


العجوز الشمطاء

 »الدنيا الدنّية «

 نوفيال

زينب إسامعيل



3

إهداء

إىل كل من متّسك بالدنيا؛ لن يبقى إال وجه الله

*******
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كلمة الكاتبة

مبرور األيام يزول كل يشء إال الذكرى، فحاول أن يكون ذكرك حسن

*******



املقدمة

هل جال بخاطرك يوًما أن أحدهم يتمنى رحيلك؟

هل فكرت ولو ليوم فيام تخلد وما تكنز؛ ملن سيبقى؟

هل ظننت أنك تستطيع اصطحاب كل ما بنيت يف دنياك لقربك؟

بالتأكيد مل تشغل بالك بأموٍر كتلك أبًدا، ألنك لو أوليتها اهتامًما لرتكتها لله، وملن يستحق!

********
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الفصل األول...

“عابد”

وصلت إىل البيت عرًصا بعد يوم عمل شاق برشكتي وباملواقع ألبدل ثيايب وأتابعه 
باجتامعات املطاعم، فتحت باب املنزل وما كدت أخطو خطويت األوىل به حتى فوجئت بـ 

»دنيا« ابنتي الكربى تقول:

- كويس إين لحقتك يا بابا، هات ٢٠ جنيه.

املال الذي ال يعرفونني إال ألجله، والذي ال يكتفون منه أبًدا؛ هو تقريبًا حلقة الوصل 
الوحيدة بيني وبينهم.

تنهدت بغيظ وأنا أتجاوزها للداخل حتى جلست عىل األريكة، فأعادت قولها وهي تنظر 
لساعتها:

- يا بابا هات ٢٠ جنيه عشان املواصالت، هتأخر عاملعمل!

التفتت عىل رصاخها وأنا أقول بغضب:

- جرى إيه يا دنيا، كل شوية هات معرفش إيه عشان نيلة إيه وزفت إيه، امال أنتي 
بتشتغيل ليه!

جلست يف مقابلتي وهي تتأفف قائلة:

- يوووه يا بابا، وهو أنا يعني هالحق عىل إيه وال إيه؟ عىل مواصاليت، وال عىل مرصوف 
إيدي وأكيل ورشيب برة، وال عىل الحاجات اليل بحتاجها، وال عىل.....
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- بس بس خالص، إيه، بالعة واتفتحت!

مدت يدها مجدًدا بتعبريات باردة:

- هات عرشين جنيه يا بابا.

خلعت معطفي وبدأت يف فك أزرار قمييص وأنا أمتتم:

- ممعيش فكة خدي من أمك.

- ماما مش معاها، هات وأنا هجيبلك الباقي.

التفتت لها قائاًل بحدة:

- ده عىل أساس إن البهوات أخواتك هريحموا، روحي يا دنيا شويف ورايك إيه خليني ألحق 
االجتامع.

ثم تحركت فوًرا صوب غرفة نومي تاركًا إياها بالخلف تتذمر حتى متل.

*******
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“دنيا”

أيب وأعرفه؛ مغادرة جنيه واحد لجيبه تسبب له أَرَقًا يكاد يجعله راقًدا بالرسير بقية حياته!

املال يعني له الكون بأرسه، أنا وأمي وإخويت والجميع يف كفة، واملال يف الكفة األخرى؛ 
والرابحة!

تنهدت بغيظ وأنا أرى عقارب الساعة توشك أن تشري إىل الرابعة وال مال لدي ليك أتجه إىل 
املعمل، أنقذين دخول ياسمني من باب الشقة، فاتجهت إليها مبارشة وأنا أقول:

- ياسمني، ياسمني حبيبتي وروح قلبي.

رفعت إحدى حاجبيها تعجبًا من الود املفاجئ الذي أحادثها به متسائلة بنربة ساخرة:

- خري؟ الحب اليل بييجي فجأة ده بييجي معاه طلبات.

قبلت وجنتها اليمنى وأنا أقول برجاء:

- عايزة عرشين جنيه عشان أروح املعمل، ممعيش حق املواصالت ولسة مقبضتش، وأبويك 
زي ما أنتي عارفة؛ إيدك منه واألرض.

وضعت حقيبتها عىل األريكة، ثم بدأت يف خلع خامرها وهي تردد:

- وأنا أجيبلك منني؟ أنا كامن لسة مقبضتش.

احتضنتها من الخلف يف محاولة مني لجعل قلبها ليًنا، وأنا أقول:

- يا ياسمني عشان خاطري، دول عرشين جنيه، مش الزم من قبضك من الحضانة، هايت من 
اليل بتخنرصيهم من بابا عشان الخامات والحاجات بتاعت الكلية.

-هششششش هتفضحينا.
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قالتها وهي تضع كلتا يديها عىل فمي ناظرة حولنا بخوف من أن يسمعني أيب، ثم عادت 
إىّل متنهدة باستسالم:

- عرشين جنيه بس، وترجعيهم.

ابتسمت بسعادة وأنا أؤكد:

- طبًعا!

أخرجت عرشون جنيها من حقيبتها فقبلت جبينها وأنا أعدو يك أصل إىل املعمل عىل 
املوعد حتى ال أُجازى عىل التأخري بسبب أيب املُبَجل!

*******
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الفصل الثاين...

“عابد”

بدلت ثيايب بعد أخذ حامٍم بارد أنعش جسدي، وال أعلم ما الحاجة إىل ذلك السخان الذي 
يفتحه أبنايئ عند االغتسال، والذي تداوم زوجتي عىل فتحه أثناء غسيل الصحون، بحجة أن 

املاء الساخن يذيب الدهون!

خرجت من الغرفة، ويف طريقي قابلت »نجاة« زوجتي وقد خرجت من املطبخ لتوها 
قائلة:

- الله! أنت جيت امتى يا عابد؟ مش تقولوا إن أبوكوا جه يا والد! ثواين والغدا يكون 
جاهز.

رفعت يدي اليمنى ألوقفها اعرتاًضا وأنا أقول:

- مفيش داعي يا نجاة؛ أنا كده كده نازل دلوقتي عندي اجتامع يف مطعم وهتغدى بره، 
اتغدي أنتي والعيال.

استوقفتني بعدما تحركت خطوتني وهي تطلب مني مااًل ألجل مصاريف البيت فقلت 
بحدة:

- أنا مش لسة مدييك ٢٠٠ جنيه األسبوع اليل فات يا نجاة؟ أنتو بتودوا الفلوس دي كلها 
فني!

عقدت كلتا يديها أمام صدرها مجيبة:

- هو أنا يعني برصفهم عىل مني؟ شايفني جاية كل يوم من الكوافري وال باخد اشرتاك 
شهري للنادي! ما كله ليك ولعيالك.
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نظرت لساعتي فوجدتها تجاوزت الرابعة وقد أتأخر عىل اجتامعي إن مل أرسع، فقلت 
هاربًا:

- طيب بعدين يا نجاة، ملا أرجع إن شاء الله نشوف املوضوع ده.

وقبل أن أخرج؛ عرقلت ياسمني حركتي وهي تقف أمامي قائلة:

- مساء الخري يا أحىل بابا يف الدنيا، معلش يا بابا يا حبيبي، أنا عارفة إن احنا ضاغطني 
عليك وبنسحب جامد، بس يف الكلية بيطلبوا مننا حاجات كتري وأنا مش مالحقة أكفي عىل 

طلباتهم مبرتبي.

وضعت يدي يف جيبي ألستخرج املال، وال أعرف لَِم تستطيع ياسمني دونًا عن الجميع أخذ 
ما تريد مني، بدأت يف عد ما لدي وأنا أسألها عام تريد:

- عايزة كام يا ياسمني هانم؟ أنا قلت برضه التقريع ده وقصيدة الحب اليل بتقوليها دي 
وراهم حاجة.

قبلت يدي رسيًعا وهي تقول:

- احنا لينا بركة إال أنت يا بابا، عايزة ٣٠٠ أو ٤٠٠ جنيه كده.

وقفت يداي تلقائيًّا عن العّد وأنا أرصخ غاضبًا:

- لييييه! هم ٢٠٠ جنيه مفيش غريهم.

- يا با....

- بال بابا بال زفت، أنا هالحق عليكم منني، أرسق يعني!

أعطيتها املال ثم خرجت من فوري حتى ال تالحقني طلبات أخرى تنحرص يف املال!

*******
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“ياسمني”

أخذت ورقتني من فئة الخمسني جنيه وأعطيتهم ألمي وأنا أقول:

- شويف محتاجة إيه رضوري وهاتيه لحد ما يدييك، وأنا هميش نفيس بالـ ١٠٠ جنيه دي.

ردت إىل املال وهي تردد بابتسامة حزينة:

- أل يا حبيبتي خليهملك، شويف الكلية أهم.

ابتسمت ساخرة وأنا أتحرك صوب غرفتي قائلة:

- صيل عالنبي يف قلبك يا ماما، الكلية مش طالبة حاجة، أنا كنت محتاجة ٢٠٠ جنيه 
أحطهم عالـ ٢٠٠ اليل معايا وأجيييل طقم أحطه يف الجهاز، ما أنا ملا أتخرج مش هعرف 

آخد منه حاجة.

رفعت حاجبيها ذهواًل من تفكريي لتتساءل:

- وملا هو كده طلبتي ٤٠٠ جنيه ليه!

- عشان عارفة إن بابا لو طلبت منه ٢٠٠ هيديني ١٠٠ بالعافية، هو بابا كده، تطلبي منه 
الحاجة تاخدي نصها، يا ماما ده أنا عايشة معاه بقايل ٢١ سنة وحفظته، أنتي بقالك ٢٥ 

ولسة محفظتيش!

ثم تحركت نحو غرفتي متجاهلة صدمة أمي البادية للعيان.

*******
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الفصل الثالث....

“عابد”

وصلت إىل املطعم الذي تم االتفاق عىل اللقاء فيه مع السيد وليد رشييك الجديد يف إحدى 
الصفقات، حركت رأيس بحثًا عنه حتى وجدته يشري إيّل وهو جالس فوق إحدى الطاوالت، 

فاتجهت إليه مبارشة، وقبل أن أصل إليه وجدت أمامي »رائد« يقطع طريقي قائاًل 
بابتسامة سِمجة:

- عم الشباب كلهم والله، جيت يف وقتك، عرفت منني إن أنا هنا!

أغلقت فمي الذي انقتح تلقائيًا من صدمتي بوجوده هنا ألجيب:

- أنت بتهبب إيه هنا؟

- بنناقش مرشوع التخرج أنا وفريقي، إيدك بقى عىل ٢٠٠ جنيه أشوف بيهم نفيس بدل ما 
شكيل وحش قدام صحايب كده.

أمسكت بيده املمدودة ألشد عليها وأنا أودعها كل غضبي قائاًل::

- أنت ياض أنت معندكش دم، شحط يف آخر سنة كلية ولسة بتاخد املرصوف من أبوك، ده 
أخواتك البنات برقبتك، وأنا اليل كنت فاكر إين هجيب ويل العهد، جاتك البَىل.

سحب يده بصعوبة ليدلكها وهو يتمتم:

- كده برضه يا بابا، أنا شحط! عموًما أنا مش هزعل منك عشان أنا عارف إنك متقصدش، 
إيدك بقى عالـ ٢٠٠ جنيه.
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- وال مليم يا حيوان أنت، غور من ويش قبل ما....

- بشمهندس عابد؟ البشمهندس وليد بيتساءل لو يف مشكلة.

التفتنا مًعا عىل صوت شاب، علمت أنه مساعد السيد وليد فابتسمت نافيًا وجود أية 
مشاكل، ثم التفتت بها للسيد وليد أيًضا ليطمنئ، وبعدها نظرت البني نظرة ذات معنى 

وأنا أقول:

- طيب يا رائد روح أنت يا حبيبي وأنا هاجي عالساعة ٦ إن شاء الله.

- حارض يا بابا.

تنهدت براحة وقد كنت أخىش أال يفهم ما تعنيه نظريت فيطالبني باملال أمام مساعد السيد 
وليد، لكن يبدو أنه قد تفهم، مل تكتمل تنهيدة الراحة التي غادرت صدري، حيث تابع رائد 

بنظرة مراوغة أثبتت يل أنه يستغل وجود الرجل املاثل أمامنا:

- صحيح يا بابا الـ ٤٠٠ جنيه اليل حرضتك قلتيل عليهم للمرشوع، كنت هنىس آخدهم.

تصنمت محيل من جرأته، وبالطبع اضطررت إلخراج أربعامئة جنيه حتى ال يكون موقفي 
محرًجا، ولنا باملنزل لقاء!

*******
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“رائد”

كنت جالًسا مع أصدقايئ وأنا يف قمة الخجل، إنه دوري يف العزائم ألتكلف بها، وال مال 
لدي يغطي تلك العزومة، علم »إياس« صديقي املقرب أنني ال أمتلك مااًل فاتفق معي 

عىل أن ينوب عني يف الدفع دون أن يدري أحد، لطاملا كان إياس بجانبي دوًما كام »أوس« 
توأمه ورفيقي رحمه الله، وهام الوحيدان اللذان يعلامن عن بخل أيب.

أيب، السيد عابد بدران؛ صاحب أحد أكرب الرشكات الهندسية مبرص، ومالك قطعة األرض 
املجاورة لها، إضافة لكونه مؤذن وخطيب مام جعل لديه الكثري من املال، إال أن البُخل 

سمتَه املعروفة، وكأن األرض سرتث املال معه حني يواريه الرثى!

نظرت للامل الذي أخذته منه بالحيلة، عن طريق استغالل املوقف، واتجهت ألكلف 
العزومة بنفيس دون خجل، يف محاولة مني لعيش اللحظة قبل أن أعود أليب لياًل فينتقم 

مني عىل ما حدث.

*******
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الفصل الرابع...

“عابد”

عدت للمنزل يف السادسة مساًء، بدلت ثيايب وارتديت الجلباب ذاهبًا إىل املسجد، ويف 
طريقي لباب الشقة سألت نجاة زوجتي عن االبن الحيلة؛ السيد رائد، وعلمت أنه مل يأِت 

بعد، مام جعلني أستحلف له، وما أطول الليل!

أنهيت صاليت وتسبيحي ألعود ملنزيل ثانيًة، جلست عىل األريكة واضًعا رأيس بني راحتّي 
حني سمعت نداء الصغرية ندى وهي تقول:

- بابا لو سمحت، عايزة ٣٠ جنيه عشان ملزمة الفيزيا.

رفعت رأيس ناظرًا إليها وأنا أتساءل بدهشة:

- أنتي مش لسة جايبة كتاب ومذكرة للفيزيا دي!

- يا بابا دول رشح، أنا هجيب ملزمة للحل، هنعمل إيه بقى، ما هي ثانوية عامة كده.

- وفني الفلوس اليل كسبتيها من مسابقة القرآن؟

- رصفتها يف حاجات حرضتك مش هتجيبهايل.

- أنا يا ندي بأخر علييك حاجة!

تأففت قائلة:

- حرضتك مثال يا بابا هتجيبيل توك شعر؟
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- توك شعر!

رددتها خلفها بعدم تصديق، لتتابع:

- آه توك شعر، امال شعري ده بعمل فيه إيه! بجيبله توك، وبجيب لنفيس حاجات تانية 
عمر حرضتك ما هتنتبهلها وال هتجيبها.

- اميش يا ندى دلوقتي الواحد مش ناقص.

- حارض يا بابا، بس متنساش فلوس امللزمة بعد إذنك.

دخلت غرفتي أنتظر عودة رائد فيها، وأغلقت الباب خلفي حتى ال يأيت أحدهم خلفي 
طالبًا املزيد من املال!

جلست أنتظره لساعات حتى غلبني اإلرهاق وغصت يف نوم عميق. 

*******
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“نجاة”

- الله يرحمك يا عابد.

قلتها بحزن مرير اجتاح كياين منذ علمت بوفاة زوجي ورشيك عمري وأبا أبنايئ، ليقاطعني 
رائد بصدمة بدت جلية عىل محياه:

- أنتي زعالنة عىل بابا بعد كل اليل كان عامله فينا ده، ده كان ناقص يأكلنا الرتاب ويرشبنا 
من املالح!

- عيب يا رائد، ده مهام كان أبوك، ادعيله بالرحمة.

تأفف قائاًل::

- أنتي عارفة لو مكانش معاه كنا راعينا ظروفه، بس ده كان بيستخرس فينا! يال، ربنا 
يرحمه....ويسامحه!

تدخلت دنيا يف الحديث:

- بابا كان صعب أوي، بنت يف سني ويف سن ياسمني هي اليل بتشتغل عشان تجهز نفسها 
من وهي لسة طالبة، مع إن باباها معاه كل الفلوس دي، ليه! 

تعريف يا ماما؟ عمري ما تخيلت إن حرضتك تزعيل بالشكل ده عىل بابا، حرضتك أكرت حد 
عاىن منه ومن بُخله.

- يا والد محدش فينا خايل من العيوب، أبوكم آه كان بخيل بس كان محرتم، عمره ما مد 
إيده عليا وال عىل حد فيكم، عمره ما هاين وال غلط يف أهيل، علمكم وكربكم وخالكم 

حاجة، وكامن عرفكم دينكم وحافظ عليكم، ولو عاملال؛ أهو سابهولكم.

اقرتبت ندى الصغرية قائلة بغيظ:
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- كان املفروض هو يفهم ده، كان الزم يعرف إنه مش هياخد حاجة معاه فميحرمناش 
بدل ما نستنى اليوم اليل هيموت فيه عشان نورثه ونعيش حياتنا، كان رضوري يحببنا فيه 
ويف وجوده ويقرب مننا، بابا كان ال يطاق يا ماما، ده حتى عمره ما دّخلنا إزازاة بيبيس يف 

البيت إال لو فيه ضيف، بابا كان أبعد ما يكون عننا.

ابتسم رائد ساخرًا:

- وياريتها جت عىل قد بخل الفلوس، بابا حتى كان بخيل مبشاعره علينا، عشان سنة 
واحدة عيدتها بسبب موت واحد من أقرب صحايب ليا وحزين عليه ونفسيتي املتدمرة، 
مشافش فيا غري عيل فاشل كل همه عالفلوس عشان يرصفها عىل بطنه، ملجرد معرفته 

بعزومة كل شهر اليل بتلف علينا ١٠ أنفار، يعني يعترب بيكلفهايل مرة يف السنة، مفتكرش 
إنه يوم طبطب عليا، يا ماما ده كان ملا بيشوفك حضناين بيتخانق معايك ويقولك إن دلعك 

ليا هو اليل مبوظني، هو الحضن دلع، مش كفاية حرمني من حضنه، كامن حضنك!

مسحت دموعي التي هطلت بال حساب وأنا أرى صورة سوداوية لعابد بأعني أبنائه، تركها 
لهم مع اإلرث، وليته أدرك سابًقا أمنا هي ُدنيا دنِيّة لن يبقى له فيها إال ذكرى، عجوز 

شمطاء ال تستحق أن يتشبث فيها إال مبا ينفعه يف آخرته، وها قد خرس دعوة االبن الصالح.

ربتت ياسمني عىل كتفي وهي تقول مبواساة:

- بابا كان مريض، هو مكانش بخيل علينا بس، ده كان بخيل عىل نفسه هو كامن، ولألسف 
هو مكانش معرتف بده.

أغمضت عيني أدعو له رسًّا، وأرجوا من الله أن يجعل قلوب أبنائه لينة عليه، حتى ال 
يتسببوا يف عذابه، وعني؛ فقد سامحته من كل قلبي.

*******
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الفصل الخامس واألخري...

“عابد”

استيقظت من نومي فِزًعا عىل صوت »نجاة« وهي تربت عىل كتفي قائلة:

- بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يا عابد؟ وشك أحمر وجسمك كله عرقان كده ليه!

نظرت حويل لدقائق أحاول استيعاب ما مررت به، ألدرك أنه مل يكن سوى كابوًسا مروًعا 
أتاين كرسالة ألفيق مام أنا فيه.

نظرت لعيني نجاة وأنا أرى فيها قلًقا ال يُضاهى، وتذكرت كم دعت يل يف الحلم، وكم 
حزنت لفراقي، ألطابق الحلم بالحقيقة؛ حيث نجاة الزوجة الصالحة، متاع الحياة الدنيا، 

أحد أعظم نعم الله عيّل، وبال مقدمات جذبتها ألحضاين أبحث فيها عن األمان والسكينة 
اللتان مل أجدهام إال معها، متاًما بجوار املودة والرحمة، وبعد دقائق بادلتني فيها الضم 

دون أي اعرتاض، سألتني بقلق:

- مالك يا عابد؟

- أنا بحبك أوي يا نجاة.

ابتسمت بخجل فتاة عرشينية بعد أول كلمة أحبك أهداها لها زوجها بعد عقد القران 
ا ال أذكر متى آخر مرة أخربتها أنني أحبها، رغم علمي التام بأنها يف حاجة  مبارشة، وحقًّ

دامئة لُحلو الكالم كأي امرأة مل تلغِ األمومة أنوثتها، وقبل أن تتحدث أمسكت بيدها دافًعا 
إياها خارج الغرفة وأنا أقول:

- أنا هغسل ويش وطالع، عايزك أنتي والعيال يف الصالة، وخصوصا رائد.
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تبدلت قسامت وجهها للخوف وهي تقول بتوتر شديد:

- والله يا عابد كان محتاج الفلوس وأنا أوعدك مش هيكررها.

شعرت بنفيس تحتقرين بعد حديثها، وكأنني رجل آخر!

ثم ابتسمت قائاًل::

- متخافيش، اجمعيهميل بس رضوري.

- حارض.

ا أنني عابد جديد! رضبت وجهي بكثري من املاء ونظرت لنفيس يف املرآة وأنا أشعر حقًّ

خرجت وبيدي املنشفة أمررها عىل وجهي، ألجد نجاة وأبنايئ األربعة يجلسون جميًعا 
بانتظاري، مررت نظري عىل الجميع واختصصت رائد بنظرة حانية، مصحوبة بدمعة خفية، 

وحديثه يف الحلم يرتدد صداه يف أذين:

- وياريتها جت عىل قد بخل الفلوس، بابا حتى كان بخيل مبشاعره علينا.....مفتكرش إنه 
يوم طبطب عليا، يا ماما ده كان ملا بيشوفك حضناين بيتخانق معايك ويقولك إن دلعك ليا 

هو اليل مبوظني، هو الحضن دلع، مش كفاية حرمني من حضنه، كامن حضنك!

ودون مقدمات أخذته بني أحضاين وأنا أكتم دموًعا كادت أن تفارق جفوين عنوة، ظللت 
أحتضنه لدقيقتني، ثم ابتعدت وأنا أقول:

- وقت ما تيجي عزومتك الجاية عرفني.

تجاوزت نظرت املصدومة انتقااًل إىل دنيا وياسمني قائاًل::

- اعملوا حسابكم، مفيش شغل من النهاردة، ومن بكرة بإذن الله هتنزلوا مع والدتكم 
عشان تجهزكم.

وأكدت حديثي بإخراج حفنة من املال أعطيتها لنجاة قائاًل::
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- جهزيهم من كافة يشء، ولو احتجتي تاين قولييل.

تجاهلت ازدياد حالة الصدمة لدى الجميع ألهبط ملستوى ندى مبتساًم::

- دلوعة بابا الصغرية، دول حق ملزمة الفيزيا، ودول حق توك شعرك، ودول حق 
إكسسواراتك اليل بتمويت فيها، وأي حاجة تحتاجيها أنا عينيا لييك.

ثم وقفت ناظرًا للجميع بابتسامة:

- يال كله يجهز عشان هنقيض اليوم بره، فطار وغدا وفسحة.

ودون مقدمات سقطت أرًضا من انقضاض أبنايئ عيّل بهدف احتضاين، وقد صدقت نجاة يف 
الحلم؛ ليتني أدركت سابًقا أمنا هي ُدنيا دنِيّة لن يبقى يل فيها إال ذكرى، عجوز شمطاء ال 

تستحق أن أتشبث فيها إال مبا ينفعني يف آخريت، وأولها؛ دعوة االبن الصالح.

*******
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الخامتة

الدنيا دار ابتالء، لن يبقى فيها أحد، نقف بطابور طويل؛ من يصل فينا للرفيق األعىل 
أواًل نتناوله بالحديث حسب كنا نرى منه، وقليل من تكون ذكراه حسنة؛ مل يعبئ بعجوز 

شمطاء ال متثل شيئًا للمرء يف الحياة األخرى.

*******

متت بحمد الله.

السبت ٢٠٢١/١٠/9- ٠٨:٠٠ مساًء.

العجوز الشمطاء »الدنيا الدنيّة”.

زينب إسامعيل.


