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.......  هـــذ أيــام هـــامــه فــى حـيــاة كـــل فـتـــا
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(1) 

 فرح ماما

ة...ا تتعب نفسك بأسماء  ى أمي ادي ك أن ت ة صاح توفيق...يمك إسمى أمي
ة وكفى. و إلى آخر هذ الترهات...أنا أمي  التدليل إياها مثل ميمى ومي

مصرية عادية كأى فتا تقابلها أو تراها أو تصادفها فى طريق  أنا فتاة
ى  ى مقبولة لست باهرة الجمال ولك حياتك..لست متفجرة اأنوثة ولك
ى  ت عادية...احق جميلة..لست واسعة العلم ولكن مثقفة...كما يقولون ب
ت عادية طوال حياتى...فى المدرسة وفى الجامعة وحتى فى  لقب ب

وات الفضائية...مازلت العمل...نعم. ..أنا أعمل كمعدة برامج فى أحدى الق
وا لى التوفيق.  فى عامى اأول...تم

ات أول يوم إرتدت فيه   سى...هل تذكرون ياب ا أيام ا ت فى حياة كل فتاة م
كن مريلة المدرسة وذهبت لتقضى أول يوم بعيدا عن  كل واحد م

ى لم أمأ الدنيا صراخا وركا  أهلها...لقد حدث لى ذات الشىء...لك
و"عايز أروح و عايز ماما" بل شعرت أنه ذلك اليوم هو أول يوم فى حياتى 
القادمة...كانت مرحلة المدرسة اإبتدائية هى بداية إعدادى كأنثى حيث 
ان مختلفان تمام  شعرت بأول مر بالتمييز وأن الرجل والمرأة كائ

اك صف خاص لأواد...د ورة ميا خاصة...جماعة خاصة اإختاف...فه
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دى ذلك المفهوم الغامض  ا بدأ يتكون ع  الرجل. –فى حصة األعاب...وه

قضيت بداية حياتى با أب...لقد توفى والدى قبل أن أولد...كا...لم 
ام فى ليلة  ه فقط دخل لي يستشهد فى حرب أو يتوفى فى حادث بشع ولك

سبه لى فلم يستيقظ بعدها...ميتة هادئة ربما ول ها مازالت ميتة...أمى بال ك
ا  ها أمى...ك هى سوزان...وربما سوزى بعض اأوقات...هى صديقتى أكثر م
ت كل مالديها وهى كل ما لدى...تركت أمى  نواجه معا مصاعب الحياة...ك
طقة نائية بالقرب من طريق  الحياة فى القاهرة الخانقة وإتخذت مزرعة فى م

درية الصحراوى  -مصر ت زهرة إسك كان قد إشتراها أبى قبيل وفاتة وأف
ة خضراء جميلة يتوسطها بيت  شبابها فى إستصاحها حتى تحولت إلى ج
ى إلى المدرسة وتعيدنى يوميا فى مركز قريب  ا...كانت أمى توصل أنيق هو بيت
من المزرعة وكانت كا الرحلتين هما السبب الذى جعل أمى تلتقى بـ بابا 

 ناجى.

دس زلت أمى لتعاونه وبعد كان مه ا شابا تعطلت سيارته على الطريق ف
ا فوافق ولكن بعد بضعة أشهر وقبل  تعارفهما عرضت عليه العمل فى مزرعت
عيد ميادى الحادى عشر بأيام جلست معى أمى على اأرجوحة الموجودة 

ان وقالت لى:  فى الحديقة وإبتسمت بح

 أنا وأونكل ناجى حانتجوز. -

ى الزواج؟؟ بل ماهو الزواج؟  رن اللفظ فى رأسى مرارا...نتجوز...ما مع
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ى أن تتزوج؟...نهضت من على اأرجوحة وهرعت إلى التليفزيون  وماذا يع
ى صورة فاتن حمامة الحالمة جوار عمر الشريف اأنيق فى  وفتحته لتطالع
اس أكثر من زفافهما  زفافهما فى فيلم )سيدة القصر( الذى تتذكر ال

...إذا هذا هو الزواج؟...ماما ستكون فاتن حمامة وأونكل ناجى الحقيقى
 سيكون عمر الشريف...المسألة سهلة إذا.

وهكذا بتصاريف القدر حضرت زفاف أمى...كان ذلك فى 
دق)...(بالقاهرة...أضواء...أضواء كثيرة...القاهرة مليئة باأضواء...حتى  ف

دق كان مضيئا...ربما أكثر من الازم...أم ى فى ثوب الزفاف تبدو  الف
اس حولهما   كأميرة أسطورية تزف إلى فارس مغوار يرتدى حلة سوداء...ال
ط محبه  ط سعاد وط كثيرين...أناس ا أراهم كثيرا...جدتى جيان...ط
صديقات أمى اأنتيم...أصدقاء أونكل ناجى شديدوا الطول والوسامة 

بهرة...إذا هذا هو الزواج... ت وسط كل ذلك م حياة مليئة بكل هذا وك
ط سعاد  السحر واأضواء...بالبدل السود والفساتين البيض...احظت ط
ت على وشك أن أتو فى الزحام من فرط اإنبهار  إنبهارى وكيف أنى ك

ى من يدى ولمست خدى وقالت لى بصوت عالى:  فأخذت

 عقبالك يا روح قلبى أما تكبرى وتبقى عروسة -

أصير عروسة...وأحظى بليلة ساحرة كهذة...بدت عروسة...هل أنا أيضا س 
لى الفكرة بعيدة وشبه مستحيلة...أنا عروسة؟ ...ا 

 ا...مستحيل...مستحيل.
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***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

ا لإقامة فى  ا المزرعة فى عهدة أحد اأقارب وإنتقل ترك
ت سعيدة بذلك وكان دخول بابا ناجى إلى  ا قد قلبها القاهرة...ك حيات

ى أنا فقط التى تتقدم فى العمر وكانت أمى كما  تماما...أحسست أن
ها فقط تزداد سحرا وجماا وكانت تيته جيان وأيضا تيته ناديه  هى ولك
حماة أمى  ا تالوان جهدا فى إطاق البخور والرقيات كلما وقعت 

اهما عليها وكان أونكل نا  قا بكل ما رجا رقي -عفوا بابا ناجى-عي
تحمله الكلمة من معان...كان يهتم بى إهتماما كبيرا أدركت سببه فيما 
ت أنا كما كان يقول  بعد أا وهو أنه ا يستطيع إنجاب أطفال فك
)عوضى(..كان أبى الذى حظيت به متأخرا حتى أنهم فى المدرسة 
ة ناجى...همت حبا بذلك الرجل  ون أن إسمى أمي الثانوية كانوا يظ

هذا هو أحد اأسباب التى كانت تصرف إهتمامى عن الفتيان  وكان
على الرغم من أنه ذلك السن الذى تبدأ فيه الفتيات فى تجربة العاطفة 
ى أفكر أكثر فى رجل ناضج وليس فى فتى  ولكن نضج بابا ناجى جعل

ى.  مثل س

ت أمأ إستمارة رغبات الثانوية العامة جلس جوارى  أذكر ليلة ما ك
ى:  وسأل
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 هه..قررتى إيه؟ -

 قلت له شبه باكية:

 مش عارفة...بجد محتارة -

ى:  إبتسم إبتسامته الحانية وسأل

ة؟ -  نفسك تعملى إيه يا أمي

 قلت له:

اس...أسمع مشاكلهم  - نفسى أبقى حد مؤثر..أأثر فى حياة ال
 وأحلها...وأعلمهم إزاى يتصرفوا صح.

 إبتسم مر أخرى وقالى:

ة..إعام.يبقى إعام يا  -  أمي

 ولم أدر وقتها أنها ستكون أخر مر أرى فيها بابا ناجى

 

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

ا بعد  الفراغ...نعم الفراغ...ترك بابا ناجى فراغا كبيرا فى حيات
سيق...كان يشاهد  د عودتى من مكتب الت رحيله...حدث ذلك ع

يدى فى أحد التليفزيون ويمأ الدنيا ضحكا على  إفيهات محمد ه
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المسرحيات وفجأ سكت مما أثار قلق أمى فقامت لتطمئن عليه 
لتتلقى وحدها المشهد الرهيب...راح بابا ناجى وفجأة كبرت أمى 
يفة...عصبية...سريعة  عشرين عاما... وأصبحت إمرأة أخرى ع
الغضب...أذكر قصة برسيفونى أميرة الربيع التى كانت تغمر الدنيا 

د حارما بال ربيع طوال العام حتى أحبها هيدز ملك الظام وأخذها ع
اأرض من الربيع...نعم...كان هذا هو بابا ناجى فى حياة 
أمى...مصدر الربيع والسعادة وبغيابه راح من حياتها الربيع وتحولت من 

 دونه إلى خريف طويل كئيب.

ى وبين أمى حين قررت أن تعود للمزرعة  وتترك شقة كان أول صدام بي
درية وأتخلى عن حلم بابا ناجى بأن  القاهرة وأن ألتحق بجامعة اإسك

 ألتحق بكلية اإعام.

اك. -  با إعام با بتاع...إنتى تيجى معايا ع المزرعة وتعيشى معايا ه

 صحت فيها:

ا...مطرح  - أ ياماما...مش حاسيب حلمى وحلم بابا ناجى..أنا هاعيش ه
 يش.ماكان بابا ناجى عا

ى لطمة قوية على خدى وصاحت:  لطمت

ت  - إخرسى...يظهر إنى دلعتك زيادة عن الازم...خشى لمى هدومك ياب
 الـ...
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 ثم صمتت فجأة ووضعت يدها على فمها ثم صمتت للحظات وقالت:

 وبعدين أول مر تقوليلى ياماما...بطلتى تقوليلى ياسوزى -

 صحت فيها باكية وأنا أضع يدى على خدى:    

عشان إنتى مش سوزى...مش إنتى سوزى إللى أنا أعرفها...مابقيتيش  -
ى...وا تهتمى بيا أصا...أنا عمرى ما حسيت إنى يتيمه غير  تسمعي

 دلوقتى...أنا يتيمه.

لم تتمالك أمى أعصابها وإنهارت لوقع كلماتى عليها وبعد بضعة أيام 
ى يوما إلى غرفتها لتتح  دث معى قليا:فى الفراش انت أخيرا ودعت

ا من غير ناجى وازم أرجع المزرعة بس أنا خايفة  - أنا مش قادرة أعيش ه
أسيبك...ا ليكى خال وا عم وا أخ...أنا وإنتى زى بعض بالظبط...أنا 

ا إن أنا وإنتى نبقى مع بعض.  وحدانية وإنتى وحدانية وقوت

 قلت لها:

عايزة أزعل بابا ناجى سوزى...أنا بجد مش عايزة أزعلك بس برد مش  -
ى...وأقوله إنك خلفت بجد...وسبت وراك راجل هيحقق حلمك...آخر  م

ى كان بيقولى إدخلى إعام...أرجوكى ياسوزى.  مر شفته وآخر مر كلم

اها تأثرا وقالت:  دمعت عي

ة...وماتباتيش  - خاص بس على شرط...تقضى الصيف معايا كل س
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دك تيته لوحدك...حابعتلك حد يعيش معاكى  وإن عوزتى أى حاجة ع
...ورحمة أبوكى خلى بالك من نفسك. ط سعاد ط محبه وط  جيان وط

تها وقلت لها:  إحتض

متخافيش ياسوزى...هاتشوفى إن أنا قد المسؤلية وإن شاء اه هفرحك بيا  -
 وهاسعدك بقية عمرك.
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(2) 

 عريسى جه

وات دراستى الجامعية بين إقامتى  د مرت س فى القاهرة وقضائى الصيف ع
ت أقيم فى شقة بابا ناجى مع خادمتى   –صديقتى  –أمى فى المزرعة...ك

ى    –مربيتى  كاتمة أسرارى...تفانى...نعم إسمها تفانى...فاحة فى مثل س
ها عرفت الكثير عن  ط سعاد ثم إنتقلت للحياة معى وم د ط كانت تعمل ع

ط سعاد وكيف أنها تزوجت سبع م رات وكان سن عريسها فى كل مر يقل ط
ط سعادة إمرأة جميلة مهتمة  عن المرة التى سبقتها...كانت ط
اء فرعاء دعجاء...كانت تملك ماا وجماا  فسها...كانت سمراء حس ب
ت قد حضرت حفل زفافها السابع  يسيل من أجله لعاب أى رجل كان...ك

ى تقريبا ولم تستمر ذ أشهر وكان العريس من س الزيجة طويا حيث تعرضت  م
دما إكتشفت عاقة عريسها الصغير بفتاة فى مثل عمر قررت بعد  للخيانة ع

ط سعاد إغاق قلبها لأبد  ية التحدى لصباح   -ذلك ط قصها إا أغ ا ي
وبدأت ترفض العديد من عروض الزواج التى ا ترفضها فتاة فى مقتبل  –اآن 

 العمر بكامل قواها العقلية.

ط محبه خريجة إعام ومقدمة برامج فى التليفزيون غير  وفى المقابل كانت ط
ها كيف أنها لم تتزوج وأنها  الحكومى فكانت معلمتى وأستاذتى وعرفت م

بسبب أنها ترفض تحكم الرجل  –مازالت آنسة حتى اآن وذلك كما تقول 
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 فيها:

ى إية...أخلص من تحكم أبويا وبعديه أخويا الكبير ع - لشان أجيب راجل يع
بمحض إرادتى يتحكم فيا وتبقى آخر حاجة أعملها بإرادتى فى 

 حياتى...با جواز با)....(

ت أعيش حياتى الجامعية بإنطاق...ووجدت اأنس واألفة مع  أما أنا فك
ان مرتبطه عاطفيا وكانت نيفين مازالت  ان ونيفين...كانت ح صديقتاى ح

هذا  –هذا مرح زياد عن الازم  –فقير هذا  –فى مرحلة دراسة العروض 
ت  –هذا مدمن ألعاب الكمبيوتر  –يعيش على نفقة أصدقائه  أما أنا فك

...أبحث عن  عالقة فى ذكرى بابا ناجى...أبحث عن وجهه فى الوجو
عقله فى العقول...أجول بين الشخصيات باحثة عن شخصيتة...وصلت 

ى ا ليأس وقد بدأت أشعر خاصة إلى عامى الرابع فى الكلية وقد أصاب
ى سأعيش مثلها بسبب بحثى عن  ط محبه أن بعدما بدأت أن أتدرب مع ط

 بابا ناجى اآخر...

 حتى ذلك اليوم....

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

 أستاذ وجدان إنت إنسان مبتفهمش. -

ط محبه لشاب أسمر طويل القامه مجعد الشعر وأسود العي ين رغم قالتها ط
 إحمرارهما بالغضب وهو يقول بلهجة صعيدية:
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مدام محبه لو سمحتى...محبش واحدة ست تغلط فيا علشان عيب إنى  -
 أرد على واحد ست.

هما وتسألت: قطة ووقفت بي د هذ ال  وصلت ع

ط فى إيه؟ -  إيه ياط

 وجهت إلى كامها بعصبية صائحة:

ط د - ا مدام محبه...ط ط دى...أنا ه  ى فى الشارع ياماما.إيه ط

 أطرقت بوجهى خجا فصاح وجدان:

شوفتى بجه...آديكى غلطتى فى آنسه رجيجه زى دى علشان جالتلك  -
ط.  ياط

 صاحت فى وجهه:

ا. - ...أنا فى مقام خالتها...ماتدخلش مابي  ملكش دعو

 وجه إلى الكام قائا:

زل فاصل - ا يا آنسه...يرضيكى المدام تعمل ستوب وت علشان  إحضري
 الضيف جالها يا آنسه...

 رفعت إصبعها وقالت:

 أنا عملت ستوب علشان دى قلة أدب...د كان قاصد يحرق دمى. -
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 قال لها:

 واه إنتى إللى تحرجى دم بلد بزيها. -

 صاحت فيه وقد رفعت إصبعها إلى مستوى أعلى:

 أستاذ وجدان...ما سمحلكش. -

 تجاهلها وقال مبتسما:

اش  -  عاآنسه إللى بجد.متعرف

 مد يد وقال لى:

- . ا  وجدان عبد الدايم...من سوهاج...ماسك إدارة اإنتاج فى الق

 إبتسمت بخجل وصافحته قائله:

ط...آ آ...أستاذ محبه صبور. - ه صاح...رابعه إعام...بتدرب مع ط  أمي

ط محبه قائا بتوسل:  إلتفت إلى ط

إنبى على جلبك...سامحى الضيف اه مايرجدلك جته يا ست محبه... -
 وخشى كملى...الراجل وجته ضيج وعايز يمشى.

 صاحت وهى ترفع كتفها:

 يمشى... -
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 قلت لها:

ـ..آ آ..يا أستاذ محبه. -  طب عشان خاطرى أنا يا ط

 زفرت بضيق وقالت:

 خاص...أوكيه...بس يحترم نفسه. -

 قال لها:

انه ويشرب اللبن ويغسل رجليه  - ام...إنتى بس وحايغسل س جبل ما ي
 تأمرى.

نظرت له بضيق وقلبت شفتيه بإشمئزاز وعادت إلى مقعدها أمام الكاميرا 
فس الصعداء فقلت له:  فت

 وا يهمك...أعرفك...مدام محبه صبور. -

 قال لى بضيق:

ج شخصيه تعاملت  - بور...دى أخ جولى مدام جلد ص
 عايشين معاها.معاها...يابااااى...اه يكون فى عون إللى 

 قلت له مبتسمه:

 على فكر أنا إللى عايشه معاها. -

 إرتبك وقال:
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 أنا آسف...آسف واه ما أجصد...بس إنتى شايفه. -

 ضحكت إرتباكه وقلت:

ط محبه طيبه جدا...هى بس كد فى شغلها. -  وا يهمك...بس واه ط

ا:  قال وهو يضع يد فى جيوبه ويحاول أن يكون فات

...أنا بر الشغل حد تانى خالص.على  -  فكر

 قلت له بخجل:

- ...  ياخسار

نظر إلى نظرة ساحر ورسم على وجهة تعبير شديد الرومانسية وقرب وجهه 
ى وقال وعبير الغرام يفوح من نسمات أنفاسه الرقيقة:  م

ة...بتحبى الحابسه؟ -  آنسة أمي

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

ى وبين وبعد بض ان من الحابسه بدأت العاقة تتوطد بي عة أسابيع وأط
ى فى العمل وا يفوت فرصة الحديث  وجدان...كان دائم السؤال ع
معى...هذا غير الخدعة الشهيرّ "ممكن أعمل مكالمة من تليفونك" ليحصل 
وان  على رقم هاتفى وخدعة "ممكن أوصلك بتاكسى فى سكتى" ليعرف ع

ى ى...عرف ع ه كل شىء...كان من عائلة ميسورة   سك كل شىء وعرفت ع
فى سوهاج وجاء إلى القاهرة للدراسة  –من اأعيان على حد تعبير  –الحال 
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دهم بضعة فدادين  والعمل ويزور أهله فى الصعيد كلما واتته الفرصة...ع
...ولكن كانت أجمل صفات  تشكل عزبة صغيرة...كان مثلى وحيدا با إخو

ت أعشق لهجته الصعيدية وجدان هى ر  ى ك جولته المفرطة...والعجيب أن
يدا وفى ذات  ه...كان عصبيا ع ت ا أطيق سماع اللهجة القاهرية م وك
ونا رقيقا...كان يوسع سائق التاكسى ضربا وركا لمبالغته فى اأجرة  الوقت ح

 ثم يمد يد ليداعب قطة ضالة صغيرة تتمسح فى ساقه.

ر هو الصمت...نعم...كان ا يعبر عن مشاعر ولكن كان عيبه الكبي
ه فى لمسة يد  ه رغما ع لى...على الرغم من إحساسى بمشاعر التى تفلت م
أو نظرة عين...وتمر الشهور وأنهى إمتحاناتى ويأتى ميعاد ذهابى إلى المزرعة 
وربما تكون رحلتى اأخيرة إذا لم أجد عما فى القاهرة...طلبت مقابلته على 

ا نحتسى الحابسه فى صمت فقلت الكور  ى التليفزيون ومضي نيش أمام مب
 له:

- ...  أنا مسافر

 إنتتفض وقال:

 على فين؟ -

 قلت له:

د ماما...ومين عارف... لو ملقتش شغل  - ة...رايحه المزرعة ع زى كل س
 يمكن ما أرجعش تانى.
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ى يجمع  تفجرت الدهشة فى مامحه وسقط كوب الحابسه من يد فإنح
ه وهى ترجو  ى بعي يت أمامه وإلتقت عي أشائه بسرعه وإنح
اق...فى الحاجات دى بتخرس ليه(  ط فى الخ )يا...إنطق...مانت زى البراب
ى وقال وهو يتحاشى  ثم نهض كانا وهو مطأطأ الرأس ثم مد يد يصافح

ظر إلى:  ال

ى إنى أشوفك تانى...أرجوكى. - ه...أتم  الوداع يا آنسه أمي

ه ثم  كان يضغط على يدى بقو وكانت يد ترتجف وترقرقت دمعة فى عي
اس.  فجأ إختفى من أمامى تاركا إياى وحيدة مع الحابسه ونظرات ال

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

سى حين تلقانى نصف الكام"  "فتكلم...تكلم...لماذا ت

أجلس على الكرسى  دوى صوت ماجدة الرومى بحرقه بهذ الكلمات وأنا
الهزاز الذى إعتاد بابا ناجى الجلوس عليه لإستماع أم كلثوم وعلى اأرض 
فس الذى يذكرك  جوارى جلست تفانى بوجهها اأسمر الجميل المحبب لل
بكل ماهو جميل وأصيل فى هذا البلد وقد اكتست مامح وجهها بالدهشة 

كار:  وهى تقول بإست

 الشارع.ياحومتى...وسابك كدا فى  -

 قلت لها بشرود:
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 على رأى ماجدة الرومى...مخلفا وراء الحابسه. -

ى:  سألت

 وماكلمكيش؟ -

هد:  قلت لها وانا ات

ى أشوفك قبل ما تسافرى. -  أ...بعتلى رسالة...بيقولى أرجوكى خلي

ى على كفها اأيسر وقالت بإنتصار:  ضربت ظهر يدها اليم

وان المزرعة عشان يبقى حايطلب إيدك...أكيد...حاي - ى ع قولك إدي
 يطلبك من الست سوزى.

 قلت مقلدة إسلوبها:

 طب ولو مجبش سيرة الجواز وا الست سوزى؟ أعمل إيه...أعمل إيه؟؟ -

 ثم إنفجرت بالبكاء وانا اقول:

 أنا بحبه ياتفانى...بحبه أوى. -

 بكت لبكائى وربتت على كتفى قائلة:

ة...إللى ما - لوش فى الطيب مايستاهلوش...وإللى ما وا يهمك ياست أمي
 يتعب ع الحاو خليه فى شرب المر.

 قلت لها:
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 أمثالك عجيبة يا تفانى...حاسة إن أنا بسبوسة. -

 قالت لى ضاحكة:

ور وسيبى  - وأحلى ألف مر من البسبوسه...إضحكى ياست خلى الدنيا ت
دعق.  إللى يسيبك ي

 ثم قالت مستدركة:

...بالحق...الست  - سعاد إتصلت وقالت إنها ها تيجى علشان تاخدك آ
 وتتفسحوا شوية.

ى:  قلت لها بلهجه ذات مع

؟ -  هى إللى إتصلت برد

ان:  قالت لى بح

ا يقدم مافيه الخير. - ة وفكى عن نفسك...ورب  أخرجى ياست أمي

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

 الرجالة ما تجيش إا بالجزمة. -

ط سعاد ونحن نتجول بسيارتها فى شوارع القاهرة...كانت تحاول قالتها  ط
ى...ولكن بطريقتها الخاصة:  أن تخفف ع

ى هى الرجاله خلصت معادش إا  - نفضى له... آ واه... نفضى له...يع
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ك ما قالتش كلمه  ه وبعيد ع ى ع ...محبه كلمت ...آ إبن كبير الرحيمية د
هاش.عدله...أنا عن نفسى ما قولت  ش حاجه لسوزى بس محبه ما أضم

 قلت لها فى ضيق:

أنا عارفه إيه إللى حا يخفف همك...حا خدك وأسهرك فى حتة ديسكو  -
إنما إيه...مليان موزز...الواحد فيهم يضرب إللى إسمه وجدان بتاعك د 

 بالشبشب.

 قلت لها بعصبيه:

وم الساعه  - ...شاب بيصحى من ال زل الجيم ويضرب ح 5آ تين  وي ق
ز مبين  طلون جي وازم  –قفا  –كوارع ويطلع يلبس بدى ضيق وب

البوكسر يكون نصه باين...ويلم شعر ديل حصان ويترمى فى الديسكو 
ط...مش دى فكرتى عن الرجاله...الراجل اللى بجد  لحد الفجر...أ ياط
إللى قابلته فى حياتى هو وجدان...وهو الراجل إللى نفسى أقضى بقية 

 معا وحاكون حاسه باأمان. عمرى

أوقفت السيارة على جانب الشارع وإلتفتت إلى ونظرت لى بإهتمام وهى 
 عاقدة حاجبيها وقالت:

...للدرجه دى بتحبيه. -  يااااا

ان: ى وقالت لى فى ح ت  إنفجرت ساعتها فى البكاء فإحتض
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دك وا إ - نك ياحبيبتى...ماتعيطيش...أنا حاروح أجيبهولك متكتف لحد ع
.  تعيطى كد

رنت وقتها فى خاطرى جملة تفانى "إللى ما يتعب ع الحاو خليه فى شرب 
ا عزمت أمرى وقررت أا أشرب المر وأن أتعب على  المر" وه
الحاوة...سأريك من أنا يا شارب الحابسه وإن لم يلين قلبك لك أن 

 تشرب الحابسه وحيدا بقية حياتك.

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

ى...أرتدى ثيابا غير  شعرى ملفوف خلف رأسى...هاات بشعه حول عي
اسقة  ج وشبشب  –مت طلون تري عونى من  –بلوز وب حتى أنهم كادوا أن يم

ى التليفزيون لوا طلبى أن يسألوا مدام محبه صبور.  دخول مب

ى بخطوات واسعه حتى وصلت إلى  دخلت ومضيت أعبر طرقات المب
 اإستوديو ووضعت يدى فى جيبى وصحت قائله:

 وجدان يابن عبد الدايم. -

ظهر وجدان من وراء كاميرا عماقة وقد هاله مظهرى المزرى فى حين قالت 
ط محبه أحد العاملين فى حرج:  ط

...أنا ما عرفهاش. -  على فكر

 تقدم وجدان نحوى بخطوات بطيئه فقلت وأنا ألوح بذراعى:
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اس ممكن يقولوا عليا أنا عارفه إن - ت ممكن تقول عليا إيه دلوقتى وعارفه ال
 إيه...بس خاص...مش قادر أستحمل...

 ثم أخذت نفسا عميقا وصحت:  

 بحبك... -

ى بعدما  صمت الجميع وإتسعت عيونهم دهشه فقلت وقد صار ا يهم
ت أخشا فتابعت :  وقعت الكارثة وجرى ما ك

 بحبك وعايز أتجوزك... -

 قلت شبه باكية:ثم 

 إيه رأيك؟؟ -

 صمت وظلت مامحه بارد ثم قال:

 أ... -

اى فى دهشة وتوقف قلبى عن  تدلى فكى السفلى فى باهة وإتسعت عي
 العمل حتى قال:

 د واجب عليا آنى...آنى الراجل. -

ثم جلس على اأرض وهو يتلفت حوله فى حيرة ثم ركع بصعوبه على ركبة 
ظر  إلى راجيا: واحدة وقال وهو ي
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ى؟ - ه...تجبلى تتجوزي  آنسه أمي

 صحت:

 أ... -

 ثم مضيت وأنا أتقافز وأنا أصيح بسعادة:

 أ...أ... -

 ثم ركعت أمامه وأمسكت يديه قائلة فى لهفة:

 هات المأذون دلوقتى...دلوقتييييى... -

ط محبه تليفونها إلى أذنها وقالت بهمس: ا رفعت ط  ه

تك  - ت...سوزى...ب  إتج

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

 

 

 

 

 



27 

 

(3) 

 يوم الخميس

فجر  044زرعت أمى صالة البيت جيئة وذهابا ما ا يقل عن  مر وهى تكاد ت
جح أقداح قهوة تفانى فى تهدئتها وجلست أنا على الكرسى  من التوتر ولم ت

تظرة إياها أن تهدأ وتتحدث:  الهزاز م

عليكى...كفايه...طب خشى نامى شويه...إستريحى من ياسوزى حرام  -
 السفر.

 صاحت فى عصبية:

تى الوحيد مقرطسانى  - مش هاستريح...مش هاستريح...طالما ب
 ومستغفانى وعمالى فيها نجاء فتحى.

 قلت فى ضيق:

ط محبه دى عيله أوى. -  هى لحقت...دى ط

 فجأ إنفجرت صائحة فى وجهى:

ى إخترتى وحبيتى - ...وأنا إيه...مش  يع وقررتى وكمان روحتى طلبتى إيد
 أمك...آخر من يعلم.

 قلت لها:
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- .  ياسوزى إنتى إللى مربيانى...وازم تكونى واثقه أكتر فى إختياراتى من كد

 ثم صمت للحظات وقلت لها:

ى بقرارك و... -  طب ما إنتى حبيتى بابا ناجى وإخترتى وقررتى وبلغتي

ى صائحة:  قاطعت

تيش حاتفهمى. - ...ماك تى صغير  ك

 نهضت من على المقعد صائحة:

 وأنا دلوقتى كبير وفاهمه كويس. -

 أشارت إلى صدرها وهى تقول بعصبيه:

...خاص...مالكيش كبير. -  وأنا دلوقتى الصغير

هدت وقلت لها بفروغ صبر:  ت

واه دا مش تجاهل ليكى...إنتى هاتكونى زى أى أم بيتقدم عريس  -
تها...ليكى حق القبول أو الرفض.  لب

ى ظهرها:  قالت بعصبية قبل أن تولي

 خاص...طالما ليا الحق...أنا رافضه. -

تها من ظهرها وقلت:  إبتسمت واحض
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 بس لما تقابليه...مش هاترفضى. -

 أزاحت ذراعى من حولها وإستدارت لى صائحة:

 هو أنا كمان هقابله؟؟ -

 إبتسمت لها قائلة:

...يو  -  م الخميس.آ

 قالت بضيق:

 أنا هاعيا يوم الخميس...هايجيلى رمد ربيعى. -

 فتحت ذراعى عن آخرهما وأنا أقول:

بعد الشر عليكى ياسوزى...وبعدين رمد ربيعى فى شهر أكتوبر...د ربيع  -
؟  إيه د

 ثم ألقيت نفسى فى أحضانها وأنا أقول:

. أرجوكى ياماما...أنا بحب وجدان قوى...ومش متخيله -  حياتى من غير

ى بقو وهى تقول: ت  إحتض

ك قوى. - ى كلمة ماما م ...بتوحش  يااا

 ثم قبلت رأسى وقالت:
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 أشوفه اأول وبعدين أقول آ أو أ. -

 قلت وأنا شبه نائمة فى أحضانها:

 إللى تشوفيه ياسوزى. -

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

ظر من وراء ستارة المطبخ إلى المشهد الشهير  وقفت أنا وتفانى نختلس ال
ما فى اافام القديمة...ذات اأنترية وذات قدح  الذى مر به كل نجوم السي
دما يكون  القهوة على ذات الطاولة...مشهد ممل إلى درجة القتل ولكن ع
تفى كل الملل ويحل  هذا المشهد تتوقف على نهايته حياتك القادمة كلها ي

ى ان هادىء اأعصاب وبدا كأن محله القلق المض ...كان وجدان ثابت الج
يعة أكثر من حصون  ها كانت م أمى تحاول فتح الثغرات فى حصونه ولك

 –عكا...ولكن لأسف سقطت حصون عكا بسبب خيانة توفيق الدقن 
ط محبه  –عفوا...والى عكا  دعوا اه أا يظهر والى عكا الممثل فى ط لذا ل

 فى أى لحظة.

للحظة التى تخشاها أى عروسة...تقديم المشروبات للعريس...ذات وجاءت ا
لس...ويجب أن أنظر إلى  ية الستاي أكواب المياة الغازية على ذات الصي
دما تدخلى إلى  ظرى إلى اأرض...وع سى ياعزيزتى أن ت اأرض...ا ت

ظر إليه كأنك تتحاشين ال ظرى إلى العريس...نعم...تحاشى ال ظر اأنتريه ا ت
ية وفرى...فرى...كأنما الشيطان يطاردك  إلى وجه قرد دميم...ثم ضعى الصي
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ان من الطماطم...المهم...نفذت نصف الخطة فقط  وعلى وجهك حمرة أط
ى دخلت وقبل لحظة الفرار مباشرة سمعت أمى تقول:  أن

 وشقتك فين بقى؟ -

 رد وجدان بلهجته التى أعشقها:

ة نصر  - ين رسيبشن وحمامين وتراس   تات –فى زهراء مدي جوض وإت
ه.  كبير...الشجه مفروشه بس طبعا حانغير العفش على ذوج أمي

اط:  قالت له بإشمئ

ه تشوف الشقه جايز ماتعجبهاش. - ه ثانيا مش ازم أمي  أوا إسمها آنسه أمي

ى:  ثم مالت برقبتها ونظرت إلى نظرة جانبية قائلة بلهجة ذات مع

 وا إيه؟وا هى شافتها... -

 إرتبك وجدان وتسمرت قدمى فى اأرض فتسألت أمى:

 إيه...مالكوا؟ -

 قال وجدان بتماسك يحسد عليه:

ه ازم تشوف الشجه...أمال  - ا...ا...أبدا يامدام سوزان...طبعا...أمي
 إيه...اأصول أصول...تحبوا تتفرجوا عالشجه ميته؟

ها اليسرى:  قالت أمى وهى تضيق عي
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اسبك.بكر إذا   -  كان ي

 قال بفرحة:

 أفهم من إكد إنك موافجه. -

 إبتسمت إبتسامة صفراء قائلة:

تى...هو أنا أقدر أتكلم...د إنت عريس لقطه. -  موافقه ياعريس ب

 فرك كفيه قائا:

ى نجرا الفاتحه؟ -  يع

 فردت أمى كفيها أمام وجهها إستعدادا لقراءة الفاتحة قائلة:

 والخاين وإللى مايقولش آمين.ع الظالم والمفترى  -

ا فى صوت واحد:  وبعد تاوة الفاتحه قل

 آآآميييين. -

 ثم دوت زغرودة تفانى المدوية.

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

 ماما مش عجباها الشقه... -

يل فبصق وجدان ما فى  ا على كورنيش ال قلتها لوجدان ونحن نتمشى كعادت
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 صاح:فمه من الحابسه و 

إيه...ماعجبتهاش الشجه...ليه...جايبها فى مساكن الزلزال؟ وا فى  -
 مساكن الزاويه؟

ى(:  قلت له مرتبكة )ياأرض إنشقى وإبلعي

 بتقول الصاله مش داخاها شمس وقتمه واإوض شبابيكها قبلى. -

 صاح:

ه  - إيه...جتمه...ليه...الحيطان سودا وا الشبابيك كحلى...أمي
 إسمحيلى...أمك بتتلكك.

 صحت فيه:

 إيه أمك دى...وبعدين ماما حاتتلكك على إيه وليه؟ -

 قال:

اها ضدى ما إنتى  - مين عارف...يمكن الوليه إللى إسمها مرزبه دى شح
 عارفاها...وأنا على جد معرفتى إنها صاحبة أمك جوى.

 صحت بعصبيه:

 تانى أمك! -

 قال:
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ى بس إن كان  - ون يبجى إللى بيستمع ياحبيبتى سامحي إللى بيتكلم مج
 عاجل.

 صحت فيه وأنا أضع حقيبتى على كتفى:

ى. - ى خبر وفاة لسانك العاجل ياشيخ...إتفضل وصل  إلهى يجي

 عقد حاجبيه قائا:

روحش السيمه. -  ليه...ماع

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

ية بطاطس.وأنا مالى أنا...إتجوزيه وا إطفحيه وا ح -  طيه على صي

ى لتراجع أسئلة اإعداد  ط محبه وهى فى اإستوديو وتركت قالتها لى ط
 فطاردتها بإلحاح وأنا أقول:

تها. - ى ماقولتيش حاجه كد وا كد لسوزى شح  يع

 قالت وهى مستغرقه فى القراءة:

اكف وراسه جزمه قديمه نعلها  - دى ونمكى وم قولتلها إنه صعيدى وع
 .خشابى

 قلت معاتبة:

ط...دى كدا مامى ممكن تبوظ الموضوع وأهى دلوقتى  - إخص عليكى ياط
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 راسها وألف سيف يجيب شقه تانيه.

 نظرت لى وقالت:

ه...حاقولك حاجه...أنا أعرف أمك من أكتر من  - بصى يا أمي
ها أكتر  عمرك...هاوديها لحد ماترجع المزرعه...هى مش حاتقدر تبعد ع

كد لو إتجوزتى فى خيمة إيواء أمك مش حاتقدر تغير من إسبوع...بعد  
 اأمر الواقع.

 قلت شاردة:

- .  فكرك كد

 صاحت:

أيو وبطلى وجع دماغ وبعدين مين قال إن القمله إللى إسمها هايدى أكرم  -
يل أى حاجه علشان أنا محبه صبور أحاورها.  دى مطربه وا بتعرف ت

  ***   ***   ***   ***   ***   *** *** 

ية الفراخ...صحن اأرز العماق...سلطانية  ية البطاطس...صي صي
...ها هى  الملوخية...سلطانية لسان العصفور التقليدية...مها...أين هى؟...آ
ها وليمة...وعلى السفرة الطويلة  ية المكرونة التى ا تخلو م ذى...صي

ية مفتوحة جلست أمى وأنا ووجدان نلتهم كل ذلك...كان وجدان يأكل بشه
كمن خرج لتو من معتقات ااعداء مما أثار إنتبا أمى التى كانت تراقب 



36 

 

دما إنتبهت تفانى إلى ذلك تدخلت وغرفت  بحاجب مرفوع وشفا مقلوبة وع
 بعض اأرز فى طبق وجدان وهى تقول:

دكوا فى  - كل ياوجدان بيه...كل...تاقيك مابتاكلش أكل بيتى إا ع
ا مايجيش فى طبيخكم حاجه.البلد...ولو إن يع  ى طبيخ

 ضحك وجدان وإبتلع ما فى فمه من دجاج وقال:

 آى واه ومين سمعك ياتفانى...إا صحيح..إنتى مين سماكى تفانى؟ -

 قالت:

 موظف السجل المدنى. -

 ضحك قائا:

ى؟ -  إزاى يع

 قالت وهى تضع قطع الدجاج أمامى وأمام أمى:

ى تهانى على إسم أمه قام الموظف إللى فى أبدا...أبويا كان عايز يسم - ي
ى  مكتب الصحه طلع الشهاد وفيها غلطه قام موظف السجل المدنى كتب

 على الغلطه...تفانى.

 قال وجدان:

 باين الجلم بتاعه كان بيشحط. -
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ح وجدان وقال  ح ضحكت أنا وتفانى لدعابته فى حين ظلت أمى كما هى فت
 أمى:

جه فى البلد وعايزين ييجوا يتشرفوا بزيارة آنى كلمت الحاج والحا -
زلوا مصر ميته؟  حضرتك...تحبى ي

 قالت أمى وهى تأكل:

- .  لأسف...أنا سايبه المزرعه تضرب تقلب...مضطر أسافر بكر

 سألها:

 طب وحاتيجى ميته؟ -

 قالت:

 اه أعلم...علشان كد يكون أفضل إن الحاج والحاجه يجونى المزرعه. -

كرا:صاح   مست

 إيييه!!! -

 قالت أمى:

 إيه...مالك...زورت؟ -

 ألقى بالفوطة على المائدة قائا بعصبية:

لع...مازورتش...بس إيه إللى يشحطط أمى وأبوى ويرميهم فى وسط  -
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الصحرا...ماتجعديلك يومين وهما ياجو ونخلص الليله دى ويا دار 
 مادخلك شر.

 ألقت بالفوطة بدورها ونهضت قائلة:

 أنا شبعت. -

ف فأمسكت بتابيب وجدان وقلت  ثم دخلت غرفتها وأغلقت بابها خلفها بع
 له مؤنبة:

؟ -  إيه إللى إنت هببته د

 صاح:

 ما سمعاش جالت إيه وعملت إيه؟ -

 قلت له بفروغ صبر:

ا  - ا مش إتفق عها...إح ياسيدى هاودها...هاودها...قولها حاضر وأنا حاق
؟  على كد

 قال بعصبية:

 مك دى صعبه جوى...أ -

 قلت له بإستخفاف:

ظرك وإنت بتاكل زى إللى  - إسم اه على سهولتك إنت...د إنت كان م
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 صايم رمضان صبح وليل.

 عقد حاجبيه وقال بضيق:

ى خاص...طريجة أكلى مش عجباكى. -  يع

 ثم نهض وقال قبل أن يتجه إلى الباب:

 ه.إبجى دوريلك على راجل بياكل بالشوكه والسكي -

ف تاركا إياى وسط بركان من الدموع لم يهون  ثم إختفى وأغلق الباب خلفه بع
 حرارته إا أحضان تفانى الدافئة ومواساتها لى:

 ما تعيطيش ياستى...لما القميص يتفتق يتصلح بغرزتين. -

 صحت فيها:

 يخرب بيت أمثالك -

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 
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(0) 

 العريسأهل 

إستغرق اأمر ثاثة أيام ولترات من الدموع وعدد ا حصر له من الرسائل 
ى وبين وجدان  القصيرة يكفى لكتابة ثاثية جديدة لعودة الميا إلى مجاريها بي
ع والديه بأن يقوما  د هذا الحد بل إستطاع وجدان أن يق , ولم يقف اأمر ع

ه قال إن ذلك  سيتم حسب "شروطهما الخاصة" : بزيارة أمى فى المزرعة ولك

 شروط إيه إن شاء اه؟ -

همك فى عصر الليمون على الحابسه:  قالها لى وجدان وهو م

ى يجعدولهم تات أربع  - ى...إنهم مايسافروش صد رد...يع يع
.  تيام...وحجات بروتوكليه كد

 سألته:

ى؟ -  بروتوكليه إزاى يع

 ضحك وقال:

د بجه...ازم ياجو ومعاعهم زيار وغفر وخدم إنتى عارفه عادات الصعاي -
.  وحاجات إكد

 قلت فى سرى:
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ا يستر -  رب

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

ط محبه لكى يقوما بدور وسيط  ط سعاد وط وصلت المزرعة بصحبة ط
ى حتى اكتسى وجهها بالشر  ى وبين أمى التى ما إن رأت الخير والسام بي

اسبة:ونادت شرشا  بى مسئول المزرعة وهو والد تفانى بالم

شرشابى...ماتخليش المعز الصغير تخش الزريبه...ا الجدى الكبير  -
طحها.  ي

 سألها شرشابى:

دنا معيز؟ - ا ع  معزة إيه...إح

 صاحت فيه:

 أ...طور. -

كسة الرأس كاسفة البال وقلت لها شبه باكية:  وقفت أمامها م

ى؟سوزى...إنتى لسه  -  زعانه م

ى قائلة:  نهرت

 ماسميش سوزى...إسمى مامى. -

 تقافرت كاأطفال وأنا أحايلها وأقول:
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بى ماتزعلى...خاص وجدان وافق وجايين هو وأهله  - بى يامامى...وال وال
بى. ...خاص بقى...وال  بعد بكر

ط سعاد قائلة: ع فتدخلت ط  لم ترد وحافظت على برودها المصط

ت إعترفت بغلطتها.خاص بقى يا -  سوزى...الب

 قالت أمى:

أ...ما إعترفتش...غلطتها إنها ماشيه ورا كام هريدى بتاعها د  -
 ومابتسمعش كامى أنا.

 قلت:

ليه بقى؟...الشقه وهانغيرها وزيارة أمه وأبو خاص هاتتم حسب ما  -
 طلبتى.

ط محبه:  تدخلت ط

ا -   تتسد.ماخاص بقى ياسوزى ومشى المراكب ا الق

 زفرت أمى فى ضيق ثم قالت:

- . اب العمد  خاص...هاتمشى...لما نشوف آخرة جوازة ج

 ثم صاحت:

ين   - ا فرختين على إث شرشابى...إنزل مع الست سعاد فى العربيه وهاتل
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 كيلو لحمه عشان الضيوف.

 قلت بصوت خفيض وانا اكاد انصهر من الخجل:

 بس؟ -

 عقدت أمى حاجبيها وقالت:

 إيه؟...هو إيه إللى بس؟ -

 قلت مرتبكة:

 أصله مش كفايه. -

ى من قفاى وقالت:  أمسكت

 هو إيه إللى مش كفايه؟ -

 قلت محرجة:

اأكل...أصله جاى مع أمه وأبو على حبه من قرايبهم على شوية غفر  -
 على تات أربع خدامين.

ف وصاحت: ى بع  دفعت

...وأنا حسبى اه ونعم الوكيل فيكى إنتى وعريسك  - خط الصعيد د
 مالى...أشيل الجرمق د كله ليه...الزيار دى تتلغى...حاا.

ط سعاد قائله بإبتسامتها الدبلوماسية الساحرة: ا تدخلت ط  ه
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دنا؟...تعالوا ييجوا...ماتجوش  - جرى إيه ياسوزى...هم خدامين ع
ا بخا...وعليا ياستى  ى؟...عايزاهم يقولو علي أنا مايجوش...وإيه يع

العزومه وها نقعد معاهم ونبقى عزوتك قدامهم وبالمر هانزل مصر أجيب 
تك ياعم شرشابى. ...ماوحشتكش ب  البت تفانى أهى برضه كتر

 قال شرشابى:

 آ واه ياسعاد هانم. -

 صمتت أمى لبرهه ثم قالت:

 كلكوا عليا...خاص...إنتوا أحرار...دبور وزن. -

قها وأمطرتها با  لقبات قائلة:تعلقت فى ع

 باموت فيكى ياسوزى...بحبك مووووت. -

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

ط سعاد  ظل شرشابى وتفانى يوما كاما فى المطبخ على الرغم من أن ط
إشترت اأكل جاهز...بضعة خرفان ومستعمرة دجاج كاملة وسرب من الحمام 

 ى:فتك بهم وباء الفريك ولكن كما قالت تفان

اللحوم دى كلها هيبلعوها بإيه...بصوابعهم وا نزغطهم...ازم رز وخضار  -
 وفته...وا إيه يابا.

وهكذا فقدت مصر إحتياطى إستراتيجى من اأرز والملوخية والبسلة وا 
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ا كافية لمعرفة السبب.  تتعجبوا من إرتفاع أسعار الكرنب فزيارة سريعة لمزرعت

ا وجاء يوم الزيارة المشهود  ا ولكن ما إن رأي ا وأفخر حلي ا أبهى ثياب وإرتدي
ا حتى صفرنا فى إعجاب وقامت تفانى ترقيها قائلة:  أمى قادمة من غرفت

ورانى وكل من له  - بخرتك من شر البرانى والجوانى وعمل اليهودى وال
 غرض تانى...إيه د ياستى...هى مين فيكو العروسه؟

اقا  ى ع  حميما ولمست خدى وهى تغالب دموعها:تقدمت أمى نحوى وعانقت

- . هارد  كان نفسى يبقى ناجى معانا ال

ط محبه:  قالت ط

 أ وحياة والدك...مش عايزين نكد. -

 قلت:

 مش كانت تيته جت. -

: ط سعاد  قالت ط

 تيته مستتقله دم السفر...بس عزماكى إنتى ووجدان على الغدا يوم تانى. -

 فجأ دخل شرشابى صارخا:

 إلحقى ياستى...أحتال ياستى...إحتال. -

ا المشهد...سيارتين نصف نقل  ثم هرع إلى الخارج ونحن خلفه وهال
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سوة المتشحات بالسواد  محملتين بالغفر المسلح وسيارة أخرى تمتلىء بال
يحملن اأسبتة المغطاة بالقماش ثم سيارة دفع رباعى سوداء فاخرة تلحقها 

اها تتسعان وتعض سيارة وجدان اأوبل الصغير  ة...نظرت إلى أمى وجدت عي
ط سعاد يدها على فمها فى هلع ورفعت  انها فى حين وضعت ط على أس

ط محبه حاجبيها فى دهشة ولم تستحى تفانى من لطم خديها.  ط

ا وبدأ تفريغ الركاب وإتجه أطول الغفر قامة  توقف الموكب على بعد أمتار م
ها رجا ممشوق ووقف جوار باب السيارة السودا ء التى إنفتح بابها ونزل م

 القوام ممتلئ الجسد كث الشارب يرتدى ثيابا صعيدية تقليدية وقال:

هال...عين أعيان كفر نهله ونايب دايرتها. -  الحاج عبد الدايم ال

ة الجسد ذات الملس ااسود قائا: ا زوجته بدي ا ثم قدم ل  هكذا قدم نفسه ل

...أم وج -  دان بيه.الحاجه سعد

 سألته أمى بسخرية:

 باين عليها هى كمان نايبه. -

ط سعاد وسألته:  تدخلت ط

 أنا عمرى ماسمعت عن كفر نهله دى. -

 قال لها:

ها. - ...البلد ياما مليانه كفور ونجوع ماحدش سمع ع  ياااا
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 قالت الحاجة:

ه؟ -  إزيك ياست أم أمي

فسحبت أمى يدها بألم فتدخلت وسلمت على أمى بغلظة انتقاما من سخريتها 
ط سعاد بدبلوماسيتها المعهودة قائلة:  ط

ا زى مانتوا شايفين  - ا نستقبلكوا أحسن من كد بس إح واه كان نفس
اش رجاله.  ستات لوحدنا مع

 رفعت الحاجة حاجبها اأيسر وقالت بلؤم:

 ليه...وإجوازكوا فين إن شاء اه؟ -

 قالت لها أمى بلهجة مشابهة:

 ماتوا..ماتوا مفروسين. -

 رفعت الحاجة كفيها للسماء قائلة:

 الفاتحه على روحهم. -

 إنشقت اأرض عن وجدان الذى تدخل قائا:

فاتحة إيه وأرواح إيه دلوجتى يامه...إزيك يامدام سوزان...إزيك يامدام  -
...إزيك  محبه...إزيك ياسعاد هانم فرصه سعيد

هال...عمى...دكتور فى جامعة ديفيز  ياتفانى...أعرفكم...دكتور ثروت ال
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 فى أمريكه.

اى بهذا الرجل اأسمر الفارع الطول الممشوق القوام وسيم  تعلقت عي
ط  المامح أشيب الشعر الذى مد يد بدبلوماسية وأناقة وقبل أنامل أمى وط

ط محبه وقال برقة:  سعاد وط

 قى فى صحرا زى دى.فرصه سعيد ياهوانم...غريبه الزهور الجميله دى تب -

ط محبه بفجاجه:  قالت ط

 إشكر وزارة الزراعه. -

 ثم نظر إلى قائا:

 إزيك ياعروسه...صحيح ياوجدان...أحلى من أى وصف. -

 إحمر وجهى خجا ولم أرد حيث قفز الغفير الطويل إيا صائحا:

 التحرك على فين ياكبير. -

: ط سعاد  قالت له ط

 ياخويه...إتفضلوا...إتفضلوا.على جو  -

 زفتهم تفانى إلى الداخل بغار من الزغاريد وهى تردد:

بى...خطو عزيز ياقدم السعد ياخطوة  - ا زارنا ال يامرحب يامرحب...إح
ا.  اله
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سو إلى الحاجه سألة:  جاءت فجأة أحد ال

- .  نودى الزيار فين ياكبير

 قالت لها الحاجة:

اموا فيها.فى اأوضه إللى  -  حات

 سألتها أمى:

ام فين؟ -  مين هي

 تدخلت وسحبت أمى من ذراعها جانبا وقلت لها ضاحكة:

بى ماقلتلك...واه د أنا   - ى...هو أنا ماقولتلكيش...وال يااا ياسوزى يقطع
ت فاكر إنى قولتلك.  ك

ها الغيظ مبلغه :  صاحت وقد بلغ م

 ى كتافك فى إيه؟إخلصى قبل أما ما أقلقل رقبتك من عل -

 صحت:

 وجدان وأهله هيقعدوا معانا تات أيام. -

صرخت فى وجهى وهربت من أمامها سريعا وقد قررت ا أريها وجهى إا بعد 
 ثاثة أيام.

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 
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 سفر دايمه ياهوانم. -

فى حين كانت  قالها الحاج عبد الدايم وهو يلتهم ما أمامه من طعام أى كان
انها بقرف واضح فى حين إنهمك وجدان  الحاجة سعد تداعب الطعام بأس
فى اأكل وإعتذر دكتور ثروت عن الغداء بسبب إتباعه نظاما غذائيا فى حين 
ط محبه تتابع مايحدث بحاستها اإعامية فى حين تحولت سعاد  جلست ط

إلى صبية لتفانى تعاونها هانم شاكر سيف اليزل سليلة اأشراف طيبى اأعراق 
فى وضع ورفع الصحون أما عن أمى فكانت واقفه جوار السفرة وهى على 
ت  وشك البكاء وهى تتخيل السيرك الذى ستعيش فيه لثاثة أيام متواصلة وك
ه  أنا أعيش دور الزوجة المهتمة بزوجها...أطعم وجدان فى فمه...أمسح ذق

ربه على ظهر إذا واجه مشكلة فى من بقايا الطعام...أناوله الماء...أض
ت الحاجة سعد إعانا هاما:  البلع...وبعد برهة أعل

اموا فيها فين؟ - ام...الجوضه إللى حان ا تعبانين من السفر وودنا ن  إح

ط سعاد مبتسمة:  سألتها ط

؟ - اموا فى أوضه واحد ...إنتوا كلكوا حت  إيه د

: كر  صاحت مست

 ياوليه...؟ياعيب الشوم...إزاى  -

جتها:  تدخلت تفانى قبل أن تستل الحاجه طب
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...سى وجدان وسى  - وم الكبير شوفى ياحاجه...إنتى والحاج فى أوضة ال
ام فيها الهوانم  الدكتور فى اأوضه الصغير واأوضه إللى آخر الطرقه ي
اموا فى  ام فيها الغفر الخصوصى وبقية الغفر ي إللى معاكوا وأوضة أبويا ي

 الزريبه...ماتقلقوش...دى فاضيه.

 تثائبت الحاجه كسيد قشطه وقالت للحاج:

عس شويه ونبجى نتكلم بالليل مع الهوانم قام الحاج  - يلا ياحاج...ن
وتجشأ وتمطأ وتمدد وطأطأ ثم صعد مع الحاجة إلى غرفة نوم أمى 
ترشدهما تفانى فى حين وقفت أمى تراقب ما يحدث شبه دامعة فقالت 

ط س :ط  عاد

ام فين؟ - ا ه  وإح

ط محبه قائلة:  وقفت ورائها ط

 مع الغفر فى الزريبه. -

 نظرت لها بإستغراب وصاحت:

 أنا نازله مصر. -

 جاءت تفانى مهروله وقالت:

ج...أهو  - ام فى الرسيبشن والليف ا ن ...إح زلى وا تطلعى ياست سعاد ا ت
مانشوفش خلقهم ظرف طارق بقى...لحد مايمشوا ومين عارف يمكن 
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ه. بى ...عشان خاطر الست أمي  تانى...وال

ين:  قالت أمى زائغة العي

ه مين؟ -  أمي

ط محبه:  قالت لها ط

تك. - ه ب  سامتك ياسوزى...أمي

 قالت أمى كالمجاذيب:

دى ولدين واحد فى إستراليا والتانى فى غيط  - ات...أنا ع ديش ب أنا ماع
ب.  الع

ح ومعه وجدان الذى قال:فجأ قاطعهما دكتور ثرو  ح  ت يت

اموا على سرير والحريم  - ين رجاله ي ا إث إعذرونا ياهوانم بس عيب جوى إح
ه فى  ام إه ب...عشان إكد آنى والدكتور ه ام عاأرض وا عالك ت
ام فى  اموا فى جوضة الغفر والغفر كاته ي ج ونبهت على الحريمات ي الليف

 الزريبه 

ط سعاد ع  لى كتفه وقالت باكية:ربتت ط

 خير ماعملت ياخويا...كتر خيرك. -

 قال وجدان:
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 دلوجتى بجا تصبحوا على خير. -

قالها وإبتعد مع دكتور ثروت ثم جئت أنا وإرتميت فى أحضان أمى التى 
ى بقو مما جعل تفانى تقول:  إنفجرت باكية وهى تحتض

ا يستر...إللى أوله بكا يبقى آخر إيه؟ -  رب
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(5) 

 الشرط نور

طالت قيلولة الضيوف أربع ساعات كاملة إنتهت فيهم تفانى من غسيل 
دما بدأت نوبة إستيقاظ الضيوف بدأت  ظيف السفرة وع الصحون وت
ة فى إعداد الشاى لكل هذا الجيش ووسط الرائحين والعائدين  المسكي

صت وجدان وإنتحيت به فى ركن ركين وضربته على كتفه وسأل  ته:إقت

 إيه إللى أبوك جايبهم معا دول...هى ناقصه؟ -

يه:  قال لى وهو يفرك عي

ت عمتى عليه  - ت عمى عايد وب ياحبيبتى دول عمى الدكتور ثروت وب
ت خالتى رجيه وجوز الخدامين روايح وأصيله  ت خالى فرحه وب وب
والطويل غفير أبويا الخصوصى حاجه كد زى البودى جارد وشوية غفر 

 الحمايه. لزوم

 قلت له:

ات خانك  - حمايه من إيه؟..إنتوا رايحين غزة؟..وبعدين إيه ازمة ب
 وعمامك دول...؟..هما جايين وحدة صحية؟

 إبتسم فى ذهول وقال:
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يل الرضا  - ك جايين من غيظهم...أصلهم كانوا مرشحات ل أ بعيد ع
 السامى والشرف الرفيع...بس أجول إيه بجى...الجلب ومايريد.

 قلت له فى إستخفاف:

ى هى ناقصه  - ك بلحه تاخدها نخله...يع ياخويا إللى عايز م
ط  ياوجدان...ناقصه مشاكل...دى مامى مابطلتش عياط لحد دلوقتى وط

 محبه نازله فيها حقن.

 قال لى:

ط كبه دى. -  أهو أنا مش خايف غير من ط

 جاء صوتها من خلفه يقول:

قاش بوشين. كبه أما تبقى تلزقك فى حيطه - زل عليك ال  وي

ات علوى  ظرت إيه نظرة تشبه نظرات نجمه إبراهيم لزي إلتفت إليها فى ذعر ف
ه وقالت:  فى فيلم ريا وسكي

ا. - ا ستوديو يتقفل علي ا...لي ا مش ه  حساب

ا على السالم وقع  ا سمع ثم رحلت من أمامه ببطء تاركة إيا يرتعد ذعرا وه
يم دى نهله والكونتيسه سعد وأمامهما الطويل الذى نزول الكونت عبد الدا

 أسرع فى الخطا نحوى قائا:

 الكبير والكبير عايزين يجعدوا مع الست شوزى هانم. -
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 قلت له متوجسة:

 ثوانى...هابلغ شوزى هانم. -

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

 مش حقابل حد... -

 ها فى وسطها وقالت:صرخت أمى بهذ العبارة ووقفت ويدي

وكتيبة اإعدام دى لو ما إنكشحتش فى ظرف نص ساعه حاطردهم  -
 بطريقتى.

 قلت لها باكية:

ا - بى...فوتى الكام يوم دول زى ما إتفق بى يامامى...وال  وال

ادها فبدأت أهاجم نقاط ضعفها:  ظلت على ع

بى...مش عايز أحس إنى لوحدى...عايز - بى ياسوزى وال أحس  أقفى ج
 إن ليا أهل...اه يرحمك يابابا ناجى.

ى بقو وقالت: ت ا إنهمرت دموعها وإحتض  وه

 خاص ياحبيبتى...خاص... -

 ثم أردفت فى ضيق:

 شد وتزول. -



57 

 

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

ط  أمى...الحاج...الحاجه...وجدان...دكتور ثروت...ط
ط محبه...هكذا ...أنا...ط تظرين أن يكسر  سعاد ا صامتين م جلس

 أحدهم الصمت فلما طال السكوت قال دكتور ثروت:

سافر المد دى كلها عشان نسكت وا إيه. - ا ب  إيه ياجماعه...ك

 قالت أمى:

 إيه... -

 قال الحاج:

 هاه هاه ع الجد والجد هاه هلله عليه...والشرط إيه... -

ا فى صوت واحد:  قل

 نور... -

 تابع:

ا يبات. -  عفارم عليكوا...وإللى يحسب الحسابات فى اله

: ط محبه برقتها المعهود  قالت ط

 ماتختصر وتجيب من اآخر بدل مسلسات رمضان إللى إنت فيها دى. -

ظر ناريه من نوعية "غدا سأنتقم" ثم قال الحاج:  حدجتها الحاجه ب
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ايد بتك فى عين العجل...نجيب من اآخر...بجى ياست شوزى ولدى ر  -
دنا   الحال وجه ودخل البيت من بابه وطلبها وجرا فاتحتها والفاتحه ع
ا ا هيودى وا يجيب يبجى نتكلم فى  ى خاص كام كتاب...يع

 التفاصيل..طلباتك ياست الهوانم.

 قالت أمى بتكلف:

ا حاجه نطلبها  - واه ياحاج...وجدان شاب كامل مكمل ومش سايب لي
تى الوحيد إللى المهم إنه يخلى  يه...دى ب ه ويحطها فى ع باله من أمي
 ماحلتيش غيرها.

 قال الحاج:

ة نبيه والمؤخر حج   - كامك زين ياست شوزى بس المهر شرع اه وس
دما إكتشف أن  العروسه وضمان حجها وا إيه يارجاله ثم صمت فى إحراج ع

حت أمى وقالت:55 ح  % من الحاضرين نساء فت

 ياحاج وأنا هاريحك...خمسميت ألف مهر وزيهم مؤخر.خاص  -

ة وعقد دكتور ثروت  شعرت فجأ أن وجدان إزداد طوا وإزدادت الحاجه سم
ط محبه ضحكة عالية  ط سعاد على خدها وضحكت ط حاجبيه ولطمت ط
وبدا وكأن الجميع على رؤسهم الطير بعد كلمة أمى هذ ولكن لم تصمت 

 الحاجة هذ المرة:
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ا إي - ت عمرو دياب...د إح اخد ب يه...ليه...ح ه إيه...إيه إيه...مليون ج
ها بكيلو دهب ماتجيبش نصهم.  لو عايرنا الكيلو م

عة:  قالت أمى فى لباقة مصط

...عمرو دياب إيه وراغب عامه إيه...د  - أ أ..عيب كد ياحاجه سعد
 ن.إنتى يادوب إللى فى إيدك وصدرك يجيب ثاثة أربعه مليو 

 خمست فى وجهها ونهضت على قدميها صائحة:

ك ياعين الشوم...يا ياحاج عالبلد يا...أنا الجواز دى  - اه أكبر فى عي
ت أختى الجازيه...مالها.  مش اد عليا من اأول...كان مالها رجيه ب

ط محبه:  قالت ط

ك. -  يا يا ياحبيبتى من غير مطرود وكويس إنها جت م

 وت:صاح دكتور ثر 

- .  ياجماعه عيب مش كد

 وجذب الحاج الحاجه من ذراعها وأجبرها على الجلوس قائا:

 إجعدى ياحاجه وإخزى الشيطان. -

 ثم قال أمى:

 ياست شوزى مش شايفه إن الخمسميت ألف دول كتير شويه. -
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 قالت أمى:

كوا هيبرطع عليه...وا  - تى إللى إب وأنا هاحطهم فى جيبى...د كله جهاز ب
 إيه يارجاله؟

 قال دكتور ثروت:

 إنت إيه رأيك ياوجدان؟ -

 قال وجدان فى ضيق:

...وا عشر حتى...د آنى حاخد  - آنى ماتحصلش على ربع المبلغ د
 سلفه عشان الجهاز.

 ثم وجه دكتور ثروت حديثه لى قائا:

تى...إيه رأيك؟ - ه...إتكلمى ياب  وإنتى يا أمي

ى فى  ...الصامتة والمتحفزة والشامتة والمتحفظة...كأن فى دارت عي الوجو
عقلى ألف قرد يرقص على ألف طبله...سيرك كامل نصب خيامة فى 

ى أقول:  عقلى...لم أكن قادر على الكام أو إتخاذ قرار...لذا وجدت

- .  أنا بحب وجدان...وحاعيش معا على قد

ط سعاد فى حين بدت أمى كمن أصي ا زغردت ط ب بطلق نارى وقال ه
 الحاج:
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 خاص...زى ما جالت العروسه...إتكلم ياوجدان...مجدرتك إيه؟ -

ان: ظر إلى بتقدير وإمت  قال وجدان وهو ي

 خمسين ألف مهر...وخمسميت ألف مؤخر. -

 صاحت الحاجة:

ت يوم ماخلفتك جعدت على  - ى ك خمسميت إيه ياولد العبيطه...ياريت
 خشمك وفطستك.

 صوت كالرعد:صاح الحاج ب

طاج تاته ياسعد يابت ستيته إن ماجفلتى خشمك ماتكونى بايته على  -
 ذمتى.

 قالت أمى وقد أعجبها الموقف:

ا جايين نعمر بيت تقوم خارب بيت  - أ أ ياحاج...مالكش حق...إح
 تانى...عيب دا مش كام ناس عاقلين.

 فى حين قال دكتور ثروت: -جافله خشمها –جلست الحاجه 

 خاص يا جماعه إخزوا الشيطان...نقرا الفاتحه على كد -

ظر إلى أمى: ى وهى ت  قالت الحاجة بلهجة ذات مع

 وا الضالين آمين. -
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 قال الحاج:

ا نحدد ميعاد   - ا ا بتوع خطوبه وا دياولو...إح شوفى ياست شوزى إح
هارد الشهر الجاى:  كتب الكتاب والدخله...إيه رأيكوا زى ال

:قالت  ط سعاد  ط

 وماله ياحاج خير البر عاجله. -

 قالت أمى فى ضيق:

 عجل لما يدخل عليكى يكسر عضمك. -

ثم تابعت موجهه كامها للجميع وهى تصيح باسلوب درامى ا تقدر عيه 
 فردوس عبد الحميد:

ى مش قادر على مصاريفها  - شهر واحد...شهر واحد ياناس...إيه...شايف
 وا مش قادر أأكلها.

ى وهى تقول: ت  ثم إنهارت باكية وإحتض

ها...إنتوا  - حرام عليكوا...د أنا ماليش غيرها فى الدنيا...سيبونى أشبع م
ا. دكوش قلب...ماتعرفوش قيمة الض  إيه...ماع

 إنفجرت أنا اأخرى فى البكاء ودمعت عيون الجميع وقال الحاج:

ا غالى ياواد. - ...د الض  ياولدا
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 يغالب دموعه: قال وجدان وهو

 حددى الميعاد إللى يريحك ياسوزان هانم. -

 قالت أمى وقد جفت دموعها واستعادت انتعاشها:

 الصيف...الصيف كويس...آخر تمانيه. -

 صاح وجدان:

ى بعد  -  شهور...ليه...هى حبله؟ 9يع

 تدخل دكتور ثروت من جديد قائا:

 جاهز أصا. شهور كتير وكل حاجه 9مش شايفه يامدام سوزان إن  -

 قالت أمى:

قى عفش وهانجيب  - هو إيه إللى جاهز...مش لسه هايشوف شقه وي
ا ونحجز قاعه ونجيب فستان...  حاجت

 قاطعها وجدان:

اس وكل الكام الفاضى  - الشجه موجود ومش حاغيرها والكام جدام ال
 التانى د يخلص فى جمعه...إيه جولك بجا.

ى أمى إلقاءا من صدرها  وقالت لوجدان بتحد: ألقت

 دا إنت بتتحدانى بقى. -
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 صاح دكتور ثروت:

...د مش كام ناس عايز تعمر بيوت...إنتى إيه  - ياجماعه مش معقول كد
ه؟  رأيك يا أمي

ا عاد اعبوا السيرك ومدربوا الوحوش والقرود الراقصة إلى رأسى من جديد  وه
ى إا أن ا لم أقدر على اإحتمال فما كان م  أصرخ...أصرخ...أصرخ..! وه

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

بصل...بصل...بصل...ماكل هذا البصل...ثم عطر يوفوريا...هل بلغ بى 
الجهل أن أستخدم عطرا رجاليا...ولكن مها...أنا فى الفراش وجوارى تفانى 
تحمل البصل ودكتور ثروت يحمل زجاجة العطر...آآ ه...لقد أغمى 
اسبة...كانت كلمتى  على...أشكرك ياجسدى على إنقاذك لى فى اللحظة الم
آنذاك ستدمر عاقتى بأمى أو سأخسر وجدان إلى اأبد...هكذا أفضل...وأنا 
فى موقعى هذا أنا أكثرهم قو وكلمتى ستكون سيفا على رقاب 
طاد أسود بجوارى يصدر صليا عاليا من كثرة الحلى  الجميع...فجأة سقط م

...إنها حماة المستقبل وفى حجرها تراصت قوالب الجبن ا لمعلقة عليه...آ
والبيض المسلوق على ثاث أو أربع فطائر مشلتتة وقامت بقطع لقمة كبيرة 

 من الفطيرة ودستها فى قطعة كبيرة من الجبن وهى تقول:

ايا   - ضعفانه...أيو ضعفانه...مابتاكلش...عايز الغذا...جومى ياض
اشفه. كلى...كلى  يانضرى دا إنتى وشك بجا زى الورجه ال
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حاولت أن أأكل وشعرت كم أن هذ المرأ الكاسحة الشخصية تحمل بداخل 
كل هذا الشحم والمابس السوداء قلبا طيبا...لمحت أمى من بعيد على باب 
ظرت إليها وبعثت  ...ف ط سعاد تها ط هارة من البكاء وقد إحتض الحجرة م

ى بقبلة مماثله وقال لى دكتور ثروت:إليها قبلة فى ا  لهواء فأجابت

 إظبطى ساعتك ياعروسه...فرحك بعد خمس شهور بالتمام والكمال. -
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(6) 

 مش فاضيه ياناس

 

 الكارثه أن الفيا بحمام واحد...

دما إستيقظت على صوت  لم ندرك هذا الواقع المؤلم إا صباح اليوم التالى ع
ط محبه ووجدان  ط ط فخرجت من الغرفة أجد وجدان بمابسه الداخلية وط

محبه بالبيجامة وكاهما يتلوى عذابا على باب الحمام...مررت أصابعى فى 
 شعرى بدال وأنا أقول لوجدان:

 صباح الخير ياحبيبى...مالك؟ -

وم وكانت اول مرة  ت بثياب ال توقف عن التلوى وهو يتطلع إلى حيث ك
ى قطعة يرى كانا ااخر  ا تأكل متحررين كسائيا بهذا الشكل...كانت عي

ط محبه  قطعة و قد بدأت جبهته وكتفيه فى التصبب عرقا وفجأة قطعت ط
ة بقولها:  اللحظة الساخ

 الوليه الكبير دى قاعد فى الحمام بقالها نص ساعه. -

 صاحت الحاجه من الداخل قائله:

 مجامك. لمى لسانك يامرا ياجبيحه أطلع أوريكى -
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ط محبه:  صاحت ط

 إطلعى...أبوس إيدك إطلعى. -

 صاح وجدان:

ا مزنوجين. -  يامه...يامه حرام عليكى خلصى...إح

 ردت عليه:

...إرغوا. -  لوا رغيكم د كان زمانى خلصت من بدرى...خليكوا إكد

ط سعاد التى تساءلت:  ظهرت أمى ودكتور ثروت وط

 ضايع؟ إيه...هو الحمام مقفول والمفتاح -

ط محبه وهى تتلوى من االم:  صاحت ط

 أ...تحيه كاريوكا إللى جو دى بقالها نص ساعه مش عارفه بتهبب إيه. -

 جاءها صوت الحاجه قائلة:

- .  اه يحفظ مجام والدتك...عيب الكام د

 طرق دكتور ثروت الباب قائا:

دهم. - ا ضيوف ع اس واقفين عالباب عيب...د إح  ياحاجه ال

احظت أمى وقوفى مع وجدان شبه متلبسين بفعل فاضح وقد نسى وجدان 
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 امر الحمام تماما فصاحت:

إيه ياختى...خفيتى وإفتريتى...وإنت ياخويا...خش إلبس حاجه وإنت  -
. ا فيها الشحات مبروك كد  عامل

سحب وجدان الفوطه التى كانت على كتفه وغطى كتفيه بها بضيق فى حين 
قيه العاريتين ضاحكة...ثم جاء صوت اأمل...صوت اشرت انا الى سا

الخاص...صوت السيفون الذى أذن بخروج السيد سعد من 
ا بقرف ثم ضربت كف على كف ثم صاحت:  مقامها...خرجت ونظرت إلي

 حضروا الفطار يابت إنتى وهيه. -

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

كان الخدم الحاضرين معهم يقومون بكل العمل والغفر يقومون بشراء كل 
ا  اء اليوم اأول بعد راحة اليومين التاليين حيث أثبت ضيوف شىء وذهب ع
أنهم حقا ضيوف...لم تتكرر مأساة الحمام حيث صارت مواعيد إستخدامه 
أكثر إنتظاما...مر اليومين بسرعة كأنهم حلما جميا ملىء بالضحك 

 والمفارقات 

ت اقف فى الشرفة و رأيت دكتور ثروت  وفى صباح اليوم الثالث للزيارة ك
يقوم ببعض التمارين الرياضية وبعد قليل خرجت أمى لتسقى الحديقة وما أن 

 رأته وقفت جوار وإبتسمت قائلة:
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 صباح الخير يادكتور...تخيل إنى لغاية دلوقتى ماعرفش إنت دكتور فى إيه؟ -

شفة وقال:نهض من عل  ى اأرض وهو يلهث ومسح عرقه بم

 القانون الدولى... -

 قالت:

 تعرف إن أنا خريجة حقوق. -

 قال:

 بجد..؟ -

 قالت:

ا مع بعض فى الجامعه...بس مش حاقولك دفعة   - ...أنا وسعاد ومحبه ك آ
 كام.

 ضحك كاهما ثم قال أمى:

 جميله أوى المزرعه دى...واضح إنك تعبتى فيها قوى. -

 قالت:

مش أنا بس...صاح جوزى اأوانى ومن بعد شرشابى وأنا مسكتها بعد  -
 ما مات جوزى الثانى...ناجى اه يرحمه

 ثم إبتسمت فى مرار قائلة:
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حس دى. -  طبعا بتقول فى سرك إيه الست ال

 قال :

 بالعكس...بقول إيه الست الجميلة دى. -

ين ثم إبتسمت إبتسامة ثم هرع إلى الداخل تاركا إياها مشدوهه مت سعة العي
عريضة وذهبت لرى الحديقة وهى جذلى كطفلة صغيرة نالت لتوها كيسا من 

 الحلوى.

ا جاءنى خاطر...  وه

 شيئا لم يخطر ببالى من قبل...

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

 نزعت الحاجه سعد كردانها من صدرها ووضعته فى يدى قائلة:

ه يابتى...الكردان د ورثى من جدود الجدود...عطيهولى أمى خدى يا  - أمي
ى بيكى  ات بس رزج يش ب ا مارزج وجالتلى إديه لبتك لما تتجوز بس رب
واه العالم حبيتك زى بتى وأكتر...الكردان د إعتبريه شبكتك...هو آ 
دى آنى أغلى من  مايسواش الخمسميت ألف إللى عايزاهم أمك بس ع

ى.الدنيا ك  اتها ومعاكى هايزيد غاو يانور عي

ى بقو ولمست خدى ثم صاحت: ت  إحتض

ات شهلو...عايزين نعاود جبل الضلمه. -  يا ياب
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ط محبه وإتخذ طريقه إلى سيارته ومعه  ط سعاد وط صافح الحاج أمى وط
 موكب الغفر وجاء دكتور ثروت الذى صافح الجميع وقال أمى:

...أنا هافت - ...خدى رقمى علشان لو على فكر ح مكتب فى القاهر
 إحتاجتى حاجه.

ط سعاد ذراعيها فى وسطها ورفعت حاجبها اأيسر فقالت أمى  وضعت ط
 فى حرج:

 هابقى آخد من وجدان. -

 قال وجدان:

...آنى هاجعد معاكوا علشان متسافروش لوحدكوا وإنتوا  - على فكر
 حريمات واأمر مايسلمش.

ط محبه  ف:قالت له ط  بع

 ماتخافش معاهم راجل. -

 قال لها فى ضيق:

 جدها وجدود. -

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

قفزت فى فراش أمى تلك الليله كطفلة صغيرة شقية وتعاملت أمى معى على 
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ى كأنها تداعب طفلة فى  ى وتداعب ذات اأساس...ظلت تدغدغ
ا نضحك...ونضحك...ونضحك كأنم ا هى آخر ليلة من السابعة...ك

 السعادة...وبعد هدوء عاصفة شقاوتى قلت أمى:

 سوزى...إنتى بجد متضايقة إنى حاتجوز؟ -

 قالت أمى فى حزن:

...بس  - ...المفروض إن أى أم فى مكانى تطير من السعاد لأسف...آ
تى إللى ماطلعتش من الدنيا غير بيها...ومن غيرك مش  أعمل إيه...إنتى ب

ت هايبقى ليا  ى أيام الكليه ك تى بتبعدى ع حاجه أعيش عشانها...لما ك
...مش عارفه لما تتجوزى أنا هاعيش إزاى.  بموت من الوحد

 قفزت وجلست القرفصاء وقلت:

...بس وا يهمك...ممكن تيجى تعيشى معايا...أ أ...معانا أنا  - يااا
 ووجدان.

ى:  قالت لى بلهجة ذات مع

...وإن رضى...أنا مش حابطل نكد ووجدان هايرضى إن حماته  - تعيش معا
فيه أنا عارفه نفسى...باشوفه ببقى عايز أنكد عليه بكل الطرق 

ه...أ وكله كوم وأهله كوم...وإيه حكاية شوزى دى؟  الممك

 ضحكت ضحكه مجلجله وقلت متعمدة إغاظتها:
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 إيه ياست شوزى...مالك؟ -

 الضحك.إنهالت على ضربا بالوساد وأنا لم أتوقف عن 

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

دما أخبرتهما بهذ اأخبار  ان ونيفين نفسيهما ع لم تصدق صديقتاى ح
ان  ا نتقابل فيه فى اأمسيات حتى أن ح ا فى المقهى الذى ك دما إلتقي ع

 صاحت صيحة حماسية وزغردت نيفين كالعوالم ثم قالت:

 إزاى...بالسرعه دى؟ -

 ان:وقالت ح

عريسك شكله إيه؟...أمور...؟ بعضات وا رفيع؟...إوعى يكون  -
 تخين؟...مصيبه ايكون أقرع؟...شغال إيه هه؟...يا إتكلمى ساكته ليه؟

 قلت:

ا  - ا فضائيه إتعرف ...هو شاب عادى شغال مدير إنتاج فى ق واحد واحد
ا من كام يوم بس ع ط محبه وإتخطب دنا فى على بعض وأنا بتدرب مع ط

 المزرعه.

 قالت نيفين:

 وجابلك شبكه شكلها إيه؟...سوليتير وا طقم؟...جابلك حاجه ألماظ. -
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أخرجت ساعتها الكردان من حقيبتى وأريته لهم فشهقتا فى دهشة وإختطفته 
ان بسرعة وهى تقول بإنبهار:  ح

ال جدا...حاجه جديد  - ن...هو آ بلدى بس أوريجي وااااو...تحفه....يج
 ر حاجه.آخ

 قلت بفخر:

ا جديد وا حاجه بالعكس د قديم جدا ويعتبر ميراث عائلى من جدود  -
.  جدود

 ضربت نيفين على صدرها وهى تقول بإرتياع:

 يالهوى...هو العريس صعيدى. -

 قلت لها:

وماله...هما الصعايد وحشين...دول رجاله زى الفل...مش أحسن من  -
ايتى إللى فى  .الشباب ال  القاهر

ضدة وأنا أقول بحماسه:  ثم ضربت بكفى على الم

المهم...أنا فرحى بعد أقل من خمس شهور وقدامى مليون حاجة وعايزاكوا  -
 تساعدونى.

ظرات ثم صاحتا فى حماس وقالت نيفين:  تبادلتا ال



75 

 

ا ورانا حاجه. -  واااو...أكيد...مستعدين...هو إح

ى إلى البيت   فأشرت إليه وأنا أقول:وصل وجدان وقتها ليوصل

هال...خطيبى. -  إيه رأيكوا...أعرفكم...وجدان عبد الدايم ال

ان:  صاحتا سويا كعادتهما وقالت ح

- . ...هو الصعيد فيها رجاله جامد كد  أوووف...إيه الموز الجامد د

ى من يدى وأخذنى  هما ثم أمسك حياهما وجدان بأناقة وهما تأكانه باعي
ا إلى الب  اب فإستدرت لهما وأنا أشير إلى أذنى وأقول بدال:وإتجه

 آلوهات بقى...أوكيه. -

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

ى أحد أى  - "مش فاضيه ياناس" أصبحت جملتى الشهير إذا طلب م
زع األغام اأرضيه  شىء...أصبحت رئيسة وزراء أو رئيسة جمعية ل

فى أى شىء...وكان وجدان مشغوا فجأة...أصبح الوقت ضيق وا يك
بعمله وغير متفرغ لجواتى اليومية على محات المابس ومحات 
جف والمفروشات و...و...إلخ...لذا أصبحت نيفين  الموبيليا ومحات ال
ان هما رفيقتاى على دربى المفروش بالورد إلى عش الزوجية وكانت  وح

اصح اأمين الذى أعود إليه فى كل ش ط سعاد هى أمى ال ىء وكانت ط
دما يتعلق اأمر بالذوق أو اأناقة أو  اية اإلهية ع مبعوث الع



76 

 

ها  ى أمى بحض هكة لتستقبل زل م ت أعود كل ليلة إلى الم الـ"ستايل"...ك
الدافىء وتفانى بكوب الحليب البارد...تركت أمى المزرعة وقررت أن تقيم 

م إبتعت أحد كتالوجات أزياء معى حتى موعد الزفاف...وفى يوم من اأيا
شودة فى  العرائس وجلست أقلب فى صفحاتها على أن أجد ضالتى الم

 فستان اأحام...

ا إكتشفت صفه جديد فى نفسى...      وه

 صفة التردد...    
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(5) 

 الفســــتان

 "توب الفرح ياتوب"
إنك بتأجرى مش عايز أأجر...حاجه بايخه أوى إيجار الفساتين...تحسى  -

 فرحتك...تفرحى شويه بيها وترجعيها تانى يوم.

ان ونحن نمسح أحد المراكز التجارية مسحا بحثا عن الفستان  قلتها لح
اسب فقالت لى كأنها مخبر شرطة يحل جريمة:  الم

دور على تات حاجات...حشمه وستايل ورخيص...ركزى  - ا ب إح
 معايا...دى ليلة فرحك مش لعبه.

 أحد الفتارين وأشرت أحد الفساتين وقلت لها: وقفت أمام

؟ -  إيه رأيك فى د

 صاحت:

زفت...زفت...مفتح فى ضهر قوى...إنتى عايز أهله يموتوكى...وبعدين  -
ه مش هيقل عن خمستاشر ألف.  د تم

 قلت بدهشة:
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 ليه...هو أنا هاجيب أوضة نوم؟ -

ى أمامها:  قالت لى وهى تدفع

.عشان تجيبى فستان زى د روحى إتجوزى الوليد عريسك شحات ياماما.. -
 بن طال.

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

؟ -  إيه رأيك بقى فى د

ة محل فقلت لها: ان وهى تشير إلى فستان فى فتري  قالتها ح

ظر...فستانى د وا قميص مجانين...وبعدين طرحته  - بالذمه د م
 زازة فانتا.أورانج...هو أنا عروسه وا إ

ة المجاورة وأنا أقول: ا إلى الفتري  إنتقل

 بصى بصى... -

ى وتخيلت نفسى فيه وأنا أركب عربة  ة وأغمضت عي وقفت أمام فستان بعي
ا  ملكية وبجوارى وجدان ونحن ندخل كفر نهله محاطان بالجماهير التى تلقي

 بالزهور ولكن فجأة ألقى أحدهم فى حجرى بدجاجة قالت لى:

 إصحى...إصحى يامه...إييييه. -

ان؟ ان...ح  غريبة...تبدو الدجاجة مألوفة...إنها تشبه ح
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 إصحى... -

ان تقول:  إستيقظت من أحام اليقظة فوجدت أمامى الدجاجة اا ح

 إيه...نمتى... -

وم لتوها:  قلت لها كمن إستيقظت من ال

 إيه فى إيه؟ -

 قالت لى:

 معاكى فلوس قد إيه؟ -

 قلت لها:

 جدان سايبلى الفيزا...ليه؟و  -

 قالت لى:

روحى قوليله يبيع الشقه ويرهن الكام فدان بتوع أبو عشان يجيبلك  -
.  الفستان د

 صحت:

ى...هو بكام؟ -  ليه يع

 قالت لى: 
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 إمسكى نفسك... -

اى رعبا لوهلة ثم  ثم مالت على أذنى وهمست لى بسعر الفستان فاتسعت عي
 ا:استعدت رباطة جاشى و قلت له

ى مستشفى  - تصدقى...نفسى إتفتحت لعمل الخير...إيه رأيك نلم حقه ونب
55355. 

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

...هو د الحل الوحيد. -  أفصل...أيو

ان ونحن جالسات فى المقهى فقالت لى نيفين مستغربة: يفين وح  قلتها ل

ى إيه..؟ -  يع

 قلت لهما:

ى...أفصل...أعمل فستانى عموله. -  أفصل...يع

ان بشىء من القزز:  قالت ح

 هو فى حد بيفصل اأيام دى؟...وا حد بيلبس حاجه تفصيل. -

 وأضافت نيفين:

 وهو لسه فى ترزى وا خياطه فى مصر. -

 قلت لها بتحدى:
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...ولو ما أعرفش أنا أعرف إللى يعرف. -  آ

   ***   ***   ***   ***   ******   *** 

ت عمد وا كرفوا عليكى. - ى...إنتى صدقتى إنك ب  خياطه...إشمع

ط سعاد وأنا وهى نتمشى فى حديقة فيللتها اأنيقة...فرديت  قالتها لى ط
 عليها:

بجد مش اقيه فستان كويس...الحلو غالى والرخيص بيئه...يبقى مافيش  -
 غير حل واحد...التفصيل.

 قالت لى بعتاب:

تى وأنا روحت فين...شاورى عالفستان إللى نفسك فيه وأنا تحت ياحبيب -
ه؟ دى كام أمي يه لمليون...هو أنا ع  أمرك من ج

 قلت لها فى ضيق:

ط بس وجدان أكيد مش هايوافق...وكمان إنتى ناسيه إنى  - واه قدها ياط
.  إتعهدت إنى أعيش على قد

 قالت وهى تغمغم:

- .. مافيش غير مدام ميرفت...دى حتة خياطه خياطه...خياطه...خياطه...آ
ا.  فشر جوتشى...ورخيصه وعلى قد إيدي
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 صحت فى جذل:

ا. - يه إيه؟...يا بي  ومست

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

إنتقيت صورة من أحد الكتالوجات وأعطيتها لمدام ميرفت الخياطة فتطلعت 
 فيها لبرهه ثم قالت لى:

...إنتى ذوقك -  عالى أوى يامودموزيل. أو

: ط سعاد  قالت لها ط

دباد وعاء الدين  -  أمال لو شوفتى عريسها...حاجه كد زى الس

 ضحكت مدام ميرفت وقالت:

المهم...التفصيله دى بجد عايز جسم مانيكان وبجد مش هاقى جسم  -
تليق عليه التفصيله دى زى جسمك...بسم اه ماشاء اه وسبحان من 

 رك...جسمك زى المانيكان.خلقك وصو 

ط سعاد وقالت:  إحمر وجهى خجا لكل هذا اإطراء وضحكت ط

تيش مكسوفه وإنتى نازله  - ياختى عليها...وش كسوف قوى...أمال ماك
ا راجعين من المزرعه ليه.  تفعيص فى زراع المحروس وإح

 إزداد وجهى خجا وصحت فيها:
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- . ط سعاد  وبعدين معاكى بقى ياط

 ضحكة عابثة وقالت بشرود:ضحكت 

ى  - ى...أنا واحد لبست الفستان اأبيض سبع مرات...يع خديها كلمه م
ورد عليا أشكال وألوان...الواد د راجل...راجل بجد وبيحبك...ودى 
ه...الراجل بجد مش فى  حاجه مالقيتهاش من أكتر من خمسه وعشرين س

رفاته جسمه وا شكله...راجل فى كامه...فى عقله...تص
وشخصيته...وإذا كان فى حد ممكن يلغى رجولة راجل فهو الست إللى 
بيحبها...بيتحول قدامها لعيل...ود مش حب...دى وكسه...الراجل لما 

 يحب برد ازم يفضل راجل.

...تلك  ط سعاد تطلعت إليها وأنا أشعر أول مر بالعمق فى شخصية ط
اع سعاد شاكر المليونيرة المتصابية العابثة  الشخصية الحكيمة المجربة وراء ق

ط سعاد هى من  الساعية وراء نزواتها...وأدركت أيضا حقيقه أخرى...ط
ها يبدو أنها لم  اس الذين ا يحملون حظ إسمهم...فإسمها سعاد ولك ال

.  تشعر قط بالسعاد

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

ذ عادت  إلى كفر نهله...نعم أنها كانت من لم يغمض للحاجة سعد جفن م
وع الذى إذا تمت عزومته يظل نائما على فراش من اأشواك حتى يرد  ال
العزومة...لذلك إتصلت شخصيا بأمى ودعتها إلى قضاء ثاثة أيام فى كفر 
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نهله لتعيش معهم حياتهم وترى دنيتهم عن قرب...بارك وجدان الدعوة 
أن تعتذر حتى جاءها تليفون غير وشجع أمى على الذهاب...كادت أمى 

 قرارها تماما...

 تليفون من دكتور ثروت...

 "واخدين بالكوا"...

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

ى...خطو عزيز  - يامرحب يامرحب بالست شوزى...إزيك يامراة إب
 ياداكتور...يا يابن العبيطه.

فسها  ا ب على باب الدار وتدعونا إلى قالتها الحاجه سعد وهى تستقبل
ه ويسر وهى تقول:  الداخل وقد إصطف الغفر يم

د جلسه  - ايب الحاج عبد الدايم نزل مصر عشان ع اب حضرة ال ج
ك ليها.  وساب كل شىء فى يدى...السفر يابت م

ى لرؤية السفرة وصعقت أمى لما رأت وقالت لى:  إتسعت عي

- . ...سفر دى وا ممر طيار  إيه د

 قلت لها:

ا؟ - اكله إح  إيه اأكل د كله يامامى...كل د ه
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 قال دكتور ثروت:

 إتفضلوا إنتوا مكسوفين وا إيه؟ -

ى على السفرة وأحاول أن أخمن ما عليها..تبدو كا  ا على السفرة وأنا عي دخل
لخرفان ولكن مها...الديوك...الديوك الروميه...ستتقدم الديوك إلى اأمم 

كوى على هذا الهولوكوست وسيقدمون الحاجة سعد كمجرمة المتحدة بش
حرب...اللحم يصطف فى أشكال إبداعية فوق صوانى الفتة ذات الرائحة 
التى تخلب األباب...ساطين الشوربة...إلخ إلخ...نعم إستطاعت الحاجة 
سعد أن ترد الصاع صاعين فى حين لم نشترى إا علبة شيكواتة لزوم 

 اإتيكيت.

اول سلطانية شوربة ووضعها أمامى فى حين  جلست بجوار وجدان الذى ت
:  قالت الحاجة سعد

الشوربه تدفى معدتك وتوسعها عشان تاكلى وتحلوى وتربربى إكد  -
 والدمويه ترود فى وشك...كلى ياست شوزى وا ماعاجبكيش الوكل؟

 قالت أمى برعب:

 أ أ...هاكل ...هاكل. -

شوربة فى حين تأكد وجدان من أنى أنهيت ومضت تعبث فى سلطانية ال
 سلطانيتى وقال لى:
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- . ى يارب كلى جوز الحمام د  دلوجتى عشان خاطرى وا تعدمي

أمسكت الحمام وأنا أحاول أن أخلص اللحم من العظم فضحكت الحاجه 
 سعد وقالت:

...د بتحطيه على بوج واحد...زى كوز  - تى...د مايتاكلش إكد ا ا ياب
 طا...هى هى هى.البطا

...طلبت حمامة  فعلت كما قالت...لم أكن أعرف بأن الحمام بهذ اللذاذ
أخرى فى حين بدأت الحاجة فى تقطيع الديك الرومى الذى أمامى ووضعت 

 قطعه كبيرة أمامى وقال لى وجدان:

دك وحياة حبيبك وجدان وا تعدميه يارب كلى الفتفوته  - وحياة الغالى ع
 دى...وحياتى...وحياتى.

 مضيت أأكل كالمحاريم فى حين سأل دكتور ثروت أمى:

ك يامدام سوزان. - ...أنا زعان م  على فكر

 قالت له بابتسامة انيقة:

...هو أنا أقدر يادكتور. -  يااا

 قال لها:

ا أهل وا إيه؟ - ا مش بقي ى تتصلى بيا...إيه هو إح  وعدتي
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 قالت له بخجل:

 بس...إنشغلت شويه...ووجدان مشغول وما أخدتش رقمك.آسفه  -

 مد يد قائا:

 ممكن موبايلك -

ناولته إيا بخجل وأنا أنهى نصف الديك الرومى فقام بحفظ رقمة وطلبه على 
 هاتفه وقام بحفظ رقمها وناولها إيا قائا:

 دلوقتى ملكيش حجه. -

ت أأكل زوج حمام آخر:  سألته فى حين ك

...إنت ليه متجوزتش...أنا آسفه لو سؤالى يضايقك أو تقول دكتور ثروت -
 عليا حشريه.

:  صاحت الحاجه سعد

... ماعرفش ليه حرنان  - ا معا جولى له ياست شوزى...غلب
ها تشوفه مع بت  ى عي عالجواز...كانت المرحومه أمه الفاتحه لها م

ماحصلش الحال...بس هو راح ورا البت اأمريكانيه إللى كان عاشجها و 
 نصيب.

 قالت أمى:
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...د الموضوع فيه قصة حب بقى. -  يااا

 كان وجدان وقتها يمسك بفخذ ضان ويقول لى:

ى لو ما كلتى حتة الضانى دى...إلهى يارب ما أوعى أرد نفسى لو  - تعدمي
 ماكلتيها.

 قال دكتور ثروت باحراج:

ى من الكام. -  أنا آسف إعفي

 ن صرخت أنا:أطرقت أمى رأسها فى خجل فى حي

ى يارب وا أوعى أحط رجلى عاأرض لو كلت حاجه تانى. -  تعدم

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

ز فى  ى أمى غارقة فى بركة من القشدة والفطير وخرجت لتت تركت
فض مافى صدرها من  الحقل...ساقتها قدميها لبعيد...بعيد...كانت وكأنها ت

ذ  ا شعرت بحركه هموم متراكمة م قى وه شاقها لهواء الليل ال وات مع إست س
ظرت فلم تتبين شيئا فى ضوء القمر الخفيف فعاودت السير فشعرت  خلفها ف
دما إستدارت  ها ع بذات الحركة من جديد فإلتفتت خلفها فلم ترى شيئا ولك
لتتابع سيرها إرتطم وجهها بوجه دكتور ثروت فصرخت فى هلع فوضع يديه 

 تفيها وهدأ من روعها فهدأت قليا وقال لها:على ك

- .  آسف إنى مشيت وراكى بس الدنيا ضلمه ونسبة الخطر بالليل كبير
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 إبتسمت وقالت:

- . تش عارفه إنى حد مهم كد  ميرسى...ماك

 نظر إليها وقال برقة:

 إنتى بجد إنسانه مهمه قوى...بجد. -

 قالت له بخجل :

 أنا آسفه عاللى حصل عالغدا. -

 قال لها:

وا يهمك...د موضوع قديم...وعشان تصدقى إنى مش زعان  -
 هاحكيلك.

ب وهو يحكى قائا: با إلى ج  سارا سويا ج

ت  - كان إسمها ساندرا...إتعرفت عليها فى مصر وأنا فى الكليه...ك
ى أروح أمريكا وآخد الدكتورا  بخلص الماجيستير...شجعت

اك...سمعت كامها...وعملت المس تحيل وبعت أرضى عشان آخد ه
ا قصة حب كبير  تأشيرة هجر وفعا روحت وراها وأخدت الدكتورا وعش
بس رفضت تتجوزنى...قالت إنها ماتقدرش تربط مصيرها بواحد زيى من 
فعش أبقى أب أوادها...قالت إنها   مجتمع شرقى متخلف...قالت إنى م

ى لمتعتها وبس...وبس خلصت  كانت بتقضى معايا وقت ممتع...بتستغل
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الحدوته والشاطر حسن أخد درس عمر وست الحسن والجمال إتجوزت 
 واحد من مجتمعها المتقدم بيصبحها بعلقه ويمسيها بعلقه.

 قالت أمى:

 اللهم ا شماته. -

 تابع قائا:

ه إللى فاتت  - عشت بعد كد لشغلى...سبت التدريس فى أمريكا الس
ه غربه.وجيت مصر وقررت أعيش وأستقر في  ها بعد عشرين س

 ضحكت وقالت:

 حمد ه عالسامه. -

ا  تسمر فجأ ومد يد فى سرواله ببطء وأخرجها ممسكه بمسدس إتسعت عي
أمى وكادت أن تصرخ لوا أن أشار لها بالصمت ثم سدد طلقة ثاقبة صائبة 
سمعت بعدها من خلفها صوت أنين حيوانى إستدارت لترى ماهو فرأت أمامها 

لذئب العماق قد تمدد على اأرض وسط بركه من الدماء فى حين ذلك ا
 أعاد دكتور ثروت مسدسه إلى غمد قائا:

ا. -  ماتخافيش...د حاجه عاديه ه

ولكن جسد أمى لم يجف عن اإرتجاف وصارت قدميها عاجزتان عن حملها 
ها دكتور ثروت وحملها بين ذراعيه عائدا بها إلى الدار...  فإحتض
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ات يا حسوديين()ماتحس  دوهاش يا ب

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

إستيقظت أمى فى اليوم التالى لتجد جوارها الحاجه سعد وأنا ووجدان 
 ودكتور ثروت الذى قال لها:

تش فاكر إنك بالرقه دى. -  حمده عالسامه...ماك

:  قالت الحاجه سعد

...دا آنى   رجة إيه...أمال لو طلع عليكى الديب - تى هاتسورجى إكد ك
ه. دى أربعتاشر س  جاتله ديب وآنى ع

 قالت لها أمى فى إعياء:

توا بتربوهم فى البيت. -  ليه...ك

 قفزت جوارها وقلت لها بفم ممتلئ بالطعام:

ا عليكى. - ...كد برضه تخضي  حمده عالسامه ياموز

ى:  سألت

؟ -  إيه إللى إنتى بتمضغيه د

 قلت لها:

 جرجوش...حاجه كد زى الدونتس بس ناشف شويه...اه ياسوزى د -
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ه البلدى.  عليه...خدى كلى د بالسم

 قالت الحاجه سعد بفخر: 

عة إيديا. -  طبعا...ص

 قالت أمى لدكتور ثروت:

تش  - تش عارفه إيه إللى ممكن يحصل لو ماك ميرسى جدا يادكتور...ماك
بى.  ج

 قال لها برقة:

بى.أنا إللى مش  -  عارف إيه إللى ممكن يحصل وإنتى ج

***   ***   ***   ***   ***  ***   *** 

مرت أيام الزيار بسام وعدنا إلى القاهرة محملين بأكوام من الحمام والديوك 
ة له.  والقشد والفطير وطبعا الجرجوش الذى صرت مدم

ما وقد توطدت العاقه بين دكتور ثروت وأمى وصارا كثيرا اإتصال ببعضه
عت لهما ذكرى مشتركة.  وحدتهما هذ التجربة وص

ط سعاد  د مدام ميرفت مع ط أما أنا فذهبت إجراء بروفة الفستان اأخيرة ع
 التى سألتها:

 لحقت خلصته...مش ممكن. -
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ط سعاد ونحن على باب شقة ميرفت:  قالت ط

معدش مدام ميرفت شبه مبتشتغلش إا حاجات سبيشيال وبعدين خاص  -
 حد بيفصل كله بيجيب جاهز.

ط سعاد وما أن  ا مدام ميرفت وسلمت على ط ا على الباب ففتحت ل طرق
ى حتى صرخت:  رأت

- .  سى بابوسيبل...إيه د

 صعقت لرد فعلها وقلت برعب:

 إيه...فى إيه؟ -

 صاحت بعصبيه:

تى موت...الفستان مش حايدخل فيكى. - تى...تخ  تخ

ط سعاد  ى:إتسعت عيون ط  فى رعب وهى تتطلع إلى جسدى وسألت

 يالهوى...د أنا ماخدتش بالى...هما كانوا بيأكلوكى إيه فى الصعيد؟ -

 نظرت إلى جسدى فى المرآ وأنا أقول باكيه:

ك  - ...الجرجوش...هو الجرجوش...م ...آ رومى...حمام...فطير...قشد
.  ه ياحاجه سعد

ط سعاد لمدام ميرفت:  قالت ط
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 الفستان ياميرفت...مين عارف.هاتى  -

ه...إنه  ى إيا وحاولت إرتداء ولكن...اللع أتت ميرفت بالفستان وناولت
فسى بعمق....ا تجعليهم  ك...ا تت ه...إشفطى بط ضيق...ضيق...هيا يا أمي

 يشمتون...هيا...هيا...كراااك...صرخت مدام ميرفت:

 سى بابوسيبل...الفستان إتقطع. -

ط سعاد التى قالت لى بهلع: ثم سقطت مغشيا  عليها بين ذراعى ط

ت المفشوله. -  إقلعيه...إقلعيه ياب

حاولت خلعه من جديد ولكن...كراااك...كرييييك...تحول الفستان اأنيق 
ا لم أحتمل وسقطت أنا اأخرى مغشيا على.  إلى أسمال...وه

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 
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(5) 

 الطقـــم

ى"  "مفيش أنضف من الصي
ى وبأكل أكتر... - ...كتر التمارين بيجوع  مش قادر

قلتها وأنا ألهث من ممارسة تمرين الجرى فى المكان على ذلك الجهاز الذى 
ط سعاد  وادى الصحية الذى ترتاد ط ى مقاضاة مخترعة فى إحدى ال أتم

ها حيث كانت  التى كانت تستعمل الجهاز المجاور لى ولكن شتان ى وبي بي
 تتعامل معه كأنها بطلة أوليمبية تطمح فى كسر رقم جديد قائله:

حد قالك تروحى الصعيد وتاكلى كمية اأكل دى...دلوقتى خايا جسمك  -
ى من بق الميه...ازم رياضه ياماما وإا هاتبقى  يه بقت نشطه وحاتتخ الده

 فشر الحوامل يوم فرحك.

ى الصورة بالذ ط أصابت ى ط عر فقمت بزيادة سرعتى على الجهاز وسألت
:  سعاد

 حاجه تانيه ناقصاكى؟ -

 قلت لها:

ى  - قى حاجة المطبخ وأطقم الكوبايات والصي هارد مع ماما ن هانزل ال
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 والفضه.

ى:  سألت

قى معاكى ليه؟ - زلش ي  هو عريسك د مابي

 قلت لها:

 بيقول "دى شغلة حريمات" ومالوش فيها. -

 ضيق:قالت ب

واه من كتر الرجاله ما بتقول على كل حاجة "شغل حريم" مابقتش عارفه  -
 هى الرجاله شغلتها إيه بالظبط.

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

 واو...إيه الجمال د كله...تحف ياماما...تحف. -

فى المعادى وأنا  –الهاى قوى  –قلتها أمى ونحن فى أحد المراكز التجاريه
ى فقالت لى أمى:  أتأمل أطقم الصي

ى أكتر من نقشتة إنه يعيش...طقم  - شوفى ياحبيبتى...أهم حاجه فى الصي
ه ودن. ه ما إتكسرش م ى إللى دخلت بيه بقاله أكتر من عشرين س  الصي

 قلت لها:

اجيل  - شوفى يامامى...أنا عايز اأطباق نقشه والساطين نقشه والف
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... قشات تبقى أحلى من بعضها...عايز  نقشه...وعايز ال

ى قائله:  قاطعت

تفرج. - ا ب ...إنسدى...آدي  إيه عايز عايز عايز

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

...حاسه إنه قدامى عالسفر - ...حاسه بطعم القهو فى بقى مامى...هو د
. ...عايزا ...عايز د جان د  وأنا بشرب من الف

 قالت لى أمى:

 نهارك ملحوس...د بألفين ونص. -

 قلت لها بضيق:

ا فقرا. - ى ياسوزى...هو إح  وإيه يع

 قالت لى بضيق:

صل الوز مش قايلك اأطقم كلها ماتعديش الخمس تاف  - سى بسامته ق
يه.  ج

 :قالت لها

يااا يامامى...وا يهمك وا يهمك...وجدان واه مافباله...يا يا...وإن  -
 خلصت الفلوس نحط من معانا.
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***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

 دى حاجه رويال...تطلع للملوك وبس...وطبعا هوانم كاس زيكم. -

ا طقم الشوك والما عق قالها البائع فى محل الفضة وهو يعرض علي
والسكاكين فى زهو وكبرياء كأنه يعرض عليا مجوهرات التاج 
يها ولكن السكين  ا وإختبرت جودتها بمحاولة ث اولت أمى سكي البريطانى...ت

اس  – ت ال ى فسألت البائع "أمى ا السكين": –ب ث  أبت أن ت

 ود بكام بقى. -

 القديمة:قال الرجل الذى كان يذكرنى بالجواهرجية فى اأفام 

...المسألة مش مسألة فلوس...دى مسألة ذوق...مش  - أو
يه.  هانختلف...ستاف وخمسميت ج

أمسكت أمى السكين من مقبضها لدى سماعها الرقم وصوبتها نحو البائع فى 
انها وقالت له: اى لسماع المبلغ...ضغطت أمى على أس  حين إتسعت عي

دكش حاجه تكون أبسط من كد فى شكلها - ...أصل أنا مابحبش مع
 البذخ.

اول طقما آخر:  قال الرجل وهو يت

دى طلبك بالظبط...بس د إمبورتد...مستورد...بس شوفى  - ...ع أو
ين ولمسة اإيدين. ...إيفورتلس خالص...يريح الع  البساطه...أو
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 سألته:

 ود بكام بقى؟  -

 قال:

...مش هانختلف...أربعتاف سبعميه وخمسين. -  أو

 أمى:قالت 

ا نمشى. -  قومى بي

 ثم صرخت:

 يا. -

 قلت لها:

 أو يامامى...مش هانختلف...يا. -

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

وضعت تفانى طشت الميا بالملح تحت أقدام أمى التى وضعت قدميها فيه 
 ووضعت كيس من الثلج على رأسها وهى تولول:

...د ا يمكن يكون إسمه كا - ى وفضه آ ...يالهوى...طقمين صي م د
يه...أ...والمعدول  على كام كوبايه كريستال وكام حله بعشرين ألف ج
ا نص المهر  يه...صرف عريسك بيقول مانزودش عن خمستاف ج



100 

 

اش خشبه بمسمار.  وماجب

 قالت تفانى:

وإيه إللى وداكوا المحات العليوى دى...مالها العتبه والموسكى...دا  -
 فس المبلغ د تجهزى عروسه من مجاميعه.إنتى ب

 صاحت أمى:

تى إللى عايز كل حاجه غير عاديه...كل شىء  - تى...ب أعمل إيه فب
تاستيك...كلمى سى وجدان د وقوليله على الوكسه أم  واو...كل قشايه ف

يه دى.  عشرين ألف ج

 قلت لها:

 عادى ياسوزى...واه وجدان ماهيمانع. -

 صرخت:

تى د مش شغل ناس عاقلين...مش كفايه الفستان إللى أنا  - هامانع...ياب
ا حقه.  باظ ودفع

 قلت لها بضيق:

مامى...لو سمحتى...من حقى كعروسه إنى أحلم...من حقى إنى تكون  -
دى طقم فضه  دى حاجات غاليه ومتكلفه...من حقى إنه يكون ع ع

 مستورد وكريستال فرنساوى وحلل ألمانى.
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 وغ صبر:قالت لى بفر 

 خدى إللى فاضل من المهر وغيريه باليورو...شوفيه يطلع كام. -

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

- .  إطردلى البت دى بر

ط محبه لوجدان الذى كان يلطم على خديه أمامها كعادته كلما ركبت  قالتها ط
 رأسها وقالت:

- . ت مستفز  مش حاكمل تصوير معاها...دى ب

 لها:قال 

بى كملى الحلجه...أجولك...إعملى روحك مش  - بى ياست محبه...وال وال
 شايفاها.

 قالت له:

هى إيه دى أصا...عملتلها مسلسلين على فيلمين خاص...بقت ميريل  -
ه. ا...د إسم ممثله وا سم  ستريب العرب...وبعدين فى ممثله إسمها جي

 قال لها شبه باكيا:

اتسجى فيها...بصى...إعتبريها لجمه مش على وإنتى مالك...إنتى ح -
اخيرك وإجفلى الحلجه...باجى  يكى وسدى م نفسك...غمضى ع
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عالفاصل تاتين ثانيه ويخلص...أبوس يدك آنى داخل على جواز ماعايزش 
 أترفد.

 ظفرت فى ضيق وقالت:

 أوكيه...عشان خاطر جوازتك بس. -

ا إبتسامه صفراء فى حين ثم عادت إلى مقعدها أمام الكاميرا وهى تبتسم  لجي
 دوى صوت المخرج:

 ...هوا0-3-2-1 -

ا قصيا ورد قائا:  دق ساعتها جرس هاتف وجدان فإنتحى رك

طك محبه جالبالى  - آلو...إيو ياحبيبتى...أ مافيش ط
 دماغى...إيه....مالك فى إيه.

:  ثم صرخ فجأ

ا...آنى  إيه...كام...عشرين ألف إيه...ا...محروجه الحلجه على - جي
 جايلك دلوجتى.

ا: ط محبه تقول لجي  كانت وقتها ط

 إنتى شايفه إن إنتى ممثله أساسا؟ -

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 
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 تصرفك غير مسئول... -

زلى وجلست  قالها لى وجدان وهو يجلس فى عصبية على مقعد اأنترية فى م
 أمى قباله فى حين وقفت أنا أمامه وقلت:

 تصرفى إيه؟ -

 تابع:

 تصرفك غير مسئول وسفيه...دى مش طريجة ناس عاجلين. -

 وضعت يدى فى وسطى وأنا أقول بعصبية:

ونه...على كد  - ...علشان جبت حاجتين عجبونى خاص بقيت مج يااا
ونه. ى وإخترتك بقيت مج  لما عجبت

 قال لى محذرا:

 خلى بالك من كامك وماتخلطيش اأمور. -

 ظهرى وأنا أقول فى تحد: أوليته

 واه أنا ماجيبتش أكتر من إللى بتجيبه أى عروسه. -

 قال لى بغضب:

وأنا مش بطالب أكتر من إللى بيطالب بيه أى عريس...راعى ظروفى يا  -
ه.  أمي
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 إستدرت له وصحت فى عصبية وغضب:

إللى يشوف كد يقول مش اقى تاكل وا أبوك موظف درجه  -
 البلد بتاعتكوا عزبتكوا.سادسه...دى 

 قال لى بهدوء مخيف نوعا ما:

ه وما أحبش إنى أعيش عاله على حد وإنتى  - آنى عايش على جدى يا أمي
فسك جولتى إنك هاتعيشى على جدى.  ب

اعه:  قلت له محاوله إق

ى...الحاجات دى حجات شيك وغاليه وحاتورى أى حد  - حبيبى إفهم
ا ناس شيك وذوق  ا عالى.يزورنا إن إح

 قال لى بضيق:

دى حاجات مظهريه ملهاش أى أهميه...وبدل ما نرمى فيها عشرين ألف  -
اس هاتشوفها  ا جوضة نوم عليها الجيمه...وأهى بردك لما ال ا جيب يه ك ج

ا عالى. ا ناس شيك وذوج  هيجولوا إن إح

 قلت أمى:

 ماتتكلمى ياسوزى. -

 قالت أمى بهدوء:
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تى المصاريف دى   أتكلم أقول إيه...أنا - من رأى وجدان...حرام ياب
ا ناس لما  ...وإح ا إنك هاتعيشى على قد كلها...إنتى إتعهدتى قدام
ت رافضه إنك تدخلى الجامعه فى مصر  وفى...فاكر لما ك وعد ب ب
قولتيلى ماقدرش عشان أنا وعدت بابا ناجى إنى أدخل كلية اإعام...إنتى 

فذى وع  دك.وعدتى وجدان وازم ت

اى وقلت:  أطرقت برأسى ودمعت عي

دك ياوجدان...خدها رجعها بمعرفتك. -  الحاجه ع

 نهض و وقف أمامى ورفع وجهى  بأنامله انظر الى وجهه وهو يقول برقه:

أ...طالما الحاجه عاجباكى...مبروك عليكى ماجالك ياعروسه...بس من  -
ا ورايح نلم إيدنا شويه...وعد؟  ه

يه   وقلت وأنا أبتسم رغم الدموع:نظرت إلى عي

 وعد. -
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(9) 

 الحجــز

 " أنا عمرى ما أخش قسم "
يل ونأكل  ا المعتاد على الكورنيش نتأمل ال وقفت أنا ووجدان فى مكان
جوم  ادق العالية الشاهقة ذات ال ت أتطلع كذلك إلى الف الحابسه ولكن ك

 يراود خيالى:الخمسة والسبعة والتسعة إن وجدت وبدأ حلم آخر 

دق من دول. - ...نفسى أعمل فرحى فى ف  يااا

 قال لى:

بى لو بإيدى أعملك فرحك عالجمر ليلة أربعتاشر. -  وال

ا وقلت له:  أمسكت يد بقوة وتشابكت أنامل

ا شويه من  - ا ياسيدى...حاوفر عليك حق الصاروخ...إيه رأيك نفك
 اأصول ونخلى الفرح عالعروسه.

 ضحك وقال:

 ش لما تاجى فستان اأول.م -

 قلت بضيق:
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ا  - ى بدور...وبعدين لسه لما أخس كمان شويه...إيه رأيك...نكلف إح آدي
 الفرح...دى ليله فى العمر ياحبيبى.

يهه ثم قال:  صمت ه

ماهو أنا لو جاوحت مش هاخلص من نزنازك وأنا مش جد  -
اس وأهو بردك وفر ليا.  جمصتك...إللى تشوفيه يابت ال

ى لم أعبأ بالتفكير فى هذ  فوجئت برد فعله وكيف أنه ان بهذ السرعة لك
ى وصرت أتقافز كاأطفال وأنا أهلل: قطة حيث أن الفرحة غمرت  ال

 بحبك يا دن دن...بموت فيك يا دن دن. -

 عقد حاجبيه وقال لى بضيقه المعهود:

 إيه دن دن دى...سارحه بجرد إياك. -

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

ا دخلت رشا شلبى إلى حياتى...  وه

ط سعاد  ى بها ط ظمة أفراح وحفات ومؤتمرات شهيرة عرفت كانت رشا م
ا إلى مكتبها فى  ظيم حفل زفاف راقى...ذهب دما صارحتها بأمر رغبتى فى ت ع
ا بأناقة شديدة فى المظهر والتصرف...صارخة الجمال هى  الزمالك وإستقبلت

اعتراف صعب على فتا ان تبوح به...شديدة ااناقة تشبه سيدات  وهو
ا على المقاعد المقابلة لمكتبها وقالت بصوتها  ااعمال اامريكيات...اجلست
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 الذى يشبه اصوات الشخصيات الكرتونية:

 نفسك فرحك يكون إزاى...بتحلمى بإيه؟ -

 وضعت ساقا فوق اأخرى فأجبتها:

شيك...بعيد عن البذخ بس ستايل...وفى نفس نفسى فحاجه بسيطه بس  -
و وايت مثا.  الوقت يكون جوها فيه شىء من اأسطوريه...تخيلى فرح س

 ضحكت برقة لتصورى اأخير وقالت:

قل خيالها  - ى وعرفت إنى إزاى بحقق للعروسه تصورها وب مدام سعاد جربت
 بالظبط أرض الواقع...أوا تحبى فين؟

 قلت لها بحيرة:

 مش عارفه. -

 قالت لى بلهجتها العملية الراقية:

ه...وا قاعه مقفوله...عايز  - ي تحبى مكان مفتوح...حمام سباحه مثا...ج
دق وا...  دار وا ف

 قاطعتها قائلة:

دق...خمس نجوم. -  ف

نهضت من مكانها وعادت بكتالوج يحتوى على صور وإسطوانات أعطته لى 
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 قائلة:

ادق الخمس الكتالوج د فيه عر  - وض عن كل القاعات الموجود فى ف
قى القاعه إللى تعجبك  ...هاتتفرجى عليه كويس وت نجوم فى القاهر

ى...ديل؟  وتبلغي

 قلت لها بحماس:

 ديل. -

 قالت لى بإبتسامتها التى ا تتبدل:

يه لو سمحتى... -  متين وخمسين ج

 قلت لها بإستغراب:

 ليه؟ -

 وجهها:قالت دون تغيير فى تعبير 

دم. -  تأمين الكتالوج ياف

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

شاهدت الكتالوج ثاثة أيام متواصله...صار شغلى الشاغل...حتى أن وجدان 
 إتصل بى يوما قائا:

هارد ونتفرد على فيلم  - أيو ياروحى...بجولك...ماتيجى ندخل السيما ال
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ا   اش مع بعض.أحمد السجا الجديد...بجال  كتير ماخرج

 قلت له:

ط سعاد وبعد   - أنا آسفه ياحبيبى...بجد مش فاضيه...هاروح الجيم مع ط
 كد هاتفرج على كروت الدعو وبالليل هاروح لرشا شلبى.

 قال لى بدهشة:

 مين رشا شلبى دى...صاحبتك؟ -

:"  قلت له بلهجه تبدو من ورائها عبارة "إيه الجهل د

 ظمة أفراح فى مصر.أ...دى أكبر م -

 قال لى:

ى بتتفج مع اآاتيه والعوالم؟ -  يع

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

 هه...إخترتى؟ -

قالتها رشا وهى تجلس على مكتبها فى أناقة فجلست أمامها وأنا أقول كأنى 
ية لعفريت عاء الدين: ى أم  أتم

 نارمر بازا... -

 إبتسمت وقالت:
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 ه؟قاعة إي -

:  قلت كمن يتلو خطايا

 قاعة فيروز... -

ة وقالت:  أخرجت ملفا ضخما مضت تقلب فيه حتى وصلت إلى صفحة معي

دى  - إيه  25و  21و  15إنتى عايز ميعادك يبقى فى شهر إبريل صح...ع
 رأيك؟

شوة:  قلت وأنا على وشك اإغماء من فرط ال

- 25... 

 إبتسمت إبتسامه عريضه وقالت:

 ياعروسه...مبروك. 0/25خاص...فرحك يوم  -

...إنها اللحظة الحاسمة فى تاريخ البشرية...اللحظة التى إنتظم فيها  يااا
سريان اأجرام السماوية فى الكون السرمدى...صار لى موعد زفاف...موعد 

 زفاف...وااااو.

 ممكن شيك لو سمحتى؟ -

ى سؤالها من خواطرى فقلت لها بغباء:  إنتزع

 ؟نعم -
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 قالت بإبتسامتها المعهودة:

 شيك...مقدم حجز القاعه. -

 قلت لها:

...أنا آسفه...مدام سعاد شاكر هى إللى مقدمه حجز  - ...آ آ
 القاعه...هدية جوازى.

 إبتسمت وقالت:

مبروك ياعروسه...ياريت مدام سعاد تجيبلى الشيك بسرعه...إنتى  -
اش. ادق الكبير دى مابتست  عارفه...الف

 لها وأنا أنهض من أمامها كالسكارى: قلت

...فعا فعا. -  آ

 مالت برأسها وهى تقول بإبتسامتها كالعروسة اللعبة:

 مبروك ياعروسه. -

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

تى  - ه مش ب وا يهمك مهما المبلغ يكون كبير...جرى إيه ياسوزى هى أمي
تك وا إيه؟  برد زى ماهى ب

ط سعاد أمى على الهاتف فقالت لها:قال  تها ط
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ى معاها...جوازتها دى بقة وا جوازة الحاج  - ت دى غلبت واه الب
 متولى...مش عارفين ناحق وا نكفى.

 قالت لها:

ا أهل...دى حتى محبه كلمتلها خالد سليم  - ا كل وا يهمك ياسوزى...إح
ه عشان أ ى أمي يلها فى الفرح...إدي ى أمى الهاتف عشان يغ فرحها أعطت

: ط سعاد  فقالت ط

ا القمر. - ور بعروست  مبروك ياعروسه...نارمر بازا هاي

 قلت لها:

...الحجز تم. -  إيه د

 قالت:

...عديت على رشا الصبح وإديت لها الشيك وبالمر إديت لها كارت  - آ
. ...آ ماهى خلصت وإستلمتها...وبعدين فى مفاجأ  دعو

 قلت:

 مفاجأة إيه؟ -

 قالت:

ى فى الفرح. - ط محبه كلمت خالد سليم علشان يغ  ط
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 صحت قائلة:

بى. - بى وال بى خليها تكلملى أنغام كمان...وال  واه بجد...طب وال

 قالت لى أمى:

...بعشاهم...هاتى السماعه  - ماتجيبلك كاظم الساهر وماجد الرومى بالمر
 يابت.

 ***   ***   ***   ***   ***  ***   *** 

...  كل اأحام ليله واحد

ولكن حلمى أنا إمتد أيام وليالى...حتى إستيقظت من على وسادة اأحام 
زلى... ى رشا شلبى فى م دما زارت  على عصا الحقيقة...ع

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

 إزيك؟... -

 قالتها رشا لتفانى على باب الشقة فردت عليها قائلة:

 إزيك ياختى...نعمين؟ -

 قالت لها:

ه...أمر هام. -  عايز أقابل اآنسه أمي

ى بقدومها فأسرعت إليها  أشارت لها بالدخول وأجلستها فى اأنترية ثم أبلغت
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 وصافحتها بحرار وجلست أمامها وسألتها:

 إيه سبب الزيار الرائعه دى؟ -

 حافظت على إبتسامتها وهى تقول:

 ا...أبدا...خير...إتفضلى. -

ى الكتالوج إيا فسألتها:  ثم ناولت

؟ -  إيه د

 قالت بلهجتها التى تشبه طمطم شقيقة بوجى:

ت  - ى الشيك والدعو أنا ك أنا آسفه جدا جدا...لما مدام سعاد جت وإدت
زى الفل...واه زى الفل...وكان الحجز آفيابل وكل حاجه تمام...بس أنا 

 عييت ونمت فى السرير ثاث أيام...ولما روحت أسدد عييت...واه
 راح. 25مقدم الحجز لقيت الحجز بتاع 

 ضحكت بإستخفاف وقلت:

 ياشيخه...المهم إنت...ألف سامه عليكى. -

 قالت لى:

 ميرسى. -

 قلت لها:
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اش فيها التاريخ. 21نخليها  - ا لسه ماكتب  ونعدل كروت الدعو أهو إح

 تحاول التماسك:قالت بإحراج وهى 

 كمان راح.  21أ...ماهو  -

 قلت لها محاوله التماسك أنا اآخرى:

 أهو خير البر عاجله. 15خاص نخليها  -

 قالت وهى على وشك البكاء:

اش.  15أ...ماهو  - ادق دى مابتست  كمان راح...مانتى عارفه...الف

 سألتها؟

 أمال إيه إللى فاضى بالظبط؟ -

ظر فى   مفكرتها:قالت لى وهى ت

اشر وتاتين . -  ات

 قلت:

اشر كويس قوى ماحجزتيهوش ليه؟ -  إت

 قالت لى مكمله:

 نوفمبر. -
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 قلت لها فى برود:

 نعم؟!! -

 قالت متظاهر بالمرح:

ك  - قى مكان تانى..ومش حاخد م عشان كد جبتلك الكتالوج عشان ت
ه...هى هى هى هى.  تأمي

اصور:  صحت كالدي

 إخرسى... -

ى أتضخم:ثم نهضت   ببطء وأنا أشعر بأن

اب روح أمك  - ى سعادتك ضيعتى حجز القاعه عشان سعادة ج يع
عييتى...ياخى جاتك أنفلونزا حاليف تاخد أجلك وأنا مالى أنا...إياكشى 

 تولعى حتى...تبوظيلى الدنيا وتبوظيلى فرحى عشان سعادتك عييتى.

 نيا صراخا وتردد:ثم إنهلت على رأسها ضربا بالكتالوج وهى تمأ الد

ونه...يامتخلفه...يامجرمه. -  يامج

 دخلت تفانى على صوت صراخها ووراءها أمى التى تسألت:

 إيه...فيه إيه؟؟ -

 قلت لها بصوت سبحان من أنطقه:
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ى ا خالد سليم وا أنغام وا حتى  - الوليه دى ضيعت حجز القاعه...يع
ى أقتلها.  بعرور...ودي

فسها فى ح  ضن أمى وهى تقول باكية:ألقت رشا ب

قى  - ت عيانه...بكح وبعطس...وبعدين أنا جبتلها الكتالوج عشان ت واه ك
 مكان تانى.

 قالت لها تفانى:

ه فردت أنا   - ى بالح ى باللحمه جوعت أنا جوفى وعشمت ى عشمت يع
ا  ب آخر الموسم ويومها تقول ماطبش...د إح كفوفى...تقوللى الع

ك بالحيا.  حاندف

خلعت نعلها ومزقته حرفيا على جسد رشا التى إستطاعت أن تتملص من و 
ا وهربت إلى باب الشقه وهى تصيح:  أيدي

ا...هاوديكو فى داهيه. -  واه...ورب

طوحت الكتالوج فإرتطم برأسها مباشرة مما أسال الدم من مكان اإرتطام 
دما رأت الدم قائلة:  فصرخت ع

كوا  - ايه...حاسج ايه...ج ا.ج كوا ورب ا...حاسج  ورب

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

لم أكن أعرف أن الحجز مكانا لطيفا هكذا...نعم...مكان لطيف به أناس 
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لطاف يحاولوا أن يكونوا صداقات معك بأى شكل...لم أعرف أنه بهذ 
ا إلى البوكس ومن البوكس إلى ا زل دما إقتادنا العساكر من م لصول اللطافة ع

ا الحجز أنا وأمى وتفانى.  ومن الصول إلى الضابط الذى أمر بإيداع

ومه عالبورش  - آدى إللى خدنا من جوازتك المهببه...رمية السجون وال
ت سفاح كرموز.  ياب

ى إمرأة لطيفة رغم غرابة شكلها وصوتها وقالت:  إقتربت م

...هى الحلو عروسه. -  إيه د

 قلت لها:

...وفرحى كان -  لوا الحيوانه إلى... 0/25يوم  آ

 صاحت تفانى:

فض  - ى البت كانت بتت ا الحدوته بقى...ياعي بى ياستى كفايه...حفظ وال
 تحت الشبشب.

نفثت إمرأة أخرى ترتدى مابس فاضحة دخان سيجارتها وهى تقف جوار 
 تفانى وتسأل:

اقه؟ - ...إنتوا دخلتوا فى خ  إيه د

 قلت لها:
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...ماهى أصل  -  رشا شلبى ضيعت عليا الـ...آ

ى أمى صارخة:  قاطعت

 إخرسيييييييى...مش عايز أسمع حسك. -

 زجرتها المرأة غريبة الشكل قائلة:

ا نسمع الحدوته. -  ماتتلمى ياوليه وتسكتى خلي

 قالت لى أمى ائمة:

 على يدك وعلى آخر الزمن بقيت وليه. -

 إنفتح الباب ودخل عسكرى وصاح:

ه صاح...تفانى شرشابى...حضرة المأمور عايزكوا.سوزان  -  ماهر...أمي

جد رشا معصوبة الرأس  ا ل ا مع العسكرى إلى مكتب المأمور ودخل خرج
ت أمى بقوة  ا وإحتض ط سعاد التى نهضت ما إن رأت ومعها وجدان وط

ا بصوت هامس:  وقالت ل

قضيه وأقول هى كانت مصممه عالقضيه بس أنا هددتها إن أنا هاعملها  -
ازل.  إنها سرقت مقدم الحجز وجبتها عشان تت

 سألتها أمى :

 المهم خدتى فلوسك. -



121 

 

 قالت لها :

طبعا...وهددتها إن الحكايه دى هاشهرها وأنشرها وأخرب بيتها وأطفش  -
ها كل الزباين.  م

 ثم أردفت قائلة:

 المحامى بر بيخلص إجراءات خرجكوا. -

 ى:قامت رشا من مكانها وقالت ل

ى...أنا مقدر حالتك وحاطه نفسى مكانك. - بى ما تزعلى م  وال

 لم أرد عليها فقالت لى فى توسل:

أرجوكى ماتقوليش لحد على إللى حصل...بيتى هايتخرب وماحدش  -
هايرضى يتعامل معايا...أنا رجعت كل الفلوس بما فيها الكومشن بتاعتى 

ه هانم.  لسعاد هانم...بلييز يا أمي

 ضيق:قلت فى 

 أوكيه...بس ماشوفش وشك تانى. -

ا إلى الشارع فقال لى وجدان فى غضب:  إنتهت إجراءات الخروج وخرج

ه...آخر البهدله وجلة الجيمه دى إيه؟ -  وآخرتها ياست أمي

 أطرقت برأسى ولم أرد فتابع:
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 خاص عجلك طار...تبهدلى آنسه جميله ورجيجه زى دى. -

 صحت فيه كعوالم محمد على:

 ليه ياخويا...عجباك قوى...خايف على خاطرها. -

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 
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(14) 

 شوية رتوش

 " إيش تعمل الماشطه فى الوش العكر "
 

إستغرق اأمر ثاثة أيام حتى عادت أمى للتحدث معى من جديد أما عن 
ى لمدة إسبوع ولكن بعد مكالمة واحدة  ومقابلة على وجدان فخاصم

 الكورنيش وثاثة أكواب من الحابسه عادت اأمور إلى طبيعتها من جديد.

وعادت عجلة العمل فى مؤسسة زواجى السعيد للدوران وبدأت الخطوات 
الجادة...سافرت مع وجدان وأمى والحاجة سعد إلى دمياط لشراء 

يت اأثاث...لماذا دمياط؟...أنهم جميعا يذهبون إلى دمياط ربما  ذ ب م
ذ إختراع الزواج نفسه...حتى إنك لتتخيل   ذ إختراع اأثاث أو م دمياط أو م
كليوباترا ويوليوس قيصر يقومان بالفصال مع صاحب معرض الموبيليا أو 

ما تزوجا. جارة حي  صاحب ورشة ال

يه...وإنتى مالك...ماتتكلمى يا  - اشر...أ تم السفر تمن كراسى...أ إت
ه  أمي

قرود واعبى السيرك إلى رأسى من جديد ويتقافز أحد القرود أمامى تعود ال
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مخرجا لسانه لى قائا "لو جدعه إتكلمى...ماتتكلمى" صمت لفتر ثم 
 قلت:

...كفايه سته. -  أنا عايزاها صغير

بى شكلها  - ...وال ا...وإنتوا مالكوا هى حر با قلة قيمه...إنتى عايز تعري
 العبيطه.طابخاهه مع أمها ياولد 

ى إمرأة  تركتهم فى شجارهم الظريف ووقفت بعيدا أراقبهم وأضحك فرأت
ظرت إليهم بإستخفاف وقالت لى:  ف

 هو د الجواز...جتها نيله إللى عايز رجاله. -

 قلت لها:

 ومين سمعك ياختى آى واه. -

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

ولونه وعرض السرير وخاف آخر على وبعد خاف آخر على درف الدواب 
حجم اأنترية وشكله ولونه عدنا إلى القاهرة بثاث سيارات لورى عبرت 
شوارع القاهرة تتقدمها سيارة وجدان وقد جلست خلفه جوار أمى وجلست 

ا للدماء.  الحاجة سعد فى المقعد اأمامى حق

قلها إلى حيث وصلت السيارات وبدأ العمال فى إنزال قطع اأثاث تمهيدا  ل
الشقة التى تم إفراغها من أثاثها القديم رغم أن حالته كانت ممتازة إا أنه بيع 



125 

 

ه عبارة "جواز مهببه"  برخص التراب مما أثار ضيق وجدان وخرجت رغما ع
ى لم أسمع لكى "تمشى المركب" انه كان يومها شديد  تظاهرت وقتها أن

...ها هو اأنتريه يخدش...خشب العصبيه ومستعد للشجار أتفه اأسباب
يش يكسر...اإصابات الثاث اأكثر شيوعا فى  الدواب يجرح...زجاج ال
هذ الظروف...وجدان محمر الوجه...الحاجة متحفزة...أمى كئيبة 

ظر...وأنا تحيط بى القرود.  الم

وجدان أفلس تماما...كان هذا هو سبب عصبيته ذلك اليوم وقد أخذ والدته 
يد بعدما تشاجر مع العمال ووصل اأمر إلى حد التشابك باأيدى إلى الصع

ا بأجسادنا المكدودة على  والرؤوس...عدت أنا وأمى إلى البيت بتاكسى وألقي
ا...لم أنم أكثر من ساعتين أستيقظ وأطلب بيتزا ولتر  الفراش دون تبديل ثياب

ين كيلو جرام فى من الكوا وآيس كريم وأفتك بكل هذا أفاجأ بزيادة وزنى إ ث
 الصباح التالى.

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

ى: ان فى الصباح التالى لتصرخ حين رأت ى ح  زارت

ظر عروسه. - ...بالذمه د م ظر د ...إيه الم  آآآ

 جلست على اأريكه وأنا لم أستيقظ بعد وقلت:

ظر واحد قضت يوم أغبر مابين دمياط وسعد ووجدان ونيش  - أ...م
ين كيلو ضربوا فى  به متجرحه وبيتزا وكوا وإث مكسور ودواب مخبوط وك
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 جتتها.

 قالت لى متأثرة:

فخه. - ...ياحبيبتى...أتاريكى م  أو

 ثم سكتت لثوانى وقالت بإهتمام:

 ماتيجى نروح سبا نظبط فيه كل الخرابه دى. -

 حت بيدى قائله فى ملل:لو 

ان وا روحى  - فسك ياح ...سبا إيه وعبط إيه...أنا ناقصه...نفضى ل أوو
 وأشوفك بالليل.

ان: هر فقالت لى ح  ثم تثائبت كفرس ال

ظرك قومى...قومى بصى فى المرايا. -  بذمتك مش شايفه م

...من هذا المسخ الذى  قمت ونفذت ماطلبته ونظرت فى المرآ و...ياااا
ى...إنه أنا...أنا: ه إنه يشبه احيه اآخرى...اللع  يطل على من ال

- . ...إيه القرف إللى أنا فيه د  آآآآ...إيه د

ان:  قالت ح

 شفتى... -

 قلت لها بفزع:
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 تفتكرى أعمل إيه؟ -

 قالت ببساطة وهى تعد على أصابعها:

وتاتو بسيطه...ماسك أعشاب ومانيكير وباديكير وحمام مغربى وصن تان  -
 وهايايتس وحجات من دى.

 سألتها وأنا أحك رأسى:

 ومين حايعمل الجراحات دى كلها؟ -

 قالت كمن تصور إعانا تجاريا:

 جوليا سبا...بوابتك للجمال. -

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

ى رجل طويل نحيل طويل الشعر ذو شارب ولحيه رفيعين يتصرف  صافح
اسب س  ه وا نوعه وهو يقول:بميوعه ات

ان قالتلى إنك عروسه. -  هاااى...ح

 قلت له:

...فعا...وإنت إيه بقى؟!! -  آ

ان وقالت كأنما إرتكبت خطيئه كبرى:  شهقت ح

ه...د مسيو جوليا. - ...عيب يا أمي  إيه د
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كار:  قلت بإست

 هى دى جوليا؟ -

ان كمن تطلب عاجا أوادها اليتامى:  قالت له ح

ه هاتضيع وإنت  بليز - ه محتاجه لمساتك الشافيه...أمي مسيو جوليا...أمي
قذها. ايه اإلهيه إللى هاي  مبعوث الع

 قال وقد بدا عليه التأثر:

...باين عليها...إنتى بجد محتاجانى...محتاجانى قوى. -  أو

ان فى إستعطاف:  قالت له ح

 إيديك...مش هاوصيك.أرجوك مسيو جوليا...أنا حاسيبها أمانه بين  -

 قال متعبا:

ا أحلى من هيفا وأشيك من  - ى...أنا حاخرجها من ه ...إوعى توصي أو
 نجوى وأرق من أنغام وأشقى من نانسى.

 قلت له:

يه. -  ليه...هبقى روتانا وخطيبى مش هايقدر يغمض ع

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

ى كقط يتأمل فأر قبل إلتهامه جلست على مقعد ووقف مسيو جوليا يت أمل
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ه حركات فجائيه من وقت آخر وهو يغمغم كالمجانين ثم صاح  وتأتى م
 فجأة:

 شوشا...كاتى...إيلى...تعالوا. -

ت وهو  فجأ دخل المكان ثاث مخلوقات سبحان من أبدع وصور...ظ
ادى على قطط أو كاب ولكن من دخل المكان هم أبعد مايكون  ادى أنه ي ي
عن البشر...لن أصف لك ولكن تخيل معى إمرأ صلعاء ورجل مغطى بالوشم 
والحلقان الذهبيه وشاب أصلع مفتول العضات يتحدث كزبيد ثروت فى 

 أرق أدوارها:

...محتاجه إيه؟ -  بصوا معايا عاأوبجيكت د

 قالت كاتى الصلعاء:

ه...نشيله أحسن. -  شعرها ميئوس م

 ى:وقال الرجل ذو الوشم...إيل

- . فر  بشرتها ياااى...عايز ص

 وقال السيد المبجل شوشا:

 محتاجه تخس...عايزالها بتاع شهر فى الجيم. -

 وقفوا ورائه كمائكة تشارلى ووقف أمامهم وقال:
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 بتاعتكوا...إتصرفوا فيها. -

نظر لى ثاثتهم فى شراسة وخيل لى أن هذا الرجل جوليا قد نما له نابان 
 إيد وأرجله.وقرنان ومخالب فى 

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

ج  الصدمة بعدما رايت شكلى الجديد مددت  -اقصد-بعدما افقت من الب
يدى بصعوبه إلى الهاتف وطلبت رقم وجدان وأصابعى ترتعش وما أن رد على 

 صرخت فى رعب:

ى...المتوحشين...دمرونى...دمروووونى. - ى...إلحق  وجدان...إلحق

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

 وى. -

 قالها مسيو جوليا لوجدان الثائر الفائر الذى صاح:

 خطيبتى فين ياوحوش ياسفاحين. -

 أجابه مسيو جوليا بإسلوبه المائع:

سى لفوبليه...باش قلة أدب...على العموم هى هديت دلوقتى وممكن  -
 تتكلم معاها.

 يصيح:أمسك وجدان تبابيبه وهو 
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ى  - عملتو فيها إيه...واه لو حد فيكوا مس شعر من راسها ماهيكفي
 حرجكوا بالجاز.

 جذب مسيو جوليا نفسه من يديه وقال:

ا  - هو شعرها بس...د شعرها وبشرتها وضوافرها...كل شىء فيها تعامل
.  معا

 إنقض وجدان على رقبته وهو يقول:

جس.حال موتك وإنهدر دمك يانجس ياولد ا -  ل

 صاح مسيو جوليا بصعوبة:

 إلحقونى...هيلب مى... -

 خرج شوشا من باب مجاور فما أن رأ وجدان حتى ترك جوليا وقال له:

 إيه...جايبلى البودى جارد بتاعك...ا...آنى مابتهددش ومابخافش. -

دما تحدث  ا ع ه تراجع وإتسعت عي وإتخذ وجدان وضعا قتاليا محترفا ولك
 لرفيع الرقيق قائا:شوشا بصوته ا

ه محتاجاك قوى فى الظروف إللى هيه  - هو إنت وجدان؟...تعالى...أمي
 فيها.

 صاح وجدان وهو على وشك البكاء:
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 عملتوا فيها إيه...عملتوا فيها إيه يامجرمين. -

ها وما أن دخل حتى بدأ  أشار له شوشا بالدخول إلى الغرفة التى خرج م
ادى:  ي

ه...حبيبتى...إنتى فين...عملوا فيكى إيه الوحوش دول. -  أمي

 قالت له كاتى:

 لم لسانك لو سمحت. -

 نظر لها بإستغراب قائا:

 وإنت مين...وا إنتى مين...ا حول وا جوة إا باه دى الجيامه هاتجوم. -

 أتا صوتى يقول:

 وحشه. وجدان حبيبى...ماتخافش...أنا بخير...ماحدش عمل فيا حاجه -

 نظر حوله فى حير قائا:

ه...آنى ماشيفكيش...إنتى فين. -  أمي

 قلت له وأنا أبكى:

ب البت القرعه. -  قدامك ياحبيبى...ج

 نظرت إلى كاتى شزرا وهى تقول:
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 لمى لسانك...باش غلط. -

ا صرخ وجدان:  ه

 ؟يانصيبتك السود ياوجدان ياولد عبد الدايم...مين دى...إنتى مين ياشابه -

 جاء صوت مسيو جوليا يقول:

إيه رأيك...كومبليت ترانسفورميشن...ميتا مورفسس...كانت يرقه وبقت  -
 فراشه.

 قال وجدان:

 فراشة إيه ودبور إيه...دى إتحرجت. -

 قال إيلى:

نو ياحبيبى...د صن تان...بس هى إغمقت شويه...درجة الجهاز كانت  -
ت دى عاليه حبتين بس ماتخافش...كل ما إغمقت   كل ما إحلوت...الب

.  إتولدت عشان تبقى بيونسى...تبقى جانيت...تبقى ناعومى...تبقى سود

 إبتسمت له إبتسامة عريضة قائلة:

 إيه رأيك ياحبيبى؟ -

 قال وهو يشير إلى رأسى:

 وشعرك...إتحرج هو راخر؟ -
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 قالت كاتى:

عرها نو طبعا...دى كيرلز...الشعر الكيرلى موضه دلوقتى...دى كان ش -
ى قوى.  مقصف وتعبان...أو ه...تعبت

 قلت له:

 إيه رأيك ياحبيبى؟ -

 نظر إليهم جميعا فى غيظ ثم نزع قميصة صائحا:

 ياجوى على كل جوى يارب. -

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

الحمد ه...جت سليمه ورسيت على محضر صلح...مين عارف كانت  -
 هاترسى على إيه؟

دكتور ثروت ونحن خارجين من القسم أنا وهو ووجدان وأمى التى كانت قالها 
ى عى حد تعبيرها ى بقرف شديد أن شبه العروسه السود إللى كانت مع  تعامل

ى معهم  ليلى مراد فى فيلم سيدة القطار...لم يتحدث معى وجدان مطلقا وترك
زل. ا دكتور ثروت إلى الم  ورحل فى حين أوصل

ه كان ا يجيب...ثم أغلق هاتفه حاولت طيلة ال ليل أن أتصل بوجدان لك
زل...سهرت طوال الليل دامعة  المحمول وعلى مايبدو رفع سماعة تليفون الم
ين...كا ليست على وجدان طبعا...ولكن على شعرى وبشرتى وشكلى  العي



135 

 

الذى صار صالحا بجدار إخافة اأطفال اأشقياء...عاااادت القرود ومضت 
 ز على فراشى طيلة الليل وهى تقول:تتقاف

 كريمات الفرد...ا ا ا ...كريمات الفرد. -

أما عن اعب اأكروبات الشهير الذى كان يؤدى فقرته الرئيسية على رأسى 
 مضى يقول:

...لعبه ستصلح  - ؤدى لعبه جديد خطير سيداتى آنساتى سادتى...اليوم س
ه المقرف...لعبه ستعدل بختها  ظر أمي اأسود...لعبه إسمها ماسكات م

 التقشير...

ى وتقول: يب بدأت تغ  ثم ظهرت مطربة ظريفة تشبه مارى م

ياعرة العرايس...ليه دايما حظك ناحس..فستانك قطعتيه...وشعرك  -
 ولعتيه...وخطيبك نقطتيه...وهاتحصلى العوانس.

هدت فى إرتياح وألقيت نفسى على  صرخت وسط كل هذا فإختفوا جميعا فت
 الفراش إلقاءا ونمت حتى الصباح.
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(11) 

 ناس هايصه

 " وطبعا ناس ايصه "
وم  إتصل بى وجدان بعد هذا الحادث بإسبوع ليخبرنى أنه تم نصب غرفة ال
ى كذلك عن حالتى الشكليه  ت إشتريت الفرش أم ا سأل ى إن ك وسأل

ستحتاج فأخبرته أنها فى تحسن فقط عاد شعرى أسوأ مما كان وبشرتى 
 إسبوعين والعديد من ماسكات التقشير لتعود كما كانت.

ان بعدما حدث رغم محاواتها المستميتة للصلح  قطعت عاقتى نهائيا بح
ب نيفين هى اأخرى التى أخذت صفها...صارت صديقتى  وبدأت أتج
ها بكل  ت أستفيد م ...ك ط سعاد الوحيد هى ط

 وكذلك ذوقها وأناقتها.السبل...خبرتها...معارفها...حكمتها 

أما عن أمى فاحظت إهتمامها الزائد عن الحد بثيابها وشعرها 
قطع من المذياع والكثير من "آ لو تعرف" و "أنا  تها...صوت نجاة ا ي وزي
وم"...التحدث على التليفون بالساعات...لو   اك" و "أنا رمشى ماداق ال بست

ت كسرت عظمها ولك تى لك ها لأسف أمى وهى التى كانت سوزى هى إب
 تملك حق تكسير عظمى.

 تسللت إلى غرفتى وجلست جوارى وإبتسمت إبتسامة عريضة وهى تقول:
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مونتى؟ -  عامله إيه يام

 قلت لها:

الحمد ه...وزنى بيزيد...ووشى بقى زى قعر الحله...وشعرى باظ...ومش  -
ى.. .وكله  اقيه فستان وا مكان عشان أعمل فرحى وخطيبى مش طايق

 كوم والقرود كوم.

ى وهى عاقدة حاجبيها:  سألت

 قرود ؟!!...قرود إيه؟ -

 قلت لها محاوله تغيير الموضوع:

 وا يهمك. -

فى حين أخرج لى أحد القرود رأسه من وراء الستار وأخرج لى لسانه وإختفى 
 من جديد...أطرقت أمى برأسها بخجل ثم قالت:

ه...أنا وإنتى طول عمرنا أصح - خبيش حاجه على بعض.أمي  اب وماب

 قلت لها بملل:

 مالك ياسوزى؟ -

 قالت:

إنتى إن شاء اه هاتتجوزى وهاتروحى بيت جوزك وأنا هارجع المزرعه  -
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وأعيش لوحدى فى وسط الخا...بجد كل ما أفكر فى كد أخاف وأحس 
 إنى...

 قاطعتها قائلة بفروغ صبر:

 هو فاتحك فى حاجه؟ -

 وقالت:عقدت حاجبيها 

 هو مين؟ -

 قلت:

 دكتور ثروت. -

اوبت األوان على وجهها واحد تلو اآخر وإرتعدت يديها وإرتعشت شفتيها  ت
 وتصببت عرقا فقلت لها:

مامى...أنا من زمان عايز أفاتحك فى الموضوع...ليه ماتتجوزيش...طول  -
ت بافكر هاتعملى إيه بعد أما أتجوز...ولما شفتك مع دك تور الوقت د ك

 ثروت قلت ياريت...

 ثم سكت وسألتها بإهتمام:

 فاتحك فى حاجه؟ -

 قالت بإحراج:
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 هو بيلمح... -

 قلت لها:

...روحى  - بيلمح...شوفى بقى...إنتى تعملى زى أنا ماعملت مع إبن أخو
 قوليله إنك بتحبيه وعايز تتجوزيه.

 قالت بإحراج مبالغ فيه:

 أ أ...ماقدرش...أنا أتكسف قوى. -

 لت بلهجة متكلفة:ق

 شوف ياخويا البت...وش كسوف قوى. -

تها وقبلتها وأنا أقول:  ثم إحتض

ى عليكى. - تي ...طم  ألف ألف مبروك ياسوزى...أهو كد

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

 إزيك ياعروسه؟ -

 قالتها رشا شلبى وهى تبتسم كالعاد ولكن لم أرد لها اإبتسامة وقلت لها:

 إيه إللى جابك؟... -

ى عن الباب ودخلت وجلست ووضعت ساق على ساق وهى تقول:  أزاحت
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ى. -  لو عرفتى أنا جايه ليه هاتبوسي

 قلت لها بضيق:

 أ...الحلو بيجزع نفسى. -

هدت وقالت:  ت

بقى فاضى...العريس هرب...بيقولوا إنه خد  34/0كل الحكايه إنه حجز  -
ك...فرقع   العروسه وهرب...ميت مليون من الب

 ثم إزدادت إبتسامتها وهى تقول بطفوليه:

 ...وااااو 34/0نارمر بازا...قاعة الفيروز...  -

: اى فى جذل وأنا أقول كالمسحور  ثم صرخت فى حماس وإتسعت عي

ى بقى فى فرح... -  يع

 قالت:

 آ ه ه. -

 قلت:

 حاتجوز... -

 قالت:
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ا على مدام سعاد ناخد ال - ...يا بي  فلوس ونجرى نحجز.آ

 صرخت:

 حاتجوز... -

 صرخت هى اأخرى:

 حاتتجوزى. -

ا: ي ا أنا وهى وغ  ثم صرخ

هارد فرحى ياجدعان...وحاتجوز...حاتجوز. -  ال

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

ك حاجه. -  أنا مش فاهم م

يل  و على ال بجوار قالها دكتور ثروت أمى وهما جالسان فى ذلك الكازي
ونة اأغصان ووضع كوب الليمون على  هر الخالد تظللهما شجرة ح ال

ضدة وقال:  الم

 بقالك نص ساعه بتلفى وتدورى على إيه؟ -

 قالت أمى له:

ا يبقى عايز حاجه بس لو قال إن هو عايزها  - هاقولك...ممكن الواحد م
اس  ه وساعتها يبقى خسرها لأبد وكمان ممكن ال ممكن الحاجه تبعد ع
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 يقوله عليه إنه...

 صاح:

 أنا مش فاهم حاجه. -

 صمتت وتلفتت حولها فى حير وقالت:

ى...مثا...لو إنت بتحب حد...وعايز تقوله...هاتعمل -  إيه؟ يع

 صمت للحظات وقال:

 حاقوله. -

 سألته:

 إزاى بقى أنا لو بحب حد أقوله؟ -

 قال:

 لمحى له...إدى له إشارات. -

 صاحت بفروغ صبر:

 ما أنا باديله وبقاله نص ساعه مش فاهم. -

ظهر على وجهه تعبير من تم تصويب مسدس إلى رأسه وظل على هذا الوضع 
صرف دون أن يشعر لفترة فبدأت يد أمى تبحث عن الحقيب ة بهدوء لكى ت

أنه من البادى أنه أصابه الخبال ولكن فجأة دوى جرس هاتفها فأجفلت 
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 وأصيب هو بالفزع فردت قائلة:

بى...  - حوسه.34/0مين...إيه...وال ت الم  ...أخيرا هاتتجوزى ياب

 ثم أغلقت الهاتف وقالت له:

ه...حجزت  -  .34/0دى أمي

 قال بسعادة:

 جميل...دى أخبار هايله. -

 ثم قال برقه:

 عقبالك. -

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

اولت أمى فستان زفافها من الدواب ووضعته جوارى على الفراش وهى  ت
 تقول:

ه...بس لسه شغال تأملت الفستان وطارت  - هو إتبهدل شويه من الرك
وات إلى الوراء...أ ضواء...أضواء كثير ربما أكثر ذاكرتى فى آلة الزمن س

من الازم...أمى فى ثوب الزفاف تبدو كأمير أسطوريه تزف إلى فارس 
...تيته  ط سعاد ط محبه...ط مغوار يرتدى بدله سوداء...ط

ط سعاد تقول لى:  جيان...وط
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 عقبالك ياروح قلبى أما تكبرى وتبقى عروسه. -

فى رأسى اآن  ظلت كلمة عروسه ترن فى رأسى من يومها ورنت
 بالذات...قطعت حبل أفكارى بيدى وقلت:

ين دى كلها إا إنه لسه شكله حلو وستايل. -  تصدقى ياسوزى بعد الس

 قالت لى وهى تلوح بإصبعها أمام وجهى:

 بس ازم نخس...مش هايهون عليا يتقطع هو راخر. -

 خرج قرد من الدواب وقتها وهو يتراقص للحظات وقال:

 ى.إبقى قابلي -

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

 أمسكت رشا بقائمة وقلم ومضت تعلم فيها وتقول:

اش عالورد...عايز ورد  - ...ما إتفق التورته...الباند...الـ دى جى...الورد...آ
 لونه إيه ياعروسه؟...

 قلت لها:

أبيض...عايز كل حاجه بيضه ليلتها...حتى وجدان هايلبس بدله  -
...أخيرا هافرح.بيض  ا...ياااا

 مال رأس رشا إلى اليسار وهى تقول بهيام:
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...للدرجه دى بتحبيه؟... -  يااا

ا جاءت القرود واعبى السيرك والمطربة وهذ المرة زاد عليهم مطرب  وه
فسى: ى أقول ل  شعبى وأبو الغيط ووجدت

 مش عارفه... -

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

تلك الليله وحيد فى غرفة المعيشة وقد أنتهيت من قراءة كتاب عن  جلست
اجيل القهو الثاث التى  اجح...وضعت الكتاب جانبا جوار ف الزواج ال

اولت سماعة الهاتف وإتصلت بوجدان الذى كان يبدو أنه نائما:  شربتها ثم ت

 آلو...مين؟ -

ى صوته الوخمان من الجهه اأخرى فقلت له  :هكذا جائ

 آسفه ياحبيبى إنى صحيتك...بس أنا قلقانه ومش عارفه أنام. -

 قال لى:

 ليه ياحبيبتى...مالك؟ -

 قلت له:

ى؟ -  وجدان...إنت بتحب

 قال لى:
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ا بعد تات تيام؟ - ى دلوجتى وفرح  جايه تسألي

 قلت له راجية:

ى؟ - ى...إنت بتحب بى جاوب  وال

 قالى لى:

 طبعا بحبك... -

 سألته:

 إزاى إنك بتحب حد؟بتعرف  -

 صمت وطال صمته ولم يرد فقلت له:

 وجدان أنا خايفه. -

 قال لى:

بك. -  متخافيش ياحبيبتى...أنا ج

بى".  خفت أن أقول له وقتها "أنا خايفه عشان إنت ج

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

ى  تها جلست جوار تيته جيان فى بيتها شديد القدم فى السكاكي وإحتض
 بقوة ووضعت رأسى على صدرها وأنا أقول:



147 

 

 وحشانى قوى ياتيته... -

 قالت لى:

ه ماجيتليش. -  يا يابكاشه...بقالك أكتر من س

 قلت لها:

تى بتقوليلى زمان. -  قوليلى يابونبونى زى ماك

 ضحكت وقالت:

 ماشى يابونبونى... -

 سألتها:

ا نحب حد؟ - ى إيه إن  تيته...يع

هدت وقا  لت:ت

ى آدمه  - ى تحسى إنك ناقصه...فيكى حاجه ناقصه علشان تبقى ب يع
د حد ويكمل بوجود فى حياتك. قص د ع  بجد...وتاقى ال

 سألتها:

ى الحب إحتياج وبس؟ -  يع

 قالت:
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...الحب إحساس متركب من كذا حاجه...أمان  - الحب مش حاجه واحد
 العذاب حته من الحب.وإرتياح وإحتياج وغير وحتى التملك...حتى 

ين:  قلت لها وأنا مغمضة العي

 كامك حلو قوى ياتيته. -

 قالت لى:

ين إتعاشت وعيون شافت وقلب ياما ورد  - د مش كام يابونبونى...دى س
 عليه.

 سألتها:

 هى مامى وبابا صاح كانوا بيحبوا بعض. -

يهه تجتر فيها أحزانها على بابا صاح الذى أختطفه  الموت فى عز صمتت ه
 شبابه ثم قالت:

...سوزان وصاح مالحقوش يحبوا بعض...وياسبحان  - ماقدرش أقول كد
اه...لو سوزان وصاح كانوا كملوا مع بعض يمكن كانوا إتطلقوا...كانوا 
ش إن سوزان حبت  مختلفين قوى وإن كان صاح حب سوزان فماظ

تى بس إللى فى قلبى على لسا  نى.صاح...أنا آسفه ياب

تها بقوة أكثر وقلت لها:  إحتض

 أنا خايفه أتجوز ياتيته. -
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ان:  ربتت على رأسى وهى تقول بح

تى...ماتخافيش. -  ماتخافيش ياب

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

ى ويقول "قومى إتجوزى  اك من يغ نمت فى فراشى وأنا أكاد أقسم أنه ه
ت خائفة ى أرى القرود إياها  ياحيلة أمك" طيلة الليل وك من أن أفتح عي

بعث من تليفزيون  ية ت وم والتظاهر بأن اأغ تتقافز حولى لذا آثرت ال
 الجيران...

ى فقط أن يخرسوا...  أتم

 فرحى غدا يا أوباش...
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(12) 

 2 - فرح ماما

 " يابختها "
- ...  مش عايز غلطه واحد

كل شىء فى قالتها رشا لمدير القاعة وهى تشرف على  
 المكان...الزهور...الطاوات...الفرقة...حتى اأغانى:

ية قلبى دليلى تشتغل ما أاقيش غير السبوت ايت على  - عايز أول ما أغ
 العريس والعروسه...مش عايز أشوف نور.

 ثم إتصلت برقم ما وقالت:

العريس وصل وا لسه...وصل...أوكيه...خليه يجهز علشان العروسه  -
 ا وصلت من الكوافير...هم إتحركوا من نص ساعه.زمانه

 ثم أنهت المكالمة وإتصلت برقم آخر وقالت:

ومش عايزين  11لـ  5أيو ياجانيت...العروسه متأخر ليه...الحجز من  -
 تكاليف أوفر.

 ثم أنهت المكالمة وإتصلت برقم آخر وقالت:
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 وكيه.أيو يامدام محبه...إيه اأخبار...على وصول...أوكيه أ -

 ثم أغلقت الهاتف وهى تقول لمدير القاعة:

ا يستر...دلوقتى بقى...إيه المفارش البشعه دى. -  رب

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

...  نظرت إلى نفسى فى المرآ

...  يااا

 من هذ العروس الجميلة...

 هل هى أنا...؟

ى ولكن...  نعم تشبه

 إنها أنا...

ى أمى على   خدى وقالت لى:قبلت

 مبروك ياعروسه. -

يها الدامعتين فقالت: تها ثم نظرت إلى عي  نظرت إليها وإحتض

 دى دموع الفرح ياحبيبتى... -

تها مر أخرى وقلت لها:  إحتض
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 أوعدك إنك مش هاتبكى تانى ياماما... -

 قالت لى:

ك. - ...بموت فى كلمة ماما م  ياااا

ين وقلت:  نظرت إليها دامعة العي

ها. -  وأنا عمرى ما هاحرمك م

ى بطرف إصبعها وقالت:  مسحت عي

 مكياجك هايبوظ ياحبيبتى... -

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

...إنتو مين؟ -  آآآ

دما رأت الحاج والحاجة والحاشية إياها فقال لها الحاج.  صرخت رشا ع

هال عين أعيان كفر نهله  - ونائب دايرتها ودى آنى الحاج عبد الدايم ال
...  حرمى الحاجه سعد

 قالت رشا بعصبيه:

؟ - ى كل د ى إيه يع  يع

:  قالت الحاجه سعد
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 آنى أبجى أم العريس يابرنسيسه... -

 قالت بإحراج:

...إتفضلوا إتفضلوا. -  آ

ط سعاد التى ما  هم ودخلت ورائهم ط دخلوا ودخلت الحاشية وإتخذوا أماك
 بها قائلة: أن رأتها رشا حتى أمسكت

...أخيرا لقيتك...أخبار العروسه إيه؟ -  مدام سعاد

: ط سعاد  قالت لها ط

 جاهز وقاعد فى اأوضه ومعاها أمها وعم العريس. -

 سألتها مر أخرى:

 والعريس...أخبار إيه؟ -

: ط سعاد  قالت ط

...حايدخل من ورا زى ما قولتى. -  العريس بر

 قالت لها:

ية أسمهان إللى العروسه مدام  - ى...الـ دى جى مش اقى أغ ...إلحقي سعاد
.  طلباها...ومين المعلم ياسين إللى العريس طالب أغانيه د

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 
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 جاهز ياعروسه...خاص...فاضل دقايق. -

ى نوبة من القلق وأقسمت بداخلى لو ر  أيت أى قالها لى دكتور ثروت فإنتابت
فس بهدوء...أحافظ على إنتظام  قرد سأضربه بالرصاص...حاولت أن أت
ضربات قلبى...أحاول الحفاظ على أعصابى وثباتى اإنفعالى وأمى تقول لى 

 محاولة طمأنتى:

تى مسروعه عالجواز...آديكى هاتتجوزى  - إهدى ياحبيبتى...مالك...مش ك
 مقدم درك نهله.

 بإحراج:ثم نظرت لدكتور ثروت وقالت 

 أنا آسفه. -

ة...ماذا دهانى؟...لماذا ارتجف بهذا الشكل؟...ماهذا الشعور العجيب  اللع
ا مدرسة الجبر بامتحان  دما فاجئت الذى لم اشعر بمثله اا ع
مفاجئ؟...لماذا ا اطيق فستان الفرح على جسدى؟...لماذا ا اطيق 

ى... ئة؟...لماذا ا اشعر ان  عبارات الته

 برعب:صحت فجأة 

 مامى...أنا مش ناقصه. -

 قالت امى بضيق:

ت...باش وقاحه. -  ب
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 قلت وأنا على وشك البكاء:

قص...أنا مش بحب...أنا  - بجد...أنا مش ناقصه...مش حاسه ب
 حاسه...أنا...أنا...

ى أمى وهى تقول: ت  ثم إنهرت باكيه فإحتض

تى...مالك.ا إله إا اه...أستغفر اه العظيم...مالك  -  ياب

ى وأنا أقول:  أبعدتها ع

...ازم. -  وجدان فين...ازم أتكلم معا

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

العروسه هاتدخل مع عم العريس علشان كد ازم تغيروا الدخله من الـ  -
 ودنج مارش لـ هيركمز ذا برايد...

ط محبه   حتى صاحت:قالتها رشا على الهاتف وما أن رأت ط

 مدام محبه...مدام محبه. -

 قالت لها محبه بذوقها المعهود:

دم. -  إيه...أف

 قالت لها رشا:

 بخصوص خالد سليم...هو جاى فعا؟ -
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 قالت لها بملل:

 قاعد بر فى اللوبى...لو مش مصدقه روحى إسأليه. -

 قالت رشا:

 قولتى له إن نمرته بعد البوفيه... -

ط محبه:  صاحت ط

مودموزيل رشا...أنا عارفه كويس أنا بعمل إيه ومبلغاكى إمبارح بالليل بكل  -
ى تماما وإنسى وجودى إنى بالعربى كد مش  ى فكك م حاجه يع

 طيقاكى.

وتركتها فى بركه من اإحراج عاجز عن السباحه معقودة اللسان عاجز عن 
.  طلب المساعد

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

دق بالهلع لرؤيتهم عروس تجرى بفستانها وسط أ صيب نزاء الف
ت أجرى...أجرى...أجرى كمن يطاردنى الشيطان...حتى  الجموع...ك

 وصلت إلى القاعه ووجدت أحد مساعدى رشا على الباب فسألته:

 العريس فين...؟ -

 فقال:
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...عم العريس فين؟...المفروض إنك تدخلى  - يكى جو العريس مست
...  معا

 قلت له راجية:

...أرجوك. -  أرجوك خش قوله إنى عايزا

ه وهو داخل إتصل بالهاتف وقال:  نفذ أمرى ولك

دنا مشكله... -  الظاهر ع

غاب بالداخل ووجدت أمامى أمى ودكتور ثروت يهروان نحوى وقالت أمى 
 وهى تلهث:

تى...مالك؟ -  إيه ياب

 قلت لها محاولة التظاهر بالهدوء:

ها قبل ما مامى...لو  - سمحتى...فيه حاجه مهمه عايز أسأل وجدان ع
 نتجوز...أرجوكوا.

 خرج وجدان ساعتها وقال:

 إيه فى إيه؟ -

بهرا:  وما أن رآنى حتى قال م

...إيه الجمال د كله... - ت بيك يارب...إيه الجمر د  آم



158 

 

 إلتفت إلى أمى ودكتور ثروت قائلة:

 ممكن تسيبونا لوحدنا؟ -

*   ***   ******   ***   ***   ***   ** 

دق وواجهته وسألته:  خرجت أنا وهو إلى حديقة الف

ى؟ -  وجدان...إنت بتحب

 بهت للسؤال ولم يرد فسألته:

 ليه كل ما أسألك بتسكت...للدرجه دى مش متأكد. -

 ظل صامتا فقلت:

حبش بعض. - ا ماب  مشكله كبير ياوجدان...إح

 نظر إلى بغضب وصاح:

يش؟ إيه...إنتى -  مابتحب

 قلت له بعصبية:

...كفايه بقى. -  كفايه عصبيه وتهليل بقى...زهقت من إسلوبك د

 قال بعصبيه أكثر:

 للدرجه دى إسلوبى مابجاش عاجبك؟ -
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 قلت له:

حبش بعض...ممكن نكون معجبين  - وجدان...أنا خايفه...خايفه نكون ماب
ا ش إللى بي حب...كل  ببعض زى أى راجل ما بيعجب بست بس ما أظ

مشكله كانت بتحصل فى الشهور اأخير كانت بتبعدنا 
اش...حسيت بيك ياوجدان...حسيت إنك بدأت تاخد مسألة  مابتقرب
ى  ا...إنت لما قربت م ا قدام أهل جوازنا كواجب...علشان شكل
ى" أو "الجواز  طلق "وإيه يع شخصيتى ماعجبتكش وخدت الموضوع من م

ا من بعض" بس أ.. ا جوازنا ممكن يبعدنا أكتر...أكيد هايقرب .إح
 هانتطلق بعد كام شهر.

ون ثم  بدا كمن أصيب بطلق نارى فى رأسه ومضى يدور حول نفسه كالمج
 قال:

ا  - ه سارجانا وإح إزاى ما أخدتش بالى من حاجه زى دى...كانت السكي
ا  حب بعض...إهتمي تجوز بس مش ب ا ب ا ك ين...فعا...إح مش داري

ا بالفستان وما  بالعفش اش بدراسة أخاج بعض...إهتمي ونجاوته وماإهتمي
ا معاد الفرح وبعدنا عن  ا وا بطريجة تفكيرنا...جرب اش بعجول إهتمي

 بعض.

هدت فى إرتياح وقلت له:  ت

ى... -  الحمد ه...الحمد ه إنك فهمت
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 قال لى:

 ودلوجتى إيه العمل؟ -

 قلت له:

.أهلك إللى جم من البلد...الحجز...خالد سليم يانهار أسود...الفضيحه.. -
 إللى قاعد فى اللوبى.

 صاح:

ك. - ى وع  سيبك من الفرح والدوشه دى...آنى بتكلم ع

 إبتسمت وقلت له:

عادى...هانحاول نعرف بعض أكتر...هانحاول نحب بعض...ومين  -
ا... ا مش هايبقى ه  عارف...بس ساعتها فرح

 قال لى:

 أمال فين؟ -

 مبتسمه: قلت له

ب بتاع الحابسه. -  على الكورنيش...ج

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

هم. - ...المأذون وصل والعريس والعروسه مش اقي ى يامدام سعاد  إلحقي
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ط سعاد التى ردت عليها بعصبية:  صرخت رشا بهذ العبارة فى وجه ط

تى إهدى...إهدى...هو إنتى إللى مش  - ك...أهى ليله وتعدى ياب اقيي
 بالطول وا بالعرض ماهى أصلها جوازة عيال.

 صرخت رشا:

إنتوا ليه عايزين تبوظوا الكاريير بتاعى...ليه من ساعة ما شوفت العيله دى  -
 وأنا حاسه إن مستقبلى ضاع.

: ط سعاد  سألتها ط

 إنتى ليه ما إتجوزتيش يارشا؟ -

 ريه أدبيا وهى تصيح:خرجت رشا من ثوب اإحتراف وصارت عا

وهو أنا شغاله الشغانه دى ليه...ماهو علشان عايز أتجوز...وكل فرح  -
ى عريس والفرح يخلص وماشوفش ضفر راجل  أعمله أقول أكيد هايجي
بس أقول يابت لسه نصيبك ماجاش,الفرح إللى جاى تعوضيه 
ى عايشه...بس من حقى أتجوز...عايز  ومايحصلش...وآدي

 اااااااز.أتجواااااا

ما إنفجرت فى رشا فى البكاء ومضت تربت على  ط سعاد بي تها ط إحتض
 ظهرها وهى تقول:

تى بعقلك...اه يقطع الجواز  - تى...ماك ى ياب اه أكبر...اه أكبر...ياعي



162 

 

ين الجواز.  وس

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

مر الحبيس وهى تردد:مضت أمى تزرع غرفة العروس جيئة وذهابا كا  ل

تى. - ا يهديكى ياب تى...رب ا يهديكى ياب  رب

 صاح فيها دكتور ثروت:

- .  إهدى ياسوزان هانم...مش كد

 صاحت:

 أنا بدى أفهم فى إيه...هى مالها...بتتصرف كد ليه؟ -

 قال بهدوء:

 شويه وهاييجوا والليله تمشى إن شاء اه. -

 قالت له:

ا أعصابك...بجد آسفه.أنا آسفه بجد  - الك وحرق  يادكتور...ج

 قال لها:

 ماتقوليلى ياثروت: -

 عقدت حاجبيها مستغربة...فقال بصوت عال:
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ا فى  - دكتور دكتور...كفايه بقى...بالذمه مش حاسه بيا من يوم ما إتقابل
المزرعه...مش حاسه بيا طول الشهور دى وأنا بحاول أتقربلك حتى لما  

ا فى الكازي ه ك ت عايز أفاتحك فى الموضوع بس جه تليفون أمي و ك
ى  ت حاسس بالدهشه آ إنى فوجئت إنك بتبادلي ولخبط الدنيا...ك

 نفس الشعور.

 ثم جثا على ركبته كالفرسان وقال:

ى؟ -  سوزان...تقبلى تتجوزي

 وفى تلك اللحظة الحاسمة دخلت إلى الغرفة ومعى وجدان وأنا أصيح:

 يامامى...أنا مش هاتجوز خاص...أنا و...باركيلى  -

تجمدت أمام مشهد دكتور ثروت الراكع أمام أمى محمرة الوجه مرتعدة 
 اليدين...نظر إلى دكتور ثروت بكراهيه ثم نظر إلى أمى قائا بتوسل:

ى؟  - ى...تقبلى تتجوزي  أرجوكى ياسوزان...جاوبي

 صحت قائلة:

 ياسوزى...الراجل هايجراله حاجه. طبعا تقبل...دى بتموت فيك...إنطقى -

 تلعثمت أمى وتلجلجت وتمايلت وتعثرت ثم قالت:

 موافقه... -
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ى فوجئت  صحت فى جذل ثم إختطفت هاتف وجدان وإتصلت برشا ولك
ط سعاد تجيب:  بط

 إيه ياوجدان...إنت فين...المأذون وصل. -

 قلت لها:

ط...رشا فين؟ - ه ياط  أنا أمي

 قالت لى:

اس رشا تعب - ام...المهم إنتوا فين ال انه شويه وأخدت مهدىء ودخلت ت
 بتسأل.

 قلت لها:

ا كوافير  - اس وقوليلهم العروسه ها تتأخر نص ساعه وإبعتيل إعتذرى لل
 بسرعه.

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

تبادلت اأثواب مع أمى وجاء الكوافير وأنجز عمله بسرعة خرافية ووقفت أنا 
وهى ووجدان أمام باب القاعة فأمسكت بيدها التى كانت باردة كالثلج 
ا لأخرى قبلة فى الهواء ثم  ا فى عين اآخرى وأرسلت كل م ونظرت كل م

ية "هيركمز  ذا برايد" تأبطت أمى ذراع وجدان وإنفتح باب القاعة على أغ
تها  ت إب ودخل كاهما ووقفت بالخارج أنظر إلى أمى وأنا أبكى وأفكر...ك
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تى وأسلمها بيدى إلى عريسها...أشرف على  وات واليوم هى إب طوال هذ الس
ت  فسى...أضع الطرحه على رأسها بيدى...ياله من شعور...كيف ك تها ب زي

ت تزوجت الليلة ؟...دخلت القاعه ورأيت سأحرم نفسى من هذا الشعور لو ك
:  الحاج عبد الدايم يقول للحاجه سعد

...الواد ولد الفرطوس ساب البت وإتجوز أمها  -  إيه د

 قالت الحاجة سعد وهى تشير بإصبعها:

...هو فرح مين د  - أ أ...بص ياحاج...دا الدكتور ثروت خدها من يد
 ياحاج؟

ط سعاد الجالسه بجوارهما:  قالت لهما ط

ين بيحبوا بعض...فرح صاحبة عمرى على أخوك ياحاج...مش ف - رح إث
؟  حاجه تفرح برد

 سألها:

ه ووجدان؟ -  أمال أمي

: ط سعاد  قالت ط

ا  - ه ووجدان قدامهم شويه..أهم لسه صغيرين ومين عارف رب ياسيدى أمي
مخبيلهم إيه...إنما ثروت وسوزان لو ما إتجوزوش دلوقتى مين عارف 

 إمتى تانى.ممكن يتجوزوا 
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ا جئت وسلمت عليه وقبلت الحاجه  إبتسم الحاج فى سعاد وهو يراقبهما وه
ى:  التى سألت

 إيه يابتى...إيه إللى جرى؟ -

 قال لها وجدان من خلفها:

 مش وجته يامه...الليله دى عايزين نفرح ونأجل الكام لبعدين  -

ا وقفت أتأمل أمى...حيث بدت فى ثوب الزفاف كأمير أس طوريه تزف إلى وه
ط  فارس مغوار يرتدى بدله سوداء...ذات اأضواء...ذات الفستان...ط

ى قائلة: ت ط سعاد التى إحتض  محبه...ط

 عقبالك ياروح قلبى أما أشوفك عروسه... -

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

؟...إنت بهت عروسه...هل سأصير يوما ما عروسه؟...وأحظى بليله ساحر كهذ
ا نعد  ى كل هذ الشهور ك ها...هى أن ت قد عميت ع فجأ إلى حقيقه ك
لفرح أمى ا فرحى أنا...فخطوبتى أنا ووجدان هى التى هدت قلب ثروت إلى 

ة وقلب وجدان...  قلب سوزان وباعدت ما بين قلب أمي

ها تحولت إلى ليلة  كادت أن تكون الليلة بداية حياة تعيسة لزوجين ولك
لحياة جميلة بين قلبين عرفا طريقهما إلى بعضهما البعض بعيدا عن  البداية

ى وطقم الفضة...اللهم وفقهما  المهر ومتاهة العفش ومشاكل إنتقاء طقم الصي
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 وأرزقهما هدوء السر وراحة البال...

 أمين...
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 الخاتمة

 " أخييييييرا"
إستكمالها وتوسيعها تزوجت أمى ورحلت مع زوجها إلى المزرعة وبدأ فى 

ة حقيقية...تحولت أنا ووجدان إلى صديقان  وتحويلها إلى ج
حميمان...كا...لم نتزوج وعلى اأرجح لن نتزوج ولكن من يدرى ما قد 
اول  ى توقفت عن ت يحدث...المهم إنه فى حياتى صديقا وفيا ناصحا ولك

 الحابسه بسبب متاعب فى القولون.

نى...تلك الفاحة الريفية الباسلة التى لم ولن تتخلى أعيش اآن وحيدة مع تفا
ى...هى اأخرى صديقة لى وونيسة وحدتى...توفيت تيته جيان بعد زواج  ع
ين ولكن مثلوجة القلب...لقد ماتت  أمى بأسابيع قليلة...ودعتها دامعة العي
قوصة...وهذا عزاء لو تعلمون  هذ المرأ بعدما أدت رسالتها كاملة غير م

 ظيم.ع

فسى...كان زفافها  عولجت رشا شلبى نفسيا لفترة ثم تزوجت من طبيبها ال
اسبات...إعتزلت بعدها العمل نهائيا.  بسيطا فى دار م

وى التقاعد قريبا وكتابة كتاب عن  ط محبه التى ت أنا أعمل اآن معدة مع ط
دما اة ع  حياتها...كذلك تريدنى أن أصبح مذيعة وأن آخذ مكانها فى الق

 تتقاعد.
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ة من مطرب مبدىء أنتجت له أول  ط سعاد للمرة الثام تزوجت ط
د  أغانيه...كانت كل مؤهاته لكى يكون زوجا على حد تعبيرها "الواد ع

. "  عضات وشعر فى صدر

ا كلما واتته الفرصه  أنا ووجدان نعمل معا ومازال يحاول فتح موضوع زواج
ى أصد بأدب.  ولك

...ستسألونى عن القرود...ا...لقد غادرت حياتى إلى اأبد...ورحل جميع  آ
 المطربين واعبى السيرك وخافه...أصبح عقلى أكبر من هذ الترهات اآن.

وات...فأنا ا أملك  ه الس هل سأتزوج؟...ربما...ربما ا...سؤال ستجيب ع
 إجابه....

           

ه صاح توفيق   أمي

 2449سبتمبر  9القاهر 
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