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أين أنا؟! اسم العمل:    

نوڤيل نوع العمل:   

مي محسن عامراسم الكاتبة:   

جنة محمد تصميم داخلى وتنسيق:   
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 أين أنا؟ 

 

 *** استغفر هللا العظيم و اتوب اليه ****"" 

 

حين اشرقت الشمس فتح الناس أعينهم علي  رنين  

اصوات الفرح بكل الشارع معلنه وصول يوم 

بطلتنا المنتظر،  تسلل الضجيج ألذنها وبدأت 

تستيقظ علي زغاريد والدتها  وأقاربها وجيرانها 

الذين أتوا محملين بالهداية ويعرضون خدماتهم في 

من   عون األم التي لديها كم من الطلبات وال تعرف

أين تبدأ لتنهيها ، يقتحمن الباب ويدلفن قبل أن تأذن  

لهن يجلسون بجوارها ويبدأون بالحديث ويجذبن  
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يدها يميناً ويساراً ويزيلون عنها الغطاء يحفزونها 

 علي النهوض وترك ذلك التخت  وتلك الغرفة  

 _جايبه النوم ده منين؟ 

 _خالص انسي االحالم بقي واقع ، وبقيتي عروسة  

لم يجد النوم مستقر له بجفونها وسط هذا الضجيج  

 فهرب، فتحت مقلتيها وتأففت  

 هناء: خالص صحيت أتهدوا بقي 

نفضت عن جسدها غبار النوم ، وعطرت فمها  

 بأذكار الصباح   

) الحمد هلل الذي أحيانا بعد أن اماتنا وإليه النشور،  

ارزقنا خير هذا اليوم وخير ما بعده وابعد عنا اللهم  

 شر هذا اليوم وشر ما بعده(
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توضأت وحين فرغت من أداء فرضها وجدت  

والدتها تفترش األرض بجوارها وتنظر لها و 

 السعادة تنير وجهها 

االم : اللي يحصل بينك وبين جوزك زي ما عينك  

ما تغمض ما يطلعش بره ، الحوار هو اللي هيحل  

خالف بينكم ، امشي علي قد مرتبه ما تتعبهوش  اي 

بطلبات ممكن تستغني عنها او تتأجل ، علي اد  

حبك ليه حبي أهله وعامليهم كويس زي ما تعامليهم  

ها يعاملوا والدك ، وبيتك ديما مرحب بوجودهم ده  

بيت ابنهم وخيره هو اللي يكلوه وده حقهم عليه 

سلف   وعليكي ، امي كانت ديما تقول لي ، كله

ودين، واللي تزرعيه معاهم انهاردة هتالقيه في  

 والدك بكره
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ظلت توصيها به وباهله خيرا ثم رابطت علي كفها 

 وقبلتها ،

بمعاونة الفتيات استعدت وذهبن لصالون التجميل ، 

تورمت ركبتيها من كثرة قرص الفتيات اللواتي 

يرغبن اللحاق بها عروسات ، مع بدايات زحف 

روب كان رجال الزينة انتهوا من  الشمس نحو الغ

تعليق اإلضاءة ونصب مسرح العروسين وترتيب 

الكراسي للمدعوين ، جذبت الموسيقي المنبعثة من  

مكبرات الصوت كل شباب الشوارع المجاورة ،  

اعلن صفير السيارات وصول العروسان ، الذان ما  

إن خرجا من السيارة حتي استقبلهم الجميع  

 والدعوات بالسعادة بالمصافحات والقبل 

اخذت هناء نفس عميق وزفرته لتهدا جسدها  

المنتفض فرحا مختلط بالدموع من فرط السعادة،   

ساعات متواصلة يرقصون لم يهدأ أحد إال حين  ٤
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وصل الشيخ وبدا يتلو بعض اآليات واألحاديث  

وختم كلماته بدعاء ردده الجميع خلفه ) بارك هللا  

ينهما في خير وسعادة لهما وبارك عليهما وجمع ب

ورزقهم ذرية صالحة وأعانهما علي نشاءها كما  

يرضي هللا ورسوله ( حين أنتهي الزفاف ودعتها  

 والدتها واخواتها بالدموع  

 والد هناء: هي هتجوز مش هتهاجر

والدت هناء :  أضرب مين أنا الصبح وازعق لمين  

 العصر؟!  كانت ماليه عليه البيت 

 تقدر علي الرد   تبكي هناء أيضا ً ال

ايهاب: لمحمد آخر العنقود ، هي هتجوز اصال 

 عشان تهرب منك وتنام براحتها

سخريته وهو يتحدث موجه ضحك ضربت الجميع  

. 
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لم يفتح أمامها باب شقة بل فتح لها باب جنة 

األرض كما وعدها . لم يزعجها صغر الشقة وال  

 بعدها عن منشاءها بل كانت لها حياة 

الثانية ظهر أول اختالف بينهما حين في ليلتهما 

 اغلق اإلضاءة وباب الغرفة ليناما 

 هناء : أنا بخاف انام في الظلمة 

ايهاب: ايه الهبل ده متجوز طفله أنا ، وانا استحاله  

 انام في النور  

تجادال كثيراً حتي عقدا اتفاق وسطي ، اغالق  

اإلضاءة أن كان سيترك باب الغرفة مفتوح ليتسلل  

 نور الصالة فيومض الغرفة قليال  عبره 
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تمر االيام بسرعة وهما ينهلن من السعادة علي قدر  

استطاعتهما ، تنام كما يحلو لها ال يوقظها أحد  

وساعدها علي ذلك سكون الشارع الذي تقطن به ،  

شوارع المدن الجديدة هادئة، المباني متباعدة ال  

تسمع صوت قاطنيها تحاوطها مساحات خضراء ،  

صوت غير حفيف األشجار ونغمات العصافير   ال

 الساكنة باألشجار،  علي عكس شارعها القديم  

وفي الليل يسكن كل شيء ، حين يعود ايهاب 

ويتناول العشاء وينهل من فيض حب زوجته 

ويذهب إرهاق العمل يجلسان بالشرفة يتناولون  

فاكهه او كوب شاي وبعض المعجنات التي تعدها 

 هناء بكل حب

بعد أن ملت من طلبها في أن يخرجوا للتنزه وهو 

دوما ما يرفض ، وهذا اختالف اخر ظهر بين 

طباعهما هو يحب المكوث بالبيت وهي تحب التنزه 
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خاصةً أن المدينة التي يسكنون بها شوارعها نظيفة  

وخالية والحدائق تحاوط البنايات، السير بها بدون 

التمست له  هدف يسر النفس ويزيل االكتئاب، ولكن 

 عذر ارهاقه من العمل  

اختالف اخر ظهر بينهما ، حزنت حين عرفت أنه  

ال يصلي بانتظام فهو يعود من عمله بعد العشاء  

بساعه يومياً تظن أنه يؤدي فروضه بالعمل ولكنه  

أخبرها بالحقيقة ان بالعمل ال وقت حتي لدخول 

 الحمام  

ن  لم يشعروا بمرور األيام حتي بدأت هناء تشكو م

دوار شديد وعدم رغبه في الطعام وان تناولت  

 القليل تركض للحمام تفرغه بثانيه 

رفرف قلبها وحلق من السعادة عندما هنئهما 

 الطبيب بحملها 
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وضعت الشتاء قدميها والصقيع يتسلل ليضرب 

العظام فاضطر ايهاب لخوض جدال اكبر معها، هو  

فة  يريد غلق الباب ليحجب الهواء البارد عن الغر

 وينعما بنوم دافئ . 

المساحات الفاصلة بين مباني المدن الجديدة هي 

ملعب الرياح وملهي الهواء فيصير أبرد من أحياء  

مصر القديمة التي تتالحم بيوتها ومكدسه بالسكان  

فتتالحم أنفاسهم وتخلق الدفء في الهواء، تنازلت  

اخيرا هناء عن أمانها بالنور حين فتح لها ذراعيه  

ن باب الغرفة ، غمرها امانه واستطاعت عوضا ع

النوم بالظالم، مرت  الشهور في سعادة وترقب  

 لقدوم اول ذريتهما  

كلما عاد من عمله تحثه علي أن يأمها ويصلون  

العشاء ولكن دوماً ما يرفض بسبب إنهاك جسده من 
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العمل وبيوم الجمعة حين يمل من طلبها له بأن  

 يصلوا سويا ينفعل عليها 

 : أنا اللي هتحاسب مش أنت ِ  ايهاب

تحزن من رده واستهتاره بعقاب هللا علي تركه 

 الصالة ، فتتركه وتصلي هي 

الحياه بالمدن الجديدة كل شيء بها باهظ الثمن حتي 

الخضروات فاضطر ايهاب أن يشتري هو بعض  

 الطلبات من الباعة الجائلين بشارع المصنع

 

 محمد******اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا 

 

اسعد ايام حياتهما رغم االلم الغير محتمل والصراخ  

، تبخرت معاناتها حين سمعت صوت صراخها  

ثانيه ويدوي االخر بصرخته ،تقدمت نحوها الطبيبة  
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وهي تحمل لها تؤامها ملفوفان بالمنشفة قبلت 

 جبينهما وبدأت تسترخي . 

انتهت ايام النوم ، حين يغفيان تحاول أن تغفو هي  

 تستطيع تظل تهرول ما بين  االخرى ولكن ال

المطبخ والغرفة تعد طعام زوجها المكد بعمله  

وتنظف الشقة والثياب اال تلك األيام التي تأتي 

والدت زوجها لزيارتهما ، ما أن تفتح لها هناء  

 الباب وتبتسم بقوة حباً وسعادة بقدومها ،

 ما إن تجلس على األريكة 

نامي وانا  والدة ايهاب : قومي يا هناء خدي دش و

 هأخد بالي من الوالد  

 دلفت من عيون هناء دمعه  

هناء : مش عارفة اسرح شعري وال انام أنا تعبانه 

 قوي يا ماما 
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 ترابط عليها بحب 

والدة ايهاب: ماعلش األمومة مش سهلة واال  

 ماكنتش الجنة تحت رجلينا  

تنهض هناء وما أن تقف تحت صنبور الماء  حتي 

ء بكاء أحد طفليها ولكن سريعًا ما  يغزوا صوت الما 

 تهدهده الجدة وتستطيع اسكاته 

استطاعت هناء اخير أن تمشط شعرها باهتمام 

ولكن قلبها لم يطاوعها أن تنام أعدت الطعام ورتبت 

االغراض بالمطبخ والثالجة ،فال تأتي والدت 

زوجها خاليه الوفاض دوماً تكون محمله بأكياس 

 وبعض الخضروات والفاكهه  األرز والسكر والدقيق 

تراقب من حين آلخر طفليها وهما على قدم وذراع  

جدتهما ساكنين بال ازعاج وكان بهما مخدر 

 لصراخهم فتتذكر كلمات والدتها 
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 والدة هناء : االطفال بتحس بالحنان والحب   

في اإلنسان من غير كالم اول ما يحسوا بحنان 

 وحب يتشبع االمان عندهم وينامو 

تلك الجدة بقلبها الكثر من الحب ألحفادها تحملهم   

منذ أن يستيقظوا بالصباح، وفى المساء تفسح  

المجال لهناء وايهاب أن ينعما ببعضهما دقائق  

 يروون فيها ظمائهما لبعضهما 

تدعها تغادر بكل  في الصباح ترفض هناء أن

 الطرق تقنعها بالمكوث معها عدت ليالي  

 والدة ايهاب: خالص يا هناء شبعت 

هناء : ده كله من خيرك وخير ابنك ، الزم تأكلي 

 كويس عشان الدواء ما يعملكيش هبوط  

قبل أن تنهض هناء لتري طفلتها الباكيه تنهض هي 

 بسرعه
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 ء وال تتركها اال لترضعها هناء ، تتعامل هنا

مع والدة زوجها علي أنها والدتها كما كانت تتعامل 

والدتها مع جدتها لوالدها فالفتاة مهما كبرت تظل 

تعيد تصرفات والدتها مع المحيطين بها فهي قدوتها 

 واألصوب دوماً مهما كان ما تفعله  

اوقات مرهقه تمر علي هناء مع طفليها وحدهما 

ويهمس لها كلما زاد ارهاقها يستفرد بها الشيطان 

انها لم تستطع التنعم بزوجها وكان يجب عليها  

تأجيل االنجاب عام او اثنين ، علي مضض تستطيع  

سرقت دقائق من الزمن وتنعم بزوجها بهدوء حين 

يزيد همس الشيطان لها أن الرجل ال يتحمل انشغال  

 زوجته عنه 

منذ أن أنجبت لم ترتب غرفتها جيدا،  استيقظت 

ال تغادر الغرفة اال وهي راضية  اليوم وهي تنوي ا

 تماما عنها  
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 وهي ترتب االغراض بالخزانة سقط  

علي رأسها نوت كبير وتناثرت االوراق علي  

االرض جمعتهم وجلست تشاهدهم أنها لوحاتها التي 

كانت ترسمها ، هي موهوبة بالرسم وكم حلمت أن  

تحترفه وتصير رسامة وتشارك بالمعارض وتبيع 

اسمها في سماء االبداع ك ليوناردو  لوحاتها ويحلق 

 دافنشي

 ولكن األمومة طغت على ذلك الحلم 

اتي العيد يحمل معه لهناء الكثير من السعادة اخيرا  

سيمكث ايهاب معهم، باليوم الثاني للعيد حمل كل  

 منهم طفل وذهبا لزيارة والديها

والدت هناء: خالص مش هنشوفك غير مرة في  

 السنة 
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 وق البنتها واحفادهاتقولها بعتاب وش

هناء : وهللا ما بعرف اهرش حتي ، االكل ايهاب 

 اللي بيشتريه مش بعرف انزل منهم 

والد هناء : ربنا يسعدك هما سنيتن يكبرو  

 وتستريحي  

 وائل : ربنا يقوينا السنتين دول 

انتهت إجازة ايهاب وعاد لعمله ، لم يستطع النوم 

اء أن  باكرا من صراخ طفليه ، لم تستطع هن

 تجبرهم علي النوم ،  

 هناء :  هما سنهم كدا يسهروا طول الليل اعمل 

 ايه ؟ 

بكت ألنها أيضا تريد النوم وال يوجد بيدها شيء  

تفعله لهما، حين مل من ضجيجهم اخذ وسادته 

 ودخل الغرفة األخرى واحكم اغالق بابها  
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 تنتظر قدومه من عمله ليحمل عنها

 عبء أحدهم ولكن يظفر انتظارها ب الخذالن  

 منه ،  

ايهاب : أنا تعبان من دوشة المكن في المصنع  

ل الحديد ما بصدق اخلص عشان  ومهدود من شي

 ارجع استريح دي مسؤوليتك أنت ِ مش أنا 

يري نفسه صائب وهي تراه مخطئ ، هي تري أن 

الحياة مشاركه، زاد من خذلناها حين أخبرها أنه  

مفتقدها كزوجه بل يجب عليها قبل أن يعود أن  

 تهيء له جو هادئ ليرتح من إرهاق عمله  

 أخرجها رنين الهاتف من صدمتها بكلماته 

هناء: حسه اني مجرد خادمة من والدي لشغل  

 لي عايز زوجه متهيئه البيت إليهاب ال 
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تخرج الكلمات منها مصدومة وساخرة، ال تعرف 

 تبكي ام تضحك 

اخت هناء: والنبي أنت ِ مسكينه احمدي ربنا أنه 

اتكلم بهدوء وصوته ما وصلش بره الشقة أنا محمد 

زعق لي  أمبارح والصبح القيت الجارة بتخبط  

 تطمن اتصالحنا وال لسا  

 ذلنهما موجة ضحك ضربتهما انستهما خ

 

 ***اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد***  

 

بيوم الجمعة إجازة ايهاب ، تزينت له واعدت ما   

يحب من طعام وحاولت أن تخلق الهدوء بالبيت ، 

اجلست طفليهما بغرفتهما وتركها يلعبان بالمكعبات 

 وجلست بجواره تضاحكه ، دقائق حب  
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 قليال وسعادة انستهما أعباء يومهما وهمومهما 

رويدا رويدا يكبرا ولم تصغر مطالبهم ، مهما كان  

التعب الذي تواجهه حين يخلدان للنوم ويبدأ السكون  

تشعر بملل اعتادت ضجيجهما ، هاتفت ايهاب 

بعمله لتطمئن عليه وتشبع قلبها بدقيقه حب هادي  

 معه ولو عبر الهاتف  

ايهاب: العيال دي متسلطة علّي ما تنامش غير وانا 

لبيت ، حاولي تنامي شوية عشان وشك مرهق بره ا

 قوي 

كل يوم تمنح لعقلها دفعة امل  أن العام القادم  

سيكبرا ويكون وضعها افضل ، عامان وتفاجأت  

 بحمل  اخر  

هناء: ال لن اتحمل، لم يستطع جسدي التنفس،   

بسبب صغر سنهم ال استطيع الخروج بهما  لم  

 الدائرة ؟ استطع زيارة أقاربي ، لمتي سأظل بتلك
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 ايهاب : ده رزق ربنا واكيد أنت ِ قده 

 بدأت تعود لها السعادة مع تقبلها لقضاء هللا ورزقه  

ايقظها اليوم رنين جرس باب شقتها ، تحركت نحوه  

 تسحب قدميها بصعوبة ألول مرة يصلهم خطاب  

اخطار من البنك بسداد اقساط الشقة المتأخرين عنها  

اال سيسترد البنك عامان وايضا غرامة تأخير و 

 الشقة منهم 

حين عاد ايهاب من عمله وقرا الخطاب خيم الحزن  

على وجهه ، من اين سيحضر كل هذا المبلغ ، لم  

يجد أمامه إال مصوغات هناء الذهبية ، في البداية 

هناء اعترضت وبعد تفكير ذهبت لبيعها وفي 

 الصباح  توجهت للبنك ودفعت النقود 

عر عكس حملها االول  مرت الشهور دون أن تش

 االن هناك تؤام يشغل كل وقتها ،انجبت ولد اخر
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 زاد عليها أعباء يومها  

أطفال صغار كل منهم يريد  ٣تتنفس الصعداء بهم 

أم خاصة به ما أن تنتهي من طلبات أحد حتي 

يصفعها اآلخر بطلب جديد ، اما ايهاب ووعده 

بمساعدتها قدر استطاعته ذهب ادراج الرياح ،  

 ود من عمله ال يستطيع حمل كوب ماء يع

حين يغفوا ملك ومالك يستيقظ الرضيع محمود ، 

تمر الليالي عليها دون أن تغوص في النوم ساعتان  

 متواصلتان  

مما احدث خلل في اعصابها وقل التركيز لديها 

واصبحت سريعة االنفعال ، حين رآي ايهاب حالتها  

ال لتغفوا  ساءت  حاول أن يجالسهم ويفسح لها المج

 فقد اصبحت الهاالت حول عيونها كسواد الليل القاتم 

 ايهاب : مش عارف اتعامل معاهم 
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لم يستطع المكوث معهم ربع ساعة ، يريدهم 

ضاحكين صامتين ، ال باكين، ظلت ترجوه ولكن 

حاول ولم يستطع مما جعل حالتها أسواء، حين  

شعر هو باالشتياق لزوجته الرقيقة الجميلة ، ذهب 

لوالدته ولم يغادر اال وهي معه مكثت لديهم اسبوع 

كامل حصلت هناء فيه علي بعض الراحة والكثير  

 من دعوات من قلب تلك األم الثانيه  

اهتزت األرض تحت قدميها حين دلفت علي والدت  

ايهاب الغرفة لتوقظها لتناول الفطور واكتشفت انها 

قد سلمت روحها لباريها انتحبت عليها وبكت كثيرا 

، اما ايهاب حين نقلت له الخبر انطفئ النور من  

ان  عينيه ، ماتت من كان يرزق بدعاها ماتت من ك

 يري الحياه بعينها  

 ايام تمر متثاقله ، تمرر الطعام في حلوقهم،  
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محيت البسمة عن وجوههم، ايام تالحقها شهور  

وتأخذنا دوامة الحياة ننشغل وال ننسي من شاركونا  

 الحياه 

هلت شمس الصيف الحارة ونسيم الليل العليل ، 

أخذتهم للعب  بالحديقة التي تطل عليها شرفتها مع  

 الجيران وتتسامر هي معهناطفال 

 احد الجارات : كله من أمه هي اللي بتسلطه علينا 

األخرى : ما تديهاش وش لما تجيلك  

 وماتروحيلهاش 

حديثهم اغضب هناء فهو مغاير تمام علي ما تربت 

 عليه لم تستطع الصمت  

هناء : اعتبري معاملتك الحسنه ليهم صدقه من  

 طرق بر الزوج بر أهله  
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وم ولم تعد تجالسهم بسبب كم الطاقة يوم تاله ي

السلبية التي يبثانها بالهواء حولهم وأفكارهم السوداء   

 التي لم تستطع إقناعهم بعكسها

تقبل الفتاة علي الزواج وبخلدها الكثير من االحالم، 

كأنها ستتحرر من قيود والديها وتنعم بالحرية تنام 

ها  كما تريد تأكل وتلبس وتسهر الليل كما يحلو ل

وذلك ما يجعلها تري اختالفات بينها وبين زوجها 

معضلة كبري والصدام بينهما كبير ، رويدا رويدا 

تقنع نفسها بأن تقبلها لتلك االختالفات واجب عليها  

بل تنازلها عن ما تحب إلرضائه وخلق جو هادئ 

فرض عليها وحين يحدث ذلك تغرق اختالفات هما 

 وتطفو مشاكل اخري على السطح 

يوم كاد أن يصفعها وهي تحدثه عن أنه يجب أن  ال

 يصلي حتي يكون قدوه حسنة ألوالدهم  
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 تفاجاة من رده وقفت أمامه تصطاد الحروف  

من جوفها ولم تستطع زلفت من عينيها دمعة 

صامته حين اقتحم أوالدهما الغرفة علي صوته  

العالي، مر اليوم وهي بين أوالدها بغرفتهم لم 

  تجلس معه كعادتها

في المساء حين استلقت علي تختها لتنام ضمها من 

 خلفها وهو يهمس لها 

حاجه المرتب  ١٠٠ايهاب : أنا تعبان وفي مخي 

 قليل على طلبات البيت 

 هناء : التزم في الصالة ربنا هيبارك فيهم  

 الصالة بتطرح بركه في كل شيء وبتهدي النفس  

 ايهاب : حاضر أن شاء  

 ر والخير للجميعتشرق الشمس لتحمل النو
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عندما توسطت الشمس بكبد السماء كانت تقف  

بالشرفة تضع المالبس علي االحبال لتجف فسمعت 

انين خافت وبكاء ركزت بالصوت قليالً يصدر من 

 الشرفة التي تعلوها  

الجارة : كل يوم يسهر عندها ويجي وش الفجر 

مش واعي لنفسه يترمى علي السرير ويصحي  

ي لغاية ما ينزل كدا كتير عصبي ويفضل يشتمن

اتجوز عليا ويشتمني والمفروض ما اتكلمش انا  

 انسانه

تفاجاة مما تسمع رغم محاولتها أن تصم اذانها ،  

 ظلت تردد في نفسها  

هناء: الحمد هلل أنا مشاكلي اهون من غيري يارب 

 ارزقنى نعمة الرضا  
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 اليوم اشتاقت للقلقاس تلك الطبخة التي

لم تعدها منذ أن تزوجت ألن ايهاب ال يحبها  

 فأعدتها

ايهاب : ايه داه أنت مش عارفه اني مش بحب  

 القلقاس  

 هناء : اه بس انا نفسي فيه  

انساها صوته العالي وطريقته بالحديث أن تحضر 

 باقي االطباق 

ايهاب : ما فكرتيش فيا همك أنت ِ بس طب حتى  

طب لو ما الوالد فكرتي ه تعجبهم وال ال ؟ 

 عجبهمش تأكليهم ايه ؟!

 هناء : استغفرك ربي و اتوب اليه

 دلفت المطبخ واحضرت باقي االطباق
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 هناء: عملت لحضرتك بامية وباذنجان مخلل  

اللي بتحبه والوالد حبوه لما اكلناه عند ماما اخر  

 مرة كنا هناك 

لم يعتذر أو يظهر لها خطاءه في سرعة غضبه 

نانية تناول طعامه وال كانه  والصراخ واتهامها باأل

 جرحها ،

كبرا أطفالها وارتادا المدرسة وبدأ هم اخر علي  

هموم الطعام والتنظيف واجهت تحدي كبير في 

جعلهم ينامون باكرا ويستيقظون باكرا تحدا اخر  

واجهته حين اوصلتهم المدرسة ظال متشبثان بها  

 ويصرخان فسمحت لها المعلمة بالجلوس معهم قليال 

ت ايام واعتادوا المدرسة، حين يعودان البيت  عد

تبدأ الحرب الكبرى كما تسميها هناء ، يبعثران 

ادواتهما المدرسية هنا وهناك، مهما طلبت منهم  
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اعادتها ال يدركون لها بال ، تجمعها خلفهم وهي 

 تصرخ بهم وتنهيهم عن ذلك ، تجذبهم بالهدوء

ا المدرسية  تارة و بالقوة تارة أخري لينهيا واجباتهم 

 وهم عنها اصما 

ما إن يلمس محمود كتاب يمزقه فيتشاجر معه ملك  

 ومالك 

خرجت من الحمام تركض مفزوعة علي صوت  

 صفعة ثم صرخة محمود 

هناء : ازاي تضرب اخوك الصغير كدا حرام ، قال  

رسولنا الكريم ليس منا من لم يرحم صغيرتا ويوقر 

 كبيرنا  

 مالك: هو ليه يمسك حاجتي المستر هيضربني 

 هناء : تستاهل لو بتلم ادواتك في الشنطة

 وتشيلها فى المكتبة ما كنش محمود وصل 



 

 33 

 لها انت الغلطان لما يجي بابا هقول له عليك   

االم: تربيت العيال زي ندغ الزلط ماعلش ادعي  

ديما  اللهم دبر لي تربيت أبنائي أن لم احسن التدبير 

 واللهم ال تحرمني برهم في الدنيا واألخرة  

 ذلك رد والدتها حين تهاتفها لتطمئن علي أحوالهم  

حين عاد ايهاب وبدأت تروي له احداث يومها  

وتشكوهم إليه يخذلها رده الفاتر وبعض األوقات  

ينهيها عن أن ترهقه بحديث هو في غني عن  

سماعه هي االم وتلك مسئوليتها يكفيه عمله 

 وضجيج الحديث طول اليوم  

 

***اعوذ بك ربي من الذنوب والخطايا واتوب 

 اليك****
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تفقد الكثير من األدوار  حين تصير األنثى أم 

وتصب جم تركيزها في أبناؤها حتي تصرخ 

 روحها وتشتاق لدور أخر  

اشتاقت هناء لوالديها واخوانها حد البكاء فاضطر  

 ايهاب أن يرضخ لدموعها  

ايهاب : بقالك ساعتين بتلبِس خالص مش مهم  

 تروحي لهم انهاردة خليكى للعيد 

أحزنها ولكن  صوته العالي وعدم اكتراثه لمشاعرها 

 اليوم لم تتحمل فاض كيلها  

ومطلعين عيني  أنت مش هائن ٣هناء:  أنا بلبس 

 عليك تلبس واحد فيهم حتي الشراب والكوتش 

كانت كلماتها تنفيس عن بعض غضبها منه 

وارهاقها من أطفالهما ، ولكنه لم يتحمل كلماتها 

 وبدأت بينهما مشاجرة ، حين اوصلها لوالديها 
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 ا ، ظنان منه أن والديها سيساندانه  شكاها لهم 

 ولكن والدها وقف حائط أمامه  

والد هناء : بص يا جوز بنتي الغالي أنا بحبك زي 

أبني بالضبط وربنا العالم بس بيني وبينك أنت ِ 

غلطان الحياة مشاركه وزي ما هي امهم أنت ِ  

 ابوهم 

 ايهاب : يعني اتعب بره البيت وجوه كمان

بعا بس علي االقل العبهم أخلق  والد هناء : ال ط 

بينك وبينهم حوار عشان لما يكبروا يطيعوك 

ويصاحبوك بدل ما يصاحبوا زمايلهم ويمشوا 

وراهم االب مش فلوس وبس االب امان والده  

وقدوتهم وضهرهم وهما كمان اصحابك وضهرك  

من وهما اطفال أخلق بينك وبينهم وقت عشانكم انتم 

 في حياتهم عشان لما االثنين عودهم علي وجودك 
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 تكبر زيي تالقيهم   

مكثت هناء لدي والديها يومان لم ترد العودة معه  

بالمساء كانت حزينة منه ولم تشبع من الديها  

 خاصتا ألنها لمست مرض والدها وتقدمه في السن  

أنتهي ايهاب من عمله وذهب إليها يطلب منها  

العودة اللي البيت معه في البداية رفضت ولكن  

الدها طلب منها أن تعود معه حتي ال تحدث شقاق و

 بينهما  

بمرور األيام الحظت اقتناع ايهاب بكلمات والدها  

 وخلق جو من األلفة بينه وبين أوالدهما 

أطفالها مثلهم مثل كل االطفال، دوماً ما يتشاجرون 

علي االلعاب واالقالم وحين تستطيع هناء حل ذلك 

سهم أو القناة  النزاع يتشاجرون على مكان جلو

 التليفزيونية التي سيشاهدونها، تحلم هناء بالجلوس 
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 في سكون ولو نصف ساعة تتمني أن تنام 

 كما تريد وال يزعجها احد   

كلما وجهتهم لفعل شيء ال يفعلوه ، أما حين يكون  

ايهاب بالبيت يكفي أن ينظر ألي منهم دون أن  

ينبث ببنت شفه ، يكفون عن المشاجرات ويعيدون 

 ترتيب ألعابهم وحدهم 

تتغير أحوال الطقس وال تعرف ماذا ترتدي بين  

 الصيف والشتاء فأصابتها انفلونزا موسميه

حين تمرض ال تريد شيء سوى جلوس ايهاب 

بجوارها لتنهل من حبه وحنانه ، ولكن يخذلها  

 ويذهب لعمله  

 ايهاب : لو قعدت جانبك هيتخصم من مرتبي 

والحياة غاليه واصال أنا مش بعرف اعمل حتي 

 شربه 
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 لم تكن تريد طعام أو أن ترهقه بطلبات البيت  

كانت فقط تريد التشبع بأمان وجوده وحبه ولكن لم  

 يدرك احتياجها 

منذ أن أرتاد اطفالها المدرسة وهي تعاونهم في 

استذكار دروسهم ، تقرا معهم وتدون االجابات التي 

 ال يعرفوا كتابتها جيدا  

لمدرسة  كل صباح تقرر أنها حين توصل أوالدها ل 

أنها ستغفو هي وصغيرها حين يعودون للبيت قليالً 

، وما أن تستلقي علي تختها يوخزها قلبها خوفا أن  

تغفو بعمق وتتأخر علي موعد خروج صغارها من  

 المدرسة ويصيبهم مكروه قبل أن تذهب لهم 

من المدرسة ألعباء البيت للمذاكرة دوامه تدخلها  

 وال تخرج إال وهي منهكه تماما 
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 وال تحصل علي دقيقة تستنشق بها نفس هادي 

 أو تمارس هويتها وترسم قليالً  

اقتحمت السعادة قلبها حين وقف صغيرها محمود 

بجوارها يصلي، يقلدها دون أن يفهم ما تفعل فهو 

 الزال صغير علي إدراك الصالة  

حين يكون ايهاب بالبيت تحاول صم اذنها عن  

ل وينتبه هو لهم ، مشاجرة أطفالها كي تفسح له مجا

هرول مالك ألبيه يشكوه ملك فقد ضربته بقوه وهما 

 يتشاجران على االلعاب  

ايهاب : اضربها زي ما ضربتك أنت راجل ما  

 تقبلش بنت تضربك  

 تعاليمه صواعق تضربها وحين ناقشته فيما بينهما 

 ايهاب : الزم يتعلم ياخد حقه هنا عشان  

 الشارع دهما يقبلش باإلهانة في المدرسة و
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 هيكون راجل ويتعامل مع ناس ما بتعرفي  

 التسامح  

 رده لم يقنعها الزالت تراه مخطئ 

مع انتهاء الدراسة تذكرت النادي المدرسي الصيفي  

الذي لم تغيب عنه أي عام فاثقل موهبتها بالرسم، 

وايضا تقراء بالمكتبة وتتعلم شغل الكروشيه فسألت  

م ذلك فسألت عن  بمدرسة أوالدها وجدتها ال تقي

قصر الثقافة أو مكتبة الطفل لتستحبهم اليها لتكتشف 

 مواهبهم وتحاول اثقالها وتنميتها ولكن لم تجد 

حاولت هي معهم بالبيت ولكن لم يطيعاها ال 

 يريدون سوي اللعب ومشاهدة التلفاز

هناء : ربنا قال شد عضدك بأخيك، ده دليل علي  

للي يساندوا اهميه االخوات مهما حصل هما بس ا

 بعض ويحبوا بعض  
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تلك الجمل ال تمل من صبها في اذن أبنائها حتي 

 تهدأ المشاجرات بينهم 

 

 ***اللهم اعني علي جهاد نفسي***

 

بدأ عام دراسي جديد والتحق محمود بها أيضا ذهب 

ايهاب معهم ليسدد مصروفات المدرسة ، وجد 

المدير أحد جيرانه القدامى ، توطدت عالقتهما فهما 

 وحيدا بتلك المدينة الجديدة  

يواجه العالم ركود اقتصادي ال احد يعلم أسبابه وال  

متي سينتهي ، وكل دوله تحاول ايجاد حلول  

ومصر من تلك الدول التي تحاول التخفيف تناسبها 

علي المواطن ولكن أصحاب راس المال ال يهمهم 

 سوي المحافظة على ما بأرصدتهم من نقود ، 
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 بدأت المصانع في تخفيض ساعات العمل 

 ورواتب العمال   

وبعض المصانع تخلت عن نصف عمالها وتركتهم  

يواجهون ظلمات الحياه بال معاش يتكئون عليه 

 ينهم ايهاب  ومن ب

مكث بالبيت عدة أيام في حزن يفكر فيما هو قادم 

هل ينساق خلف زمالئه ويتجهون للقضاء ليطالبون  

 بحقوقهم  

 مالك: عايز فلوس يا بابا اشتري الكتب الخارجية 

 ايهاب : حاضر يا حبيبي ربنا يفرجها 

اطفال لديهم احتياجات ال يدركون ما يمر به آبائهم 

باح الباكر يبحث عن عمل  ، غادر بيته في الص

بمدينة العاشر من رمضان تلك المدينة الصناعية  

 الكبرى، صباح تاله صباح ولم يعثر علي عمل  
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 هناء: مش الزم مصنع، دور في اي 

 سوبر ماركت كبير 

ذلك كان اقترحها وهما يتناقشان بالمساء فنظرته 

 الحزينة تمزق روحها وطلبات البيت ال تنتهي  

 ايهاب : بعد ما كنت اسطي بقطع حديد واعمل  

 أجهزة كهربائية اشتغل في الجبنة والبيض

 القي اقتراحها بعصبيه مفرطه 

هناء: ماعلش الظروف كدا مؤقتا علي ما االزمه  

 ى تمر وترجع المصنع تان

ال تعلم بماذا تخفف عنه ؟ وهي أيضاً مثقله بهموم 

البيت واألوالد الذين كبروا قليالً ولكن لزلوا  

يرهقانها معهم بمذاكرة دروسهم ال يستطيعان  

 المذاكرة بدونها
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 هناء : اقراء أنت وأنا اترجم

 what..aaaaمالك: 

ال يستطيع مالك قرأت بضع كلمات باللغة  

 اإلنجليزية وحده

صدمها , كيف لطالب بالصف السادس؟ ال  وذلك 

يستطيع القراءة جيداً ، أما ملك فهي تجيد القراءة 

والكتابة وحدها وبكل االمتحانات تنال درجات أعلي  

منه ، وذلك ما يدفعها لتغتر علي أخيها وتسخر منه 

 أمام زمالئهم بالمدرسة 

هناء : ملك بتسمع كالمك أنت فهمها ان عيب  

الن ذاكرته ضعيفة ده مش ذنبه  تتريق علي اخوها 

 ربنا خلقه كدا 

ايهاب: وهو ما يركزش ليه في مذاكرته بدل ما  

 يركز في الكارتون واللعب  
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 هناء : كلمه أنت أنا تعبت من الكالم معاهم 

 طول الوقت  

دخل لهم غرفتهم وجدهم يتشاجرون علي اقالم 

 التلوين فأخذها منهم 

بتوعهم في محمود: دول بتوعي هما كسروا 

 المدرسة. 

اعادهم إليه واعطي لمالك نقود ليحضر أخري من  

 المكتبة 

مكوثه بالبيت بال عمل جعله عنيف دوماً، خاصتا 

علي هناء حين تعاقب أحد أبنائها أن تشاجر مع  

 أخيه أو علّي صوتها عليهم 

 ايهاب: اعتبريهم والدك وعامليهم برحمه شوية 

ش تقول لي كدا هناء: أنا امهم وبربيهم ، ماينفع 

 وكمان قدامهم  
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 تخرج الكلمات منها مصدومة من كالمه

وعنفه ، ولكن يالقيها بكبر وتعنت أنه  األصوب ،   

 كل يوم يمر عليه بدون عمل يجعل عالقتهما اسوا  

 تنفست الصعداء حتي سمح لها تذهب لزيارة اختها 

مها: ما علش كل الرجالة كدا حاولي تتحمليه فتره 

ة وتربيته العيال دي خالفات بالنسبة  وتعدي والصال 

لنا كبيره عشان اتربينا أن الصالة وحب األخوة أهم 

من أي حاجه لو قولِت الكالم ده لحد غيرنا 

 هيضحك عليكِ 

الناس بتشوف المشاكل الكبيرة أنه يكون بخيل خائن  

 سليط اللسان بيضربك 

هناء : يا سالم! ال.. مهمل في حق ربنا هيهمل في 

والد لو فضلوا كدا هتكبر المشاكل بينهم حقي، وال

 ويكرهوا بعض 
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مها: لما يكون مش في البيت أنت ِ صلحي كل  

 الغلط اللي بيعمله  

هناء : ده اللي أنا بعمله بس هما مش بيسمعوا 

 كالمي خالص تعبت 

 مها : ماتخافيش هيجي الوقت ويعرفوا انك صح  

 

 **اللهم ال تحرمني برهم في الدنيا واألخرة***

 

 ) ايه اللي انت لبساه ده؟!

كلماته ونظرته المشمئزة جعلتها تنظر بمالبسها  

 جيدا لم تجد بها شيء

 هناء : جالبيه  

 



 

 48 

ايهاب: والبسه جالبيه ليه؟! قمصان النوم ماليه 

الدوالب دي للعرض فقط ايه منظرك ده فين شعرك  

 ومكياجك؟!

هناء: ال اله اال هللا حاضر هصلي العشاء واتزوق 

 ك  لحضرت

 مشهد أصبح يتكرر بينهما كثيرا 

صباح جديد يحمل معه فرحة كبيرة استيقظ إيهاب  

لم يستطع النوم جيدا فقد اصابه  -علي رنين هاتفه

األرق الليلة الماضية فتضرع هلل عز وجل أن  

يرزقه بعمل أي أن كان يغنيه عن الحاجه القتراض  

 - المال من الناس 

بها استمارة كان المتصل أحد المحال التي ملء 

طلب عمل ، ال يدري كيف ارتدي مالبسه  

وانصرف بسرعه محلقا من فرط السعادة ولم ينسي 

 أن يطعم روحه بالحمد والشكر هلل 
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 يمر قطار األيام سريعاً وانتهت المرحلة 

االبتدائية وانتهت معها البراءة حين زاد طولهم   

ظنت هناء أن عقلهم نضج وانها ستستطيع الراحة  

ولكن هيهات هلت مرحلة أخري لتحديات قليالً 

 أخري 

ملك: أنِت فاكره اني ألبس علي ذوقك زي ما جبتيه 

 رجعيه 

تتحدث ملك مع هناء بأسلوب ال يليق بمكانتها  ك أم  

 ، دوما ما تتجادالن بشأن اختيار ملك لمالبسها  

هناء : أنت ِ كبرتي والزم تلبسي واسع قال رسولنا  

الكريم أن بلغت الفتاة الحيض ال يظهر منها اال كفها 

 ووجهها

ملك: ال انا لسا صغيره مش هتحجب وهلبس علي 

 الموضة 
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 ار مع ملك صعبه علي هناء  لحظات الحو

تطمح أن تصير صديقتها وتطيعها ولكن ملك دوما  

 ما توصد أبوابها امامها 

انتظرت ايهاب ليكون عونا لها ولكن خاب ظنها فيه 

 وذلك جعلهما يتشاجران فيما بينهما

 هناء : أنت هتتحاسب عليها 

ايهاب : ماتجبريهاش علي الحجاب حبيبها فيه  

 ها عشان تسمع كالمكواحده واحده ، صاحبي

هناء حاولت كتير بس لو فضلت وراها مش هتلتزم  

، في فرق بين أننا نصاحبهم وبين أننا ندلعهم وبعد 

 كدا نخلط فى كوارس

وسط جدالهم رن الهاتف يحمل لهم خبر وفاة والدها  

سقت الخبر في اذنها حمم بركانيه اسبوع حزين مر  
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علي مضض ، ولكن لم تستطع والدتهم تحمل 

 الحزن فلحقت بزوجها ، ايام يتنفسون فيها 

الصعداء ، فقد هناء  لوالديها جعالنها تخاف كثيرا 

 علي زوجها واوالدها  

مشاجرة كل اذان دوماً ما تحث أبناءها على الصالة 

ولكن بال طائل ، ملت عدة أيام ثم عادت لنفس  

 حديثها معهم، استنفذت كل الطرق 

ح يقتدي  حتي محمود بعد أن كان يصلي أصب

 بأخوته ولم يعد يصلي   

اليوم  حاولت استخدام طريقه مختلفة غير الصراخ  

 أو الكلمات الهادئة ، توضأت ووقفت 

 هناء : مش هصلي غير بيكوا يال 

 في البداية لم يتحرك ايهم من مكانه 
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 هناء : لو مش هتصلوا مش هصلي 

جملتها جعلت محمود ينهض ويتوضأ أما التؤام لم  

 يتحركا 

 هناء : عيب قوي الصغير يصلي والكبار ال  

 لم تبرح مكانها حتي نهضا وصال معها  

اليوم جلست مع مريم وحدهما فى الشرفة تتحاول  

خلق جو من األلفة معها سالتها عن رفقياتها 

بالمدرسة ومن اقرب لها وفي ماذا يتحدثن؟ ولكن  

باب مريم موصد أمام تلك الصداقه ، لكن طلبت 

إحضار المزيد من فوط الحيض ألنها منها مريم 

 استخدمت ما بالحمام 

 اغتسال الحيض والحلم والجنابة 

 اوال النية باالغتسال 
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مبادئ الوضوء غسل محل األذى جيدا ، غسل 

الكف المرفق ، المضمدة ثالث االستنشاق ثالث 

غسل الوجه ثالث ،اليد للمرفق، غمر الشعر بالماء  

الماء داخل االذن،  وغسله جيدا ،وضع كم من  

الجانب االيمن من اصبع اليد للقدم ،وضع كم من 

الماء بالسرعة وغسلها جيدا، غسل الجانب األيسر 

مع تأكيد وصول الماء لكل الجسم ، ثم الوقوف  

 تحت الماء والتشهد ثالث 

تستمع لها مريم وتدعي عدم االهتمام ولكن اكتفت  

 هناء بنزرت مريم التى تدل علي تركيزها 

 

 ****اللهم اعني علي جهاد نفسي****
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 بيتنا القريب شيفاه بعيد 

 بيتنا مظلم ساقع وساكت 

 قافل بيبانه سادد ودانه  

 فارقوه حبايب 

 اغلى الحبايب 

 فارقت معاهم شمس السعادة  

 كان بيتنا ابيض ورد مزهر  

 والدوشه فيه خاوته ليالتى  

 لمت صحاب أهل وجران    

 كان كله ضحك   

 لعب وحنين   

 يدفعنا شوقنا  
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 نجرى لهناك نالقيه منور بالذكريات   

 هنا ضحكنا وهنا بكينا   

 وهنا اضربنا لما  

 يوم شغبتنا الحيطان  

 نفرد ادينا   

 نجرى لهناك  

 نجيله واحنا فرحانين  

 فاتحين دراعنا للذكريات  

 نروح نقابل ذكري معاهم 

 روحهم تطوف جوانا 

 واحنا قاعدين معاهم    

 هنا ف خيالنا  
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 مر سنوات علي انتقال والديها للرفيق األعلى   

ولكن ظل بيتهم مفتوح أمامهم جميعاً يتجمعون به  

مرة بالشهر ، ويعودون معه صغار يمرحون هم  

سلون لوالديهم وابل من الدعوات ، وأوالدهم وير

ببعض المرات يصادفون اصدقاء طفولتهم الذين 

فرقتهم مشاغل الحياة وبعد اماكن  السكن بعد 

 الزواج  

تجلس كل منهم في يعودن بالزمن لسيرة األولين ،  

شرفت بيتها تعد احداهن الشاي واالخري تحضر  

طبق مما أعدت من حلويات لتذيقهم اياها ويخبروها 

رأيهم يلتف الطبق من شرفة لشرفة نظرا لقرب  

البيوت وضيق الشارع الشرفات ملتصقه ببعضها ،  

  تعلوا ضحكاتهن حين يبدأون السخرية على ما

 تذوقنه  
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 هناء: وأنت ِ داخله فاكره نفسك الشيف شربيني  

مها: محتاجه بس شوية سكر عشان القطط تعرف 

 تستطعمها 

منه: أنا غلطانه اني عبرتكم اصال خسارة فيكوا 

 الطبق. 

تفتقد هناء تلك الضحكات وتلك السعادة في مدينتها 

الجديدة فتعود إليها بملل يومان ومشاكل أبنائها 

 كل شيء  تنسيها 

ال يذاكرون دروسهم كما يجب ، وذلك همها األكبر  

 لسان حالها ككل أم تريد لهم مستقبل أفضل 

مالك: أما هي الجامعة حلوة كدا أنت ِ مادخلتيهاش 

 ليه؟!

 ردوده صفعات علي وجهها
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 هناء : عشان كنت مشغولة بالتليفزيون 

 يا مؤدب يا متربي  

 اشل من زمان ملك: ما تتعبيش نفسك معاه ده ف 

 نهرتها عن التحدث مع أخيها بهذا االسلوب 

 هناء : عيب كدا ده ضهرك في الدنيا بعدنا 

كلما راتهم يتشاجرون تظلم الحياة بعينها تخاف  

عليهم من أن تضع تلك المشاجرات الحواجز بين  

 قلوبهم ويبتعدون عن بعضهما 

 وحين تفيض ألختها تجد لديها نفس الهموم

فقدتي حق النوم واكل بتحبيه ووقت   مها : أنت أم

 فراغ وحتي النفس ، كل حياتك حقهم 

 تجدها محقه تحيك أحالمها ومستقبلها بهم ولهم 

علي مضض تستطيع قضاء وقت سعيد مع زوجها 

 مما يصيبهما من حزن بسبب أفعال أوالدها  
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 ايهاب: كل العيال مابيسمعوش كالم اهلهم 

 يعني انت كنت مالك  

ردود ايهاب حين تسرد له أفعالهم تغضبها أكثر ، 

 بل تسلل بداخلها شعور أن إرادتها ال مكان لها بينهم 

 حين أنتهي العام الدراسي بدأت حرب الفراغ  

واشتعل فتيل المشاجرات علي اي شيء وكل شيء 

ال يهداون ابًدا، يتناكفون علي اي شيء وكل شيء 

علي حثهم عن محاوالت التفاهم   ال يكف صوتها

فيما بينهم،  والدعوات أن ينعم هللا عليهم بحبهم  

 لبعض وال ينبت بينهم ضغينة او كره 

ترك ايهاب عمله الغير مجزي وبدأ يبحث عن عمل  

اخر اسبوع ووجد عمل بنفس الراتب وعدد ساعات  

أقل ، حلقت هناء فى سماء السعادة لمكوثه معهم 

 االمل في أن يغير طريقته معهم وقت أطول لم تفقد 
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 ويكون قدوه لهم ويحمل عنها عبء خلق  

 الصداقه بينهم 

يوم تاله يوم وبدأت تعاليمه تحدث احتقان بين 

 أطفالهما  

حين يتشاجران ينصف مالك علي محمود ألنه 

الكبير وعلي ملك ألنه رجل ويجب أن تطيعه 

 وتعيش في كنفه وتعتاد تلقي األوامر منه  

مر يحدث شقاق في عالقتها به كزوجين،  كل يوم ي

كلما حدثته ال يسمع لها بل يخرجها مخطئه ، وطبعا 

كفته هي الرابحة فاألوالد يريدون من يقف بصفهم  

وال يلقي عليهم تعليمات ويخطئ أفعالهم طول  

 الوقت 

) ما فيش عيشه فل وال سعادة دائمه في الدنيا الزم  

 يكون في مشاكل واختالفات وعقبات  
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 فيش راجل تفصيل ، وزى ما ليكي ما

مالحظات علي اللي حواليِك هما بردوا ليهم   

مالحظات عليِك ، بس السر في الرضا واليقين أن  

 كل ما يصيبنا هو قدر خير لينا مما نريد (

تلك بعض نصائح جدتها لهم حين كانوا يجتمعون 

ببيتها باإلجازة المدرسية، تذكرتها اليوم وهي تجلس  

 تنشق بعض الهواء الطيب بالشرفة تس

زادت مشاكل هناء مع أبنائها حين اقتني كل منهم   

هاتف زكي والتصق به يلعب وال يقوم بمهامه 

 المدرسية  

يصل صوتها لعنان السماء وهي تامرهم بترك   

الهواتف واستذكار دروسهم وهم عنها اصماء يوم  

تاله يوم وهم علي حالهم يعودون من المدرسة  

 واتهم وينكبون علي هواتفهم يلعبون ويلقون اد
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هناء : أنت السبب ما كنش المفروض تسمع  

 كالمهم وتجيب لهم تليفونات  

ايهاب: كل زمالئهم معاهم ، ما ينفعش يكونوا أقل  

 منهم 

 واال هيغيروا ويحسوا أنهم أقل منهم 

 هناء: ومانقلدش الشطار المتفوقين ليه ؟!

كل ليله تتشاجر مع زوجها بسبب اطفالهما، أصبح  

ضغط الدم المرتفع لديها مرض من كثرت االنفعال  

فنصحتها اختها بمحاولت عدم االهتمام بهم حتي  

 يندموا علي ما يهدرونه من وقت هباءا

يومان حاولت فيهم االسترخاء ونسيان كل ما 

يغضبها ، وصلت لقمت سعادتها حين أنهت لوحتها 

 ي منذ أن أنجبت وعلقتها علي الحائط  األول
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 يومان ولم تصل الثالث ضميرها ك أم  

وواجبها وحبها لهم يدفعانها لخوض ذلك الشجار   

مرة أخري عسي يجدي هذه المرة ، حين يعود  

 ايهاب من عمله يخذلها بردوده الفاترة 

 ايهاب: ماتخافيش أن شاء هللا هينجحوا

هناء : أنا عيزاهم يتفوقوا ويدخلوا كليات قمه عشان  

 تكون حياتهم احسن من حياتنا  

أصبحوا عليه بسبب داله لهم   تلقي عليه اللوم فيما

 الزائد 

 ايهاب: هكلم المدير يدخل لهم اللجنة ويساعدهم 

 جملته أشعلت فتيل غضبها  

هناء :  حرام عليك كالمك ده غلط المفروض  

تخليهم يذاكروا ، عاجبك حالنا ماشيين بالعافية 

 مرتبك قليل وطلبات البيت ما بتخلص وكل  
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 ه ارجع منه  حاجه غاليه حتي دهبي مش عارف

 خاتم حتي  

ايهاب: األسطوانة دي مش هنخلص منها طول 

 العمر حاجه تقرف 

 تركها وغادر البيت مما جعلها تبكي بقوة ، 

تزيد بداخلها شعور أنها سحابه سودا تجتاح عقلها 

 بال قيمه بينهم  

خوفها علي مستقبلهم وعدم مباالتهم ألي شيء 

 يرهبانها بشده 

تجوز واقعد في البيت زيك   ملك: أنا بنت وآخري ه

 اتعب نفسي واذاكر ليه؟!

هناء : ال.. إال أنت ِ مش عيزاِك تمري بالي مريت 

بيه عايزاِك تدخلي جامعه وتتوظفي ويكون ليكي  
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مرتب مستقل بعيد عن جوزك عشان تقدري 

 تشتري كل اللي نفسك فيه 

 ملك: أنا هتجوز واحد غني 

وبرستيج،  هناء : ازاي؟ الغني عايز مال وشهاده 

اعملي لنفسك بشهادتك كل ده هتستريحي طول 

 العمر 

يذهب حلمها البنتها مع كلماتها ادراج الرياح فهي  

 ال تسترق السمع وال تشعر بخوف والدتها عليها

 

***ال اله اال انت سبحانك اني كنت من 

 الظالمين*** 

 

انتهت من طلبات المنزل اليوم باكرا وقررت أن  

 التي اندثرت خلف تلك  تشبع روحها بهوايتها
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 االعباء أخرجت ادوات الرسم وحين بدأت

ترسم اتي محمود وجلس بجوارها يلعب باألدوات   

لم تستطع أن تكمل اللوحة التي تريد رسمها فقد 

حزنت حين مزق محمود احد لوحاتها القديمة دون  

قصد فجمعت االغراض قبل أن تطول يده أخري  

 وإعادتهم لمكانهم  

قلها سؤال واحد ، متي ساحقق حلمي ،  مر اليوم وبع

 متي ساجد لنفسي وقت خاص بي ؟!

كلما نظرت ألحوال أوالدها تحزن كثيرا، منغمسون 

 باللعب ويهدرن وقتهم وعمرهم  

هناء: يا بش مهندس مالك ممكن ترص الهدوم دي  

 كل حاجه في مكانها حبيب قلبي  

وقف يضع المالبس في أماكنها بينما قالت لملك أن  

 تنظف الصالة، ولكن القت طلبها بالرفض  
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 هناء : يا حبيبتي الزم تتعودي وتتعلمي شغل

البيت عشان لما تكبري وتجوزي تكوني نظيفة في  

 بيتك 

 ملك: مش قادرة ظهري يؤلمني

هناء : يؤلمني !! الف سالمه ، ماعلش يعني يا 

استاذه وانا عضم ظهري بيسلم علي قفصي 

الصدري من الوجع اقعد زي معاليِك ونعيش في 

 مزبله

تتأفف ملك وتنفث غضبا ، ال يروق لها كالم 

 والدتها 

 ملك: مش مزبلة لو يوم ما نضفناش اعمليها بكرة 

ض  ال تمد لها يد العون في أي غرض من أغرا

 البيت 
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 وقف أمجد مبهور من تلك اللوحة التي تزين

 ذلك الجدار االبيض 

 مالك: لو عجبتك خدها  

 ذهب امجد لخالته بالمطبخ  

 امجد: أنا هخدها اشترك بيها في معرض المدرسة  

هناء :ما تغالش عليك يا حبيبي بس دا كدا غش ، 

 ممكن اساعدك وترسم واحده زيها

 مها: سيبك منه هيتعبك 

ت هناء االدوات ووزعت ورق علي الجميع  أحضر

 ليحاولوا الرسم 

 مر اليوم تاله اخر ولكن اليوم مغاير المس 

اليوم داهم األلم رأسها بقوه ، تحاملت علي نفسها 

واعدت طعام الغداء وحين انتهت منه حاولت أن  

تغفوا قليال ولكن لم تقدر فقد علّي صوت شجارهم 
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م وذهبت لتري كعادتهم  فتناولت حبة مسكن لألل

ماذا يحدث وجدت ملك تبكي وتصرخ بوجه مالك  

ألنه صفعها علي وجهها ألنها تعانده وال تريد تغير  

محطه التلفاز هو يريد فيلم وهي تريد مشاهدة  

مسلسلها المفضل ، مهما حاولت ملك إقناع اي منهم  

برأي االخر ال يستمعان لها فاض كيلها وازالت  

 المشترك ودلفت المطبخ  

يتركوها ، لحقوا بها وكل منهم يحاول استمالت   لم

عطفها لتعيد لهم تشغيل التلفاز  حديثهم زاد عليها 

ألم رأسها فاعادت لمحمود المشترك والريموت وهو  

 من سيقرر ماذا يشاهد ؟

 ملك: طبعا الدلوعة هو يتفرج واحنا مش مهم

 مالك: ده ظلم وتفرقه وكدا حرام 
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ها ولكنها تحاول  كلماته صواعق تزيد ألم رأس

 التماسك أمامهم  

حين انتهوا من تناول طعام الغداء أجلت الصحون  

وجلست بالشرفة تستنشق بعض الهواء، وتشرب 

كوب نسكافيه أعدته لنفسها، دقيقه من الهدوء ونسيم 

الهواء أزالت قليال من االلم الذي لم يقدر عليه 

 المسكن  

هاتفها أمجد وزف لها خبر فوز لوحته بأحد الجوائز  

في مسابقة اإلدارة التعليمية سعدت بهذا الخبر كثيرا  

 كأنها هى من فازت 

ايام تمر بكل ما بها وتصبح ذكريات ، تبني 

ألوالدها حلم جديد ولكن ما تجده منهم يحطم ذلك 

الحلم ال يطيعوها في شيء اهتماماتهم مغايرة تمام  

تها، بل دوما يشعروها أنها تعيش بعالم عن اهتماما

 خيالي ويساعدهم علي ذلك كالم والدهم  
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 ايهاب: بال رسم بال هبل 

هناء: مش هبل دي موهبه ، بالش مواهب وخليهم 

 يذاكروا ويطلعوا دكاترة  

ايهاب: ده علي اساس الدكاترة غناي من الشغل في  

مستشفيات الحكومة وال معانا نعمل لهم عيادة  

 خاصه

 ظرته سوداوية للحياة ن

هناء : لكل مجتهد نصيب ، والفلوس بتيجي للمجتهد  

في عالقته بربنا وعلمه مش نتهاون في الصالة اللي  

 هي عماد الحياة ونلعب وما نذاكرش ونندم بعدين  

العالقة بينهما أصبحت محتقنه دوما بسبب تعنت كل 

 منهم برأيه وأفكاره 

 ا امل  تستيقظ هناء كل صباح ويستيقظ معه



 

 72 

أن اليوم سيشعر بها أبنائها ويغيرون من أنفسهم 

ألجلها ، ولكن مع استقرار الشمس بكبد السماء 

 يموت 

 أملها ذك  

 يشفق محمود علي والدته فعاونها في تنظيف البيت  

وذلك يسعدها كثيرا كانت تأمل أن تكون ملك هي  

من تعاونها ولكن هناء ملت من طلب المساعدة منها  

تفعل من تلقاء نفسه لن تطلب منها  وقررت إن لم

 وهي من ستتحمل تبعات ذلك الحقا 

يوم إجازة ايهاب من عمله تحاول هناء قضاء اليوم  

معه بسعادة تنحي اي خالف بين طباعهما جانبا 

وعدم ارهاق نفسها بطلبات البيت، ولكن علي  

مضض ما يستطيعان قضاء وقت خاص بهما 

 كزوجين
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 شباع مشاعره لها كي وذلك يحزنها فهي تريد إ

 ال يلتفت ألي انثي اخري  

اليوم تفاجاة من حديثه الي محمود حين دلفت عليهم 

 الغرفة ووجدته يوبخه علي تنظيفها 

ايهاب: الراجل ما يمسكش مقشه ويكنس امال امك  

 واختك الزمتهم ايه في البيت ؟!

محمود : ملك مش بتردي وانا بساعد ماما عادي،  

من بر الوالدين مساعدتهم وحمل   معلمة الدين قالت

 بعض األعباء عنهم  

 ايهاب : طبعا ماهي ست وبتكلم كدا عشان نفسها 

هناء: النظافة من االيمان وينضف غرفته هو  

 وإخوانه يعني عادي جدا  
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انهاء حديثهم بالغرفة صوت جدال ملك ومالك  

بالصالة ، فذهبت لهم ، يتشاجرون بسبب ذلك 

الكرسي أمام التلفاز مباشرتا ، فنصف ايهاب مالك  

 علي ملك ألنه الذكر ويأمر فيطاع  

فنفست ملك غضبها ودلفت الشرفة جلست بها 

 تشاهد المارين بالشارع عوضا عن التلفاز 

العلوية ، فهرولت لوالدتها   الصوت عالّى جدا بالشقة

 بالمطبخ وسحبتها لتسمع ما يحدث

الجار: اقعد معاكي ليه؟! ، وأنِت ارض بور، 

 احمدي ربنا اني مخليِك علي زمتي وبصرف عليِك 

الجارة: مش بايدي ده رزقي وقدري من هللا عز 

 وجل حرام عليك  

تمزق قلب هناء علي حال تلك الجارة ، أمسكت يد 

ودلفتا من الشرفة كي ال يدون عليهم سيئات ملك 

 التنصت والتجسس علي الجيران
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 ملك : هو اللي صوته عالي ، هما كل الرجالة 

 كدا غبية؟! 

 هناء : ال طبعا كل واحد وله فكر غير التاني   

بس يمكن ربنا خالنا نسمعهم عشان نحمده أن 

مشاكلنا خفيفة عن مشاكل غيرنا شويه تنازل 

  والحياة تمشي

وجد نبي هللا سيدنا جبريل يضحك ذات مرة فسأله  

لما تضحك ؟! قال علي البشر منذ أن يولدون حتي 

يموتون وهم يبحثون عن الراحة والسعادة ولم  

 يخلقها هللا في الدنيا 

 ملك: ال في ناس حياتهم سعيدة 

هناء : صدق هللا حين قال لقد خلقنا االنسان في كبد  

يكون في حاجه نقصاه ، ما فيش انسان كامل الزم 

 وفي مشاكل في حياته 
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 ملك : الغني ماعندوش مشاكل 

هناء : ال طبعا عنده ممكن مرض ممكن عدم رضا  

عن حياته ومش ملتزم بدينه او مش عنده أوالد أو  

الناس مش بتحبه غير عشان فلوسه أو فقد حد بيحبه  

، بس لو كل واحد أمن أن حياته في الدنيا رزق 

 ما كان فيها هتكون حياته افضل وخير من هللا مه

 يجتاح االلم جنبات قلبها وجافاها النوم 

بجوف الليل يبحث الشيطان عن روح راضيه قانعه 

ليغرث انيابه بها ، ورويدا رويدا يصيبها السئم ثم 

القنوط ، وهذا ما يفعله مع هناء منذ أمس غرث 

 أنيابه بها وبدأ يضخ سمه بعقلها 

هللا لتٔودي فرضها تتكالب  كلما امتثلت هناء بين يد

عليها األفكار وطلبات البيت وال تدعها تصلي  

 بخشوع وذلك يحزنها كثيرا ، وتشعر أن روحها 
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 تسير بكهف مظلم   

يوم بعد يوم يزيد بداخلها شعور أنها تضيع عمرها  

 هباء نظرت لحالها عن كثب  

تدهورت صحتها بين أبنائها وأمور بيتها وزوجها 

 وس كل ليلة  الذي يريدها عر

بدأت تسأل نفسها اين هي من حياتهم ؟ وهل سيهتم  

أحد منهم بها أن أصابها مكروه هل سيستطيعون  

تدبر أمورهم كيف سيأكلون فملك ترفض تعلم أعداد  

 أي طعام؟!

لذلك السبب أصبحت تهتم بصحتها وتحاول عدم 

 االنفعال والضغط علي أعصابها أكثر من ذلك 

هرت نتيجة االمتحانات وقد أنتهي العام الدراسي وظ 

 كانت غير صادمه لها كما كانت صادمه لزوجها  
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 ايهاب: انتوا ماعندكوش دم ، دي درجات 

 تجبوها 

تسمعه هناء وقلبها يرقص فرًح ، أليس هذا ما كانت  

 تحذرهم منه ، االن بيده شهادتهم ودرجاتهم متدنية  

ايهاب: أنا اتحرجت بسببكم، كل المدرسين بتقولي 

عليهم مدلعين زياده ومش بيذاكروا، أنا تعبان شد 

وبأخد وقت اضافي في الشغل عشان اقدر ادفع  

 اقساط التليفونات

 انتم مش مقدرين 

غلبها الحزن علي أحوالهم وشعرت بالشفقة تجاه  

 ايهاب 

هناء : كان يوم اسود يوم ما جبنا تليفونات ونت،  

 بنغلط مع والدنا بسبب ُحبنا ليهم

 



 

 79 

 االمل في انصياعهم لحديثها ، طواللم تفقد 

فترة اإلجازة وهي تتحدث بهدوء معهم وحين بدا  

العام الدراسي أخفت الهواتف وعادت تجالسهم وهم 

 يذاكرون  

تقربت منها ملك قليال حين رأتها تتشاجر مع والدها  

 بسببها، اليوم نهى مالك عن إحضار كوب ماء إليه 

هي البنت اللي   ايهاب: انت ولد ما تعملش كدا ملك

 المفروض تقوم 

أصاب الحزن ملك ألنها شعرت بالدونية في حديث  

 والدها بعد أن كانت طفلته المدهلل. 

 واصاب الوصب قلب هناء 

هناء : كدا غلط البنات مش خادمات والولد يتعلم 

كل حاجه في البيت زي البنت افرض سافر لجامعه  

 أو شغل ما يعرفش يدبر اموره  
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ها أمام أوالدهما وذلك يجعلهم ال  يتعمد مغالطت

يحترمونها ، الليلة قررت عدم الخنوع له ولن  

تتنازل بعد ذلك هي انسانه ولن تقبل تمرير اي  

خالف وستدافع عن رأيها ، جافته ونامت بجوار 

ملك ، حين مل من انتظارها بحث عنها بالشقة 

 وجدها تغط في النوم بجوار ابنتها 

برته أنها لن تعود لغرفته  ايقظها ولكن لم تتحرك أخ

 حتي يتغير ويكون قدوة جيده ألبنائه 

كلما نظرت إليهم ولكلماتها التي تذهب إدراك  

عاما عمر زواجها    ١٨الرياح تتحسف علي نفسها 

اندثرت فيهم هويتها وأصبحت زوجه وام ويشعرها  

 أبنائها بعدم االنصياع لتعاليمها

 أنها ام فاشله وذلك ما يمزق روحها

 اليوم وقفت أمامهم وهو يتشاجرون وأيديهم 
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 تسبق ألسنتهم ، ال يتحمل أحدهم كلمة من  

االخر ، الجو محتقن بينهم دوماً ، ال يرضخ أحد  

لالخر وال لكلمات والدتهم التي ارهق قلبها الحديث 

والوصب مما آلت إليه األمور بينهم ، مهما قالت أو  

  فعلت ال ينصاعون لها ويظلون يتشاجرون

تتبخر أحالمها أمام عينيها وتتبخر معها روحها  

 تتحسف علي نسج احالم مزقها ابطالها

شبح الخوف يحلق فوق راسها مما سيواجهون  

بالمستقبل بهذا االحتقان وتلك اال مباالة بمستقبلهم  

الدراسي ، وخوفها االعظم استهتارهم بالصالة 

وعدم طاعتها تخاف أن يحسب عليهم ذلك عقوق 

لم تتحمل هذا االنكسار فرغت طاقتها علي  لها ، 

التمرير لم يعد لديها وعد تعطيه لعقلها ، تعنتهم 

أمامها قتل اي وميض أمل بداخلها، تركتهم وذهبت 

 وحدها لبيت والديها  
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 تفاجاة ايهاب حين عاد من عمله لم يجدها 

 بالبيت هاتفها وجد هاتفها مغلق  

ب لها،  ألول مرة تخرج دون أن تخبره ووحدها ذه

لكن لم تتنازل هذه المرة وتترك بيت والديها ، فاض 

 كيلها لم تعد ترضي باي وعد واهي او مبرر  

اسبوع مر عليه وهو ألوالده أم وأب أرهق من  

التنظيف خلفهم وإعداد الطعام ملك ال تعرف أن تعد  

اي شيء حين طلب منها أن تسلق بيض الفطور  

، أصبح وضعته دون ماء واشعلت النار فاحترق 

هو من يطلب من مالك ومحمود التنظيف ، اسبوع 

بذل فيه مجهود مضني حين تجرع مرار تربيته  

 الخاطئة لهم 

 أما هناء  
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اول يومان مروا عليها في راحة جسدية فقط ،   

فعلقها لم يتركها تتنفس كل دقيقة يهاجمها بأفكار 

بشعه عنهم ، يتشاجرون ينزفون دم ال يأكلون جيدا  

 نظيف   البيت غير

)ايه مش ده اللي أنت  عيزاه، يعرفوا قيمتك  

وتفضي لحلمك حاولي ترسمي عيشي لنفسك 

 يومين، وهما هيتربوا

 اللهم اني استودعك إياهم فاحفظهم(

ذلك ما يدور بعقلها االن ، حاولت االسترخاء  

 وبغرفتها القديمة عادت بالزمن للخلف وبدأت ترسم  

حين انتهت من لوحتها وجدت أنها رسمت زوجها 

 واوالدها  

 مع غروب الشمس اتي لزيارتها ابن اختها  
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وحثها علي الذهاب معه لجاليري بيع تحف  

 ولوحات اتفق مع صاحبه علي بيعه بعض اللوحات

في البداية رفضت بشده ، وفي النهاية وافقت بعد 

 أن تخيلت نفسها تحقق حلمها القديم  

صاحب المحل: تحفه فنيه بجد، ازاي دي مستخبيه  

 من سنين ؟!

 هناء: البيت واألوالد واخدين كل وقتي 

دول ولو في تانى  ٣صاحب المحل: أنا هأخد ال 

 ياريت تبعتيهم مع أمجد 

 للرد خوفا أن ترفض  لم يفسح أمجد لها مجال 

امجد : في كتير ، عندي درس جانب حضرتك هنا 

 يوم االحد هجيبهم وانا جي

 طول طريق العودة وهناء تحلق في السماء 

 جنيه ثمن اللوحات هم لها ماليين  ٥٠٠ 
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 اول مال تحصل عليه من فنها 

اقتنت بمعظم المال لوحات جديده والوان حديثه 

ت كما لم ترسم من  وعادت بداخلها طاقة كبيره رسم

 قبل ، توالت الليالي تلتحق بالنهار 

وهي تأكل لترسم فقط ، لم تعد تراودها تلك األحالم 

المزعجه بين صرخات مكتومه او تصرخ وهم  

اصماء، لم تشعر بتعداد األيام التي مرت بعيًد عن 

 زوجها وأبنائها

 في الصباح الباكر رن جرس الباب 

 معاكي هنا()لو مش هترجعِ معانا هنعيش 

تلك كانت جملة ملك عندما فتحت لها الباب 

وارتكاب بين ذراعيها ، زوجها وأبنائها هم من 

يطرقون الباب تناولوا الفطور وعادت معهم بيتها ،  

 بعد أن رأت االنكسار في عيونهم
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 يومان مرا وهي تراقب تصرفاتهم حقا تغيروا

قليالً ، بدأت مريم هي من تذهب وتجلس معها  

 ح حوار معها وتفت

هناء : ادعكيها بالليمون بيفتح وبعد عشر دقائق  

اغسليها وحطى كريم مرطب ،ولو مافيش كريم 

،انزلي الجنينة هاتي عود صبار مقشرة ونضربه  

في الكبه وندهن منه يبقي احسن من الكريم اللي  

عليه كيماويات، كمان الليمون بيزيل رائحة العرق  

ومي وتبوظي  مصرفك بدل ماتجيبي شيبس واند

باطنك وهرمونات جسمك هاتي تاندر كير اهتمي 

 بنفسك لنفسك 

 

 

 أيام تلتصق باألخري ويمر العمر وال نشعر  
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 بها إال بتعطير فمنا باألذكار

 اللهم اجعلنا من الذين يزرعون الخير 

 في الدنيا ويحصدونه في اآلخرة ،

 اللهم اجعل قلوبنا لك خاشعة  

 وأعيننا من خشيتك دامعة 

 وألسنتنا بالشكر لك ناطقة ، 

 اللهم أدم علينا راحة البال وصحة الحال ، 

 وارزقنا حلو الحياة وسعة الرزق ، 

 ولباس العافية وحسن الخاتمة . 

 تجاهد لتفتح مقلتيها، ولكنها ترفض فهي منهكة 

تحاول الضغط علي يدها لتنهض ولكنها مرخيه 

 لرياح وكأنها خيط  تطيره ا
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 أصابتها سخونة لم تستطع النهوض من تختها 

فاستدعت أوالدها ليعاونوها علي النهوض ، وبعد 

 وقت طويل اتت لها ملك وعاونتها

 ولكنها سقطت منها أمام السرير ففزعت ملك 

 وصرخت هرول إليها مالك ومحمود

استشعرت الخوف في عيونهم حين رأوها ترجف  

ن احضر لها كمادات  ووجها احمر كالتفاح ، منهم م

ومن احضر كبسوالت خافض الحرارة برغم  

مرضها إال أنها شعرت بسعادة كبيرة فقد رأت في 

عيونهم حبهم لها وأهميتها حين التففن حولها علي  

 التخت يمطرونها بدعوات الشفاء

زرع الخوف والحب بعيونهم االمل مجددا بقلبها  

وايقنت أنه مهما اختلفت وجهات نظرهم فحبها  

 يسكن قلوبهم وسيأتي الوقت الذي سيدركون فيه أنها
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  ً  االصوب دوما

 

 **اللهم ال تحرمني برهم في الدنيا واألخرة***

 

May mohssen 

 

 مي محسن عامر 

 

 

 

 

 


