


حماتي بتحبني.

نوفـيال

زينب إسماعيل.



إهداء/

إىل كل بيت عائلة؛ تحابّواْ. 



كلمة الكاتبة/

هذا العمل مثال حي من أرض الواقع، أو هكذا نتمنى!
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مقدمة/

متر الحياة وال زالت املشاكل تتفاقم بني أمهاتنا وزوجاتنا لنبقى عالقني بني رضا األم 
ومراضاة الزوجة؛ ال سيّام إن كان كالهام يستحق اإلرضاء، ويبقى األمل أن تكون هناك 

زاوية أخرى لعالقة األم بالزوجة.

إمضاء: رجل مرصي أصيل. 

********
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الفصل األول...

“عبد الرحمن”

وصلُت لِتّوي للمنزل ألجد »حبيبة« زوجتي قد غلبها النوم بعدما انتهت من صالة الفجر.

ها هو اليوم التايل لزفافنا؛ تركتها يف الفراش ألصيل الفجر حارًضا باملسجد حتى يبارك الله 
يل يف حيايت الجديدة، واآلن عدت ألجدها قد انتهت من فرضها هي األخرى؛ لتقّوي داخيل 
شعور الثقة أنني مل أخطئ يف اختيارها كزوجة؛ أماًل يف أن تبقى معي يف حياة غري الحياة؛ 

يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أىت الله بقلب سليم. 

- حبيبة! إيه اليل نيمك عاألرض كده؟

استفاقت عىل سؤايل، فقامت لتطوي سجادة الصالة خاصتها ثم أجابت: 

- مفيش يا عبد الرحمن، كنت بصيل وبعدين قعدت أقول األذكار فراحت عليا نومة. 

اقرتبت ألقبل جبينها ثم ربتت عىل كتفيها قائال: 

- ربنا يحفظك، معلش أنتي بس عشان ملحقتيش تنامي، احنا اتأخرنا عىل ما الفرح ِخلص 
امبارح. 
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تثاءبت وهي تقول:

- آه والله، الواحد اتهد األسبوع بتاع الفرح ده وعايز ينامله ييجي شهر كده ترميم.

تبّسمُت ضاحًكا من قولها، لطاملا كانت حبيبة شخصية مرحة، خفيفة الظل، تدخل القلب 
من الوهلة األوىل!

- طب يال نلحق ننام شوية قبل ما أهالينا ييجوا. 

=يال يا سيدي. 

االختيار الصائب؛ ذاك الذي يصُعب علينا أن نراه، وال نجده إال بعد بحث طويل، أشبه 
بالبحث عن إبرة يف كومة قش، فكم أصبح نادًرا أن تدرك رفيق درب صالح، يظل إىل 

جوارك دنيا ودين!

******
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“حبيبة”

استيقظُت يف متام الثامنة صباًحا، توضأُت وصليُت الضحى ثم اتجهت لغرفتي، وضعُت 
بعًضا من مساحيق التجميل بعدما ارتديت إحدى العباءات؛ والتي يطلق عليها »عباية 

الصباحية«، جلست أقرأ ِوردي من القرءان حتى استيقظ عبد الرحمن. 

- صباح الخري.

أغلقت املصحف بعد االنتهاء من القراءة، وما كدت أتحرك حتى سمعت صوت زوجي 
بتحية الصباح، فابتسمت قائلة: 

- صباح النور يا حبيبي. 

اقرتب يضع رأسه عىل كتفي األمين وهو يغمغم بعتاب مصطنع: 

- اممممم، بتقري وتاخدي الثواب لوحدك. 

أعلم أنه ميزح، ومع ذلك ضحكت عىل مداعبته قائلة: 

-ما أنت اليل كنت نايم!

ثم رفعت يدي ألحتضن وجهه وأنا اقول بدفء:

- عموًما تتعوض. 

وقبل أن يتفّوه بكلمة أخرى دق جرس الباب معلًنا عن قدوم أحدهم، فقال يل:

=قومي حطي طرحة عىل شعرك. 

- حارض. 

قلتها بطلعة، وانرصفت أرتدي حجايب، وما كدت أغادر غرفتي؛ حتى سمعت صوت والدة 
زوجي وأخته، فخرجُت لتتلقاين والدته بأحضانها قائلة بسعادة: 
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- تعايل يف حضني يا مرات ابني، صباحية مباركة يا عروسة. 

ابتسمت بحياء لطاملا الزمني، ألرد: 

-تسلمي يا ماما. 

اقرتبت »روضة« - شقيقته الصغرى والتي متاثلني يف العمر - لتحتضنني هي األخرى 
متمتمة باملباركة وكذا والده وأخاه و »ألفت« زوجة أخيه. 

جلسنا لبضع دقائق ثم غادروا جميًعا بعدما ترك كٌل منهم ظرفًا يحتوي عىل ورقة مبائة أو 
مائتي جنيه كعادة مرصية يف املناسبات تسمى بـ »النقوط”.

- حبيبة. 

=حج، بل تلك الصينية التي تحوي ما لذ وطاب هي من أشهر سامت املرصيني ال سيّام يف 
الريف. 

بدلت ثيايب ومن ثَم جلست بجانب زوجي نتناول اإلفطار بهدوء حتى انتهينا. 

الدفء املوجود ببيت العائلة، والذي حرمت منه يف بيتي؛ وجدته هنا!

********
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“ألفت”

كان موعد زياريت األسبوعي لعائلتي، وصلت املنزل وأنا يف حالة سيئة، سلمت عىل الجميع 
ثم انفردت بأمي يف املطبخ لنحرض الطعام سويًا.

انتبهت أمي ملا يعرتيني من غضب فتساءلت: 

- مالك يا بنت بطني؟

أشعلت النريان تحت اإلناء الذي مألته ماء لتّوي ثم تحدثت قائلة:

- حاميت عاملة األم اليل مفيش منها لسلفتي.

متتمت أمي: 

- يف األول بس، ما هي كانت عاملة معايك كده يف األول. 

استغفرت يف رسي ثم تابعت: 

-ربنا يهديها. 

******
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“روضة” 

من أصعب ما قد متر به الفتاة أن تسري تحت شمس الظهرية النتقاء ما يلزمها، بل وتظل 
هكذا حتى يحل الليل، مل يعد هناك وقت كاٍف ليك أنتهي من مستلزمايت، ها هو موعد 

عريس يقرتب، كلها أيام. 

- رودي بيص كده. 

انتبهت عىل صوت زوجي »مؤمن« والذي عقد عيّل منذ ما يقارب شهر، وها نحن اآلن عىل 
وشك االجتامع يف بيت واحد.

=الله يا مؤمن ، حلو أوي. 

- هيبقى أحىل علييك، تعايل نشوف إيجاره كام. 

اتجهنا من فورنا إىل داخل ما يسمى بالـ »أتيليه« من أجل الحصول عىل فستان الزفاف 
الذي انتقيناه سويا ومن ثَّم اتفقنا عىل تأجريه.

*******
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“عائشة”

أنهيت تجهيز الطعام ثم اتجهت أحمله لشقة ابني »عبد الرحمن« ، ها هو آخر يوم 
باألسبوع وأنا ال زلت آتيه بالطعام هو وزوجته يف محاولة مني أال أجعلها تشعر بيُتمها يف 

أيام كتلك.

قدمت الطعام لهام ثم نزلت رسيًعا يك ال أكون عزواًل، هذا وكيل أمل أن تكون والدة مؤمن 
زوج روضة رحيمة بابنتي.

********
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الفصل الثاني...

“حبيبة”

مل أتخيل أن تعاملني والدة زوجي بهذا اللُطف، لطاملا سمعت عن سوء عالقة املرأة بزوجة 
ابنها، ولكن ما يحدث اآلن خالف ما توقعت.

اتخذت »ماما عائشة« مكانة أمي؛ حيث أنها مل تفرق بيني وبني روضة مطلًقا، بل رمبا 
ُهّيء يل أنها باتت تفضلني عنها! 

تزوجت روضة بعد زواجي بعدة أشهر كنت فيها قد حملت بـ »رنا« ابنتي الحبيبة، حينها 
كانت »ماما عائشة« يف أمّس الحاجة ملساعدة، ولكنها نّحتني جانبًا حتى ال تُثقل عىل 

كاهيل ِعبئًا فوق عبء الَحمل.

لطاملا أُخربت عن بيت العائلة ومشاكله التي ال حرص لها والنصيحة الشائعة »متتجوزيش 
يف بيت عيلة«، واآلن اكتشفت أن تلَك األقاويل ما هي إال تُرّاهات.

=سالم عليكم يا ماما.

قامت »ماما عائشة« من مقعدها لرتد التحية مبجرد رؤيتي لتأخذ مني رنا، صدق من قال 
»أعز من الِولد ِولد الِولد”.

تركت رنا بُصحبتها واتجهت نحو غرفة روضة - سابًقا - أضع فيها ما يخصني وابنتي من 
ثياب وأدوية وغريه. 

خلعت عباءيت وظللت بثياب منزلية مكونة من بنطال ضيق وكِنزة طويلة حتى الركبة 
متسعة بعض اليشء، هذا لعلمي السابق بأن »عاصم« أخا زوجي ووالده لن يأتيا من 

عملهام قبل املغرب، وكذا زوجي.
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دخلُت املطبخ وبدأت يف تحضري الغذاء، تركت الطعام عىل النار حتى ينضج مبساعدة »ماما 
عائشة« التي جاءت ملساعديت مبارشًة بعد نوم رنا، بدأت يف تنظيف الشقة - التي بطبعها 
نظيفة، فـ »ماما عائشة« ال تحب الفوىض إطالقًا - ثم صنعت كوبني من الشاي وجلست 

معها نحتيس الكوبني أمام التلفاز. 

لطاملا علمتني والديت - رحمها الله - أن والدة الزوج ما هي إال أم ثانية، فالحمد لله الذي 
جعل أمي الثانية بُحُنّو »ماما عائشة”.

منذ زواجي وأنا أرى توتر العالقة بني »ماما عائشة« وألفت زوجة عاصم، أراها قلام تحب 
مجالسة أهل البيت، نجتمع كل خميس ولكنها تأيت متأخرة قدر االستطاعة فاعتقدت أنها 

رمبا ال تحب االختالط بنا.

******
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“ألفت”

اليوم هو يوم الخميس، أثقل األيام عىل قلبي؛ حيث يتوجب عيّل النزول لشقة والدْي 
زوجي الجتامع العائلة كام املعتاد ، أتهرب طوال األسبوع مبا ورايئ من مشاغل وأكتفي 
بإرسال طفلتّي »ملا« و »نور« لهم وأحاول قدر استطاعتي أن أتحاىش االصطدام بوالدة 

زوجي. 

هبطت الدرج قُرَب املغرب قبل مجيء الرجال ليك أساعد يف تقديم الطعام، ُرغم أنني 
متعجبة من قرب حبيبة لوالدة زوجي بهذا الشكل، ومغتاظة من كونها األفضل عند 

الجميع عىل حسايب إال أنها جاءت يل نجدة من السامء، فمنذ تزوجت وأنا أستطيع التغيب 
عن النزول لطاملا كانت هي موجودة ملساعدة »ماما عائشة”.

- سالم عليكم يا ماما ، إزيك يا حبيبة؟

ردت »ماما عائشة« التحية باقتضاب فيام ابتسمت حبيبة بحبور قائلة:

- وعليكم السالم ورحمة الله وبركاته، إزيك يا ألفت، إزيكم يا بنات؟

قاطعتنا والدة زوجي قائلة: 

-الرجالة زمانهم عىل وصول ، يال نغرف.

بدأنا يف غرِف األطباق ثم وضعناها عىل الطاولة وخالل دقائق؛ كان الرجال قد قدموا 
وبدلوا ثيابهم. 

جلس كل منا علئ املقعد الخاص به، وبإشارة من »بابا رضا« الذي سّمى بصوت مرتفع، 
رشعنا يف تناول الطعام.

بعدما انتهينا حملُت األطباق أنا وحبيبة وعاونتنا »ماما عائشة”.

رفعُت كُم عباءيت وبدأت يف جيل الصحون - حيث مل أعمل شيئًا طوال النهار - فيام بدأت 
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حبيبة يف تقطيع الفاكهة.

وبعد تناول الفاكهة والجلوس ومبرور بعض الوقت انتهت األمسية وعاد كٌل ملنزله. 

*******

“روضة”

سئمت العمل يف منزيل ألعود وأعمل يف منزل »ماما فاطمة« والدة مؤمن، ضاق صدري 
من كرثة األعامل التي يتوجب عيّل إنجازها؛ فـ »ماما فاطمة« مل تعد قادرة عىل فعل يشء 

لكرب سنها، وبعد زواج ابنتيها مل يعد سواَي مكلف بإنهاء األعامل املنزلية، ال سيام أن شقيق 
زوجي ال زال أعزبًا. 

- ربنا يكرم أصلك يا بنتي ، أنا عارفة إين بتعبك معايا بس غصب عني والله، بإذن الله ربنا 
هيجزييك خري. 

تلك الكلامت التي تتفوه بها »ماما فاطمة« بعدما أنجز لها شيئًا؛ قادرة عىل إزالة كل 
التعب لينفرج صدري براحة تناقض ضيقه وأنا أحسب ما سوف أنجزه. 

=عىل إيه بس يا ماما، هو أنا عملت حاجة، وال أنتي معترباين حد غريب!

سمعت صوت مؤمن يرد مبرحه املعهود: 

- ما غريب إال الشيطان يا أم محمد. 

=إن شاء الله هتطلع بنت عشان مبقاش أم محمد اليل أنت ماسكهايل دي، أنا داخلة 
أغرف. 
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اتجهت للمطبخ وقد وصلتني قهقهته عىل حديثي، بدأت يف رص األطباق ثم جلسنا نتناوله 
سويا أنا وزوجي ووالدته، حيث يتغيب أخوه عن جلستنا دوًما لكونه يعمل لياًل ويتغيب 

والده لكونه راحاًل عن الدنيا ومن فيها. 

*******

“عبد الرحمن”

- آآآه ، يوم متعب، الشغل ده بقى تقيل عالواحد بشكل. 

اقرتبت حبيبة تربت عىل كتفي وهي تقول: 

=املهم إنك بتأديه عىل أكمل وجه يا حبيبي، »إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمال أن 
يتقنه«، ربنا يجعله يف ميزان حسناتك. 

ابتسم قائال:

- أهو الكلمتني الحلوين دول هام اليل مصربيني عاليل أنا فيه. 

تزينت شفتاها ببسمة رقيقة وهي تقول: 

=طب قوم خدلك دش وادخل نام وريح جسمك شوية.

- أل ، أنا هدخل آخد دش عىل ما تكوين نيمتي رنا، وحرضتيلنا كوبايتني مانجة نقعد شوية 
يف البلكونة، بقالنا أسبوعني مقعدناش القعدة الحلوة دي. 

=بس أنت محتاج تريح. 
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- يا ستي ما بكرة إجازة، ادخيل أنتي بس اعميل زي ما بقولك. 

=حارض يا حبيبي. 

*******

“عاصم”

- لحد امتى يا ألفت؟

=لحد امتى إيه يا عاصم؟

زفرت بضيق من تعمدها اصطناع عدم الفهم، وسألتها مبارشة:

- لحد امتى هيفضل تعاملك مع أمي كده، أنا مش مرتاح يا ألفت وأنتي غريبة عن البيت 
كده، شويف حبيبة بتتعامل معاها إزاي، ليه متبقيش أنتي كده؟

=أنا مايل ومال حبيبة، خيل يف علمك يا عاصم إين مش مكلفة أعمل أي حاجة ملامتك رشًعا.

- بس العرف كده، وأمي ست كبرية ومحتاجة مراعية، اعتربيها أمك.

= أوال العرف مبيتبّداش عالرشع، ثانيا حبيبة بتخدم أمك، ثالثا أنا أمي موجودة الحمد لله 
وأنا مش ناوية أستبدلها. 

- يا ستي مقلتش بّدي العرف بس الرشع محرمش إنك تبقي جنب أمي، بالش يا ستي 
تخدميها، روحي اقعدي معاها كل يوم ساعة زمن، أنا عارف إنك بتبقي مخلصة اليل ورايك 

وبتتلكيك. 
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=جربنا قبل كده املوضوع ده ولقينا إن مفيش مرة قعدت معاها إال واتخانقنا، ومن هنا 
الحل هو صباح الخري يا جاري أنت يف حالك وأنا يف حايل، وال أنت عاوزنا نتخاتق؟ 

أثارت حنقي ألرد بعصبية:

- ما أنتو كده يف حكم املتخانقني. 

=بقولك إيه يا عاصم، أنا مهدودة من عيالك طول اليوم، أمك وحبيبة مريحاها عاآلخر، أنا 
ومش ناوية أبقى نسخة من سلفتي، ريح نفسك بقى وخش خدلك دش ونام. 

انرصفت لغرفتي أقتني ثيابًا ثم اتجهت ألنعم بحامم بارد يطفئ نريان الغيظ التي أشعلتها 
ألفت بداخيل. 

*******
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“مؤمن”

فتحت الباب لندخل أنا وروضة التي وكأنها كانت يف معركة! 

=يختااااي، أنا مليش طلوع سالمل تاين لحد ما أولد، أنا هلم هدومي وأنزل أقعد مع ماما 
فاطمة تحت. 

كتمت ضحكة كادت أن تنفلت مني عىل تذمرها الطفويل ثم تحدثت قائاًل::

- ربنا يقومك بالسالمة يا حبيبتي. 

جلست تفرك قدميها اللتان القتا تورًما حديث الظهور نتيجة ارتفاع الضغط، فافرتشت 
األرض أمامها يف محاولة مني لتدليكهام حتى ال تنحني أكرث فتؤملها بطنها املنتفخة حديثًا. 

ويف محاولة مني للتخفيف عنها قلت مبرح:

- معلش يا حبيبتي، بكرة تيجي بالسالمة ومتشوفيش راحة أبًدا. 

اغتاظت مني فقالت:

= قوم يا مؤمن من ويش. 

ضحكت بصوت عال ثم استقمت أقبل جبينها قائال:

- أنا عارف إنك ضاغطة نفسك عشان أمي وعمري ما هنسالك ده، ربنا يجزييك خري يارب 
ويجعله يف ميزان حسناتك بإذن الله.

وكأمنا هانت كل أوجاعها لتتسع بسمتها وهي ترمتي بني ذراعّي قائلة: 

=املهم تكون رايض عني. 

ضممتها بطأمنينة وأنا أمتتم:
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- رايض عنك يا روحي، ربنا يدميك نعمة. 

********
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الفصل الثالث....

“عاصم”

بات األمر يؤرقني فعليًا، يف اآلونة األخرية أمسيت أقارن بني ألفت زوجتي وحبيبة زوجة 
أخي، كم متنيت أن لو صارت ألفت نسخة منها يف مراضاة أمي ولكن؛ أّن يل هذا!

- عاصم. 

=هه، أيوة يا عبد الرحمن.

- رسحان يف إيه؟

=مش رسحان وال حاجة، معاك أهه. 

- معايا فني بس ده أنا بنادي عليك بقايل ساعة، مالك يا عاصم؟

=متقلقش يا عبد الرحمن ، شوية مشاكل بسيطة بيني وبني ألفت. 

- طب روق امال، كله خري، ربنا يهدي رسكم.

=يارب، خري كنت عايزين يف إيه؟

- يف اجتامع بعد نص ساعة فكنت جاي أبلغك.

=متام. 

*******
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“عبد الرحمن”

كنت أعلم جيًدا ما هو األمر الذي يَشَغل بال عاصم، مؤخرًا تناهى إىل مسامعي إحدى 
شجاراته مع زوجته والتي تضمنت مقارنته إياها بحبيبة يف مراضاتها أمي وخدمتها، األمر 

الذي أثار حنق ألفت!

فتحت باب املنزل لتستقبلني حبيبة بابتسامتها املعهودة وهي تقول:

=حمد الله عىل السالمة يا حبيبي. 

- الله يسلمك يا حبيبتي. 

=يال، ادخل خد ُدش، عاماللك الحامم املحيش اليل أنت بتحبه. 

- أنتي نزلتي ألمي النهاردة؟

=آه، نزلت عشان أنزلها األكل. 

اعتادت حبيبة - منذ تزوجت روضة - أن تطهو الطعام ألربعة أشخاص، أنا وهي وأمي 
وأيب، فعلت هذا من تلقاء نفسها عندما علمت أن أمي مُيتنع عليها الوقوف أمام النريان، يا 
لها من زوجة رائعة وزوجة ابن ال مثيل لها، حمدت الله رًسا أن ُرزقت بها، فلو مل يكن بها 

ميزة، يكفي أنها ال تدعني أحمل هم خالفاتها مع أمي كام عاصم. 

اقرتبت ألقبل جبينها قائال: 

- أنا مش عارف أشكرك إزاي يا حبيبة عىل معاملتك الطيبة دي ألهيل. 

ابتسمت مبحبة قائلة: 

=متقولش كده يا عبد الرحمن أزعل منك، مامتك من األول عاملتني زي بنتها، وأنا زي ما 
أنت عارف اتحرمت من حنان األم واعتربتها عوض ربنا ليا، يبقى عيب أما تشكرين عىل 
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محبتي ألمي. 

قبلت يديها قائال: 

-ربنا يرىض عنك. 

*******

“حبيبة”

اتخذت قراًرا بأن أحاول حل املشكلة التي طرفاها »ماما عائشة« و »ألفت« ، ومن ثَم 
اتجهت ملواجهة ألفت!

- صباح الخري يا ألفت. 

ابتسمت ألفت وردت برتحاب:

- أهاًل، صباح النور يا حبيبة، أهال يا رنا، اتفضيل يا حبيبة واقفة ليه.

كانت زياراتنا محدودة تقترص عىل مرات قليلة الكتفائنا باالجتامع األسبوعي يف شقة »عمي 
رضا« و »ماما عائشة«، فال عجب إن تسائلت ألفت يف قرارة نفسها عن سبب مجيئي. 

=ترشيب إيه يا حبيبتي؟

- وال حاجة يا ألفت، أنا بس كنت عايزة أكلمك يف موضوع. 

=نتكلم وكل حاجة، هعلق بس عىل كوبايتني شاي وأجيلك. 

وُرغم محاواليت يف إثنائها عن تحضري »كوبايتني الشاي« إال أن كرم الضيافة أمر ال بد منه! 
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وبعد دقائق جاءت ألفت بكويب الشاي لتقول: 

=اتفضيل يا حبيبة.

ابتسمت مبجاملة ألقول:

- تسلم إيدك يا ألفت. 

بادلتني االبتسامة قائلة:

= تسلمي يا حبيبتي.

تناولت رشفة من كوب الشاي خاصتها وهي تتساءل: 

= خري بقى، موضوع إيه اليل عايزة تكلميني فيه، وغوشتيني. 

أخذت نفًسا عميًقا ثم تحدثت بهدوء:

- بيص يا ألفت، أنا من ساعة ما جيت البيت هنا وأنا بعتربك أختي، برصاحة كده كنت 
عاوزة أتكلم معايك يف عالقتك مباما عائشة.

وكام توقعت؛ اكفهرت مالمحها لتنم عن ضيق شديد ثم قالت:

=مالها؟

- يعني، من ساعة ما جيت هنا وأنا شايفة األحوال مش قد كده بينكم. 

=هي اليل بتعمل حاجات تغيظ، أصل أنتي محرضتيهاش من األول يا حبيبة.

- مش فاهمة!

=أنا يف البيت ده يا حبيبة بقايل سبع سنني، أول جوازي كنت زيك كده، أساعدها يف كل 
حاجة، بس الفكرة إن روضة مكانتش لسة اتجوزت، هل من العدل إين يبقى ورايا اليل 

ورايا وأطلع أشتغل هنا وهي موجودة والحجة إنها بتدرس؟ وياريتها كانت بتذاكر، بدأت 
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أنشغل غصب عني بعد الخلفة ومن ساعتها حاميت اتغريت، بقت يف الراحة والجاية تلقح 
عليا وتعمل اليل تقدر  عليه وتقول »ربنا ما يحوجني لحد أبًدا”.

- اليل أعرفه إن روضة كانت يف مدينة جامعية، يعني مبتبقاش موجودة غري يومني بس يف 
األسبوع. 

=أدييك قلتي، يومني بس املفروض تشيل فيهم أمها عني شوية. 

- معلش يا ألفت بس دول أكيد وقت راحتها، أنا رصاحة ملا كنت يف الكلية كنت ببقى 
مهدودة طول األسبوع وآخر يومني دول بقضيهم نوم. 

=سيبك من ده، ليها مواقف تغيظ، إحنا طبًعا بنسيب مفتاح احتياطي فوق عند حاميت، 
رحت بيّتت يوم عند أمي وجيت بعدها بيوم فتحت التالجة عشان أفطر د، كنت محوشة 
حبة قشطة وهسلق بيضتني وأفطر أنا والعيال، وفجأة مالقيش الفطار وأكتشف بعد كده 
إنها خدت الحاجة من عندي عشان بنتها كانت جاية من السفر ومفطرتش، يعني تطلع 

شقتي يف غيايب بدون إذين وتاخد فطاري أنا ووالدي عشان بنتها، طب ما كانت بنتها 
تشرتي أي حاجة من السكة يا حبيبة. 

تنهدت لتكمل:

=جايز دلوقتي أقدر أخدمها خصوًصا بعد ما والدي كربوا شوية، بس لألسف أنا اتقفلت 
منها ، بقيت بكرهها.

تعجبت من موقف ألفت الذي حكته حيث أن موقًفا مشابًها حدث معي حني تقدم مؤمن 
لخطبة روضة وكنت عىل سفر، وحينام عدت علمت بسحبها أحد أطقم الكاسات خاصتي، 

أذكر أنني حني علمت فرحت بأنها اعتربتني كروضة، وحني حاولت االعتذار أخربتها ببساطة 
أنني سعيدة ألنها اعتربتني ابنتها فيحل لها الدخول وقتام شاءت. 

قصصت املوقف عىل ألفت لتبتسم بهدوء قائلة:

=شويف مش أنا األكرب أهه؟ بس أنتي األعقل يا حبيبة، ربنا يكملك بعقلك. 
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حاولت أن أتفهم نيتهتا قتسائلت:

- متقوليش كده، ده أنتي العقل كله يا ألفت، املهم نويتي عىل إيه؟

تنهدت بثقل وقالت:

- اليل فيه الخري يقدمه ربنا. 

******
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الفصل الرابع....

“حبيبة”

_وبعدين يا ماما؟

مسحت بيدي عىل خصالتها قائلة: 

- وبعدين مرات عمك بدأت تصلح عالقتها بجدتك، وألن محدش فيهم وحش واملوضوع 
كان سوء تفاهم فاملاية رجعت ملجاريها. 

تسائلت رنا:

_ بس يا ماما، تيتة مكانش من حقها تدخل شقة واحدة فيكم.

تنهدت قائلة:

- جايز فعال مش من حقها بس هي تعاملت عىل أساس إننا بناتها وبالتايل محطتش 
حواجز. 

_اممممممم.

رشدت قائلة: 

- جدتك الله يرحمها كانت منني ما تشوفني تقولك »ربنا يباركلك يف بنتك«، ملا كنت 
أغطيها كانت تقويل »ربنا يغطييك بالسرت ويسرتها معايك يا بنتي«، كانت بتحب صينية 

البطاطس من إيدي دونًا عن أي حد وكانت تقويل »علييك شهقة ملوخية يا بت يا حبيبة«، 
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قبل ما متوت كانت ناسية أسامي البيت كله إال اسمي، كانوا ملا يسألوها اشمعن حبيبة اليل 
فاكراها كانت تقول »عشان منني ما أفتّح عيني أالقيها قدامي«، مكنتش بفارقها أبًدا ، كنت 

عندها أربعة وعرشين ساعة يف األربعة وعرشين ساعة، ملا حد كان ييجي يزورها كانوا 
يقولويل يا بنتي هو مفيش غريك بيقعد جنبها كنت أكدب وأقول إن ألفت لسة طالعة 

وروضة لسة جوزها واخدها، مسم، الله يرحمها.

_الله يرحمها. 

التفتت أناظرها بابتسامة هادئة:

- أنا عارفة إن الليلة حنتك وإنك مش فاضية لرغي أمك، بس كان الزم أحكيلك الحكاية 
دي عشان أعرفك إن حامتك يعني أمك رقم اتنني. 

_بالعكس والله يا ماما أنا استمتعت جدا، ومتقلقيش، مش بيقولوا »اقلب الِقدرَة عىل 
فُّمها تطلع البت ألمها«، أنا هبقى النسخة التانية منك بإذن الله. 

احتضنتها قائلة:

- ربنا يهنييك يا حبيبتي. 

********
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“عبد الرحمن”

وضعت حبيبة الطعام بُعلبته والتفتت تعدل من مظهرها لتتمكن من استقبال ابنتنا عروًسا 
ثم هبطت الدرج معي للشقة الكربى التي كنا نجتمع بها مع والدّي - رحمهام الله - حيث 

يقام حفل رفاف »رنا”.

وقفت أطالعها وهي تجلس بني قريناتها تنري البسمة وجهها السعيد، لطاملا متنيت أال 
يزورها الحزن أبًدا فامذا أمتنى بعد!

كنت أثق متام الثقة أن حبيبة لن تدع األمر مير مرور الكرام، بل ستعكر صفو اليوم 
بدمعاتها التي أغرقت وجنتيها االثنتني عىل حد سواء. 

اقرتبت ألربت عىل كتفيها وأنا أقول مبرح:

- خالص بقى يا حبيبة، هي هتهاجر ومش هنشوفها تاين؟ دي راحة تتجوز!

حاولت تجفيف دموعها وهي تحتضن رنا قائلة: 

=خيل بالك منها يا حسن. 

اقرتب حسن يقبل جبينها قائال: 

_يف عينيا يا أمي. 

أرشت للجميع أن يفسحوا الطريق حتى يغادر العروسان اللذان اتجها فوًرا إىل املطار 
لقضاء العطلة املعروفة بـ »شهر العسل”.

ظلت حبيبة تبيك بشدة وقمييص يستقبل دموعها برتحاب حتى صار مبتاًل من كرثة ما 
بكت، حاولت التخفيف عليها ولكنها مل تُكف، فكيف لها أن تكف عن »النكد« وهي زوجة 

مرصية أصيلة!

******
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“رنا”

كنت جالسة بجانب حسن يف السيارة التي ستقودنا إىل املطار وقد اكتفيت من كبح 
دموعي، بكيت كام مل أبِك من قبل، بكيت عناق أمي الذي فارقته وقبلة الجبني الذي اعتاد 
أيب أن يُخصني بها، بكيُت املنزل الذي نشأت فيه والعائلة التي تربيت بينها، بكيت الخوف 

من املجهول؛ وكيل أمل أن يكون حسن وأرسته عائلتي الثانية.

*******



32

الخاتمة/

يرى الناس أن بيت العائلة من أكرب املصائب وأن والدة الزوج من ألد األعداء ولكنهم مل 
ينتبهواْ لزوجة االبن التي تُشبه الحيّة!

خلق الله من كل يشء نوعني ، فكام أن هناك حامة »عقربة« فهناك كِّنة كـ«الحية«، 
فاملعضلة ليست يف شخص بذاته، وإمنا هي طبائع. 

لطاملا قدمت يف عميل منوذًجا نتمنى جميًعا رؤيته عىل الطبيعة، فاللهم بيوت عائالت 
مستقرة.

*******
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شكر خاص /

إىل الكتب التي أكسبتني هذا األسلوب الذي قرأمتوه.

إىل املواقف التي خلََّقت بداخيل تلك األفكار ألترجمها لحروف.

إىل أعز الناس عىل قلبي قدويت األوىل واألخرية »أمي” 

إىل كل من ساعدين عىل الوصول إىل هنا سواء بكلمة مشجعة جعلتني أقدم أفضل ما 
عندي ، أو كلمة محبطة جعلتني أسعى ألطور من نفيس حتى أثبت أنني أستحق. 

شكرًا لكم. 

******

متت بحمد الله. 

حاميت بتحبني.

زينب إسامعيل.


