا مين بنفسك اللى معترضه 

 اللى بيهرب ؟

والدتها : ال الكالم مختلف ، األول كان أحمد مرتبط بكلمته قدام 

 أهلها ، لكن حاليا إحنا لسه على البر يبقى مفيش إرتباط 

والدها : و لو قولت لك إن أحمد كان فاتح أخوها فى املوضوع قبل 

 الحادثه ؟

 د ميعملش كدا من ورانا والدتها : نعم !! أحم

والدها : هو أنا بقولك راح خطبها ، هو كان بيجس نبض رضا األول 

 ألنه كان واثق إنك هتوافقى على سلمى 

 والدتها : و لقى نبضه عالى وال واطى  إن شاء هللا ؟

والدها : مهو بالظبط ساعة ما كلمه فى املوضوع جالهم خبر الحادثه 

 حاجه و من بعدها محدش اتكلم فى 

 والدتها : يعنى لسه على البر أهوه 

والدها : أنا مش بقولك كدا عشان أحسسك إن ابنك ملزم بكلمه 

 راجل وال إنه إتدبس زى ما أنِت متصوره 

 والدتها : أومال أيه ، كل كالمك بيقول إن أحمد الزم يشيل الليله

والدها : ال و هللا ، قصدى أقولك إن أحمد بيحب سلمى و عايزها 

هما كان وضعها بدليل إنه كان عايزها قبل الحادثه و وقف جنبهم فى م
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اللى حصل لهم و لسه عايزها لحد دلوقتى ، و أظن أحمد مش مراهق 

 وال صغير عشان نحجر على قلبه و عقله

كانت آيه قد أحضرت كوب عصير ليمون لوالدتها حتى تهدىء من 

 ان حديثها العصبيتها التى بدت واضحه على قسمات وجهها و إن ك

 يوحى بذلك 

إرتشفت رشفه صغيره من الكوبه و وضعته بجوارها ثم أكملت 

 الحوار

 والدتها : يا أبو أحمد الحب لواحده مبيعمرش بيوت 

 والدها : ال بيعمر ، أومال أنا مستحملك ليه لحد دلوقتى 

 والدتها : عشان بتحبنى !

 ، عشان خاطر أحمد و
ً
 . ال طبعا

ً
 آيه  والدها : ممازحا

والدتها : طب تعالى نتكلم بالعقل كدا ، سلمى هتقدر تخدم راجل ؟ 

هتقدر تكون زوجه ؟ هتقدر تحمل و تخلف و تراعى ابنها ؟  هتقدر 

 تتحمل مسئولية بيت ؟ 

والدها : و هللا عندك حق ، بس مش إحنا اللى نجاوب على األسئله 

 ، و م
ً
 ، دى حاجه تخص أحمد أوال

ً
وضوع إنها تقدر دى وال تهمنا أصال

 وال ال هى بنفسها اللى هتحددها 

 والدتها : يعنى عايز منى أيه دلوقتى ؟
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والدها : عايزك تهدى كدا و تروحى ألحمد و تصالحيه و اتكلمى معاه 

براحه و اسمعى منه ، و خليكى فاكره إن سلمى بنتك زى أحمد ما هو 

 ابنك

 والدتها : يعنى أنت موافق ؟

ك ، أحمد مش صغير و سيد قراره ، و طاملا مفيش والدها : أنا قولتل

 مانع أيه اللى يخلينى أرفض 

 والدتها : و أنِت يا ست آيه ، رأيك أيه ؟

أيه : و هللا يا ماما أنا عايزاكى تعتبرينى  مكان سلمى ، يا ترى كنتى 

هتتمنى إنى أتجوز وال ال ؟ و يا ترى كنتى هتقولى عليه مش هقدر و إنى 

 ؟ و بعدها هتعرفى رأيى أيهعاله وال ال 
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                                                         (52) 

كانت قد انتهت من مكاملتها مع أمل فدخل رضا إلى غرفتها و          

 ليستنشقا بعض الهواء النقى ، رفضت 
ً
أخبرها أنهما سيخرجا سويا

بيه كما أن الوقت قد تأخر ، بشده ألنها لم تخرج إال للكشوفات الط

ألح عليها حتى وافقت ، سألها عن أى األطقم تفضل أن ترتدى و 

أخرجه لها و وضعه على السرير ، ثم أخذ بيدها إلى الحمام حتى 

تغسل و جهها من أثر البكاء الذى جعل وجهها كأوراق الشجر التى 

 أصابها الندى 

خالل رأيه ، الذى بادرها أرتدت ما أخرجه لها و أطمئت على هيئتها من 

 ببيت شعر كعادته يصف فيه حسنها فتبسمت ملجامالته املعتاده

تعلقت بذراعه و مشيا هويدا حتى وصال إلى الشارع الرئيس ى ، كان 

 ما فكان الشارع خالى من املاره مما أتاح لهما 
ً
 نوعا

ً
الوقت متأخرا

يدات بعض الحريه فى التحرك و التوقف ، مرا من أمام إحدى الس

التى وضعت فرن غازى على جانب الطريق و أخذت تشوى كيزان الذره 

 ، وصلت رائحة الشواء إلى أنف سلمى فطلب من رضا أن يبتاعه لها

 على الرصيف و جلسا يأكالن 
ً
 اشترى لها و له و تنحيا جانبا

 سلمى : ممكن توصفلى الشارع و املنظر حولينا
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ى قاعدين فى شارع الشانزليزيه رضا : يا سالم ! بس كدا ، إحنا دلوقت

و سواقين التكاتك بيعملوا غرز على بعض عشان يصطادوا الزباين 

و فى ميكروباص بيحمل قوس النصر و أول العقاد ، و قدام مننا  

ساحل الريفيرا و فيه ناس عايمه بفرادى كاوتش و ناس تانيه 

تحدفها ببتستحمى فى النافوره  ، و على يمينك ساعة بيج بن و العيال 

بالطوب ، و على شمالك تمثال الحريه و البياعين فارشه تحت منه 

متر فى جامع آيا صوفيا بس مقفول  511بكابات و كالسين ، و على بعد 

 عشان العمال بيفتحوه وقت الصاله بس و بعدين يقفلوه و فى 
ً
حاليا

 ،  و  فى عوامه معديه 
ً
سؤال قدامه بيبانه بيشحتوا بس بالتركى طبعا

 دامنا فيها فرح شعبى و بيضربوا شماريخ بتنور سماء سيدنىق

 سلمى : يا دماااااااااااااااااااااااااااااااااغى

 رضا : أكملك وصف وال كفايه كدا

سلمى : حرام عليك ، أنا دماغى مش مستوعبه العك اللى أنت بتقوله 

نت أده ، تكاتك فى الشانزليزيه يا رضا ! و فرادى كاوتش فى الريفيرا ! 

 شوهت معالم بالد حرام عليك

 رضا : طب تخيلى بس كدا ، فان كوخ نفسه ميعرفش يتخيلها

 سلمى : اسكت خااااالص 
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 فى نعمه ، ربنا رحمك من مناظر كئيبه 
ً
رضا : يا سلمى أنِت حاليا

  3بنشوفها كل يوم ، عايزانى أوصفلك إن ست معاها 
ً
أوالد تقريبا

ابطه واحد بحبل عشان ميمشيش سنين على التوالى ر  3ولدتهم فى 

بعيد عنها و التانى نايم جنبها على الرصيف و التالت رضيع  فى حجرها 

و قاعده بيه فى صهد الفرن اللى بتشوى فيه الدره و البلديه جايه 

عايزه تمشيها ألنها على الرصيف و فى نفس الوقت سايبين بياع تانى 

ح بقه معاه ؟ وال موصل كهربا مباشر من العمود و محدش قدر يفت

عايزانى أقولك إن الناس سايبه صندوق الزباله و بترمى زبالتها جنب 

منه و فى إنسان و جنب منه قطه بيدورا فى الزباله  على حاجه ياكلوها 

؟ وال أقولك إن فى واحد نايم على الرصيف و وسادته ورقة كرتون ؟ 

 وال أقولك 

 لى جايبنى عشانهسلمى : خالص يا رضا ، هو ده تغير الجو ال

 رضا : جو أيه اللى نغيره ، الهوا كله عوادم و دخان و تراب و قرف

 سلمى : أنا بقيت كويسه يال نروح

 رضا : يال بينا 
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رفض تناول وجبة الفطار بسبب فقدان الشهية و كانت غيوم الحزن 

 آيه
ً
 متلبده فى وجهه ، إرتدى مالبسه و مر عليهم ، محدثا

 لسلمى النهارده وال هتخافى لتبوظ أخالقك أحمد : هتروحى

شعرت والدته بما يلقى إليها من تلميحات ، أرادت الرد و الجدال و 

الحوار لكنه لم يترك فرصه لذلك و تركهم و سعى فى الخروج ، نهضت 

 مسرعه و هرولت خلفه فلحق به عند الباب 

 آيه : طب أنا ذنبى أيه ؟

 أيه ؟ أحمد : بال مبااله . ذنبك أيه فى

آيه : أصبر بس هجيب شنطتى و هروح معاك ، أنت يعنى مش شايفنى 

 البسه أهوه وال أنت بتعاقب ناس بناس 

 أحمد : أخصلى يال هنتأخر

 

 عن الفطار        
ً
فى الطريق إبتزته حتى إشترى لها ساندوتشات عوضا

الذى تركته من أجله حت تحكى له عن ما جرى ليلة أمس بعد أن 

 
ً
 منهم غرفته ، دخل كال

 أحمد : يا مفجوعه أنِت مش بتفطرى مع سلمى ؟

 آيه : زيادة الخير خيرين وال أنت هتحاسبنى ع األكل يا س ى أحمد
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 أحمد : حاضر يا ست آيه ، تؤمرى بحاجه كمان ؟

 أيه : هاتلى عصير قصب أبلع بيه 

أحمد : أنِت ليه مصممه تقتلى مشاعر األنوثه اللى جواكى ، فول و 

 و قصب على الصبح ! طعميه

 آيه : سر جمالى فى إنى على طبيعتى ، وال الزم أدعى الرقه يعنى 

 أحمد : خالص خالص ، عايزه حاجه كمان يا سبب إعالنى الفالس ؟

 آيه : مث حايزه حاكه 

 باهلل ، لو سمعتها منك تانى الجمله دى ألقطع لسانك
ً
 أحمد : قسما

 أيه : خالث أثفه

 و حكت له عن ما أحضر لها ما أرادت 
ً
حتى ينال ما يريد ، فطرا سويا

دار منذ أن دخل خلفها والدها و العتاب الذى عاتبته له و القصه 

التى قصتها عليه إلى أن أقتحمت عليهم والدتهم الغرفه و الحوار 

 للقرار الذى توصال 
ً
العقالنى الذى دار بين والدها و والدتها ، وصوال

ن النقاش الجاد ، و على كل طرف حشد إليه من بدء مرحله جديده م

 أسلحته الحواريه و أساليبه النقاشيه حتى يقتنع أحدهما برأى اآلخر

 أحمد : يعنى بابا موافق ؟

آيه : بابا معندوش مانع بس برضو الزم تقنعه و من اآلخر كدا لو ماما 

 اقتنعت باللى أنت عايزه أعتبر بابا موافق
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 أحمد : و أنِت شايفه أيه ؟

: بص ماما أول مره أشوفها متقلبه بالشكل ده ، مره أحس أنها  آيه

موافقه و فى نفس اللحظه ترفض بشده ، ماما عايزه توافق و فى نفس 

الوقت زى ما يكون فى إحساس بيمنعها إنها توافق ، و عشان 

 مضحكش عليك املوضوع هيطول شويه 

 أحمد : و أنا ورايا أيه يعنى 

سياسة النفس الطويل و الهدوء و حوار  آيه : قصدى يعنى دا عايز

العقل و الثبات على املطالب مع شوية ضغوطات ، إنما إننا نتقمص 

 و ندخل أوضنا و لعب العيال ده مش هيجيب نتيجه 

 أحمد : أنا إن شاء هللا مش هتنازل عن سلمى

 

 

فى الظهيره آتت أمل لسلمى بصحبة محروسه كالعاده ، فتحت       

و دخلن فكانت سلمى فى صاله على غير عادة تواجدها  لهن آيه الباب

فى غرفتها ، سلمت عليها أمل مبديه إعجابها بخروجها من غرفتها و 

 عودتها للتنقل بين أرجاء البيت ،

فتره من الحوارات العاديه و الكالم العتيادى املكرر ثم بعد ذلك 

 إستأذت أمل و خلت بسلمى فى غرفتها لتحدثها فى أمر شخص ى 
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ً
دخلت محروسه إلى غرفة أخوها لتسلم عليه ثم خرجت مجددا

مشمره ساعديها بهمه و نشاط مشيره آليه أنها ستقوم بتنظيف 

 البيت الذى غبرته األتربه ، فوافقت آيه على مساعدتها 

 

 

 

فى الغرفه جلست أمل بجوار سلمى و طلبت منها أن تكمل لها        

قه ها بعد ، فأكملتها لها بنفس الطريباقية الحدودته اللى لم تكملها ل

 التى قصها بها أخوها فضحكت أمل حتى كاد أن ينقطع نفسها 

 سلمى : عجبتك للدرجادى ؟

 أمل : جميله و هللا ، هو أخوكى بيجيب الحكايات دى منين

 سلمى : مش عارفه بصراحه 

أمل : طب أنا عندى لك حكايه ، هى مش هتضحكك زى حكايات رضا 

 هللا هتعجبكبس إن شاء 

 سلمى : إشجينى يا دكتوره

أمل : كان يا مكان يا ساده يا كرام ، و ما يحلى الكالم إال بذكر النبى 

 عليه الصالة و السالم 

 سلمى : عليه الصالة و السالم
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أمل : كان فى ولد من عيله كويسه و أهلوا كانوا علماء و مزارعين و 

فسعى فى طلب العلم و  تجار ، و هو كان بيحب العلم و عايز يتعلم

حفظ القرآن الكريم و كان ما شاء هللا عليه متفوق ، لكن للسف و 

 51سنين ، يعنى و هو عنده  4سنه عينيه تعبت و بعد  00هو عنده 

سنه  فقد بصره فقدان تام ، لكنه ميأسش من رحمة ربنا وال قال إن 

ى عل الدنيا ضلمت فى وش ى وال إن الحياه أنتهت و قعد حاطط إيده

خده ، بالعكس سعى أكتر فى طلب العلم و كمان والدته كانت بتحفزه 

 ابتدى يسعى أكتر فى طلب 
ً
لكدا لن والده مات و هو صغير  ، و فعال

سنين من فقدانه بصره ماتت والدته ، تخيلى  2العلم الشرعى و بعد 

بقى كدا ال بصر وال أب وال أم ، بس كان عنده إيمان بقضاء هللا و صبر 

و عزيمه و ربنا أفاض عليه من كرمه لدرجة إنه بقى قاض ى و هو 

سنه و وصل إلى إنه بقى رئيس الجامعه السالميه فى  31مكملش 

املدينه املنوره ، دا غير مناصب تانيه كتير ، تفتكرى فى كام واحد ربنا 

أنعم عليه بنعمة البصر بس موصلش لنص اللى الراجل ده وصله و 

و أم و لسه مش عارف يعتمد على نفسه ، و كام كام واحد عنده أب 

واحد بكامل صحتهم و ربنا كل يوم بيديهم فرصه جديده عشان 

يطوروا من نفسهم و هم محلك السر ، العاقه عمرها ما كانت نقص 

بدنى العاقه نقص فى العزيمه و توته توته خلصت الحدوته ، حلوه 

 وال ملتوته

 أمولهسلمى : دى مش حدوته دى خطبه يا 
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 أمل : بس أيه رأيك

 سلمى : بووويخه 

أمل : تصدقى أنا غلطانه أنى بقولك حاجه تفيدك ، روحى لرضا خليه 

 يحكيلك عن القرود اللى بتتصور سيلفى و األسد اللى عنده تويتر

 

 

                                                  

 

 

 إلى املطبخ و قررت انتهت محروسه من تنظيف البيت ثم إتجهت      

إعداد غداء جماعى لطرد ذبذبات الوحده من املنزل ، عاونتها آيه فى 

البدايه ثم انضمت لهن أمل بعد أن خرجت هى و سلمى من غرفتها ، 

 منهمن فى ش ىء تعده فاألصعب كان ألكثرهن خبره فى 
ً
تخصصت كال

الطهى و األسهل كان من نصيب آيه ، لكن السلطات  و التجهيز و 

الشكليات و الجماليات كان لصاحبة الذوق الرفيع بال منازع 

الدكتوره أمل ،  فى حين جلست سلمى على مقربه منهن تستمع إلى 

حديثهن و تبادل خبراتهن فى طرق الطهى و مذاهب الطهى التى 

 يتبعوها 
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خرج والدها من غرفته لصالة العصر و تركهن على حريتهن       

نسوه ، و حتى ال يجدن حرج إن أردن يتحدثن حديث النسوه لل

 الصاله 

أغلقت آيه الباب باملفتاح حتى ال يباغتهن أحد و توضأن و صلين ، 

كان قد اقترب موعد عودة رضا بصحبة أحمد الذى يأتى ليعود بآيه 

، بالتخصص أعدت أمل املائده كأبهى ما يكون ، و قد أجلت وضع 

ونتها و آجلتها حتى األصناف الساخنه من اآلن حتى ال تفقد سخ

 إقتراب التناول 

تأخر رضا و أحمد على غير عادتهم حتى و الدها لم يعد من الصاله 

حتى اآلن ، مرت نصف ساعه على موعد عودتهم و لم يأتوا ثم اكتملت 

 بعد أن 
ً
الساعه و لم يأت أحد ، دب القلق فى جوف سلمى خصوصا

ك تغطيه و كذلحاولت محروسه االتصال برضا فكان هاتفه خارج ال

 هاتف أحمد حين حاولت آيه 

ما أصعب أن تواجه القلق و أنت كفيف ، ال تستطيع أن تبصر معالم 

املكان وال الوجوه ، ال تعلم تعبيرات الوجوه فتعلم مدى القلق ، وال فى 

 عليه ، تشعر 
ً
أى جه يجب أن تنظر ، نبرات متداخله تزيد القلق قلقا

يجتاحك ، تختلط عليك مشاعر بوحشه على وحشة الظالم الذى 

القلق و الخوف ، تتعتم الرؤيه أكثر مما هى عليه ، ال تملك سوى 

 الصمت املر و االنتظار األمر 
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 و على رضا و أحمد بقايا شحوم 
ً
بعد ساعه و نصف أتوا الثالثه معا

نتيجه لتعطل السياره فى املنطقه التى تنعدم فيها شبكات املحمول 

ملناطق العسكريه ، و كان والده قد انتظره من لقترابها من إحدى ا

 و ملا حاول التصال به و لم يجيب 
ً
بعد صالة العصر حتى يعودوا معا

 ظل ينتظره على بداية شارعهم حتى عاد 

دخل أحمد إلى الحمام حتى يزيل آثار الشحم و الزيت من على وجهه 

 عن الذى لطخته الشحو 
ً
 بديال

ً
 م و يديه ، أحضر له رضا قميصا

 رضا : خد يا بليه و بعد كدا إبقى البس العفريته

 أحمد : تؤمرنى يا معلمى

 

 ، أكال رضا و أحمد بنهم بعد ما القوه من عناء ،        
ً
أكل ثالثتهم معا

ثم دخلوا إلى الصالون حتى يستطيع النسوه تناول وجبتهم بعد حرق 

رهن األعصاب الذى مروا به ، كان هرمون الخوف قد طغى على شعو 

بالجوع فجلسن يأكلن برتابه ، حتى إبتدت أصوات ضحكات الرجال 

 تخرج من الصالون 

محروسه : هم دول اللى كنا زعالنين عليهم ! دول زى امللوخيه ال أرض 

 بتشربهم وال كلب بياكلهم ، كلى يا بت أنِت وهى 

 أمل : حمد هللا على سالمتهم يا ماما
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هم من شر ، خافى على الشر محروسه : إتنين زى دول متخافيش علي

 منهم 

حاولت أيه ذكر أخوها أمام سلمى ، فأخذت تصف هيئته و هو عائد 

و مالبسه ملطخه بالزيت و كأنه صبى فى ورشة ميكانيكى ، فردت عليها 

 سلمى بأنها سمعت رضا و هو يدعيه بـ بليه
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                                                       (50) 

جاءت الجمعه و جاءت خطبة الواعظ التى إنقطع عنها رضا لفتره        

 للظروف التى كان فيها 
ً
و كان يصلى فى الجامع القريب من منزله نظرا

 حتى جلس 
ً
و املشاغل التى كانت على عاتقه ، حضر للصاله مبكرا

 ىأمام املنبر فى مسقط نظر الخطيب ، صعد الواعظ املنبر و سلم عل

املصلين و وقعت عيناه على رضا الذى لم يره منذ مده فتالقت األعين 

 ،  باألعين 
ً
استحى رضا أن يغادر دون أن يسلم على الواعظ خصوصا

أنه رآه ، فظل ينتظره خارج املسجد حتى خرج و بصحبته والد 

سلم عليهم بحراره و تعانق الشيخ و تلميذه ، تبادال ،  الدكتوره أسماء

السالمات و سأله عن حال أخته ، و عاتبه الواعظ على التحيات و 

 على 
ً
 بالظروف و أراد أن ينصرف حفاظا

ً
النقطاع ، فأعتذر متعلال

وقت الواعظ فتمسك به و أخبره أنه يريد أن يطمئن عليه فوعده 

رحل رضا و عين والد أسماء معلقه به ، ملا ،   بزياره قريبه إن شاء هللا

 الذ
ً
ى يختصه الواعظ بتلك املعامله و يهتم هذا الشاب تحديدا

بشأنه و يأتمنه على معامالت ماليه و يرسله فى مصالح على درجه من 

الخصوصيه ، أنتبه من شروده و ركب بجوار الواعظ متجهين إلى 

 منزل الواعظ 
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لى ه طلبه و دخال إبعد الغداء طلب محادثة الواعظ على إنفراد فلبى ل

كالمه بالحديث عن حال شباب األمه  بدء،  الباب  مكتبه و أغلق

الذى مال و عن قلة الصالحين و كثرة الفسده و أن األب هذه األيام 

ال يأمن أى الشباب ينكحه ابنته ، بفطنته املعهوده علم الواعظ ما 

 يرمى له العجمى 

 الواعظ : هى بنتك متقدم لها حد وال أيه ؟

 ب األيام دى العجمى : و هللا الخطاب كتير بس أنت عارف شبا

 . مالهم بقى ، ما الشباب زى الفل و ماليين املساجد 
ً
الواعظ : مداعبا

 ما شاء هللا 

 حديثه ، 
ً
ضحك العجمى على دعابة الواعظ و أسترسل مكمال

بصراحه يا موالنا أنا عايزك تختارلى زوج لبنتى و أنت عارف إن بنتى 

ك ، و البن فى مقام بنتك و على رأى املثل أخطب لبنتك و متخطبش

حضرتك ما شاء هللا أكيد تعرف شباب صالح كتير ، ألن بصراحه كل 

اللى اتقدموا مش شايف فيهم واحد قد املسئوليه و حاسس أنهم 

طمعانين فينا و زى ما أنت عارف أنا خالص يال السالمه و معنديش 

غير أسماء و زياد و زياد جبته على كبر يعنى اللى هياخد أسماء هعتبره 

البيت و دراعى اليمين و عايز واحد تكون تعرفه كويس و بتثق  راجل

 فيه و يقدر يصونها و يصون مالها و يعاملها بما يرض ى هللا

 الواعظ : بنظره ماكره ، أنت عايز حد معين ؟
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لك نظر فضيلتك 
 
 ِفكَره  ، ك

َ
ِشف

 
 العجمى : بضحكة من قد ك

 

 

ته ساكنه عاد عبده من عمله فوجد محروسه ساهمه صام       

 أنها لم تطالعه بأخبار 
ً
يمتلكها الشرود على غير عادتها ، حمد هللا سرا

الجيران التى ال فائده من ورائها سوى الذنوب و اآلثام ، ألقى عليها 

السالم فردته و ظلت شارده فى تفكيرها ، مر من أمامها و دخل غرفته 

يت و عاد الب حتى يغير مالبسه فلم تلحق به كما إعتاد ، ارتدى مالبس

 إليها فوجدها على حالها 

 عبده : مين اللى قطع لسانك ؟

 محروسه : اسكت عشان بفكر

عبده : ال حول وال قوة إال باهلل ، و من إمتى حاسه بكدا ، قومى غيرى 

 هدومك عشان نروح للدكتور 

 محروسه : مش وقتك خالص

 عبده : خير ؟ بتفكرى فى أيه ؟

شارة له ليجلس بجوارها ، جلس طرقت بيدها على الكنبه فى إ

 حالتها التى لم يعتاد عليها ، وضع يده على مقدمة رأسها 
ً
متوجسا

 ليتأكد أنها لم تصيبها حمى ، فقاطعت شكوكه بحديثها
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محروسه : دلوقتى أخويه بقى أرمل و سلمى حصل لها اللى حصل و 

 رضا طالع عينه بين الشغل و البيت ، هنسيبهم كدا ؟

 طلقك و تروحى تعيش ى معاهمعبده : ممكن أ

 ، بال وكسه
ً
 محروسه : أنت تقدر تستغنى عنى أصال

 عبده : خش ى فى املوضوع يا محروسه

محروسه : أنا بقول يعنى إحنا عايشين لوحدنا زى ما أنت شايف ، و 

أنت طول النهار فى الشغل و أنا قاعده لوحدى بين أربع حيطان بيبقى 

شان بتيجى بالليل بتبقى عايز تنام ع فاضل شويه و أكلم نفس ى ، و ملا

 تعبان من الشغل ، و مبنقعدش مع بعض غير للكل 

 عبده : إنجزى يا محروسه

محروسه : فبقول يعنى أننا نجيب سلمى تعيش معانا و أهو نتونس 

ببعض و على األقل أخدمها و أراعيها ، بدل الحراج اللى هى فيه مع 

 ل بنت لها خصوصياترضا . أنت عارف سلمى بنت برضو و ك

 عبده : و هللا أنا معنديش مانع ، بس تفتكرى هيوافقوا ؟

محروسه : و ميوفقوش ليه ! أنا عمتها و أنت جوز عمتها وال معانا حد 

 غريب و ال حد غريب بيجى لنا

 عبده : و أنِت فكرك رضا هيسيب سلمى تبعد عنه ، دا هو اللى مربيها 

 على هللا محروسه : ملكش أنت دعوه ، سيبها
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كانت تقرأ فى روايه حين داهمها زياد بالقفز بجوارها على الفراش       

، أربكها وجوده املفاجىء ، أخرجت سماعات الهاتف من أذنيها حتى 

 تستمع ملا يقوله 

 زياد : أنِت بتذاك ى حتى فى إيصيف !

 أسماء : ال مش بذاكر يا زياد

 ي ى ، إيكذب حيام و هللازياد : ما أنِت ماثكه كتاب ، تبـيى بتذاك

 أسماء : أنا مش بذاكر يابنى

 زياد : عندك ميحق و خايفه بابا يعرف ، مث هفتن عيكى و هللا

 أسماء : ملحق ! الكلمه دى مسمعتهاش من أيام البتدائى

 زياد : طب بتعميى أيه ؟

 أسماء : بقرا روايه 

 زياد : طايما بتقىـيى يبقى بتذاكـيـى 

 ى ، يا بنى و هللا ما بذاكر أسماء : ياااا رب

 زياد : بياحه بث ، إحنا بنتناقث

 أسماء : بنتأيه !!! هتناقش مع واحد زيك 

 زياد : إيكيام أخد و عطى

 أسماء : أموت و أعرف بتجيب الكالم ده منين
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 زياد : من الصيدييه

 حرف بيألش على الصيادله 52أسماء : و هللا عال ، عيل ضايع منه 

 أيه بقى ؟زياد : بتقيـى 

 أسماء : و هللا روايه 

 زياد : يعنى أيه يوايه

 أسماء : مممممممم يعنى حدوته بس للكبار

 زياد : أنِت عايزه تنامى ؟

 أسماء : ال

 زياد : مش بتقيـى حدوته ، يبقى عايزه تنامى

 أسماء : ال يا أبو ربع لسان مش عايزه أنام

 زياد : هى نتيجتك هتظى أمتى ؟

 شاء هللا  أسماء : قريب إن

 زياد : و لو نجحتى أيه اللى هيحصـى ؟

 أسماء : لو ! هبقى دكتوره و أفتح صيدليه

 زياد : و تكثفى على إيتعبانين ؟

 أسماء : ال ، أنا اللى بدى العيانين الدوا 

 زياد : هتيوحى يكى عتبان بيته تديه إيدوا ؟
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 أسماء : يا نهار أبيض ، ليه شغاله فى ماكدونالدز 

 أوماى هتديهم إيدوا إزاى ؟زياد : 

أسماء : بص يا زيزو أنا هشرحلك املوضوع عشان متسألنيش تانى ، 

الواحد  ملا حاجه توجعه يروح يكشف عن دكتور متخصص فى 

 عينه وجعته يروح لدكتور عيون ، رجله 
ً
الحاجه دى ، يعنى مثال

إتكسرت يروح لدكتور عظام ، ودنه وجعته يروح لدكتور أنف و أذن 

 مام ؟. ت

 زياد : طب ما أنا بيوح ينفس إيدكتوى كى ميه 

 أنت يا بتسخن يا بيكون عندك 
ً
أسماء : أنت طفل يا حبيبى و أصال

 مغص 

 زياد : ما عينا ، كميـى كيامك

أسماء : بعد ما يروح للدكتور  و الدكتور يكشف عليه و يعرف 

خطه  ن بيشتكى من أيه ، بيكتب له الدوا املناسب فى ورقه و الزم يكو 

 و متسألنيش عن السبب ، الورقه دى اسمها روشته ، 
ً
وحش جدا

فالتعبان بيجيب الروشته دى و يجى عندى الصيدليه ، فأنا أعرف 

 الدوا املكتوب أيه و أديهوله و أقوله بيتاخد إزاى و أخد منه تمن الدوا

 زياد : يعنى هتبقى  بياعه 

 بالهاند فرى دهأسماء : روح على أوضتك يا زيزو بدل ما أخنقك 
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                                                     (51) 

ال زالت العالقه فى بيت أحمد متوتره بعض الش ىء ، نقاشات         

مطوله بينه و بين والدته و كأن أبيه قد وقف على الحياد خشية 

ن اآلخر ، أما آيه فما بيدها سوى التهدئه و إن النحياز لجانب دو 

كانت فى قرارة نفسها تتمنى سلمى زوجة ألخيها و فى نفس الوقت تغار 

 منها و من تمسكه بها                        

 من  
ً
خاطىء من قال أن النساء أكثر عاطفة من الرجال، و أكثر خطئا

ه ،النساء أكثر عاطفقال أن النساء يزكين املقاتل من أجل محبوبته

 يعجبن بالرجل 
ً
ما لم تقع عليهن معاناه جراء تلك العاطفه، و حقا

ضحى من أجل محبوبته ما لم يكن من أهلهن  ، ها هى والدته  الذى ي 

ترى بنفسها تعلقه بها و شدة تمسكه بها وال تتزحزح عن رأيها قيد 

 ، فال
ً
 و تبدأ أخرى ليال

ً
وال  أحمد ييأس أنمله ، تنتهى جلسة حوار نهارا

 ثم يسخن ثم يستعر ثم  ينفض و ،  والدته تلين 
ً
يبدأ النقاش هادئا

 عن اآلخر ، و ما يلبثوا أن يعودوا و كأنهم 
ً
يذهب كل طرف مبتدعا

 ألفوا الجدال حول هذا املوضوع ، ال جديد يأتى وال قديم يصدأ 
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زيدان  و فى زيارتها التى أصبحت كثيره و معتاده جلست محروسه          

 ، مره تحكى عن وحدتها 
ً
 و ذهابا

ً
 ، طوحت بأطراف الحديث جيئة

ً
معا

و أخرى عن وحدة سلمى و أخرى عن شقاء رضا و غيرها عن عناءه، 

 ثم دخلت فى املوضوع 

محروسه : أيه رأيك أنا هاخد سلمى تقعد معايا أسبوع تغير جو بدل 

 القعده هنا 

 ليمنح نفسه م
ً
 للتفكير ، فكررت فاجأه الطلب فنظر أرضا

ً
تسعا

كالمها مضيفه أنها وحيده و سنها لم يعد يسعفها لكثرة الذهاب 

 فما املانع من ضيافتها لها 
ً
والياب و قلبها ال يطاوعها بترك سلمى كثيرا

 بعض الوقت 

 زيدان : مينفعش يا محروسه ، سلمى بنت برضو

ز عمتها محروسه : هى هتقعد عند حد غريب ! دا أنا عمتها و عبده جو 

 وال عندنا عيل وال تيل وال حتى شاب بيخبط على بابنا

 زيدان : أنا مقدرش أستغنى عن سلمى بعيد عنى 

 محروسه : أعتبرها اتجوزت

 زيدان : ساعة الجواز يبقى لكل حادثة حديث

محروسه : يا أخويه أنت ليه عايز تحرمنى من أنى أحس أنى أم !، ليه 

! ، أنت هيكون معاك رضا دا غير  عايز تحرمنى أن حد يآنس وحدتى

 أنها طول عمرها عايشه معاك ، أنا عمر ما حد عاش فى بيتى ...
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ً
أصابت كلمتها شغاف القلب فرق لها و حتى يلقى باملسئوليه بعيدا

 عنه أخبرها أن تسأل صاحبة الشأن و تأخذ موافقة رضا

م و ذهبت لسلمى و حدثتها عن أمل و عن رغبتها فى القدوم لها كل ي

 منها سيكون األمر أسهل 
ً
لوال مشاغلها ، و لو كانت سلمى تسكن قريبا

 ، ثم عرضت على سبيل أن الفكره جاءتها وليدة اللحظه

محروسه : أيه رأيك ما تيجى تقعدى معايا أسبوع وال حاجه و أهو 

 تبقوا جنب بعض 

 سلمى : أقعد فين ؟

 ن أملقى قربتى ممحروسه : فى الشارع يعنى ! معايا فى بيتى و أهو تب

 سلمى : يا عمتى أنا مبرتحش إال فى بيتى 

 محروسه : ما هو بيتنا بيتك برضو 

ظلت تجادلها و تغريها  حتى قارب سلمى على املوافقه لوال دخول رضا 

 عليهم ، فأشركته سلمى فى الحوار حتى تأخذ رأيه

 سلمى : شوفت يا رضا ، عمتى عايزه تاخدنى معاها

 ن ؟رضا : هتروحوا في

 محروسه : هاخدها تقعد معايا أسبوع وال حاجه تغير جو 

 رضا : مش هينفع يا عمتى 

 محروسه : ليه إن شاء هللا
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 رضا : عشان عم عبده يبقى على راحته فى بيته 

 محروسه : هو موافق ملكش دعوه

 رضا : إن شاء هللا هبقى أجيبها و نيجى نزوركم 

 معايامحروسه : زيارة أيه ! أنا بقولك تقعد 

 رضا : مهو مش هينفع يا عمتى 

 محروسه : ليـــــــــــــــــــــــــه ؟

رضا : بصراحه يا عمتى سلمى مينفعش تقعد فى بيت و فيه راجل 

 غريب

 محروسه : يا نهار أبيض يا رضا ! بقى عمك عبده بقى غريب !

 رضا : مش قصدى و هللا يا عمتى ، قصدى إنه مش من محارمها 

 جوز عمتها يا عم الشيخ ، إزاى بقى مش من محارمها محروسه : دا

رمة أبديه ، يعنى  رضا : يا عمتى املحرم هو من حرم عليه نكاح املرأه ح 

 أبوها و أخوها و جدها و عمها و خالها و كدا 
ً
طول العمر ، زى مثال

يعنى إنما بقى ابن العم و ابن الخال و زوج العمه أو زوج الخاله أو  

محارم و مينفعش يتعاملوا على أنهم محارم و بالش زوج األخت مش 

 إستهبال 

 محروسه : يعنى أنا بستهبل يا واد يا رضا 
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 ألن معظم البنات بقت بتستهبل 
ً
رضا : يا عمتى أنا بتكلم عموما

الصراحه ، بتتعامل مع ابن عمها على إنه أخوها و مع ابن خالها كأنه 

و جوز خالتها على إنه خالها أخوها التانى و جوز عمتها على إنه عمها 

و جوز أختها على إنه أخوها الكبير و ابن الجيران على إنه أخوها فى 

الرضاعه و بيتساهلوا معاهم فى اللبس و الكالم و السالم و ما خفى 

 كان أعظم 

 سلمى : ما براحه يا عم رضا ، أنت مكبر املوضوع كدا ليه

 ى أبوكىمحروسه : قولى له يا سلمى ، دا عمك عبده ز 

 يا عمتى السالم مفهوش 
ً
رضا : هو جابنا ورا غير كلمة " زى " دى ، أوال

زى . يعنى يا أبوكى يا مش أبوكى ، لكن بما إننا شعب متساهل بطبعه 

حطينا تحت بند " زى " حاجات كتير ، دا زى أبوكى و دا زى أخوكى و 

تى دولوقدى زى أختك و أنا فى سن والدك يا بنتى ، لدرجة أن البنات 

بقت بتضيف املدرس بتاعها على الفيس ، و لحد اآلن مش القى مبرر 

 ألنهم يكونوا أصدقاء أو يكون فى بينهم محادثات خاصه 

 سلمى : ممكن عشان تسأله فى حاجه فى املنهج

رضا : يا سالم ، على أساس أن مفيش جروب للدفعه كلها ممكن 

 أن تدريس الرجل لل
ً
،  بنات مباشرة ال يجوز تسأل عليه ، تعرفى أصال

تيجى بقى البنت تزود الطين بله و تضيف املدرس بتاعها و يبقى فى 

 بينهم خلوه !
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سلمى : إحنا مش كنا فى مسألة املحارم ، أيه دخل املدرسين فى 

 املوضوع

رضا : ما البنت بتعتبر املدرس زى أخوها أو أبوها و الكالم جاب 

 بعضه يا ست سلمى

 

 

 

استه املتبعه مع والدته التى تقوم على الحوار املكرر غير أحمد سي    

بنفس الحيثيات من الجانبين ، و قرر عمل كماشه لها من كل أطراف 

العائله ، بالفطره علم أن ال أحد من نساء العائله سينصفه فقص 

األمر على خاله املقرب و أستطاع إقناعه بما يريد ، فطمئنه خاله 

مر و يفهم وجهة نظرها ، ألن املصائب بأنه سيناقش والدته فى األ 

تحمل فى طياتها فوائد فقد مرضت جدته ألمه فذهبت والدته 

لعيادتها و مكثت عندها عدة أيام و بالطبع إلتقت بأخيها الذى فتح 

معها الحوار مره تلو املره حتى خارت دفاعاتها الهشه لكنها الزالت 

خته و صارحهم تترنح بالرفض ، كان أحمد قد أنفرد بوالده و أ

بخذالنهم له فهم تركوه يخوض غمار الحرب الضروس مع والدته بال 

عون أو مدد ، أستحيا منه و قررا النضمام لصفه فى أقرب معركه 

 نقاشيه قادمه 
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 بالحصول          
ً
ظهرت نتيجة كلية الصيدله و نالت أمل مرادها أخيرا

 مع فرحةعلى شهادتها الجامعيه ، عمت الحتفاالت شارعه
ً
 م تضامنا

أهلها ، و اكتظ البيت باملهنئات و املباركات و صاحبات الستشارات 

الطبيه ، تضاعفت فرحتها بفرحة أهلها و جيرانها ، وزع والدها 

 للفرح 
ً
 للنجاح و أطلقت النساء أبواق الزراغيد إعالنا

ً
 الشربات نخبا

يات و ثالث ساعات متواصله لم يخلو البيت من أحد ، نساء و فت

بل التى تنهمر عليها 
 
أطفال ، عانت أمل أمر املعاناه من صد زخات الق

 مع عدد القبالت
ً
 ، كأن مقدار الفرحه يتناسب طرديا

 و إنفرط 
ً
 و نشوة الفرحه تخبو هويدا

ً
 رويدا

ً
أخذ البيت يخلو رويدا

 النسوه فى النصراف واحده تلو األخرى مكررين تهانيهم

قاتها و قريباتها يقدمون واجب املباركه ، إنهالت االتصاالت من صدي

حتى أضاءت الشاشه باسم " سلمى " لم تتوقع أن تعلم سلمى بظهور 

النتيجه بنفسها و كانت تنوى االتصال بها لتبلغها نجاحها و تشاركها 

 فرحتها 

 سلمى : بقيتى دكتوره رسمى أهوه

 أمل : عرفتى منين

  مين وال أيه سلمى : أنِت مش عارفه أنا 
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 أمل : أها ، دا أنِت واصله بقى

 سلمى : واصله وال ريسيفر

 أمل : دا أنِت رايقه النهارده

 ، مش هيبقى عندنا صيدليه و هاخد شامبوهات ببالش
ً
 سلمى : طبعا

 أمل : أيه الطمع ده ، ليكى عندى أحلى كيس شامبو

سلمى : كيس ! ال خليهولك الكيس ده ، و أنا اللى معشمه نفس ى بعبوه 

 تر أتمرمغ فيهال 0

 أمل : يا ستى لو على لتر بس مفيش مشكله ، هعتبره من ضمن الزكاه 

 سلمى : و عايزه زيت شعر من الغالى

 أمل : ال بقى دا أنِت داخله على طمع بجد

 سلمى : كدا ! طب شوفى مين بقى هيجى يباركلك

 أمل : أنِت هتيجى بيتنا بجد !

 سلمى : كنت

ى تيجى ، تعالى و ملا أفتح صيدليه هبقى أديك أمل : ال باهلل عليكى الزم

 زيت جونسون للطفال كمان

 سلمى : طاملا فيها جونسون يبقى الزم أجى

 أمل : هتيجى أمتى ؟
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 سلمى : قريب إن شاء هللا

 أمل : الزم تبلغينى قبل ما تيجى

 سلمى : مفيش داعى تفرش ى األرض ورد

 عه كمانأمل : ورد بس ! دا أنا هفرشها ورد بالشوك بتا

 سلمى : ماش ى يا دكتوره ، اليوم يومك بقى و مش هعتب عليكى

 أمل : متنسيش بقى تبلغينى

 سلمى : حاضر إن شاء هللا ، سالم بقى مش هعطلك أكتر من كدا

انتهت املكامله و نادت على رضا حتى تتشاور معه فى الهديه التى يجب 

 أن تقدمها لها ، 

 و تبقى عملتى الواجب و زيادهكيلو سكر  5رضا : قزازة شربات و 

 سلمى : ما ناخد لها نص مشكل أشيك

لتر حاجه  5حواوش ى وصايه و  2رضا : هقولك ، أنِت تاخدى لها 

 ساقعه

 سلمى : ما آخد لها رنجه و بصل أخضر أحسن

 
ً
 رضا : ال الدنيا حر و الرنجه بتعطش أصال

 سلمى : أمش ى يا رضا بدل ما أزعلك ، أنصرف يا بابا
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 إياها        
ً
 فهنئها واعدا

ً
علمت أسماء بالنتيجه فأخبرت والدها هاتفيا

بهديه قيمه ، ثم خرجت من غرفتها و أخبرت والدتها فأحتضنتها 

مباركة لها ، أمتطت جواد الحلم و أخذت تفكر فى سلسلة 

الصيدليات التى تود تأسيسها و اسمها الذى سيلمع فى سوق األدويه 

ارتها و الشعار الذى ستتخذه عنوانا لها و طاقم املساعدين تحت إد

 لكن أسقطها من على صهوة جوادها حضن عنيف من زياد

 زياد : أيف مبيوك يا سمسمه

 أسماء : بتعالى مصطنع ، دكتوره سمسمه لو سمحت

 زياد : فين بقى هدية نجاحك

 أسماء : هو أنت عايز هديه

 زياد : إيمفيوض يعنى

 أديك سيريالك ببالش أسماء : ملا أفتح الصيدليه هبقى

 عنها و هو يصيح : بياعه زياد : سيييالك !!! و ركض 
ً
 حصحيمبتعدا
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بعد مشاورات استقرت سلمى على تقديم جهاز قياس ضغط        

ديجيتال ألمل كهديه بمناسبة النجاح و حتى تستفيد به فى حياتها 

 و أنه وجدها 
ً
العمليه ، لم يستطع رضا رفض طلب سلمى خصوصا

فرصه لرد بعض من جميل الدكتوره أمل مع أخته ، تصفح النترنت 

 عن أفضل األنواع و أعلى املواصفات و أماكن البيع ، دون 
ً
بحثا

املواصفات التى استقر عليها و عنوان املتجر فى ورقه و عقد العزم 

 
ً
 على اصطحاب أحمد لشراءه غدا

شراء م ، و ذهبا لفى اليوم التالى بعد إنتهاء العمل أخبر أحمد بوجهته

ما أراد ، ما إن دخل املحل حتى إنبهر بمختلف أنواع مستلزمات 

الصيدليات و املراكز الطبيه ، أجهزه غريبه لم يرها من قبل بعضها 

 كلعب األطفال من أشكالها و ألوانها الزاهيه

استقبلتهم فتاه يبدو عليها التمرس فى مهنتها ، عرضت عليهم 

 ه بثقة من اشتراه ألف مره املساعده فأخبرها بطلب

 آخر أدعت أنه 
ً
 لبضاعتها أحضرت جهازا

ً
أحضرت له ما أراد و ترويجا

 الصدار األحدث و ذو مواصفات أفضل و الفارق فى السعر طفيف

 املقارنه بينهم و هو فى قرارة نفسه لن 
ً
تفحص الجهازين متصنعا

 يشترى إال ما استقر عليه من األمس 

اس ى و دفع الحساب و انصرفا ، ما إن خرجا حتى اختاره اختياره األس

 سأله أحمد عن وجوب تقديم أخته آيه هديه للدكتوره أمل أم ال
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 رضا : على حسب العالقه بينهم ، هم صحاب وال أيه

 أحمد : أنا هكلمها و أسألها

أجرى اتصال سألها فيه عن مدى عالقتها بأمل فأخبرته أنها تحدثت 

قه بينهم تكاد تكون صداقه ، فأخبرها أنها معها أكتر من مره و العال

نجحت و سلمى ستقدم لها هديه و هو و رضا اآلن يشتريان هذه 

 الهديه فلو أردتى جئت لك بهديه تقدميها لها ، فوافقت بال تردد

 أحمد : هنجيب أيه

 رضا : املحل مليان حاجات ندخل و نختار

 أحمد : ال الزم نقرر من هنا عشان مينضحكش علينا

 رضا : للدرجادى باين علينا إننا مش دكاتره

أحمد : يابا إحنا مهندسين ، يعنى زمايلنا هم اللى مصنعين الحاجات 

 دى 

رضا : بص الضغط و السكر تحس أنهم أخوات و طاملا جبنا جهاز 

 ضغط نجيب جهاز سكر

أخرج أحمد هاتفه و بحث عن أجهزة قياس السكر فى الدم 

بينها و يعرفان مواصفاتها و أسعارها حتى  الديجيتال و أخذا يقارنان

استقرا على الجهاز املطلوب ، حفظا اسمه و هيئته و تأكدا أنه 

 
ً
 أحدث إصدار ثم دخال املحل مجددا
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 فأخبراها 
ً
 متسائله إن كأنا نسيا شيئا

ً
استقبلتهم نفس الفتاه مجددا

بما يريدان ، أحضرت لهم طلبهم فتفحصوه ليقارنوا اسمه و شكله 

شاهداه على النت ، ثم دفعا تمنه و هما بالخروج لوال أن شاهد بما 

رضا  تشكيله جميله من أجهزة قياس الحراره للطفال ، ترمومترات 

على هيئة مصاصات و أسماك و نجوم و سهايات و أشكال جميله 

ذات ألوان تكاد يجزم أنها تخفض حرارة الطفل دون أدويه ، فإشتراها 

 ه كهديه ألمل  حتى تقدمها عمته محروس
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                                                       (50)  

عاد أحمد مع رضا حتى يصطحب آيه من عند سلمى و يرجعا إلى         

بيتهما، و بالطبع تفحصا الهدايا التى إشتروها و حددا املوعد الذى 

ا و صطحبهم رضسيذهبان فيه فإستقرا على عصر الجمعه ، سوف ي

أحمد حتى بيت عمته و من ثم ينتظراهم هناك حتى تذهب سلمى و 

اتصل بعمته حتى يبلغها باألمر لترتب حالها ثم ،  آيه و عمته إلى أمل 

إتصلت سلمى بأمل لتبلغها بقدومها هى و آيه فى املوعد املحدد ، 

 فأستفسرت منها كيف ستأتى فقصت عليها الترتيب الذى رتبوه

 

ت الجمعه و جاء عصرها ، و ذهبوا إلى مقصدهم بعد أن جاء     

غلفوا هداياهم بأغلفه جميله و كتبوا فيها عبارات تهنئه مرتجله 

نابعه من القلب ، و فى الطريق تناقش رضا  معهم عن وجوب شراء 

 أى ش ىء مأكول أو مشروب أو مشموم

 رضا : أنتم هتدخلوا عليهم بالحاجات دى بس ؟

 أيه تانى  أحمد : عايز تاخد

رضا : يعنى دول رايحين يباركوا لواحده ناجحه املفروض ياخدوا 

 معاهم ربع لب ، نص سودانى ، بندق ، عين جمل ، كاجو 
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 أحمد : و سميط و بيض و جبنه باملره

 رضا : هنهزر أهوه

 أحمد : عايز تاخد أيه يا عم الجاد

 ،سباطة موز كيلو برتقان  5رضا : يعنى بوكيه ورد ، علبة شيكوالته ، 

 أحمد : أنت ليه مصمم تشوه صورة البنات يعنى 

ركن السياره فجأه أمام متجر حلويات و دخال هو و أحمد ثم خرجا 

 بعلبة شيكوال بديعة الشكل و عاد إلى السياره و انطلقوا 

 

 

دخال إلى البيت فضيفهم صاحبه و من ثم ذهبت سلمى و آيه و       

 أنهن فى الطريق إليهامحروسه إلى أمل بعد أبلغنها 
ً
 هاتفيا

أعطوا هدية محروسه لها حتى تقدمها لها بنفسها و ذهبا إلى بيت أمل 

 من بيت محروسه ، استقبلتهم بحفاوه بالغه تكاد 
ً
القريب نسبيا

 بهن ، أتت والدتها و سلمت عليهن و 
ً
 ترحيبا

ً
تفرش األرض لهن ورودا

 فكل ما تعرفه عنهن مجرد أحاديث
ً
من أمل ، و هن  تعارفا شخصيا

  كذلك
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وضعا الهدايا على مائده بسيطه فى مدخل البيت و جلسا فى الصالون 

، من شدة فرحتها لم تدرى ماذا تصنع أو ماذا تقول و كل ما على 

 لسانها عبارات الترحيب الشديده

 سلمى : خالص يا دكتوره كتر السالم يقل املعرفه

وا لو كنت أعرف أنكم هتيج أمل : و هللا ما تعرفى فرحتى بيكم قد أيه ،

 بسبب نجاحى كنت نجحت من زمان

 آيه : يا سالم ، هو بمزاجك وال أيه

 أمل : بتعالى مصطنع ، يا بنتى أنا دكتوره من و أنا فى الثانويه

كانت محروسه قد غزلت خيوط حديثها مع أم أمل و تركت البنات 

 ، شعرت أمل بالتحفظ من قبل سلمى و آيه فأ
ً
رتهن خبيتحدثن سويا

بعدم وجود أى رجال فى البيت فقد ذهب والدها و أخوها لصالة 

 ، و حتى يأخذن راحتهن أكثر اصطحبتهم 
ً
العصر ، و لن يعودا قريبا

 إلى غرفتها و تركت والدتها مع أمها الثانيه

 أمل : أبقى أعملى لنا حاجه نشربها بقى يا حاجه

 والدتها : ماش ى يا حبيبتى ، نورتونا يا بنات

 مى و آيه : دا نور حضرتك يا طنطسل
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أمام املسجد  إلتقى عبده مع والد أمل فعرفه على رضا و أحمد و        

أخبره أنهم أخوة الفتيات اللواتى جئن لتهنئة الدكتوره أمل ، تعرفا فى 

عجاله بسبب إقتراب القامه و دخال إلى املسجد ، و بعد الصاله أصر 

،  رفضوا حتى ال يضيقن على الفتيات على ضيافتهم فى منزله لكنهم

فبادله عبده الصرار ذاته فى أن يذهب هو معهم إلى بيته فقبل و 

 ذهب معهم هو و أنس 

فى البيت تعارفوا أكثر و تحدثوا أكثر و أسترسل والد أمل فى الحديث 

عن تدبيره ملستقبلها ، فهى حلمها أن تفتح صيدليه هنا فى املنطقه 

 ال تسمح بذلك ، كما أن أحد رجال لتخدم أهلها لكن ا
ً
لظروف حاليا

األعمال عرض عليها من قبل التخرج شراء اسمها مقابل راتب شهرى 

حتى يفتح عليه فرع جديد لصيدلياته ، بالضافه إلى عملها بالتكليف 

الذى ستحصل عليه ، فربما بعد عام أو عامين تتيسر األمور و 

 تستطيع تحقيق حلمها

عها فى الصيدليه التى سيفتحها هذا الرجل ، فسأله رضا عن وض

فأجابه أنها ستكون مديره للصيدليه على الورق و ليس لها أى دخل 

فى التعامالت و املعامالت و أن الراتب الذى ستحصل عليه سيكون 

مقابل بيع هويتها املهنيه و ليس مقابل عمل ستقوم به ، فوجد رضا 

نه سيسأل شيخه فى صحة هذا فى نفسه ريبه من هذا األمر و أبلغه أ

 األمر 
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بينما هن جلوس على فراش أمل منهمكات فى الحديث إذ بهاتف أمل 

يعلن عن آخر من توقعت أن يأتيها اتصال منه ، نظرت للشاشه 

 لتستوعب اسم املتصل فهى أسماء ، 

 أمل : الدكتوره أسماء بنفسها بتتصل بيا

 اأسماء : قولت أبقى أحسن منك و أبارك لك أن

 أمل : دا على أساس إنك بتردى على تليفوناتى

 أسماء : معلش مشاغل ، املهم ألف مبروك يا حبيبتى

 أمل : هللا يبارك فيكى ، و حشانى على فكره

 أسماء : خالص حددى يوم نتقابل فيه 

أمل : يا ريت كنتى اتصلتى إمبارح حتى ، كنتى جيتى النهارده و سلمى و 

 نا مع بعض آيه هنا و كنا إتجمعنا كل

 أسماء : هم عندك وال أيه

 ، قاعدين معايا أهم و بيسلموا عليكى 
ً
 أمل : طبعا

 أسماء : ماش ى 

 أمل : تحبى تكلمى سلمى ؟

 أسماء : ال مش وقته ، سالم بقى عشان تشوفى ضيوفك
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أغلقت الهاتف و رمت به على الفراش فى ضيق فهى اآلن تجلس        

و يبارك لها أو يشاركها فرحتها بالنجاح وحيده ال تجد من يسأل عنها أ

، صحيح أنها تلقت العديد من التهانى من أقاربها و صديقات والدتها 

لكنها كلها كانت تهانى رسميه روتينيه مجبرين على تقديمها بحكم 

القرابه أو واجب سابق فعله والديها ، ال معنى للفرحه ما لم يشاركنا 

من يصفق لنا عليه ، مر أمام ناظريها فيها أحد وال معنى للنجاح بدون 

ما زرعته أمل من حب و مشاركه و إهتمام و مساعده و اآلن تراها 

 تحصد ثمار ما غرسته 

 

انتهت الزياره و رحل الضيوف ، و عاد والدها إلى بيته و هو ينظم        

 أبيات الشعر فى مدح أحمد و رضا ، 

 ق أيه و أدب أيه ، ياما نفس ىوالدها : و نعم الشباب و هللا يا بنتى أخال 

 أشوف أنس زى الشباب الناضج الصالح ده 

 أمل : و أخواتهم كمان يا بابا ميتخيروش عنهم كلهم ذوق و هللا 

فكت غالف الهدايا فأول ما وجدته تشكيله من الترمومترات املبهجه 

ففرحت بها كاألطفال ، و وجدت بطاقة صغيره مدون عليها " هى 

غير ترمومترات أطفال و شوية حاجات فوق بعضيها ، الصيدليه أيه 

أمك محروسه " ثم فكت الغالف الثانى فوجدته جهاز قياس السكر 

فى الدم و بطاقة مدون عليها " الصيدليه و البسبوسه كالهما دون 

السكر باطالن ، آيه  " ثم فكت الغالف الثالث فوجدت جهاز قياس 
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تر
 
الضغط يولد النفجار ، ألش  ضغط الدم و بطاقه مدون عليها " ك

رخيص ، سلمى " ثم فكت الغالف الرابع فوجدت علبة شيكوالته من 

نوعها املفضل فهمت بإلتقاط قطعه لتأكلها فوجدت بطاقه مدون 

عليها " سمى قبل ما تكلى " ضحكت من مداعباتهم اللطيفه و كأنهم 

ألهلها  تيرونها و هى تفض األغلفه و يشاركونها فرحة املفاجأه ، نظر 

الذين وقفوا يراقبونها فشرحت لهم األجهزه و جربتها عليهم و أخبرتهم 

أنها أجهزه حديثه و يبدو أن ثمنها ليس بالقليل ، فردت عليها والدتها 

 " نردهالهم فى األفراح إن شاء هللا "

 

طابت أمها و عادت إلى بيتها بعد العديد من الجلسات الحواريه         

ها فيها بالعدول عن رأيها و املوافقه على زواج أحمد مع أخوها يقنع

من الفتاه التى تمناها ، تصدعت جدران رفضها لعدم قيامها على 

أساس مقنع لكنها الزالت تحتفظ بكونها جدران ، الزالت تحتاج 

 لبعض الطرقات املدروسه حتى تنهار دون خسائر لكل األطراف

 باملثل القائل الكثرة تغلب      
ً
 مع كونها عمال

ً
الشجاعه ، تزامنا

شجاعه على باطل تواترت عليها الضغوط من كل التجاهات وال تجد 

من ينصفها و يؤيد رأيها إال بعض النسوه اللواتى يشاركنها نفس 

جلس أحمد و أبوه و أخته فى مواجهتها فى مباراه  العقليه الفكريه، 

ضع جيل ، قررا و نهائية ال تقبل القسمه على اثنان ، وال تحتمل التأ

حد لهذا الوضع إما بإقناعها أو أن تقنعهم هى . لكن ترك األمر معلق 
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بالجدل و النقاش دون بت فعلى فيه فهذا إهدار للوقت و رآه أحمد 

إستنزاف للعزيمه ، فوالدته تتعامل بمنطق أنه كطفل صغير معجب 

بلعبه و هى تماطله فى إبتياعها حتى يكف عن الصراخ و ينس ى أمر 

 لم تستوعب أو باألحرى أنها ترفض أن 
ً
اللعبه ، كعادة األهل دائما

 و له آراء و قناعات و 
ً
تستوعب أن ابنها كبر و نضج و أصبح مسئوال

 من حقه اختيار شريكة حياته

والدته : هو فى أيه ؟ هو مفيش غير موضوعك ده ورايا؟ ، أروح عند 

نفيه يفه أفتح الحخوالك يكلمونى فيه أجى هنا تكلمنى فيه ، أنا خا

أالقي املايه بتسألنى أنِت رافضه ليه ؟ و النهارده ما شاء هللا واضح أن 

مشجعينك كتروا ، و كأن سلمى دى آخر بنت فى العالم و مفيش بنات 

 غيرها

أحمد : أهدى بس يا ماما ، إحنا النهارده قاعدين عشان نجيب قرار 

 املوضوع ده ، يا نكمل فيه ، يا مش هنفتحه تان
ً
 ى أبدا

 والدته : أنا اللى عندى قولته من زمان

 والده : طب نسمعه منك كمان مره ، أقنعينا بوجهة نظرك

 والدته : أقنعينا !!! يعنى أنت معاه بقى ! أظهر على حقيقتك أظهر

 : أيوه معاه و سواء وافقتى أو ال أنا هروح معاه و 
ً
والده : منفعال

هى اللى هتمش ى كالمها فى بيتى هنخطبها ، مش على آخر الزمن واحده 

، وال يعنى عشان ما أنا ساكت هتسوقى فيها ، ال ، أصحى لنفسك ، أنا 
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الكلمه كلمتى و الشورى شورتى و اللى أقوله هو اللى هيمش ى  ، 

 نسوان عايزه الحرق 

أحمد : ال يا حاج بعد إذنك ، أنا عمرى ما هتجوز إال برضاكم أنتم 

 بنت أمى كارهاها  األتنين ، و أستحاله أتجوز 

ثم قام من مجلسه و أمسك يد والدته و قبلها و أحتضن رأسها بين 

 فى عينيها و هو يقول : رضاكى عندى ببنات 
ً
راحتيه و قبل جبينها ناظرا

 الدنيا كلها 

تدخلت آيه قائله : براحه بس يا بابا دا الجواز ده تكوين أسره و أحمد 

ق ره تانيه ، و حضرتك ملا تطلعمره ما هيبنى بيته على حساب هدم أس

ماما أنا هتشحطط بينكم ، باهلل عليك متطلقهاش و هى إن شاء هللا 

 هتوافق ، صح يا ماما ؟

ضحك أحمد و والده على خيال آيه الواسع الذى ذهب بها لدرجة 

 الطالق ، لكن يبدو أن الفكره راقت لوالدها فقرر مجاراتها فيها 

ام ، و أهو على األقل الواحد يتجوز والده : الطالق ال عيب وال حر 

 بنت صغيره ترجع له شبابه 

نهضت عابسة الوجه مضطربة املشاعر تتمتم قائله : روح ياخويه 

اتجوز واحده ترجع اللى راح ، و اللى خدته القرعه تاخده أم الشعور 

، ثم دلفت إلى غرفتها ، فقد أربكها ثورته عليها و شخصيته الشرسه 

نذ سنين ، فهى لم تره بتلك الحده منذ أن كان أحمد التى أفتقدتها م
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فى الثانويه العامه و هى تريده أن يصبح طبيب و ميول ابنها رياضيه 

بحته ، تذكر الخالفات التى دارت أثناء اختياره بين علمى علوم و 

علمى رياضه و كيف أن والده حسمها بكلماته آنذاك : أحمد ليس 

له و مجال دراسته كما يحب ؛ و ها صغير و من حقه أن يحدد مستقب

هى الخالفات تعيد نفسها لكن تلك املره لم يذهب أحمد كما فعلها 

أيام الثانويه و يختار أختياره بناًء  على موافقة والده ، فاليوم يربط 

إرتباطه بموافقة الجميع ، لكنها لن تسامحه على إدعاءه بأنها تكرهها 

 معزة ابنتها و فى نفس الوقت هى أم، فهى تحبها و تعزها بنفس مقدار 

ككل األمهات تتمنى البنها زوجه كامله، متكامله ،فاتنه ، بكامل  صحتها 

و نضارتها ، بكامل بريقها و رونقها ، ال تشوبها إعاقه و ال يصيبها 

كسر، وال يعيبها ش ىء، لم يسبقه أحد بزواج مثلها و لن يأتى بعده أحد 

 ارات الثانويه العامه " خارج التوقعات" بمثلها ، تريد له زوجه كإختب

 لكن

كما أربكها أبوه أخجلها بره  ، شراك محكم نصباه حولها ، يقسو 

 
ً
 سيف القوه و ديكتاتورية القرار، و يلين اآلخر رافعا

ً
أحدهم شاهرا

رايات السالم و الستسالم ، و أمام كل تلك الضغوط وجدت نفسها 

 هو حر فيها و اختياراته و هو مسئول  تميل إلى املوافقه ، فهى حياته و

 عنها ، 
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بعد صراع مع النفس بين كبرياء املقاومه والرفض و تواضع املهادنه 

 ، لتملى عليهم بيان الستسالم بعد 
ً
و القبول خرجت إليهم مجددا

 الحصار األخير و قولها الفصل فى هذا األمر 

ملوه م عايزين تعأنا هصلى صالة استخاره و هبلغكم رأيى و اللى أنت’’ 

 ‘‘أعملوه 

و بعد عدة أيام أبغلتهم بموافقتها و أن سلمى كابنتها و تتمنى لها كما 

تتمنى آليه ، لكن طلبت منهم تأجيل األمر حتى يلتأم جراح فقدان 

سلمى لوالدتها و تكون قد إستعادت كامل عافيتها و إعتادت على 

 حياتها الجديده 
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                                                 (50) 

        
ً
رزق معاذ نجل فضيلة الشيخ الواعظ بمولود ذكر و إستنانا

 بحديثه الشريف  "
ً
ته رهينة بعقيق كل غالملسنة رسول هللا و عمال

ى ويحلق رأسه " أسموه عمار و ذبحوا  تذبح عنه يوم سابعه ويسمَّ

 لبيت الكبير باملباركين الذبائح و أقاموا الوالئم و أكتظت ساحة ا

طوائف عده من كبار الدعاه و طلبة العلم و األقارب و األصدقاء ، 

حضروا لتقديم التهنئه و كان من بينهم العجمى و رضا و أحمد ، 

حكمت املواضع الشاغره بجلوس رضا بجوار العجمى و جلس أحمد 

على مقربه منهم ، سلم عليه و جلس فى صمت لعدم وجود دعوى 

يث ، حاول العجمى جذب أطراف حديث لكسر الصمت للحد

 الرابض بينهما

 العجمى : أخبار أختك أيه يا باشمهندس ؟

 هو حضر للمستشفى 
ً
تفاجىء رضا من السؤال و من سائله ، فحقا

برفقة ابنته لإلطمئنان على أخته ، لكن من بعدها إنقطعت سبل 

 كهذا
ً
 التصال و لم يتوقع أنه يتذكر شيئا

 لهتمام حضرتكرضا : ال
ً
 حمد هلل بخير ، شكرا
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 اهتمام ابنته بأخبار سلمى لوال 
ً
استرسل العجمى فى حديثه موضحا

إنهماكها فى دراستها و من بعد أنتهاء الدراسه ترقبها للنتيجه ، و طلب 

 منه إلتماس العذر على هذا التقصير 

 رضا : كان هللا فى العون ، كفايه وقفة حضرتك معانا

 

ت املوائد و تقدم الجميع لتناول العقيقه التى كانت شاتان أعد       

من الخراف ، و كما كان الوضع فى املقاعد كان الوضع على املائده ، 

 ، 
ً
 فقد جلس ثالثتهم معا

 العجمى : عقبال ما نحضر عقيقة أوالدك يا رضا

الحظ رضا الطريقه التى يتودد بها له ، فبعد أن كان يناديه بلقبه املنهى 

بحه يناديه باسمه و يحدثه بطريقه أقرب إلى حديث األهل و أص

 األصدقاء فحدثه بطريقه مثلها ال تخلو من التحفظ

 رضا : طب نتجوز األول و بعدين نفكر فى العقيقه

 الندهاش ، هو أنت لسه متجوزتش !
ً
 العجمى : مدعيا

 رضا : لسه شويه 

 العجمى : مش القى بنت الحالل وال أيه

حقيقه مدورتش لسه ، ألن فى خطوات قبلها الزم أرتبها رضا : فى ال

 األول 
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 العجمى : خطوات ماديه يعنى ؟ 

 أكيد 
ً
رضا : أحم أحم ، فى الحقيقه ظروف أسريه ثم أضاف ممازحا

برضو ظروف ماديه ، حضرتك عارف حال البلد و املرتبات عامله 

 إزاى 

 

 تلو انتهوا من الطعام و شرع الضيوف فى الن            
ً
صراف واحدا

اآلخر و هم رضا و أحمد فى النصراف لوال أن الواعظ طلب النفراد 

 ، جلسا فى مكتب الواعظ وحدهما و كالعاده سأله عن 
ً
برضا قليال

حاله و أحواله و حالة أخته فطمئنه عليه و عليها ، و بحكم العالقه 

د أن و األبويه التى بينهما فضفض معه عن حيرته فى حالة أخته فهو ي

 تسعى ألجله و يكسر وقت فراغها ، فهى أصبحت 
ً
يجد لها هدفا

 جليسة املنزل و كثرة وقت الفراغ تصيبها بالنتكاس بين الحين و اآلخر

 إياه بأن هللا ال ينس ى عباده و أن 
ً
ربت الواعظ على كتفه مطمئنا

البتالءات ما هى إال عقبات فى طريق الجنه و عليه أن يجد لها ما 

 و يشغلها  ينفعها

الواعظ : دى أختك يا رضا و أنت أكيد عارف قدراتها أيه و تقدر 

 تستغلها إزاى 

 رضا : إن شاء هللا ، فضيلتك كنت عايزنى فى حاجه

 الواعظ : أنت مش مكسوف من نفسك 
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 رضا : أنا عملت أيه ؟

 الواعظ : بقى معاذ اللى أصغر منك اتجوز و خلف و أنت لسه

وجهه قد تيبس من القلق ، لم يرد أن يقص تبسم رضا بعد أن كان 

 يعلمها ، و أخبره أن كل ش ىء بأوان
ً
 للواعظ ظروفه ألنه حتما

الواعظ : بصراحه بقى أنا لقيت لك بنت الحالل و شايفكم مناسبين 

 لبعض ، و أطمن يا عم أهلها ناس محترمين و هيتفهموا الظروف

الى وال فى رضا : الحقيقه أنا مش مخطط للجواز فى الوقت الح

 املستقبل القريب حتى

 الواعظ : طب مش ملا تعرف هى مين ، يمكن تغير رأيك

 مش 
ً
 كانت ، ألن فعال

ً
رضا : بعد إذن حضرتك مش عايز أعرفها أيا

 هيغير حاجه فى قرارى ، 

الواعظ : أنا هكون معاك صريح ، والدها رجل أعمال كبير و 

أجوزها بمعرفتى لحد معندوش غيرها ، و الصراحه هو طلب منى أنى 

بثق فيه ألن كل اللى بيتقدموا لها طمعانين فيه ، و أنا مش هالقى زيك 

 إنى أعرف والدها كويس و مش هورطك يعنى ، و من 
ً
لها و خصوصا

ناحيه تانيه برضو ممكن بإمكانيات والدها يتحل لك مشاكل كتير 

 أنت و أختك

ضو و واحده رضا : أكيد عند حضرتك األحسن منى و بتثق فيه بر 

 مش هقدر
ً
 بإمكانياتها ألف مين يتمناها ، لكن أنا فعال
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 الواعظ : ممكن أعرف أسباب رفضك ؟

رضا : ملا أطمن على سلمى ، و أكون نفس ى كويس ألنى مش هقبل بأى 

شكل من األشكال إنى أطلع على كتاف حد ، و أعذرنى فضيلتك أنا 

نا و على قد حالنا يوم ما أقرر أتجوز هاخد بنت ناس من نفس مستوا

و هتبقى عارفه ظروفنا و موافقه عليها و مستعده تكمل معايا على 

 كده ، لكن اللى حضرتك بتعرضه ده رجولتى مش هتقبل بيه

الواعظ : جرى أيه يا رضا ، الرسول عليه الصالة و السالم تزوج 

 السيده خديجه و كانت أغنى منه و كان كمان شغال معاها

و السالم ، بس فضيلتك دا الرسول و دى السيده  رضا : عليه الصالة

خديجه ، و أنا عمرى ما هكون زى الرسول و ال البنت هتكون زى 

السيده خديجه ، النفوس اتغيرت يا موالنا و زى ما هم دلوقتى 

بيرفضوا ناس عشان حاسين إنهم طمعانين فيهم مش بعيد فى يوم من 

و أنا مش شايف فى  األيام يقولوا إنى وافقت عشان طمعان فيهم

 نفس ى أى ميزه عشان تعوض الفرق ده

الواعظ : أنت مكبر املوضوع يا رضا و أنا لو مش واثق فى الناس دى 

 و فى أخالقهم مكنتش سعيت فى املوضوع 

 رضا : الناس على عينى و راس ى و هللا 

 الواعظ : طب خد فرصه فكر فى املوضوع
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مستعد للجواز فى الوقت  رضا : أنا بلغت فضيلتك من األول إنى مش

سنين على األقل ، و بفرض أنى وافقت حرام علي   3الحالى وال كمان 

أربط بنت ناس معايا الوقت ده كله ، فى مليون شاب أحسن منى بكتير 

 و حضرتك تعرف كتير ممكن تختار لها أى حد يناسبها

 الواعظ : طب أيه رأيك فى أحمد صاحبك ؟

 محترم و يستاهل كل خير رضا :  و هللا أحمد إنسان 

 الواعظ : هو لسه مستنيك برا ؟

 رضا : أيوه 

ضغط الواعظ زر مكتبه فحضر له أحد أبناءه على الفور ، فطلب 

 منه أنه يبلغ املهندس أحمد بالحضور للمكتب فى أمر هام ، 

دخل أحمد إلى املكتب وعينيه متفرقه بين رضا الجالس على أحد 

لواعظ الذى جلس خلف مكتبه ، نظر له كرس ى املكتب األمامين و ا

 ليزيل آثار الستغراب التى كست وجهه ، طلب منه 
ً
الواعظ باسما

الجلوس فجلس فى مقابلة رضا ، لم يرد الواعظ املماطله فى الحديث 

و قص ألحمد القصه دون أن يذكر عرضه على رضا ، ثم ذكر أنه 

 جأه للجميعرشحه و رضا زكاه له ، فكان رد أحمد فى غاية املفا

 أحمد : أنت هتستعبط يا رضا ، مش أنا خاطب منك سلمى
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فى البلكونه الصغيره فى منزلها كان عبير النعناع املمزوج بدفء        

بخار الشاى يدغدغ املشاعر و يبعث فى النفس سكون الستمتاع 

بمذاق الشاى و يعطى الذهن إنشراح فكرى يدعو لالسترسال فى 

 الحديث

ل رشفه قويه من كوبها مصحوبه بصوت الشفط ارتشفت أم

فضحكت سلمى لفعل أمل ، ثم داعبتها بأن املاره باألسفل قد صعقوا 

 من الصوت

 أمل : هو حد شايفنا يعنى ، خليهم يحتاروا شويه

 سلمى : أنتى على طول على طبيعتك كدا ؟

 أمل : و هتصنع عليه ؟، طبيعتك سر تميزك

 سلمى : يا واد يا متميز

: أنِت ملا بتحاولى تتصنعى ردود أفعالك أو تقلدى حد أو تعيش ى أمل 

شخصيه مش شخصيتك ، عمرك ما هيكون لِك شخصيه و أسلوب 

معروف ، هتكونى زى ترولى السوبر ماركت ، فيه من كل صنف ، 

لحوم على جبن على فواكهه على عصاير على مخلالت ، عك بمعنى 

و تصرفاتك ناتجه منك أنِت  أصح ، إنما ملا تكون أفعالك و قراراتك

هيكون لِك نمط و اطار محدد و هتكون هى دى شخصيتك و هيكون 

لها تميزها و جاذبيتها ألن بصمتك هتكون عليها ، لكن التصنع و 

 التمثيل و الدعاء دا فيلم أرفض بطولته
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 سلمى : بغض النظر أنى مش فاهمه حاجه ، بس قشطه معاكى

 نا نغرق فى بحرك يا جميلأمل : عليه أنا برضو ، دا إح

 سلمى : يا شيخه أسكتى

 أمل : طب أسمعى بقى الكلمتين دول عشان يهموكى

 سلمى : أيه ؟ جيبالى عريس ؟

 أمل : مش ملا أتنيل أنا األول يا جزمه ، مفيش أصول خالص

 سلمى : ربنا يرزقك بابن الحالل ، خير يا دكتوره ؟

دا ، أنِت من بعد أمل : بصراحه بقى أنا مش عجبانى قعدتك ك

الحادثه و اللى بتصحى فيه بتنامى فيه ، وكأن الحياه وقفت خالص ، 

فين سلمى الطموحه الجريئه اللى كان كلها أمل ؟ ، فين سلمى املثقفه 

الشغوفه بالعلم ؟ فين سلمى اللى كانت بتفسرلى حاجات مكنتش 

 بفهمها ؟ راح فين ده كله ؟

ها و قالت بصوت مختنق : راح مع سلمى : و قد إنسابت عبره من عيني

 اللى راح 

أمل : مدت يديها ماسحه لدموعها قائله : مفيش حاجه راحت و 

مفيش حاجه تمنعك إنك ترجعى سلمى اللى أول ما عرفتها أنبهرت بيها 

، العذر اللى أنِت حطاه لنفسك ده عذر غير مقبول ، و أظن أنا قولت 

عنى مفيش حاجه مستحيله لك قبل كدا عن حياة الشيخ ابن باز ، ي

 لو فى إراده
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 سلمى : الكالم سهل ، لكن التنفيذ صعب 

أمل : بالش كالمك النهزامى ده ، خليكى قويه ، حياة النسان مش 

 بتنتهى باملوت ، حياته بتنتهى يوم ما ييأس 

 سلمى : عيزانى أعمل أيه ؟ 

 أمل : بص ى يا ستى أنا قعدت مع بنات أفكارى وفكرنا مع بعض و

 جابولى فكوره صغنونه كنت بعملها أيام الكليه 

 سلمى : خير ؟

 عارفه أنه الدفعه عددها باآلالف و صعب إنك 
ً
أمل : أنِت طبعا

تستوعبى كل املحاضره فى ظروف زى دى ، ألن لو كل واحد كح كحه 

مش هنسمع بعض ، فكنت أول املحاضره أشغل تسجيل املوبايل و 

أنى كنت بحاول أكتب ورا الدكتور على  أسجل املحاضره كلها ، دا غير

قد ما أقدر ، و كنت و أنا راجعه فى املواصالت بحط السماعه و أسمع 

املحاضره تانى أهو منها أفصل نفس ى عن العالم و تلوثه السمعى و 

منها أستغل الوقت و كان معايا نوت صغيره بفرغ فيها الخطوط 

 فى الدق
ً
كلم عن يقه كذا الدكتور اتالرئيسيه فى املحاضره ، يعنى مثال

كذا و فى الدقيقه كذا اتكلم عن كذا ، و ملا أرجع البيت و أكون بطبخ 

وال بعمل حاجه بسمع برضو ، أجى بقى فى اآلخر أجيب األسكتش اللى 

كنت بكتب فيه و النوت و التسجيل و أبيض املحاضره املعتبره و 

 قديريوفق و بجيب تتبقى هى دى اللى هذاكر منها ، و الحمد هلل ربنا ب
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 سلمى : برضه مش فاهمه تقصدى أيه

أمل : معلش أنا عارفه أنى مبعرفش أوصل املعلومه كويس ، بص ى يا 

ستى ، أنا إن شاء هللا هجيبلك أى ماده علميه أنِت عيزاها متسجله 

عشان تتحكمى فيه  mp3 Playerتقدرى تسمعيها و هحطهالك على 

تسجلى عليه تعليقاتك أو أى  voice recorderبسهوله ، و هجيبلك 

 حاجه حابه تسجليها عشان تذاكرى منها 

 سلمى : يا سالم بالسهوله دى

 يا سالمونى ، املوضوع بسيط و هللا
ً
 أمل : طبعا

سلمى : هللا هللا ! دا إحنا خدنا على بعض خالص ، أنا محدش بيقولى 

 يا سالمونى غير رضا

ر ى ، دولة الصين الشقيقه كتأمل : ربنا يخليهولك يا ستى ، املهم بق

و املسجل  mp3ألف خيرها مش حرمانه من حاجه ، فأنا جبت لك الـ

و حطيتلك شوية حاجات هتعجبك اسمعيها براحتك و سجلى اللى 

 استفدتيه منها

علمتها طريقة التشغيل و التحكم فى كال الجهازين ثم أدارت لها       

 سلسمسار صوتى على سبيل التجربه فكان صوت امل
ً
 تحدث هادئا

ً
ا

يجذب السامعين ، ثم تركتها و رحلت عائده لبيتها واعده إياها بالعوده 

 لترى نتائج تجربتها
ً
 قريبا
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ظلت سلمى على حالها تستمع إلى املواد العلميه التى اختارتها أمل 

بعنايه شديده و التى كان معظمها يميل إلى الدروس الدينيه و 

ير األشخاص الذين وضعوا بصمتهم الخطابات التحفيزيه و بعض س

فى العالم ، حتى عاد رضا فوجدها على هذا الحال غارقه فى الستماع 

و تسجيل املالحظات و األفكار املقتبسه واألقوال املأثوره من كل 

ماده علميه سمعتها ، سألها عم تصنع فقصت عليه ما جرى  ، أبدى 

 ترسل فى حديثه ماإعجابه بالفكره و  شكر فى أمل لهتمامها و أس
ً
دحا

 فى شخصيتها و أدبها و شهامتها و نبل أخالقها 

 رضا : بس على فكره فى تقنيات متطوره أكتر من كدا

 سلمى : زى أيه ؟

 ؟   T T Sرضا : تسمعى عن الـ 

 سلمى : وال عمرى شوفته يا بيه 

 

منذ أن لفظها أحمد فى مكتب الواعظ و لم يأته تعقيب من رضا       

وال بعد ذلك ، صمتت األفواه و لكن لم تصمت األعين ، رسائل حينها 

 منهما لآلخر حتى أصبحا يتحاشيا النظر لبعضهما أو العمل 
ً
يبثها كال

على مقربه من بعض فى موقع واحد ، مرت األسابيع ثقيله على أحمد 

 على رضا ، فهو يعرف ظروف أخته و الحال الذى أصبحت 
ً
و أكثر ثقال

ى بحاجه إليه ؛ و الحاله النفسيه التى تمر بها و فيه و العون الت
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شعورها الدائم أن حياتها انتهت و أنها أصبحت جسد بال روح  ،و هل 

سيصبر أحمد على ذلك ؟ و هل سيقوى هو على فراقها بعدما 

 بها أكثر مما مض ى ؛ و 
ً
أصبحت شئونها مرتبطه به و أصبح أكثر تعلقا

 
ً
فى الستمرار على مطلبه بعد ما  السؤال األهم ؛ هل أحمد جاد فعليا

حدث لها ؟  أم أنها شهامة رجل شرقى رفض سحب كلمته ؟ و كيف 

ألهله أن يقبلون البنهم الوحيد بزوجه ال تبصره ؟ و هل سلمى نفسها 

قادره على مسئولية زوج و بيت ؟ و ما األمر فى النجاب ؟ كيف سترعى 

 وال يجأطفالها إن رزقها هللا بهم ؟ أسئله عده عصف
ً
د ت برأسه عصفا

بلغة الهندسه أقرب طريق بين نقطتين الخط  لها مبرر وال تفسير .

املستقيم ، فاملواجهه خير من املماطله ، قرر الخروج عن صمته و 

بعد إنتهاء يوم عمل شاق رحال تاركين موقع ،  إنهاء هذا األمر العالق

لق تبة الحالعمل ، كليهما يريد الحديث و لكن تقف الكلمات على ع

 لها ، ما إن بعدا عن موقع العمل أقتنص رضا فرصة 
ً
يبلع ريقه وأدا

 يدرب 
ً
خلو املكان من املاره و بدون مقدمات قالها و كأنه بات أياما

 مستهلكه 
ً
نفسه على لفظها ، لم تكن من عادته أن يلفظ جمال

 محفوظه منذ األزل ، لكن يبدو أنها الطريقه األمثل لغلق هذا الباب

ا : بص يا أحمد . أختى قبل الحادثه كانت حاجه و دلوقتى بقت رض

حاجه تانيه خالص ، و إذا كنت لسه متمسك بخطوبتها عشان أنت 

قولت كدا قبل الحادثه و مش عايز ترجع فى كلمتك فأنا بعفيك من 

أى كالم قولته و مفيش غيرى يعرف باملوضوع ، و هنفضل أصحاب 

 عادى و هللا



256 
 

 بأن على الحد الفاصل 
ً
بين مشاعر الفرح و الحزن وقف أحمد ، فرحا

 
ً
 أنه يظن فيه هذا الظن ، صمت قليال

ً
 فتح املوضوع و حزنا

ً
رضا أخيرا

 يليق بما سمعه ، لكنه آثر الصمت على الحديث فأردف رضا 
ً
ليعد ردا

 على مال قال ملا طال صمت صديق عمره 
ً
 معرجا

نى وت ده ، خدها مرضا : إحنا بتكلم كصحاب على فكره فبالش السك

نصيحه سلمى متنفعكش يا أحمد و و هللا ما فى عندى أى مشكله ، 

 بس بالش توصلنا لنقطة الال عوده و ..

 ، بسيل من الكلمات قد أنهمر ، طوفان جارف 
ً
قاطعه أحمد أخيرا

 بدموع عينيه
ً
 أقتلع األخضر و اليابس ، مصحوبا

 شايف نفسك صح 
ً
 شايف رأيك أحمد : أنت أيه يا أخى ، ديما

ً
؟ ديما

هو اللى يمش ى و أنت الوحيد اللى بتفهم و شايف اللى محدش شايفه 

، كل اللى حواليك الزم يدور فى فلكك ، أنت اآلمر الناهى فى حياة كل 

اللى حوليك ، طول عمرى بوافقك على كل حاجه عشان بثق فيك 

للدرجه اللى وصللتك للى أنت فيه ده ، شخص صلد ، فكره 

ى ، معندكش ال مشاعر وال أحاسيس ، أحساسك إن كل ديكتاتور 

اللى حواليك مسئولين منك عمى قلبك و خالك تفكر زى الحيوانات 

، خالك تفكر إزاى تحميهم و يكونوا عايشين بس عمرك ما فكرت 

هيكون احساسهم أيه وهم عايشين ، سلمى أنا هتقدم لها و هطلبها 

الرفض ، لكن بعد اللى  من وليها الشرعى و هى لها حق القبول أو

سمعته منك و الهواجس املتخلفه اللى فى دماغك  و نظرتك ليا على 
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أنى إتدبست عمرى ما هسامحك عليها ، معكنش العشم يا صاحبى ... 

 سالم

 و جفف به 
ً
تركه و رحل و لم ينتظر حتى أن يسمع رده ، أخرج منديال

ف داخله ، أوقدموعه السائله جراء النتفاضه التى عبر فيها عما ب

 كأنه يريد الهروب بعد ما قذفه فى 
ً
أول سيارة أجره و أستقلها مبتعدا

 وجهه صديق العمر

 على 
ً
أفاق رضا من ذهوله ملا سمع ، أخذت الكلمات تترد مجددا

مسامعه ، آراء أول مره يسمعها أو حتى يلتفت إليها فهو لم يكن يعلم 

 ، أبعد كل ما قدمهأن شخصيته على هذه الدرجه فى الديكتاتوريه 

ملن حوله و إجتهاده على رعايتهم و تلبية مطالبهم و الحرص على 

حمل كل هذا على محمل الطغيان و الستبداد ؟   شئونهم ي 

عاد إلى بيته عابس الوجه ساكن اللسان ، ألقى السالم على والده 

القابع أمام التلفاز يتابع أحد البرامج الدينيه  ثم دخل إلى سلمى 

 يسأل
ً
ها عن حالها فوجدها عاكفه على دروسها ، أطمئن عليها سريعا

 ثم دخل إلى غرفته 

ها  ألقى بجسده على فراشه بكامل هيئته حتى لم يبدل مالبسه التى عم 

 إياهم و ظل يحملق فى 
ً
التراب ، وضع ساعديه خلف رأسه متوسدا

فراغ غرفته املظلم ، تواترت عليه الضغوط و األفكار و التحليالت 

 من الواقع
ً
 حتى أنهكت ذهنه فغط فى سبات عميق هربا
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بعد ما يقرب من ساعتين  تحسست سلمى طريق غرفته حتى وصلت 

إلى فراشه ، لكزته سلمى لكزه خفيفه حتى تطمئن عليه بعدما غاب 

 و ملمسه كالجمر 
ً
عنها ، وصلت يدها إلى جبينه فوجدته يتفصد عرقا

 عما جرى  ، شهقت فزعه حتى أستيقظ على صوتها ،
ً
 نهض مستفهما

 رضا : خير يا سلمى ،أنِت كويسه ؟

 سلمى : أنت اللى كويس ، أيه العرق ده كله و جسمك مولع

مسح وجهه بكم قميصه و هو يطمئنها أنه بخير ، لكنها كما عهدته 

 من فكره أنهكته وال ترتفع درجة 
ً
 ال ينام فى هذا الوقت إال هربا

ً
دائما

 شاعره حرارته إال عندما يكبت م

 سلمى : فى أيه يا رضا ، أنا مش هعرفك النهارده

 رضا : أيه رأيك فى شخصيتى يا سلمى ؟

 
ً
 سلمى : زى الزفت طبعا

 حتى شعرت ا
ً
نقض عليها فى حضن عميق ثم أخذ فى البكاء صامتا

بسخونة دموعه تتساقط على ظهرها ، مررت يدها فى فروة رأسه 

بكى دون كتسبه من البكاء تركته ياملبلله فى العرق و لعلمها بالراحه امل

أن تقاطعه ، فالبكاء يغسل الروح من حزنها و يفرج الضغوط 

 معه فالحزن ال يحتاج لدعوه 
ً
املتكالبه داخلها ، بكى و بكت تضامنا

 وال موعد 
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 منهما بما جاد بعد أن جفت         
ً
بعد نوبة البكاء الصامت ، أكتفى كال

خدين ، تولد األنثى بعاطفة األمومه منابع الدمع و أقفرت صحراء ال

و تظهر جليه فى املواقف التى تحتاج عاطفتها ، طبطبت على ظهره و 

مررت يدها فى فروته ثم أمسكت رأسه بين يديها محاول أن تضع 

رأى أثار دموعها على خديها و لم تبادله هى ،  وجهه فى مواجهه وجهها

 
ً
ن ما بقى من أثار الفيضاالرؤيه بل بادلته الحساس ، مد يده مجففا

فأمسكت يده و قبلتها فى راحتها قبله حانيه ثم سألته عن ما به و ما 

 يكتمه بين جنباته فوعدها أنها ستعرف كل ش ىء فى أوانه 

 
ً
نهض و أنهضها معه و ذهب بها إلى الحمام و غسل لها وجهها محاوال

جهه و التماسك بقدر المكان حتى تطمئن عليه ، فهى ال ترى معالم 

 حتى تترجم حالته 

أجلسها بجوار أبيها الذى نام أمام التلفاز  فى الصاله و ذهب ليستحم 

 و ليغير مالبسه و ينفض غبار العمل العالق به 

دخل تحت املياه الدافئه علها تزيل ما علق فى نفسه ، ترك زخات املياه 

سه فتغزو جسده علها تريحه مما هو فيه ، تهادت عليه املياه فهدأت ن

 ثم جلسوا 
ً
 و أيقظ والده و أكلوا سويا

ً
، ثم خرج و أعد طعاما

 يستمعوا آلخر ما استفادته سلمى مما تستمع إليه جل وقتها 

قصت عليهم قصة األندلس من الفتح إلى السقوط كما سمعتها من 

تسجيل صوتى للدكتور راغب السرجانى ، حتى تذكر والدها يوم أن 

 ن قص عليهم رضا قصة يوم الطي
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عاد كل منهم بذاكرته أليام مضت ، كانت مفعمه بالدفء و الحيويه ، 

تذكروا الركن األمتن و الرابع للمنزل الذى إنهار بدون سابق إنذار و 

ترك من خلفه أنقاض فى شكل منزل تسكنه جثث على قيد الحياه، 

فجوه سحيقه تركها من رحل فى نفوس من تركهم و فجوه أكثر 

 منهم فى صمت دفين شساعه فى حياة ألي
ً
فها ، أيام مريره يعيشها كال

، يتظاهر كل طرف بالقوه ليأزر األطراف الباقيه، بين متحامل و 

مدعى القوه تترنح أجسادهم ، عنفوان شباب فى أجساد هشه ، كهول 

فى عمر الصبى و أموات على قيد الحياه و أنفاس ما هى متنفس ، 

ره فى عمق ماض يوم أن قلوب خربه و مشاعر خاويه و عقول حاض

صمت الراوى و صمت املروى لهم ، عبرات  كانوا يوم أن كانت ...

سالت على صفحات الوجوه فى صمت قبورى ، حنين ملا مض ى مزق 

ضلوع الصدور ، خفقات قلب رتيبه كنقش أحجار الرحى ، عادوا 

ملاض لم يحضروا منه فكانت عوده ملا هم فيه و لسان حالهم " إلى 

 أبدا ، كم موجع فراقكم " الراحلين

حاولت سلمى أن تتحسس طريق غرفتها فنهض رضا و عاونها على       

ذلك ، حتى أوصلها لفراشها ، جلست ثم أجلسته بجوارها سائله إياه 

 عن سبب ما كان عليه فكرر عليها نفس الجابه ، ثم أقترح 
ً
مجددا

ى أحد املدن عليها أن يأخذ أجازه من العمل و يذهبوا فى رحله إل

 الساحليه لتغير جو هذه الحياه الرتيبه املعتاده املكرره ، 
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 فأعتبره موافقه ، فى صباح اليوم التالى لم يذهب للعمل 
ً
لم تعطه ردا

و هاتفهم للحصول على أجازه ما كان ليحصل عليها أحد فى هذا 

 بسبب إقتراب تسليم املشروع و العمل قائم على قدم 
ً
الوقت تحديدا

لكن رصيد كفاءته و تفانيه و إخالصه فى العمل شفع له فى  و ساق

ذلك ، حاولوا معرفة سبب هذه األجازه املفاجئه فأخبرهم بلطف أنه 

 أمر شخص ى

         
ً
أعلنت الشمس إنتصاف النهار و عينيى أحمد تجوب املوقع بحثا

 عنه ، حتى سأل املشرف فأخبره أنه 
ً
عنه ، لم يأت أم أتى و مبتعدا

 ، حاول معرفة السبب فأخبره حصل ع
ً
لى أجازه هذا الصباح هاتفيا

 بما أخبره 

 

تضاربت األفكار فى عقله و أختلطت عليه مشاعر الندم و أنه كان     

على صواب ، أنتظر إنتهاء اليوم على جمر مستعر ،حتى عاد إلى آيه و 

طلب منها مهاتفة سلمى و املحاوله بطريقه غير مباشره معرفة سبب 

عن العمل و سبب األجازه التى حصل عليها فجأه ، غياب رضا 

استغربت ملحاولة معرفته أمر كهذا بهذه الطريقه فهم أصدقاء وال 

 داعى لهذه الحيل ، فقص عليها ما جرى بينهما باألمس

هاتفت آيه سلمى بالطريقه املعتاده و اطمئنت عليها فأخبرتها سلمى 

و أخوها لقضاء بعض  أنهم فى الطريق إلى األسكندريه هى و الدها

 الوقت من أجل تغير الجو و الخروج من نفق الحياه الرتيب
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عادت آيه ألحمد و أخبرته بما علمت فشرد فى سبب هذه الرحله 

املفاجئه و لو كان مدبر لها من قبل ألبلغه رضا ، حتى وقتها جاء فى 

أصعب أوقات العمل و معرفته باملسئوليه امللقاه على مهندس ى 

 ، أخرجه صوت آيه من شروده و هى تسأله عما ينوى فعله املشروع 

أحمد : هو أنا قولت حاجه غلط ؟ أنا قولت رأيى بصراحه ، ولو 

 الصراحه بتزعل يبقى العيب مش علي  

آيه : أنت قولته ساعة نرفزه و أكيد مش ده اللى فى قلبك ، رضا عمره 

 ما كان زى ما وصفته كدا

ن وجهة نظرى ، و هو عليه يثبت لنا أحمد : أنا قولت اللى شايفه م

 العكس

آيه : عموما اللى أعرفه عن رضا أنه عاقل و مش هياخد على كالم 

واحد أهبل زيك ، أصبر بس ملا يرجع من الرحله و أنت هتعرف إنك 

 كنت ظامله

 

ون سياره خاصه ألن أنهكهم عناء السفر خاصة أنهم ذهبوا بد      

ستعار شقه من صديق اان رضا قد ت سيارتها ، كدر الشركة قد است

 ، ذهبوا ملسكنهم و غطوا فى نوم عميق من 
ً
له ال يسكن فيها أحد حاليا

   عناء السفر
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فى املساء تلألت عروس املتوسط بأنوارها و تبارت اللوحات      

الدعائيه للمتاجر فى إبهار روادها و املاره ، يأتى من بعيد نخر السفن 

 لكن 
ً
أنوارها تشكل من ظالم البحر العميق لوحه فنيه العابره خافتا

بديعه ، يفسد الستمتاع بها هدير السيارات  املتالحقه فى تراكض 

جنونى على الكورنيش ؛ خرجوا لستنشاق نسيم املتوسط و سماع 

صوت إرتطام املوج املتالحق بالحاجز الحجرى ، داعب الهواء الوجوه 

عنها عبء الهموم ثم يرحل و تسلل إلى الصدور ليشرحها و يحمل 

 لغيره و هكذا تستمر املداعبه ، قالت سلمى و هى متوسطه 
ً
 مكانا

ً
تاركا

 منهم 
ً
ول يا بختهم أهل أسكندريه د’’ كليهما و ذراعيها تحتضن ذراع كال

طول ما النعمه موجوده  مبنحسش بيها و ’’ فى نعمه ،، فرد عليها رضا 

 تقد إنه ناقص ،، لو حسينا مش هنقدرها صح و كل واحد مع

 سلمى : عندك حق و هللا

 

شعر رضا أنه جرح مشاعر سلمى فأراد أن يبعد فكرها عن املوضوع 

 
ً
 فأردف مكمال
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 أهل القاهره بيحسدوا السكندرانيه على البحر و 
ً
رضا : عندك مثال

الجو الجميل ده ، و السكندرانيه بيحسدوا أهل القاهره على إنها 

الحكوميه و الوزارات و جامعتين و كام  العاصمه و فيها املصالح

معلم سياحى ، أصل ميعرفوش إنك تسافرى من رمسيس لسكندريه 

 ، و عندك كمان سكان 
ً
أسهل من إنك تروحى من العاشر ألكتوبر مثال

املدن  بيحسدوا األرياف و األرياف بيحسدوا املدن رغم إنهم لو وقفوا 

و  د تانى و يشغلوا الفرن فى طابور عيش يومين ورا بعض هيرجوا البل

يخبزوا بنفسهم ، و أهل الدلتا بيحسدوا أهل القناه و بيقولوا 

عندهم البضاعه رخيصه و بالذات اللبس و املانجه فى إسماعليه و 

أهل القناه بيحسدوا الدلتا و بيقولوا عندهم الخضار و الفاكهه 

أهل  رخيصه و الرز و القمح ، أما أهل سينا فدول فى قاره تانيه و

السلوم عايشين فى ليبيا و أهل الصعيد هاجروا لبحرى و أهل بحرى 

هاجروا إيطاليا و إيطاليا فيها روما و روما فيها أبو صالح و أبو صالح 

 مصرى و أكيد فى شباب بتحسده 

 والده : سالمتك يابنى دا باين هوا البحر لحس مخك
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ائلة أخيها ألنهم لم جلست محروسه تكيل اللوم و العتاب على ع       

يأخذوهم معهم ، حاول عبده تهدأتها لكنها أبت ، فركت البيت غرفه 

 إلى الشرفه لم تكل أو تمل من ترديد 
ً
 إلى املطبخ و عودة

ً
غرفه ذهابا

أمثالها الشعبيه التى تصف بها حالها " فى حزنهم مدعيه و فى فرحهم 

لهم الشط و لنا منسيه دا أنا ليا زمان نفس ى أروح إسكندريه " ، " 

البط " ، " يا إسكندريه يا وحشانى عيلتى قليلة األصل منعانى " راحوا 

 إسكندريه من غير وداع . وال قالوا عمتى وال بتاع "

 عبده : خالص يا محروسه ، مش طالبه ديوان املتنبى بتاعك ده

محروسه : بال متنبى بال ملحد ، زمانهم هيروحوا حلقة السمك يا 

 عبده

 هو ده اللى مزعلك ؟ عبده :

محروسه : و جيالتى عزه يا عبده و فول محمد أحمد يا عبده و 

 طعمية أبو ربيع يا عبده 

ظلت هكذا تعدد محالت السكندريه املفضله لديها و تتحسر على 

فقدانها رحله كهذه ، اتصلت بأمل لتكمل فضفضتها معها حتى ال 

 فثالث ساعات من النعى املتواصل ل
ً
م رحلتها الفقيده لتموت كمدا

 تكفيها 
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فى الصباح اتصلت أمل بسلمى لتطمئن عليها و تسألها عن سبب         

هذه الرحله املفاجئه فأخبرتها كما أخبرت آيه باألمس ، تبادال املزاح 

 ثم أنهت أمل املكامله متمنيه لها رحله سعيده
ً
 قليال

 ، كأحد الطقو       
ً
س األزليه ألى بدأت الجوله التى أعدوها مسبقا

رحله يقوم بها مصريين ذهبوا إلى حديقة الحيوان كما لو أنهم 

يأخذون الذن من الحيوانات لبدء الرحله أو حتى يعِلموا الحيوانات 

أنهم فى رحله فال يقلقوا عليهم ، لم تنل سلمى من الذهاب للحديقه 

سوى سماع أصوات الطيور و الحيوانات و إن كانت األصوات تائهه 

 ط أصوات رواد املكان وس

 اكان قد 
ً
نتصف الضحى فذهبوا إلى ناد املهندسين تناولوا إفطارا

 من الجاتوه و الشاى و ظلوا جالسين بعض الوقت تاركين 
ً
خفيفا

نسيم البحر يكمل ما بدءه أمس ، فى الظهيره إرتحلوا حيث الشمال 

م ث الغربى للمدينه إبتاعوا جيالتى من أحد أشهر محالت األسكندريه

شدوا رحالهم إلى القلعه ، على السور الحجرى العريض العتيق 

أجلساها و جلسا بجوارها ، كانوا الزالوا ممسكين بالجيالتى الذى لم 

 ينفد بعد ، حتى قاطعهم صوت لم يحتملوا وجوده فى مكان هكذا

 " مش معقوله ، سلمى هنا "

ر رعان ما أخبنظروا فى إتجاه الصوت فإذا بها أسماء قادمه إليهم ، س

رضا سلمى بقدومها ، أقتربت منهم و أحتضنت سلمى التى سلمت 

عليها بحفاوه بالغه رغم هول املفاجأه ، أخبرتهم أنها هنا ملعاينة بعض 
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املواقع لترى جدوتها من أن تكون أماكن لصيدالتها أم ال ، سألتها 

 ىسلمى عن من برفقتها فأجابتها أنها وحدها بسيارتها الجديده الت

إشتراها لها والدها بعد التخرج ، و حين أنتهت مما أتت ألجله قررت 

 أن تزور بعض معالم األسكندريه و على رأسها القلعه بالطبع

تبادال أحاديث الطمئنان املعتاده فى حين ذهب رضا و أحضر لها 

 بعض واجبات الضيافه 

 أسماء : ميرس ى يا باشمهندس ، بس أنا لسه متغدتش على فكره

درتها سلمى بأن فى جدولهم الذهاب إلى أحد مطاعم األسماك با

الشهيره هنا ، و عزمتها سلمى ملرفاقتهم  فوافقت على غير طبيعتها ، 

فهى لم تكن إجتماعيه صريحه بهذا الشكل ، صحيح أنها مولعه 

بالسمك و تعشقه عشق األفاعى للبيض و كانت فى كل األحوال 

ى بعشيقها بمفردها ، ال تدرى من ستذهب إلى أفخر املطاعم و تلتق

أين أتتها الجرأه لتقول أنها لم تأكل بعد و من أين إنهمر عليها هذا 

النفتاح الجتماعى لترافق سلمى و تصطحبها فى غداء هو األول بينهم 

، لكنها قادها ألم الوحده إلى النضمام إليهم و بالبطبع وجدت منهم 

 الترحاب الشديد 

دها تطمئنه عليها و تخبره بمن رافقتهم فأطمئن أكثر اتصلت بوال      

و طلب منها أن ياحدث رضا أو والده ، سلم عليه و أمنه على ابنته 

فقبل األمانه ، أرادوا أن يأخذوا سيارة أجره و يلتقوا بها عند املطعم 

املعلوم لكنها أبت و أصرت أن يذهبوا بسيارتها التى أصرت أيما إصرار 
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لعلمها بتقاليد رجل شرقى  مثله  و جلست فى الكنبه أن يقودها رضا 

 الخلفيه بجوار سلمى 

 

فى املطعم استرسلت فى الحديث عن مشروعها و عن رؤيتها له و       

عن رأس املال املرصود له ، و أخبرتهم أنها فى خطتها أن تنطلق أول 

حلقات السلسله بعد عام على األكثر حتى تكون قد استوفت 

الرسميه ثم تتلوها فتوحات الفروع األخرى ، سألت رضا الجراءات 

ببالهه عن تخصصه الهندس ى و حصرته بين مدنى و عماره فأخبرها 

 أنه مهندس مصرى ، ضحكت بلطف لدعابته و طلبت منه التوضيح 

رضا : فى مصر بالذات مفيش فرق كبير بين املهندس املدنى و املعمارى 

بقوا يشتغلوا شغل بعض ، يعنى  ألنهم بعد ما كانوا بيكملوا بعض

املهندس املدنى ممكن ياخد املشروع من أوله آلخره بدون إستشارة 

أى مهندس معمارى و العكس و كل واحد فيهم بيعتمد على خبرته اللى 

 إستشفها من مخالطته للتخصص التانى

 
ً
 أسماء : جميل جدا

شراف على عادت إلى والدها و هى عازمة األمر أن يتولى رضا ال       

مشروعها بأى شكل كان و بأى مقابل أراد ، كان والدها فى قرارة نفسه 

 بما يسمع فهى خطوه ربما تقربه مما أراد ، سألها عن 
ً
يتراقص طربا

موعد عودتهم من السكندريه فأخبرته أنهم قطعوا رحلتهم و عادوا 

 عليها بعد ما إئتمنهم عليها 
ً
 معها خوفا
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                                                          (59) 

انقطع التواصل  الشخص ى بين أحمد و رضا حتى وصل إلى درجة       

القطيعه ، أربكهم ضغط الشغل املراد تسليمه فى املوعد املحدد 

دور حول الشغل فقط بدون أدنى فكانت كل تعامالتهم أو أحاديثهم ت

مشاعر أو حتى اطمئان على بعضهم البعض ، تداولت األيام و اقترب 

موعد التسليم و اقتربا معه على النهيار من فرط الضغط املنهى و 

 النفس ى الواقعين فيه 

ال زالت سلمى عاكفه بنهم على موادها السمعيه و تسجيالتها و       

أول و تزودها بما تحتاج و تراجع معها ما أصبحت أمل تتابعها أول ب

سجلته من تعليقات و خواطر ، حتى وقعت على تسجيل كانت 

 فى حوار  بينها و بين أخوها ، سمعت أبيات املدح 
ً
سجتله سلمى سهوا

فيها و قصائد الثناء عليها و خاصة رأى رضا فيها ، حمدت هللا أن 

 التى اتقدت إحمر  سلمى لم ترى تعبيرات وجهها الخجلى و وجنتيها
ً
ارا

 بدون 
ً
من خجل الثناء عليها، فسرت لها سلمى أن التسجيل قطعا

قصد و إن كان بما يحمله من شهاده فى حقها هو أقل القليل مما 

 يكناه لها 
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انقطعت محروسه إنقطاع مسبب عن زيارة سلمى أو مهاتفتها رغم      

ها بر هذا ، لكنمحاوالت عبده املتكرره فى ردها عن موقفها الغير مب

ترى فى تركهم لها و سفرهم دون إصطحابها أو إبالغها قبل الذهاب 

جريمه كبرى ال تغتفر ، و على نفس نهج عبده سارت معها أمل لكنها 

 أبت التراجع عن موقفها الصارم

لم تجد أمل بد سوى التلميح لسلمى بما يعتمل فى نفس عمتهم و 

الحزينه لحزنهم الفرحه لفرحهم زعلها من ذهابهم لرحله بدونها و هى 

و كيف لهم أن يتركوها و يذهبوا ، ألم يتذكروا لها جميل واحد 

 يجعلهم يتذكروها فى رحله كهذه

 العتاب لعدم سؤالها عنهم و 
ً
ذكرت لوالدها أمر أخته فهاتفها مدعيا

 ، لم يردعها هجوم 
ً
تركـِها لسلمى و كأنها ليست ابنتها كما ادعت دوما

بدأه أخوها و انهالت على أذنه بقذائف اللوم و العتاب  العتاب الذى

 الذى ال يخلو من أمثال شعبيه ال تخرج إال من امرأه مثلها

 
ً
حاول مهادنتها و تهدأتها و بات يشرح لها الوضع الذى ال يعلمه أصال

و يعدها برحله مثيله فى القريب العاجل إن شاء هللا ، لكنها لم تقبل 

التى يطلقها وال باألسباب الواهيه التى يستند  بهذه املبررات الهشه

إليها و كان عتابها منصب عن تجاهلهم لها بغض النظر عن الرحله فى 

 حد ذاتها

لم يجد معها حل كالعاده فألقى بالكره فى ملعب ولده و أخبرها أنه 

 و أن املسئول األول و األخير عن هذه الجريمه 
ً
فوجىء مثلها تماما
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وها تجاهها هو رضا فهو املخطط و املنفذ و املمول الشنيعه التى فعل

و القائد ، أما هو و سلمى فليس لهم ناقة وال جمل و إن كان عليها أن 

 تعاقب فلتعاقب رضا و من الظلم البين أن تأخذ سلمى بذنب رضا

 

على غير العاده طرق بابهم، استغربا من قدوم ضيف فى مثل هذا      

 ، محاوالت مريره من  الوقت ، فتح عبده فإذا به
ً
رضا أتى لها خصيصا

االستجداء و االستعطاف و شرح مالبسات األمر و نفسية سلمى التى 

 لكنها 
ً
 فشيئا

ً
، النت شيئا

ً
كانت فى طريقها للدمار و نفسيته هو أيضا

ما زالت تعارض كبغل حرون حتى أخرج لها عقد من أصداف البحر 

 و القواقع و ألبسه لها 

 رفى بس إنى مش ناسيكىرضا : عشان تع

 محروسه : ياما جاب الغراب ألمه
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انتهى املشروع على خير و تم التسليم فى املوعد املحدد و على         

أكمل وجهه ، حصال على مكافأه مجزيه نظير مجهودهم الشاق الذى 

بذاله و على أجازه شهر بمرتب سارى ، بعدما تسلما املكافأه من مقر 

 
ً
 منهم فى الذهاب إلى طريقه بعد سالمات وداع جافه الشركه هم كال

 أسلوب لتعاملهم
ً
 لم تكن يوما

 منهم فى اتجاه مغاير على أمل اللقاء بعد األجازه ، 
ً
انصرف كال

 النظر فى مقدمة حذائه و هو يسير و يفكر 
ً
 رأسه ممعنا

ً
متطأطئا

 فى ترك الشركه و البحث عن عقد عمل فى احدى دول الخليج 
ً
جديا

برته و سيرته الذاتيه املهنيه  تؤهالنه للحصول على وظيفه فى فخ

شركه كبرى بمرتب مغرى ، فهو لم يعد يطيق العمل فى شركه بها أعز 

أصدقاءه و هو القريب البعيد عنه ، وال العيش فى بلد بها من تمناها 

و لم ينالها و ال يستطيع مواجهة أهله بعد الحرب الضروس التى 

ثقته فى صديق عمره الذى خذله ، كان يسير بمحاذاة قادها خاللهم و 

 من املاره حتى شعر بيد 
ً
السور الهادىء املحيط بالشركه الخالى تماما

تلتف حول عنقه و أداه تضغط بعنف على صلب عموده الفقرى 

 فتشل حركته و يسقط مظروف املال من يده
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شراف ل كالذبابه الطنانه ظلت تلح على والدها حتى يطلب من رضا ا

 على صيدالتها ، و هو يجيبها بقول حاضر ، 

 أسماء : يا بابا أنا من يوم ما كلمتك و أنت بتقول حاضر

أخبرها أنه يعلم أن رضا مرتبط بأعمال مع الشركه املتعاقد معها كما 

أن لديه أخبار عن اقتراب إنتهاء أحد أكبر مشاريع هذه الشركه و أكيد 

ون فيه ، فأخبرته أن معلوماته لم أن جميع مهندس ى الشركه مشغول

لم باألمس وسط تغطيه إعالميه كبيره كما  تحدث بعد ، فاملشروع س 

أن رضا كان قد حدث حالته على الفيس بوك بذلك و أنه حصل على 

 أجازه بعد عناء املشروع

 والدها : هللا هللا ، ما إحنا متابعين أهوه 

 ل حاجهأسماء : اللى يقرر ينزل السوق الزم يتابع ك

 والدها : طب عملتى أيه فى الصيادله اللى هيشتغلوا معاكى ؟

أسماء : أختارتهم كلهم زمايلى عشان حماس الشباب و اللى حالتهم 

 عشان أضمن إنهم هيفضلوا 
ً
مش هتسمح إنهم يفتحوا حاليا

يشتغلوا معايا فتره كبيره ، و هنمض ى العقود  و نسجل  أول ما 

 القانون يسمح

 أمل معاكى ؟والدها : و 

 أسماء : أمل مين ؟

 والدها : أمل صاحبتك األنتيم ، اللى ياما حكيتى عنها
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 أسماء : أها ، ال أمل عايشه فى املدينه الفاضله و مش هتنفعنى 

 حتى يحادث رضا فنزل على رغبتها 
ً
فى نفس الجلسه ألحت عليه مجددا

 اللحوحه 

 

 

ركا و زبدة البهاريز ، ت فى مطعم شعبى  شهير غاصا فى مرق الكوارع      

كل قواعد التيكيت على عتبة املطعم بل باألحرى على أول الشارع 

املتواجد به املطعم ، أكمام مشمره و أزرار مفتوحه و أصابع تعمل 

عمل حفارات التنقيب عن النفط ، أصوات شفط تجاويف  العظام 

تجلجل املحل  و هدير سحب املرق يضاهى هدير مضخه نصف 

لس أحمد و رضا يلتهما الكوارع بنهم فى محاوله مجديه حصان ج

ال ق،  ملصالحة أحمد بعد مشهد التثبيت الفاشل الذى صنعه رضا

أحمد و دهون الكوارع تكاد أن تسيل من فمه و تدمع عيناه من فرط 

’’ على فكره أنت أول ما قولت أثبت ياض عرفت صوتك ’’ اللذه 

يابنى أنا ’’ عظميه  فعقب رضا بعد نفس سحب عميق من ماسوره

اتف قطع حديثهم رنين ه’’ اتكلمت ملا لقيتك سخسختك و هتروح منى 

رضا املوضوع بجواره على الطاوله ، نظر للشاشه فوجد اسم 

 
ً
املهندس العجمى ، علت عالمات االستغراب قسمات وجهه متسائال

عن سبب االتصال ، مسح يديه من بقايا السمين و ضغط زر الرد ، 

حيات املعتاده و املباركه على املشروع و بلغة رجال األعمال بعد الت
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عرض عليه األمر ، تفاجأ من العرض فهو مهندس ال زال اسمه لم 

يلمع بعد فى عالم املقاوالت و التشطيبات ، تذكر السؤال الذى سألته 

له يوم األسكندريه ، حاول بكل الطرق الدبلوماسيه أن يرفض 

 لعدم قيامه بعمل
ً
مستقل من قبل و لكن ضغوط العجمى و  مباشرة

تمنياته لم تتيح له ذلك فانتهى بفرصه للتفكير و بعد ذلك سيرد عليه 

 على 
ً
، وضع الهاتف بجواره و عالمات التعجب قد إزدادت ظهورا

مالمحه ، الحظ أحمد ذلك فسأله عن السبب فأخبره بالعرض 

 املقدم له 

 

رى االتصال متسرعه ملعرفة كانت واقفه بجوار والدها حين أج       

النتيجه بعدما سمعت الستجداء من طرف والدها ، حتى ال يطيل 

 حيرتها أخبرها أنه طلب مهله للتفكير و من ثم سيبلغهم برأيه

 

 

رأى أحمد فى العرض فرصه جيده لتكوين اسم فى سوق األعمال ال      

تالى السيما أن املشروع متفرع فى أكثر من مكان فى الجمهوريه و ب

سيرافقه اسم املهندس املسئول ، بالضافه إلى العائد املادى الذى 

سيعود عليه من عمليه كهذه، و امليزه األهم أن املشروع ليس صعب 

 وال مرهق وال يحتاج لخبره كبيره 
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رضا : مهو ده اللى محيرنى ، دى صيدليات يعنى شوية واجهات و 

وا ، أيه اللى يخليهم يطلب فتارين و أدراج ، مش كوبرى وال نفق يعنى

مهندسين للموضوع ، رغم إن أى مقاول ممكن يعمل لهم اللى هم 

  عايزينه بصباع رجله الصغير

أحمد : يا عم رزق و ربنا باعته ، و يمكن دى تبقى فاتحة الخير عليك 

، أنت طول عمرك بتحلم يكون لك شغلك اللى باسمك و أظن مش 

 هتالقى فرصه أحسن من كدا 

درجه ، أنا  001يا عم أحمد أنا حياتى من بعد الحادثه اتغيرت  رضا :

دلوقتى مرتاح فى الشركه عشان مسئوليتى فيها محدوده و وقت شغلى 

معروف و بالتالى بعرف أراعى سلمى و رتبنا حياتنا على كدا، لكن إن 

 يكون ليا شغل لوحدى محتاج كل وقتى . يبقى كدا سلمى هتضيع منى 

 ك جبت السيره أحمد : كويس إن

 : إحنا مش اتفقنا إننا مش هنتكلم فى حاجه النهارده ؟ 
ً
رضا : مقاطعا

 وال أقوم أثبتك تانى ؟

 أحمد : يا رضا حس بيا ، حط نفسك مكانى يا جدع

 رضا : الحظ إنك بتتكلم عن أختى
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أحمد : هو أنا بقولك عايز أصاحبها ! أنا عايز أخطبها و أتقدم رسمى 

 فضنىو يا تقبلنى يا تر 

رضا : و هللا هنتكلم و نتناقش فى كل حاجه بس مش النهارده ، أنا 

 النهارده بصالحك بس

 أحمد : طب هتعمل أيه فى العرض ده

 ، شهر األجازه ده ملك سلمتى هنأنتخ فيه مع 
ً
رضا : هرفض طبعا

بعض ، و أنت كمان روح آليه و خدها فى حضنك مع أبوك و أمك و 

 تعوض تانى و أسال مجربأنتخوا ، يوم اللمه مش هي
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                                              (31) 

 

فى متجر الحاسبات الضخم تعددت األنواع و األشكال و           

املاركات و كذلك املواصفات و املميزات ، لكنه كان يبحث عن طراز 

 وجده ، حمعين يتناسب مع الفكره التى تخمرت فى عقله ، أخي
ً
اسب را

شخص ى ذو شاشه تعمل باللمس و كاميرا ويب و ميكروفون عالى 

الحساسيه و بسعر معقول بالنسبه ملواصفاته ، ثم ذهب ملتجر 

 لتمكن املكفوفين 
ً
البرمجيات و أشترى عدة برامج صممت خصيصا

 من التعامل مع الحاسوب

ه صمم نثم ذهب إلى محالت املالبس فرأى فى فتارين العرض طاقم كأ

 من أجلها ، عباءه من الحرير سوداء اللون مطرزه بحرفيه 
ً
خصيصا

على الصدر و حواف األكمام و معها وشاح أسود يكمل معها 

سنفوينة الحشمه بالضافه إلى حذاء يصل لبداية الساق و حقيبة 

يد من الجلد الطبيعى ، تخيل هيئتها و هى ترتديهم فكانت كما البدر 

 واد فى سماء حالكه الس
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عاد أحمد منتش ى بالسعاده بعدما عادت املياه مع أعز أصدقاءه      

 بنفسها فهى من 
ً
إلى مجاريها ، حكى آليه ما حدث فصفقت إعجابا

توقعت رجاحة عقل رضا و أنه لن يترك صديقه هكذا برغم الصفات 

 الجارحه التى نعته بها 

 

ها ات ، تعد خطتكانت غارقه فى كشوف األدويه للعديد من الشرك       

لتوفير جميع النواقص بفروع صيدالتها ، أصناف شحيحه و أخرى 

باهظه الثمن و غيرها نادرة الستيراد و أخرى غير رائجة و متداوله 

لكنها مطلوبه ، كاد عقلها أن يشت فى محاوالت بائسه للحصول على 

كل ش ىء دون تسكين رأس املال ، فاألصناف الغير متداوله بمثابة 

 أمو 
ً
 ال مدفونه ال يمكن استثمارها ، كالعاده دخل عليها زياد مجددا

 زياد : يادى إينيله ، مذاكيه تانى ، أنِت مث كبيتى بقى

 أسماء : غور من وش ى دلوقتى

 زياد : فى بنت املفيوض إنها يقيقه تقوى غوى بيضو

 أسماء : أنت جايب هدوء األعصاب ده منين ؟

 زياد : من الصيدييه

 ريق تانى و هللا هقوم أنفخكأسماء : هتت

 زياد : بياش كيام البياعين ده ، أه صحيح ما إنِت بياعه
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قامت من مقعدها و أمسكت به من ياقة تى شيرته و جعلت وجهه فى 

 مقابلة وجهها الكظيم

 أسماء : و مالهم البياعين يا بذرة األطفال أنت

 زياد : بإستكانه ، أحسن ناس يا دكتويه

 

 

 بما إشتراه عاد إليها فوجدها جالسه بجوار والدها فى محم           
ً
ال

صالة املنزل ، ألقى عليهم السالم و هو يرمى بجسده املنهك بجوارهم 

على األريكه ، سألوه عما أتى به فرفع الستر عما اشترى ، أخرج لها 

 فتحسست ملمسها فوجدته فى غاية النعومه ، ثم شمتها 
ً
العباءه أوال

لرائحة املالبس الجديده ، و كذلك تحسست الحقيبه بأنفها لعشقها 

 و الحذاء و الوشاح و هى منتشيه بالسعاده لهذه الهديه املفاجئه

جاء دور الهديه األغلى و األقيم و األفيد من وجهة نظره ، فك الكرتون 

عنه و أمسكها إياه ، تحسسته فعرفت أنه الب توب ، أعتقد أنه 

 عن الجها
ً
ز األثرى القابع فى غرفته لكنه أخبره اشتراه لنفسه عوضا

 أنه لها

 رضا : دا بقى يا سلمتى الب توبك اللى كان نفسك فيه 

تصنع طريقة مقدمى العالنات و أخذ يعدد مميزاته ، معانا النهارده 

و   Pentium 4يا حضرات ، الب توب ، تاتش سكرين بمعالج جبار 
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 01يسك خرافى كيلو بايت ، و هارد 205رامات شاسعة املساحه 

جيجا بايت ، تقدر تحمل عليه ألعاب و دروس للوالد و خطب و 

اآلالف من الكتب اللكترونيه ، و عرض النهارده الالب توب يا جماعه 

 مزود بتاتش باد و كى بورد و سماعات و الشاحن هديه

ضحكا على محاوالته البائسه لتقليد مقدمى العالنات ، ثم إستغربت 

 تشغيلها لهذا الجهاز بعدما أصحبت فى هذا الحال سلمى عن كيفية

رضا : يابنتى العلم اتطور ، أنا جايبلك كل البرامج اللى تخليكى تشغليه 

، فى برنامج هيقرا لك الشاشه و يرشدك للوامر و فى برنامج هيسجل 

صوتك و برنامج تانى هيحول صوتك كتابه و برنامج هيقرالك الكتب 

ها هتعمليها بالالب عادى إن شاء هللا ، يعنى و كل حاجه ممكن تتخيلي

هتستخدمى األوفيس عادى و النت عادى و هتقرى الكتب عادى ، و 

كمان الشاشه باللمس يعنى قمة التحكم و أنتى أكيد فاكره شكل 

الويندوز و بتعرفى تكتبى على الكى بورد بسرعه ، و فكك بقى من 

 اليوم ده الترانزستور اللى أنتى ماسكاه فى أيدك طول 

سلمى : أنت بتتريق !!! طب على األقل أموله فكرت فيا و جابت الحل 

 اللى تقدر عليه

رضا : يعنى أنا مش بفكر فيكى !!! طب أنا هاخد الالب بتاعى و أشبعى 

 بالترانزستور ده

 تدخل والدهم لفض النزاع الطفولى الناشب بينهما 
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 والده : و أنت مجبتليش حاجه فى دا كله 

و أنا أقدر أنساك برضو يا حاج ، جبتلك الفواتير عشان  رضا :

 تحاسب

 

 

كطفله صغيره فرحه بمالبسها فى ليلة عيد أدخلها إلى غرفتها و         

 ألنها 
ً
وضعهم جوارها على الفراش ، طلبت منه أن يسامرها قليال

 كانت نائمه معظم فترات النهار و لن يأتيها النوم اآلن

ه فأخذ يمرر يده على شعرها بحنان حتى ألقت برأسها على صدر 

تسكن و تنام لكنها طلبت منه أن يقص لها قصه لعلها تفلح فى جلب 

 النعاس

 رضا : قصدك يعنى إنى حكاياتى رخمه و بتنوم

 سلمى : أكدب عليك يعنى 

رضا : ماش ى يا ستى ، اللى يالقى دلع و ميدلعش يبقى دزمه ، كان يا 

 مكان يا ساده يا كرام 

 : خش فى املوضوع سلمى

رضا : بس يا جزمه ، و ما يحلى الكالم إال بذكر النبى عليه الصالة و 

السالم ، يحكى أن كان فى  قبيله فى  شبه الجزيره العربيه كان فيها ست 
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ما شاء هللا عليها فى النظر ، كانت بتشوف الشعره البيضه فى اللبن و 

بيستغلوها فى أيام ، و كان قومها  3بتشوف الشخص من مسيرة 

الدفاع عن نفسهم عن طريق إنها بتشوف األعداء اللى هيهجموا على 

البلد قبل ما يوصلوا و تحذرهم فيستعدوا للحرب ، و فى مره من 

املرات جيش العدو عمل خدعه ذكيه عشان يضللها ، كل فارس من 

الفرسان قطع شجره و استخبى وراها ، فبقت هى ملا تبص تشوف 

الخدعه مدخلتش عليها و قالت لقومها إنها شايفه شجر ، بس برضو 

شجر بيتحرك قصدها يعنى إن شجر من خلفه بشر ، و للسف 

مصدقوهاش فى اللى هى بتقوله ، و هى بتحاول تقنعهم لكنهم راسهم 

و ألف سيف إنها إتجننت و نظرها ضعف ، صبحوا الصبح لقوا 

ش ى قائد الجيالجيوش فوق دماغهم و اتسلموا تسليم أهالى ، جه بق

جابها و قالها شوفتى أيه يا أموره ؟ فقالت له إنها شافت شجر من 

 خلفه بشر . ففقع عنيها ، و هى دى بقى حكاية زرقاء اليمامه

 سلمى : الكالم ده بجد ؟

رضا : الصراحه يا ست سلمى القصه مذكوره فى كتب التاريخ ، لكن 

، أو هى قصه  ميمنعش إنها ممكن تكون حكايه و اتحولت ألسطوره

 موضوع إنها بتشوف على 
ً
حقيقيه بس فيها أفوره شويه ، خصوصا

أيام و دا صعب ألن األرض كرويه و مستوى النظر  3بعد مسيرة 

 بيكون فى خطوط مستقيمه ، و هللا أعلم
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على مدار الشهر أخذ يدربها على كيفية إستخدام الالب توب و        

تحكم فيه فأصبحت تجيد كيفية الستفاده املثلى منه و ال

 فسهل عليها الحياه التى كانت قد 
ً
إستخدامه كما األصحاء تماما

ضاقت فى وجهها و اعتقدت أن حياتها انتهت عند الحادثه لكنها ما 

 زالت ال تعرف ماذا تصنع حتى تسترد دورها فى الحياه 

 

جلس رضا مع أحمد لوضع النقاط فوق األحرف ، أخبره أن سلمى      

مرحلة إنعدام األمل و فقدان الشهيه فى الحياه ، فإن كان يريد تمر ب

التقدم لخطبتها فلينتظر إلى اليوم الغير املعلوم الذى تسترد فيه 

 سلمى روحها التى فقدتها مع فقدان بصرها 

 

أحضر لها موسوعات علميه و كتب و مواد علميه منها السمعيه        

 بعد يوم إزد
ً
اد شغفها بالعلم و بطلبه ، إزدادت و اللكترونيه ، يوما

 للمعرفه ، قرأت فى أمهات الكتب و سمعت للعديد من الفقهاء و 
ً
نهما

املشايخ و املفكرين و الكتاب و أصحاب الرأى ، دونت العديد و 

 العديد من الخواطر و الكتابات التى علقت فى ذهنها مما علمته

ه منها و تقمصت دور رضا فى سرد القصص و الحكايات العميق

الطريفه ، أصبحت تناقش أكثر مما تتحدث ، تكون لديها قضايا 

 فكريه تنبش فى منابع العلم من أجلها ، 
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أصبحت تكتب العديد من تحديثات الحاله على الفيس بوك التى 

تنال إعجاب الكثير و يوم بعد يوم أخذ يزداد عدد املتابعين لصفحة 

طاقتها للعلم و لنشره و أخوها التى تنشر من خاللها ، سخرت كل 

للدعوه إلى هللا عز و جل و ساعدها فى ذلك أهلها و أصدقاءها و على 

 رأسهم أمل و آيه

 

مرت األيام و انتهت أسماء من صيدالتها و أعدتها لإلفتتاح بعد         

جعلت أكبر مكتب إستشارى فى البلد يشرف على تشطيبات 

 ا الذى رفض تولى املهمهالصيدليات كنوع من فرد العضالت أمام رض

 بإنشغاله بأخته ، أخذت إعالناتها تكسو الشوارع و أعمدة 
ً
متعلال

 لها
ً
 الناره متخذه العبارات الدعائيه الرنانه منهجا

 

فى احدى جلسات رضا مع الواعظ تطرق الحديث حول موضوع        

سالسل الصيدليات و كيف أن رجال األعمال من غير املمتهنين 

له أصبح لهم صيدليات الغرض منها تجارى بحت و تحوم بالصيد

الشبهات حول أن البعض منهم يقوم بمساعدة األطباء حديثى التخرج  

فى فتح عيادات على مقربه من صيدلياته  بشرط أن يكتب أصناف 

تجاريه فى روشتاته ال تصرف إال من تلك الصيدليات ، فسأله رضا 

 تهم لهؤالء الناس عن موقف الصيادله الذين يعطون رخص

 الواعظ : بص يا رضا بالعقل كدا ، ينفع تدى كفيف رخصة سالح ؟
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بعد العمل املضنى فى صيدلية احدى املستشفيات الحكوميه        

بالضافه إلى ورديه إضافيه فى إحدى الصيدليات الخاصه تمكنت 

 ،أمل من جمع مبلغ ال بأس به بالضافه إلى ما كان مدخره لها أبوها 

بحثت عن موقع يصلح ليكون صيدليه فى منطقتها و يسر لها هللا ذلك 

، حين علم رضا بقيامها بتجهيز صيدليتها أشرف بنفسه على تجهيزها 

و حاول أن يخدمها بشتى الطرق و أن يقتصد لها فى النفقات كلما 

أمكن و أن يخرج لها صيدليه تبارى الصيدليات الكبرى فى هيئتها و 

 حاوله لرد اليسير مما قدمته ألختهفرشها ، فى م

بالرغم من أن أسماء لم تدعوها فى إفتتاح أى من فروع صيدالتها إال 

أنها لم تنساها فى إفتتاح صيدليتها ، ساقها الفضول لتحضر كى ترى 

أقص ى ما وصلت له أمل فى التجهيزات ، فوجئت بروعة تصميم 

 الواجهه الخارجيه للصيدليه و اللوحه املضيئه با
ً
 سم أمل عبورا

 بتصميم فترينات العرض و 
ً
بالباب الزجاجى و الستاره الهوائيه مرورا

 ملكتب املدير القابعه 
ً
حماالت الكسسوارات و أرفف األدويه و صوال

 و مريض، 
ً
خلفه أمل ببريقها املعتاد و الناس من حولها بين مباركا

ب رغم اقدمت الهديه التى جلبتها لها فتقبلتها أمل بسعاده و ترح

وجود مثيلتها عندها ، أبدت إعجابها بالتصميم و التشطيب فنسبت 
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أمل الفضل هلل ثم لرضا الذى أشرف على كل هذا ، صفعه جديده 

 تلقتها أسماء فارتحلت على اثرها

 

كانت سلمى قد بدأت فى نشر سلسلة مقاالت عبر الفيس بوك          

انت الكتب التى كتحت هاشتاج #فكرة_كتاب ، تقوم فيها بتلخيص 

قد قرأتها قبل الحادثه أو بعدها ، فكرة املقال كانت متركزه فى تقليص 

الوقت الالزم لقراءة الكتب فى ظل عزوف معظم الناس عن القراءة 

من األساس  ، فالوقت املستغرق فى قراءة كتاب كامل يكفى لقراءة 

ال قأربع أو خمس ملخصات لكتب أخرى ، كانت تراعى فى بداية كل م

التنبيه على أن تلخيصها ال يغنى عن الكتاب األصلى و أنه ربما تفوتها 

أفكار لم تصلها أو وجهات نظر قد وصلتها بشكل خاطىء و كانت 

تطلب ممن قرأ الكتاب أن يؤكد أو ينفى وجهة نظرها و يضيف ما قد 

 سهت عنه أو لم تدركه من بين سطور الكتاب

 فى ا
ً
 ضعيفا

ً
لبدايه ال سيما أن تلخيصها كان القت الفكره إقباال

يتعدى الثالثة آالف كلمه بالضافه إلى إضافات املعلقين ، فقررت أن 

تختزل أكثر و تركز على األفكار و وجهات النظر فوصل امللخص أللف 

عرف من خاللهم الفكره الرئيسيه للكتاب و األفكار الفرعيه و 
 
كلمه ت

عين من الكتاب ، إزداد املتاب القضيه التى يناقشها و أوجهه الستفاده

لتلك املقاالت ملا وجدوا فيها من خالصة كتب و توفير وقت و أشتهرت 

الفكره و زاد متابعينها و كانت فى قمة سعادتها ألنها تقدم ش ىء ترجو 
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به رضا هللا و تفيد به الناس ، لكنها اضطرت للتوقف عنها بعدما 

ين توضح لها أن هذا وصلتها رسائل وديه من دور النشر و املؤلف

العمل قد يكبدهم خسائر فادحه لعزوف القراء الجدد عن شراء 

الكتب و الكتفاء بمعرفة خالصتها من هذه املقاالت فتصبح بالنسبه 

للقارى كتب محروقه ، و إن كان البد من نشر هذه املقاالت فالبد أن 

 وتكتفى بترشيح الكتب و كتابة رأي عام فيها ال يتطرق لصلبها أ

تلخيصها ، حاولت أن تقنعهم أن هذا يزيد عدد القراء و يجذبهم 

 كما أن ما تقدمه يعد دعايه للكتاب و أنها تنصح 
ً
 فشيئا

ً
للقراءه شيئا

بقراءة العمل كامل ، لكنهم أصروا على رأيهم ، برغم أنهم ال يملكون 

أى قدره ليقافها و  أنها لم يخطر فى بالها أنها تضر أحد بهذا الفعل 

إال أنها قررت التوقف عنها لعدم إلحاق ضرر بأى طرف و قامت 

 بحذف جميع ما كتبته فى هذه السلسه

 

كما أنها اختارت أهل منطقتها و قررت خدمتهم ردوا لها الجميل و      

أصبحوا زبائن دائمين لصيدليتها و حاولت جاهده التفانى فى خدمتهم 

 أ
ً
 لبان األطفال املدعمه ،و أن توفر لهم جميع متطلباتهم و خصوصا

و يبدو أن عدوى الوفاء قد أصابت الجميع أو أنه سلوك متبع فى تلك 

الطبقات الجتماعيه ، قام مجموعه من األطباء الشباب من أبناء 

املنطقه بفتح مستوصف طبى يبعد أمتار قليله عن صيدليتها فكانت 

 أبواب معظم الوصفات ال تخرج إال من عندها ، فتح هللا عليها من
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كرمه و أغدق عليها من عظيم نعمه حتى أنها كانت تعطى تخفيضات 

 تخرج العالج  % 21لغير القادرين تصل لـ 
ً
من ثمن العالج و أحيانا

 باملجان حين تسمح الحاله القتصاديه بذلك ، و مع كل هذا 
ً
كامال

 
ً
 العطاء كانت تخرج الزكاه أيضا

 

 اع جهدها فى تلخيص الكتبانتابت سلمى حالة إنتكاسه بعدما ض     

، و عادت ال تدرى ماذا تصنع لتفيد الناس و تشغل نفسها بعدما 

كانت تمض ى جل يومها فى املطالعه و التدوين و كتابة التلخيص ، 

حاول كل من حولها إيجاد طريقه لها لتستعيد حالتها و سعادتها التى 

 كانت عليها أثناء نشر املقاالت

 

كس ى وجه رضا فسأله عن السبب فقص  الحظ أحمد العبوس الذى

عليه حالة سلمى و إنتكاستها ، و تأنيب الضمير الذى تعيش فيه 

لحساسها أنها ضرت أحد حتى بدون قصد ، أثنى أحمد على ملكة 

سلمى و طريقتها السلسه فى الكتابه حتى أنه لم يكن يقرأ من قبل . 

 صها  ها و تخليقرأ ملخصاتها و عرف أسماء كتب و أستفاد من تحليالت

 أحمد : و ليه متكتبش هى بنفسها

 رضا : إزاى يعنى
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تاب و املؤلفين دول أيه ؟ دول ناس قروا كتب و أطلعوا 
 
أحمد : هم الك

على معارف و جمعوا معلومات و بعدين كونوا ثقافه وفكر و آراء و 

كتبوها فى كتب ، و أختك الحمد هلل قاريه كتير و عندها ثقافه و كمان 

ها سهل و بسيط ، ليه متكتبش مقاالت من فكرها هى و تبقى اسلوب

 لها امللكيه الفكريه 

 رضا : أنا أعرفك من كام سنه ياض أنت ؟

 أحمد : يااااااااااااااه من أيام شنب إعدادى

 رضا : أهو أنا أول مره أالقى فايده لك فى حياتى

يست لراقت الفكره لرضا فعرضها على سلمى فترددت فيها ، فالكتابه 

باألمر الهين الذى يمتهنه أى شخص ، كما أنها ال تدرى فيما تكتب وال 

فى أى مجال ، ألح عليها أن تخلص النيه لنفع املسلمين و تجرب و إن 

 و إستشارات و 
ً
شاء هللا سيفتح هللا عليها ،بعد تفكير دام طويال

مداوالت أقترحت عليها أمل أن تكتب فى الدروس املستفاده من 

خ و رشحت لها أن تبدأ بتاريخ األندلس و كيف كانت و إلى أين التاري

آلت و األسباب التى أدت إلى ذلك و أقترح رضا أن تكون السلسه تحت 

 عنوان #لعلهم_يتفكرون

 

بعدما كانت سلمى تطلع على كتاب واحد ملؤلف واحد باسلوب      

ثابت و تقوم بتخليصه ،أصبحت تطلع على أكثر من كتاب ملؤلفين 
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مختلفين بأساليب مختلفه ، نقبت فى كتب التاريخ و نبشت فى مقابر 

الكتب حتى تجمع ما تريد من معلومات ثم بعد ذلك تعانى فى ترتيب 

املعلومات و التحقق من صحتها ثم كتابتها باسلوب جذاب ال يمل منه 

القارىء ، و ألنها كانت خالصة النيه فتح هللا عليها و ألهمها حسن 

 كتب لها القبول بين الناس األسلوب و 

 

اصبحت أسماء كما تمنت من أباطرة تجارة الدواء و زادت فروعها       

حتى غطت معظم الجمهوريه ، كما تنوعت فى األنشطه الدوائيه و 

افتتحت شركة لستيراد األدويه من الخارج و أصبحت تمول 

 ،صيدليات املستشفيات الحكوميه باألصناف الناقصه فى األسواق 

تبعتها بعدة مخازن كبرى لتوزيع األدويه على جميع الصيدليات، و 

ساعدها فى ذلك زواجها من رجل أعمال يملك السلطه و املال و 

 العالقات و النفوذ

 

بعد رحله قصيره مع املرض فارق عبده الحياه و ترك من خلفه         

حروسه م أرمله بال ولد وال سند ، انقطع ذكره بإنقطاع أنفاسه ، نعته

أشد النعى و رثته أحر الرثاء ، لم تجفل عن الدعاء له بالرحمه و 

املغفره فطوال عشرتهم لم ترى منه مكروه وال سوء حتى بعدما أقر 

األطباء أن السبب الطبى لعدم النجاب يعود إليها تمسك بها أكثر مما 

 و هم فى خصام ، أقص ى خالفاتهم 
ً
كان ، لم تطلع عليهم شمسا يوما
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اوشات بسيطه على سبيل إلقاء األحجار فى املياه الراكده ، حاولوا من

ش  نقلها للعيش معهم حتى يستطيعوا رعايتها لكنها أبت أن تفارق ع 

وليفها ، تكفلت أمل برعايتها و تلبية طلباتها قدر المكان فى حين 

 تقطع رضا بين رعايتها و رعاية أخته

 

 

رضا من مقاالت و تحليالت و  لم يعلم الكثير أن ما ينشر على حساب

آراء هو كالم أخته و ليس كالمه ، فكانت معظم الشهره من نصيب 

 لها و كذلك سلمى التى وجدت فى ذلك سبيل 
ً
رضا الذى لم يلتفت يوما

لخالص نيتها و البعد عن العجب و الغرور ، لكن أراد رضا أن ينسب 

لت على ا ، كما حصالفضل ألهله ، فأنشأ لها مدونه تنشر فيها كتاباته

فرصة النشر فى موقع الشيخ الواعظ الذى أبدى إعجابه الشديد 

 بنهجها فى الدعوه و الكتابه على حد سواء

 يكبر فى مجاله ، أصبحا رضا و أحمد مديرين 
ً
مرت األيام و أخذ كال

ا ممواقع و أنفصال فى مواقع العمل بحكم املنصب الجديد لكل منه

ى فى أكثر من موضع  عدم رغبتها الزواج وال سيما بعدما ملحت سلم

لعدم قدرتها على رعاية بيت و زوج و أوالد دون علمها بنية أحمد 

التقدم لخطبتها ، و واصلت شركات أسماء تكاثرها حتى أنها خرجت 

عن نطاق األدويه و دخلت مجاالت أخرى ، فى حين تربعت أمل فى 

و أصبحت صيدليتها قلوب أهلها و جيرانها ملا تقدمه لهم من عطاء 
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عالمه مميزه فى منطقتها يقصدها القاص ى و الدانى و تزوجت من 

طبيب ذو دين و خلق من أطباء املستوصف ، دخلت آيه الجامعه بعد 

مجموع مشرف فى الثانويه العامه ، تقاسم زيدان رعاية محروسه مع 

رضا و أصبحا يقضيان وقتهما فى تذكر الراحلين عنهم و كل طير يشدو 

لى وليفه ، نالت سلمى إستحسان الجميع والقت قبول فى قلوب ع

الناس و نوعت فى طرق نشر العلم و الثقافه فأصدرت سلسلة 

تسجيالت صوتيه على موقع الصوتيات الشهير قصيره املده مركز 

املحتوى تناقش فيها حياة املبتلين و ذوى العاقه و تحسهم على عدم 

و  الستمرار فى املحاوله  و العمل على النكسار و الستسالم لإلعاقه 

ترك أثر صالح فى الحياه قبل الرحيل  فإذا فقدت نعمه أو عضو فما 

زال لديك الكثير يمكنك إستغالله ، أطلقت السلسه تحت اسم ) 

خواطر الظالم ( فى إشاره إلى البتالء الذى أصابها و جعلها تمعن 

 نظور لم تكن تراه و هىالتفكير فى أشياء كثيره و ترى أشياء من م

سخر حياتها لخدمة الناس و هللا أعلم كيف سيكون حالها 
 
بنظرها و ت

لو أنها لم تفقد بصرها ، ثم أنشأت قناه على اليوتيوب تبث فيها 

دروس بصوتها  الجاد الحازم  دون ظهور هيئتها فى الفيديو تجمع فيها 

خل ت تتبرع بدبين الدعوه إلى هللا و مناقشة مشكالت الحياه و كان

ه القناه لجمعيات املكفوفين ، بعدما نالت سلمى هذه الشهر 

 الواسعه عرضت عليها إحدى املجالت الشبابيه كتابة مقال اسبوعى

فيها مقابل مبلغ مجزى ثم عرضت عليها إحدى دور النشر طباعة أى 

عمل لها سواء كتاب أو روايه ، لم ييأس أحمد و تقدم لخطبتها رسيما 



294 
 

رفض الذى يقطع الشك باليقين ، بعد طلب الخطوبه ليسمع ال

اضطر رضا ألن يحكى لها تفاصيل كل ش ىء و كذلك أمل أدلت بدلوها 

ه يوم الحادثه و لم تدخر آيه جهد فى إقناعها ، بعد تو وصفت لها حال

 روح هاكل هذه الحيثيات استقر فى ضميرها أن أحمد يريد
ً
د ال جس ا

رطها ضمن شبكتها و تم  توقيع عقد فوافقت و تمت الخطوبه و كان ق

 التى حملت اسم ) جذع يابس ( فى آن واحد  الروايهالزواج و عقد 

 

 

 

*** 

 

 

 تمت بحمد هللا
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