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تصدح نغمة التنبیھ في التلیفون الموضوع بجانب سریرھا، معلنا السادسة صباحا، فتفتح الفتاة المستلقیة على ظھرھا
عینیھا، ال تدري أین ھي وال ترى شیئا، حتى تعتاد عینیھا الظالم، تحمل التلیفون وتسحب باصبع االبھام جھة

الیمین؛ لتبطل الرنین المزعج، "نعم إنھ بیتي، وھو یوم جدید".

تنھض وتفتح النافذة لیغمر الغرفة نور النھار، تنظر لنفسھا في المرآة، ثائرة الشعر، منتفخة العینین من السھر،
ستحتاج لمجھود كبیر ووقت طویل أمام المرآة إلصالح ما أفسده النوم، ثم تخرج من غرفتھا.

- صباح الخیر یا ماما.

- صباح النور یا رحمة.

صحت أمھا قبلھا؛ لتعد اإلفطار لھا والخوتھا.

- أبي خرج؟

- نعم مبكرا، تعلمین ھذه األیام ھي الموسم.

بعد االفطار العامر بشتى األصناف الشھیة -فأبیھا ال یبخل بشيء- تقف أمام المرآة لما یقارب األربعون دقیقة لتبدل
من ھیئتھا، وترتدي مالبسھا الغالیة.

- ماھذا یا حبیبتي! لو رآِك أبوِك بھذه المالبس، فسیغضب كثیرا.

كانت ترتدي بنطلون جینز یصف جسدھا، فوقھ بلوز ابیض طویل یقترب من الركبتین، وحجاب یكشف مقدمة
رأسھا.

یا أمي انا ألبس بلوز طویل یغطیھ، وأبي لن یراني حتى أعود.

خرجت من بیتھا المطل على البحر في أبي قیر، ركبت (توك توك) الى محطة القطار، ھي التحب ركوب القطار
رغم كونھ رخیص الثمن، وال تركب المیكروباص، تستخدم خدمة (سویفل) الذي تستقلھ زمیالتھا، حتى ال تكون أقل

منھن، وداخل السیارة تضع رحمة البلوز داخل البنطلون.

تصل إلى الشاطبي في الثامنة، تدخل من باب كلیة اآلداب، واستقبلتھا زمیالتھا بالصراخ واألحضان والقبالت،
وكأنھن یستقبلن أبنائھن العائدون من الحرب! قبل ان یبدأ یوم جدید من القیل والقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال.



تجاذبن أطراف الحدیث والنمیمة قبل دخول المحاضرة، التي تحاول كل فتاة منھن أن تظھر داخلھا بأجمل صورة،
"فھناك الكثیر من الشباب".

وفي أثناء اإلستراحة ذھبن لمحل مأكوالت سریعة، طلبت كل واحدة وجبة باھظة الثمن، لكن ال تسمن وال تغني من
جوع، ال یمكن أن تطلب أقل منھن، فالواجھة فوق كل شيء.

وبعد معركة اللحوم المصنعة، والدھون، والنشویات، والسكریات، والمواد الحافظة ، وحتى ال تفسد الفتیات حمیتھا
الغذائیة، تشرب كل منھن میاه غازیة (دایت).

بعد انتھاء المحاضرات، اتجھ إلیھا عمرو زمیلھا، سلمت علیھ -وقد ودعت زمیالتھا- ثم دعاھا لیجلسا في الكافیھ،
كافیھ غال ھو اآلخر، عمرو والده موظف والكافیھ كل یوم یرھقھ مادیا، لكن (برستیجھ) أمام الفتاة أھم، وعلى كل

حال ابوه دائما یتصرف.

ینتھي الیوم، وتعود بسویفل، تخرج البلوز من البنطلون، تستقل التو توك، لتصل بیتھا لتستقبلھا أمھا التي أعدت
الغذاء.

غیرت مالبسھا قبل أن یراھا أباھا، أكلت ودخلت غرفتھا -التي تشاركھا مع إخوتھا الصغار- دون أن تساعد أمھا في
رفع الصحون أو غسیلھا، "فھي تذاكر، أعانھا هللا".

تنظر لنفسھا في المرآة لمدة طویلة، تفتح تلیفونھا الذكي، الذي تشحنھ بباقة غالیة حتى یتحمل استخدامھا لالنترمت
طوال الشھر، وھو تلیفون من نوعیة جیدة ال یحملھ رجال األعمال.

تغرق في الشات مع زمیالتھا، وتعلیقات الفیس بوك، تضع صور الیوم وتتلقى اإلعجابات، ثم جاءھا تنبیھ من
الواتس اب، إنھ عمرو، فتترك كل شيء وتنخرط في محادثة طویلة مع صدیقھا.

4:00am

في الرابعة صباحا یصحو عم شعبان، یتوضأ ویصلي الصبح في المسجد القریب، ویعود لبیتھ، یأخذ حماما باردا في
شھر دیسمبر، ویأخذ حقیبتھ القماشیة ، وتعطیھ زوجتھ الصابرة لفافة بھا شطائر جبن، ویتجھ لشاطئ البحر.

یلتقي بسالمة، الشاب المكافح الذي یرافقھ یومیا، ویتعلم على یدیھ، وقد كان جاھزا ومرتدیا مالبس العمل.

- كیف حالك یا سالمة؟

- الحمد � یا عم شعبان.

- جاھز یا بني.

- نعم، إن شاء هللا.
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في الساعة الخامسة یخرج من الحقیبة القماشیة عدة الصید؛ من حربة وشبكة بید خشبیة، ویخرج مالبس الغوص
وقناع بأنبوب تنفس.

یرتدي مالبسھ ویضع القناع، كان البحر ھائجا یزأر -كعادتھ في ذلك الوقت من العام- الموج عال والریح شدیدة،
والجو شدید البرودة، یمخر عباب البحر وخلفھ سالمة، یتخطى الصخور الزلقة ویصل لمنطقة السحب فیھا شدید،

یجاھدان الماء حتى ال یأخذھما بغیر رجعة.

- بسم هللا الملك، السالم علیكم.

یقولھا بصوت عال وكأنھ یستأذن مالئكة البحر ویطلب منھم المعونة، ویخرق صفحة الماء بادئا برأسھ، ویتبعھ
جمیع جسده.

یصارعان األمواج واالنواء والریح واألسماك والحیاة، لدیھ عیال صغار یحتاجونھ، وابنة في الجامعة، تعاني في
دراستھا، والكلیة تتطلب الكثیر من المصاریف، كلما برد جسمھ حفزتھ تلك الخاطرة ومخر العباب بقوة.

في بعض األیام یخرج بصید ثمین، وفي أیام أخرى یعاكسھ الحظ، ویبدو أن الیوم إحدى ھذه األیام؛ فالسمك یشعر
ببرودة الجو، وھیاج الموج، ففر إلى القاع طالبا الدفء والسكینة، على عم شعبان أن  یغوص أعمق.
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- اسمع یا سالمة، علینا أن ننزل لعمق أكبر، ونبقى لوقت أطول.

- كما ترید یا عم شعبان.

- خذ نفسا عمیقا واتبعني.
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شھق ساحبا نفسا عمیقا، في أثناء دخول الھواء لصدره، مرت مالمح وجھ ابنتھ الجمیلة في عقلھ، وتذكرھا صغیرة
بضفائر، وترتدي شورت، وتذكرھا تبكي في الثانویة العامة، وتذكر فرحتھا بدخولھا الجامعة، وھي اآلن عروس

سوف ترفع رأسھ قریبا، فھو یثق في مھجة فؤاده ثقة ال یخالطھا شك أبدا.

- أعانك هللا یا رحمة.

قالھا بصوت مسموع ثم غاص یالحق رزقھ.
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تصدح نغمة التنبیھ في التلیفون الموضوع جانب سریرھا، معلنا السادسة صباحا، فتفتح رحمة عینیھا.
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