
    

 

 

مضٌبة رغم الظالم اسم المصة  :    -  

اجتماعً:  نوع المصة     _  

 

 ق التابعه لمحافظةأمانً حبلص كاتبه مصرٌه ولدت فً مدٌنة دسو  _

 كفرالشٌخ 

التجاره جامعه األزهر  درست فً بكالورٌس  

سنه 32العمر :     _  

وحصلت علً جابزة من  أعمالً السابمه : متاهه حب "لصه لصٌره "   _

 الجامعة 

 رواٌة المانتا )الجزء األول( تم عرضها فً معرض الكتاب الدولً     _

ومعرض اسكندرٌة وبعض مكتبات مصر  3102  

3130نفس الشٌطان تم عرضها فً معرض الكتاب الدولً رواٌة   _  

 وبعض مكتبات مصر وتم عرضها علً المنصات االلكترونٌة

سٌتم عرض رواٌة المانتا )الجزء الثانً ( لرٌبا... لرٌبا    _  

 

 

 



 

 اهداء هذا العمل الً امً الغالٌة 

محمود حبلص ابً الغالً  المهندس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل االول

 



 

*** 

 كٌف ال أفكر به 

  حاولت مرٌرا وتكرٌرا إال افكر به...

ان أهرب بتفكٌري ولكن كٌف ، بتعاد بالهروب عندما نتصادف أشعر بالتوتر باإل

حاولت الهروب كثٌرا واالندماج نحو المراة ومشاهدة األفالم واالنشغال فً  ،بن

ثالٌات و..و..ولكن ال ٌجابٌات والماالمل واألدوامة العمل المرهك والتحفٌز نحو 

ٌكون مؤلت فمط ثم أعود لنمطة الصفر من البداٌة بل وأصعب   همرتاثٌة توجد فابد

انعزلت عن الجمٌع حتً أحالمً ، وأحفر فً الماء ، واء وكأنً اعافر فً اله

واهدافً اصبحوا سراب كلما حاولت االلتراب منهما اخطط وارسم وأفكر ٌحدث 

كلما حاولت ان اتخطً ما انا علٌه انتكس وأشعر بالضٌك والنممة وال ، شا لٌبتعدوا 

ٌجٌش داخل  أستطٌع التركٌز منهن هلكان للغاٌة ال طاله لدي لشرح المزٌد عما

صدري ألحد ال أعلم ماذا افعل كل ما أشعر به هو ان اكون فً مكان واسع ال 

اصرخ اكسر كل ما ٌمع تحت ، ٌتواجد به أحد حتً ال استطٌع التحرن من اإلرهاق 

،  ٌصارع داخلً الف صوت أحدهم ٌصرخ صرخات استغاثة واآلخر ٌبكً  ٌدي

  ثغري  ةالمزٌن ةوابتسامتً المعتادلهدوء الخارجً رغم ا، بتعصب ٌعدو ٌنهار 

ظننت مع الولت والسنٌن سٌلتبم هذا األلم الذي ٌسكن داخلً كخنجر بارد فً كل 

ز هذا الصراع الداخلً اتحول مره أوهم نفسً بأنً على ما ٌرام وان سأتجاو

لم امتلن اآلن سوي الصبر واألمل ،  وكأن كل الظروف تعاندنً تمف ضدي سوءلؤل

الً شا معٌن أن اتجاوز اصبر افهم  ةعر بً ٌرٌد أن أصل بهذه الحالٌش وان هللا

 ألدر ما هو ال أعلم ولكن ٌمٌنً فً هللا ان المادم اجمل رغم أنً ال امتلن مؤشر لهذا 

** 

 

لٌها لٌست بهذه السهولة التً من الممكن أن ر مملك للغاٌة الحالة التً وصلت إاألم

جد نفسها فً مكان تلٌس بملٌل من الساعات ،  م بعد عددتتجاوزها تستٌمظ من النو

ها علً رأسها صداع لاتل خالٌة ال ٌتواجد بها أحد وضعت ٌد غرٌب للغاٌة شمة



بالكاد تمف  ، دوار ٌرافمها بموة تشعر أنها ستسمط فً أي لحظة بشدة ٌنهش رأسها

صمت تام مخٌف للغاٌة علً لدمٌها   

ورعب عندما سمعت صوت مفتاح  خلفها بموةابك معدودة ثم أستدرات مر لدلدام األ
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طوٌل المامه ٌحمل عدة حمابب اغلك الباب بهدوء ثم وضع االغراض والحمابب 

ها دتضع ٌدها علً رأسها وٌ اه علً فتاة صغٌرة المامةعلً الطاولة لتمع عٌن

لخوف والرعب االخري مستنده الً حابط جنبها ووجهها ٌتصبب عرق من ا

المالمح البرٌبة الجذابة شعر بالصدمة رغما عنه والذي  المرتسم علً وجهها ذي

 تحول الً ذهول مستنكر فمال بخفوت حاذر :

؟مٌن  أنت   _  

ه صارخه أرجون ال تؤذنً ولكن بدال ه التً تستجدٌٌهمست دون وعً مأخوذة بعٌن

!  بسنتعن ذلن : أنا   

لتجد نفسها تتوسط فراشها الصغٌر ، هل كان احالم استٌمظت من النوم صارخة 

بوصف معٌن ٌمظه من كثرة تفكٌرها فً أمر الزواج او ربما اصبحت مهوسة 

 لفارس األحالم الذي حتما سٌاخطفها علً جوادة االبٌض

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

 ةأسره مكونداخلة جتماعً ٌتواجد منازل متوسطة المستوي المادي واألفً أحد ال

صوت أم  ل المطبخ ، سمعتكانت سمر تموم باألعمال المنزلٌة داخومن عدة أفراد 

:  سرعٌا ثم أتجة نحو الطابك السفلً لابلةها فتركت ما بٌدها ٌزوجها تناد  

!نعم ٌا عمتً _  

ها وهً تضع  ٌد" سنٌهمرأه فً أواخر العمد السادس من عمرها تدعً "كانت تمف ا

تنظر نحوه هاتفة الباب الحدٌدي المزخرف  فوق لبضةفً جنبها والٌد األخري 

تسلط :بتبرم و  



! بنادي علٌن  ٌا ممصوفة الرلبة لعده أنا مش _  

:  مبررةلتمول  بعجلة سنٌههرولت سمر نحو   

وٌدوب علً ما سمعتن جٌت علطول كنت بغسل المواعٌن ٌا عمتً_  

:  بسخرٌة ممٌتة لالت وعدم ألتناع ثم  ها بتمززٌمطت شفت  

    طٌب ٌاختً تعالً كلمً ضٌوف  _

 عمها بسنت وحسناء شهمت بفرحة عارمة ثم دخلت سمر غرفة الجلوس لتجد بنات

 وال أحد ٌتحدث أشماءلٌس لدٌها فهً وحب  وحرارة حتضنتهما بموةلٌهما وأالتربت إ

وشوق : فمالت سمر بمودة  ،سوي هاتان الفتاتان الجمٌلتان وٌتواصل معها  

!من زمان متمبلناش  بناتفٌنكم ٌا _  

بسنت   ٌحوي داخلة هدٌة ثمٌنة ثم هتفت   مامها صندوق مغلفوضعت بسنت أ

:  بعذوبٌة  

، بس دي حاجة بسٌطة بتمنً تعجبن عارفه ظروف الشغل والحٌاه بما  أنت  _  

: بسرور وضعت سمر ٌدها فوق ٌد حسناء لابلة  

فرحت أنكم نورتونً مكنش لٌة الزمة التعب دة ، انا  _  

:  مهتم ستنكارثم أردفت تخاطب حسناء لابلة بإ  

ٌه ٌا حسناء ؟_وانت  عامله إ  

: برضاأومات حسناء رأسها بهدوء ثم همست   

ما انت  بخٌركوٌسة الحمدللة طول _  

لٌس بملٌل لالت بسنت بفضول : ظلوا ٌتحدثوا فً أمور عدة وبعد ولت   

 _مفٌش حاجه فً الطرٌك كده عاٌزٌن نفرح ؟!



 تنهدت سمر بملة حٌلة ثم همست بخٌبة أمل : 

فً  الن أهل البٌت بٌعاٌرونً ،لً بالذرٌة الصالحة ٌلسه وهللا ٌابنت عمً أدع _

أتأخرت فً الحملالراحة والجاٌة عشان   

: بذهول غاضبمن كالم سمر فمالت   حسناءدهشت   

اٌه التخلف ده ،انت  مكملتش سنه جواز _ أتأخرتً أٌه ٌابنتً ،  

: بحدة جاء صوت غرٌب من الخارج لابله  

  ٌا أمً  مٌن اللً جو دول ،ٌهتخلف إ _

: بأنزعاج للكلالت سمر   

أخت زوجً...!! البومةجات  _  

 رضٌع ،طفل فوق ذراعٌها تحمل دخلت أمراه فً أواخر العشرٌنات من عمرها 

علً  بدون ألماء التحٌة بشكل عشوابً، ستمبالدلفت نحو غرفة اإل تدعً ابتسام

: بصلف آمر لابلة عمدا الموجودٌن  

!!خدي منً الولد اللً مغلبنً ده  ٌا سمر تعالً _  

ها بٌنما جلست "ابتسام " واضعه ٌدا بها تالعبه بحلامت سمر بأخذ الصغٌر من ٌد

: للغاٌة  مثٌرة نعومةبدلع و المنتفخة لابلة بطنها فوق  

  مش لادره خالص الحمل هٌموتنً مش بنام منه _

: بلطف سمر هتفت  

!وٌفرحن ،ربنا ٌمومن بالسالمة  _  

:ثم لالت بأستهزاء  بتبرم إلٌها أبتسام نظرت  

...!!،عمبالن ولو أن مش باٌن كدة هللا ٌسلمن ٌاختً _  

ستنكار : ها بدهشة ألختها فمالت بسنت بإرفعت حسناء حاجبٌ  



؟!أزاي مش فاهمه  مش باٌن _  

: بلهجة فاترةبغرور ثم لالت عٌناها  ابتسام رمشت  

أنا أتجوزت وخلفت بعد تسع شهور ،ٌعنً أشن أنها ممكن تحمل وتولد زي كده  _

  بمالها شهور ٌاحبة عٌنًلكن بنت عمن ،بالضبط 

ما  مصححة ابتسام  فتابعت سمر  مالمح وجههحب وش ،ء المكان عم الصمت أرجا

:  بلؤم ت به لابلةتفوه  

عٌل وأتنٌن األصد ٌعنً خدت ولت طوٌل اللً فً سنها عنده_  

ٌك ثم لالت بهدوء :نفسا عمحسناء  أخذت   

ربنا هٌرزلها لما ٌـأذن بكده !وأكٌد ده نصٌب ،  _  

رٌكة بعجرفة أكثر ثم لالت :إلا الًأبتسام أستندت   

واحنا لسه هنستنها لما النصٌب ٌأذن...! _  

: فاض الكٌل با بسنت مما جعلها تهتف بنفاذ صبر  

؟الغرور اللً أنت  فٌه ده علً أي أساسا،أنت بتتكلٍم كده لٌه؟؟  _  

ن العشوبٌات وأسلوب غٌر متحضر ٌنم علً أمراه ملالت أبتسام بفحٌح افعً سامه 

: 

علً الثالثٌن  دخلت  ، ٌاحبٌبتً تعملٌه معرفتٌشعلً أساس أن عملت اللً  _

ٌعنً اللً زٌن مٌتكلمش ،عٌل وأثنٌن  امعاهأنت  كمان ومحدش معبرن اللً زٌن 

...!خالص   

تبلدت مالمحها وشعرت ،بأحدهم سكب علً رأسها كتل من الثلج بسنت شعرت

خنجر فً صدرها لكان أهون علٌها مما تشعر جز عن الرد فلو لام أحدهم بغرز بالع

داخلها  سٌنفجر  ن الحدٌث وهنان بركان مشتعل  بموةران الصمت كل ذل، به االن 



كل ما تفوهت بة سمر حٌنما  ولكن هً تعلم جٌدا لٌس لدٌها حٌله لتتحدثبعد للٌل 

 أردفت لابلة بغضب : 

ابتسام !عٌب كدة ٌا _  

جٌدا فتنهدت بمٌلة حٌلة مما  سمر بنظره نارٌة تعلمهاها صوبت ابتسام عٌناها نحو

، وسوف ٌلمتٌان فً ولت  الولت لد تأخر نالفتاتان تهمان بالرحٌل معللٌن أ جعل

   آخر

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

 

 كنت فٌن ٌا هانم كل ده

كانت تصعد فوق الدرج المؤدي نحو الشمه فسمعت ندابها األشبة باألفعً والذي ال 

 ٌنم علً الخٌر مطلما إستدارت خلفها لتري جسدها مستند الً  الجدار الذي بجانبها 

 فمالت سمر ببرود وجفاف : 

انا لاٌله الخوكً إنً همضً الٌوم ده مع اهلً_   

 لالت ابتسام بصدمة ساخطة : 

، تستأذنً اهل البٌت  تستأذنٌنً بدون ما_  

  لالت سمر بإستفهام محتمر:

وانا اخد األمر منن لٌه_  

استدارت ابتسام  للخلف نحو والدتها التً كانت ترالب المشهد من بداٌة  لابلة بهلع 

 وتأثٌر زابف ساخرا : 

لما ٌجً ، احترام  لٌن  وكمان مش عامله ، بتمول تاخد األذن لٌه، الحمً ٌا أمً_

شعرها كده حل وٌشوف مراته اللً عاٌشه علً حاتم   



:سمحٌه بحسرة ردت   

عشان اللً  ارتاحً انت  ، معلش ٌابنتً معرفناش نختار لبننا بنت حالل محترمه  _

ولما ٌجً اخوكً ٌشوفلنا حل فً ممصوفة الرلبه دي ، فً بطنن  

 ثم نظرت الٌها بحمد لابلة :

مش كفاٌه انن ارض بور_  

ولكن رغما عنها مرت من  ٌستنزف بغزاره، للبها تخترقه حاده بطعنسمر شعرت 

  امامهم بصمت 

_______________ 

 

 فً الٌوم التالً

فً شمة سمر    

  منذر عنٌف بصوتحاتم  زوجهاتحدث  ، األعمال المنزلٌةكانت سمر تموم ببعض 

  :كمالمح وجهةللشر   

؟ فٌن طول النهار كنت_  

الً الحابط، فتابعت عملها لابلة بهدوء : سمر نحو حاتم المستند  نظرت  

 _ لولتلن لبل ما اخرج، انً همعد عندي اهلً 

بتبرم لانط  :حاتم  هتف  

وتسٌبً امً و اختً ، مش تمعدي الٌوم كله انا لولتن تمعدي ساعه وحدة،  _

كل طلباتهم وبعد  علٌه ولضٌت  ا كل اللً ٌمولو عملت   المفروض كنت  ، المرٌضه

  كده تشوفً أهلن

 لالت سمر بصبر مسٌطر علً ردود افعلها :



مع ذلن كنت محضره األكل ، وارف كوٌس ان طلباتهم مش بتخلصانت ع _

 وعامله كل حاجه

مستفزة : لال حاتم بنبرة  

وتمعدي كل دة فاهمة ؟متكررش تانً ، ولو _  

، تنهدت بمٌلة حٌلة لمد جلست سمر الً ألرب ممعد دون كلمة ،ثم تركها ورحل  

ال تعلم ممن هً بدت تشعر باألرهاق المفرط من كثرة االعمال التً ال تتولف ابدا 

 خدمة والدتهب الولتطوال  لمتسلطحاتم ذان الرجل الكً ٌأمرها متزوجة بالضبط ، 

. وأخته  

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

 فً منتصف النهار 

فمامت لتمدم بعض الحلوٌات التً صنعتها طوال الٌوم فً المطبخ... سمر لامت

زوجها لٌتذوله  حاتمووضعتها أمام ، لطع الحلوي فً إناء بشكل مرتب وأنٌك بتنظٌم

:  ة ببهج ةلابل  

؟ دوق بما ولولً رأٌن_  

  كالعادة : تمضغ العلكة بشكل مستفز  ممٌت وهًبأستفزاز  ابتسام لالت

ما هو باٌن من شكلهاهٌكون طعمها اٌه _     

  ولد فاض بها الكٌل :سمر بنفور لالت 

.محدش طلب رأٌن، ملكش فٌهٌارٌت تخلٌن  فً حالن و_  

بحزن زابف تتصنعه جٌدا:   شعرت ابتسام بالغٌط فمالت  

  واضح ان بمت تمٌله فً بٌت أخوٌا ،كده ٌاخوٌا تكلمنً بالطرٌمه  نعجب_



من افعال ة بذهول وصدمسمر رتفعا حاجبً ا  بمسكنة ثم أخذت تجهض فً البكاء

علٌها األمر وكأنها  الغرٌب فً األمر أنها صدلتها ودخلة ، الخبٌث  ةتلن المغوٌ

إال لام  فما كان منه تغلً الدماء فً عرولهحاتم ها جعل تعلتاف ةحمٌمٌ ءةببرا تتكلم

 بصدمةه سمر فرممت، لتتناثر  فوق األرض  ٌدي سمرمن  ةبدفع طبك الحلوي بمو

 ةولم تشعر بالصفعا، لماذ ةستدارت متسابلإمها فأخذلتها  ةكطفلآمل وخٌبة  ةحسرو

علٌها فً فصل  االتً تلمتها علً وجنتها كالمطرلة فمط شعرت بدلو من الثلج سمط

ثم صاح فٌها بصوت جهوري وجنتها ،  شعر بحرارة أحترلتلت، الشتاء المارص

: غاضب ممٌت   

ما حصلتٌش  انت  تكلمٌها بإحترام وتلتزمً حدودن، بعد كده لما تتكلم مع اختً  _

 ضفرها

لتراها  ةفعً السامفنظرت جانبها الً تلن األ، ثم لام من أمامها بغضب وعنف 

ثم دلفت خلفه  حسبً هللا ونعم الوكٌل، فردت داخلهاة تبتسم بشماته وسخرٌ

ثنان دلفت سنٌه ، وبعد ان هدأ األث وانتظرت حتً ٌهدأ  لتتحدث معترضه عما حد

 الً غرفتهما متمحمه المكان بأكلمة لابلة بصوت جهوري حارق  :

وهللا عال جه الٌوم اللً اشوف بنتً بتتكرش من بٌت ابوها _  

 لال حاتم مهدبا سنٌه :

خالص ٌا أمً المشكله كانت لدامً والموضوع اتحل  _  

:  وهً ترمك سمر بنظرات نارٌة  لالت سنٌه بحمد  

مهو انت مشوفتش اللً حصل النهاردة _  

فما كان من حاتم سوي الرد الفعل  ن لصت الحدث علٌه بطرٌمتها الخاصةوبعد أ

ابتسام التً جذبها من شعرها ثم لام بدفعها لتمع تحت لدم ،المتولع منه كالعادة فمد 

ها حول كانت تضع ٌدٌ د التوصل إلٌها بعد ان حممت التً ترٌكانت تمف خلف والدته

  ها فً الهواء لٌتسمم الجو اكثرتبث سمة خبٌث ةوسطها كحٌ



تسمع بدون نماشٌاللً امً واختً ٌمولو علٌه  اسمع ٌابت انت  _  

فخر خاص عندما تبتسم له سنٌة بابتسامةالذي ٌشعر بلذة وصرخة حاتم  هذه  كانت    

 اداخله، وهً تشعر بالدم ٌسٌل من جانب فمها سمر التً لم تؤخذ حركة خٌانةلامت 

فمالت بضعف مغلوب على أمره : ، تتعرض له  التً هانهتشعر بالذل واإل  

المطلوب_   

 لالت سنٌة بعجرفة: 

ٌال ةدرج ةتغسلٌه درج عاٌزان  ، السلم مش عاجبنً_   

، نتهاءوبعد اوشكت على اإل، تموم بتظٌف السلم ومسحه رغم  نظافتهسمر ظلت 

، بسكب دلو به ماء غٌر نظٌف معكر باللون الغامك علً درجات السلم ابتساملامت 

: هولالت بتسلط وشمات  

الجدٌدة هوٌذلن بمرات جوز علٌن  ت اخلٌه ٌاحسن باهلل، خلصً ٌا ارض بور_    

: لالت سمر بنبرة غرٌبة  

فً دور على اي فرصه عشان تشبع رغبتن تب، شاٌفه اللً بتعملٌه ده حالل انت   _

ضامنه ان حملن ، وكل شوٌه تعاٌرنً عشان ربنا كرمن ، انن تذلً الً لدامن

ربنا هٌحاسبن على كل اللً بتعملٌه ده، هٌكمل لآلخر    

من كثرة  المهزوز المرتعشبسبب صوت سمر  كادت أن تتأثر ابتسام ن أغم الرب

وسخرٌة ممٌتة : ةولكنها لالت بمسو البكاء  

، تصدلً كنت هتأثر بمولن اٌه ٌابت انتً انا  مبٌدخلش علٌا سهوكة الحرٌم دي _

ساكته تغلً وانت  اش   

**** 

 فً شمة ابتسام 



استعداد  حجابها والفه إمام المرآه تموم بضبط  ابتسام من النوم لٌجد ماجد استٌمظ

 للخروج فمال بصوت ناعس مستفهم :

..!!؟علً فٌن كده الصبح_  

بفتور: فمالتنظرت ابتسام نحو انعكاس المرآه لتجد زوجها استٌمظ   

.! اٌحه ألمًر _  

: غاضب  بضٌك ثم لام من الفراش لابال بملل ماجد تأفف  

 مره،مفٌش ٌوم تمعدٌه معاٌه ،كل ٌوم عند والدتن كده حتً ٌوم إجازتً ،كل ٌوم _

من نفسً..! وحده   

:لانط  ابتسام بسخطلالت   

حامل وامً بتهتم بٌا وبصحة اللً فً  ًما انتا عارف ان راجلجر اي اٌه ٌا  _

.!! بطنً  

:ماجد بصبر وهدوء مسٌطر لال  

وهً هتساعدن وتهتم بٌن   تتزلً تمعدي معاهاطب ٌا حبٌبتً ماما لالتلن كذا مره  _

. وانت ما بتسمعٌش الكالم   

صوتها :  ةرغم نعوم بنبرة حانمة ةلالت كاذب  

 أسٌبهامٌنفعش  جنب امًأكون بس انا الزم ،  فكره بنزل العد معاها علطولعلً _

.! مع الحٌه لوحدها اخاف علٌها   

ذلنه سابال بدهشة:  نجبٌنه بتفكٌر ثم  حماجد لطب   

مٌن الحٌه دي..!!؟ _  

ه: استدرات ابتسام هاتفه بعصبٌ  

.!؟مراته أخوٌاماجد سمر ركز ٌا_   



: وهو ٌمترب نحوها  تلمابٌهو بعفوٌةماجد  لال  

ةدي شكلها غلبانه جامد وطٌب_  

:الممل  الحدٌث نحو الباب لابلة بألتضاب لتنهً هذا متخطٌاه بسرعه  لامت ابتسام   

..!والنبً انت الغلبان ٌاخوٌا عدٌنا كده انت مأخرٌنً _  

التً بجانبهم مباشرة ةسرعت نحو منزل والدتها فً البناٌثم أ   

  ***** 

االٌامفً احدي   

سطح منزلها . أرسلت نظرتها نحو ابنتها  علًكانت سنٌة تموم بأنتماء حبة الرز 

 أن تجد لها حل  تحاول بخٌر وكأن هنان معضلة عوٌصةالتً كانت ال تبدو ابتسام 

:  بشن  هتفت تفكٌرها الغامض حٌن سنٌة لطعت  

مالن ٌابت مش علً بعضن لٌه!!؟_  

؟مش عارفه ٌا أمه ألولن اٌه_  

:بتأثر زابف  همست ابتسام   

:  ةبحٌرسنٌة لالت   

.! لولً ٌابت للمتنً_   

بصوت حزٌن مبهم:ابتسام لالت   

بدون ما ٌشوف وحٌد  بصراحه  انا زعالنه علً اخوٌا الغلبان ده ٌعٌش فً الدنٌا  _

هفرحت   

ورجاء: حمٌمً بحزنسنٌة لالت   

عندن حك ٌابنتً ادعلهم ربنا ٌرزلهم_  



بسخط وعدم رضً :  ابتساملالت   

.! وإحنا لسه هنستنا لما ندعً_   

: ستنكار مندهشبإسنٌة  لالت  

ٌه ٌابتإتمصدي  _  

خبرها وكأنها سوف ت ولؤمسنٌة وهً تهمس بنبرة جدٌة الترب ابتسام لتجلس بجانب 

: عن سر فً غاٌة األهمٌة  

 الصد ٌامه ان األطفال رزق من عند ربنا ومن حك أي واحد ٌكون عنده عٌل_

   واتنٌن  واحنا علٌنا ناخد باألسباب

: ستنكار ثم أردفت لابلة بإ بشن وتعجبحكت سنٌة رأسها   

ٌه ..!؟مش فاهمه ٌابت وضحً اكتر تمصدي إ_  

تحمل فً طٌاتها الحمد : لالت ابتسام بنبرة متسلطة  

اللً البت والبنات علً لفا من ٌشٌل خلف ٌعشان  اخوٌا حاتمالصد اننا نجوز _

خلفه..! غٌرمن عمر اخوٌا سنٌن من دي ارض بور هضٌع اسمها سمر    

بحماس  :ابتسمت سنٌة بأنتصار وكأنها كانت تنتظر حل كهذا ثم لالت   

!؟ ههتكلم معاها فً الموضوع د تصدلً عندن حك ٌابنتً_   

بنبرة خبٌثة : هامسة ضاحكه لالت ابتسام   

ماشً ومن ناحٌتً انا عندي العروسه _   

 هتفت سنٌة بفضول : 

.!؟مٌن ٌابت _   

 لالت ابتسام بحماس : 



بت زي العسل، نسرٌن صحبتً_  

ستنكار : هتفت سنٌه بإ  

كانت فٌن دي ٌابت_  

 ردت ابتسام بسرور لموافمة امها : 

بس اعمل اٌه بما ولتها ، موجوده ٌامه بت زي العسل وحسٌت انها معجبه باخوٌا  _

  محدش سمعلً

: هامسة ردت سنٌه بجدٌة  

  خالص ٌابت احنا لسه فٌها  كلمٌهاا م _

: وحٌرة ستنكارلالت ابتسام بإ  

من غٌر ما اخوٌا ٌعرف _  

 ردت سنٌه بألتضاب  : 

ما لولتلن سٌبً الموضوع ده علٌا _  

.عنٌا ٌامه _  

وهً تستعد لؤلنصراف حتً تكمل مخططاتها  أبتسام كانت هذه كلمات    

**** 

الخاص بالعمل التربت ٌموم بأعداد بعض الورق  ابنها لتجدةدلفت سنٌه نحو غرفة 

وهً تلتف نحوها حتً ال تسمعها زوجة ابنها فهمست لابلة  بهدوء حذر هسٌنة نحو

 ببطا خافت وعٌناة تحوي الكثٌر 

معان فً موضوع مهم اتكلمعاٌزه  اناحاتم شوف بما ٌا   _ 

ستنكار:لال حاتم بإ  



؟خٌر ٌا امً _   

  حانً متعاطف :ردت سنٌه بصوت 

انت بمالن سنه متجوز واحنا نفسنا نفرح بأطفالن_   

 لال حاتم بانتباه وكأنة اول مرد ٌدرن امر كهذا : 

؟؟  نعملهصحٌح ٌا امً بس احنا فً اٌدٌنا اٌه _   

:بحماس همست سنٌة   

انت بس  شاور،  ال احنا فً اٌدٌنا نعمل كتٌر_  

 لال حاتم بأستنكار : 

مش فاهم _  

: سنٌه موضحةلال   

عٌل اشوفه سندن لبل ما ٌحصلً  اجوزهالن وتجبلنا حتهشاور علً اي بنت  _

  حاجه ...!؟

: ةبدهشحاتم  لال  

عروسه_   

 اٌوة عروسه هسٌبن تفكر وهرجعلن تانً 

تركت حاتم ٌتخبط فً افكاره حابرا    

*** 

تبكً  رٌكةعلً اإلسمر فً الطابك األعلً فً الشمة كانت تجلس  حد االٌامفً إ

كان حاتم ٌغسل  فً هذه األثناء،  عما تعانٌهنهٌاراإل علً حافةتشعر انها  ةبحرل



وهً  ٌن التفت خلفه لٌجد سمر تجلس فوق األرٌكةوجهه وعندما وجد صوت ان

 تبكً بصوت منخفض فمال حاتم بملك : 

فٌن حاجه ٌاسمر _   

 لالت سمر دون ان ترفع راسها :  مفٌش حاجه

؟ باستفهام: بتعٌطً لٌهحاتم فمال   

دون تعاطف أو شفمة ثم تابع بنفاذ صبر   

  ال بمولن اٌه انا مفٌش طاله لشغل الحرٌم ده خشً فً الموضوع علطول

انفجرت ثم  من كثرة البكاء ا لٌجد وجهها احمر  وعٌناه منتفخةرأسه سمر رفعت

طفال :كاأل ةببكاء وحرل ةلابل  

حامل  ابتسامالجاٌه بٌعاٌرونً وٌذلونً عشان فً الراٌحه و ابتسام وسنٌه  طنط  _

!!!وانا ال  

بتسلط : ثم هتفرتٌاح حاتم وهو ٌتنهد  بأتراجع   

  عندهم حك هما عشان بٌمولوا الحمٌمة تزعلً_

 رددت سمر بصدمة:  

وانت ، الخدامه وذلنً  بمولن بٌعاٌرونً وشغاله عندهم لٌل ونهار زي ة  ، الحمٌم_

  بتمول اٌه

حتً تستعٌب األمر :  لال حاتم ببطء  

هما بٌمولوا كده من والع انهم خاٌفٌن علٌا عشان معندٌش عٌل وده حمهم اٌه اللً _

 مزعلن فً كده

لابلة بأمل : من كلماته الفظه ابتلعت سمر غصه فً حلمها  

انت عارف ان ده رزق من عند ربنا واحنا ملناش ندخل فٌه_   



: بتهدٌد خفًلال حاتم   

..!!ومسمعش صوتن خالص، تعٌشً بما وانت ساكته  كدهطالما _   

 صرخت سمر بمهره لابلة : لٌه بما..!

 لال حاتم بتبرم وعنجهٌه :

ال لالت ،  وحملت علطولمنن ومتجوزه بعدن  لٌه؟ ؟؟ عشان اختً اللً اصغر_

. دكتور وال الكالم الفاضً بتاعن ده  

:  المحٌط به شعر الظلمستتوداخلها رد بإندفاع متهور   

  _  لو انت مستعجل علً الخلفه كده نروح للدكتور

مستعد للخروج : لال حاتم بخشونة  

  ملوش الزمة ده بالش شغل الدلع اللًة روح لدكاترمعندٌش حرٌم  بت_

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

هذا الحوار الذي ٌدور فً ذهن حاتم منذ للٌل فكر كثٌر فً  التراح اخته ابتسام  بعد

 نسرٌن الذي سٌموم بخطبتها ةتفاق  مع اهل  الفتالام باإل ةبهذه الفكر ثم اخذ المرار

ان ٌمام ذان الحفل فً  ابتسام وجاء الٌوم المتفك علٌه إلعالن الخطبة ولد تعمدت

ولكن البد أن  بالرغم ان هذا مخالف لعادتهم وتمالٌدهمسمر  المنزل تحدٌدا فً شمة

 عالن الحرب علٌها لتدوس على الجرح فهً  تتعمد إذالل وكأنها أصبحتإتموم ب

، عندما علمت سمر ظلت تبكً بموة وحرلة وهً تري أداة استمتاع تتلذذ بها 

للغاٌة ال صعب  ،  ال ٌحتمل علً اإلطالقاألمر،  ةأنحاء الشم  فً ةمعلم ةالزٌن،

زل المشٌن تستطٌع التحمل ستنهار حتما مما ٌحدث كانت تود الهروب من هذا المن

ان تظل لكً  هذة المسكٌنهعلٌها  تشمبزاز ولكن  حكمالذي أصبح فً  غاٌة اإل

، كالعادة هد الشاق الذي بذلتبالرغم الجه الالزمة لحفل الخطبهتجهزات التموم بأعداد 

تشعر بأن أحدهم لام بطعنها  بخنجر ة الملب بغزار هنان آلما ٌنزف مناال ان 

.مسموم بارد   



ق البدنً والجسدي وعند بداٌة مراسم الحفل شعرت بالدوران للٌال نتٌجة اإلرها 

 ثم حكت جبٌنها من اثر،  ارتمت فوق الفراش بأرهاق، طوال الٌوم التً تعرضت له

  الصداع الذي ٌكاد ٌهشم رأسها من شدة ما تشعر به 

ةنحو الغرف المنذرتٌن بالشر بعٌنٌها ابتسام تابعتها  

فوق  سمر فنتفضت، كالذي ٌمتحم مكان لٌمبض على لص هارب ةثم فتحت الباب بمو

إٌه ؟:  فٌه بهلع ووهن فمالت  الفراش  

بصوت مزدرء : ابتسام  لالت  

  اٌه هنا وسٌبانه كده مل  بتع_

: ومنفعل بعض الشا حزٌن لالت بصوت كبٌب  

شوٌه من تعب طول النهار وال ده حرام علٌه كمانبرتاح _   

 لال ابتسام بحمد دفٌن :

 اتكلمً عدل  ٌابت وطول ما إحنا ممولناش،  عمربه انت  عشتن ٌا  حرمت علٌن  _

ٌبمً تكونً جنبنا ٌال لومً شوفً الناس معاٌه،  تمشً   

بشر وحمد ولد طفح الكٌل:  صرخت سمر  

عندن البنات كتٌر ٌعملو اللً عاٌزاه، ابعدي كده مش متحركه فً مكان_   

: ةولح ةبلهج ةبت منها لتمسكها من ذراعٌها لابلالتر  

وتبمً زي البٌت ، احسن  وهللا اخلٌه ٌطلمن وٌفضحن، ال هتمومً باروح امن _

   الوالف ال طاٌله سماء وال أرض

:  لابلة سمر حاولت نزع ٌدٌها من ذرعها وهً تشعر انه سٌنتزع من موضعه  

هددش انا مش هخسر لد  اللً خسرتانا مبته، و ده تهدٌدل_  



 

:   ةعنٌف ةبصوت مؤذي بدرجثم همست  بالشر ةعنٌفه منذر ةبنظر ابتسام رممت  

ٌتصرف حاتم  ال ده انا هشوف، وبتخربش كمان  صوتالمطه كبرت وبما لٌه _

طالما محدش عارف ٌلمن كده معان     

غاضب حانك بصوتشمٌمها بالنداء علً  أبتسام ثم لامت    

اول فرحه له وحٌن سمع صوت  اوحب وكأنه ةبحمٌم نسرٌن ٌتحدث مع حاتم كان 

لال بصوت ناعم هادئ ٌشوبه الحنان:، عالً ٌأتً من الداخل  

  عاٌزه اٌه وأرجعلن اختً ثوانً ٌا حبٌٌتً اشوف  _

علً الفراش  ةوهً جالس سمرتمف أمام  ابتساملٌجد  سمر  ثم انصرف نحو غرفة

رتٌاب عجٌب: إووضعهم ٌنم على شجار عنٌف فمال بومالبسها مهترئ بعض الشا   

  صوتن عالً كده لٌه؟  ابتسامٌه ٌا إفٌه  _

تتحدث  ةمتعصب ةه ٌدٌها فً خصرها تهز جسدها بحركتمف واضعكانت ابتسام 

مار و حتإب سمرصبعها نحو إأشارت ب، بتسلط وغرور وكأنها امتلكت العالم وما فٌه

:لابلة  وكأنه شا موبا أمامها  ةعنجهٌ  

وبمولها ، حد  ممنً االهانم مراتن صوتها عالً عماله تمول انا مش بتهدد وال ه  _

  تمولً انا مش بتهدد وال عماللن اي احترام وال هممها مننلجوزن،  همول

: ساخطاثم فال بلهجة فاترة  ال تنم علً الخٌر ابدابنظرة عنٌفه منذره  حاتم رممها   

انا كنت  عارف انن مش هتعدي الٌوم ده علً خٌر _   

: ٌأسمدافعه ب لالت سمر بسرعه   

كالمها مش كله حمٌمً صدلنً _   

: التفت ابتسام نحوها بصدمة ثم لالت بعاطفة متشنجة  



البنت دي عدت حدودها  حاتم  ال بمولن اٌه ٌا، شوفً ٌاخوٌا وكمان بتكدبنً _

شوفلن ، فٌه الكفاٌة وانا كنت بستحملها عشانن لكن خالص مبمتش لادره بما معاٌه

 حل معاها بما عشان انا تعبت

لٌجذبها من شعرها  هكمن ٌمتنص فرٌست ً سمرالتحمل فنمض عل حاتم لم ٌستطٌع 

:بالغضب مشحون  ممٌت صافعها عدة صفعات متتالٌه وهو ٌمول بصوتة بمو  

رض بور وانا نفسً ٌبمً لٌا عٌل ال وكمان ولحه وبتبجحً مع أمش كفاٌه أنن   _ 

 اختً

بل العروس وبعض من ، الشامته فمط هً التً تشاهدابتسام ولم تكن هنا أعٌن 

فمد اتوا جمٌعا عندما سمعوا صوت سنٌة والدته ألاربها المتواجدٌن معاها وبالطبع 

ثم لالت  ةٌدٌها فً ذراع العروس الجدٌد سنٌهوضعت ، صراخا عالً فً الداخل

: وتبرم بحدة   

ارمً علٌها الٌمٌن واهً طلمه  لو اتربت ردها  متربتش ٌبمً تفضل  بنًاسمع ٌا_

وتتعامل مع مٌن   لحد ما تعرف ممامها، عند امها   

تردد او تفكٌر:  ةبدون لحظ حاتملال   

بره من هنا ٌال، ن ومشوفش وشنودلولت تلم  هدوم،  انت  طالك_  

  كانت بصوت جهوري لاصف ةكلمته األخٌر كانت

دنها وال شعرها المشعث باأللم الذي ٌعصف ب سوي ذان فمط ،  بشا سمر لم تشعر

ع بهذا الشكل وكأنها لم هانها امام الجمٌأبفضل ذان البٌغض الذي انتهن كرامتها و

ولم تستطع حتً كامل  بر الذي أستنزف طالتها بالبل الجرح الغا ٌوما ما هتكن زوجت

ح التفكٌر فً نفسها بعدما حدث كل ما ترٌده االختباء بعٌدا عن هذا العالم الملا بالمٌ

نتهان  ذي واإلوتبكً من هذا اإل ةالصغٌر ةوالصدأ تختبا فً غرفتها المظلم

الصرٌح  التً تتعرض لها علة تهدأ للٌال فهً لم تعد تستطٌع مواجهة هذا العالم 

ٌد لدٌها ثم ذهبت نحو الملجاء الوح ةلملمت اشٌابها البسٌط، الماسً المظلم الموحش  



تشعر بالضٌاع تماما وكأنه سمطت فً ببر  ةحزٌن ةتاب ةضعٌف ةأهلها ذهبت منكسر

  سحٌك مظلم ال لرار له

نكسار فوجهها أنظرت الً األرض ب، أمامها ماجداثناء خروجها من المنزل وجدت 

كادت أن تتخطاه ولكنها اولفها لابال بأشفاق واسف:مشوه للغاٌة   

ربنا ٌكون ، جدا بأٌه دلولت وزعالن علٌن   وحاسه بتعانً انت  بٌكً ، انا حاسس   _

  فً عونن

وتشنج  : لالت سمر بصعوبة  

حسبً هللا ونعم الوكٌل، ٌعنً هو كله بسبب مٌن _  

شفاق: د نحو كتفٌها موسٌا اٌاه لابال بإمد ماج  

احتسبً عند ربنامعلش   _ 

خاطف ماكر ولد خطر علً ثم لمعت عٌناه ببرٌك ة ، خاطف ةتولف تفكٌرها للحظ

فمالت بصوت حزٌن مسكٌن مصطنع:، فً منتهً الشر  ةبالها فكر  

ملٌش  ً انت عارف بما ان، ممكن اخد رلم الواتس عشان لو  طلبت حاجه اكلمن  _

  لٌهإحد دلولت الجأ 

تردد:دون ة بسرع ماجد لال  

  كلمنً فً اي ولت، طبعا_ 

وحمد وداخلها  ةثم رحلت وهً تبتسم بشٌطانٌ ةللغاٌ ةساحر تهاأهدته احد ابتسام

منذ مثلما فعلت بها فهً السبب الربٌسً فً كل ما ٌحدث  ابتسامتتوعد ان تنتمم من 

وهً ال تستطٌع التفوهه  من امرآه غٌرهاته الٌوم أول زواجها التعٌس حتً خطب

دون التأكد او حتً اجراء الفحص ، رض بور، أالن هذا حكم علٌها انه ة ، كلمبثمة 

  الطبً الالزم



حتً ٌأتً ، امروها بالمكوث هنا فً بٌت أهلها، وعندما لصت األمر علً أهلها

 ماجد بعلً تواصل  سمرولد كانت ، ومر شهر واثنان وثالثه ولم ٌأتً بعد، زوجها

بشكل  ابٌنهم ةٌتحدثون بشكل ٌومً وتوطبت العالل، " إبتسام "  زوج اخت زوجها

 ءواثنا، وفً ٌوما ما، ٌنفذ جمٌع ما تتطلبه دون تردد بحب ماجدسرٌع حتً اصبح 

:  غاٌة النعومة انثوي وبإغواء تحدثهم فً الهاتف المحمول لالت بصوت   

عشان اخد دهبً وحاجتً المهمه، انا كنت عاٌزه اروح شمتً _   

 رد علٌها بصوت االجش الهادئ: 

تعالً فً الولت اللً انت  عاٌزاه _    

:  حزٌن  بخفوت وتوتر للكسمرردت   

  بس انت عارف لو مراتن وامها شوفنً ممكن ٌأذونً_

عزم كالصخر: وبحرارة ماجد فمال   

انت  عارفه محدش ٌمدر ٌمرب منن طول ما أنا علً وش الدنٌا..حددي ٌوم اخد  _

،  مف جنبن،ه ً هنان عشان لو حد حاول ٌكلمنوهستناك، من الشغلأجازه فٌه 

 متخفٌش طول ما أنت  معاٌا

: حانً  فمالت بصوت ناعم  

ربنا ٌخلٌن لٌا _   

 

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

 

وم اتفما علً هذا الٌ الخاص بطلٌمها ، تحدٌد مراسم الزواجبأمر  سمر عندما علمت

فرحب ماجد بهذا األمر مظبمناً إٌاه ،  ةالتً تاخذ فٌه اشٌابها الثمٌن  



تمدمت نحو المنزل وهً ترتعب وتمدم لدم وتاخر اآلخري خوفا وهلعا  الظهٌرهوفً 

لتستدٌر ولكنها اصدمت  وكادت ةللغاٌ ءبطواغلمت الباب بهدوء  من ان ٌراها أحد 

ٌبتسم لها وٌهدبها   ماجد لتجدةفرفعت رأسها بتوتر  صلبلوي كالجدار البصدر 

: ةومود ةلابال بلطاف  

فً البٌت انا أمنت الدنٌا،  اهدي متخفٌش محدش هنا_   

ثم لالت بتوتر: ة نفسها المضطربإتنظٌم  ةنفس عمٌك محاول سمراخذت   

  هطلع انا بما كوٌس _

 لال ماجد بصوت واثك : 

  وانا جاي معان  _

 ةغٌر مستحب ةتخرج ولكنها شعرت بمشاعر حمٌمدت وكا  بأخذ اشٌابها سمرلامت 

تحكم من منع نفسها علً فلم تستطٌع ال ماجد علً اإلطالق بٌنهما عندما ألترب منها

وبعد مرور ولت لٌس بمصٌر إستطاعا جمع ، بل كانت مرحب ومستعده ،  أمر كهذا

ر أن ظلت طوال الطرٌك تفك نحو الخارج دون أن ٌراهم احد  اشتات أنفسهما وانطلم

فز وتتزاحم داخل رأسها تتما األفكار تظل   كانت ما حدث منذ للٌل صحٌح ام ال...

انها ، حتً تنهً هذا الصراع المرهك بأن صور لها شٌطانها  تأففت بضٌك

 بطردها تولام التً كانت السب فً كل حدث لهاواخت زوجها انتصرت علً 

، نفضت رأسها ثم هٌبت نفسها لهذا سنٌه  وعلً والدته واستطاعت التغلب علٌه

لم تستشعرها نشوة  لذة اإلنتصار ،  وٌغمر كٌانهاالشعور الخاص الذي ٌتغلب علٌها 

صوت داخلها لم غرها بعفوٌة لٌنتهً هذا الصراع بثتزٌن  إبتسامة ولٌدة من لبل 

 تفعل سوي الصواب 

، كانت دابما أنه لد تزوج سمر تم الطالق رسمً وعلمتوإنتهاء فترة العدة بعد 

، حتً ظنت ان ما ٌحدث نتجٌة الظلم واالغماء المستمر ، تشعر باإلرهاق الدابم

تتخٌل  بالخبر التً لم ةرت الذهاب للمشفً ابلغتها الطبٌبوعندما لرالذي لحك بها 

ٌطلموا علٌها هذا  تسمعه بإذنٌها بعد أن التنعت  إنها أرض بور كما كان انٌوما 



لررت  ة التً كانت شبه مستحٌلة فأجاهذه الم بعد أن أستوعبت  ل زوجها اهاللمب 

وعندما تمابال كان ة ٌلتمون به فً كل مرلٌمابلها فً المكان الذي ماجد  االتصال علً

:ة ن امره فمال بملك وهو ٌتنفس بسرعفً عجلة مماجد   

للمتنً!!؟ سمرفٌه اٌه ٌا   _  

:  بهدوء مسٌطر  فمالت   

  مش عارفه انت هتتمبله ازاي  لٌن خبرانا عندي _

بتوجس وأرتٌاب :ثم همس بإستنكار ضٌك ماجد عٌناه   

؟! خٌر_  

:ة وثم ةبرزانهمست رممته سمر  بنظرة تشبه  الصمر حتً تتفحص تعابٌر وجهه ف  

  انا حامل _

: ةحمٌمٌ سرور عارم وفرحةٌحاول استٌعاب الخبر ثم لال ب.. ثنان ة.. إدلٌم  

بتتكلمً بجد _    

المبهجة عندما رأت تعابٌر وجهه الممزوجة ببعض الذهول  بالسرور سمر شعرت   

:مرتاح  فمالت بهدوء  

  ٌه دلولتإهنعمل   _

: ةحاسم ةونبر ةلال بجدٌ  

هنتجوز  طبعا عشان ابننا ٌتولد فً النور_     

:غرٌبلالت سمر بإستنكار ولد شعر أن األمر ٌسري بطرٌمة       

؟هنتجوز فٌن _  

لٌن عندي فً شمة فً بٌت أهلً:   العفوٌة بمنتهًلال ماجد  



غٌر  حنكو فهتفت بحدة ةربعم هوكأنها لسعت ةضت ورجعت للخلف بسرعنتفإ

:    ممصودة  

انا مش ، مستحٌلوامه ال حاتم ده اللً هو نفس البٌت اللً فٌه مراتن وجنب بٌت  _

   لدهم احنا نتجوز فً شمه بعٌد عنهم أفضل

ال طبعا ده بٌتً وشماٌا وورث ابوٌا اللً طلعت لال ماجد بحدة ناهٌا هذا الجدال : 

  بٌه من الدنٌا مش ممكن  هسٌبه لهم فً االخر علً الجاهز

وخربت  لالت بترلب وحذر:بس انا خاٌفه من رد مراتن خصوصا انها بتكرهنً

منن فمبالن بما لو عرفت انً حامل علٌا    

بن اٌاها:ٌدٌها مطماجد امسن   

وبعدٌن طول ما انا ها هٌكون لن  شمه مستمله بعٌد عن نت  ا، متخفٌش ٌا حبٌٌتً _

  جنبن محدش ٌمدر ٌأذٌكً بكلمه انا مش زي الهفأ طلٌمن

تفكر ما ٌموله ..ماذا ترٌد اكثر من ذلنسمر صمتت    

ٌه!!؟إ مشجعا إٌاه: لولت  ماجد  فمال   

: والملك ٌعصف بها  لالت سمر ببعض التردد  

ةخالص موافم_  

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

 فً شمة سمر 

 

اخد تالتخٌن مش هً اللً خربت علٌن  ، ال طبعا اتجوزٌه وحط صابعن فً عٌن _

 جزءها بما 

 كانت هذه العباره التً انطلمت من فم حسناء 



:بتردد للك سمر فمالت   

مًٌالحرباٌة إخت طلبس انا خاٌفه منهم جامد ، خاصة من _  

بتبرم وولاحة :لالت حسناء   

 ال متخفٌش منها كل واحد عاٌز ٌتعامل زي ما تربً

 همست سمر بأستنكار :

ٌعنً إٌه ؟_  

لت بحسم وصرامة :لا  

ٌعنً الزم تتعملً بالمثل عشان متتكلٌش منهم    

:بحسرة وخٌبة أمل ردت سمر   

، كنت عرفت أتعامل معهم لبل كده طب إزاي_      

 لالت حسناء بخبث 

و دلولت سكة تانٌه خالصال ، لبل كده سكة    

 لطبت سمر جٌبنها لابلة بدهشة :

اٌه الفرق فاهمه ، ش م  

 ابتسمت حسنا بتملك ثم لالت بخبث :

 همولن

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

 فً منزل ماجد ...

حمٌمة :بعد أن تم مراسم الزواج الذي كان حفل هادئ وبسٌط لال ماجد بفرحة   



نورتً بٌتن ٌا عروسة_  

 تصنعت سمر الخجل ولالت ببسمة ساحرة :

 _ ده نورن ٌا ماجد

شعرت أبتسام بالنار تندلع فً أحشابها عندما وجدت ماجد زوجها ٌحمل حمٌبة  

 والذراع االخر ٌحاوط سمر فمالت بجنون صادم :

وعروسة مٌن ؟؟بٌت مٌن ، والعمربه دي بتعمل إٌه هنا؟   

: دون ان ٌترن سمر المبتسه بشامته  ببساطةلال ماجد   

هتكون ضرتن الجدٌدة و _مراتً ،    

ابتسام ٌدٌه علً صدرها بصدمة ثم  صاحت صارخة :وضعت   

اتجوزت علٌا ٌا راجل ، وٌوم ما تختار تكونً أرض و ٌالهوووووي انت عملتها_ 

فضالت أخوٌا اللً ممدرش ٌعٌش معاهاالبور ،   

بحنك وصوت حازم : عبس ماجد وجهه ثم لال   

ه بعد كده علً مراتً ، انت فاهمهاخرسً ٌا ابتسام ، انا مش هسمحلن تمولً كلم_  

ال مش فاهمه ولولً العمربه دي هتعملً إٌه _  

بفن الحجاب بموة بعنف  ماجدثم لامت باإلشتبان مع سحر لتجذبها من حجابها فمام 

: ثم دفعها بموة لتسمط إلً الخلف صارخا بغضب  

سمر مراتً وام أبنً اللً فً الطرق ده والع كل ما تتمبلٌه ،  إٌان  تعملٌها تانً_ 

 هتكون حٌاتن افضل 

 لالت ابتسام بذهل وحنون :

 _وكمان حامل ، انت متجوزها أمته 



ماجد بصرامه :لال   

 حاجه متخصكٌش اهتمً باللً فً بطنن وخالص 

 ثم ابتسم الً سمر لابال بنعومة :

 _تعالً افرجن علً شمتن 

 لالت سحر ببراءة وابتسامة جمٌلة :

 _ٌال بٌنا ٌا حبٌبً 

 لالت ابتسام بصوت حانك حالد وعٌناه تصدر شرارت غاضب :

وكمان حبٌبً ، طب اٌه رأٌن أنً هسبلن البٌت واروح عند أمً لحد ما تطلك _ 

 الحٌه خاطفة الرجاله 

اهال دون ان ٌستدٌر همال  متجاعه بأتجاوزها ماجد مشٌرا بذر  

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 حكاٌة بسنت

 



.بعد اٌام للٌال  

رهاق واضح علً معالم إلٌه بإمتها وأغلمت الباب خلفها مستنده دلفت بسنت داخل ش

لكنها وجدت سٌدة ولوره فً ،الً الرواق نحو غرفتها  هتواتج، وجهها الباهت

 ةوٌبدوا أنها ودوده للغاٌ ةرالٌ ةدس من عمرها ترتدي مالبس كالسٌكٌالعمد السا

فهً ألول مرة تلتمً بهذه  ندهاشوهً تنظر الً والدتها بنوع من اإل ةفالمت التحٌ

ودابما ٌجلسون  ةالمجاور ةالجٌران الذٌن ٌمطنون فً البناٌ ولٌست من احدي ةالسٌد

ً تشعر أنها دخلت غرفتها وانتظرت عدة دلابك حتً اتت والدتها وه من والدتها 

ا المجعدة بعض الشا والسرور المرتسم علً مالمح وجهه ةتطٌر من لمة السعادس

ستنكار :إفمالت بسنت ب  

  ؟!ومٌن الست دي،  خٌر ٌا ماما فٌه اٌه _

:ةعارم ةلالت عفاف بفرح  

.!انت بنت حالل اوي وربنا هٌعوض علٌن  ،  البشري ٌابسنت _  

ما ترمً إلٌه والدتها : ةمحاول ةما تتفوة به والدتها فمالت بحٌر لم تفهم بسنت   

انا مش فاهمه حاجه؟  _  

:  ةها وكأنها ستخبرها سرا خطٌر لابلمسكت عفاف بٌد ابنتإ  

ة ها بموجاٌه تكلمنً علٌن  ثم احتتنض، عرٌس ٌا بسبوسه واللً هنا دي كانت امه_

من هول المشاعر التً كانت تنتظرها منذ زمن كأي ام  ةوكأنها أن تراها مره ثانٌ

 ترٌد أن تفرح بأوالدها 

 تًال ةها سوف تتخلص من لمب العنوسشعرت بسنت ببعض األمل والحماس وأن

زوجها للٌال  الذي ٌتأخر ةالذي ٌنظر إلى الفتاأطلمه بعض من الناس فً مجتمعنا 

فمالت وبعض األمثلة االخري الذي ال ٌسلم بعض الفتٌات منها  ار لد فاتهاالمطبأن 

الغٌر متولعه أبدا: ة من ولع المفأجا ةغٌر مصدل  

  بجد ٌا ماما_



لالت عفاف بحب:   

..عا _ زان  بما تحضري ٌاٌوة ٌا حبٌبتً وجاي بكره هو وامه وأخته عشان ٌشوفن 

 نفسن من دلولت ماسكات والحاجات اللً العراٌس بتعملها عشان تبمً اشٌن 

من السماء فاخٌرا  ةنجم داخلها تشعر بأنها لبضت على وهً من ةحتضانها بموإثم 

 هذا المنزل سٌتواجد الفرح بداخلها من جدٌد 

التً التمت بها أمس  ةبسنت ذاتها كأي عروس وجابت السٌدفً الٌوم التالً جهزت 

 تهوساممظهره ، موصفات الشاب المثالً معها شاب فً الثالثٌن من عمره ٌمتلن ال

صغر منها والتً األ ه واخت، فً أسلوب الحوار لته ولبا التً ٌتمٌز بها  ةواألنال، 

الطبع ولم ببعض الشا و ةكانت جلسه لطٌف، رالً بعض الشاكانت ترتدي فستان 

والمباركات والتحدث عن األوضاع االجتماعٌة وجهاز العرابس ثم  ةتخلوا من التهنب

 همبعد ولت سمحوا لكل من بسنت والشاب عماد بالجلوس معا فً غرفه منفصلة عن

 ةلها سٌموما ببناء حٌاتهما الخاصمور التً من خالحتً ٌستطٌعا التحدث معا فً األ

الخلٌج وانه ٌسافر تحدث عن نفسه بأنه ٌعمل مهندس كهرباء فً أحد دول ، علٌها

شعرت بسنت ،  ء عمد المرانستمرار وأتفالا سوٌا بأنه سوف ٌاخذه معه فور انتهاإب

وحضر ة بعد اتمام حفل الخطوب ، حٌاتها معه وان هذا الشاب الذي ستكمل ةبالراح

ٌتم بعد عدة  الجمٌع من األلارب والجٌران تم تحدٌد موعد عمد المران والذي سوف

وبعض  ةحان ولت التخلص من حٌاة العزوبٌ واخٌراة من ٌوم الخطوب ةأشهر بداٌ

والدخول فً ، لماب المزعجة التً كانت تسمعها بأستمرار لتبدأ بسنت حٌاه جدٌد األ

 عالم الكبار..... 

للتنزه  هها للخروج مع خطٌبها عماد ووالدتكانت بسنت تعد نفس،  ٌامفً أحدي اإلو

ثناء إوفً  ةدخلوا عدة محالت مختلف، بعش الزوجٌه ةوشراء بعض األجهزة الخاص

الٌوم كانوا ٌنتمون بعض األجهزة ولكن حدث تعارض فً الرأي بٌن عماد وأمه مما 

:ةٌك ثم استدار لٌماطعها صارخا بموبض جعل ٌزفر  

؟انت  مش بتسمع  الكالم لٌه، متتكلمٌش كتٌر تانً لولتلنانا مش  _  



ولد فغرت شفتٌها المرتجتفتٌن  ةنت خطوه للوراء تتظر إلٌهما بصدمتراجعت بس 

ل الهمجً الولح المثٌر للغضب بهذا الشك هن ٌتحدث مع والدتكٌف له أ للٌال 

لٌست كأي أحد لٌتحدث معه هكذا تسرب إلٌها إحساس  هوالدتهً  شمبزاز إلوا

كما ان رد فعل  الخوف وعدم االطمبنان من هذا الهمجً الغٌر متزن كما تري

:ةفمط تراضٌه لابل ةسلبً للغاٌ هدتوال  

حاضر  _  

 ةً هذا المكان ٌستمتع بهذه الفضٌحوهً تطلع حولها بملك وتوتر لتري هل أحد ف

المعتادة كلما خرجا حتً انه لم ٌراعً فً األمر أن هنان ضٌفه جدٌده حلت علً 

ٌجب أن ٌحسن من حالة لو كان بهذا سوء حٌاته  

 وعندما وصلت  بسنت الً بٌتها لالت عفاف بلهفة ممزوجه بالفضول :

..!؟كانت حلوه الخروجه، حبٌبتً امالن ٌ _  

 ةرهاق ولالت بلهجإرٌكة باإل حمٌبتها الً الفراش ثم ارتمت نحو بسنت وضعت 

ٌا ماما حلوه، : اهاةفاتر  

ستنكار :إب ةوضعت عفاف ٌدٌها فً جانبها لابل   

  ومالن بتمولٌها من غٌر نفس كده لٌه  _

: االة وبرود باهتلالت بسنت باالمب _  

عادي_  

لالت عفاف بشن :   

؟فٌه حاجه حصلت _  

د تردد:لالت بسنت بع   



وجاهز ٌعنً لسه مش بٌكون ، مادٌا هنت   مش بتمولً ان الناس دول غنٌماما ا -

  نفسه

: ة وشنلالت عفاف بحٌر   

اٌوة ٌابنتً ..!!  _  

:  ما وكأنها تحل لغز لالت بسنت بتفكر  

انه  ةً حاجه ناكلها او نشربها باإلضافاحنا طول الٌوم بره لٌه مش عازمنا عل_

   اتنرفز علً مامته اكتر من مره وطرٌمة معاملة لٌها مش لطٌفه خالص 

 لالت عفاف مبررة : 

  وبعدٌن طرٌمة مع مامته دي حاجه متخصناش، جاٌز مكنش خد باله _

ختناق :لالت بسنت بإ  

مش عارفه ٌا ماما بس حاسه انً مش مرتاحه وعاٌزه _  

 ثم صممت عدة لحظات خوفا مما ستتفوه به ورد فعل والدتها 

 

: لالت عفاف بترلب وحذر  

  ٌهإوحاسه أنن عاٌزه  _

:بإرتبان  تابعت بسنت  

انً عاٌزه افركش..!! _  

 

وعنف: ةبحد ةعن التحدث فانفجرت فٌه لابللسانها  لم تستطٌع عفاف كتم  

بٌجً لن فرصه كل ٌوم زي  وال انت واحنا كنا نطول تفركٌش اٌه ٌا روح امن _

 دي عشان نفرح بالسهوله دي



بحنك وصرامة :  ةثم امسكت ذراعٌها لابل    

، اول مره اسمعن بتمول  حاجه زي دي الناس تمول اٌه علٌنا، ٌابت ًاسمع_

  اللً ٌسوي واللً ماٌسواش هتشمتً

:ةبعصبٌ ةهاتف ةوالدتها الحاد ها عن لبضتابعدت بسنت ذراعٌه  

  ٌعنً انا انت كل اللً همن كالم الناس _

اامال ٌهمنً كالم مٌن ٌا حلته _  

 ةألمت عفاف نظر، كادت بسنت أن تتفوه بشا ما ولكن لاطعها صوت رنٌن الجرس

 التً تدعً أم ٌاسمٌنفوجدت صدٌمتها، نحو بسنت ثم تركتها لتفتح الباب ةساخط

ستفهام:إفمالت ب  

؟. مالن ٌاختً للبه وشن كده لٌه _  

:لالت عفاف بمنوط   

  عاٌزه تسٌب خطٌبها لال إٌهالبنت مغلبانً ٌاختً ٌاسمٌن م ا أتعالً ٌ_

:ةبخضام ٌاسمٌن فالت   

  انت  تندٌها بما اال كده  ال كل تسٌب خطٌبها الممر ده وهً هتاللً زٌه فٌن تانً _

ع : لالت عفاف بصوت مرتف  

ت كلمً خالتن ٌابت نبت ٌابس_  

ها بعض الشا علً للب ةالسمج ةمرحبا بهذه الضٌف ةبسنت نحو غرفة المعٌش هتاتج

ة صٌل حٌاتهما بشكل مستفز للغاٌ" لتدخلها فً تفا ةتلمبها داخلها " طنط حشرٌ فهً  

:  بهدوءفمالت ة لتسمتع الً هذه السٌد ةاألرٌكة المجاور فوقجلست   

  ؟هو انت كنت تطولٌه، عاٌزه تسٌب رزلن ٌابت_

: ءبتفهم وبط ةلابل هافاعدلت من كلم، بسنت بنظره حاده رغما عنها رممتها  

والفرص دي ، د ٌاٌنتً انت  كبرت  فً السن ولطر الجواز لرب ٌفوتنصانا ال _

 واللً مش بتتعوض كل ٌوم وال انت عجبن لعدتن جنب أمن ومعاٌرة اللً ٌسوي 



وتالته  عٌلٌنللً فً سنن معاها ماٌسواش فٌٍن وا  

 ةماذا تتحدث أمام هذه المرأه جرٌبوعنف ال تدري  ةتتنفس بسرع بسنت صمتت

غما ذلن فحدٌثها منطمً األسلوب ولحة فً انتماء الفاظها جارحة المشاعر ولكن ر

،بعض الشا   

، فهنان مثل ٌمول " بعد إلحاح دام لفترة الخطوبةبسنت فً األخٌر  اإستجابت لهم

 الزن علً الودان آمر من السحر "

.دمراسم الزواج كالمعتا تتم  

 

بحزن عمٌك:  ةبلسانها لابل ولكن ماذا حدث بعدها تتحدث بسنت  

رور وكأنً من أحد عبٌده ولست وغ ةستهانإمنذ أول ٌوم زواج ٌتعامل معً ب_

، الخلٌج كما اتفمنا لبل ذلن هلٌإالثة اشهر طلبت منه أن أسافر بعد الزواج بث، تهزوج

غالء األسعار مرتفعه وهو ٌرٌد توفٌر مصارٌف المعٌشه   ولكنة اباْ بشدة معلال 

وعندما أرٌد منه مصارٌف ألساسٌات ، التً تجعلنا نعٌش فً رفاهٌة ومستوي رالً

ال  هض بعصبٌة معلما بانها أشٌاء تافهالمنزل او مصارٌف خاص بً كان ٌرف

ً بحجة من اول ٌوم سفر له طلب منً الذهاب عند والدت، ٌرٌدها رغم احتٌاجً لها

بها.....!!! التً كنا نمطن ةه فً البناٌإال أكون وحٌد  

اتحدث معه بشغف  عندما كنت، بعد عدة شهور كنت علً وشن االلتراب من الوالده

التً سوف تنٌر حٌاتنا وتكمل فرحتنا وتموي الوصال  ةالجدٌد ةوتشوق علً الحٌا

اخطأت فً الحدٌث او  ر هلبٌنا أجد منه رد فعل باهت بارد ٌجعلنً أراجع نفس كثٌ

كأنه ال ٌطاق التحدث لماذا دابما ٌتحدث معً و، تواجد لصور فً شا ماٌ ٌمكن أن

لم ، لم ٌكن علً هذا الحال اثناء فترة التعارف ما لبل عمد المران  همعً رغما ان

، مبررا ان امً تموم معً بالواجب ةً إرسال مال لمصارٌف ابنة الصغٌرٌوافك عل

فات لكن رد فعلها كان اكثر من مره علً هذه التصر هوالدت حاولت التحدث مع

ا األمر طلبت منه أن ٌنزل هذ نهاٌة، ابنها الوحٌد هوبالطبع متحٌز نحو ةسلبً للغاٌ

، ونتحدث فً هذا الموضوع شدٌد التعمٌد ولكنه كان ٌأبً كالعادة  تهٌري ابنلإلٌنا 

للٌال فً زواجنا وجدت انه  تزان فعندما فكرتتشعرنً بالجنون وعدم اإل هاتتصرف



كان بساطة اآلن لد بلغ السٌل الزبد ركضت نحو  الم ٌنفذ لً رغبه او طلب رغم

 ةتحدث معه بالحسن فً البداٌ ، ولهر ةف والدموع تنساب علً وجنتً بغزراالهات

ة من األستهان ةا نبرتلونه هممٌت ةباردممتضبة  ردود  ةربما ٌلٌن ولكنه كالعاد

م اشعر ل، علٌه وكم هو بارع فً أشعاري بذلن  ًوكأنً بفرض ذاتستفزاز اإل

كأسد جرٌح مستغٌث وصوتا نوعا من الرجاء والخوف  بنفسً سوي وانا اصرخ

 والكبرٌاء :

ً ان اخر تحسسن ةتجً فرص وكل مرهانا ممصرتش من اول ٌوم جوزنا  _

امال بمت حٌاتنا  ،احنا مكملناش سنه وحالنا كده، أساسا  ةأولوٌاتن ان مكنتش مهمش

 نعٌش ازاي؟ ؟

 

اذدراء : بكل برود وعماد رد   

؟ خرٌه من اآلإعاٌزه _  

 اخذت نفسا عمٌك ثم هتفت فً تردد وألم وإال كنت سوف اختنك بكل هذه الكلمات :

ن تعبت نفسٌا من الحٌاه أل، لو حٌاتنا هتفضل على الوضع ده ننفصل بهدوء  _

  متجوزه وكأنً مش متجوزه

بهسٌس مخٌف بعد ولت طوٌل محرق ألعصابها :رد علٌه   

ورلتن هتوصلن فً ألرب ولت  براحتن _  

 أمرها وكأن ة ، منذ فتره طوٌل هذه الجملة  وبرود وكأنه كان ٌنتظرة شعرت بصدم

تخلص منه أخٌرا بغٌض علً للبه وهم ثمٌل   

 

ال ،  وكأنها تهمس بكلمة، تتحدث بدون صوت  كانت بسنت ال تصدق ما ٌحدث 

ةدث معه حالٌا كمنبع للشر والمسووكأنها ال تصدق هذا اإلنسان التً تتح  

لذي ال خطأ ام أنا فمط ا ةهل كل ما فً الحٌا الذي ٌتفوهه بها ةالعدابٌ ةالحظت النبر

ةاتلمى اال باألشخاص السٌب فماذا  ةعندما سبمت الوحده كنت مخطب إنً ٌبدوا ،  

فعلت انا عندما اختلطت بالعالم اآلخر خسرت نفسً وكرامتً خسرت أول رجل 



عادة ض أمل وتضخ لً السبدأت  تنب ةمً الطفولً وعندما ظننت أن الحٌااحتل عال

ال اعترض على ما لدره هللا ،  عٌن ذهبت وهباءا ةالذي كنت أتمناه حتً فً غمض

 ةلٌا شا تبرر بٌه لنفسً ان الفتر لم ٌعدلً حاشر هلل ولكن السم برب السماء اننً 

التً تمر بها حتما ستنتهً حتى أصبر ال استطٌع الصمود كثٌر وكأن الشبح الذي 

ةعلً نفسه ان ال ٌتركنً مدى الحٌاٌراودنً فً كل ٌوم السم  ما لد ٌدمر حٌاتً حت 

أحالمً خٌالً حتً ماذا ٌرٌد منً هذا الشبح الذي ٌحتل تفكري  ةولد فعل وبجدار

تسمط ،  كالذي ٌحالمها ما فً عمري اآلن ةس ولٌست أحالمً وردٌٌالتً باتت كواب

فً بحر الماضً األلٌم الذي ٌرٌك ذهنن رغما عنن..احساس الضعف اللعٌن الذي 

 ٌنتابن كلما حاول الحنٌن ان ٌتمكن منن

بعدحتً لو تفرفت فً عالم بأكمله لن تنتهً ، ااااااه زفرات هم ال تتولف ٌوم  نعلم  

ال الذي فٌه ا  

ةبالمسوه انا ال ٌكون هنان راح   

....!؟؟!؟!لماذا   

 

، ذا تحدثت عن الحب من وجهة نظري كاشاب مر بالعدٌد من التجارب العاطفٌةأ

اشفك علً ذان الساذج الذي ٌترن فتاة تحبة لمجرد عدة خالفات سٌدرن انه مع 

غبً من ٌظن أنه ،ممارنة باالذي النفسً الذي سٌحدث له فٌما بعد  . الولت ال تذكر

مثل "ان هنان الكثٌر من الفتٌات  ،سٌجد ذان الحب مره اخري مبررا بحجج فارغه

لن ٌحصد من هذه الفكره سوي وجع ، واستطٌع ان أجد فتاه مثلها بل أفضل منها" 

الفتاه تتأللم وتتعاٌش  تسطٌع،شرخا سرطانٌا مشوها ومؤذي بدرجه عنٌفه  ، الملب

لكن ، مع رجال اخر لمجرد انه أفضل من السابك بل وتموم بنسٌانه وكأنه لم ٌكن 

فمط نتظاهر بالنسٌان والتعاٌش الن ،نحن كرجال ال نستطٌع التعاٌش مع هذا األمر 

والبكاء لٌس ، مصطلح الرجولة تفرض علٌنا بعض المٌود بأن المشاعر ضعف 

ولكن داخلنا فاألمر محال..كٌف ٌمكن نسٌان فتاه لم ، طالقللرجال أبدا علً اإل

بالنسبة لً كنت أظن ان هذه المشاعر ، نشعر بالسعادة واألرتٌاح النفسً اال بجانبها 



لم ، كنت مخدر عندما ظننت أنة لن تكون سوي ألحد غٌري ، للنهاٌة  ةستظل متجمد

أشعر  ، نً كم انا ساذج مغفلافك من هذا الوهم اال عندما تلمٌت الصدمه التً اشعرت

 بحرلة لو كان نصل خنجر بارد غرس فً الملب 

ذان السرطان الذي اخترق ، لم أكن اشعر بهذا األلم عندما رأٌتها مع رجال اخر 

جسدي لٌنتهكه خلٌه خلٌه أرحم واهون عندي بكثٌر من فمدانها فألم االشتٌاق اسوء 

انا حما فمدت نفسً فً الٌوم  ان الذاتفمد، ٌمال أن أصعب الفمدان.  مما كنت أظن 

فمدت ذاتً لؤلبد عندما علمت أنها أصبحت ملكا لرجال  بتعاد عنهاالذي لررت األ

ولكن فً هذه المسأله انا ال اتحدث عن ،  آخر واذا كان ال ٌوجد تشابه بٌن جنس آدم

نفسً فمط انا أتحدث عن كثٌر من جنس آدم اذا لم ٌكونوا جمٌعا اكثر الرجال 

  ت األوان افوولكن بعد  ٌندمون

 أحما مازالت نجمتن  مضٌة رغم الظالم 

 

 تمت بحمدهلل 


