ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا
اسمي إيمان ...وأنا في ستة
ابتدائي كنت باكره الدنيا
كلها....
نشأت وأنا طفلة مع أم طيبة
متفرغة لتربيتي أنا وإخوتي
ّ
ونيرة
كمال األكبر مني
األصغر مني ..ماما كانت طيبة
بس أنا كنت شقية وباتحرك
كتير ...ماما كانت بتقول لي
كده غلط كده عيب ....أكتر
ما باسمع منها أي كالم تاني....
حقيقي مكنتش فاهمة ليه
ملا أطنطط غلط ليه ملا أجري
غلط ؟؟؟
كمال ونيرة مش حركيني مش
أشقيا كانت ماما بترتاح لهم  ....أما
أنا فكانت دايما متضايقة وبتعيط
مني....وأنا سني  5و 6مكنتش بافهم
ليه ..وكنت ساعات باحاول أقعد
ساكتة...بس بتضايق أوي فلما أقوم
أطنطط ماما تنهار....بابا اقترح إني
أروح رياضة....رحت جمباز وأنا سني
 6بس لألسف الكابنت كان بيشتم
كتير وبيزعق مكنتش باحب أروح.....
في املدرسة كمان كل شوية
استدعاء ملاما إيمان شقية....
وماما تقعد تقولي كالم صعب مش
فاكرة منه غير»انت دايما عاماللي
مشاكل ..ليه كده...انت مش زيينا»
كالمها كان بيغيظني أوي....
بدأت تضربني وأنا عندي 7
سنوات أنا من وسط إخوتي كانت
بتضربني وتعيط.....
ضربها مكانش جامد بس كان
بيغيظني أكتر...
كنت باتظاهر إنه مش هاممني
ضربها..وأنا باتقطع من جوايا...
بطلت أذاكر مش انا كده كده
وحشة درجاتي سيئة...
بابا كمان بيضربني محدش
بيحبني...
في سنة خامسة ..اتعرفت على
وسام
وسام مش شاطرة وجريئة أوي...
صاحبتها جدا...
وسام شجعتني إن احنا ناخد
حاجات من كانتني املدرسة والراجل
مشغول في الزحمة....
اترددت شوية...
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إخصائية تعديل سلوك
وبعدين افتكرت إن وسام هي
الوحيدة اللي بتحبني ....
سمعت كالمها أخدنا كيسني
شيبسي...
بعد كده..
بقينا بناخد اللي احنا عاوزينه
وقت الزحمة...
بعدها...مرة الراجل شافنا
استدعاء أولياء أمورنا...
وسام أبوها مجاش....فصلوها
يومني محدش سأل من عيلتها
لكن أنا...
بابا كان وشه أحمر جدا وهو
بيسمع ..وماما كانت محرجة جدا...
مش قادرة أوصف اللي حصل..
بابا كسر جسمي مضربنيش
كمال اترجاه يسيبني
ونيرة بكت
لكن بابا نزل ضرب بالخرطوم
لحد ما جسمي اتورم...
وماما منهارة ...كنت بالنسبة لهم
عار ع األسرة
عمرنا ما
ماما بتقول (ده احنا
ّ
دخلنا املدرسة غير عشان يكرموا
أخوكي دلوقتي بسببك كله بهدلة)
باكرهكم.....صرخت....
بابا زود الضرب
يومان غايبة ف البيت....
وملا رحت محدش من البنات عاوز

يكلمني...
خالص أحسن أكلم الوالد
بدأت اصاحب وانا في ستة ...
صاحبت ولد في أولي إعدادي....
كان عبيط فعال...
بس أهوه...اللي راضي يكلمني....
ماما عرفت من اإلخصائية...
كالعادة صراخ..وضرب...
منها ومن بابا...
ماما تقول (انت بالء) وبابا يقول
(أقتلك وارتاح منك)
***
وأنا باقول باكرهكم
في املرحلة دي
بدأت آخد...كل اللي بأحتاجه
من شنط البنات ...مشط..توكة....
فلوس....
مش بأطلب حاجة من ماما وبابا
شكاوي البنات جعلت اإلادارة
تفتشنا..
اتعرف إنه أنا...
استدعاء جديد
بابا كان ساكت وشكله هيموت...
وماما دموعها مش واقفة...
بعد شوية دخلت لي األوضة
مضربونيش املرة دي
قالت لي (يا إيمان أنا ماما ليه يا
بنتي بعملي كده؟؟ لو محتاجة حاجة
قولي لي )....
قلت في نفسي  :انت لو قلت لك
هتقولي لي إني وحشة ومستاهلش
حاجة ال طبعا مش هاقولك...
قالت لي (أنا هساعدك بس حرام
اللي بتعمليه)....
حرام..

وهو ضربي اللي بتضربوه مش
حرام...
كنت ساكتة يظهر إنها افتكرتني
مقتنعة...
سمعتها بتقول لبابا أنا كلمتها
وربنا يسهل....
ال جديد سوي اليوتيوب...
مرة كده شفت مشهد امممم
وبعدين بقيت بأشوف...
بابا ضربني تاني وتالت ...
ماما منهارة...ودايما تعيط....
أنا مش بأحبهم خالص...
طول عمري بيعاملوني وحش
جدا....
أنا بالذات...
بابا أخدني لدكتور نفساني قال
إني مضطربة واداني دوا وبابا خاف
من الدوا....
في كل املناسبات بأحس إنهم
كانوا بيتمنوا موتي....
كمال بيصلي ّ
ونيرة لكن أنا ﻷ من
باب العند معاهم مش بأصلي...
مستر الدين اسمه مستر عماد...
كان بيسألنا مني بيصلي؟؟
وبيكلمنا عن الصالة....
أنا قلت مش بأصلي...
سألني ليه؟ قلت له :عشان بأكره
بابا وماما....
أجابتي كانت غريبة وسط إجابات
تانية كسل أو ...بيقطع في الصالة
قال لي تعالي لي في الفسحة....
مرحتش...
الحصة اللي بعدها سألني ليه
مجتيش؟؟
مردتش....

ابتسم...
مش بتريقة...
وسام قالت لي إنه سأل عني
البنات وأنا غايبة وقالوا إني أسوأ
بنت في الفصل....
ناداني وأنا في حصة األلعاب...
تعالي واستأذن مدرسة األلعاب...
قلت له :أيوة يا مستر؟
قال لي (:ليه قلتي لي إنك بتكرهي
بابا وماما؟)
قلت بال مباالة( :عشان مش
ِّ
فاهمني ....ينفع امشي بقه؟)
ابتسم....
قلت له( :إيه اللي بيضحك ؟)
قال( :شايفك زعالنة أوي)
قلت له (اللي بيتعامل زيي الزم
يزعل ..قال لي( :قصدك إيه؟)
قلت له( :ضرب وزعيق )
ينفع امشي بقه؟
ابتسم...قال لي :اتفضلي....
مش عارفة إيه اللي حصل بس
مستر عماد...
بدأ في حصته ..يكلمني ويطلب
مني مسح السبورة ..أو توزيع شيء
كمان الحظت إن مراته ميس
فاطمة مدرسة العربي بتعمل كده...
ساعات ...كمان تجيب لي توك أو
وردة....
كنت باستغرب وبعدين شكرت
ميس فاطمة...
وشكرته...
حصة الدين والعربي معدتش
باتضايق....
باحاول أركز....بجاوب
بيفرحوا ّبيا أوي....؟!
أنا حد بيفرح بيا ؟
مستر عماد أصر إني اقرأ القرآن
في إذاعته....
أنا ؟؟؟؟
ال مرضيتش ..بس هو أصر
الفصل اتريق...
مستر عماد سكتهم بحزم...
فعال قرأت...سورة الفجر بصوت
مرتبك....
ميس فاطمة ومستر عماد
شجعوني...
مستر عماد قال لي( :عاوزين
نبقي النفس املطمئنة)
اندهشت...يعني إيه؟؟
قال لي( :نقرب من ربنا؟؟)
عمري ما فكرت في ربنا...
إال من باب إغاظة بابا وماما....
بعدم الصالة....
ماما بتبكي دايما وبتاخد مهدئات
بسببي وبابا متعصب....
مستر عماد قال لي إن ربنا رحمته
كبيرة أوي .....
هو بيصلي وميس فاطمة بتصلي...
بس متجوزين من  10سنوات
ومعندهمش أوالد.. .
ميس فاطمة قالت لي إنتي بنتي

فرحت شوية....معرفش إيه اللي
حصل
املدرسني بدأوا يتحسنوا معايا....
مستر عماد كلمهم مثال؟؟؟
سألته قال لي بصراحة( :أيوة
أنا شايف فيكي خير ومش عاوز حد
يهينك)
أنا....خير......؟
قلت له( :يا مستر انا بأسرق....
وكمان بأغش في االمتحانات....وماما
وبابا بيكرهوني)
مكنتش باعيط...
بس كنت نفسي أعيط....
فاجأني رده(....وأنا كمان كنت
كده)
حضرتك مش ممكن ؟؟؟؟؟؟)
قلت له :كده...
قال لي بصدق( :والله كنت كده......
بس فيه حاجة غيرتني)..
كان نفسي أعرفها بس جرس
البريك رن...والزم نطلع الفصل....
في اليوم التالي ّ
دورت ع املستر...
كان واقف مع تانية تالت في امللعب
بيكلمهم ....ابتسم
قال لي( :تعالي يا إيمان)
حكي لي( :أنا كنت زيك بالضبط
وليا كمان واحد صاحبي اسمه معتز

...كان صديقي أوي نغش سوا وكل
شيء سوا.....لحد...ما ....أنا ومعتز
عملنا حادثة كانت عربية مامته....
وكنا في ثانوية عامة)....
قلت له( :وبعدين ؟)
قال لي( :معتز مات ...وأنا ﻷ)
ساعتها فكرت كتير في ربنا.....
كالمه هزني....دمعت عيوني..
وهو بيوريني صورة معتز...في
محفظته...
لكن أكتر شيء ّ
فرحني ملا مستر
عماد عمل استدعاء لبابا وماما.. .جم
خايفني.
وشكر ّفيا أمامهم....هو وميس
فاطمة....
بابا سكت مذهول...ماما ...سكتت...
بعدها مستر عماد قالي روحي
فصلك....
ِّ
وكمل هو قعدته معاهم....
شفته من زجاج....الشباك.....
كان بيتكلم بإخالص ...أوي....
ماما وبابا ساكتني....كنت عاوزة
أدعي ربنا يدخل مستر عماد الجنة
عشان هو أول حد طيب أقابله في
حياتي.....
بس أنا مش بأصلي....
اتوضيت في الفسحة وصليت

عشان أدعي له
وسام مندهشة....
ملا روحت بابا وماما كانوا
ساكتني....
فوجئت بماما تحضني في اليوم
التالي !!!!!!
وبابا عزمني ع الغدا.....قال
لي في تأثر( :مستر عماد دارس
ّ
وفهمني نمط شخصيتك يا إيمان
وإنك حركية ومكنش يجب أضربك
خالص ....أنا آسف)...
******
مني ؟
دموعي سالت أمام بابا ألول
مرة.......
(يعني إيه أنا مطلعتش وحشة ؟)
بابا طبطب ّ
علي....
قال لي( :مستر عماد قال لي إن
الحركي بيتنطط وبيتحرك ومش
هادي...وأن ضربه إساءة ليه)
رددت( :يعني أنا مش وحشة ؟)
بابا بكي...كان شكلنا غريب...
شكرا يا مستر عماد ..إنك قلت
لهم إني مش وحشة....
رحت له.....ابتسم
عيطت
قلت له( :انت الوحيد اللي افتكرني
مش وحشة)
تغيير في املعاملة..
ماما بتحضني وبابا كمان..
وساعات ّنيرة
الحضن بيحسسني بحبهم....
بأصلي والله عشان ادعي ملستر
عماد
بس فجأة فكرت إن ربنا اللي
أرسله ليا...
هأصلي عشان ربنا يرضي عني....
يااااااه...عالقتنا اتغيرت أنا وبابا
وماما رجعت لهم  ..بقلبي بدأت
أسمعهم وأستجيب لهم..القرب
من ربنا غير كتير في أخطائي....
حاولت مع وسام  ..بقينا بنصلي ..
ماما بتحترمني وتاخد رأيي...اتغيرت
األمور كتير
أنا اآلن عمري ....25مدرسة
إنجلش..
مستر عماد كبر ...وميس فاطمة....
كمان ...مخلفوش.....غيري أنا......
البنت الفاشلة اللي وقفوا جنبها وهي
بتسأل عليهم بعد ما كبروا وكبرت
وحافظة جميلهم....
الحركي بيتحرك يقفز
الحركي محتاج احتواء وحضن
وطبطبة
الحركي مش وحش وال حاجة بس
مع إساءة معاملته بينحرف...بالش
ندفعه لكده....
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس
جميعا...
ساعدوا الناس إنهم يكونوا
أحسن
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