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 إهداء

 هللا خيوطها،أدام العناكب عليه نسجت ابب مفتاح منحتىن الىت الطيبة عائلىت إىل
 .حياتى ىف وجودكم

 .عقلى ليستنري علمه من وأستزيد.. بقلمه فاضل ،أتشبث معلم كل إىل

 .معكن تكتمل تىدفسعا األخت ،وصديقاتى فراغ شغلت الىت الصديقة إىل

 هللا صلى حممد نبينا مع اخللد جنة ىف هبم امجعىن هللا ،اللهم طاعة على أعانىن من كل إىل
 .وسلم عليه

 يبلغ زاجال محاما الكتب من اختذوا الذين القراءة حمىب من,عرفهمأ ال ومن أعرفهم من إىل
 .للقارئ الكاتب رسالة
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 مقدمة

  خيذلك لن ظننته شخص من صفعة أتتيك أحياان

 أرضا فتسقط ذليال وحتيا.. الصفعة هلذه تستسلم أن فإما

 .لألبد حياتك جمرى ، تغريعنيفة وجدانية هزة الصفعة هذه متثل أن وإما

  تعرفه تكن مل.. أقوى شخص فتجعلك

  .املنازل أعلى إىل املقادير فتجرفك
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 .. تؤملنا احالم هناك

 انظرها عيين حترق.. صباح كل تشرق كشمس

 .. عطرها فاح وردة وأ

 انشقها توازن فاختل
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 " انقذيييييىن

 .اشالء استحالت حىت تتطاير حروفها وأخذت أذنيها ىف الكلمة تلك تناثرت
 ىف املدفونة للذكرايت احلنني فصل قدوم عن حجرهتا ،معلنة انفذة بزجاج املاء قطرات اصطدمت بينما

  األمطار هطول عند األحالم ،ابلدعاء حتقق القلوب ،فصل اعماق

 أكثر املنام ىف زارهتا الىت الفتاة تلك جمددا رأت فزع ،فقد ىف نومها من االستغاثة ،استيقظت هذه وبسبب
  اإلطالق على واضحة تكن مل وجهها مالمح حتررها ،ولكن ان منها اليدين ،وتطلب مكبلة مرة ،كانت من

 العينني إىل الربيئة ،نظرت اهلادئة وجهها مالمح إىل ونظرت املرآة أمام فراشها ،ووقفت من فنهضت
 أوراقها حيوى صندوق حنو ذهبت مث دقيقتني، شفتني إىل ينحدر الذى الصغري ،واألنفاملرهقتني  السوداوين

  فيها كتبت الورقات ،الىت إحدى فالتقطت القدمية

 برىب فثقىت.. مرادى إىل سأصل ولكىن ،مائجة ظروف من به أمر ما كل ملواجهة الكافية ابلقوة لست أان"
 " طريقى ىل تنري

 حبصوهلا يبشرها خاهلا من تلقته الذى اهلاتفى االتصال تتذكر سنوات ،فأخذت ست من الورقة هذه كتبت
 تعبري هى تبد مل فرحا ،بينما أمها الطب ،فصاحت بكلية تحاقلاال به ،وإبمكاهنا حلمت الذى اجملموع على
 وضع ىف أرضا تبكى فوجدهتا.. إليها وذهبت أمها حجرهتا ،فاندهشت إىل شعورها ،وانصرفت على يدل

 ! هللا بتوفيق ولكن حياهتا جمرى سيغري الذى احللم ذلك حتقق السجود ،فقد

  النجاة منها املنام ،وتطلب ىف كثريا أتتيها الىت الفتاة تلك أمر ىف تفكر الواقع إىل عادت ،مث

 من هباء هذا كل أن ابلذنب ؟،أم وتشعرها كثريا إليها ترتدد ،ومل!الفتاة؟ تلك تكون من تللحظا فشردت
 صوت شرودها من انتشلها حني ذلك من أكثر اهتماما االمر تعر مل أحالم، ولكنها أضغاث أو  اخليال وحى
 أمها هناء

 .معا لنفطر هيا.. شروق-
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  الطب كلية من السادسة السنة ىف هلا حماضرة اول ستبدأ ساعة أمها ،فبعد مع اإلفطار لتناول فذهبت

  القاهرة جبامعة

                                 *** 

  وقالت املكسورة القدم ذات امها عن للكشف جاء الذى الطبيب مروان فرح استوقفت

 .نرهقك أن نرد العيادة ،مل إىل سأحضرها جزيال ،كنت شكرا-

 : معها حتدث كلما وجهه على ترتسم اببتسامة مروان رد

 . ميعاده ىف لتأخذه الدواء أخوك أو والدك حيضر أن مشكلة،أمتىن يوجد ال ابدا ال-

 : حبزن وقالت األرض اىل رأسها فرح طأطأت

  أخوات لدى متوىف ،وليس سأحضره ،والدى اان-

 : مروان رد

 .طويلة فرتة مبفردها جتلس أن جيب ال أذكرك ،لكن أن أقصد مل آسف اان-

               *** 

 الطفولة منذ حزهنا وشهدت تسكنها الىت املدينة حبر إىل ذهبت الدواء ،مث لتحضر فرح خرجت
 "االسكندرية"

 البحر جوف ىف هتبط وهى األمطار مشاهدة حتب.. وشتاء صيفا إليه تذهب كانت للبحر حبها فرط من
 .أسرارها يبتلع كما فيبتلعها

 لكل تقوهلا الىت الكذبة تلك ىف تفكر وأخذتكعادهتا ، أبسرارها إليه تناجيه ،وترمى كأهنا أمامه فرح وقفت
 "!!متوىف والدى" حياهتا عن الكثري يعرف ال شخص
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                        *** 

  جارهتا سها عمرها صديقة بصحبة الكلية من شروق عادت

 شروق ملنزل املقابل منزله أمام متربما سها والد يقف كان بينما

 : قائلة شروق حيته

 رأفت؟ عمى حالك كيف-

 :بضيق عليها رد ولكنه

  اهال-

 منزليهما إىل الفتااتن وانصرفت

                 *** 

 :رأفت أبوها قال سها منزل ىف

 الشارع؟ ىف معها والسري كثريا املتمردة الفتاة هذه حمادثة من أحذرك أمل-

 .والدها ذنب ذنب ،الذنب هلا حتبها ،ليس ال ملاذا-

 :غضب ىف رأفت قال

 .والدها عصت كما عصياىن ستعلمك املتمردة الفتاة هذه-

 : أمها نبيلة قالت

  والدك به أيمرك ما افعلى-

 بضيق احلديث إىل يستمع غرفته خارج يقف زايد كان بينما
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 حديثهم شروق تسمع ان احملتمل ومن تعالت االصوات أن سها أدركت حوارهم وأثناء

 :فقالت

 . أىب اي منك سأفعل ،أعتذر-

 . غرفتها إىل وتوجهت

                    ** 

 أصدقاءها لتسقى الشرفة خرجت قصد ،عندما غري عن احلوار شروق حدث ،فسمعت قد سها توقعته وما
 -وحزهنا حديثها إليها تفضى الزهورالىت-

 ، فمزقتهشروق قلب ملست رأفت هبا نطق كلمة كل وكأن

 املاضى ذكرايت من املزيد تتذكر وأخذت

 فقريا ،للدرجة يكن مل وهو املال عليه يوفر ذلك أن منه اعتقادا دراستها تكمل أن عاصم أبوها رفض عندما
 تعليم فائدة بعدم اعتقدوا الذين البسطاء من كالكثريين كان ابنته ،ولكنه تعليم على االنفاق من متنعه الىت

  الفتيات

 : فقال

 . إعدادية شهادة معك احلد ،اآلن هذا إىل يكفى-

 !ابنته؟ شأن من االب ذلك يقلل تتساءل،مل فأخذت

 ساذجة ؟ يراها ومل

- االسكندرية ملدينة التابعة القرية يرتك جعله الذى هلا حبه محلها ؟،رغم اثناء أمها طلق أن بع يريد ماذا
 !مفاجئ؟ شح عليه طغى القاهرة ،هل ىف معها ليعيش -رأسه مسقط

 . دراستها تكمل أن طموحة ،فأصرت تراها فكانت أمها ،أماوحترتمه حتبه مازلت فهى ،ماحدث كل ورغم
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 .أبوها يراها كما يراها متمردة ،أبوه فتاة" شروق عن والده قول مستنكرا حجرته ىف زايد جلس

 "طموحة فتاة" امها بعني فرياها هو أما

 :قالت مث ودخلت غرفته ابب سها طرقت

 .معنا لتتغدى.. هيا-

 حزن ىف زايد رد

  اآلن اريد ال-

  قالت مث السبب أدركت

 ؟شروق حتب مازلت هل-

 . منها زواجك على يوافق لن أىب قاله ما بعد

 :ضجر ىف زايد رد

 .اآلن وشأىن اتركيىن.. أعلم-

                     *** 

 -لفرح املقربة الصديقة- فاطمة وابنتها رابب وخالتها ليلى أمها مع فرح جلست

 :رابب قالت

 عالجه على قدمك حتسنت ماهر ،لقد الطبيب هذا أن يبدو-

 .صغري شاب أنه رغم.. صحيح هذا-

  االخرية فقالت فاطمة مع تتحدث فرح جلست بينما
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 سواي؟ نذهب أن رأيك مبفردى ،ما أذهب بيتنا ،أحياان من قريب اندى ىف خطيىب ىل اشرتك-

 .معاشه من علينا ينفق غاىل ،وجدى االشرتاك تعلمني ذلك ،فكما أود نعم !!حقا-

 : فاطمة ردت

 هللا؟ شاء إن غدا هناك الغداء نتناول أن رأيك ما-

 .الفور على فرح وافقت 

                      *** 

 :فقالت فاطمة هاتف الغداء ،رن لطلب منضدة أمام النادى ،وجلستا إىل فاطمة مع فرح ذهبت

 .وأعود اهلاتف على سأرد-

 :الطبيب مروان صوت شرودها قطع ،ولكنكالعادة  حزهنا ىف فرح فاطمة ،شردت ذهبت أن بعد

 حالك؟ هنا، كيف أراك مرة أول هذه !! فرح-

 :  قالت مث فرح انتبهت

 انت ؟ حالك هلل ،كيف احلمد-

  مازحا مروان قال

 تدرسني؟ خترجت ،أم هل.. بعمل مشغولة غري أنك يبدو-

 : قالت مث فرح ترددت

 .خترجت-

 كلية؟ أى من-
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 .سياسية وعلوم اقتصاد-

 والدتك؟ أخبار ما-

 . كثريا صحتها هلل ،حتسنت احلمد-

 إليها؟ حتدث كلما قلبه يطرب ملاذا يعرف غادرمها ،وال مث ملروان ،فحياها فاطمة فقدمت فاطمة عادت

  طويال إليها يتحدث أمها، ومل عالج أثناء معدودة أايم من أكثر يرها فلم

                      *** 

  للطريق املتجه الشارع إىل منزهلا بوابة من شروق خرجت

 :متعجبة وقالت طريقها سها اعرتضت

 اجلامعة؟ إىل معا لنذهب ،هتاتفيىن مل ملاذا!!اليوم أمرك غريب-

 : شروق ردت

 .األمور بعض ىف وأفكر اهلواء ألتنسم مبفردى امشى أن أردت.. غريبا ليس-

 .جبدية أحتدث أان األمر ما.. شروق-

 : صرب بنفاذ شروق قالت

 . والدك يراان أن قبل وشأىن دعيىن ،شئ ال لك قلت-

 : مستنتجة سها ردت

 ..لكن.. يقصد مل مرتفعة،أىب كانت األصوات أن أعلم..معك واقعية سأكون-

 . صمت ىف حديثهما يراقب منزله أمام وقف الذى زايد قاطعها
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البنيان  دائما ،قوى املشاكل حبل ،يبادراجتماعى ،مرح  زايد كان زايد ،فقد تدخل عندما شروق قلب فخفق
 . الشمس ضوء مع العسليتني عينيه لون يلمع،

 : فقال

 .. كان شروق،أىب اي حالك كيف-

 : سريعا شروق ردت

 .ابنته على يقلق أن حقه فمن مربرات إىل حيتاج ال األمر-

 .رد انتظار دون سريها ىف مضت مث

 فيه تعيش الذى اجملتمع كسائر يفكر الذى رأفت بينهما سيحول زايد ،ولكن حتب تبكى ،فهى وأخذت
 .املسمومة االفكار تلك من تعاىن ولكنها

 أن تريد طاهرا ،وال حبا منهما ،وتسميه كل وتني ىف دفينة لؤلؤة نهكأ الكامن احلب ذلك أيضا حتب وهى
 بنزاع املشاعر ،فأحست بتبليغ جدير مشاعرها ،فالصمت مبتذلة ،فرتهق كلمات منه وتسمع حببه هلا جيهر
 هبا واهتمامه زايد حبب فرحا يرقص وعقلها،قلبها قلبها بني حاد

 .هلا رأفت نظرة تذكرت كلما يصرخ وعقلها

                     *** 

 -أخرى مرة-النادى ىف فاطمة مع فرح جلست

 : قائال مروان امامهما الح

 حالكما؟ كيف-

 : الفتااتن ردت

 . هلل احلمد-
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 .إليها فذهبت فرح صديقات من الفتيات إحدى ظهرت مث

 : كثريا خباطره جال سؤال من لسانه منع يستطع فاطمة ،ومل أمام مروان جلس بينما

 خمطوبة ؟ فرح هل-

 . ابلنفى أجابت املفاجئ ،مث السؤال ذلك من فاطمة تعجبت

 . ثقلها من قلبه لرتيح تتهادى سقطت صخرة كثريا ،وكأن مروان وجه فتهلل

 :مرة أخرى سأل مث

 مرتبطة؟  وليست-

 : أكمل مث برهة صمت

 كذلك ؟ أليس غىب سؤال-

 : قالت مث فاطمة ضحكت

 .مرتبطة أو خمطوبة غري غبيا ،فرح ليس ..أبدا ال

 . معهما لتجلس فرح عادت

 : مروان فقال

 الزواج أريد من بيت أدخل أن أفضل إطناب،أان بدون املوضوع ىف أدخل أن أحب شيئا ،اان أقول أن أريد-
 . مباشرة منها

 :قالت االرتباك، مث ذلك سر ما تعلم وال فرح ارتبكت

 دعوتنا وتود اقرتبت خطبتك إنك يبدو-

 . دعوة إىل حباجة لسنا فنحن وحنضر أمى سأخرب
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 يطلب أن مانع أبمها ،وال يعتز زايد ان مدركة عليها ،وهى حل الذى التوتر حدة من لتخفف ذلك قالت
  خطبته ىف حضورها

 : سريعا مروان رد

 إىل سنحضر وافقت عنك ،ولو أهلى حدثت فقد.. منك الزواج أريد أان بصراحة.. هذا أقصد مل انأ ال-
 .رمسى بشكل لنتقدم بيتكم

 بعد وافقوا به ،ولكنهم أخربهم الذى الكبري املادى الفارق رفضوا ذإ هلم متلق أن بعد عائلته مروان قنعأ فقد
 .املريرة مروان حماوالت

 : قائلة وبرتته شجاعته فرح استجمعت فرتة ،مث الصمت ساد

 . املنزل إىل نعود أن بد ال-

 : وامجا مروان قال

 !فيه حدثتك الذى واملوضوع-

 :عنهما مبتعدة خبطوات فرح سبقتها أن بعد فاطمة ردت

 مع االخرى التفاصيل رفضها أو فرح موافقة سوى يئاش األمر من منلك ال خبالىت ،فنحن اتصال على كن-
 . خالىت

 .هاتفيا اتصاال تنهى ليلى كانت ، بينمافرح منزل إىل الفتااتن عادت

 :فرح فسألت

 أمى؟ اي املتحدث كان من-

 . الطبيب مروان-

 ،طويال الدهشة ،وصمتت تعالما وجهها على وظهر كالصاعقة فرح على الكلمات وقعت
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 :ليلى فقالت

 اتصاله؟ سبب عن أخربك أن أريد-

 !هكذا مرضاه بكل يهتم هل ولكن صحتك على االطمئنان أراد.. ممكن-

 سأخربك أان ال-

 

 . النادى ىف دار الذى عن كثريا خيتلف ال اهلاتف ،والذى ىف دار الذى ابحلوار أخربهتما

 : ليلى أردفت

 ... فتاة خطبة ىف يفكر أن متعلم لطبيب ولكن ،كيف-

  فرح على ستقوله ما أتثري أدركت أن بعد صمتت

 : فرح قالت

 . كثريا اندهشت أيضا ، أاندراستها تكمل مل جاهلة فتاة.. أمى اي أكملى-

 :فاطمة تدخلت

 !!إعدادية شهادة معها فتاة خطبة ىف يفكر متعلم شخص أول ليس هو.. جدا غريبا األمر ليس-

                       *** 

  التلفاز تشاهد كانت والدته ،الىت جبوار زايد جلس

 : فقال

 .أتزوج أن قررت أان أمى-
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 : قالت مث قاله ملا نبيلة انتبهت

 ..ىف رأيك ما.. جيد خرب-

  زايد قاطعها

 . األمر وانتهى اخرتت لقد-

 تكون ؟ ومن-

 . شروق -

 : شروق ،فقال ابسم نطقه حلظة فجأة املنزل خارج من أتى الذى رأفت تدخل كلمته ،حني يكمل مل

 قلت؟ ماذا-

 : شجاعة ىف قوله زايد كرر

 .شروق من الزواج أريد أنىن قلت-

 -يسميها كما- املتمردة الفتاة تلك اسم مسع ، كلمايفعل كما رأفت صيحات تعالت وكالعادة

 خبروج األمر جدوى،وانتهى بال كانت حماوالهتا ولكن ورأفت زايد بني اشتعلت الىت النار إمخاد نبيلة حاولت
 املنزل ،وأقام خارج فرتة ميكث أن فقرر قرارته على التمرد يعتد مل أبيه ،فهو اغضاب يرد املنزل ،مل من زايد

 .أهله سفر بسبب مبفرده يعيش الذى صديقه مبنزل

 تعلم مل.. دراستها تكمل مل ابنتها ،الىت من ابلزواج الغريب وطلبه الطبيب ذلك أمر من حرية ىف ليلى مازالت
  الكاذبة ابنتها جرائر إىل قدره خمدوع ،جرفه أنه

آخر،  شخص ومصري مصريها ستحدد أهنا وخيمة،أو عواقب هلا سيكون الكذبة تلك أن فرح تعلم ومل
 ننتظر ماذا نصيحتها ،ولكن الكذبة ،وطلبت بتلك فاطمة أمرها،فأخربت من حرية ىف األخرى هى فكانت

  فرح بعيىن الدنيا دراستها ،فرتى تكمل مل أخرى فتاة من



20 

 

 

 بنيان مرصوص

 :قائلة الكذب ىف تتمادى أن.. نصيحتها فكانت

 .ختسرينه ال كى هذا فعلت أنك سيفهم الحقا ،وهو ابحلقيقة أخربيه-

 : فرح فقالت

 ...يرتكن أن خائفة ولكىن-

 

 أمر من ريبة ىف أهنا شيئا ،وأخربهتما تسمع حظهما ،مل للغرفة ،وحلسن املفاجئ ليلى دخول حوارمها قطع
 : قائلة مروان

 .املوافقة عدم أفضل-

 : سريعا فاطمة ردت

 مرة إال أتتى ال فالفرصة حمرتمة وسيم ،ثرى ،عائلته..طبيب.. خالىت اي تركها جيب ال ذهبية فرصة إهنا-
 .العمر ىف واحدة

 مرة أتتى الفرصة أن صحيحا احلياة، ليس قيد على دمنا ما أتتى ، فالفرصفاطمة ذكرته ما صحيحا ليس
 . واحدة مرة أتتى أهنا سليم ،فنزعم بشكل الفرص تلك مع التعامل يتم ما اندرا ،ولكنواحدة

 : قلق ىف ليلى وفاطمة،وافقت فرح إصرار وأمام

 .آخر شخص على احلوار حتول مث

 :ليلى قالت

 .والدك خنرب أن جيب-

 : مستنكرة فرح ردت
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 ىف ارتكبها الىت اجلرمية تلك ولوال دراسىت إكمال من منعىن تعاسىت ،ألنه سبب مات،فهو الرجل هذا!! أىب-
 . اخلطبة هذه ىف لنرتدد نكن حقى ،مل

 : قائلة أردفت مث

 سوى عنها أعرف ال الىت أخىت شروق قوة بنفس أكن ومل استسلمت عندما اجلرمية تلك ىف مشرتكة ولكىن-
 . اجلهل قيود من حتررىن أن إرادة ،وأمتىن لديها أن أعلم حياتى ،ولكىن ىف أرها ومل امسها

  قط ترها مل أهنا قدوهتا ،رغم سنوات ،وتعتربها بثالث تكربها الىت أختها عن كلماهتا فرح أمتت

 : فرح أحاديث مع اثر الذى الربكان ذلك فاطمة ،لتكفكف ردت

 محلها أثناء أمها طلق عندما والدك وظلمها ظروفك بكل مرت حاال،قد منك أفضل أهنا أخربك من-
 .تعليمها على ينفق مل عندما أكثر وظلمها

  قالت مث سخرية ىف فرح ضحكت

 كى به أمرىن ما فعلت أنىن ورغم دراسىت إكمال من ومنعىن سنوات مخس عمرى كان عندما أمى طلق لقد-
 أن تعلم ال اآلن إىل مل ،وأخىت كأنه عىن يسأل ومل فرتة بعد شروق  ،هجرىن مبوقف أخربىن بعدما أغضبه ال
 ىف ليست عنده بعيد ،واملشكلة زمن منذ وأمها أمى طلق مسئول ،فقد غري شخص الرجل أخت ،،ذلك هلا

 .كسول طماع أانىن فقط ،فهو الدراسة

 عليهن احلفاظ بذلك يريد ،ال الدراسة إكمال من بناته منع حياول رجل أى أو والدها عاصم أن فرح أدركت
 نص عليها ينص مل الىت والتقاليد العادات تلك نإ القرى ،بل بعضف عرفت الىت والتقاليد العادات على او

 بناته جتاه واجباته وبني بينه حجة ،حتول ديىن  ،مبثابة

 : فقالت احلديث دفة تغيري فاطمة حاولت

 .للخطبة يتقدم أن مروان ،وافقى هاتفك لو.. خالىت-

                 *** 
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 .مستقبلها ولكن ،خيتلف..األحداث تتشابه
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 .غد بعد عائلته بصحبة يزورهم أن على ابالتصال ،فاتفقا مروان ابدر

 :فرح قالت

 كثري؟ مبال ىل أين من هبا، ولكن ألقابلهم الثمن غالية مالبس أشرتى أن بد ال-

 : ليلى ردت

 .والدك سيظل حدث عاصم،مهما من املساعدة نطلب أن رأيك ما-

 . مات الرجل هذا أن لك قلت-

 ىف يقع الذى عاصم منزل إىل التاىل اليوم ىف تذهب أن فرح ليلى ،وافقت من مريرة حماوالت بعد ولكن
 القرية اىل يرجع مل هناء من طالقه فرح  ،فبعد تسكنها الىت من متيزا  تزداد منطقة ىف ولكن أيضا اإلسكندرية

 األعمال ،ولو رجال من الكثري كثريا ،وشارك يعمل االسكندرية ،وأخذ ىف استقر يسكنها ،ولكنه كان الىت
 . اإلسكندرية ىف كبرية شركة امتلك حىت يتصاعد أخذ أوال ،مث ابجملهود

                     *** 

 : فقالت الزواج بذلك رأفت إقناع نبيلة حاولت

 طيبة فتاة إهنا.. شروق غري يتزوج لن أنه سها قليلة ،وأخرب ليست فرتة من املنزل من خارج ميكث زايد-
 .معه حرة والدها،فهى مثل ضدها نكون أن جيب أمها ،ال ربتها كيف ونعلم

 : رأفت رد

 .تشبهنا والدها ،وال حق ىف أخطأت املتمردة الفتاة هذه-

 .زايد يعود أن يهمىن .. يهم ال هذا-

 ..تتم لن الزجية هذه أن قلت-

 : وتقول ، تبكىغرفتها من سها خرجت حىت مجلته يكمل مل
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 .املستشفى ىف و مريض أنه هاتفه ،وأخربىن من زايد صديق ىب اتصل-

 

                     *** 

 .زايد اي كثريا عليك أقلقتنا لقد-

 . املستشفى ىف لزايد رأفت قال

 : معهم جلس الذى زايد صديق قال

 وقع القليل،واليوم إال أيكل إفطاره ،وال يتناول أن دون ليجهزها العيادة إىل صباحا يذهب كان دائما-
 .املنزل أمام عليه مغشيا

 : بلهفة نبيلة قالت

 . بىن اي حرام هذا-

 : زايد رد

 .يدى ىف معلقة احملاليل أريد ،واآلن ال.. أمى ،أقصد اي الطعام أتذكر ال-

  تردد ىف رأفت قال

 .. شروق خيص األمر كان إذا-

 : زايد صديق قاطعه

 .قليل بعد وأعود األسفل إىل سأهبط أان-

 : رأفت ليكمل الغرفة غادر

 ..ولكن موافق أان-
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 : رأفت أردف املزيد ،مث لسماع وأتهبوا اجلميع ذهل بينما صمت 

 .شرط عندى ولكن-

  شرطه عن هلفة ىف زايد سأله

 :فأجاب

 .ابنته ، وخطبةبيتها إىل زايرتنا عاصم حيضر أن..الوحيد شرطى-

  تقول وهى غيظ ىف أمها إىل انظرة أسناهنا على سها ضغطت

 .الظروف هذه ىف والدها وجود فائدة ما..والد موجود ،واخلال خاهلا-

 : معاندا رأفت قال

 .األبد إىل سأرفض وإال الوحيد ،اصمىت شرطى هذا أن قلت-

 :قال مث جلسته ىف زايد اعتدل

 .هللا شاء إن غد بعد أو إليهم ،غدا ونذهب ابلشرط سها ،سنخربهم اي اآلن اصمىت!!ترفض

 : نبيلة قالت

 .صحتك تتحسن عندما-

 . خبري اآلن أان-

                   *** 

 

 :تذاكر،فقالت وكانت شروق حجرة هناء دخلت
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 .املذاكرة من انتهائك بعد غرفىت ىف سأنتظرك موضوع ىف أحدثك أن أريد..شروق-

 : شروق ردت

 .أهم أنت.. أمى اي اجلسى -

 :تضحك وهى قالت مث هناء جلست 

 املذاكرة؟ من هتربني أنك أم أهم أان-

 مبا أخربهتا,احلديث لسماع مستعدة صافيا ،وهى كان ابنتها يوم أن هناء أيضا ،فأدركت شروق ضحكت
  الوحيد الزواج ،وشرطه عن شروق خلال رأفت قاله

 :هناء أردفت

 منه؟ الزواج على موافقة أنت-

 :خبجل قالت وجهها ،مث امحر

 . وخاىل أنت رأيك الرأى-

 : مازحة هناء قالت

 اليوم؟ مثلك خجوالت فتيات بقى القدمية ،هلى املسرحيات ممثالت مثل تفعلني انت-

 

 أن لوال وجنتيها على الفرحة عربات فرحا ،وتسقط حمله من ينخلع قلبها خفر ،وكاد ىف شروق ضحكت
  عليها سيطرت

 :هناء سألتها مث

 الشرط؟ عن وماذا-
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 :مكدود بصوت شروق ردت

 لزايرته عهده ،فسأذهب كسابق يرد لن وابلطبع به سأتصل أوال.. حيضر كى معه املستحيل سأفعل-
 .ىب فعله ما رغم أحبه مازلت أنىن غريب شعور.... اليوم هذا مثل ىف أىب حيضر أن كثريا يشرفىن..

 : هناء قالت

 عليك ينفق أن يريد ال ذلك األموال ،ومع من الكثري عليه وتغدق كبرية أصبحت شركته أنه مسعت-
 . الوكيل ونعم هللا حسىب..

 : سريعا شروق ردت

 تعملني ،ويكفينا نتاملادى ،أ الوضع من ساخطة غري أان، ولكنه مهما الشر له متىنأ وال أىب هذا.. مىأ-
 .عملك مال

 شاشة على امسها رأى عندما اتصاهلا على جيب مل توقعت كما ،ولكنهوالدها بعاصم االتصال شروق حاولت
 : صوهتا ومسع رد  ،وعندماال يعلمه رقم من به اهلاتف،فاتصلت

 .كثريا لك اشتقت.. أىب-

 . واحدة بكلمة يتفوه أن دون اخلط أغلق

 مبا أمها حياهتا ،فأخربت ىف جناحها سر دائما ،هو به تتحلى الذى التفاؤل ذلك كان تستسلم ،ورمبا فلم
 .مرة ألول ويسعدها الزايرة تلك والدها حيضر اإلسكندرية ،حىت إىل السفر على حدث ،وأصرت

                      *** 

  اجملاورة الشقة ىف يسكن انصر ،الذى خاهلا التاىل ،وقابلت اليوم ىف الشقة ابب من شروق خرجت

 : فقال

 معك؟ أسافر هل.. ستسافرين أنك أخربتىن هناء-
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 :وقالت وديعة بسمة شروق ابتسمت

 .دعواتك أريد فقط.. دائما مهى حتمل خاىل،أنت اي أشكرك-

 :خاىل،أنت قال مث انصر ابتسم

 .عاصم قلب هللا ،ويلني حيفظك أن أمتىن-

                      *** 

فرتة  من اإلسكندرية ىف مالبس متجر من فستاان ،اشرتته معها اإلسكندرية ،واصطحبت إىل شروق سافرت
  استبداله ،وأرادت

 جرس تدق أن كثريا ،قبل فرتددت.. الشقة ابب أمام نفسها وجدت حىت والدها منزل إىل طريقها واصلت
 مينعها اجلرس ،وعقلها لدق يدفعها قلبها.. فعله رد من شديدين ،خائفة وقلق حرية ىف وكانت... الباب

تراجعت،  كثريا، مث كسنوات، فكرت حلظات قليال، مرت جسدها عرقا، وارتعش ، وتصببتوجهها امحر..
 . ابلنزول للخلف، ومهت واستدارت

 ىف عاصم وتعارض كثريا حتبها شروق ،فكانت رؤية بعد اندهشت الىت سوسن عمتها رأت اللحظة تلك وىف
  هلا ظلمه

 : فقالت

 مبرضه؟ أعلمك من ولكن !! والدك لزايرة حضرت.. جدا طيبة نتأ !!شروق-

 : بلهفة شروق ردت

 !مريض ماذا ؟؟أىب-

 .لزايرته قدرا أعلم ،أتيت ال انأ

 اآلن عمله ،هو إىل ويذهب األايم هذه ىف حتسنت صحته ولكن.. فرتة من جراحية لعملية خضع.. نعم-



29 

 

 

 بنيان مرصوص

 . ابملنزل

  شروق ودخلت ،وخلفها الشقة ابب سوسن فتحت

 : شروق قالت

 .عليه وأطمئن أراه أن أريد-

 .هام ألمر حضرتى قد أنك يبدو-

 .مريض أىب ظل لو أتجيله ميكن ولكن.. نعم-

  شروق زايرة سبب لتعرف سوسن أصرت

 :التفق

 .خلطبىت جاء شخصا والدى يقابل أن أود كنت-

 طبيعى بشكل للعمل ويذهب منزله من خيرج عاصم أتجيله ،ألن ميكن ال ابلطبع.. سار خرب هذا-
 . عزيزتى اي ستتزوجني...

 "كرمية" األخرى عمتها حال عن شروق سألتها تدخل أن قبل

 :سوسن فقالت

 كانت عندما وثيقة كانت بك عالقتها ان أعلم اإلسكندرية،أان إىل وعادت القاهرة تركت زوجها موت بعد-
 بعد عنك تسأل مل أهنا املؤكد ، ومنعاصم طبع من طبعها.. التعليم من مينعك أن عاصم حاول هناك ،حىت

 .عاصم فعله ما

 : أكملت مث حلظة صمتت

 لشقىت اجملاورة الشقة ىف األعلى،وكرمية الطابق ىف الشقة ،وأان هذه ىف عاصم للعائلة ،يسكن العمارة هذه-
 .عاصم شركة ىف يعملون أوالدان أن كما..
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 . عاصم حجرة دخلت مث حديثها أمتت

أنيق  أباثث مزود فسيح الثراء ،فكان عليه يبدو املنزل ،الذى أرجاء ىف تنظر شروق ،وأخذت جلست
 .مبهجة أبلوان احلوائط ،وطليت

                    *** 

 . حقوقها من جزءا لتتناول ابلصعود، ومهت عاصم ملنزل اخلارجى الباب أمام فرح وصلت

  تصعد أن قبل هاتفها جرس رن

 .بعد السلم أصعد مل.. املنزل أمام فاطمة ،أان اي هالأ-

 سيأتون أهنم وأخربها أبمك كرمي هناك ،اتصل أان.. الفستان منه سنشرتى الذى الفساتني متجر إىل تعاىل -
 .اتنظارك ىف أان..معك الذى للمال مناسب بسعر سنشرتى.. عمل ىف غدا مسافر والده ألن اليوم

 . املالبس متجر إىل املنزل ،فذهبت إىل صعدملنزل،اال فرح أغلقت

                          *** 

 

 من عاصم ، خرج حجرة ابب أنه ،يبدويفتح  حجرة ابب تفكريها ،مسعت ىف مستغرقة شروق كانت بينما
يده  تقبل أن وأرادت.. وابتسمت واقفة كثريا ،فهبت وجهها يشبه الذى بوجهه أمامها غاضبا ،وظهر غرفته

  ابتعد ،ولكنه

  :قائلة فابتسمت

 .سالمتك على هلل محدا-

  حنق ىف وقال حاجبيه قطب

 هنا؟ إىل بك أتى الذى ما -
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 . العائلة من لست انت

 : واجف بصوت فقالت قلبها ىف اهلموم جاشت

 ..و.. عليك االطمئنان أريد كنت-

 :سوسن قالت

 .حقها هذا.. تقابله أن منك شروق ،وتريد خلطبة شخص تقدم-

 : بسخرية عاصم رد

 .منزىل من اخرجى..أمره على متردك بعد مات والدك أن  الشخص هذا أخربى.. هنا إىل بك أتى ما هذا-

 مناط عليه علقت الذى احللم ذلك حتطم أن أدراجها ،بعد لتعود انطلقت قالته،مث ما على حرفا شروق تزد مل
 عصيانه،ومل ترد مل كثريا ،هى حمري األمر احلقيقة سوسن ،ىف نداء تسمع مل أهنا لدرجة بكت.. بكت..أملها
  احلقيقية احلياة حنو وتقدموا سواعدهم عن مشروا مبن تلتحق أن بدون ولدت كما متوت أن أيضا ترد

  !أصابت ؟ أم أخطأت

 . تستبدله أو هلا يرق مل الذى الفستان لتعيد الفساتني متجر إىل السؤال ،فذهبت ذلك عن إجابة جتد مل

                     *** 

 .استبداله أو أخذه أستطيع ولن انتهت االستبدال مدة.. أعتذر أان-

 . لشروق البائع قال

 :اهلاتف ىف تتحدث فتاة مسعت لتخرج،ولكن املتجر ابب إىل اجتهت مث فشكرته

 االسعار يغطى لن معنا الثمني ،واملال إال يعجبها ال وهى.. الثمن ابهظة هنا الفساتني.. خالىت اي ال-
  خريية مجعية إىل اذهبوا وقال بسخرية لنا نظر معنا الذى املبلغ على للبائع قلنا عندما..
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 !قلوبنا؟ تدخل أن السعادة أتىب فقراء ألننا هل

  فقالت االتصال تنهى حىت الفتاة تلك تنتظر شروق توقفت

 يكن ومل هنا من اشرتيته الفستان الثمينة ،هذا الفساتني عن قصد بدون اهلاتف ىف حوارك مسعت أان..مهال-
 . صديقتك على اعرضيه استبداله استطع ومل..ذلك بعد على مجيال

 : اتبعت مث ترددت

 .ماداي مقابال أريد وال.. منه أستفيد لن أان-

 : دفعة ىف فاطمة ردت

 .نشحذ أننا يعىن اهلاتف ،ال ىف قلته ما-

 :موضحة شروق قالت

 هدية مبثابة الفستان هذا..منه أستفيد لن أنىن لك قلت كما..اإلطالق على هذا أقصد مل أان ال ال-
 .تقبلها أن أعرفها ،وأرجو ال الىت لصديقتك

 :فاطمة قالت

 !تعرفينها؟ ال لفتاة هدية-

 املقابل ىف مال اقبلى.. احلالة هذه ىف

 : وقالت شروق ابتسمت

 . مال أريد ال.. بعضنا عن أغراب..عابرين كنا لو حىت.. بعضنا جبوار نقف أن هللا أمران-

 فاطمة شكر ،ذهبت حىت أو رد انتظار لفاطمة ،دون الفستان تركت أن املكان ،بعد شروق غادرت
 ذلك ىف الزاهدة الفتاة تلك أبمر ستوخبها ؟فأخربهتا أم ستقبله هل.. تفكر كبرية دهشة ىف فرح إىل ابلفستان

 الفستان ،
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 تلك تتقبل جعلها ابلفستان الشديد إعجاهبا متسولة ،ولكن ليست فهى البداية ىف الفكرة فرح رفضت
  الغريبة الفكرة

 : قائلة

 . نشحذ ال حنن.. مندهشة حقا أان-

 : أكملت مث قليال صمتت

 أن هلا كيف.. منه أان أستفيد أن مانع منه ،فال تستفيد لن مجيل ،هى الفستان هذا..احلقيقة ولكن ،ىف-
 .كهذا فستاان ترتك

 كبري حد إىل وجهها يشبه الذىالفستان، صاحبة وجه تتذكر وأخذت فرح وجه تتأمل وهى فاطمة ابتسمت
 . الوثيقة الصلة تلك بباهلا خيطر ومل

 فعلها تعرفها ،واعتربت مل وإن أخرى فتاة ساعدت أن بعد كبرية براحة شروق أحست القاهرة إىل الطريق ىف
 .حقيقيا ذنبا يكن مل لو أبيها ،حىت حق ىف اقرتفته الذى الذنب هبا متسح وسيلة

                         *** 

 علياء املنزل ،أخذت دخلوا ،وعندماوعائلته  ملروان فرح جد إمساعيل الباب ،ففتح جرس اليوم ،دق نفس ىف
 .البيت هذا ابنة من ابنها زواج كارهة .. جوانبه ىف البسيط ،وحتدق املنزل أرجاء ىف تنظر مروان أم

 : قائلة نفسها وحدثت املرآة ىف لنفسها تنظر وأخذت الفستان فرح ارتدت

 .أزينه أان ال.. ىل فصل كأنه-

 عن احلديث مروان والد مجال افتتح حياء ،مث ىف فرح هلم وانضمت عديدة أمور ىف يتحدثون احلضور جلس
 . بينهم التقاء نقطة  إىل توصلوا الزواج ،وابلكاد

 . ومروان لفرح وابركوا الفاحتة قرءوا أن لبثوا التفاصيل ،وما مجيع على واتفقوا
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 : قائلة لفرح حديثها علياء فوجهت مصر ىف ىف والعمل املصرية اجلامعات عن مجال حتدث احلديث وأثناء

 الزواج ؟ بعد ستعملني هل -

 . بيىت أهتم أن األفضل العمل،من أحب ال أان ال-

 بتلقائية ابحلديث ، مهتالكذبة هبذه تعلم ال ، وألهناليلى انتبهت

 ....... وهى ستعمل وماذا-

  فاطمة قاطعتها

 شيئا منك تريد كانت الداخل ىف أمى.. كح ،خالىت.. كح-

 .فاطمة خلفها ، ودخلتالداخل إىل ليلى ذهبت 

 : تتمتم وهى قلبها على يدها فرح وضعت

 .هلل احلمد-

 : مسموع بصوت قالت مث

 . قليل بعد وأعود سأدخل-

  وليلى فاطمة جلست حيث الغرفة إىل ذهبت

  ابحلقيقة أخربهتا فاطمة أن حوارمها من وأدركت

 

 :فقالت

 .الحقا سأخربه وأان... املرة هذه ساعديىن.. أرجوك أمى-
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 .خطبتك ىف يرتدد مل ملاذا ملاذا فهمت اآلن.. جمنونة أنك املؤكد مستحيل ،من-

 .سأخربه أنىن اخلري ،أعدك ىل حتبني نتأ.. ساعديىن أرجوك أمى اي ال-

  ليلى على كالصاعقة حديثهما نزل

 . الكذب على إصرارها أمام طويال تصمد مل ، ولكنهاأخرى مرة فرح إقناع وحاولت

                        *** 

 . أخرى زايد اترة ،وإىل رأفت إىل احلديث زايد ،يوجه عائلة إىل يتحدث شروق خال انصر أخذ

 : رأفت سأل احلديث وأثناء

 شروق؟ والد حيضر ألن-

 :تردد بعد انصر قطعه مث فرتة الصمت ساد

 .القاهرة إىل اإلسكندرية من وقت سيأخذ ابلطبع-

 مجاال ،وحجااب أشد كاألمريات ،بل فيه ابلبساطة ،بدت متيز طويال فستاان غرفتها ،ارتدت ىف شروق كانت
 . وبراءهتا مجاهلا من زاد أنيقا

 :مازحة قالت مث حجرهتا سها دخلت

  !! اجلمال هذا ما-

 جبوار خفر ىف جلست مث احلضور على التحية ألقت سها بصحبة احلجرة من خرجت مث شروق ضحكت
 .سها

 زوجته مع فيه جديد ،يعيش عامل إىل بقلبه خاطفة ،تسافر نظرة عليها ألخرى ،يلقى حلظة من زايد وكان
 جمتمع بناء ىف ويسامهون اإلسالم راية صاحلني ،حيملون أبناء له ستنجب الىت - الطموحة الفتاة- املستقبلية

 أفضل
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 املشرقة املستقبلية اخلطة تلك رسم أثناء و

 :قلق ىف قال الذى والده صوت أزعجه

 !!هكذا طويلة ليست املسافة.. عاصم السيد أتخر لقد-

 زايد وجه على هناء ،واحلرج وجه على الضيق ظهر

 . شروق مالمح ىف واخلذالن

 :انصر قال

 .صحته تتحسن عندما..... اليوم يكن مل لو حىت.. سيأتى ابلطبع-

 :بعصبية رأفت رد

 !!اليوم أيتى لن أنه هذا معىن-

 : بشجاعة ممزوج هدوء ىف شروق تدخلت ولكن املوقف إمخاد شروق عائلة حاولت

 .آخر يوم أى ىف أو اليوم حيضر لن.. اإلطالق على حيضر لن أىب-

 . الفور على ستسقط الىت عرباهتا حبس حماولة األرض إىل نظرت مث

  صارمتني بعينني شروق إىل تنظر وهى معاتبة هناء قالت

 !شروق؟ اي تقولينه الذى ما-

 : حلقها ىف تقف الكلمات وكادت ابلدموع وجهها امتأل منكسر ،وقد بصوت شروق ردت

 . األمر هناية ىف بصاحبها ستنهار كذبة على تبىن الىت احلياة-
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 ابالنصراف، من يفهم لن حديثها ، ألنصمتت مث

 : لناصر حديثه وجه ابالنصراف ،مث عائلته إىل مشريا واقفا رأفت هب

 .اتفاقنا يكن مل هذا... بنا هيا-

 هذه إمتام عدم على أصر فاشلة ،إذ حماوالت كانت ولكنها  ابلعودة إقناعه وسها الفهم،ابخلروج ،حا وهم
 .عاصم حبضور إال الزجية

 يستعد الباب أمام الشقة ،وهو داخل كانت الىت شروق إىل يتحدث أن وحاول كثريا ابحلرج زايد شعر
 . الصمت فالتزم شجاعته تسعفه ومل حلقه من خترج أن الكلمات ترد يستطع ،مل مل للخروج،ولكنه

 : قال الفهم ،مث سوء على رأفت من ابالعتذار انصر قام

 . نصيب شئ كل-

 . حزينتني اخلطى ،بعينني مقيد ميشى كان زايد ،الذى عائلة انصرفت مث

                       *** 

 : قالت مث حبزن لشروق هناء نظرت

 .وحيضر قلبه يلني أن املمكن من.. ذلك قلت ملاذا-

 :تتماسك أن حتاول وهى شروق ردت

 !! ممكن-

 .أبدا حيضر لن أنه نظراته فأخربتىن عينيه ىف القسوة نظرات رأيت قابلته أان

 . نفسها على وانطوتحجرهتا، إىل انصرفت مث

                        *** 
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 حل فهناك.. والدها حضور دون منها الزواج على مصرا كنت إذا.. نصيبك من ليست الفتاة هذه بىن اي-
 .إليه اللجوء أحب مل أان

  وسها وأمه زايد قليال ،فدهش صمت

 : سها قالت

 . ابلفعل هناك كنا لقد ! ؟احلرية هذه ما-

 :اتبع تصمت ،مث كى رأفت إليها أشار

 .مالك من منها ،فتزوجها الزواج أردت إذا.... حديثى أكمل مل أان-

 !!مال لدى بعد، وليس أعمل ، وملالتخرج حديث أان !هذا؟ معىن ما-

 : موضحا رأفت قال

 أخرى فتاة كانت مهمتك،لو فهذه الزواج مال األجهزة ،أما مال دفعب وسأساعدك.. أوال عيادتك افتح-
 .زواجك مصاريف جبميع لتكفلت

 املال وجيلب العيادة ىف يعمل أن له التخرج ،أىن حديث أبيه ،هو مع حواره ىف يفكر حجرته إىل زايد عاد
 . سريعا

                      *** 
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 صماء البشرية والنفس... يصرخ املرء ضمري

 

 

 

 

 

 

 

 

 يدعوها األحيان بعض كثريا،وىف معها يتحدث فرح مع املنزل ،وجيلس ىف وليلى فرح يزور مروان كان
  للخروج
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 :مروان فرح،قال إعجاب أاثر مطعم ىف العشاء يتناوالن ،كااناملنزل  خارج اللقاءات إحدى ىف

 !!خمتلف معك األمر أما زوجته عمل الرجل يرفض دائما للعمل رفضك سبب ما.. أعرف أن أريد-

 : كذبتها إخفاء حماولة فرح ردت

 . العمل ىف التعامل أستطيع فلن.. اجتماعية لست أان-

 : مروان قال

 !إذن ؟ تعلمىت ملاذا.. خاص كيان لك وسيكون احلياة ىف وجودك سيثبت العمل..ذلك على ستعتادين-

 : قالت فرح ،مث انتاه مجلة آخر أاثرت

 . جتربىن ال.. أرجوك-

                        *** 

 فتحها ،كانت " بوك الفيس" على صفحة على بصره واحلزن ،فوقع للمل قتال االنرتنت يتصفح زايد أخذ
 زايد ابملستشفى ،قرأ األطباء لقلة السعودية ،ونظرا العربية ابململكة جدة مدينة ىف جديد،بىن ملستشفى

 طب" بينها من ختصصات عدة ىف التخرج حديثى أطباء إىل املستشفى حاجة عن الصفحة على إعالن
 "األسنان

 أن  تفكري دون زايد صحيح ،وقرر أنه اخلرب،فأخربه صحة من جدة،ليتأكد مدينة ىف يعمل له بصديق فاتصل
 "الطموحة الفتاة" من ابلزواج حيظى بالده ،كى هناك،ويغادر للعمل يتقدم

                       *** 

 ،ليلى ومع معها حديثه لفرح ،أثناء مروان زايرات إحدى ىف

 : قال

 . مفاجأة لك أعددت لقد-
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  هلا تروق ابلذات ،لن املفاجأة هذه أن تعلم مل فرح ،ولكنها فرحت

 فرح قالت مفاجأة؟ أى-

 :محاس ىف مروان رد

 وقد سياسية وعلوم اقتصاد كلية خريج شخص إىل حباجة الشركة وهذه.. كبرية شركة ىف يعمل صديق ىل-
 .املدير ملقابلة غدا أصطحبك أن مىن فطلب.. الشركة هذه ىف للعمل رشحتك

 فغادرهتما الوضع هذا من ليلى ، وحزنتوالغضب احلزن وجهها على ، وظهراملفاجأة تلك من فرح صعقت
 .جيدا تفهمها ، نظرةفرح إىل نظرت أن ، بعدالداخل إىل وذهبت

 : هدوء ىف فرح قالت

 رغبىت ؟ حترتم ال أعمل ،ملاذا أن أريد ال أنىن قبل من أخربتك..مروان-

 .قلبك على السرور أدخل أن أردت-

 !أريده ؟ وال أحبه ال بشئ قلىب على السرور تدخل كيف-

                        *** 

 . السعودية العربية اململكة إىل غدا سأسافر-

 .وأمه ألبيه زايد قال

 : نبيلة قالت

 العيادة ؟ ىف للعمل خطوة أول تتخذ أن بدال أمتزح-

 :بسخرية رأفت قال

 .ينفعه مبا علم على أنه يظن فهو اتركيه-
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 : موضحا زايد قال

 .املاضى األسبوع الدخول أتشرية وصلت.. شهر منذ السفر هلذا أعد ،غداسأسافر  ابلفعل.. أمزح ال أان-

 :هلفة ىف نبيلة قالت

 ! جبدية تتحدث انت !ماذا ؟-

سهولة  بكل مصر ىف عيادتك ىف العمل وتستطيع طبيب تسافر ؟إنك وملاذا !؟بىن اي ختربان مل ملاذا
 . األجهزة مصاريف ىف والدك ،وسيساعدك

نفسى  على أعتمد أن أريد أنىن كما.. خربة وينقصىن.. عيادتى تشتهر كى طويل وقت سأستغرق-
 . التوفري وسأحاول هناك جيدا ماال ،سأتقاضى

 :قلبه الن أن بعد رأفت قال

 عن تعدل سيجعلك زواجك مصاريف لدفع رفضى أن ظننت.. تتزوجها كى هذا فعلت أنك أعلم أان-
 . السفر من أمنعك لن أان حال كل على.. أفلح مل ولكىن الزجية تلك

  حنق ىف نبيلة قالت

 . شروق من زواجه على وتوافق متنعه أن إبمكانك-

 . قرارى من يغري لن زايد سفر.. واضحة قراراتى-

 

                          *** 

 .هللا شاء إن غدا زايد أخى سيسافر-

 :هبدوء شروق اهلاتف ،فردت ىف لشروق سها قالت
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 . السالمة رىب بلغه-

 ستستطيع؟ ، هلولكن ، لتنساهحياهتا من الصفحة تلك تطوى أن ، أرادتاجلملة تلك على تزد ومل

                      *** 

 . أمى اي اخلري صباح-

 . لليلى فرح قالت

 !مروان؟ على تكذبني وأنت اخلري أيتى أين من... خري-

 .فرصة تسنح عندما سأخربه-

 !بطاقتك؟ يرى عندما القران عقد يوم ىف تفكرى أمل.. تستغلينها ال ولكنك الفرص تسنح دائما-

 .اليوم ذلك قبل سأخربه أنىن كما.. فارغا يكون لن فعقله القران عقد يوم ينتبه لن ابلطبع-

 . ذلك فعل عن يدها امتنعت تصفعها ،ولكن وتعنفها ،وكادت فرح وجه ىف تصيح ليلى أخذت

 :تبكى وهى فرح قالت

 .املنزل بوابة أمام أنتظره سأنزل.. املنزل أاثث الختيار معرض إىل اليوم ،سنذهب مروان مع سأخرج-

                            *** 

  مروان الطارق وكان ليلى الباب ،ففتحت جرس دق

 . املنزل أمام ستنتظرىن أهنا تنزل ؟،أخربتىن مل فرح ؟ملاذا أين.. ليلى أمى حالك كيف-

 :قالت مث ليلى اندهشت

 !! ابلفعل نزلت لقد-
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 مغلق وهاتفها.. األسفل ىف أرها مل-

 . الشكل هبذا ختتفى أن فرح تعتد قلقا،فلم ليلى ازدادت

                          *** 

 . املطار إىل معه ليذهب السيارة ىف ينتظره رأفت اخلارجية ،وكان املنزل بوابة أما وسها نبيلة زايد ودع

 يودعها أن شروق ،أراد نزلت عندما زايد اجلامعة ،ارتبك إىل منزهلا ،ذاهبة من شروق ،خرجتاألثناء  تلك ىف
 !سيودعها؟ صفة لذلك ،وأبى جماال جيد مل ولكنه

السفر  ذلك سر تعلم ال ألهنا سفره له ،استنكرت حبها الوقت ،ورغم ذلك ىف سيسافر أنه شروق أدركت
 انور  األوطان سائر ىف السيارة يرى لن بوطنه يفتنت ال آخر ،فمن وطن إىل تتطلع ال فهى.. أجلها من ،وأنه

 يكون السفر أن مقتنعة هللا ،فهى إبذن ستنتصر وأحالمنا ستندمل ،فجروحنا ائيمض وحيسبه سرااب يرى بل..
     !وطنه ؟ ىف عيادة ميلك وهو زايد يسافر ملاذا ابلوطن ،ولكن موجودة غري فرصة خاصة ،أو لظروف

                          *** 

 . كثريا عليك قلقنا لقد!! هنا انت... فرح-

 : خلفها ،فقالت من مروان لصوت فرح انتبهت

 !؟مكاىن عرفت كيف-

 وألننا.. الغضب وقت البحر إىل تذهبني أنك أمك مكانك،أخربتىن توقعت أنىن وأخربك عليك أكذب لن-
 . بسهولة وجدتك هنا أحد يوجد وال الشتاء فصل ىف

 :وقالت فرح ارتبكت

 غضىب؟ سبب أخربتك وهل-

 : جبدية قاطبا مروان قال 
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 .ذلك من أكثر األمر عىن ستخفني أنك ظننت هل.. أخربتىن نعم-

 :قالت مث فرح خوف ازداد

 !؟أخربتك-

 .الفور على أخربيىن لشئ احتياجك ،عنداليوم هذا بعد... نعم-

 :وقالت فرح اندهشت

 !ابلضبط؟ لك قالته الذى ما !!لشئ احتياجى-

 : قال مث مروان ضحك

 . مهمة أجلك ،فسعادتك من سأغريه.. يعجبك مل الذى الصالة تصميم-

 : وقالت ابستمت عميقا ،مث نفسا أخذت

 . اآلن تغيريه أريد ال أمى ،ولكىن أزعج األمر ىل ،وهذا يرق مل البداية ىف... نعم.. نعم-

 .يعجبك مامل تغيري ىف احلق ولك شقتك إهنا.. نغريه ال ملاذا-

 : قالت مث جدية ىف إليه نظرت

 . مهم بشئ أخربك أن أريد أان.. أان.. مروان-

 : لتكمل رأسه ستقوله ،وهز ما ليسمع مروان صمت

 ...ك أان بصراحة-

 :هاتفه ،فقالت رنني صوت قاطعها

 رد-
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 .. أكملى ال-

 .أوال ،وسأكمل رد-

 من احلقيقة ،لرتاتح يعرف أن الضرورى ملروان ،من هبا تعرتف الىت الطريقة ىف تفكر فرح مروان ،وأخذت رد
 اهلاتف ،قال ىف مروان قاله ملا تنتبه شرودها ،ومل ىف كثريا ،فغرقت ويعنفها يؤملها ضمريها وألن الرعب ذلك
 : االتصال أهنى بعدما

 .أوال املنزل إىل املستشفى ،سأوصلك إىل الذهاب على جيب.. فرح-

 :قالت قاله ،مث ملا فرح انتبهت

 .سأقوله الذى واملوضوع-

 .ىل حباجة مريض املستشفى ىف اآلن الحقا ،ولكن فيه سنتحدث.. آسف أان-

                         *** 

 

 

 .. شهور مرور بعد

 املنزل ،بعد احتياجات ابقى الختيار اإلثنان ومروان ،خرج فرح زفاف حفل على واحد شهر تبقى وقد
 : لفرح فقدمه مروان صديق املعارض ،قابلهما إحدى من خروجهما

 . أبمرها أخربتك الىت الشركة ىف يعمل الذى صديقى ايسر-

 اخرسته أسئلة ،ولكن من جوفه ىف ما ليفرغ ويتحدث.. يتحدث أن ، وأرادفرح رأى عندما ايسر اندهش
 .يصمت أن ترجوه الىت فرح نظرات

 كذلك؟ أليس..سياسية وعلوم اقتصاد كلية من خترجت فرح أن أخربتىن-
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 . ابإلجياب ملروان ،فأجابه ايسر قال

 :وقال خبث ىف لفرح نظر مث طويال صمت

 . الدراسة أرهقتك املؤكد ومن صعبة فيها درست الىت الكلية..العمل ؟ رفضت ملاذا-

 : السخيف احلوار هذا لتنهى بضيق فرح قالت

 . شخصية حرية هذه-

 : املوضوع تغيري حماوال ايسر قال

 .مروان اي احلفل دعوة سأنتظر-

 : الفور على فرح فهمتها استهزاء بنربة وقال أخرى مرة فرح إىل نظر مث

 .هلا حمتاج غري أان-

 :مروان رد

 تشهد أن أريد.. ألخربك بك سأتصل ، كنتشهر بعد الزفاف ، وحفلغدا القران عقد.. ايسر اي ابلطبع-
 .زواجنا على

 . بعيد زمن منذ كثرية أشياء على شاهد أان.. !!أشهد-

 :ايسر ملعناها ،فأكمل ينتبه مل مروان ولكن مجلته فرح فهمت

 .هللا شاء إن غدا سأحضر-

 املاضى تذكر الكاذبة ،مث الفتاة تلك صديقه ،وىف فيها وقع الىت اهلوة ىف يفكر أخذ سريعا ،مث غادرمها
 حدث مبا يعلمون سكانه كل كان الذى الشارع من انتقاله ملنزهلا ،قبل اجملاور املنزل ىف يسكن كان عندما..

 غارقا؟ يرتكه مروان ،أم حرية ،أخيرب ىف دراستها، فكان بشأن عاصم وقرار لفرح
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                           ***                                           

 .هناك مستشفى لزايرة الكلية مع هللا شاء إن غدا اإلسكندرية إىل سنذهب-

 :، فردتهلناء شروق قالت

 . اآلن للنوم أخلدى.. عزيزتى ،هيا اي أهم مستقبلك ولكن.. ابنىت مىن أتخذ الىت الكلية هذه من سأغار-

 .نتأخر لن أمى اي تقلقى ال-

                       *** 

 .حتلمني حبيبىت ،انت اي اهنضى.. شروق-

 أن ىل أعرفك ،كيف ال أنت؟ أان من" نومها أثناء غريب حبديث تتحدث كانت الىت لشروق هناء قالت
 "أساعدك؟

 : هناء قالت

 حتلمني كنت مبن.. شروق اي حدث الذى ما-

 :وقالت اعتدلت مث للواقع لتعود عينيها فتحت

 واضحة ،هذا تكن مل ومالحمها أعرفها ال وأان أساعدها أن مرة ،أرادت من أكثر املنام ىف زارتىن فتاة رأيت-
 .كثريا يؤملىن أجدها ،فضمريى أن بد ىل ،ال األشخاص أحد احتياج على دليل املنام

  ال.. أحالم أضغاث إهنا..!؟تقولينه الذى ما-

                        *** 
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 .الطريقة هبذه تدوم لن سعادة لتحقيق.. ابلكذب نتحلى أحياان

 

 

 

 

 

 

 

 

 فستاان حجرهتا ،ارتدت ىف ،كانت الكتاب كتب حلضور بيتها ىف املقرابت وصديقاهتا فرح عائلة اجتمعت
 . اللون امحر طويال مجيال

 : احلجرة ىف معها كانت الىت لفاطمة قالت
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 .اليوم أخربه أن بد فاطمة ،ال اي يؤملىن ضمريى-

 .ابال يعط ومل قبل من إخباره حاولت الضمري ،لقد هذا أخرسى-

 .املوقف هذا نسى لقد-

                         *** 

الباب  جرس قصري ،دق بوقت املنزل من مروان خروج وقبل الكتاب كتب حلضور وعائلته مروان أتهب
 .حبزن له ينظر ايسر صديقه رأى.. فتح ،وعندما

 : ضاحكا مروان قال

 .رسالة ىف فرح منزل عنوان لك أرسلت لقد!؟هنا من القران عقد إىل معى ستذهب هل-

 :جبدية ايسر قال

 .هام أمر ىف حمادثتك أريد-

 .القران عقد عن ساعة تبقى !مناسب؟ وقت هذا وهل-

 .التفكري من البارحة أمن ، ملأقوله أن جيب حديث من يعند ما..ذلك أجل من حضرت لقد-

                         *** 

 توقعت ولكنها ليلى مبفرده ،تعجبت كان ملروان،ولكنه ليلى الباب ،ففتحت جرس دق.. احملدد الوقت ىف
 .به ستلحق عائلته أن

 : ليلى قالت

 .قليل منذ فرح جد به ، اتصلقليل بعد سيصل املأذون.. مروان اي تفضل-

 .هام أمر ىف فرح مع أحتدث أن أريد-
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 .سأخربها اجللوس ،وأان غرفة ىف تفضل-

 . سريعا فرح إليه وجاءتمروان، ليجلس وس، بينماحجر من فرح صديقات خرجت

 تسمع أن وحاولت.. املفتوح ابهبا من احلجرة داخل إىل تنظر ليلى وقفت ،بينماابحلديث الفتيات انشغلت
 شيئا تسمع مل ولكنها قلبها ليطمئن حديثهما

                        *** 

 :قائلة تبكى فرح أخذت

 ..ولكن سأخربك كنت أنىن برىب أقسم-

 

 :بعصبية مروان قاطعها

 ىف االستمرار هذا كل وملاذا !؟تكذبني ملاذا..دراستك إكمال عدم ليس كاذبة أنك اآلن يغضبىن ما-
 الكذب؟

 .أعمالك شر ىف وقعت املظلم،ولكنك عقلك ىف جاء ما هذا! سأعلم الزواج بعد

 

 : أكمل مث تبكى وهى حنق ىف فرح إىل ينظر برهة صمت

 سيرتىب الىت القيم ما.. كاذبة زوجة مع حياتى أكمل أن الكذب ،ومستحيل أحب ال أنىن قبل من أخربتك-
 !أوالدى؟ عليها

 .وتساحمىن ستساعدىن حتبىن كنت إذا-

 :بسخرية مروان رد
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 ،،وجيبابحرتام أتعامل أان اآلن.. ابحلقيقة احلضور أخرب مل أنىن أخالقى من.. كبرية فيك صدمىت !!أساحمك-
 .ابحرتام بيننا ما هنىفنظر 

 

 . املنضدة على وضعها إصبعه ،مث من دبلته خلع

 .انقشع قد به أحاط الذى الظالم ابحلقيقة ،وأن علم أنه ليلى فهمت اللحظة تلك ىف

 .الوجوه على الدهشة وارتسمت بذهول اجلميع ،فنظريقاهتا، وجتاوزتأ وسط انصرف مث

  .لفرح حمبات فتيات سرا ،وتوخبهن ويضحكن يتغامزن الفتيات بعض أخذت

 رأسها واصطدمت قدماها زلت ولكن به فائقة،لتلحق بسرعة السلم درجات ،وجتاوزتخلفه فرح وذهبت
  بشئ تدر دمائها ،ومل بني غارقة فوقعت جبينها على دامية قبلة الزجاجة تلك لتطبع.. مكسورة بزجاجة

 . وأتراهبا أمها وصراخ كرامته طردته ولكن هلا يعود أن مروان حاول

                        *** 

 

 

 منذ أبوها تركها.. مسكينة" اجلملة تلك والزمالء،فسمعت األطباء مع املستشفى ىف تتجول شروق كانت
 ". زواجها يكتمل مل سنوات ،واآلن

 يشغل ال حيدث أو يقال ملا بعيدا وأمها وفاطمة ليلى جتلس ، حىت ، بينمافرح صديقات إحدى قالتها
 فرح سوى تفكريهن

 : املمرضة صوت شرودها قطع ،حىتطويال اجلملة تلك مع شروق وشردت

 .وجودها ويندر –o دمها فصيلة دم نقل إىل حباجة املريضة-
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 :فقالت دمها لفصيلة شروق انتبهت

 "–o." دمى فصيلة أان.. أان-

 : دهشة ىف سها قالت

 !قليل بعد وسنسافر بدمك ستتربعني !! متزحني انت

 :املمرضة مع تنصرف أن قبل شروق ردت

 . للموت تركها من مساعدهتا ،أفضل ميكنىن-

 !الساذج؟ احلنان هذا بسببك ،ما العودة موعد سيتأخر-

 .قالته ما على ترد ومل املمرضة مع شروق غادرهتا

                        *** 

 صوت فقاطعها للبكاء الغرفة،تنهدت ىف أهلها عميق ،وجدت نوم ىف تغط كانت أن بعد فرح استيقظت
 : حنان ىف ليلى

 .البكاء هذا ودعى النجاة على ربك امحدىابنىت، اي سالمتك على هلل محدا-

 : ضعيف منكسر بصوت فرح ردت

 !حدث؟ الذى ما.. هلل احلمد-

 :فاطمة قالت

 ابلدم ،مل فتاة لك رأسك ،وتربعت فانفتحت السلم على مكسورة بزجاجة رأسك اصطدمت وقعت عندما-
 . الفتيات بعض رأهتا ولكن نرها

 : فرح قالت
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 .هللا محاها-

                           *** 

 هتتم مل عليها ،ولكنها خوفا فعلها على وخبتها الىت سها جبوار"األوتوبيس" ىف جتلس شروق ،كانت عودة أثناء
 من ختلو ال الدنيا أن شروق معاانهتا ،فاقتنعت ىف تشبهها املريضة ،كم الفتاة تلك ىف تفكر كانت بل بذلك

 . املصاعب

                            *** 
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 .نفسه حق ىف يرتكبها جرمية.. املرء يرتكبها الىت اجلرائم أبغض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىف تدريباهتا ،وتلقتالسابعة  للسنة شروق طويلة ،انتقلت كسنوات وشروق فرح على والشهور األايم مرت
 . بيتها من قريب مستشفى

 أماكن ىف للعمل جدها ،تقدمت عن األعباء بسيط،لتخفف عمل عن تبحث أخذت مث للشفاء فرح متاثلت
 وظيفة على حصلت أخريا جدوى ،ولكنها بال.. عمل عن للبحث يوميا خترج قبوهلا ،كانت يتم ومل كثرية

 . اإلسكندرية ىف مشهور مطعم ىف "اندلة"
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                        *** 

 .هام أمر ىف معك احلديث ىف أرغب-

 . الغداء تناول أثناء لشروق هناء قالت

 :شروق ردت

 !أمى؟ اي األمر ما-

 . اليوم خلطبتك تقدم انصر خالك ابن أمين-

 :تربم ىف قالت املنضدة ،مث على لتسقط يدها من امللعقة شروق تركت

 .فقط ىل أخ جمرد أمين ولكن-

 .جيدة املادية نيابة،وحالته وكيل إنه.. خلطبتك تقدم واآلن.. أخ جمرد كان-

 .شخصيته أقصد أان !فقط؟ املادية حلالته به أقبل هل !! املادية حالته-

 .جيدا وشخصيته أخالقه واحد ،وتعلمني بيت ىف معك ترىب لقد-

 .الفور على املوافقة تعىن ال احلسنة أخى ،وأخالقه مثل أنه يعىن وهذا.. معك ترىب قلت-

 .عنك وختلى سافر من انتظرى حسنا !موافقة غري أنك أفهم-

                          *** 

 

 املعلقة الزينة إىل ينظر توقف للسائق ،مث املال وأعطى منها زايد ،خرج منزل أمام" التاكسى" سيارة توقفت
 به يفكر ما أن الشارع ،ومتىن ىف املارة مع احلديث عن لسانه عقدت دهشة ىف شروق ،ويتأملها بيت على
 : قائال وغادر تركه مث الزينة تلك حبقيقة وأخربه حبرارة عليه وسلم له، صديق إليه هرول.. صحيحا ليس
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 .أخرى مرة سالمتك على هلل محدا.. عملى إىل اآلن سأغادر-

 آخر فقد من أو .. صلبه عظام دقت طعنة أصابه كمن  ،مبهوات وقف ولكنه ،صديقه حلديث زايد ينتبه مل
 .اهلجري حرور ىف ماء نقطة

                        *** 

 أن واعتقدت العمل ،فذهبت ىف زمالئها ابقى مع مكتبه ىف حضورها العمل مدير فرح ،طلب عمل أثناء
 .خطريا ليس األمر

 :املدير قال

 طردكم اعرتفوا ،ميكنىن هيا.. سرقه أحدكم أن املؤكد من.. كبريا ،واختفى مبلغا املكتب على وضعت-
 . مجيعا

 

 : الفتيات إحدى حتدثت حىت.. فرتة الصمت خاطفة ،وساد نظرات اجلميع تبادل

 .هتتم مل تسرقهم ،ونصحتها ،ولكنها فرح رأيت لقد-

 حديثها ،عدا على على والعامالت العاملني مجيع وافق عندما دهشتها دهشة ،وزادت ىف فرح إليها نظرت
 : فقالت كثريا فرح حتب كانت فتاة

 .ذلك تفعل ال فرح-

 : وقال بصرامة إليها املدير نظر

 .معها اتفقت.. إذن-

 :سريعا الفتاة قالت

 .أخالقها عن أحتدث أحد ،ولكىن مع أتفق مل-
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 : أخريا حتدثت ، ولكنهاتبكى كانت ألهنا حوارهم أثناء فرح تتحدث مل

 .اآلن ويكذبون قبل من لألمر خططوا هم، أتكداملؤ ،منشيئا أسرق مل.. برىب أقسم-

 . بطردها ،فقاماملسروق ابملال أتتى لن أهنا املدير ،أتكدالشديد فرح إنكار بعد

 . تنادى ملن حياة ال ولكن يطردها ال كى وتكرارا مرارا فرح حاولت

                        *** 

 ستعود.. مال على حتصل التهمة،لن تلك بعد ذليلة منزهلا إىل تعود كثريا ،فسوف تبكى الشارع ىف سارت
 .جدها على ثقيال محال

 : خلفها من صوت أاتها

 .. اي-

 ابهظة مشسية ونظارة.. أنيقة ثيااب يرتدى الثراء،كان عليه يبدو العشرينات ىف شااب وجدت التفتت وعندما
 ..إليه املفضلة األماكن من املطعم ذلك كان شكله ،اذ تعرف املطعم،فكانت على كثريا يرتدد كان   الثمن

 أردف مث حلظة صمت

 .مظلومة أنك أيضا لك ،وعلمت حدث مبا علمت لقد-

 !علمت؟ وكيف-

 معك جتلس كانت الىت الفتاة فسألت سببها أعرف أن فضوىل وأاثر.. مشكلة هناك أن احلاضرون الحظ-
 علم على ولكىن.. ذلك فعل ملاذا ختربىن ،وملتفعل  أن بذلك ،ورفضت أمرهم املدير أن كثريا ،وأخربتىن

 .أبخالقك

 :قالت مث اإلطالق،أطرقت على مشاكل تفتعل ومل عداوة له ختفى ال فهى فرح اندهشت

 ذلك؟ معى يفعل وملاذا -
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 .اآلن سأغادر.. التوضيح على أشكرك

 هذا عن أعوضك أن أردت املشكلة ،وأان سبب عن أسأل جعلىن ما أمينة ،هذا فتاة أنك أشعر... انتظرى-
 .الظلم

 :اتبع مث ورقة أعطاها

 اإلسكندرية ىف هنا فرع قليل ،له العامالت ،فعددهن للفتيات الكهربية ،ويفتقر لألجهزة كبري معرض ىل-
 .الفرعني أبحد العمل وميكنك..القاهرة ىف وآخر

 "رمزى كرمي" امسه وقرأت الورقة إىل تظرت مث املدير فعله مما وحزن دهشة ىف هى غادرها، وظلت

                        *** 

 تعد مل ابلفعل ،ألهنا سرقت أهنا وظنت فرح من ليلى اراتبت البداية ىف.. حدث ما بكل أمها فرح أخربت
  األوىل كذبتها بعد تصدقها

 على ،وأصرتاملعرض  مالك الشاب أبمر فرح أخربهتا تصدقها ،مث أن تريد ألهنا.. صدقتها أخريا ولكنها
 : ليلى أختها ،فقالت على العثور من ابلقاهرة ،لتتمكن اآلخر الفرع ىف العمل

 كرمية بعمتك االتصال جمهود ،ميكنك يتطلب بسهولة ،األمر أختك فيه شارع ،تقابلني ليست القاهرة-
 .اإلسكندرية إىل عودهتا قبل هبا وثيقة صلة على كانت فقد أختك عن اسأليها..

 عناء نفسها تكلف مل عادت القاهرة ،وعندما ىف مقيمة كانت ألهنا.. واحدة مرة سوى أرها مل كرمية عمىت-
 .العائلة هذه من شيئا أريد ال عىن ،ولكىن تسأل كانت سوسن عمىت.. مقابلىت تطلب أو ىب االتصال

 ىف ستعمل أهنا علم عندما بتربمه أحست.. بذلك لتخربه بكرمي ابلقاهرة، اتصلت العمل على فرح إصرار بعد
 .ابملعرض العامالت املغرتابت الفتيات مع شقة ىف ستقيم أهنا يرفض ،فاتفقا مل ولكنه.. القاهرة

                        *** 

 تتنسم أخذت.. خارجها لتقيم مدينته تغادر مره أول عليه ،تلك نظرة وتلقى لتودعه البحر إىل فرح ذهبت
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 أخىت حبياتى ؟ أريدك سأنعم مىت" أقوال خباطرها وجيول تفكر حزهنا ،وأخذت من ابملزيد  اهلواء ،وختربه
 "!كيف؟.. دراسىت،ولكن إكمال أريد..

 . النصيحة يعطيها شخصا البحر يكون أن ودت

                         *** 
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 حني بعد يفهمها أبدا ،وقد اإلنسان يفهمها ال عالمة ،قد الدنيا هذه ىف شئ لكل

 "عاشور رضوى "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسبب أمين على وافقت الواقع ،قد تغري لن فعودته..زايد بعودة علمها بعد حىت مستقرة شروق حياة ظلت
 . عاد قد زايد أن جملرد قرارها عن تتخلى أن ميكنها ال واآلن عليها أمها ضغط

 : قال هلا أمين زايرات إحدى ىف

 . األاثث الختيار نذهب مث.. املنزل خارج غدا الغداء نتناول أن رأيك ما-
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 .متعبة وسأعود ابملستشفى اليوم معظم سأقضى غدا-

 : قال مث قليال أمين صمت

 غد؟ بعد عن وماذا-

 .وقىت أنظم أن سأخربك ،بعد-

 !!واضحا قرارا فيها أتخذين ال األشياء أبسط.. اآلن ردك أريد-

 .هللا شاء إن غدا سأخربك متأكدة غري أان-

 .شروق اي اللقاء إىل.. حسنا-

 .فيها غضبه يفجر أن قبل شقته إىل الشقة غادر

                        *** 

 للفتيات نفسها لتقدم دخلت مث هلا نفسها الفتيات، قدمت إحدى هلا ففتحت الباب جرس فرح دقت
 ىف تشاركها أخرى عاملة ترد مل فتاة عدا الفتيات مجيع هبا ،رحبتالبسيطة الشقة تلك ىف جتولت..ابلداخل

 .نيفني تدعى تتقاضاه،وكانت الذى األجر

 . فيها لتشاركها غرفتها إىل رشا تدعى أخرى فتاة فرح اصطحبت

                      *** 

 سوى أريد وال املنزل إىل ابملستشفى ،وعدت مشغولة كنت أيضا ،فأان اليوم اخلروج أستطيع لن.. أمين-
 اهلاتف ىف ألمين شروق قالت . فرتة بعد آخر موعد ىف والراحة،لنفكر النوم

 :مرتفع وصوت غضب ىف عليها فرد

 !دائما؟ مشغولة شروق اآلخر ،والطبيبة املوعد ذلك ومىت-
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مستفزة  انت شروق..... دفعتها أوائل ىف ترتيب على حتصل الىت املتفوقة الطالبة أنك نسيت لقد.. آسف
 .عناء وبال راحة بكل عليها احلصول وميكنك -االمتياز- سنة آخر ،إهنا

 : أمين استفز هبدوء شروق ردت

 .شيئا أمهل دراسىت ،ولن ىف أتفوق أن أحب أنىن تعلم للسخرية ،ألنك جمال ال-

 .الزواج بعد كثريا املنزل من املهزلة ،وخروجك هذه حبدوث أمسح لن تبالغني ،وأان الطريقة ،أنت هبذه ليس-

 ما لتعلم صوهتا مسعت عندما غرفتها إىل هناء حاهلا ،وهرولت على تبكى وجهها ،فأخذت ىف اخلط أغلق
  السبب

 : شروق فقالت

 .دراسىت ظروف يقدر ال أمين-

                     *** 

 اخلالء إىل وذهبت فراشها من الليل ،هنضت سكون شق الذى الرخيم املؤذن صوت على شروق استيقظت
 ويرشدها كرهبا يفرج أن السجود ىف هللا تدعو وأخذت الفجر فريضة وأدت الصالة زى ارتدت لتتوضأ ،مث

 بثرثرهتا الزهور ،وتفضى لتسقى غرفتها شرفة إىل خرجت مث.. ومهومها حباهلا يعلم فاهلل الصحيح الطريق إىل
 ىف حدثتها لو حىت صوتك مساع من متل ال.. مثلنا يشعر حى كائن ولكنها تتحدث ال الزهور..كالعادة
 . مرة ألف واحد موضوع

 حيدثها مل . دهشة ىف الساعة إىل نظرت.. أمين املتحدث وكان اهلاتف صوت مساع بعد حجرهتا إىل عادت مث
 . احلاد اهلاتفى االتصال ذلك بعد  يقابلها أو  حيدثها الليل ،ومل من متأخرة ساعة ىف قبل من أمين

 .صامتة ظلت اخلط وفتحت أخريا أمرها حسمت ولكنها ترددت

 : صوته فسمعت

 .أقصد ومل اليوم تعصبت.. شروق اي آسف أان-
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 .فيه لنخرج موعد وقىت،حدد نظمت متعبة ،لقد كنت ألنىن أيضا أخطأت فقد تعتذر ال-

                        *** 

القاهرة ومل  واستقرت حياهتا يف.. املعرض واإلقامة ىف الشقة مع األربع فتيات  اعتادت فرح على العمل ىف
 .يكن يزعجها سوى نيفني 

 :استيقظت من نومها ،وذهبت إىل املطبخ ،فوجدت فيه نيفني الىت قالت

 ابإلسكندرية آخر فرع يوجد.. القاهرة إىل بك أتى الذى ما-

 . آخر مكان ىف العمل إبمكانك مغرتبة ،وكان أيضا  أنت-

 .نريدك ال أخرى ،حنن حمافظة من القاهرة ،ولكنك من قريبة مناطق من فتيات والثالث أان-

 :قالت فرح وهى منهمكة ىف البحث عن شئ

 .قهوة أشرب أن أجده ،أريد ال بنا ،واآلن هنا وضعت-

 :قالت نيفني ابستهزاء

 . ، نظرتأ أعلم أكن ، ملرميته لقد !؟لك كان هل !؟هذا ما-

 .،نظرت هلا حبنق مث ذهبت إىل حجرهتا تتفوه فرح بكلمة واحدة مل

                         *** 

 مقيم أنه رشا اإلسكندرية ،فأخربهتا ىف مقيم أنه تعتقد ابستمرار،كانت املعرض ىف كرمي وجود فرح الحظت
 .اآلخر الفرع ليتفقد كانت لإلسكندرية القاهرة ،وزايراته ىف

 . التعامل ىف وأمانتها فرح أبخالق املالحظة شديد كرمي كان

 !اإلسكندرية؟ من أنك هنا ،رغم العمل اخرتت ملاذا-
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 : لفرح ،فردت كرمي قال

 .حزينة ذكرايت ابإلسكندرية ىل-

 .أقوى سبب هناك أن أشعر !الوحيد؟ السبب هو هذا هل-

 .شخص عن ألحبث هنا إىل حضرت ، فقدالوحيد السبب هو هذا ليس.. صادقة ألكون-

 !يكون؟ ومن ! شخص-

 .أخىت-

 بكذبتها ،فقامت ختربه مل أيضا ،ولكنها مروان وعن وأختها أبيها عن كاملة بقصتها كرمي ،فأخربته اندهش
 . مروان قصة لتكمل الومهية التفاصيل بعض ابخرتاع

 :كرمي فقال

 .أخت هلا أن تعرف ال وهى تعرفينها ال الدرامية ،ألنك األعمال تشبه مؤثرة قصة إهنا-

 :اتبع مث قصري لوقت صمت

 .شك بال معقدة ،ستكوناألخالق هبذه تكون لن.. أخرى فتاة-

 . تتحدث ومل فرح ابتسمت

                    *** 

  كثريا، وأثناء فرح ، فأحبتهاود بكل فرح تعامل رشا كانت

  قالت.. مرة ذات حجرهتما ىف حديثهما

 .خلطبتك شخص تقدم لقد.. فرح-

 :قالت مث فرح اندهشت
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 .هنا أحد يعرفىن اإلسكندرية ،وال من أان !خلطبىت شخص تقدم-

 .جيدا يعرفك الشخص هذا-

 !من؟-

 .املدير.. كرمي-

 .النوم وقت اآلن، هذا للضحك جمال ال.. سخيفة إنك-

 . ابإلسكندرية أهلك مقابلة يريد أنه اليوم أخربىن أمزح ،لقد ال أان-

 ىف تعمل جيعلها املعرض ، كيف ىف للعمل وظفها عندما سابقا األمر تقبلت فرح ،فقد لسان الدهشة عقدت
 منها ؟ الزواج يطلب كيف ابلسرقة ؟ واآلن اهتامها بعد املعرض

 ابلذات؟ هى وملاذا

 : بغضب وقالت الغرفة نيفني دخلت تفكريها أثناء

ابجلمال؟  لك أين غريك ،من ىف اجلمال ير مل !ابلذات؟ أنت خلطبتك ،وملاذا يتقدم !مسعته؟ الذى هذا ما-
 . ساحرة أنك بد عقله ،ال طار لقد

 : لرشا احلديث وجهت مث

 !فيها؟ أعجبه الذى محقاء ،ما فتاة إهنا-

 نيفني النوم،فغادرت إىل لتخلد فراشها إىل وتوجهت عليه جتلس كانت الذى رشا فراش من فرح هنضت
 . الغرفة

                         *** 
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 .حياتك إطار ضمن البقاء يستحق مبن عالقتك هللا سيحفظ النهاية وىف

 "قباىن نزار"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :جبدية قال مث أمامه الذى القهوة فنجان من رشفة أمين شرب..ابلقاهرة مطعم ىف

 .سأفعله مبا أخربك أن قبل كثريا فكرت لقد-

 ستفعل؟ وماذا-

 :خبجل أمين رد

 . اإلطالق على أقبل ، لنأخربتك كما املنزل من كثريا خبروجك الزواج بعد أقبل لن أان ..صدق بكل-

 :قالت مث شروق جتهمت
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 ألحتدث النافذة ىف أقف املنزل ،أو ىف ألجلس السنوات هذه كل أضيع طويلة ،ولن لسنوت درست لقد-
 .هللا خلق على اجلارات مع

 :قال مث لفرتة ،وصمتأمامها ،ووضعهادبلته خلع ، ولكنهأمين ينطق مل

 . موقفى مهتشروق،أعتقد.. الزواج بعد كثرية مشكالت ،ستحدثردك سيكون هذا أن أعلم كنت-

 :قالت مث حلظة شروق ،فصمتت صدمت

 .الزواج مناسب ،قبل وقت ىف اخلطوة اختذت..جيدا موقفك أقدر-

 :كرامتها عن دفاعا أردفت مث األرض إىل نظرت و صمتت

 .دراسىت ظروف تقدر ولن عىن ختتلف كثريا ،فأنت ىل مناسبة اخلطوة هذه-

 للمشكالت مكان وال عائلة عابرة ،فنحن مشكلة جمرد حدث هى ،وما كما الرحم صلة تظل أن أرجو-
 .بيننا

 .ابلطبع-

                        *** 

 . عنه نسأل أن جيب-

  اإلسكندرية ىف إجازهتا لفرح ،أثناء ليلى قالت

 . ذلك ىل أكدت جدا ،ورشا مهذب كرمي.. أمى-

 .أهله عن شيا نعلم ال-

 .طويلة سنوات منذ هللا توفامها-

 . جدك سأخرب-
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                        *** 

،  ألمين خطبتها قبل حىت.. قبل من تعهدها مل حبرية الشارع ىف متشى كانت.. منزهلا إىل شروق عودة أثناء
معه،  سعيدة تكون لن أهنا تعلم الصحيح ،فهى للطريق هللا أرشدها هكذا.. مبتسمة السماء إىل تنظر كانت
زايد  عرض تكرار تنتظر مازلت ألهنا هل..غريب ابرتياح تشعر أمين، واآلن فأخذه.. صعبا كان القرار وألن
 ابلفعل؟ أمين مع سعيدة تكن مل أهنا ؟أم

 ىف تفكر مل.. أمامها هناء ،فوجدتودخلت  الشقة ابب فتحت مث.. خبفة السلم املنزل ،فصعدت إىل وصلت
 : ابحلديث ابدرت هناء ولكن.. لتخربها طريقة

 .هبا ىل دخل وال رغبتكما ولكنها.. حدث ،حزنت مبا انصر أخربىن-

 :بطنها على يدها واضعة األمل من شئ ىف أكملت مث.. برهة صمتت

 .القدر إنه-

 مريضة؟ أنت هل.. أمى-

 . مسكنا سأتناول اليوم ،ولكىن األمل تؤملىن ،وزاد بطىن كانت مريضة ،ابألمس غري أان.. ال-

 .الطبيب إىل نذهب أن جيب-

 : أكملت مث الساعة اىل نظرت

 .هللا شاء إن غدا سنذهب.. أطباء يوجد متأخرة ،وال اآلن الساعة-

 .هكذا مهما ليس األمر-

 . املوافقة على شروق، وأرغمتها هناء، أصرت رفض رغم

                      *** 

 . فعله عليهما جيب األشعة ،وما قسم إىل الذهاب بضرورة أخربمهاهناء، على الطبيب كشف بعد
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 إجراء هو واحلل.. إزالتها ميكن املرارة ،ال ىف حصوات بوجود أخربمها.. األشعة على واطالعه.. عودهتما بعد
 .فقط احلصوات وليس املرارة الستئصال جراحية عملية

 : معللة بشدة هناء فرفضت

 .فقط عالجا العمليات ،سأتناول أحب ال أان-

 .سريعا الغرفة من خرجت الىت هبناء اإلمساك شروق حاولت

 :للطبيب فقالت

 .للعملية ،وسأقنعها موعد حدد.. فضلك من-

 ابملوعد غدا ،ألخربك ىب اتصلى-

 .شكرا-

                  *** 

 حفل إقامة على الفاحتة ،واتفقوا وقرءوا الشعور نفس كرمي له ،وابدهلم اراتحت الىت فرح عائلة كرمي قابل
 . أشهر ثالثة بعد اخلطبة

 :حبماس وقال االتفاق من االنتهاء بعد فرح مع جلس

 .بذلك أعدك.. معك حدث ما كل عن سأعوضك-

 : وقالت فرح ابتسمت

 . أحالمى حتقيق ىف ستساعدىن هل-

 .ابلطبع-

                       *** 
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 .للعملية أخضع لن العمليات أهاب إنىن-

 .جدا بسيطة العملية الطبيب ،تلك رأى مهمة ،وهذا إهنا-

 :مازحة هناء قالت

 !استئصاهلا؟ بعد سأحتملك وكيف-

 : قالت مث مفتعل غضب ورمست شروق قطبت

 لزواجى ،وعندما املدخر ابملال العملية ستتم أيضا أغضبك ،ولكن وال هادئة فتاة أمى ،إنىن اي هللا ساحمك-
 .هللا سيحلها زواجى موعد أيتى

                     *** 

 : قال مث.. له أذنت أن بعد ودخل سها حجرة ابب زايد طرق

 .أخرى مرة خلطبتها سأتقدم أنىن شروق أخربى... بشئ أخربك أن أريد-

 : بفخر أردف مث

 .قرارى ىف أىب يتحكم ،ولنمباىل  سأتزوج املرة هذه ولكن-

 . خلطبتها تتقدم جيعلك الذى املال كل معك وأمين ،وهل شروق عن سريعا األخبار إليك وصلت إذن-

احلب  ذلك ىف هللا يبارك كى هلا حبىب البوح أرد مل.. اآلن شعورى تعلمني ال علمت ،ولكنك.. نعم-
 ألنىن أاثبىن واآلن.. صربى خيترب أن هللا أراد.. البداية كانت هلا ،ولكنها حىب هناية خطبتها أن ،اعتقدت
 .نفسى من عليها حافظت

 .مصر ىف عملى من سأوفره اآلخر جزءا ،واجلزء منه ادخرت فقد الزواج مال عن أما

 جعله الذى احلب.. النقى احلب ذلك أعجبها مبتسمة ،فقد إليه تنظر سها حديثه ،وكانت من زايد انتهى
 . ضعيف هش وأساسه الكالم مبعسول املغلف احلب يتزوجها ،وليس كى وهنارا ليال ليعمل وطنه يغادر
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  . صربمها على هللا فأاثهبما

 :سها قالت

 . جراحية لعملية ستخضع الفرتة ،أمها هذه ىف مشغولة شروق حديثك ،ولكن أعجبىن-

 العملية؟ تلك وما !عملية !ماذا؟-

 .املرارة استئصال-

 :مفتعلة جبدية زايد قال

 .الغالية أم فهى.. زايرهتا علينا جيب-

 : قالت مث سها ضحكت

 .جبوارههما ووالده أمين سيكون الشهامة ؟ ابلطبع هذه ما-

 .أخرى مرة االسم هذا مساع أريد ال-

                        *** 
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 العيش تستحق ال ابتالء دون من احلياة

 "سقراط"

 

 

 

 

 

 

 

 

 موعد حتديد بعد للمستشفى عنها ،وذهبوا رغما لرغبتهم ، فاستجابتابلعملية هناء والعائلة شروق أقنعت
 . للعملية

، إل يدها رافعة.. أمها ينجى أن هللا تدعو بشدة ،وأخذت شروق توترت.. العمليات غرفة ىف وجودها أثناء
 . وزوجته خاهلا وجود أخرى، ويدعمها اترة قرآنية آبايت ، تتمتماترة اءوأراد

 . الصمت فالتزم يقوله ما جيد مل ولكنه يتحدث أن ،وأرادأيضا أمين حضر

 . العائلتني عالقة على يؤثر مل ابلزواج رأفت قبول وسها ،فعدم أمه مع زايد قصرية ،جاء فرتة وبعد

 : للجميع زايد قال
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 .هللا شاء إن خبري ستكون-

 : وقال شروق أمام وقف مث

 .جبوارك كلنا-

 : توتر ىف تبتسم ،فقالت أن وجهها عضالت منع أمها على الشديد خوفها

 . للدعاء حاجة ىف اآلن هى..أشكرك-

                        *** 

 .ابملستشفى طويل نوم بعد ابملستشفى غرفتها ىف هناء استيقظت

 : واسعة اببتسامة شروق ، وقالتحبب إليها ينظرون وزوجته ، أمين، انصرشروق فوجدت

 جبوارك كلنا واآلن.. بسيطة عملية أهنا أخربتك عندما أكذب مل.. أمى اي سالمتك على هلل محدا-

 .أحد يلحظها مل ابتسامة مجلتها بعد فسرقت زايد من مجلة آخر استعارت قد كانت

  ونبيلة وسها زايد ابلدخول ،دخل أذنوا الغرفة ،وعندما ابب على طرقات ومسعوا

 : سها قالت

 . سالمتك على هلل محدا-

 : نبيلة وقالت

 .متعبة وأنت كثريا نتحدث أن نريد ال.. سالمتك على هلل محدا-

 :ضعيفة اببتسامة هناء فردت
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 .معى وجودكم على شكرا-

 فراش إىل ليعرب عنف غري ىف زايد فدفعه.. قصرية مبسافة الفراش أمام يقف أمين فراشها ،وكان حنو زايد تقدم
  استفزازه بذلك حماوال له يعتذر أو ينظر أن دون هناء

 : قال مث

 .سالمتك على هلل محدا-

 : أمين إىل انظرا أردف مث

 .العملية على أصرت الطبيبة فابنتك شروق ىف لك هللا ابرك-

                     *** 

فرح  صديقات وبعض ليلى عائلة بعض وكرمي ،حضره فرح خلطبة صغري حفل أقيم..أشهر ثالثة مرور بعد
 . القاهرة من لكرمي واحد ،وصديق

 إجازهتا املنزل ،ألن ىف ليلى مع فرح وصديقه ،وظلت كرمي اجلميع ،وسافر احلفل ،غادر انتهاء وبعد
 : وقالت بطنها من السفلى األمين اجلزء على يدها ليلى وضعت حديثهما وأثناء .أسبوع ملدة ستستمر

 .احلجرة اء منامل ىل أحضرى.. تؤملىن بطىن-

 : قالت أمها ،مث طلب فرح لبت

 الطبيب؟ إىل نذهب أن رأيك ما-

 .األمهية هبذه ليس فاألمر.. خبري سأكون-

 : قالت مث كتفيها فرح هزت

 .تريدين كما-
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                      *** 

 

 .فرررح... فررررح-

 : قلق ىف قالت ضعف، ىف تنادى كانت الىت أمها غرفة إىل مهرولة فرح ذهبت

 جديد؟ من تؤملك بطنك هل.. أمى-

 . جدا تؤملىن إهنا نعم.. بطىن-

 .الطبيب إىل للذهاب األوان آن وقد.. أايم ثالثة من أى.. خطبىت منذ منها تتأملني أنت-

 إىل هبا ذهبت ذلك ،مث ىف أمها وساعدت ثياهبا جدا ،ارتدت مؤخرا آن قد األوان هذا أن فرح تعلم مل
 . وفاطمة وخالتها إمساعيل جدها بصحبة حكومى مستشفى

                         *** 

 : مذعورا صاح.. الفحوصات وإجراء ليلى على الطبيب كشف بعد

 . الزائدة انفجرت فقد.. وقت أسرع ىف العمليات غرفة تدخل أن جيب-

 على تدل بكلمة ليلى تنطق أن طويال ،وقبل حمبوسة تظل لن أهنا تعلم وهى عرباهتا فرح ،وحبست صاحت
 . العمليات غرفة إىل اصطحبوها شعورها

                      *** 

 . وجهها على التجهم فرح،ويرى بكاء يسمع..العمليات غرفة من الطبيب خرج

 مث حلقه ىف الكلمات وقفت ولكن يتحدث أن الطبيب أراد.. ليلى حال عن وسألوا..متهافتني حوله جتمعوا
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 : طويل صمت بعد قال

 ... مبكرا ،لكن الكشف عليكم جيب وكان...و... بطنها ىف ابلفعل منفجرة كانت الزائدة-

 : حنق ىف رابب قاطتعته

 . نتحمل نعد الطبيب ،مل أيها سريعا عندك ما قل-

 . هلل شئ ،البقاء فعل أستطع أعتذر ،مل أان-

 : قائلة اهنيار ىف تبكى أخذت الدهشة ،مث من عينيها فرح ،ففتحت على كالصاعقة الكلمات هذه نزلت

 . حقها ىف أمهلت ألنىن تعاقبىن أن تريد.. كاذب إنك-

 . حليته على صامتة عربات ونزلت قلبه ىف األحزان وجاشت كرسى على إمساعيل جلس بينما

  . بكاء نوبة ىف ورابب فاطمة ودخلت

 أرضا سقطت املشى ،ولكنها على ورابب فاطمة احلائط ،تساعدها إىل تستند متعرجة متشى فرح وأخذت
 : وتتأمل أتن وهى بكائها صوت وارتفع

 جبوارها أتخذىن أن أمتىن ايرب... أمى اي ترتكيىن ال.. آآآه..وصحتها حقها ىف أمهل مل ايليتىن.. ايليتىن-
 .العامل هذا عن ليلى األمر ،ورحلت انتهى فقد جدوى بال ندمها ولكن. اياارب..

 إىل ،فأسرعابلوفاة علم حضر العمليات ،وعندما غرفة ليلى دخول بعد فاطمة أخربته ،فقدمسرعا كرمي حضر
 : وقال فرح

 . أتركك ولن.. جبوارك أان-

 :قائلة نفسها حتدث والنحيب ،وأخذت ابلبكاء خاص عامل ىف كأهنا.. لوجوده فرح تنتبه مل

 . جمرمة... جمرمة أان... أمى موت ىف سبب أكون أن من إىل وأحب أهون نفسى ،املوت أسامح لن-
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 ..أجل إنسان ولكل مكتوبة أقداران

 ،والابألسباب ،وأنخذللشفاء أو للرزق السعى فعليناحقيقية، كارثة يعترب ابلقدر اإلنسان احتجاج ،ولكن 
  ابلقدر احتجاجا إمهال أو جبهل نتصرف أن جيب

                      *** 

 هتذى.. نفسها على وانطوت.. غرفتها ىف لتعزيتها ،فجلست جاء شخص أى لتستقبل وعيها ىف فرح تكن مل
 صوهتا تغري حىت كثريا وتبكى.. أخرى اترة أمها صورة إىل وتتحدث.. اترة وتعنفها نفسها جنت ،حتدث كأهنا

 .البكاء فرط من

 : فيها وكتبت ورقة حدث ،أخذت ما استيعاب ىف بدأت أن وبعد

 لست ولكىن.. واآلخر واليوم ابهلل مؤمنة األايم ،فأان من يوم ىف أحبىت أحد سأفقد أنىن متاما أعى كنت-
 هللا خيتارىن حىت ابئسة سأظل أنىن وأعتقد.. قواي خارت الفراق ،فقد ذلك ظل ىف احلياة مواجهة على قادرة
 يرتكىن لن هللا أن أيضا أعلم كله  ،و العامل مبثابة فأمى واحدة حبيبة وليس أحبىت نعم املفقودين أحبىت جبوار

 .. أقصده مل الذى جرمى على يعاقبىن أن أخشى ولكىن.. معني خري ىل سيكون

 . الثرى حتت دفنهم يوم.. أعينكم نصب اليوم هذا تغضبوهم، وضعوا وال أحببتم مبن اهتموا

 . املستقبل ىف أوالدها لرياها.. رمبا.. الورقة هذه كتبت وملاذا.. األخرية النصيحة وجهت ملن تعلم مل

                      *** 

 ىف هلما ابلتدريس قام طبيب ميلكه خاص مستشفى ىف توظيفهما اجلامعة ،ومت من وسها شروق خترجت
 . بناته مثل ويعتربمها وتفوقهما أبخالقهما علم على شريف ،كان يدعى وكان اجلامعة

                     *** 

 . هام أمر ىف أحدثك أن أريد-

 :فرح فردت.. لفرح فاطمة قالت



80 

 

 

 بنيان مرصوص

 األمر؟ ذلك وما-

 ..و.. كثريا زايرتك أستطيع زفاىف ،ولن حفل اقرتب-

 وحدى كثريا هنا أقيم ولن للعمل سأعود أمى وفاة وقت من  أى العمل إىل أذهب مل أشهر ستة من -
 !؟ اهلام األمر هو هذا هل ولكن..

 كثريا؟ هكذا ستظلني هل-

 : فقالت فاطمة من فهمتها الىت الفكرة طرد فرح حاولت

 تقصدين ؟ ماذا..هكذا-

 . فرح اي زواجك أقصد-

 :حنق ىف فرح ردت

 ىف عملى إىل سأعود أنىن هو سأفعله ما.. أمى موت على طويلة فرتة مرور بعد إال أتزوج أن مستحيل-
 . سعيدة أكون ولن للغاية منهك القاهرة ،فقلىب

                     *** 

 

 . سأخربها شروق ستحضر هلل، ابلطبع البقاء..!ماذا ؟... هلل احلمد-

 : هناء ،فسألتها تلقته الذى اهلاتفى االتصال ذلك ومسعت املنزل شروق دخلت

 هللا؟ توفاه الذى من.. أمى-

 .هناك فماتوقالت:ال إىل بنقله وقاموا الصحية حالته أمس، انتكست والدك توىف هلل البقاء.. شروق-

 : وقالت للبكاء تنهدت مث كفيها بني وجهها ووضعت هلا مقعد أقرب على شروق جلست
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 عظيم حبزن أشعر اآلن ولكىن حبنانه وأشعر يده أقبل أن يساحمىن،قبل أن قبل مات... أىب اي هللا رمحك-
 . روحى إىل يتسلل

                      *** 

 إىل للعودة تتأهب علمها ،وكانت بعد ساكنا حترك مل الىت فرح إىل فطار اإلسكندرية ىف اخلرب انتشر
 : فقالت تساعدها معها فاطمة كانت..القاهرة

 اجلنازة؟ ستحضرين هل-

 : هبدوء فرح ردت

 .بعيد زمن منذ مات لقد..البطاقة ىف امسى يتبع امسه الذى الرجل تقصدين.من ؟ جنازة-

 :بسخرية أردفت مث

 هذا كان موهتا ،لو بعد آخر إنسان على أحزن أن جيوز أمى ،ال موت بعد فقدته طيب إنساىن شعور آخر-
 . يزيد أو أمى مثل عليه حلزنت طبيعيا أاب الرجل

 :وجهها ىف وصرخت فيها انفجرت فرح ولكن قرارها عن فرح رد فاطمة حاولت

 . حبزىن يشعر أحد ال.. أوجاعى تزيدين حرام ،انت هذا..يكفى-

 . القاهرة إىل والعودة والدها أهل تعزية عدم على وعزمت

                    *** 

 

 قسوته رغم كثريا أحبته عاصم،الذى جنازة تشييع لتحضر ميكن ما أبسرع اإلسكندرية إىل شروق سافرت
 .طفلة وهى يودها كان عندما اجلميلة الذكرايت بعض له تتذكر فهى.. هلا وظلمه

 .هلا بظلمه يعلمون ألهنم احلاضرون فاندهش.. صوت دون عرباهتا صمت ،تنهمر ىف قربه عند تبكى وأخذت
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 سوسن طلب على بناء عاصم منزل إىل شروق ودفنه، ذهبت اجلنازة تشييع من االنتهاء بعد

                     *** 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 



83 

 

 

 بنيان مرصوص

 .ختتصر أن احلياة ملتعة جيوز فال.. ينتصر أن للحلم بد ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القراءة وأثناء.. عاصم ختص أهنا البداية من فيها ،وأدركت تقرأ ،فبدأتلشروق  أوراق عدة سوسن أعطت
 ابلنفى رأسها تغلقهما ،وهتز مث عينيها تفتح وأخذت قليال، األوراق عن كبرية ،وابتعدت دهشة انتابتها
 مغرورقتني بعينني وكرمية سوسن إىل األوراق،ونظرت عن وجهها رفعت مصدقة ،مث غري الفكرة ،فهى لرفض

 .ابلدموع

 :قالت مث شروق قرأته ما على موافقة رأسها سوسن هزت

 سافرت أهنا فأخربتنا خالتها اإلسكندرية ،سألنا ىف تعيش جندها ،كانت ومل كثريا عنها حبثنا لقد.. شروق-
 .هناك عنها احبثى هللا، رمحه عاصم منعىن ولكن أعزيها أن أمها ،أردت موت بعد القاهرة إىل

 :طويل صمت بعد حتدثت مث لساهنا الدهشة عقدت فقدت تتحدث أن شروق تستطع مل
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 . أىب خيربىن مل ملاذا-

 هللا ،ولكن رمحها ليلى غرية وجتنب الثانية عائلته مع املشاكل أبواب فتح عاصم يرد مل صغرية كنت عندما-
 .دراستها إبكمال هلا إقناعك تعليمك ،خشى واصلت أن بعد ليخربكما ،و فرصة جيد مل منه، طالقها بعد

 !ابنتيه تعليم أىب يكره احلد هلذا-

 . تعليمكما من فائدة ير ومل حيفظكما بذلك أنه ظن-

 وصية ؟ أىب يرتك أمل-

 : بصرامة كرمية تدخلت

  ال-

 : سوسن قالت

 على ونعثر حزننا جيف أن بعد هللا شاء إن توزيعه املرياث ،سيتم توزيع وكيفية أمواله عن عاصم يتحدث مل-
 .فرح

 : شروق قالت

 اآلن ،دائما شعورى املال ،مثل يشرتيها ال الدنيا ىف كثرية أشياء املرياث ،هناك أقصد مل وصية قلت عندما-
 ولكن أرها يفهمىن ،مل من أكثر ستكون فرح بظروىف ،لكن مر أحد ال ألن يفهمىن أحد ال أن أشعر كنت

 عن نسأهلا خالتها مكان تعلمني أكثر ،لو عنها حدثيىن.. هللا شاء إن عليها أعثر وسوف الدم هبا يربطىن
  بسهولة فنجدها ابلقاهرة عنواهنا

 .سيئة النفسية حالتها اهلاتفية ،ألن مكاملاهتا على ترد ال فرح أن ابلضبط ،كما تعلم ومل سألتها-

 : مستفز أبسلوب كرمية قالت

 . والدها تغضب ومل دراستها تكمل مل عنها ،أهنا نعلمه ما كل-
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 . الداخل إىل غادرت مث حديثها من انتهت

 :سوسن قالت

 ولكن دراستها تكمل مل فرح متسرعة ،ابلفعل دائما فهى.. حبديثها يؤخذ وال عاصم على اآلن حزينة كرمية-
 .الرمحة سوى عليه جيوز هللا، ال استغفر.. واجباته من يتهرب كان.. متاما مثلك أيضا عاصم تركها

                      *** 

 .أختها عن البحث عملها ،تنتوى وإىل القاهرة إىل شروق عادت

 مكتبه أمام مقعد على جلست حيته ،مث ذهبت مكتبه ،وعندما ىف حضورها شريف عملها ،طلب وأثناء
 :فقال

 هتنئتك ؟ أم بتعزيتك أقوم هل ..أعرف ال-

 : فقالت قوله شروق تعجبت-

 ! أىب موت على !هتنئىن؟-

 : موضحا شريف قال

 .سعيد آخر خرب عندى أوال ،ولكن هلل البقاء.. ذلك أقصد مل ابلطبع ال-

 : حزهنا ،فقالت لتنسى عليها هطلت السعيدة األخبار هبجة ،كأن ىف شروق وجه أسفر

 السعيد؟ اخلرب هذا وما-

 . املاجستري لدراسة املانيا إىل سفر منحة-

 ملن؟-

 .أنت ابلطبع-
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 هذه مثل منحة ىف السفر تتمىن وكانت دفعتها أوائل من دائما اخلرب ،فكانت مسعت عندما فرح اندهشت
 .أاتها حقها ،ولكنه من ليس أنه تظن حلم وكان

 الىت الفتاة أن علمت أختها ،اآلن ىف تفكر وأخذت.. كهذا خرب أيتيها عندما توقعت كما فرحا تصرخ مل
 تستطيع ال إليها؟ شروق احلاجة أشد ىف وهى وهتاجر ترتكها فهل الواقع أرض على موجودة املنام ىف زارهتا

 القادمة حياهتا وكل مستقبلها هذا أختها ،ولكن إهنا شخص أى ليست حيتاجها ،وفرح شخص عن التخلى
 :شريف قطعه حىت فرتة طويلة الصمت عقلها  ،وساد ىف االفكار تزامحت. تفعل؟ ،فماذا أيضا

 كذلك؟ أليس ستقبلني سعيدة، ابلطبع غري أنك أشعر.. شروق اي مابك-

 ..تعوض ،لكن لن فرصة سعيدة ،فهذه ابلطبع-

 والدتك؟ سرتفض األمر ؟ هل ما-

 .السفر قبل أحلها أن أخرى ،أريد مشكلة هناك ولكن ال-

 . والدها مثل وتعتربه به تثق حال ،فهى هلا ليجد مبشكلتها أخربته

 : الغلظة من شئ ىف فقال

 أجل من مبستقبلك اإلطاحة ، تريديناجلميع فوق مستقبلك.. جدا طيبة السخيفة؟ إنك املزحة هذه ما-
  ! تعرفينها ال فتاة

 . غريى ىف أفكر أن املفرتض من-

 . مفرطة مثالية إهنا-

 أخىت وأجد املشكلة هذه أحل أن بد ال الفرصة ،ولكن إضاعة أريد ال أسافر ،ابلطبع لن أنىن أقل مل أان-
 .مطمئنة ألسافر

 لن أختها وجدت إذا أهنا يعلم ابلسفر،و هتتم فال أختها عن ابلبحث شروق تنشغل أن خيشى شريف كان
 لفرصة إال وطنها حدود خارج السفر حتب ال مصر  ،ألهنا ىف املاجستري دراسة ميكنها أبنه وحتتج تسافر
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 الفكرة ترفض مل ذلك تعلم وألهنا ابلوطن موجودة غري فرصة املنحة هذه ابلوطن ،ابلطبع موجودة غري عظيمة
 . قبل من زايد سفر نفسها ىف رفضت كما

 : غاضبا شريف فقال

 .مستقبلها ضيعت فتاة أجل من مستقبلك السفر؟ستضيعني قبل أختك تظهر مل إن العمل وما-

 : معتذرا قال مث حديثهأعتذر، فكر

 يتكفل عودتك ،أو بعد أختك عن البحث ميكنك ولكن الطريقة هبذه عنها أحتدث أن جيب أعتذر ،ال أان
 .أهلك من أحد هبذا

 .السفر قبل عنها البحث سأحاول-

 أمها فقدت فرح سريعاها ،أما الذى أخيها من ابلقرب تعيش سفرها ،ألهنا أثناء أمها على شروق ختف مل
 .الوحيد أختها أمل أهنا فرح ،وتوقعت خبطبة تعلم ال مدينتها ،فهى وغادرت

 صديق كرمي فيها قابل الىت اللحظة نفس ىف فرح هاتف العشاء ،رن فيه تناوال مطعم من فرح مع كرمي خرج
 حديثهم مساع تريد ال ألهنا أهلها من أحد ليس املتصل أن لتتأكد الشاشة إىل قيال ،نظرت فرح فابتعدت له

 دار الذى احلوار إىل تنتبه ،فردت،وملاإلسكندرية  ىف هلا صديقة اسم والدها،وجدت أهل تعزية أو الزواج عن
 :كرمي صديق وصديقه ،قال كرمي بني

 ستتزوج؟ هل !هذه ؟ القاهرة؟ ومن ىف تفعل ماذا!!عمرو-

 . كرمي اي ىل صوتك ،قل اخفض هش ..هش-

 : قال مث عالية ضحكة صديقه ضحك

 صديقى؟ اي ذلك كيف-

 عندما.. الحقا عمرو ،سأخربها هو احلقيقى امسى أن تعلم ال خمطوبىت كرمي ،وفرح ابسم تدللىن والدتى-
 .كاذب عمرو،ستظنىن اسم تسمع
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 االتصال فرح اهنت دقيقة هبدوء ،وبعد املشاكل ،فانصرف من الكثري سيجلب وجوده أن صديقه أحس
 :فقال صديقه عن وسألته كرمي جبوار وعادت اهلاتفى

 سريمها، مث االثنان امسه، وأكمل تعرف أن فرح متامسه، .بعيد زمن منذ أره مل.. الطفولة ىف ىل صديق كان-
 : كرمي سأهلا

 كذلك ؟ أليس فاطمة بك؟ابلطبع اتصل من -

 ذهبت سوسن عمىت أن تقول مكاملاهتا ،كانت على أرد ال ىل ،ألنىن صديقة رقم من فاطمة ،اتصلت نعم-
 خملوق أى من شيئا أريد ال.. هلا أعطه ومل عنواىن فاطمة مرياثى ،وطلبت ألانل عودتى بضرورة لتخربهم إليهم

. 

 ! حقك هذا ولكن-

 .الحقا سأانله.. كثرية األايم-

 . الواقع من للهروب حجة إهنا أختك عن البحث حبجة هنا البقاء وتفضلني العودة تريدين ال وأنتكيف ؟-

 :وقالت بيدها رأسها فرح ضربت

 املرياث توزيع أثناء أخىت وأقابل اإلسكندرية إىل العودة ىب ،ميكنىن حل الذى الغباء هذا ما !!املرياث!!اخىت-
 . عنها كرمية أو سوسن عمىت أسأل أو

 القاهرة؟ ىف عملك قبل ببالك الفكرة هذه ختطر مل وملاذا-

 اآلن حياته ،أما أثناء ابلعائلة االحتكاك أريد ال احلياة ،وكنت قيد على عاصم كان القاهرة ىف عملى قبل-
 األسبوع أسافر أن سأحاول..اإلطالق على فيهم حبا أخىت ،ليس مكان ألعلم فقط العائلة أزور أن مانع فال

 .هللا شاء إن املقبل

 حجرهتا من املعرض ،فخرجت ىف العمل إىل للخروج لتستعد األسود حجاهبا تضبط املرآة أمام فرح وقفت
  نيفني الفطور،قالت لتناول زميالهتا مع وجلست
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 السخيف التمثيل هذا عن كفى!!أمك على حزن هذا كل أن إقناعنا األسود ،تريدين ذلك ستخلعني مىت-
. 

 حلقها ، ىف بغصة الصمت ،وأحست فآثرت حوار ىف معها تدخل أن فرح ترد مل

  فردت.. اجلوال هاتفها رن

 من ختربىن عندما إال أحضر لعملى ،لن اآلن ذاهبة املتحدث؟ ولكىن من.. فرح نعم ،أان.. السالم وعليكم-
 !!!ماذا؟؟ أخىت......تريد وماذا تكون

أمها  موت بعد الظالم عليها ساد الىت مالحمها مجيع تنري واسعة ابتسامة وجهها على وارتسمت اخلط اغلقت
 الذى العنوان إىل اليوم ،وذهبت للعمل الذهاب عدم تنتوى شيئا ،وخرجت هلن تقل ومل الفتيات ،ودعت

 اهلاتف ىف تلقته

                        *** 

  

 

 

10 

 احلقيقة منتصف ىف تقف وال حل نصف خترت ال

 أمل بنصف تتعلق وال حلم نصف حتلم ال

 النهاية حىت فاصمت ..صمت إذا

 النهاية حىت فتكلم..تكلمت وإذا
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 تتكلم كى تصمت ال

 تصمت كى تتكلم وال

 "جربان خليل جربان"

 

 

 

 

 

 عمالقة، وىف طوابق عدة من مكون كبري خاص مستشفى أمام نفسها العنوان، فوجدت إىل فرح وصلت
 غرفة على سألت املبىن دخلت اخلضراء، وعندما والنبااتت املبهجة األزهار تكسوها فسيحة حديقة املدخل
 . شريف الطبيب مكتب

 إىل ،وصلتاملرضى  جبميع واالهتمام.. املكان التصميم ،ونظافة روعة من منبهرة الطرقات ىف متشى أخذت
 جدراهنا ألوان طليت فسيحة الغرفة فدخلت ،ووجدت الداخل من اإلذن وأاتها الباب مكتبه ،فطرقت غرفة

 أنيق واجمللدات ،ومكتب الكتب من العديد حتوى ضخمة كبريين ،ومكتبة مقعدين على وحتتوى ابألزرق
 :قال مث املقاعد تلك أحد إىل صغرية  ،فأشار مقاعد ثالثة ويقابله أمامه جيلس

 تريدين؟ قهوة ،هل سأشرب.. ابجللوس تفضلى.. فرح اي بك أهال-

 : قالت مث سريعا جلست

 شروق أرى أن أريد.. شكرا-
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 !! هنا وتعمل طبيبة هى حقا

 . هللا شاء ما

 : قال الصغرية مث املقاعد من آخر مقعد على وجلس فرح ابجتاه وحترك شريف وقف

 . السهولة هبذه ليس األمر ،اهدأى.. اهدأى-

 : وقالت فرح وجه على اإلحباط عالمات ظهرت

 . أخىت ألقابل أحضر أن أخربتىن لقد.. أفهم ال-

 : موضحا شريف رد

 .معك سأعقده صغري اتفاق بعد ستقابلينها ،ولكن-

 اتفاق؟ أى-

 .عمتها من ابألخوة علمت شئ بكل أخربتىن شروق.. قط تتقابال مل أنكما جيدا أعلم-

 :أكمل مث األرض إىل ونظر صمت

 كذلك؟ أختك ،أليس مبستقبل هتتمني انت-

 أان حال كل األلغاز؟ على هذه ما..ولكن علمت أهنا سعيدة اإلطالق ،ولكىن على شيئا أفهم ال حقا أان-
 ابلطبع مبستقبلها هتمأ

 ىف ترددت.. أخت هلا أن علمت املانيا ،وعندما ىف املاجستري لدراسة دراسية منحة على حصلت شروق-
 .عنك تتخلى ال كى السفر

 :وجهها مالمح على السعادة ظهرت وقد فرح قالت

 .اآلن، أرجوك مقابلتها هلل، أريد احلمد.. ملقابلىت وتتوق بوجودى سعيدة أهنا ذلك من أفهم-
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 :قال مث ضجر ىف شريف أتفف

 ابالتفاق، وعليك سأخربك..... ومستقبلها دراستها بشأن احتدث!!األمر ىف انتباهك لفت ما كل هذا-
 .أختك مقابلة من سأمنعك تنفيذه، وإال

 :منها رد انتظار دون حديثه اتبع

 . احلقيقى ابمسك أو أختها أنك خنربها لن أننا مقابل هذا وكل أيضا صديقتك وستصبح.. ستقابلينها-

 : بغضب فرح قالت

 .عليها أكذب أن من أهون على تعثر ال حىت سأختفى !هذا ؟ كل من الفائدة وما-

 : فقالت لشئ انتبهت

 !رقمى؟ وجدت كيف-

اآلن  مشكلىت ليست هذه.. بسهولة رقمك فأحضروا االتصاالت جمال ىف يعملون كثريون أصدقاء ىل-
 .أنفك عن رغما االتفاق ،ستنفذين

 !جتدىن؟ مل وهى هذا مىن تطلب على ،فلماذا تعثر مل شروق-

 ىف املاجستري دراسة وستفضل تسافر لن احلالة هذه ،وىفسفرها  قبل شروق عليك تعثر أن املمكن من-
 قبل عزمية بكل فرتة عنك ستبحث.. جتدك ال كى قبلها عليك أعثر أن السفر ،فقررت حتب ال ألهنا مصر

 .وتسافر فشيئا شيئا عزميتها تفقد مث سفرها

 :مكبوح غضب ىف فرح قالت

 . األمر ىف سأفكر-

 .اخلري هلا أمتىن وأان مستقبلها هذا تسافر أن جيب.. للتفكري وقت ال-

 .ابلسفر نقنعها مث ابحلقيقة نعلمها أن األفضل من أنه أكذب ،أرى أن أريد ال أان-
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 ىف الناس أغلب عند موجودة غري بصفة تتحلى ولكنها.. ستسافر وجدتك لو أهنا إقناعى حتاول شروق-
  هذا زمننا

 هذه غياب بعد معك تكون كى مصر ىف البقاء ستفضل صدقيىن.. أدق مبعىن اإليثار أو التضحية إهنا
 . معى تعاىل.. هيا.. السنوات

                       *** 

 حديقة ىف طاولة أمام جتلس كانت الىت شروق إىل ذهب شريف ،عندما قال . . شروق اي اخلري صباح-
 ترى لكى أصابعها أطراف على جسمها شروق ،فرفعت رؤية عن حيجبها خلفه تقف املستشفى ،وفرح

 بوضوح رؤيتها من تتمكن مل شروق ،ولكنها

  اببتسامة شروق عليه شروق ردت

 .اخلري صباح-

 . صديقى ابنة هدير.. قبل من عنها حدثتك الىت الفتاة معى-

 صديقه ،فقطع ابنة أهنا وأخربها لشروق ومهد قبل من لألمر خطط قد أنه إذ خبثه ىف تفكر فرح شردت
 : شرودها

 . هدير اي تعاىل-

كثريا  تشبهها الصغري ،فهى السوداوين ،واألنف املستدير ،والعينني الوجه ذات الفتاة إىل شروق نظرت
 قلبها فرح ،طار رأهتا عينيها ،وعندما ىف تلتمع خاطفة حزن نظرة ىف تشبهها املالمح ،بل ىف فقط ،ليس

 نفسها وجنتيها ،وختيلت على تسقط فرحتها عربات وكادت جسدها ىف تسرى بقشعريرة سرورا ،وأحست
 إليها هترول عرباهتا ،كادت أختها فتجفف يديها بني وتبكى فراق بعده ليس عناق فتعانقها أختها إىل هترع

 "كاذب إنه.. أختك أان" وتصرخ

 ابجللوس ،وساد شريف أشار مث.. طويال تتأملها اليدين ،وأخذت بعناق فاكتفت االتفاق منعها ولكن
 : قطعه طويلة فرتة الصمت
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سها  و أنت أخالقك ىف أثق أصدقاء ،وأان لديها وليس أخربتك كما مصر خارج تعيش كانت هدير..ف
 سها؟ أين.. هدير ملصادقة منكما أفضل أجد ،فلم

 . الراحة من قسطا فأخذت عملى من انتهيت وأان.. عملها املبىن ،تباشر ىف إهنا-

 :وقال فرح إىل شريف نظر

 إن قريبا وستسافر األورام عالج ىف ختصصت خترجها بعد.. قصرية فرتة من املستشفى ىف هنا تعمل شروق-
 .عظيم مستقبلها أن املانيا ،أتوقع ىف املاجستري لدراسة هللا شاء

  قالت خبجل، مث شروق ابتسمت

 .يعنيك أمرها أن يكفى صديقىت هدير تكون أن مانع لدى ليس أان.. الزائد الثناء هذا على أشكرك-

 ىف رقمها ليظهر ابلرقم اتصلت مث قالته أن بعد فسجلته  فرح رقم وطلبت حقيبتها من هاتفها شروق تناولت
 .مشرقة صافية اببتسامة تتأملها كانت الىت فرح هاتف

                       *** 

  سفرها هناء بشأن مع وحتدثت املنزل إىل شروق عادت

 ىف حقا أفعل ،أان ماذا أعرف عقلى ،ال ىف متزامحة املاضى ،واألفكار األسبوع املنحة خبرب علمت أن منذ-
 .شيئا عنها يعرفون ال أمها بسهولة ،فأهل أخىت على أعثر لن.. أمرى من حرية

 أخرى، وأان مرة تتكرر لن املنحة تطري، أما لن.. حني بعد أو اليوم ستظهر شروق ،أختك اي سافرى-
 . اآلن من هلا وأتهىب املنحة اقبلى..جديد بكل وأخربك عنك ابلنيابة عنها البحث سأحاول

                        *** 

 ابتسامة اهلاتف، ابتسمت على شروق رقم فرح رأت لقائهما، عندما من يومني بعد بفرح شروق اتصلت
 :ردت ، مثالنضيدة البيضاء أسناهنا عن كشفت عريضة
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 . شروق ابلطبيبة أهال-

 هدير؟ اي حالك كيف-

 األوىل ،ختشى جتربتها بعد للكذب تعود أال قررت كذبة ،فقد أكرب اثىن ىف تفكر هدير اسم مساع بعد صمتت
 .تعوض ال فاألخت.. مروان فعل كما شروق ترتكها أن

 تسمعيىن ؟ هل.. هدير-

 :فقالت فرح انتبهت

  !!قلت؟نتقابل ماذا...حالك ؟ كيف  ،خبري أان.. نعم-

 .عملك يتعطل أن أخشى ، ولكنسعيدة ابلطبع

 .إجازتى اليوم-

 سنتقابل ؟ ومىت أين.. حسنا-

                     *** 

 أنيقة كانت مثينة ،ولكنها ثيااب تكن األسود ،مل غري ترتدى أن تستطع مل ثياهبا ،ولكنها أمجل فرح ارتدت
 .الشئ بعض

 :قائلة نيفني من السخرية سهام عليها اهنالت ،غرفتها من خرجت وعندما

 !! أختك أجل من هذا كل  ترتدينها، ما اندرا الىت األنيقة املالبس هذه ترتدين-

 . معنا العمل عن بعيدا ستأخذك الىت األخت تلك بوجود سعيدة أان حقا

 : قالت مث بعتاب رشا إليها نظرت

 .لك هللا أختك ،حفظها ملقابلة فرح اي اذهىب-
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 : منخفض بصوت وقالت رشا أذن من فرح اقرتبت

 .ابالتفاق أحد يعرف أال جيب-

                   *** 

 على منهما كل وسلمت سريعا فرح القاهرة،حضرت نوادى من اندى بوابة أمام فرح شروق استقبلت
 . معا دخلتا مث األخرى

 اتساعا ،حيتوى أكثر اإلسكندرية ،كان ىف إليه تذهب كانت الذى النادى من حاال أحسن النادى ذلك كان
 احلديث اهلادئة ،بدأ النادى جوانب من جانب ىف طاولة أمام جلستا وكثرية ،مث خمتلفة رايضية ساحات على

 فقالت معها تتحدث عندما "دكتور"اللقب ذلك عن تتخلى أن فرح من شروق متعددة ،وطلبت أمور ىف
 : فرح

 . طبيبة ولكنك-

 ؟"شروق دكتور" ىل تقولني وأنت أصدقاء نكون كيف.. سىن من قريبة انت-

 تكون ذلك ،أن من أكثر تريد ال األخرى ،هى تلو خطوة أختها من تقرتب كثريا ،أهنا فرح ،وفرحت وافقت
 االتفاق ،فهذا تنفيذ على اآلن ،جيب ذلك من أكثر ىف أطمع لن" نفسها معها ،وحتدث وتتحدث جبانبها

 " مستقبلها

 : خبجل فرح قالت

 ؟دراسىت  أكمل مل شريف ،أنىن الطبيب أخربك هل-

 : قالت مث شروق اندهشت

 صحيح؟ هذا ولكن ،،هل.. ال-

 .مدارس هبا يوجد ال صغرية قرية ىف أعيش كنت ألنىن.. نعم-
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شريف  هبا أخربها الىت ابلطريقة تكذب أن قررت قد حتدثت ،كانت كلما يالحقها الكذب أن فرح أدركت
 . إقامتها حمل ىف أيضا تكذب اآلن ،ولكنها

 من أىب ومنعها.. قرية اإلسكندرية ،وليس مدينة ىف تعيش كانت ولكنها بظروفك مرت أخت أتعلمني؟ ،ىل-
 بعد انتقل مث فرتة القاهرة مدينة ىف مكث  أمى تزوج عندما صغره ،ولكن ىف قرية ىف يعيش أىب التعليم ،كان

 .هللا رمحه.... اإلسكندرية مدينة ىف حياته ليكمل طلقها أن

 ىف جديدة صديقة خترب أن املقبول من ليس ببعضها ،ألنه ختربها ومل حياهتا عن كثرية بتفاصيل فرح أخربت  مث
 حلديثها جدا مستمتعة كانت ولكنها القصة تلك لسماع حباجة تكن مل فرح.. حياهتا كل عن هلما لقاء أول

 :شروق سألتها تسمعه ،مث مرة أول كأهنا

 كتجربة؟.. بعد فيما دراستك إكمال حاولت هل-

 . السنوات هذه كل بعد دراسىت أكمل أن يعقل ذلك ،ال عن تقاعست.. ال-

 وقتها ذلك، وستعلمني حتققني عندما جدا بسيط، وستسعدين املوضوع صغرية، وهذا مازلت أنت !ال ؟ ومل-
 . دراسىت ألكمل أكن مل إرادتى لوال أخربتك فكما "اإلرادة"..الكنز متلكني أنك

 اجملتمع ،حىت تصنع الىت هى فاملرأة.. املتعلمة ،واجلاهلة املرأة بني فشتان.. العلم أمهية عن حتدثها أخذت مث
 ترىب من هى أيضا احلضارة ،واملرأة وصناع العلم رجال ترىب من هى ولكنها..بنفسها التغيري حتدث مل لو

 الثانية فئةال ستنتشر بلهاء كانت األوىل ،وإذا الفئة سرتىب واعية كانت احلضارة ،فإذا وهادمى اجملرمني
 . الرتبية فأحسنت ربت أم على وسالم..

 :اتبعت مث حلظة شروق بذهول ،صمتت فرح تتأملها كانت وكالعادة

 ختتفى أن بد ال النائية ،ولكن املناطق ىف أيضا الفئة تلك دراستهم ،وتنتشر يكملوا مل أيضا رجال وهناك-
 . حياتنا من الظاهرة هذه

 : نفسها تسأل فرح أخذت

 التفاؤل؟ هذا بكل لشروق أين من-
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                     *** 

 "التنس "املفضلة رايضتها لتعلمها فرح شروق اصطحبت

 تتقن مل ابلطبع.. اللعبة تلك تعلم ىف السريعة مالحظتها ،واستجابتها وقوة فرح ذكاء شروق حظتال
 . كبري حد إىل استجابت اللعب،ولكنها

 : قالت مث شروق ترددت.. الغداء لتناول السابق ىف جلستا حيث إىل عادات مث اللعب من الفتااتن انتهت

 كذلك؟ أليس.. وتكتبني تقرئنيابلطبع ، ولكنك-

 .إعدادية شهادة معى.. نعم-

 : قالت لفرح ،مث كتااب ،وأعطته حقيبتها من كتااب،فأخر 

 حاول عندما الكتاب هذا ىف أقرأ دراستك ،كنت إكمال ضرورة من أقصده ما لك سيوضح الكتاب هذا-
 حقائىب من أستله الوقت ،مل ذلك اإلرادة ،ومن الكتاب هذا من فتعلمت.. دراسىت إكمال من مينعىن أن أىب
منك  قريب األمل أن فيه ،ستشعرين القراءة حاوىل..القرآن كتاب بعد ألخرى ،ابلطبع حقيبة من ينتقل..

 . دةجدي حياة بداية يديك،وستودين بني سيكون احلال ،وىف

 . القراءة على أصرب ال ولكىن.. حسنا-

 القراءة درب أقصد.. احلياة درب مجيعا سلكنا لو القراء، ولكن عدد تقلص لقد.. بشئ أخربك أن أريد-
للدراسة  إكمالك عدم.. بنفسه يبدأ أن إنسان كل على ولكن.. العامل العرىب الوطن املثمرة،سيقود املفيدة

 أما... املدارس ىف نتعلمه مما أكثر مثمرا الذاتى التعليم يكون أحياان.. اإلطالق على الثقافة من مينعك ،ال
 الصفحات من قليل عدد اقرأى البداية ىف..ابملداومة سيأتى القراءة ،فالصرب على صربك لعدم ابلنسبة

 .ذلك بعد األمر وستحبني

 أنىن ونصيحتك،أعدك الكتاب ذلك على واثنيا.. املمتع الوقت ذلك على أوال.. كثريا أشكرك-
 أختك؟ مثل أكون أن مانع لديك مثلك، هل أخت أملك أن متنيت..سأقرؤه
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 .أختان نناإخداعها،جبوارك ،سي أمشى الناس رآىن كثريا ،ولو مالحمى تشبه مالحمك.. لدى ليس ابلطبع-

 ذلك أن فرح أحست خداعها ،ولكن ميكنه شريف أن حلظة تفكر مل ألهنا نية حبسن ذلك شروق قالت
 .االتفاق سيكشف التشابه

                      *** 

 أمواج من هلا جناة مبثابة كان اليوم هذا قبل ،وكأن من هبا تشعر مل غريبة براحة املنزل ،تشعر إىل فرح عادت
 . أختها وجود قبل بسعادة تشعر مل السعادة ،وكأهنا عن بعيدا جرفتها الىت احلياة

دراستها  لتكمل تساعدها أن كثريا ،وأرادت فرح شروق ،فأحبت إىل عجيبة بتلقائية الشعور ذلك وانتقل
 .السخيفة اخلدعة تلك بفعل.. عليها تعثر مل الىت أختها فيها ،فرأت

                       *** 

 . النيل من قريب هادئ مكان ىف جيلسان كاان..لشروق مقابلتها يوم مساء كرمي فرح قابلت

 : كرمي قال

 !السبب ؟ ما.. للغاية سعيدة اليوم أنك أشعر-

 !!كرمي اي وجدهتا..احلدود ألبعد سعيدة أان.. صحيح هذا-

 :قال صدمة ،مث ىف عينيه قلبه ،وفتح دقات تسارعت

 !من ؟-

 .فرح ،أخىت.. القاهرة إىل أجلها من حضرت الىت-

 !وأين ؟ ومىت؟ !كيف ؟-

 .املوضوع هذا نسيان على معك أتفق أمل
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 . أجلى من ستسعد أنك توقعت !هكذا؟ تتحدث بك؟ملاذا ما.. كرمي-

 .لك تدبره الذى ما يعلم وحده هللا.. عليك خائف ولكىن.. إزعاجك أقصد ال ابلطبع.. فرح عزيزتى-

 .جدا طيبة إهنا..!تقوله ؟ الذى ما-

 اخلدعة.فلنذهب.. هيا.. تقتنعى املوضوع ،لن هذا ىف معك احلديث من فائدة ال-

 . سريعا سنغادر حدث؟ ملاذا الذى ما-

 .الصباح ىف ينتظران العمل-

 .شريف مع عقدته الذى ابالتفاق فرح أخربته الطريق ىف سريمها وأثناء

*** 
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 .حساس قلب من أيضا له البد بل.. خيدع ال حىت العقل ذكى يكون أن املرء يكفى ليس

 "دوستويفسكى"
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 : األخرية قالت وفرح لشروق آخر لقاء ىف

 .الكتاب ىف واضحا املعىن كان منك ،ابلفعل أخذته الذى الكتاب نصف قرأت لقد-

 . دراستك إكمال ىف رغبة اآلن لديك.. إذن-

 .أفكر مازلت هينا ،أان ليس فاألمر.. السرعة هبذه ليس-

 : اببتسامة قال فرح ،مث عليه جتلس الذى املقعد أمين ،خلف أمامها ظهر شروق ترد أن قبل

 لرفيقتك ؟ تقدميىن ألن.. شروق اي حالك كيف-

 . اجلديدة رفيقىت هدير إهنا.. هلل احلمد-

 : وقالت زايد إىل تلتفت مل الىت فرح إىل نظرت مث

 . صديقىت سها وشقيق جارى زايد هذا-

 وأخذ حتيتها رد التجهم ،مث حملها وحل ابتسامته زايد ،انقشعت رآها وحيته ،وعندما زايد إىل فرح فالتفتت
 . وغادر استأذن يعرفها ،مث كأنه مالحمها ىف النظر حيدق
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 : اليمىن يدها ىف فرح أصابع من إصبع إىل تنظر وهى فرح ،فقالت مع حلوارها شروق عادت

 !خمطوبة؟ انت هل !هذا ؟ ما-

 وقالت حقيبتها من هاتفها أخرجت هلا ،مث ومساندته كرمي عن تتحدث وأخذت.. ابإلجياب رأسها فرح هزت
: 

 .. حلظة-

 : وقالت لشروق أعطته مث اهلاتف ىف تبحث أخذت

 . اخلطبة حفل ىف معه صورتى إهنا-

 : صاحت شروق رأته وعندما

 . عمىت ابن عمرو إنه.. غريبة صدفة !!للقدر اي-

                      *** 

 تكون ؟ من.. ابجللوس تفضل-

 : الشاب فرد مكتبه ىف زاره لشاب شريف قال

 . تناديها أن حتب كما هدير فرح ،أو..و..شروق صغرية، ختص خدمة منك أريد.. رمزى عمرو امسى-

 ىف عليها االعتماد على جيب مل.. محقاء فتاة فرح" نفسه حيدث وأخذ شريف على والقلق التوتر ظهر
 ".االتفاق عن حتدثت لقد..شئ

 : مسموع بصوت قال مث

 . سريعا عندك ما قل-

                      *** 
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 : قالت مث لوهنا وتغري فرح هبتت

 . النظر دققى!!عمرو.. عمتك ابن !ماذا ؟-

 : قالت مث للصورة أخرى مرة شروق نظرت

 !عائلىت؟ من أنه يزعجك هل.. كثريا تتغري مل مالحمه.. كرمية عمىت ابن عمرو-

 تفهم ال أهنا وشعرت ،الطاولة إىل مرفقها أسندت مث ،بشدة ينبض وقلبها شروق عن بعيدا نظرها فرح نقلت
 يكون أن أخطأت ،ومتنت قد شروق أن أو.. غامض شئ اللحظة ، فثمة تلك ىف متاما بلهاء هى حقا.. شيئا

 .الصحيح هو الثاىن اإلحتمال

 : شروق قالت

 !مرضت؟ أنك أم أزعجك شئ قلت بك؟هل ما-

 :قالت مثشروق،  أسئلة على جتب ومل فرح صمتت

 عمتك ابن على تعرفت كيف .. بك عالقتهم قطعوا والدك أهل أن علمت.. السابقة أحاديثنا طيات ىف-
 الصورة ؟ ىف

 اإلسكندرية ىف يعيش كان أىب أن رغم.. الثانوية املرحلة دخوىل قبل جيدة كانت وأهله بوالدى عالقىت-
 زوجها عمل بسبب القاهرة ىف تعيش كانت فقد.. كرمية عمىت عند القاهرة ىف يقابلىن كان ولكنه وقتها

عمرو  والد توىف عندما... دراسىت إكمال بعد وأهله أبىب عالقىت وانقطعت..عمرو أعرف كنت وابلتاىل
 !التفاصيل ؟ هبذه عمرو خيربك مل كيف.. العائلة لتكتمل اإلسكندرية إىل ،عادوا

 :شروق فقالت رأسها على يدها فرح وضعت

 .منزلك إىل معك سأذهب.. مريضة أنك قلت-

 . مبفردى الذهاب خبري ،سأستطيع أان.. ال-
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 . شروق ترد أن قبل وغادرت.. واقفة هبت مث

 !هباء؟ يضيع فعله ما كل يرتك هل.. غاضبا متذمرا شريف مكتب من خرج

 : املطعم من فرح طرد قبل له خطط وما اإلسكندرية ىف حدث ما يتذكر أخذ

 .عمرو ،تفضل سيد.. أهال-

  مكتبه ىف استقبله أن بعد املطعم مدير قال

 . مهم أمر ىف حضرت-

 األمر؟ ذلك وما-

 . تطردها أن منك هنا ،أريد تعمل الىت.. فرح تدعى الىت الفتاة تلك-

 .شئ ىف أزعجتك هل-

 .. نعم-

 . خلوقة فتاة ولكنها-

 خاىل صديق ،أنتالقول  خالصة... فيه تشاركىن بسرى ،كى سأعلمك ولذلك.. جيدا أعرفك أان-
 .فيه حبا ترافقه مل ماله ،وأنك ىف تطمع أنك جيدا عاصم،وأعلم

 .الفتاة بتلك بعاصم صداقىت عالقة وما ..أقبله ال اهتام إنه! تقوله  الذى ما-

 فراش على مريض القريب ،ألنه املستقبل ىف ثروته من كبريا جزءا وسرتث.. عاصم خاىل ابنة الفتاة تلك-
 . املوت

 .أفهم ال مازلت.. بطردها هذا عالقة وما!! هنا تعمل وابنته يعد ال عاصم مال !! خالك ابنة-

 تضيع لن أنك أعلم.. منها عليه أحصل الذى املال معك الحقا ،سأتقاسم السبب وسأخربك.. اطردها-
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 . خاىل بثروة علم على ألنك الفرصة تلك

 !فطني ؟ اي ماهلا ستسرق وكيف-

 مبلغ سأعطيك مبمتلكاهتا ،أعدك  ىل توكيل  على وأمحلها سأتزوجها.. احلرام املال من ابهلل أعوذ !! سرقة-
 .غريك مبال تديره الذى املطعم هذا من بدال.. لك ملك يكون مطعم لتفتح.. املال من

 : قال مث قليال املدير صمت

 .موافق-

                       *** 

 جتلس وكانت غرفتها إىل البكاء ،فهرعت من صوهتا حبس تستطع مل..  اهنيار حالة ىف املنزل فرح دخلت
 مالمح تتساقط ،واربدت ودموعها األرض إىل تنظر فراشها على فرح ،وجلست هلا تنظر رشا ،فلم فيها

 : رشا وجهها ،فسألتها

 فهل.. ابألخوة تعلم ال أهنا ىل قلت!اليوم ؟ حدث الذى ما.. مسرورة أختك مقابلة من تعودين دائما-
 اآلن ؟ علمت

 : البكاء فيه تداخل مرتفع بصوت فرح قالت

 . ابحلقيقةرشا، من أان.. ال-

  شروق وبني بينها حدث مبا فرح رشا ،فأخربهتا اندهشت

 :رشا فقالت

 .عمرو أقصد !! كرمي.. هذا كل كرمي يفعل هل.. يعقل ال هذا-

 احلقيقى ؟ ابمسه علم على كنت هل-

 امسه أن البالد، فأخربان خارج مقيم له صديق وهو مالكه عن نيابة املعرض ليدير جاء عمرو.. ال ابلطبع-
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 . كرمي

 . كرمي "الكارت" ىف املدير اسم ولكن-

 هناية ىف ابال أعط مل ولكىن البداية ىف املالك ،تعجبت اسم وليس املدير اسم الكارت اسم على طبع  نعم-
 . أيضا خدعنا أنه لدرجة جيدا لألمر خطط أنه يبدو..األمر

 اآلن؟ أفعل اهلدف، وماذا كنت أان.. آااه-
 .ابحلقيقة تعلم أن ستساعدك ،البد أختك  أن أرى-

                        *** 

 ! النادى وىف هنا انت !!شروق-

 : ضاحكة شروق ،فقالت وجد جيده ،ولكنه ومل شريف مكتب غرفة دخل عندما زايد قال

 .شئ عن ألسأله شريف الطبيب مكتب لغرفة توجهت.. املستشفى إىل حضرت اآلن-

 . الطبيب على أسلم أن وأردت.. سها أجل من حضرت أان-

 :قال مث قليال تردد.. هلا املقابل املقعد على جلس

 . هام أمر ىف حمادثتك أود-

                       *** 

 :قالت مث.. رشا عرض ىف تفكر فرح صمتت

 .للطبيب وعدى أنفذ لن هبذا ولكىن-

 . مبفردك قرار تتخذى ال..الطبيب يريده ما وهذا ابلسفر اقنعيها مث أخربيها.. الصواب هو أقوله ما-

                      *** 
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 .سأساعدك.. حدث ملا تفسريا أو حال سنجد.. تبك ال.. أرجوك-

 . لشروق زايد قال

 :فرح قالت.. فرح تراها ال كى عرباهتا شروق فجففت.. الغرفة ابب فرح فتحت وفجأة

 . هنا أنك وعلمت عليك سألت-

 : أردفت مث

 ..ىف معك أحتدث أن أريد.. شروق-

 : وقاطعتها شروق وقفت

 . اآلن مشغولة أان-

 :شروق فأردفت..احلاد ردها من فرح اندهشت

 .للسفر أأتهب أن وجيب سفرى موعد اقرتب -

 .حديثى أتجيل جيب ال-

 . مشغولة أنىن قلت-

 :املتحدث ثقة على يدل بصوت فرح فأوقفتها الباب ابجتاه وذهبت

 .أختك أان.. قليال انتظرى-

 

 : بسخرية شروق ردت

 أندهش؟ أو أتعجب مل ملاذا ولكن !صحيح؟ هذا هل-
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 .. احلقيقى وامسى..... الكذب من احلد هذا كل يكفى.. أختك أان ابلفعل.. أمزح ال أان-

 : وجهها ىف شروق صرخت

 . أخىت أنك أعلم فرح،وأان امسك.. فرح-

 : قالت مث فرح اندهشت

 .خدعت من أنىن هذا معىن !علمت؟ مىت..تعلمني-

 :ابستهزاء شروق ردت

 !كذبت ؟ اخلري، فلماذا لك أحببت لقد.. دقائق من علمت-

 له ؟ ختططني كنت الذى ما

 :قالت مث فرح بكت

 . ملستقبلك خيطط ذلك ،وكان مىن طلب من هو.. شريف الطبيب-

 : أخرى مرة شروق صرخت

 .ذلك يفعل ال شريف الطبيب.. أخرى مرة تكذبني.. كاذبة-

 :مقدمات بدون وقال الغرفة يدخل شريف وجدوا إليه فنظروا.. الباب صوت مسعوا

 . ابلفعل هذا منها طلبت أان كاذبة ليست فرح.. ال-

 : أكمل الذى لشريف زايد انتبه بينما تتحدث ومل شروق صعقت

 طموحى فيك االنتظار ،رأيت وعدم السفر لك املنحة ،أردت أجل من.. مستقبلك أجل من ذلك فعلت-
 . كذلك سيتعقد األمر أن أعلم ومل.. أحققه مل الذى

 . صدمتها بعد تنطق أن شروق تستطع ومل الصمت ساد
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 : شريف قال مقعدها ،مث على لتجلس وعادت

 .صباحا مكتىب ما شخص زايرة بعد خاصة.. الكذبة تلك إهناء على جيب-

 :زايد سأل

 !الشخص؟ هذا ومن-

 : موضحا شريف قال

 . وفرح شروق عمة ابن.. عمرو -

 : شريف قاطعها حىت.. ابهلالك عليه تدعو وأخذت..  عينيها فرح فتحت

 . األمر لك سأشرح..حياته عن شئ وكل امسه ىف عليك عمرو كذب -

 :أردف مث هبا أخربه الىت عمرو حبقيقة شريف أخربهم

 فرصته أن كبري ،وشعر مادى مقابل ضعيف ،ويريد وراتبه.. الشركة ىف عاصم يساعد كان  أنه ىل قال-
 كذبته ستصدق ألهنا أو ساذجة ألهنا فرح ىف تكمن

 :حبزن سألت مث كفيها بني من وجهها شروق أخرجت

 !أمره؟ تكشف الىت التفاصيل هذه بكل أخربك ملاذا-

 مل..فرح وتوعية أمره كشف على القادرة الوحيدة فرح ،ألنك عن ،وإبعادكسفرك  على مساعدته مقابل-
 وسأقبل مثله أنىن فظن ابالتفاق البلهاء فرح بسببك ،أخربته تعلم أن ابحلقيقة ،وخشى علمت فرح أن يعلم

 ولن جبان فهو ولذلك سهولة بكل ابحلقيقة أخربىن ساذج أنه أعلم ولكىن يهدد أخذ رفضت وعندما عرضه
 . أساعدكم أن أريد واآلن..هتديده ينفذ

 :بغضب شروق قالت

 !تشاء؟ ما وتفعل الطريقة هبذه حياتنا ىف ختوض كيف-
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 ساحميىن ابحلقيقة ،أرجوك اخلري ،أخربتك لك أحب وألنىن.. مستقبلك أجل من كان أنه.. ابهلل لك أقسم-
. 

 :شروق، فقال عليه ترد مل

 .اآلن املغادرة على جيب... حقك اآلن ،وهذا غاضبة أنك أعلم-

 : زايد فقال رأسها على يدها شروق وحزن ،وضعت حرية ىف وتركهم خرج

 .واحلقائق التفاصيل هذه كل معرفة السهل من ليس.. أعلم-

 : فرح قالت

 !علمت؟ كيف.. حبقيقىت فرح أخربت من انت-

 :قال مث زايد ضحك

 مروان؟ أتذكرين.. أخربىن مروان-

 : قالت مث فرح صعقت

 !القاهرة؟ ىف مقيم وأنت اإلسكندرية ىف مقيم وهو تعرفه تعرفه؟ كيف وهل !!مروان-

 الصدفة أما شريف الطبيب وكذلك لكذبته عمرو خطط صدفة يكن مل املاضية الفرتة ىف ماحدث كل-
 نفس ىف للعمل فسافر.. النفسية صحته تركك ،تدهورت عندما.. جدة ىف مروان قابلت أنىن احلقيقية

 جعلىن و فيها وصدمته خمطوبته عن أخربىن مرة وذات.. صداقتنا فيه ،فبدأت أعمل كنت الذى املستشفى
 ذلك ىف ذهىن ىف مالحمك حفرت ملاذا أعلم وال..هبا ؟ حمتفظا ظل ملاذا أعلم ال.. اخلطبة ىف صورتكما أرى

 . هذا يومنا أجل من رمبا !اليوم؟

 : أردف مث عميقا نفسا أخذ

 مع حدث ما بسبب شروق  على قلىب ،خوفا يدق القلق اندهشت ،وأخذ.. شروق مع قابلتك عندما-
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 شروق ،ولكن احلقيقة،فأخربت على يدل الكامل امسك فكان.. امسك عن وسألته مروان هاتفت مروان،
 واحد يوم ىف مجيعها جاءت الصدمات

 : طويل صمت بعد شروق قالت

 .أحتمل أعد مل.. يكفى-

 .الغرفة من سريعا وخرجت حقيبتها تناولت مث

                       *** 

 تصيب ال أيضا واخلدع فقط اجلاهلون فيه يقع ال الكذب أن كتأدر أخرى،مرة  املنزل إىل فرح عادت
 .فقط اجلاهلني

 .شروق وخدعت شريف كذب أخرى ،وكذلك وخدعت مرة كذبت فقد

 . اإلنسان أبخالق وثيقة عالقة له إن جهل ،بل أو بعلم له عالقة ال فالكذب..تنساه لن درسا فتلقت

 .الناتج اخللل معاجلة وحياول يستسلم أخرى، وال مرة يصمد خيدع، ولكنه قد املتعلم واإلنسان

 .تودعها كأهنا الغرفة أحناء مجيع ىف تنظر فراشها على حجرهتا ،وجلست دخلت

                      *** 

 شيئا تفعل مل. وصدمتها أملها وصف أو احلديث على شروق قدرة عدم حدث ،بسبب مبا هناء زايد أخرب
 .البكاء سوى

 :قالت البكاء من فرتة بعد.. عنها التخفيف هناء حاولت

 ىف ظلمتها أيضا مستقبلى ،وفرح أجل من ذلك فعل شريف الطبيب أن أعلم.. حدث ما كل أتوقع مل-
 !!صدمة أكرب فيه فصدمىت عمرو البداية ،أما

 :هبدوء هناء قالت
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 أحالمك ،وساعدى وحققى العون،سافرى منه اطلىب.. هللا إىل نتوسل عندما موجود األمل أن تقولني دائما-
 .أختك

 : أردفت مث صمتت

 . هلل ركعتني صلى اآلن-

                       *** 
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 :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

 ".بعضا بعضه يشد املرصوص كالبنيان للمؤمن املؤمن"

 "شريف حديث)                              "هأصابع وشبك(

 "عليه متفق"                                  
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 أن يستطع وجهه ،ومل اربد شروق رأى عمرو،وعندما فيه يعمل الذى املعرض إىل وفرح شروق زايد مع ذهب
 .ارتباكه منعه ولكن يتحدث أن شيئا ،أراد يفعل

 : فرح قالت

 .انكشف هكذا ،فأمرك تتوتر ال-

 :قالت مث مكتبه على ووضعتها " دبلتها "خلعت مث

 مبشاعر يتالعب من أن متاما واعلم.. حياتى من خترج أن اختلف ،وأريد وضعى مغفلة ،ولكن كنت ابلفعل-
 ابألطفال إال يليق ال اللعب عقله،ألن ىف الرتبية مثار تكتمل مل طفل حمض هو.. رجل كلمة يستحق ال أنثى

 .بعد ينضجوا مل الذين

 : خبجل عمرو قال

 .. ثروتكما على ألحافظ فعلته ما كل-

 :شروق قاطعته
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 كل صوااب، وألن ليصبح اخلطأ ظرفا، حتاول ، ولكنكخطأ صواب، واخلطأ الصواب......تربر ال..مروان-
 .والقيم املبادئ معقدا، واهنارت شيئا الصواب ذلك، أصبح يفعلون حولك من

 :قالت لعمرو ،مث ظرفا ،وأعطته حقيبتها من أخرجت مث حديثها من انتهت

سرقته  أردت الذى فرح مال من بدال اإلسكندرية ىف مشروع ىف جيد،ضعه مبلغ أمس ،وهذا املرياث أخذان-
 .املبلغ ذلك أعطيك رضا بكل ،فأان

 :فرح قالت

 !هكذا تفعلني وأنت يسرقىن أن أراد!تقولينه؟ الذى ما-

 :لفرح قال مث زايد ابتسم

 . أعرفها الىت الرقيقة اإلنسانة هى فهذه.. تشاء ما تفعل اتركيها-

 : لشروق احلديث موجها أردف مث

 !خطبتنا؟ حفل دعوة عمرو تعط الفادح ،أمل اخلطأ هذا ما-

 .بدونك فرحتنا تكتمل عمرو ،لن اي املقبل اخلميس إنه

 .بسخرية ضحك مث حديثه من انتهى

 عدا ابلطبع حبرارة،ولكن زميالهتا ،فودعنها لتودع فرح ذهبت عمرو،مث مكتب من أشخاص الثالثة خرج
 :وقالت أخريا قلبها الن نيفني ،ولكن

 .أندم مث أحتدث دائما األحيان،فأان بعض ىف أزعجتك إن ساحميىن-

 .فرح غادرت الفتيات ،مث ضحكت

 شقة إجياد ىف شروق هناء ،فساعدهتا تزعج ال كى رفضت  منزهلا ،ولكنها ىف تقيم أن فرح من شروق  طلبت
 ابلقاهرة فيها لإلجيار،لتقيم
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 من سوسن فرح،فرحت والدة وأهل والدها أهل لتزور اإلسكندرية إىل فرح مع سافرت أبايم شروق سفر قبل
 ىف حتدق أخذت فاطمة رأهتا بشروق ،وعندما ليلى عائلة الرحم،ورحبت صلة على وحفاظهما أخالقهما

 اخلرب ذلك سرمها ولكن كثريا فاندهشتا بذلك فأخربهتما ابلفستان املتربعة الفتاة أهنا وتذكرت مالحمها
 ونرتكه ،عسى املعروف نصنع أن يعلمنا القدر ابلدم،وكأن شروق بتربع إحدامها تعلم مل أكثر ،ولكن العجيب

 .قلوبنا إىل الناس أقرب إىل املعروف ذلك يعود أن

                     *** 

 .مفاجأة لك عندى.. شروق-

 . اجلديدة شقتها ىف زارهتا عندما لشروق فرح قالت

 .أمسعك أان.. هيا-

 . ذلك ىف مساعدتك وأريد..خمتلفا شخصا ألكون شوقا أتغري، أحترق أن أود.. دراسىت إكمال قررت لقد-

 قبل سريعا اخلطوة تلك خنطو أن جيب ..ملساعدتك مستعدة وأان !!قولك أسعدىن سعيد ،كم خرب من له اي-
 . سفرى

 :خبجل وقالت فرح ضحكت

 .طويل أمامى الطريق.. ولكن.. مثالية طالبة املنزل ،سأكون ىف سأدرس ابلطبع-

 .الطرق خيتصر فاألمل.. متفائلة املنزل ،أريدك ىف الدراسة ستكون أتكيد بكل-

 .رىب ،أشكرك بعد على كبري فضل لك وأنتجهلى ، بسبب كثريا عانيت لقد-

 :قالت مث برفق يديها على شروق تطضغ

 . أخىت شكر،انت بيننا ليس-

                       *** 
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 :وقال املقعد على جبواره وجلس دخل مث زايد غرفة ابب رأفت طرق

 صحيح؟ هذا هل.. املقبل الشهر أملانيا إىل ستسافر شروق أن سها أخربتىن-

 : قال مث زايد ضحك

 . مىن أكثر عنها تعرف وهى صديقىت وليست سها صديقة إهنا-

 :وقال رأفت ابتسم

 . كثريا يعنيك أمرها ولكن-

 .املقبل الشهر ستسافر شروق أىب اي نعم-

 . إرادهتا أثبتت ولكنها منها أسخر طموحة ،كنت فتاة ابلفعل أهنا فهمت.. اآلن-

 :سريعا زايد قال

 كذلك؟ أليس موعدها ىف ستتم اخلطبة-

 : قال مث رأفت ضحك

 .سفرها أثناء وضعكما سيكون كيف ولكن..هللا شاء أتكيد ،إن بكل-

 املاجستري أيضا أان سأدرس الفرتة تلك ىف..سريعا الدراسة من وستنتهى جمتهدة سفرها ،فهى يطول لن-
  .شقتنا إعداد من وأنتهى

                        *** 

 متوجة ملكة شروق واألقارب ،كانت األحباب من القليل حضره شروق منزل ىف صغري خطبة حفل أقيم
 حفل يتم أن على اليوم نفس ىف املنزل ىف القران عقد الرقيق ،ومت اجلميل بثوهبا واحلياء العفة عرش على

 ىف اليمىن يدها حتك شروق أخذت خاهلا ،بينما يد ىف يده زايد السفر ،وضع من شروق عودة بعد الزفاف
 .وزايد خاهلا ومعه املأذون أمامها جيلس الىت الطاولة إىل مث اترة األرض إىل انظرة اليسرى
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 ذلك جاء" أذهنا ىف مهس مث شروق إصبع ىف الذهب من رقيقة دبلة زايد القران،وضع عقد من االنتهاء بعد
 "... أحبك... فيه أقول أن أستطيع الذى.. اليوم

 .تعلق ومل بشدة ينبض وقلبها خفيفة ابتسامة وجهها وعلى األرض إىل شروق نظرت

                    *** 

 أبدا ،فكم الفتور يصبها كثريا ،ومل ابلدراسة مهتمة وكانت املنزل ىف دراستها تتلقى أن فرح استطاعت ابلفعل
 من ويتضجرون الصغر منذ يدرسون الذين الطالب كل كحال ليس الدراسة مع حاهلا.. تفعله ما عظيم هو

 .فقداهنا جربت ألهنا النعمة تلك قيمة تعلم ،فهى الدراسة

  أمها أحضان ىف وأهله ،تعلقت وزايد وفرح هناء بصحبة املطار إىل سفرها ،ذهبت موعد فحان شروق أما
 برفق أختها وجه على يدها وضعت يديها ،بينما وقبلت أخرى دولة إىل أمها تغادر مرة فألول العينني دامعة
 . ورأفت نبيلة على حبرارة ،وسلمت سها ودعت جبينها ،مث قبلت مث مالحمها تتأمل

 هلا بصره فوجه أمامه وقفت.. األرض إىل انظرا مطرقا قليال عنهم بعيدا يقف كان الذى زايد ابجتاه ذهبت مث
  !الفراق؟ بعد فماذا الفراق قبل وحترقا شوقا القلوب معها وذابت العيون تعلقت..

 :فقطعه فرتة الصمت ساد.. عليها ليسلم يده ىف ووضعها يدها زايد أخذ

 ىف وأان ندعمك مجيعا أننا شروق ،وتذكرى بال البقاء نطيق ال فنحن.. سريعا لرتجعى بدراستك اهتمى-
 .هللا حيفظك أن املقدمة ،أمتىن

 ىل واالنرتنت،ولكن اهلاتف ىف بك اتصال على هللا ،وسأكون شاء إن كثريا هناك أمكث لن.. تقلق ال-
 . وأخىت أمى تتفقد أن أرجو.. طلب

 .أيضا يعنيىن القران ،وشأهنما عقد بعد واحدا شخصا أصبحنا وأنت فأان الطلب هلذا أحتاج ال-

                       *** 
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 على ألهلها ،وكانت حنينها سوى سعادهتا يفسد هناك،ال بدراستها جدا سعيدة وكانت شروق سافرت
برلني  ىف حياهتا عن أيضا زايد إىل يومها ،وتتحدث تفاصيل هلا وتسرد كثريا أمها إىل هبم ،تتحدث اتصال

 ،وكانالعيادة ىف العمل جبانب املاجستري دراسة ىف أيضا بدأ تفكريه ،فقد يشغل ما كل عن إليها ،ويتحدث
 .أمها اشرتته ما حىت الشقة يلزم ما وكل معه لتختاره األاثث صور إليها يرسل

 .أخرى أحيان ىف حبكمة وتنصحها كثريا معها وتضحك طويال حتدثها شروق يوم ىف خاص وقت لفرح وكان

عربية  دول من صديقات على جيدا ،وتعرفت وقتها تنظم فكانت شروق دراسة على احملاداثت تلك تؤثر ومل
 إىل فذهنب السياحية األماكن إىل صديقاهتا مع خترج فكانت أهلها وحمادثة ابلدراسة تكتف كثريا ،مل ،أحبتهن

 إىل أيضا األوروبية ،وذهنب اللوحات من الكثري إعجاهبا برلني،وأاثر ىف الفن متحف الصور ،فهو معرض
 تعكس واملطاعم ،الىت احلديثة املباىن من كبري عدد وفيه العاصمة وسط فهو الكسندر كميدان جتارية مناطق
 .الثانية العاملية احلرب هناية منذ حدث الذى الكبري التطور

 املنتزه تريغارتن،وهو منتزه غياهبا،وزارت ىف زهورها رعاية أمها من طلبت فقد والزهور للطبيعة حبها تنس ومل
 وأكثرها املنزهات أهم أيضا وهو فدان 520 مساحة حيتل ألنه مساحته من شروق اندهشت برلني ىف األكرب

 واجلرى ،وارمتت املشى مبمارسة فيه وضيوفها ،واستمتعت برلني أهل من له الكثري زايرة شعبية ،والحظت
 .األخضر العشب فوق

 .أهلها عن بعدها أمل وختفف للدراسة طاقتها تعيد كانت األماكن هلذه بزايراهتا

                       *** 

 من هبا تشعر مل السنوات مرور عزميتها ،ومع وتقوى االستمرار ىف الدراسة ،ترغب ىف سنة فرح تتجاوز عندما
 .السعادة فرط

                        *** 
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 العقل ثورة.. احلقيقية والشوارع ،فالثورة امليادين هبا تضج بثورة.. كامال التغيري حيدث لن
 .والتفكري
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  دراسىت إكمال بعد إال أطبقه جهلى ،ومل سنني ىف تعلمته ما هذا... والصدق.. اإلرادة.. العلم

 غرقت ،فتقذفها أهنا اعتقدان أمنيات حبر ىف تسبح احلضارات ،واإلرادة األمم ،ووتد نرباس العلم أن تعلمت
 خطوة الواقع ذلك فيحلها ،ليتقدم املشكالت مساء ىف ابلواقع حيلق حية ،والصدق لنراها الشاطئ إىل اإلرادة

 .األخرى تلو

 كل سلوك ىف بل.. نفسه اخلطأ ارتكاب ىف ليس بينهما الفرق بشر ،ولكن واجلاهل ،فكالمها املتعلم خيطئ
 .ظهره للخطأ،وينقصف يستسلم.. جامدا صلبا يقف اخلطأ،فاجلاهل مع للتعامل منهما

 .أبدا خيدش مل جرحه ،كأنه فيندمل.. لألفضل تغريه حياول اخلطأ ،بل ذلك إصالح فيحاول.. املتعلم أما

 الطريق عن الصواب ،ويبعده إىل املرصوص ،يرشده كالبنيان له اجلاهل ،وكان يد ىف يده املتعلم وضع وإذا
 .قبل من البشرية تعهدها مل بسعادة احلياة ستزخر.. الوعر

 رىب بعد كبري على الشخص هذا املرصوص ،فضل كالبنيان ىل كان ملن الشكر خبالص أتوجه.. واآلن
 ". وتعاىل سبحانه

 يهمهم أشخاص عدة احلفل حضر.. سياسية وعلوم اقتصاد كلية من خترجها حفل ىف اجلمل هذه فرح قالت
 زايد وبني بينها لفرح ،جيلس ابلنسبة احلضور أهم شروق وسها  ،وكانت وهناء ،زايد وفاطمة كخالتها أمرها

 كل رغم أحبته.. أحبته أبختها ،ولكنها صلتها قطع الذى جده مثل يكون أن ترد مل.."عاصم"األول طفلها..
 .امسه األول طفلها محل فعله ،وهلذا ما
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 كثريا أحبها بضحكة وتكركر شروق مع تتحدث كانت اخلارجية البوابة احلفل ،وأمام قاعة من فرح خرجت
 :حققته ،فقال ما كل على هلا ليبارك جاء مروان إنه..أمامهما الح الذى الشخص

 . فرح أستاذة اي.. لك هللا ابرك-

 :اهتمام بدون فرح انصرافها ،ردت وبعد..  السيارة إىل شروق غادرت

 .أشكرك-

 اآلن؟ سعيدة أنت هل-

 !سعيدة ابلطبع-

 مكتملة؟ سعادتك وهل-

 .جدا-

 .طويل لوقت احلديث ميتد ولن إليك أحتدث أن أود..بدونك سعيد غري ولكىن-

 .فارغ حديث ىف أهدره أن على جيب للغاية ،وال مثني وقىت-

 .انتظرى أرجوك.. فارغا حديثا ليس سأقوله ما-

 سيقوله ما تعلم وهى إحلاحه بعد لتسمعه انتظرت

 :فأكمل

 طالقنا فتم زوجىت مع خالف على كنت دائما تزوجت ،ولكىن عودتى سافرت ،وبعد.. تركتك أن بعد-
 . ننجب أن قبل سريعا

 . القصة هبذه شأىن وما-
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 أطلب إليك كثريا ،وحضرت ندمت لقد...نفسه يفهم ال مروان مروان ،واآلن تفهمني كنت من فقط انت-
 . األمر ىف فكرى.. مساعدتك دون ذهاىب على السماح ،ندمت منك

 : جبدية فرح قالت

 ليست جديدة فرح أنىن يعىن وهذا.. تغريت أبدا، لقد حتقيقه ميكن ال تطلبه أعتذر، ما أان..الطبيب أيها-
 أكذب ،هى جعلتىن الىت األاننية ،األاننية ىف أفهم كنت عندما قدميا أفهمك تفهمك ،كنت كانت الىت تلك

 . عملى سوى شئ ىف أفكر ال واآلن.. تذهب جعلتك الىت األاننية

 . جديدة فرصة منك أطلب-

 . املغادرة على جيب طويل ،واآلن لوقت ميتد لن احلديث أن أخربتىن-

 ألهنا قبل من فشلت أهنا وهناء،وأدركت زايد مع شروق فيها جتلس الىت السيارة إىل فرح ،وذهبت غادرت
 . وصدق إرادة على بىن ألنه وزايد شروق حب استمر الكذب ،بينما على حياهتا بناء حاولت

 مدينة ىف أايم عدة لقضاء الصغري شروق ،زايد ،هناء ،وعاصم الصغرية عائلتها مع فرح ذهبت..يومني بعد
معها  مكثت الىت النقية القلوب  جلمال بل.. فقط املدينة جلمال كثريا ،ليس عائلتها مع األقصر ،استمتعت

 تغمر والسعادة نفسها عن ابلرضا شعرت به مرت ما كل فبعد "ليلى" حياهتا ىف شخص أهم وجود ،ينقصها
 قول تذكرت هلا ،مث تدعو فأخذت..هللا ،  إرادة ولكنها سعادهتا لتكمل أمها لوجود حباجة قلبها ،وكانت

 املفيدة القراءة درب أقصد..احلياة درب مجيعا سلكنا لو القراء، ولكن عدد تقلص لقد.." شروق
 "..بنفسه يبدأ أن إنسان كل على ولكن..العامل العرىب الوطن املثمرة،سيقود

  السعادة هلا حقق الذى التعليم حنو خطوة أول كانت فالقراءة

                     *** 
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 خامتة

 الدولة فتنهض..املرصوص كالبنيان.. إخوة العرب تتحد ،ويصبحتتحد،ال الدول مجيع ليت
 . القوية الدولة وتتقدم.. الضعيفة

 اللذين حيب هللا إن":تعاىل هللا قال.. بيننا ثغرات اخرتاق والعرب اإلسالم أعداء يستطيع ولن
 (٤) -الصف سورة-" مرصوص بنيان كأهنم صفا سبيله ىف يقاتلون

 ابألفعال يزخر بركاىن جبل إىل لتتحول املشاعر تلك انفجار فقط ،بل املشاعر احتاد أقصد وال
 .النهوض ووسائل

 .وسلم عليه هللا صلى حممد نبيه وسنة.. وتعاىل سبحانه هللا بكتاب فلنتمسك

 .املرصوص كالبنيان تكون أن علينا..... العروبة نستحق كى

 هللا حبمد متت                    
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