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 (1 ) 
عاش "حسن" و"زينة" يف إ حدى إلُقرى إلريفية إمجليةل مبدينة إلفيوم قُرب 

إلقاهرة، تقع إلقرية بني عني إلس يلني إمجليةل، وبني حبرية قارون، ولكهنا أ قرب 

ومير من خاللها حبر أ و ترعة يوسف، أ حد فروع إلنيل إليت متد إلفيوم ابملاء لل خرية، 

 إلعذب..

اكنت إلقرية ُمتكونة من إلطوإبق إلطينية إلوإحدة.. إلهنر وإلزروع وإل جشار 

وإلنخل وإلسامء يسودون لك يشء.. إملُزإرعني يقومون عىل أ رضهم، ويتنقلون 

إمحلري، أ و إلعرابت إليت جترها إل حصنة.. لوحة خالبة بَشوِشني أ برايء يف ُطرقهم عىل 

 انبضة ابحلياة إلرإئقة..

اكنت همنة "حسن" يه إلزرإعة، تعمل حىت إل عدإدية، خرج بدون خترج من 

إلس نة إلثانية من إلثانوية، مل يرغب يف إ كامل تعلميه، ود أ ن يعمل ابلزرإعة يف أ رض 

ل نه ميال لـ "زينة" إمجليةل إلرزينة، ويرغب  أ بيه، وأ ن يتقوت مهنا مدى ُُعره، خاصة  

 يف إلزوإج مهنا..

مل يتضايق وإدله كثريإ ، إس تحسن ِفعل إبنه يف إلهناية، ُمعقبا  بأ ن هذإ أ فضل ما 

ليه إلفالح يف إلتعلمي، إغتبط ل نه س يقتصد عليه مصاريف إدلرإسة،  يصل إ 

 وسيتوفر ملساعدته، خاصة  مع س نه إلكبرية..

فهي  فتاة يف إخلامسة عرش، مل تمُكل تعلميها الابتدإيئ، مثلها مثل لك  أ ما "زينة"

مثيلهتا يف إلقرية، لكهنا اكنت أ مجلهن وأ رشقهن وأ ذاكهن.. ذلكل أ حهبا "حسن"، تمُي 

هبا، ورإح يُرإقهبا عند إلرشوق ويه حتمل مع قريناهتا قدورهن إلفخارية ملل ها مباء 

وكذإ عند إلغروب، ُُياول أ حياان  أ ن يلتقهيا عند  إلهنر إلعذبة إملتدفقة يف إلرتعة،

جشرة إلصفصاف إلقريبة من إلرتعة، فتُوإفيه عن بُعد ويه يف غاية إخلجل، يتناجيان 
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حديثا  رقيقا  يدور حول مشاعرهام إمجليةل، يف لوحة خالبة متتلئ بأ مجل عنارص 

 إلكون..

 إلبساطة، وإمجلال، وإحلب..

دل مشاعرمه.. لك يشء مكل أ يدهيم، لك يشء مل يكن يشغلهم يشء عن تبا

يلمسونه يزدهر، يرُشق، يلني، وينعم.. ل يشء يُلههيم عن سعادهتم إليت إس تحوذت 

 عىل كياهنم شهور.. قضوها يف جنة حقيقية..

ل لتأ جج إحلب وإش تعل وصنع إخلرإب  مل يكن من دإع  لالنتظار أ كرث، وإ 

 وإلعذإب إل لمي !..

ذإ إعتدل ووصل إ ىل َحده اكن جنة وذلة يطري لها إلكيان..  هكذإ هو إحلب.. إ 

ذإ جتاوز هذإ إحلَد إنقلب وأ صبح عذإاب ، وكئابة  وأ حزإن متوإلية...  وإ 

اكن ل بد من مجع طريف إحلب، إذلي أ وشك عىل الاش تعال فامي حوهل.. اكن 

ُسوء قد بدهييا  أ ن يضم إل هل هذين إلَغضني لعش إلزوإج ابكرإ ، صيانة  هلم من لك 

 يطاهلم...

ما أ ن تقدم إلفىت مع وإدله ل هل إلفتاة، حىت رحبوإ هبم، وأ جابومه وقبلومه، وقال 

 إل ب إلطيب: يه إبنتمك منذ إللحظة...

أ صبح لك يشء بعد ذكل سهال .. بُنيت دإرإ  صغرية من إلطني للعروسني جبانب 

نظموها يف أ حناءه.. دإر إل ب، وببعض إلقروش إلقليةل إشرتاي بعض إل اثث، 

ُأضيئت إل نوإر عىل وإهجة دإر إلعريس، ووإهجة دإر إلعروس، وإلمت أ هل إلقرية 

لهتنئهتم، ميتد تيار إلرجال مهنم إ ىل دإر إلعريس، وإلساحة إليت أ مامه، أ ما إلنساء 

مهنم فميتد تيارهن إ ىل دإر إلعروس.. يرقص إلرجال عىل أ نغام فرقة عزف تقليدية، 

يس مببارإة أ قرإنه يف إلتحطيب.. وترقص إلنساء عىل أ نغام أ غانهين إمجلاعية ويقوم إلعر 

دإخل إدلإر، يف وسط حلقة كبرية مهنن، تتصدرها إلعروس يف زينة رإئعة برمغ 

 بساطهتا.. بعد ساعة حرض إلعريس يف زفة كبرية لرُيإفق إلعروس إ ىل بيهتام إجلديد..
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ضم إحلبيبني يف عشهام إلصغري، تغمرمه هبذه إلكيفية إملتوإضعة مت إلُعرس، وإن

 مشاعر سعادة ُمتناهية مل يس بق أ ن شعرإ هبا يف حياهتام..

يعيشان معا  ك رسة صغرية مل تزل يف برإُعها، مل تُزهر بعد.. خيرج "حسن" عند 

إلفجر، يأ خذ بيد أ بيه، يشقا بفأ س هيام إل رض، يبذرإ إلبذور، يروايها مباء فرع إلهنر 

نة، فُيعرش هلام بروح هللا س نابل إلقمح إذلهبية.. ُيصدإه، ويبيعاه.. إملمتد من إجل 

جيزل هللا علهيام من إلرزق إلوفري، يعم به إلوإدل ذرإريه، خيص "حسن" بنصيب 

 أ وفر؛ ل نه اكن هل يدإ  بيد يف حرث إحلقل..

 عند إملغيب يرجع "حسن" من إحلقل إ ىل دإره، وهو يف مقة إلتعب وإجلهد..

ينة" مع زوهجا عند إلفجر، جُتهز هل أ دوإته، حُتمهل هبا، وتدعوإ هل تستيقظ "ز 

 ابلقوة وإحملصول إلوفري ويه تفتح هل إلباب للخروج..

تأ وي إ ىل بيت إلعائةل، خترج مع زوجات إل خوة وإل بناء مللئ إل جفان من فرع 

عائةل إلهنر، تذهب وترجع مرتني، ترجع إ ىل دإرها اترة، وإلتارة إُلخرى إ ىل دإر 

زوهجا، مث تصنع معهم إخلزب وإلفطري يف تنورمه إحلجري، تفطر معهم عندما يأ وي 

زوهجا ووإدله يف فرتة إلرإحة.. بعدها، يُعاود راب إلعائةل إلعمل يف إحلقل، تبقى يه مع 

 أ هل زوهجا يعدون مجيعا  طعام إلغدإء..

بلية" ويتناولون عند إلظهرية، يس تدعون راب عائلهتم.. جيلسون مجيعا  عىل "إلط 

 خري ما أ عطامه هللا من إلطبيعة إلطيبة..

ُيمدون هللا عىل إملأ لك وإملرشب، مث يقيلون ساعة، ويُعاودون إلعمل.. فامي 

 جتلس إجلارإت عند إلعصاري عىل خمارج إدلاير يرثثرن، ويلعب إل طفال قُرهبن..

عندما هيل، تُعانقه عند إملغرب ترجع "زينة" إ ىل دإرها.. تعده لس تقبال زوهجا.. 

بلك إحلب وإلشوق، تُعاونه عىل تبديل مالبسه، وتديكل أ قدإمه، وتنظيف جسمه 

 من إلعرق وإلطني..
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يتغزلن ويتدإعبان وميرحان يف سعادة وِرفاء، مث ينامان ملئ عينهيام قريري 

 إلعيون بعد إلِعشاء..

عد ِخلفهتا ببناهتا ظال يف تكل إلسعادة س نني.. قَل تردد "زينة" عىل دإر إل هل ب

 "سلوى" و"أ منة" و"رش يدة"..

إس تحسن "حسن" أ ن تقر "زينة" يف دإرها، مع بناته.. فقد شعر ابلس تقرإر 

والاس تقاللية يف ذكل.. إس تطاع أ اب إلبنات أ ن يشعر ابلسعادة تكتنفه عندما ينغلق 

 . عليه إدلإر مع أ رسته إملؤنثة إلرقيقة.. شعر أ نه مكل إلسعادة يف إلوجود.

تُويف وإدله، وورث إحلقل مع إ خوته، واكلعادة حصل إختالف يف إملريإث، 

 فاشرتى نصيهبم فهيا، وسار لك أ خ بأ رسته يف مسارب إحلياة...

حزيت إدلنيا لـ "حسن" من بعد ذكل، رغد عيشه من بعد إلفقر، إس تطاع أ ن 

 يشرتي عدة حقول، من حصيةل كده وإجهتاده يف حقهل إل صيل، وقد تعب من

إلزرإعة وإحلرث وإلشق، فاس تأ جر ُعامل  يف حقوهل لالهامتم هبا كام ينبغ ، وإكتفى 

ابل رشإف علهيم، أ و توكيل ُمرإقب ومدير هلم كام يفعل كثري من إلُوهجاء.. أ صبح من 

إلتجار إحملرتمني يف جمال إحملاصيل إلزرإعية عالية إجلودة، كسب جيدإ  من نتاج 

 حقوهل إملمتازة لك عام..

 

*** 

 

 

 

 

 

 



 - 6 - 

 

 

 (2 ) 
مع إلس نني، ويف غضون عرشون عاما  مست إلقرية روح إملدنية عقب حرب 

 ، وبدأ  لك يشء يأ خذ جمرى إلتجدد وإلتقدم وإلتطور يف أ غلب إلُقرى..73

حلق إلتغيري لك يشء.. إتشحت إلقرية بوشاح إملدنية ابلاكمل، لدلرجة إليت 

 ُصنفت فهيا بـ"إملدينة" بدل "إلقرية"..

إختفت إحلقول عدإ إحلقول إملُطةل عىل إلهنر ُمبارشة ، وحلت حملها إملباين إملكونة 

 من مخس وست طوإبق بدل طابق أ و طابقني عىل إل كرث..

دخلت إلكهرابء، أ صبحت يشء أ سايس بدإخل لك مزنل وبيت، يس متعون هبا 

جات، إ ىل إملذايع، ومل يلبث طويال  حىت إس متدوها ل هجزة إلتلفزة، مث إلثال

 وإخلالطات، وإملرإوح، وإلغسالت...

دخلت إلس يارإت بأ نوإعها، ُسفلتت إلُطرق إلطينية وإلرتإبية.. خمي إلغبار وإلغمي 

إملتخلف من عوإدم إلس يارإت عىل جو إلقرية إملمتدينة، عال إلصخب من بعد 

فهيا لك إلهدوء، إنترشت إحملالت إلتجارية إليت تُضايه حمالت إملُدن إملُرفهة، ُرصت 

 إلبضائع إليت تُوفر متطلبات إملدنية إملُرفهة..

مع هذإ إلتطور والانفتاح غلت إل سعار، حل مبدأ  إملال ليُس يطر عىل حياة 

إملدينة من أ ول برإمع أ هلها، مرورإ  بش باهبا، وحىت ش يبهتا.. واكن ابلرضورة إس تريإد 

إملعيشة وإحلركة وإلُسكىن، إملدنية بثقافهتا وأ فاكرها وس ياس هتا.. فطغت عىل إلعقول و 

 بل وإليقظة وإملنام !

جتاوب "حسن" مع إلتطور بلك حامس وترحيب.. إختفت إلزرإعة، ومل تعد 

متنحه متطلباته هو وأ رسته، ذإعت لغة إملال، فاعتنقها، ُمرتئيا  كام إرتأ ى إلكثريون 

درإرإ  للامل م ن إلزرإعة، من قبهل ومن يف عرصه، ويف مدينته، أ ن هناك ُطرق أ كرث إ 
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وإلفالحة.. مل جيدوإ سوى إملعامر وإلبناء، إ هنا جتارة ُمرحبة للغاية يف عز إحلاجة 

للسكىن ومضاهاة ثقافة إلوجاهة إلسكنية إملس تقدمة من إملُدن وإدُلول إلكربى.. 

فبوروإ إحلقول وإل رإيض، مث حفروها ُحفرإ  عظمية، وأ فرغوإ فهيا إل مسنت لتتجمد 

 ناايت إلسامقة.. ورإحوإ ميلكوهنا ويؤجروهنا...إل رض جذورإ  للب 

نتيجة ذلكل، إختفت إلرتعة إلعظمية من إُلفق، ورإء سدود إلُعمرإن وإملباين 

 إلشاهقة..

مل يس تطع "حسن" أ ن يُناطح أ مثاهل يف إلبناء.. فلقد غرق عدة مرإت بني 

أ درك أ نه يف رسقات إملقاولني، نتيجة عدم حنكته يف جمال إلبناء وإلعامرة، فلقد 

 إل صل ُمزإرع واتجر حماصيل زرإعية، لكن بعد فوإت إل وإن..

مل يس تطع أ ن ُيتفظ إ ل مبا يصون معيش ته هو وأ رسته إلكرمية، فاكتفى جبزء 

صغري من حقهل قُرب فرع إلهنر، زرعه ببعض إملزروعات إلبس يطة حتت مسؤولية 

، بأ سفل إلبناية إملؤثثة جيدإ ، ُمزإرع مينحه ُأجرة عليه.. وكذكل مبحل ل دوإت إلبناء

وإليت بقت هل من إذلي ترحن وذإب، ويه ُمكونة من ست طوإبق، عاش فهيا 

حدى شققها إلوإسعة ابدلور إلثاين، فرشها جيدإ  بأ حىل إل اثث مع زوجته وبناته،  اب 

 وأ جر بقية إلُشقق للساكن بطريقة إخللو )إل جيار إلقدمي(..

 هر إلريف إلقدمي، ل يتذكرن إ ل إلقليل..مل تعش إلبنات كثريإ  يف مظا

نه غالبا  ما يُغري ملبسه من  إل ب نفسه نزع إ ىل حياة إلرتف، وإملدنية، بل إ 

إلعباءة إ ىل إلقميص وإلرسوإل، وإحلُلل وإلسرتإت إل نيقة إليت ُُيب إرتدإهئا يف 

س متتع إملناس بات وإل عياد وعند إلتاليق مع إل هل وإل صدقاء، رإقته إملدنية، إ

 مبمزيإهتا، فانغمس ومغس أ رسته معه فهيا !

إرتبطت "زينة" بلك برإمج إلتلفاز، وتطور ملبسها يه أ يضا ، أ صبحت ترتدي 

إلفساتني.. إليشء إلوحيد إذلي حترجت من فعهل بكرثة، ومل تس تطع إلتعود عليه هو 

 إخلروج، ذلكل قَرت يف بيهتا إل نيق..
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يتش هبن بأ بناء إحلرض إذلين أ صبحوإ مهنم، ُُياولون بصفٍة عامة اكنوإ ُُياولون أ ن 

قناع أ نفسهن وَمن حولهن أ هنم ما ُخلقوإ إ ل أ بناء  للمدينة، وتوإبعها، وأ ن  بل إ  بلك إلس ُ

لهيا، وجتاوهبم مع مظاهرها وُأهبهتا، وأ هنم أ بناء عرص  إملدنية ما أ دركهتم إ ل بتطلعهم إ 

 إل قدمني !.. الانفتاح إلفائزين، وليسوإ أ بناء إلفالحني

أ صبحوإ يأ لكون إل ن عىل إملوإئد إلعالية، جيلسون عىل إملقاعد، يتناولون 

إملعكرونة وحلم )إلبوفتيك( وأ صناف أ طعمة إملدينة، رإح "حسن" يقرأ  إجلرإئد، 

وتُتابع إلس يدة زوجته إملسلسالت ك رس تقرإطيني ورثوإ الارس تقرإطية إليت حتمكت 

لهيم بعد إختفاء طبقة إل رس تقرإطية إلُعلية، يف مصري أ جدإدمه قروان ، رجع ت إ 

وإس هتالكها بني أ فرإد إلشعب كحق أ صيل هلم مثل أ رإضهيم إململوكة هلم حبق أ صالهتم 

 وكدهحم فهيا أ لف إلس نني..

 أ دخل "حسن" بناته إملدإرس إخلاصة، وحرص عىل تعلميهن جيدإ ..

و درجتني.. لكنه أ فضل كربت إلبنات عىل هذإ إملس توى إل قل من رإيق بدرجة أ  

كثريإ  من إملس توى إملتدين، إذلي يسمع عنه من حني ل خر من زايدة يف ُمعدهل 

 بأ حناء مرص، فأ صبح إلسمة إلغالبة عىل شعهبا..

لهيا، زوهجا من  عندما حان زوإج ُكربى بناته "سلوى"، بتقدم بعض إخلُطاب إ 

 إلزوإج بعد عام من إخِلطبة..إملُقتدر إذلي إس تطاع توفري إلشقة لها، ودبر مش تقات 

يف تكل إل ثناء تزوجت "أ منة" بنفس إلطريقة، واكدت إلزجية تُنقض قبل 

عقدها.. لول أ ن متسك إلفتاة بعريسها جعل إل ب يهتاون قليال ، ويساعده يف جتهزي 

شقهتم وأ اثهثم.. ومع ذكل فقد شعر بأ نه تعرض لضغط مل يرضاه، نبتت عىل أ ثره 

زوج "أ منة"، مل تضمحل أ بدإ  مع إل ايم، جعلته أ صعب مرإسا  مع  ضغينة بينه وبني

 إخلُطاب إذلين تقدموإ لـ "رش يدة"..

"رش يدة" اكنت أ كرث إهامتما  بتعلميها، وأ كرب تطلعا  إ ىل ُعلها.. ذلكل مل ترخض للك 

إخلُطاب إذلين يرغبون يف حرماهنا ـ عىل حد تعبريها ـ من تطلعاهتا، برمغ سعهتم 

ورضا إل ب عن مس توإمه إملادي.. إ ل أ ن ما لهذه إلفتاة إلصغرية من حمبة وغنامه، 
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ومعزة يف قلبه؛ جعلته خُيفف من حدته وصعوبته معها، ويرخض ل رإدهتا ومطالهبا 

 وتطلعاهتا..

 

*** 
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 (3 ) 
يف تكل إل ونة ُعلت "رش يدة" يف نطاق إلبحث إلعلم ، بعدما خترجت من 

إلرتبية ابلفيوم، وحصلت عىل درجة )إلباكلوريوس( يف إلعلوم وإلرتبية يف لكية 

 ختصص عمل إل رض )إجليولوجيا(..

اكنت ُمتمية هبذإ إملُبحث.. ومل يكن أ حد هيمت به إ طالقا .. لكهنا اكنت تُفكر 

ابس مترإر يف مايض أ رضهم إلِبكر، إلفس يحة إملرتعة ابخلري، مث إلتغري إلرسيع إذلي 

وغريها متاما ، فرتإمكت فوقها سدود إلبرش إلثقيةل إلشاهقة، حفبست عهنا  حلق هبا

حريهتا، يف يض إلشمس، ونسامت إلرايح.. فقدت تنفسها إل ن فمل تعد حرة، بل 

ُمقيدة، ُمنع عهنا ماء إلهنر، وُحجزت عنه.. يه أ يضا  تشعر بأ هنا فقدت هذه 

غرية.. لكن هذإ إجلزء إليسري إل ش ياء، وقد ملست مهنا إجلزء إليسري ملا اكنت ص

لهيا فطرهتا ابس مترإر..  إحنفر يف ذههنا أ بدإ  اكلنقش عىل جحر، حفنت إ 

تذُكر حقلهم إخلالب إذلي اكنت جتري فيه بني مزروعاته يف مقة إلسعادة وإملرح 

والانطالق.. تتأ لق إلس نابل وتتحرك بزهو مع حراكهتا وقفزإهتا، ويف عقلها إلصغري 

 رض حُتيهيا وتُبادلها إلسعادة وإلضحاكت..تستشعر بأ ن إل  

وهذإ إلهنر، عندما اكنت جتلس عىل ضفته بُصحبة أ هما وأ خوإهتا، ويه إبنة 

س نتني وثالث س نوإت.. اكن يأ رسها منظره وجامهل ومذإقه، وتشهد أ ن هذإ إملاء هو 

ا رس لك ما ُُييطها من حياة.. إ هنا تتجرعه من "إلزير" إذلي تصب أ هما فيه جفنهت

إملمتلئة ابملاء إلعذب، من نفس إملاء ترشب إلهبامئ وإلطيور.. ومن نفس إملاء يرشب 

إلزرع، وترتوي إل رض.. لطاملا حريها هذإ إلهنر وأ جعهبا يف س هنا إلصغرية، حىت 

 كربت وفهمت وأ دركت معاين ما اكنت تُفكر فيه..

دإىث، أ هل إلقرية أ حزهنا أ ن مير هبم إلهنر خبريه إجلزيل، ويغض أ هل إملدينة إحل

 إلقدإىم عنه أ بصارمه..!
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مك إزدرت تكل إلعامئر إليت رصفت عن أ رضهم خريها، بل إ هنا تتخيل منذ اكنت 

صغرية بعد أ ن ُأنشأ ت إملباين بأ ن إل رإيض تأ ن من حتهتا، متد يدها إلومهية تس تغيث 

ظمأ ها ابلهنر يك يزحي عهنا هذإ إحِلمل إلقاتل، وهيهبا جرعة من مائه تُطفئ به 

 إلطويل...

ذلكل لُكه أ رإدت "رش يدة" أ ن تأ خذ درجة )إملاجس تري( يف موضوع شديد 

 إلصعوبة علهيا جدإ ، وذلكل إختارته..

 )أ ثر إلعمرإن عىل إلبنية إلطبيعية "إلطبوغرإفية" حلوض إلنيل(..

اكن علهيا أ ن تبحث من إجتاهات عديدة وشامةل، فاملُبحث ثري، ُيتاج 

 لعلوم.. مهنا إلهندسة، وإلزرإعة، ومتخصصني يف عمل إل رض...ل مدإدإت من ش ىت إ

متامه.. ينبثق عزهما من إ حساس ُعيق ابحلزن وإلغضب،  إ ن دلهيا إلعزم عىل إ 

 رغبة يف الانتقام.. الانتقام لصديقها.. إلهنر، وصديقهتا إل رض..

ر إ هنا حىت إل ن تذهب يف خلسة من إلهنار إ ىل حقلهم إلصغري، جتلس قُرب إلهن

حُتدثه، تس متع إ ىل مهسات أ موإجه إمللساء.. تشعر أ هنا عىل صةل به وثيقة، تامتىه 

فيه، ويامتىه هبا.. يُعلن لها رغبته يف إلبقاء والاس تقرإر والاس مترإر يف حقلها 

وإحلقول إملُجاورة بعد سفر طويل بال مس تقر، وعن حبثه إملُضين عن مرفأ  يرسو 

 لبحر إللُِج  حيث يفقد عذوبته..فيه، خش ية من إنهتاءه يف مصب إ

لطاملا ودت لو جتمع ُعنرصي إلرخاء وإملرح والانطالق مرة أُخرى إ ىل حياهتا، 

 إلهنر وإحلقل..

منذ غادرت إحلياة إلبس يطة إ ىل تكل إلعامئر يف سن إلسابعة ويه تشعر ابلُغربة.. 

وخُتفف من  لكن هذه إللحظات قُرب إلهنر عند حقلهم إل خرض لك بضع أ ايم تُعزهيا

 حنيهنا وغربهتا..

تُساعدها عىل إلرتكزي عىل حبهثا إلعلم .. حدد لها إدلكتور "محمد" إملرُشف عىل 

 رسالهتا إملرإجع وإللكيات إليت س متدها ابملعلومات وإدلرإسات حول مبحهثا..
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أ رإدت أ ن تُسافر إ ىل إلقاهرة لال حاطة ببعض إملعلومات والالتقاء ببعض 

عهتا مبجالت إلزرإعة وإجليولوجيا وإلهندسة لتحسني رسالهتا، إملتخصصني يف جام

تقان ُعلها فيه مبا يُوجب لها درجة الامتياز مع درجة إلرشف..  وإ 

عرضت عىل وإدلها إل مر، ُمتعشمة يف موإفقته، رمغ أ نه قد رفض من قبل 

الانتساب للكية إلعلوم يف إلقاهرة، حىت ل تكون بعيدة عنه وحدها، وهو شديد 

إحلرص عىل بناته، وابل خص ويه إلُصغرى.. ورخضت هل رإضية مبا قد تُوفره لكية 

إلرتبية ابلفيوم من قسم إجلغرإفيا ومنحها دلرجة إلباكلوريوس يف إلعلوم وإلرتبية يف 

 ختصص )إجليولوجيا(..

معان، وقال لها حبب وأ بوة:  رمقها إحلاج "حسن" اب 

 ه إل مور..ــ اي عزيزيت.. أ نِت تعلمني رأ يي يف هذ

 أ حلت مس تعطفة:

ــ لكن اي وإدلي أ يُكتب عىل إل انث إملكوث طوإل ُُعرهن يف مقٍر وإحد ل 

 يزتحزحن عنه أ بدإ ..

نِك تذهبني إ ىل أ ي ماكن هنا.. ومدينة إلفيوم مدينة وإسعة، حتوي لك ما قد  ــ إ 

ليه، مث أ ليست جامعة إلفيوم فرع جلامعة إلقاهرة ؟..  حتتاجني إ 

يح اي أ بيت.. لكن جامعهتا ليست هبا إدلرإسات وإملتخصصني ــ هذإ ص 

 إملصقولني جيدإ  مثلام يتوإجدون يف جامعة إلقاهرة..

 ــ عليِك الاكتفاء مبا دليِك..

 ــ لن خترج رساليت إلعلمية كام أ روم..

 ــ ليس لكن أ يهتا إل انث سوى إلبيت وإلزوإج..

 ــ حىت يأ ذن هللا ابلزوإج..

 توإفقني عىل إلزوإج ؟ــ إ ذن فهل 
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 ــ ليس قبل حتقيق طموحايت إلعلمية..

 هددها:

 ــ ستبورين..

ذإ مل أُوفق ملَن يُقدر طموحايت، ويتاكفأ  مع  علميا ..  ــ ابلتأ كيد إ 

 برصإمة وحسم:

ــ إمسع .. حىت ينهتي  إحلديث يف هذإ إملوضوع.. ما ُدمِت يف بييت، فعليِك 

ذإ  تزوجيت فزوجك هو إملس ئول عنِك، إفعيل ما الالزتإم بقوإنيين وحدودي، إ 

 يسمح كِل به حينئٍذ..

 فقالت بنربة صوت مهتدجة:

 ــ اي إ ليه.. هذإ ظمل اي أ بيت..

 حبزم وعتاب:

 ــ ليس ظلام  اي إبنيت.. إ نين حريص عليِك حرص صانع إجلوإهر عىل مصاغه...

 سكتت متربمة، مث أ ظهرت تربهما بدلل قائةل:

 ج إل ن ُيقق رشوط  ؟ــ من أ ين يل بزو

ليِك !  ــ إلعرسان ل يكفون عن إلتقدم إ 

 ــ لكهم ل يروقنين..

 ــ لُكهم يُناس بون مس توإِك إحلايل..

 ــ مس توإاي الاجامتع  وإملادي، وليس مس توإاي إلعلم  وإلثقايف..

 حفزها حبرإرة الاس تجدإء:

 .ــ اي إبنيت.. ل يزتوج من إلش باب إل ن إ ل إملتيرسين مهنم.

 ــ لكهم عاةل عىل أ ابهئم.. ِضعاف إلشخصيات وإلكفاءإت..
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ليه..  ــ رمبا جتدين فهيم َمن تتطلعني إ 

 ــ رمبا..

قالهتا بسخط مكتوم، فضت هبا إحلوإر، إ ذ ذهبت مبارشة  إ ىل جحرهتا كئيبة 

 ُمتحرسة خائبة..

 

*** 
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 (4 ) 
متام حبهثا.. تصربت ابملرإجع إكتفت "رش يدة" ابلعمل مكُعيدة ابللكية،  صابرة  عىل إ 

إليت يف حوزهتا، وابدلرإسات إلنظرية إليت ساعدهتا عىل تأ سيس حبهثا جيدإ  حىت 

زإء إل حباث إلعملية إملتعلقة مبوضوعها..  يقيَض هللا أ مرإ  اكن مفعول إ 

 يف تكل إل ونة إس تقدمت إجلامعة ُمعيدإ  بلكية إلزرإعة من جامعة إلقاهرة، شااب  

 يسمى "ماجد صربي"، لتدريس موإدها لطلبة لكية إلزرإعة ابلفيوم..

وقد حرض يف أ ول إجامتع )إدلاكترة( وإملُعيدين يف إجلامعة برئيسها.. اكنت 

"رش يدة" موجودة بطبيعة إحلال، وللوهةل إل وىل، وعندما رأ ت "ماجد" إنتابهتا 

 إملُقتضبني !..أ حاسيس إ جعاب جتاهه، برمغ جتهمه، وحتركه والكمه 

عىل سبيل إلفضول، سأ لت عنه، فعرفت ختصصه يف زرإعة أ رإيض حوض 

 إلنيل.. وهنا برقت عينهيا، بربيق إلعمل إلظافر..

وجدهتا فرصة للتعرف عليه، وتوطيد أ وإرص إملنفعة إلعلمية، فبعد إنهتاء الاجامتع 

ليه، وعرفته عىل نفسها، ويدهيا  جبانهبا: خرجوإ إ ىل ابحة إجلامعة، تقدمت إ 

ــ رش يدة حسن.. ُمعيدة بلكية إلرتبية قسم "جغرإفية" ختصص "عمل طبقات 

 إل رض"..

س بقت عينيه إ ىل يدهيا قبل أ ن يرفع يده للمصاحفة، فاكتىس وهجه بش بح 

إبتسامة، إلتقطهتا يه، وفرسهتا يف ُخدلها بأ هنا إبتسامة إ جعاب، لول أ هنا كذبت 

 يئ، شوش به عىل إنطباعات وهجه، قائال :نفسها مبا إصطنعه من إعتدإد تلقا

 ــ أ هال  وسهال .. "ماجد صربي"، زميكل بلكية إلزرإعة، قسم إل رإيض وإملياه..

 سأ لته مبارشة  سؤإل إلشغوف ابلعمل:

 ــ هل لها عالقة حبوض إلنيل ؟

 ــ ابلفعل.. إ هنا حمض ختصيص..
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 تري"..ــ رإئع.. إ ذن سأ حتاج ختصصك ملساعديت يف رساةل "إملاجس  

 ــ ما موضوعها ؟

 ــ إ هنا عن تأ ثري إلعمرإن عىل حوض إلنيل..

 ــ جيد.. لكن لتخصيص صةل حمدودة مبوضوع رسالتك اي أ نسة "رش يدة"..

نه يشمل نصف إملبحث.. كام أ نين ُأدرك أ نه ُيتاج لتخصصات أُخرى، ولكن  ــ إ 

 إلرضا ابملتاح أ فضل من ل يشء.. أ ليس كذكل ؟..

 موإفقا .. مث بعد ُهنهية قال يف رشود:أ ومئ برأ سه 

 ــ لكن هناك َمن مُه أ فضل مين يف هذإ إجملال جبامعة إلفيوم..

 إرتبكت "رش يدة"، مث قالت:

نين أ عد طلبة جامعة إلقاهرة أ فضل من )داكترة( جامعة إلفيوم..  ــ إ 

 وإبتسمت يف مرح، لكنه مل يُبادلها الابتسام، حفاولت تدإرك إملوقف، سأ لته:

 ـ هل ستساعدين أ م ستبخل عيلَّ بعلمك ؟..ـ

 أ ومئ برأ سه ُمس تجيبا ، ُمبداي  هتذيبه:

نين مس تعد للتعاون..  ــ ل بأ س، بأ ي وقت إ 

 مث مغغم بيشء من إحلُزن:

 ــ عىل إل قل أ شعر مبنفعيت هنا..

 حاولت إلترسية عنه بدإفع من أ نوثهتا، فسأ لته برقة:

 ؟ ــ ملاذإ، هل تشعر ابلضيق لعمكل هنا

 مل يرد، أ ثر إلصمت.. فقالت حبرج:

 ــ متأ سفة أ نين تدخلت فامي ل يعنيين..

 فبادر قائال :
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ــ ل أ بدإ .. لك ما يف إل مر أ هنم حولوين إ ىل هنا، لزدحام إل ماكن يف جامعة 

 إلقاهرة..

 أ ومأ ت ببطء بعني سارحة:

 ــ أ ها.. فهمت..

 أ رإحته لهجهتا وُحسن إس تقبالها، فتابع:

 أ نين قد إس هُتني بتفويق وبدرجيت إجلامعية، ونُفيت بعيدإ .. ــ شعرت

 خفففت عنه:

ــ ليس بعيدإ  جدإ .. كام أ ن جامعة إلفيوم فرع جلامعة إلقاهرة.. لن تضطر إ ىل نقل 

 إنتسابك.. أ نت ُمعيد جبامعة إلقاهرة..

 بعناد مقهور:

نين ُمعيد لفرع جامعة إلقاهرة..  ــ بل إ 

 مبرونة أ نثوية ذكية:

 ـ لن خنتلف يف إملسميات.. إملهم أ ن هناك من إلطلبة َمن ُيتاجون لعلمك هنا..ـ

 أ ومئ برأ سه مستسلام ..

 اكان قد وصال ملفرتق ُطرق بني إللكيتني، فقالت هل حبفاوة:

قامة ُموفقة وحظ سعيد هنا..  ــ مرحبا  بك يف إجلامعة أ  "ماجد"، وأ متىن كل إ 

 يِت عين بعض إهلم وإحلزن..ــ أ شكرك أ س تاذة "رش يدة".. لقد رسر 

 إبتسمت، وإبتعدت خطوإت قليةل إس تعدإدإ  لذلهاب، وردت:

 ــ هذإ من دوإع  رسوري.. مرحبا  بك يف أ ي وقت.. سالم..

قالهتا ويه ترفع يدها ابلتحية بطريقة متحفظة، فبادلها إلتحية برفع يده حمرجا ، 

 وهو يرد:
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 ــ سالم..

 ش يعها بنظره إملُفعم ابل جعاب..

 وإذلي فَتح يف عقهل اباب  إ ىل إلتفكري والاهامتم..

 

*** 
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 (5 ) 
مرت إل ايم تلو إل ايم، مع لك يوم يزدإد إ جعاب "رش يدة" بـ"ماجد"، ويزدإد 

إ جعاب "ماجد" بـ"رش يدة".. وجاء إليوم إذلي أ حس "ماجد" بأ نه بلغ مرحةل إحلب 

..! 

تعلق هبا، تزدإد رضابت قلبه عندما  إجتاحته لك أ عرإض إحلب إملعروفة..

يرإها، ل ميل أ بدإ  من إحلديث معها، يتطلع بال حدود إ ىل رؤيهتا، يُفكر يف حديهثا 

طوإل إلوقت.. ل متر عينيه عىل أ نىث إ ل قارهنا هبا، ول جيد ُرقيا  ول أ داب  ول إحتشاما  

قد تقتحم قلبه مثلام إقتحمته تكل ول إلزتإما  ول مرحا  تمتتع به غريها... ل جيد إمرأ ة 

 إلشابة..!

 أ ما ابلنس بة لـ"رش يدة" فلقد إنتابهتا هذه إل عرإض قبهل بفرتة..!

بأ ول فرصة مجعهتم، يف حديقة إجلامعة، صباحا ، تتأ لق إل زهار إمللونة وإل عشاب 

إخلرضإء حتت يض إلشمس إلوهاج ابمجلال وإل مل وإلرسور.. عندما اكنوإ يتوهجون 

 للكياهتم.. قال لها ُمتحرجا :

 ــ رش يدة.. كنت أ ود أ ن أُصارحك بأ مر..

ليه يف جدية:  إلتفتت إ 

 ــ أ ي أ مر.. أ فصح..

 إنتابه حرج، مث حسم أ مره، قائال :

 ــ لن يتناسب هذإ إل ن.. فعيلَّ حمارضة جيب أ ن ُألقهيا للتو..

 ــ كذكل أ ان..

 .ــ إ ذن نلتق  بعدها اكلعادة يف جملس إحلديقة.

 بشغف جاد، ويه ترفع عويناهتا عىل أ نفها:

 ــ أ رجوك.. فهناك بعض إلنقاط يف رساليت أ رغب مبناقش هتا معك..
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 أ بدى وهجه ِضيقا ، وقال:

 ــ "رش يدة" معذرة.. دعينا ل نتحدث إليوم فامي يتعلق ابلرساةل..

 ابدلته نظرة ُعيقة حائرة، وما لبثت أ ن أ ومأ ت برأ سها عالمة إل جياب..

لقاء حمارضته وهو مشغول إلبال..مث إ  فرتقا، وإجته لك وإحد للكيته ل 

 

بعد إنهتاء إحملارضة إلُوىل.. ذهب من فوره ملقابلهتا عند جملس إجلامعة يف 

إحلديقة، وإنتظر، طالبا  قدحا  من إلشاي.. بعد دقائق وإفته "رش يدة" وحيته برقة، 

عود، فقعدت.. تأ مل اثنهيام عيين فوقف لها إحرتإما ، وابدلها إلتحية، ورجاها إلق

 إل خر.. فبادرته قائةل بقلق:

 ــ أ مهين إل مر إذلي أ ردت حمادثيت فيه طوإل إحملارضة.. أ خربين ما هو ؟..

أ شار للنادل، وملا حرض، سأ لها عام ترغب يف رشبه، فاقرتحت شااي ، ذهب 

ُمفعم ابحلرج،  إل ول، فامي خمي إلسكون، ويه ترتقبه، تنتظر جوإبه.. ببطء متلعمث

لهيا نظره، مث خفضه، وك نه جيد صعوبة يف إلتعبري:  رفع إ 

نين مرتدد.. أ خىش من رد فعكل...  ــ إ 

 إبتسمت فامي سكت ُهنهية ُمس تجمعا  جشاعته، وقال ُمس تدراك :

ل فهي  ابقية يف صدري، دإمئا ،  ــ لكهنا عبارة عن مشاعر، شئِت أ ن تقبلهيا، وإ 

 لن تضمر أ بدإ ..

ُمبارشة ، فقط تأ ملته برهة حتاول إستشفاف رسه، لكهنا أ ثرت أ ل تتوغل  مل ترد

 يف أ عامقه، وقالت بلك بساطة:

 ــ إكشف عام يف صدرك.. س تجدين ِنعم إملتلق ..
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مصت بضع حلظات، بدإ فهيا يف شدة إرتباكه.. مث أ لقى نظره عىل إملائدة أ مامه، 

عدلها إلطبيع ، إخنفضت بعد إلتحمك إس تجمع لك قوإه، وقال بنربة أ عىل قليال  من مُ 

 فهيا ابلتدرجي:

نين ُمعجٌب بُريق عقليتك.. رأ يت هذإ يف تعامكل ودرإس تك  ــ "رش يدة".. إ 

وترصفاتك.. ُمعجب برصانتك وإلزتإمك، معجب أ شد ما يكون بثيابك إحملتشمة 

ال... إلوقورة، حبجابك إل نيق ذإك.. ُمعجب بعويناتك إلوهاجة ابذلاكء وإلنبوغ وإمجل

 لطاملا متنيت أ ن تكون فتايت بعوينات..

 إبتسمت وخفضت عينهيا خفرإ ، يف حني وإصل مبتسام  يف هيام:

ــ تُثريين فيِك أ نِت ابل خص.. أ جدها جزء من خشصيتك، ليست تزيينا  

نين ُمتمي بربإءتك.. أ رإِك مكالك.. أ و عىل إل قل  ملظهرك... أ عشق شفافيتك وصدقك إ 

 اتج إلنساء...

إضطربت "رش يدة" بشدة من س يل إلعسل إملهنمر علهيا، فمل حتمتل، وقالت يف 

 حرإرة وجخل عذري:

ــ شاكرة كل اي "ماجد" مدحك إلبليغ.. أ رجو أ ن أ س تحقه، كام أ متىن أ ن أ كون 

 عند ُحسن ظنك... لكن ماذإ تريد أ ن تقول ؟..

نين أ كرث من ُمعجب بكِ  نين.. ُمعجب بِك.. إ  نين.. أ حبك... ــ أ مل تفهم  بعد.. إ  .. إ 

نسان، بل هو حب إلرجل للمرأ ة يف أ عىل درجات  حبا  خيتلف عن حب إل نسان لال 

 إل جعاب وإلتمي...

مصت برهة ُُياول أ ن يتخلص من توتره بعد هذه إللكامت إملنبعثة كنغم س ميفونية 

 يف مقدمهتا، مث عاد أ كرث عزفا  عىل إلوتر إملنشود ُمكمتل إلنغم:

يل حيب، فأ ان عازم عىل توثيقه وتلكيهل ابلرابط إملقدس.. شئِت ــ شئِت أ ن تقب

 أ ن ترفضيه فهو وإقر يف صدري، ل يُمكنك أ ن متحيه إ ل ابلُعرس..
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خبفر إلفتاة إلريفية إلوردي إكتىس وجه "رش يدة" ك ية من أ ايت هللا إلبديعات 

حياءإ  وأ نوثة  إ ذ اكن من إلصعب إلتفريق بيهنا وبني وردة َزهرية منمكشة عىل نفسها 

وجامل  وجاذبية، إرتبكت جلس هتا، وأ ثناء ترقبه لرد فعلها، شعر "ماجد" بأ نه ليس 

أ مام "رش يدة" إجلامعية، بل "رش يدة" إلريفية إلصممية إليت قل َمن يمتتعن بصفاهتا 

 إل نثوية إل صيةل..

سادهتم حلظات مصت متوترة، مضت ك هنا دهر، تغلبت "رش يدة" علهيا، 

 بدهيهتا لكها، سأ لته بصوت ُمختلج، ويه خُتف  وهجها بعيدإ  عنه:إس تجمعت 

 ــ هل تعتقد أ ن حموه من صدر إملُحبة أ قل ُعرسإ  ؟..

هنا، وهنا فقط فهم أ هنا تُبادهل إحلب.. بل رمبا أ شد منه.. فهتف جزل  مهبورإ  غري 

 ُمصدقا  حتليهل للكمهتا:

 ه، أ م ترإين تومهت..!ــ اي إ ليه!.. أ حقا  ؟... ل أُصدق ما فهمت

 مل ترد من فرط جخلها، لكهنا إبتسمت، فهتف ُمبهتجا  بأ نفاس همتاجة:

نسان يف إلوجود.. هل حتبينين حقا  اي "رش يدة" ؟..  ــ أ ان أ سعد إ 

 بعد حلظات أ جابت بنربة خمتلجة، ويه تُباعد عيهنا عنه حىت ل تكشفها أ مامه: 

 إملوإفقة..ــ يُقال أ ن عالمة إلسكوت يه 

هتلل وهجه، بدإ أ ن إدلنيا ل تسعاه من إلفرحة.. جفعهل هذإ يتشجع، فقال 

 ُمس تعرضا  مبرح:

نين إ ذن شاٌب قاهري.. ُعري ثالث وعرشون عاما ، ُمعيد بلكية إلزرإعة  ــ إ 

جبامعة إلقاهرة فرع إلفيوم ـ ما زلُت ُمرصإـ  ، وأ توقع زايدة مرتيب مع ترقييت وُعيل 

اجس تري" و"إدلكتورإة".. ودلي شقة صغرية مؤجرة هنا، عائليت تعيش لرساليت "إمل

 يف إلقاهرة، ويه عائةل متوسطة إحلال..

 مث توقف حلظة، إضطرب فهيا، عاد يُتابع بعدها بنربة أ رق، ُمفعمة ابلعاطفة:
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 ــ فهل تكون عالمة إلسكوت إلرضا أ يضا  لو قلت أ نين أ ريد إلزوإج منِك ؟..

، وك منا تذكرت أ مرإ  مل تعمل هل حسااب ، نظرت هل، فتبدت هل تغري وهجها قليال  

 إحلرية يف عينهيا، مما جعهل يتعجب، يشعر ابلضيق، فيسأ لها:

 ــ "رش يدة".. غريب تعبريك كرد عىل عريض عليِك ابلزوإج..

 ــ ل أ بدإ  اي "ماجد".. لكن..

 ء فهم مين ؟..ــ لكن ماذإ ؟.. أ ل حتبينين.. هل ما حصل منذ دقيقة اكن ُسو 

نين معجبة بك حقا .. أاُبدكل مشاعرك بلك كياين.. أ متىن  ــ ابلعكس اي "ماجد".. إ 

 أ ن تكون إلرجل إلوحيد يف حيايت لكها..

 ــ حقا  ؟.. هذإ أ كرث مما كنت أ حمل به... إ ذن فلامذإ ترددك ؟..

 هزت رأ سها بأ سف:

 ــ ل أ دري ماذإ أ قول كل.. إل مر ُمعقد..

 ما هو تعقيده ؟.. ــ فرسي يل..

جاشت نفسها ابدلموع.. فاعتذرت منه، ويه تامتسك ما إس تطاعت، وقفت، مث 

 أ خذت طريقها لالنرصإف خبطوإت ُمتعجةل !

 

*** 
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 (6 ) 
 حبجرهتا، عىل فرإشها، إرمتت عليه، وإنفجرت يف إلباكء...

 يف إلوقت إذلي حُتب..

 يف إلوقت إذلي يُصارهحا حبيهبا حببه لها..

يف إلوقت إذلي يطلب مهنا إلزوإج.. أ قىص أ حالهما جتاهه.. تصطدم أ هنا أ مام 

مرحةل جديدة مل تُفكر يف حيثياهتا وإعتبارإهتا من قبل.. لقد تالحقت إملرإحل أ مام 

 عينهيا، لك مرحةل فكرت فهيا وعاشت معها بكياهنا..

 إ ..مرحةل طلب إلزوإج اكن أ خر ما فكرت فيه.. لكهنا مل تتعدإها تفكري 

إل ن عندما عرضه "ماجد" علهيا، فكرت بشلك رسيع يف إخلطوإت إلالزمة 

لتحقيق ذكل.. إحتل عقلها مشاهد إلرصإع بني "أ منة" و"إ سامعيل" زوهجا، وبني 

 وإدلها إحلاج "حسن"..

تصورت "ماجد" ماكن "إ سامعيل"، ويه ماكن "أ منة" أ خهتا.. حللت إملشهد 

 هالهتا إلنتيجة وإلعقبات !.. يف عقلها، وقاس ته يف خيالها...

وجدت أ ن أ ابها س يكون أ صعب مرإسا  مع "ماجد".. حامت  سيش تد.. إ هنا عاقةل 

كفاية وخبرية كفاية لُتدرك ذكل.. يه ل تريد أ ن هُتني حبيهبا، ول تريد أ ن تُدمر هذإ 

إحلب يف بدإية تأ لقه ووهجه وعنفوإنه.. لكن هذإ هو إلوإقع إملُر إذلي تفرضه 

 إلتجارب إلسابقات...

إنتابهتا إحلرية إلشديدة، إلتاع قلهبا ابلوجع، فزرفت شالل  من دموعها.. شعرت 

 معها ابلكرب إلعظمي.. فدعت هللا أ ن يُلهمها إلصوإب وإلِوفاق..

*** 
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يف إليوم إلتايل.. ذهبت "رش يدة" إ ىل لكيهتا.. قابلت "ماجد" هناك.. أ قبل علهيا 

ته اببتسامة ُمفعمة ابحلب، مل يعد بيهنا وبينه حاجز بعد بتجهم، وكربايء، إس تقبل 

قباهل علهيا  ُمصارحته لها مبشاعره إلرقيقة.. مل يكن من مناص تأ ثره اببتسامهتا، فأ مكل إ 

 بنشاط، أ لقى علهيا إلتحية، فردت عليه بأ حسن منه.. سأ لها:

 ــ هل أ نِت خبري إل ن ؟..

 ــ إمحلد هلل.. ساحمين اي "ماجد"..

 رحيين اي "رش يدة".. ما إذلي ضايقك ابل مس ؟..ــ صا

ــ صدقين مل أ تضايق، ابلعكس.. لقد كنت يف مقة إلسعادة.. لكن.. لكين كنت 

 أ متىن أ ن أ نهتي  من رساةل )إملاجس تري( و)إدلكتورإه( قبل أ ن ُأفكر يف إلزوإج..

 رمقها بُعمق، مث قال:

 ــ هل هذإ هو ما ضايقك فعال  ؟..

 ابعدة نظرها عن نظره:أ ومأ ت برأ سها، 

 ــ بىل..

 ــ مع ذكل فأ ان لن أ منعك من ُعلهم، بل سأُساعدك فهيام ما إس تطعت..

 ــ ُأدرك أ نك س تكون يل ِنعم إلعون..

 ــ إ ذن فدعيين أ تقدم إ ىل وإدلك، وأ خطبك منه..

 هتفت به، شاعرة أ ن حماولهتا للمتلص من معضلهتا خابت:

 قليال .. ــ ل.. ل اي "ماجد".. دعنا نصرب

مال رأ سه عىل كتفه، قُرب صدره، وهو يُفكر، ك نه يبحث عن ُمربر، مث أ لقاه 

 عىل لسانه، قائال :

ــ الكمك جيعلين يف شك من صدق مشاعرك جتايه اي "رش يدة"... أ هناك 

 خشص أ خر ؟..
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معان:  هزت رأ سها انفية اب 

 ــ الك، أ بدإ  اي "ماجد"... لن أ جد أ فضل منك زوجا  يل..

 أ نِت خمطوبة أ و ُمرتبطة بشخص أ خر غري معلوم يل ؟ ــ هل

 ــ الك.. لسُت مرتبطة هنائيا ..

 ُأفعمت نربة صوته ابحلرية، وهو يسأ لها:

 ــ إ ذن مفا إملانع من إخِلطبة حاليا  ؟..

 إصطنعت الابتسام، وحاولت جذبه جتاه وجه إلعاطفة:

 ــ وملاذإ ل نصرب ما دإم قد ربطنا رابط إحلب ؟..

 رأ سه يُعلن عدم إقتناعه، وقال بثقة:هز 

 ــ ل يكف .. ل خري للمتحابني إ ل يف إلزوإج..

زإءه، ومل جتد إ ل إلترصحي بنيهتا:  رخضت للمنطق إلسلمي، وأ علنت فشلها إ 

ــ بىل.. لكن اي "ماجد"، من أ جل خاطري، دعنا نصرب عاما  أ و عامني.. هذإ 

 رجاء خاص..

يف هذإ إملوضوع، ل نه شعر أ ن مثة ما مينع  عىل مضض كف "ماجد" عن إلنقاش

 إرتباطه هبا، عىل إل قل يف إلوقت إحلايل..

 وسارت إحلياة جبرعة رصينة من إحلب..

 

*** 
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 (7 ) 
 يف هذه إلفرتة تعرفت "رش يدة" عىل "ماجد" بشلك وثيق وُعيق..

 ود وأ رُيية:يف إ حدى جلساهتم قال لها حاكيا  عن نفسه بلك 

ــ منحين وإدلي الاس تقاللية عندما كربت.. أ و رمبا اكنت إضطرإرإ  للظروف 

الاقتصادية إلسيئة يف إلبالد لكها، حيث أ ننا من إلطبقة إلاكدحة إليت يعمل فهيا 

 إلفرد بلك طاقته، فال ياكد يكف  نفسه ليكف  غريه..

، وأ وجسها خيفة  من عاقبة تقد مه يف إلوقت إحلايل إل مر إذلي زإدها رهبة 

 ل ابها، حفمدت ترصفها، حىت ينفخ هللا يف صورته..

كذكل حرضت حمارضإته عدة مرإت، فهمت كيف يُفكر، عرفت أ رإءه يف كثري 

نه يتناقش مع إلطلبة يف كثري من إل مور، يتحدث معهم يف  من إُلمور إحملظورة !، إ 

دإرة إلبالد،  إلس ياسة أ حياان  !، يُطلق فهيا ما يُنفث عن إستيائه وخسطه عىل إ 

وينفث عن غضبه من حاهل إلبائس إدلفني.. يُعلن عن كثري من أ رإءه وك نه يرُثهيم 

 س ياس يا ، ويزيده وعيا  حبارضمه إلضارب رأ سه حتت إلرتإب...

 

ــ أ تدرون.. س ياسة الانفتاح يه إليت رفعت أ قوإما ، وخفضت أ قوإما ، وإس مترت 

إللصوص، وإزدرت إلرشفاء.. مُه مل يسلموإ كذكل  حىت بعد هالك ُمرشعها.. س يدت

نه رخاء مزيف خيوضه ضعفاء إلضمري،  مهنا.. فقد حتولوإ للصوص طلبا  للرخاء.. إ 

 ويبقى إلزنهاء فقرإء حىت إملامت، بعد أ ن يعدهمم إلرصإع إملرير مع إحلياة..

 

ــ إعتقدان أ ن مساوئ َمن س بق سزتول مبجرد إغتياهل، برصف إلنظر عن 

إختالفنا مع وس يةل إلقتل، لكن إس مترت س ياس ته، بل زإدت إملساوئ فرتة ورإء 

 فرتة..
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ــ إحلاةل الاقتصادية سيئة، للرشفاء.. إلش باب يظلون جوعى لنصفهم إل خر 

حىت وقت متأ خر من ُعرمه.. يلهثون ورإء ُُعةل تتدحرج عىل رصيف.. للشارع 

ياه إلبحر، تس بح، مصريها إلغرق يف إلفس يح بني إل قدإم.. لبالعة، ملياه رصف، مل 

 أ ُعق إل عامق !..

 

ــ مرص !.. أ ين هو موقعها إل قلمي  بني إدلول إلعربية.. أ ين ماكنهتا إلتارخيية 

وإحلضارية بني ُدول إلعامل ؟.. إ هنا اتهئة بني عصابة متسلسةل يعبثون مبصريها ومصري 

 أ هلها...

 

 وإملرسح، وإل عالن عامة  ؟.. ضاع ــ أ ين هو إلفن إلقدمي يف إلغناء وإلسيامن

ُمنجرفا  يف تيار إلزمن إملايض.. إ عالمنا إحلايل برمته ببساطة عبارة عن منطق معوج 

 مثري للغثيان !..

 

ــ ل أ دري، لكين أ رى إنقالاب  يف إملعايري.. إل خالق إلِفطرية تُسفه وتُشوه، 

وإلتحرض وإملدنية !.. إدلين إل خالق إلسيئة تُبارك ويُروج لها عىل أ هنا إلشطارة 

موضة قدمية، إل سالم جمرد عبادإت متخلفة، فكرته صادرة عن برش ل لزإم 

لعتناقها، ما دإم ميكل إملرء عامرإ  مع هللا.. هل يُفرس يل أ حدمك ماذإ تعين لكمة 

 "عامر" ؟!.. 

 

لك يوم ــ هل جتدون ما تتعلمونه هو إلتعلمي إل مثل ؟.. إلتعلمي يتضاءل اي سادة 

ننا  يف مرص.. سوإء إلتعلمي الابتدإيئ أ و إل عدإدي أ و إلثانوي.. أ و حىت إجلامع .. إ 

نُودل أ ذكياء، لنتعمل إلغباء.. هذإ وإقع ما ُيدث يف س ياسة إلتعلمي إملُتبعة حاليا .. إ ن ما 
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يُصنع يف تعلمي هذإ إلبدل لهو أ كرب جرمية تُرتكب فيه.. لقد حتولنا من جممتع قارئ 

طوإق للمعرفة، مشحوذ ابل بدإع وإلفكر إلبناء، إ ىل جممتع جاهل مشوه  مثقف

مشغول بتحصيل لقمة إلعيش وإلتناحر من أ جل إ حرإز أ ساس ياته فقط عىل أ حسن 

 إل حوإل..

 

ــ إنظروإ إ ىل بدلمك.. لقد اكنت أُوىل إلبدلإت يف إلزرإعة.. ماذإ أ صبحت إل ن.. 

إلفالحني، تس تحوذ علهيا أ دخنة إملصانع، بدلة رأ س مالية، خالية من إلزرإعيني و 

ينضم لها إلصانعني وإملمُتدنني.. إختفت إلقمي إلزرإعية، وحلت حملها إلقمي إلصناعية 

جنازإ  محيدإ ، لكن هذه إلقمي ل تس تقمي يف  إملادية.. قد تعتقدون أ ن يف هذإ تطورإ  وإ 

قوت عىل مثرها أ رض زرإعية يف إل صل، يقوم عىل فالحهتا أ لف إملرصيني، ويت

إلطيب ماليني إملرصيني.. ل تس تقمي هذه إملُثل يف جممتع زرإع .. هذه إلقمي تَُروج يف 

بدلإت صرإوية بعيدة عن إحتياجات إلكثافات إلساكنية، ل أ ن تتشعب يف مرإبع 

إلطني .. هذإ ما نصفه ابلرضب يف إل رض.. ابلتوسع حول حوض إلنيل.. ليس 

 إملناطق إلزرإعية إليت صنعها هللا قُرب حوضها إلطبيع ..إلتقوقع وإلتطوير عىل 

 

تكل اكنت إملرة إل خرية إليت مسعت هبا هذإ إلالكم، إذلي جعلها تزدإد إ جعااب  به، 

خالص أ ن هُيئي هلم لك إلظروف  ويزدإد دعاءها إ حلاحا إ ىل هللا عز وجل اب 

 لالرتباط، ويلُكال حهبام ابلزوإج إلسعيد..

حُتذره من إلالكم مع إلطلبة عن إلس ياسة؛ ل هنا ل تريد أ ن  مع ذكل فقد رإحت

ينهتي  به حاهل يف إملعتقل، فاحليطان لها أ ذإن، وإلقوة إحلالية تعمتد أ من إدلوةل يف 

 تأ مني إلسلطة..

 يضحك بقوة، وهو يقول ساخرإ ، ك نه يسوق ُطرفة:
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ة من إحملكومني ــ أ من إدلوةل بدل أ ن تؤمن للسلطة إلبالد وإلعباد، تؤمن إلسلط

 من أ جل نيل مغامن إلبالد.. صدقيين هذإ ما ُيصل اي عزيزيت..

 فتبتسم حبب، وهتز رأ سها عالمة عدم إجلدوى..

لكهنا إس تطاعت أ ن تُلخص لك مناقشاته مع طلبته بأ هنا إستياء عارم طاحف من 

صدر همموم، ظهره ُمحمل ابلبالاي وإل عباء، قدمه رإزحة ابل حابيل وإملشالك 

 ملُتشابكة..!إ

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8 ) 
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رمبا اكنت إملرأ ة أ كرث تطلعا  من إلرجل للزوإج، خاصة  مع طبيعهتا إملُفعمة ابحلب 

بدإع، جيمعها حببيهبا؛  لهيام، عرب تأ طريهام يف إ طار ذهيب منقوش اب  وإحلنان وإحلاجة إ 

 لتتدفق هل بلك صوره وسلوكياته يف رحب ورحابة وسعادة..

"ماجد" بدإ أ كرث إش تعال  لعاطفته، وإنشغال  بصاحبهتا، وتلهفا  لتأ طري إ ل أ ن 

 عالقته هبا..

ابس مترإر اكنت "رش يدة" مرتقبة ل جنازإت "ماجد" وترقيه يف جماهل، وتشعر يف 

 ذإت إلوقت بعذإب مبني هُيمين عىل نفسيهتا وحياهتا..

غة، بلكية إلزرإعة، اكن يف ذإت يوم.. بيامن اكان معا  يف أ حد جحرإت إدلرس إلفار 

"ماجد" يعرض لـ "رش يدة" عىل لوح إلرشح بعض إلنظرايت إخلاصة مبس تقبل 

حصائيات صادرة عن قياسات  حوض إلنيل مع تقدم إلعمرإن علهيا، شافعا  إ ايها اب 

عدإده أ حبااث  للكيته أ ثناء درإس ته...  رمسية قامت هبا مرإكز ابلقاهرة، زإرها أ ثناء إ 

  أ ورإقها ُمتابعة هل يف إهامتم وتركزي شديدين ملا يطرحه علهيا..اكنت يه تكتب عىل

بعدما إس توعبت هذإ إجلزء، شعرت ابجلزل والاغتباط؛ لتقدهما يف ُمبحث 

 إلرساةل، فقالت هل يف زهو:

 ــ ايه.. إل جناز يف إلرساةل مينحين شعورإ  ممتعا  للغاية..

 فلوح قائال  يف مرح فاكيه:

 ضا  ابل جناز ؟ــ مىت أ شعر أ ان أ ي

 ردت بربإءة:

 ــ هيا إ ذن.. أ ين موضوع رسالتك ؟..

نين أ قصد أ مر إلزوإج..  ــ دلي موضوع أ قوم ببحثه، لكن هذإ ليس ما أ قصده.. إ 

 بأ سلوب جذإب:

 ــ أ ها..
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 إقرتب حنوها، ومهس يف رجاء:

 ــ مىت أجُنز مرحةل يف مرشوع زوإيج ؟..

 مل ترد، فتابع يف هيام:

نسانة يل يف هذه إدلنيا.. أ ريد الاس تقرإر ــ أ ل تفهمني  اي "رش يدة"، أ نِت أ مه إ 

 معِك.. حيايت هنا تتلبد بسببك بعد أ ن إنقشع تلبدها بسببك أ يضا ..

 مل تس تطع إلتحمل، فقالت بعتاب خائر بنربة ُمعاانة:

 ــ وبعد اي "ماجد" ؟..

 إس تعار نربهتا:

 نعا  بتاات  بتربيرإتك..ــ وماذإ بعد معِك أ نِت اي "رش يدة".. لسُت ُمقت 

 مل ترد، إنتاهبا عذإب دإخيل فضحه وهجها، يف حني إس متر هو ابلضغط علهيا:

 ــ هناك ما توإرينه عين.. لو تُصارحيين اي "رش يدة".. صارحيين..

 مل تس تطع أ ن حتمتل، فقالت ويه تامتسك بقدر ما متكل:

 مكنين أ ن ُأعرضك لال هانة..ــ ل أ ريد أ ن أ هينك.. إ نين أ حـ.. أ عزك كثريإ .. ل يُ 

 إرتسمت عىل عىل وهجه معامل إدلهشة:

 ــ إ هانة ؟!..

معان:  سكت قليال  ك منا يس توعب إللكمة، مث سأ لها يف إ 

 ــ أ ي إ هانة اي "رش يدة" ل مسح هللا ؟..

 اتبعت، وك هنا مل تسمعه:

 ــ أ نت ل تس تحق هذإ اي عزيزي..

 اب رصإر ضاغط:

 أ خربيين مبا ختفينه عين.. ــ "رش يدة".. ابهلل عليكِ 



 - 34 - 

أ فلح ضغطه، وبدموع حارة، ونربإت مهتدجة قالت مهتمكة، حبراكت منفعةل، 

 ولكامت ُمتقطعة:

ــ يف إحلقيقة اي "ماجد" أ ن وإدلي منت دليه ثقافة إملدنية.. ليس هو وحده.. 

.. إمجليع هنا إعتنقوها كام لحظت.. يف طور إملدنية تغلغلت هذه إلثقافة يف جممتعنا

إ هنم ل يُزوجون بناهتم إ ل ملن يقبض ُمرتبا  كبريإ ، دليه شقة، ويس تطيع تقدمي همر كبري 

يضمن حقوقهن.. ل تتصور ما لقيته أ خيت "أ منة" من عذإب، ما لقيه زوهجا من 

 عنت وهُجد ل متام إلزوإج..

 ترإىخ يف مقعده، وهو ينظر لها بُعمق حزين، وقال بنربة هادئة بطيئة:

 فهذإ ما خُتفينه.. ل تريدين أ ن تُعرضيين ل ابِك.. ــ إ ذن

ختاذلت نظرته، نكس رأ سه يف خزي.. وبرسعة إقرتبت منه يف حنان، حثته 

 حبب:

 ــ إرفع رأ سك اي "ماجد"..

 مث ساقت ُمعتقدإهتا، وك هنا تُصححها هل، بنربة وإثقة ُمنتعشة:

أ عني شيبة ول ش بيبة.. ــ مل أ قل أ ن حاةل جممتعنا عىل صوإب.. إ هنا ل تقر 

ش بيبتنا أ حق ابلسعادة وإملرونة معهم.. صدقين.. برمغ تعلمي  وموإكبيت للتقدم، لكنين 

 أ كره هذه إحلياة إملُتلكفة.. أ شعر أ هنا مزيفة، ل تتوإءم مع فطرتنا...

ليه مس تأ نفة حديهثا بمتِن:  أ عطت مساحة للتفكري يف الكهما، مث توهجت إ 

من إلوهةل إُلوىل.. لكن إل ابء هلم قُدس ية ل ينبغ  ــ لو أ مكل لزتوجتك 

 ُمناوش هتا..

 بنربة هادئة تتعاىل عىل الانكسار:

ليه جممتعنا..  نين فقط حزين عىل ما وصل إ  نين متفهم.. إ  ــ ل بأ س اي "رش يدة".. إ 

 أ شعر إل ن حباجز قد منى بيننا..
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 بتصممي جارف:

 ما زلنا عىل إلودإد..ــ الك اي "ماجد".. ل يشء س ُيفرق بيننا، 

 بتساؤل حائر:

ــ كيف اي "رش يدة" ؟!.. كنت أ بغ  إخِلطبة عىل إل قل.. هذإ ما كنت أ زمعه من 

لينا إلطلبة نظرة مقيتة، عىل إل قل أ ريد إحلفاظ  تقديم ل بيِك.. أ ان ل أ حب أ ن ينظر إ 

 عليِك من أ لس نة إلناس..

ننا رإشدين..  ــ اي عزيزي.. لس نا صغارإ ، إ 

 ء عذري، مغغمت:وحبيا

 ــ حبنا رزين...

 وإس تعادت نربهتا إلعادية ويه تُتابع:

ــ ولُقياان مربر.. أ نت أ حد أ ساتذيت وخربإيئ يف تكوين رساةل "إملاجس تري" 

 خاصيت..

قناعه ببقية إلالكم،  أ نعشت قلبه لكمهتا عن إحلب، فابتسم، لكهنا مل تفلح يف إ 

بعصبية لعدة دقائق.. وجفأ ة وإهجها،  فوقف ورإح يتنقل يف أ جوإء إحلجرة ُمفكرإ  

 وإقرتح قائال  بطريقة تدرجيية:

ــ إمسع .. أ ل يُمكن أ ن يُوإفق أ بيِك عىل مد إخِلطبة عامني، ويف إلوعد سأ كون 

 يف أ مت إس تعدإدي مبشيئة هللا..

 هزت رأ سها انفية، وكست وهجها بعالمات عدم إجلدوى، وقالت:

 ــ هذإ تدبرٌي ل يروق وإدلي..

 مث ساقت هل بُرهاان :
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ــ أ تدري أ نه يشرتط عىل أ ي خاطب لبناته أ ل يتجاوز س تة أ شهر !.. يقول أ ن 

ل فهو يصنع من  ذإ تقدم للزوإج، فهو مس تعد ملتطلبات إلزجية ابلاكمل، وإ  إخلاطب إ 

 نفسه أ حضوكة، ويعبث ببنات إلناس..

 وقال مهبورإ : توقف يف ماكنه ُمفكرإ ، وقد خاب رجاؤه.. مع ذكل فقد إبتسم،

 ــ اي إ ليه.. منطقه يعجبين..

 مث تقلصت مالحمه، وقال بفتور:

 ــ لكن لل سف ل يس توي مع عرص إلكساد إلصعب هذإ..

 رفعت يدها إلُيمىن عالمة إلتوقف، وقالت بنربة إلرزإنة وإحلمكة:

 ــ هذإ قدران.. ينبغ  إلتحايل عليه وإستيعابه، بدل إلتصادم معه..

 مغزى الكهما، فسأ لها:مل يس توعب 

 ــ مفاذإ تقرتحني ؟..

 قالت بتفكري شارد:

ــ علينا إلتذرع ابلصرب بدون رمسيات؛ حىت ينفخ هللا يف صورتك، وتكمتل 

 إل س باب إليت جتعهل يضمن سعادة إبنته..

لهيا خماوفه:  أ بدى إ 

ليِك خاطب موإفق لرشوط وإدلك أ ثناء إنتظاران إملزعوم ؟.. ذإ تقدم إ   ــ وإ 

 ة جامعة لبوإعث إل مل وإلسكينة وإحلب وإلرومانس ية وإليقني:بنرب 

ــ إطمأ ن، ما دإم قد وقر يف قليب إمرٌؤ بعينه، فسأُويف هل، ولو حضيت حبيايت 

 يف سبيهل..

 أ مغض عينيه، وهز رأ سه ُمشفقا ، قائال  برقة وصدق:

 ــ كفاك هللا إلرش وإلُسوء اي عزيزيت..
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مي ليه، وقالت اب رصإر وإ   ان:توهجت إ 

ــ سأ نتظرك اي "ماجد".. سأ صرب ليس ل جيل.. لكن ل جل أ ن أ غتمن رضا أ هيل 

 ومأ وإك.. إ هنا إلسعادة إملظفرة.. صدقين..

 مل جيد الكهما َوفيا  لرؤيته، فقال:

ــ اي "رش يدة" إفهميين.. إخِلطبة س تحم  الِكان من متاعب س تقابلنا حامت  أ ثناء 

 الانتظار..

 عىل عدم إقتناعها، وقالت اب رصإر وتعقل: هزت رأ سها ابلنف  دلةل

ــ بل إفهمين أ نت.. ملاذإ نُغامر ابخلطبة، مث نضطر يف وقٍت لحق إ ىل فسخها 

ُمرمغني.. أ ل جتد أ ن هذإ من إلعبث إذلي ل يليق بعقلياتنا، كام أ نه أ مر ُمثري 

 ل حباطنا يف وقٍت حنتاجه لهِمِتنا ؟..

رأ ى ما يف أ عامقها، فشفى روحه، وإرتد إ ىل  تعلقت عينيه ثوإين بعينهيا، وك نه

 نفسه متفهام ، مث نكس برأ سه ُمعرتفا  عىل مضض:

 ــ الكمك لكه ِحمك...

 سادمه إلسكون دقيقة، مث مل يلبث أ ن عاودته فهيا نوبة إلمترد:

 ــ لكن كيف حتمكني بنتيجة قبل إلرشوع يف أ س باهبا ؟..

يف إلفرإغ، وقالت ببطء ك هنا جلست ُمس تكينة عىل مقعدها، أ طلقت عينهيا 

 تنقل من كتاب إل رسإر إخلف :

ــ إلوإقع خري خبري.. لس نا وحدان يف إلعامل.. حُتيطنا بالاي إجملمتع، متور بنا.. حنن 

 خشص وإحد متعدد ترسي علينا خمتلف إلرزإاي وإخلطوب..

 مث إلتفتت هل، وقالت بشفقة:

يف نفس إلوضع.. إ حدى صديقايت ــ أ تدري اي "ماجد".. دلي كثري من صديقايت 

إل كرب مين خمطوبة منذ س بع س نوإت.. مل تزتوج حىت إل ن.. تربطها خبطيهبا ِعرشة 
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وحب طويلني.. إ ن أ بوهيا يتطلعون جبدية إ ىل فسخ إخِلطبة لتفسحة إلطريق لها إ ىل 

إلزوإج قبل إفرتإسها وحش إلعنوسة إلرهيب، يهتمون خطيهبا ابل اننية وإلتقصري.. 

 تعتقد أ نه بعد هاذين إلوصفني س ميكث معها ؟..هل 

 نكس "ماجد" رأ سه أ سفا  وحزان ، ك نه يُرإجع نفسه، مث مغغم قائال :

نه ُيب فتاة حبا  جارفا ، كذكل يه حتبه، لكنه قطع  ــ ذكرتِنين بأ حد أ قاريب.. إ 

 عالقته هبا، ل نه أ درك أ نه س يظلمها معه بظمل إحلكومة وإجملمتع هل..

 توحدت رؤيهتم، فقالت بتحنان، ُمربرة ِوهجة نظرها:ك منا 

منا أ فعل ذكل حفاظا  عىل مشاعران إملقدسة إملتبادةل.. ل أ ريد أ ن  ــ اي "ماجد" إ 

 تنتابك مثة مشاعر سلبية جتاه وإدلي..

 إس تجاب لنربهتا إللطيفة وملرُبرها إملُقنع، فأ زرها قائال :

 حلياة من أ جكل.. ليُساعدان هللا..ــ لن أ فعل أ بدإ  اي حبيبيت.. سأُصارع إ

 

*** 
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نه يقوم  مرت شهور.. مل تعد "رش يدة" تلقى "ماجد" كثريإ  يف إل ونة إل خرية، إ 

مبحارضإته، مث خيرج مبارشة  إ ىل ُعهل يف إ حدى إل رإيض إليت يرُشف عىل زرإعهتا 

 إل مالك وإملباين حاليا ..من ِقبل إلُعامل، إلتابعة ملُزإرع سابق، ُمقاول ومن ذوي 

مل يكن إلرجل ُمهامت  هبا، يُويل مبانيه إل مهية إلقصوى.. رمغ أ هنا قُرب ضفاف فرع 

إلنيل، وعدم جدوإها للبناء حاليا  لاكن إستمثرها الاستامثر إل جدى.. لكنه إس تطاع 

 َولَكها أ ل يتغاىض عن إستامثرها ابلطريقة إملُثىل إليت تدر عليه زايدة من مال.. ذلكل

ملدير لها يرُشف علهيا ويرعاها، عىل أ ن يتسمل منه يف مومس إحلصاد نس بة كبرية 

 ُمتفقني علهيا من إل رابح..

ظل "ماجد" عىل هذه إحلال طويال .. مشغول  دإمئا ، ُمرهقا  ابس مترإر، ل يُمكنه 

حبيبته  أ ن يمُكل رسالته لـ"إملاجس تري"، كذكل مل يكن إلوقت يسمح هل ابلتوإجد مع

"رش يدة".. لكنه أ خريإ  وبسهوةل، إس تطاع أ ن يُقنعها بأ ن حترض معه لرؤية إحلقل 

إلوإسع إذلي يُديره ويرُشف عليه.. فذهبت معه تُرإفقها عدة أ دوإت للقياس، فكرت 

 أ ن تس تخدهما هناك لتخدم حبهثا...

ما أ ن أ طلت عليه حىت أُخذت مبنظره إخلالب، منذ س نني مديدة مل تنطلق 

عينهيا يف إخلالء إلرحيب ذإك.. إنطلقت فيه مبرح طفويل !، إس تغربه "ماجد"؛ رمبا 

 ل نه مل يلمس هذإ إجلانب هبا من قبل..

لهيا  عند إلعصاري.. جلسا سواي  جانب جشرة صفصاف متامخة للهنر، أ عادت إ 

ذكرايت إلطفوةل مبا مشلهتا من مظاهر ومشاعر ُعيقة، خاصة بشجرة إلصفصاف 

كذإك قُرب إلهنر حبقلهم إلقدمي.. قصت عليه ذكرى حياهتا يف إلطفوةل، كيف إلاكئنة 

إختلفت قبل أ ن تبلغ إلثامنة من ُعرها، كيف تمتىن أ ن تعيش حياهتا هنا يف حقل 

 مثل هذإ... قال لها بنربة حب حاملة:
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ن من ــ لو نَُكِون حياتنا هنا مثلام كوهنا أ ابئنا وأ جدإدان، أ بين دإرإ  من إلطني، ُمكو

 طابق وإحد أ و طابقني.. وأ جعكِل أ مرية  عليه.. ايإإإإه...

لهيا جفأ ة، وسأ لها مرحا :  جاشت نفسهام بتأ وه إلمتين وإحلمل إل رسين ذإك... إلتفت إ 

 ــ لكن هل يليق مبقامك اي أ مرية ؟..

 عوجت رقبهتا بأ سلوب فاكيه:

إود خميليت ــ هل متزح ؟.. عشت حيايت يُرإفقين هذإ إحلمل إذلي طاملا ر 

 ووجدإين... لكن..

برتت عبارهتا، بلكمة ل حتمتل إلزايدة علهيا بأ كرث مما تُوحيه من خيبة إلمتين.. 

 إلتقط مهنا هذإ إل حساس إملشرتك، إملُتفق بيهنام، فأ مكل نيابة  عهنا:

 ــ بىل، )لكن(.. أ ابِك لن يرىض أ بدإ  أ ن تعييش تكل إحلياة إلبدإئية إحلقرية..

 إلتفكري وهجها، ويه تقول: رشدت، كسا

ــ لن تكون بدإئية.. برمغ ذكل فهو ل ُيتقر إلزرإعة، لكهنا مقرونة مبخيلته عن 

إلفقر وإملشقة.. إملدنية ذإت ُسلطان عىل مثل هذه إلعقليات إلعتيقة.. ل تنىس أ يضا  

نه ُمنهبر بثقافة إ ملدنية أ ن حياهتم إملبكرة اكنت خالية من إ ماكنيات إلزرإعة إل ن.. إ 

نين  وتقدم تقنياهتا، إنامتءه لهذه إملدنية جيعهل يشعر ابلفخر دوان  عن أ ابئه وأ جدإده.. إ 

 أ عذره..

 ــ وَمن يعذران اي "رش يدة" ؟..

قالها بضيق وأ سف شديدين، فاقرتبت منه حبنان وحب، فأ دإر وهجه بعيدإ ، 

 فقالت هبمس بنربة إحتضان:

 هجدك إحلايل وتفرغك للعمل غالب ــ عزيزي ل تعتقد أ نه غائب عن إ درإيك

نين أ دري أ ن هذإ من أ جيل..  إلوقت.. إ 

 مث إعتدلت كام اكنت، وخفضت برصها حياءإ  وقالت:
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ــ ل تتصور مدى سعاديت وخفري بك اي "ماجد".. لكن ابلنس بة لوإدلي، مفهام 

 يكن فهو أ ب.. أ ب ل ُأحبذ أ بدإ  أ ن أ عوقه، أ و حتضين إلظروف أ ن أ فعل.. لهذإ ل

 أ ريد أ ن يتصادم ُمختاري بأ يب.. ل نكام أ حب خشصني يف حيايت..

رهاق، وقال يف بُؤس مرير:  تهند "ماجد" اب 

نين فقط أ شعر ابلهوإن وإلوصب وإلقهر.. أ حتاج  ــ اي "رش يدة.. ل َمالمة.. إ 

للمرأ ة إليت إخرتهتا؛ لتُساندين كام أ توقع، حتمل دورإ  حتمهل إلزوجة عادة ، لُتعني زوهجا 

 عىل إلتجرد دلوره يف إلرضب ابل رض، وإلسع  يف إلعمل، وإلكسب للمعيشة..

ليه يف شفقة، مث أ ردف بكربايء ُمتذبذب:  سكت برهة، فامي تُنصت إ 

نين  ــ ل يُمكنين الاس تقرإر يف حيايت وأ قوم بلك ما ينبغ  عيلَّ ُعهل وحدي.. إ 

دإرة معيش يت مبسكين..  دإئر بني كسب إلعمل صباحا ، وبني كسب إملال مساء ، وبني إ 

، أ مرض أ حياان  ول أ جد َمن ميد يل ابدلوإء  ل أ طعم طعاما  هانئا ، ل أ انم كفاية 

نين أ محل مه  يف لك وقت.. إ ن مسؤولية نفيس كبرية، ل  لُيعاجلين، وهيمت بصحيت.. إ 

 يُمكنين حتملها وحدي.. لقد تعبت...

حباط مرير وحرية ايئسة:  اب 

نين عاجزة عن إ  لالكم.. ل أ دري مباذإ ُأساعدك !..ــ إ 

 سادمه إلصمت دقيقة، قطعه قائال  بنربة الاقرتإح:

 ــ ملا ل تدعيين أ تقدم إ ىل وإدلك، وُأجرب حظ ..

 حاولت أ ن تعرتض، إ ل أ نه لحقها:

ذإ رفض فال خسارة دلينا، سنس متر يف خطتنا..  ــ إ 

 جتاوبت معه:

 اي "ماجد" ؟..ــ ماذإ لو وإفق ؟.. كيف سيُساعدك ذكل 

 قال حبامس وإل فاكر تتوإرد عىل ذهنه، ومن مث لسانه:
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ــ س يكون ذلكل ِنعم إلعون.. ُأدرك أ ن عدم إرتباطنا إلرمس  يعوقك عن دُع  

خفاءه ابس مترإر..  نين متأ كد من ذكل.. ختطفنا للقاء، تربيره، وإ  ابمتيازإت عديدة.. إ 

ر كام جيب.. إخِلطبة س ُتحفزين، لك ذكل يُرهقنا، ُُيبطنا، ويُعطل دُعنا لل خ

بدإع أ نوثتك.. سريفع من معنوايتنا، س ُيخفض لكيا  مهك  سأ تلقى دعام  منبثقا  من إ 

ليِك...  وقلقك من إملتقدمني إ 

 أ ومأ ت برأ سها ويه ما زإلت تس توعبه، قائةل برضوخ:

نين ُمقتنعٌة به... لكنين متوجسة  ــ أ نت ُمحق.. لك الكمك أ نت ُمصيب فيه.. إ 

 ة  من عاقبته..خيف

سكتا دقائق سارحني يف إجلو من حوهلام يُقامين حديهثام، يُفكرإن بُعمق، ابل خص 

 يه عام تُقرره ويتوقف علهيا..

 جفأ ة تنتفض، تنظر يف ساعهتا مبرح، تس تحيل وإقفة، ويه هتتف:

 ــ اي إ ليه.. لقد تأ خرت كثريإ .. جيب أ ن أ ذهب إل ن.. معذرة..

 ابرتباكها، تبع وقفهتا، لكنه اب رصإر، صاح قائال :تلعمث "ماجد"، إرتبك 

ــ لكنك مل حتسم  أ مران بعد.. هل أ تقدم إ ىل وإدلك ؟.. ل أ ريد أ ن أ فعل شيئا  

 دون رضاِك..

 قالت حبسم، ويه تُنسق هندإهما:

 ــ أ رجوك اي "ماجد".. ل تُفكر يف هذإ إل مر إل ن.. دعنا نؤجهل قليال ..

 .وركضت حنو إلطريق مبرح.

 يف حني تركته يف أ دىن حاةل بؤس مر هبا..

 

*** 
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 (10 ) 
مر يومان منذ هذإ إللقاء.. اكن إحلاج "حسن" جالسا  عىل مقعده إملُفضل بعد 

تناوهل إلغدإء مع أ رسته إليت تقلصت بعد زوإج بنتيه إلكبريتني، إنهتز فرصة توإجد 

أ مامه يف جلسة مسر إعتيادية، وقال وهو يُدإعب زوجته وإبنته إلُصغرى "رش يدة" 

 شاربه يف بشاشة:

ــ لقد حرض إ يلَّ ابدلاكن إليوم أ حد إلش باب، إس تأ ذنين يف حتديد موعد حلضوره 

.. ما رأ يمك ؟..  من أ جل طلب يد "رش يدة".. حفددت هل إلغد، مساء 

هئا ظهرت عالمات إلتربم عىل وجه "رش يدة"، إنتاهبا إلتوجس.. هكذإ يُفاج

وإدلها لك مدة بقدوم عريس جديد، يريد ِخطبهتا... دإر يف عقلها صوت "ماجد" 

وهو يقرتح علهيا إخِلطبة لتحفظها من هذه إملوإقف إحلرجة، إليت تُثري مهها وقلقها، 

 وجتعلها تس تعد جملاهبة عصيبة أ مام وإدلها.. يف نفسها هتفت ُمتحرسة:

 ــ ) ليتين رخضت لنصيحتك اي حبييب.. (

رحبت "زينة" بفرحة غامرة، تبادلت مع زوهجا حديثا  ُمعتادإ  يف مثل هذه 

 إملناس بات.. لكنه توقف جفأ ة، وقال قاصدإ  إبنته:

 ــ مل خُتربيين رأ يك اي "رش يدة"..

 علقت "زينة" عىل سؤإهل مبرح:

 ــ ل حترهجا اي "حسن"..

 فرد علهيا، قائال  بنربة ُمحايدة مشوبة ابلعتاب:

نين   أ سأ لها عن عزهما يف إلزوإج.. فس بق أ ن رفضت إثنني..ــ إ 

 ردت إلفتاة، ابقتضاب وبدلل يف ذإت إلوقت:

ــ اي أ يب.. تعمل أ نه ما زإل طريق إلعمل دلي يف أ وهل، مل أ نهتي  حىت من رساةل 

 "إملاجس تري".. وأ ظن أ ننا حتدثنا يف هذإ من قبل..
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 حبزم حامس:

 ، بعدما أ تفرغ لهذه إملرحةل..لن أ قبل إ ل إذلي أ راتح هل، وأ تقبهل

ــ ل بأ س اي إبنيت.. هذإ رضوري.. لكن إخلطبة لن تؤذيِك بيشء..ما دإم ميكل 

كامل  إملُتقدم تاكليف إلزوإج وإراتحت هل نفسك وتقبلتِه، فال ضري من إلتفاق عىل إ 

 درإس تك، وإلسري كام حتبني يف طريق علمك..

 أ يب..ــ ل أ ريد أ ن أ شغل نفيس هبذإ إل ن اي 

 ــ اي فتايت.. أ خىش عليِك إلعنوسة وإلكساد..

 ــ ل تقلق اي أ يب.. س يكون ذكل يف حينه..

ليِك ؟..  ــ وإخلُطاب إذلين يتقدمون إ 

 ترددت حلظة يف إلرد، تُفكر يف إ جابة مناس بة، مث قالت:

ذإ وجدت يف أ حدمه َمن يُناسبين، وأ تقبهل.. فهو ذإ  ــ ل ضري من تقدهمم.. وإ 

 تزوجه..إذلي سأ  

 ــ حس نا .. إ ذن لرنى ماذإ س يكون حظ هذإ إلشاب يف إلغد..

حضكوإ مجيعا .. غري أ نه َوقر يف نية "رش يدة" أ ن متنح حبيهبا إلسامح يف إلتقدم 

 لوإدلها..

 يف أ قرب فرصة !.

. 

*** 
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 (11 ) 
فضال  عن عدم إ ماكنية اكن إليوم إلتايل يوم مجعة، فمل تس تطع ُمقابةل "ماجد"، 

 إلتصال به أ صال ..

يف إلساعة إحملددة ابملساء.. حرض إلضيف، إس تقبهل إلوإدل يف جحرة إلضيوف، 

بيامن اكنت يه يف جحرهتا.. تس تعد لس تدعاهئا من ِقبل وإدلهتا، عىل محمل ييش بعدم 

عريس إلفارغ، الاهامتم، أ و مببالغة يف إل هامل، تعد لستياهئا وعدم رغبهتا ورفضها لل

 مضطربة إهلم..

مرت نصف ساعة، خفرجت جبانب وإدلهتا يف إملطبخ، وإليت ذكرت لها أ هنا 

عندما أ رإدت تقدمي إملرشوب، طرقت ابب إحلجرة، فأ خذه مهنا أ بوها، ُمعيدإ  إلباب 

 لوضعه إلسابق..

مرت نصف ساعة أُخرى.. وفوجئتا بعدها خبروج إل ب ومعه إلضيف، يُودعه 

إلشقة، مث يُغلقه، ويعود للجلوس يف إلصاةل ُمتجهام .. تقرتب منه زوجته عند ابب 

 وإبنته يف تعجب وإس تفهام !

 ابمتعاض أ جاب عىل تساؤهلم إخلف  قبل أ ن ينطقوه:

نه شاب طموح حقا ، لكنه ل يف  بطمويح يف زوجك اي عزيزيت..  ــ إ 

ت جبانبه رفت إبتسامة فرحة عىل مف "رش يدة"، يف حني تقدمت إل م، جلس

يضاحا .. قال برتإيخ:  تسزتيده إ 

نه ل ميكل شقة مؤهةل للزوإج، ل ميكل وظيفة تس تحق إلعناء، عائلته عادية  ــ إ 

 تُقمي يف إلقاهرة..

 إندهشت "زينة"، سأ لته يف عدم إهامتم:

 ــ ملاذإ تقدم إ ذن ؟..
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ما ُيلامن ــ يقول أ نه يرغب يف إخِلطبة ملدة عامني، ليضمن أ ن ُُيقق لفتاته لك 

 به..

مل تكرتث "رش يدة" ببايق إلالكم، مهت أ ن تُغادر إلصاةل إ ىل غرفهتا، لكهنا 

 توقفت وأ بهيا يقول لها يف هتمك:

 ــ أ عتقد اي "رش يدة" أ ن هذإ يتناسب مع عدم رغبتك يف إلزوإج حاليا ..

 إس تدإرت لتوإهجه، ويه حتاول إ خفاء رسورها، وقالت يف جدية:

 يب يف توقيته حامت  اي أ يب..ــ س يأ يت حامت  نصي

 ومهت مرة أ خرى أ ن تعود حلجرهتا، لكنه إس توقفها مرة أُخرى، قائال :

نه يقول أ نه زميكل يف إجلامعة، يعمل ُمعيدإ  بلكية  ــ عىل فكرة اي "رش يدة".. إ 

 إلزرإعة، وهو ُمعجب بِك للغاية..

ة، إس تدإرت مل تكد تسمع ما قاهل، حىت تسمرت يف ماكهنا، وقلهبا خيفق بقو 

 ببطء، وإلصدمة ترتسم عىل وهجها، بعني زإئغة، وبصوت مبحوح سأ لته تتيقن:

 ــ ما إمسه اي أ يب ؟..

نه "ماجد".. "ماجد صربي"..  ــ إمسه.. أ ه.. لقد ذكره يل.. إ 

 إنتاهبا دوإر عايت ُمفاجئ، لكهنا متاسكت.. حاولت أ ن تتحدث فتلعمثت، قائةل:

نه.. ايه  .. هو.. أ عرفه.. أ لتقيه أ حياان ..ــ حقا  ؟.. بىل.. إ 

 ويف نفسها هتفت بلك إلغضب:

ــ ) لقد فعلها إملهتور.. فعلها دون علم .. مك هو عنيد.. عندما أ رإه س يكون هل 

 مع  شأ ن أ خر.. (

 عادت إ ىل جملسها قُرب أ بهيا يف حسم، سأ لت متصنعة إلفضول حفسب:

 ــ وماذإ قال اي أ يب ؟..
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 عىل إلهاتف إذلي رن جفأ ة، أ جاهبا يف ود إس تحاله:بيامن قامت إُلم للرد 

ــ لقد حىك يل عن حياته وُعهل وأ فاكره وطموحاته.. بال شك هو حلو إملعرش، 

 جمهتد..

 حبذر وبنربة حيادية ما إس تطاعت، سأ لته:

 ــ وماذإ اكن ردك عليه ؟

 فند لها الكمه، ك نه يُلقمها إلطعام بقدر ما يكفهيا:

لبايت يف زوج إبنيت.. هذإ لك ما يُمكن أ ن يطلبه أ ب من ــ لقد صارحته مبتط 

شاب يتقدم لبنته يف ظروف هذإ إلعرص... لقد تفهم.. حاول أ ن يلح عيلَّ يف أ مر 

إخِلطبة.. لكنين أ رصرت عىل مطاليب.. مل يكن أ مامه غري أ ن يس تأ ذن وإعدإ  إ ايي بأ نه 

 س يكون عند ُحسن ظين.. هكذإ حفسب...

 تقول: تغريت نربهتا، ويه

 ــ لكن اي أ يب أ مل يكن من إملُفرتض ُمقابليت هل.. أ ن تتحرى رأ يي فيه أ ول  ؟..

 فاجئه ردها، مث برر حبزم:

ــ ظننتنا متفقني عىل هذه إلنقاط اي إبنيت.. أ ان أ طلب أ مور لزمة، وأ نِت ترفضني 

ذإ إنعدمت متطلبايت فيه، فال لزوم لرأ يك فيه..  إلزوإج حاليا .. وإ 

 هتا درجة:إحتدت نرب 

 ــ اي أ يب.. لقد أ خربتك من قبل أ نه عيلَّ أ ن أ تقبهل، ول هيمين ِغناه..

 عال صوته درجتني قائال  يف هتمك:

 ــ ماذإ س تفعلني بفقره وعوزه ؟.. هل س تظلني خمطوبة هل طوإل حياتيكام ؟..

 رقت لهجهتا درجة، قائةل تأ تلفه:

 ..ــ اي وإدلي أ قل إملتطلبات كفاية حلياة سعيدة
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ن لزمهتا إحلدة، وهو يقول:  إس تجابت نربته لنربهتا درجة، وإ 

ــ اي إبنيت أ ي منطق هذإ.. إحلياة إليت نعيشها إل ن تس تلزم رجال  ُمقتدرإ  لُيوإجه 

غالهئا إملزُتإيد يوما  بعد يوم.. كيف س تعيشون يف سعادة.. كيف س تعيشون أ صال  

 ؟..

 حاورته برضإوة:

 إية حياتكام، وقد اكنت بس يطة للغاية ؟..ــ كيف عشت مع أ يم يف بد

ــ إل مر خيتلف متاما .. يف إملايض اكنت إل مور لكها بس يطة، ل غالء، كنا 

نس تطيع أ ن نعيش عىل جسيتنا.. أ ما إل ن مفظاهر إحلياة تطورت، تطورت مطالب 

إلناس لكها مع تغري إلظروف الاقتصادية وإحلروب والانفتاح إلثقايف وإلعلم  

نين أ قول ذكل وأ فهمه برمغ ضأ ةل درجيت إلعلمية.. يف هذإ إلوقت إ ن مل وإحلض اري.. إ 

 تكوين مقتدرة، فلن تعييش..

 أ رإدت أ ن حتثه عىل إلتفاؤل:

 ــ إل مور ستتحسن..

 حبمكة ابلغة مشوبة ابلتحذير رد:

 ــ إل مور لن تتحسن.. إ هنا تزدإد سوءإ .. إ ن إلبالد تنحدر للهاوية صدقيين..

 اي وإدلي َمن تقول ذكل، وأ نت مهبور ابملدنية وتُساير توإبعها..ــ أ نت 

 هدأ ت نربته مع مناورهتا، فقال بُعمق:

ــ بىل اي إبنيت.. ينبغ  أ ن أ فعل.. إ ن مل أ فعل سأُذوى مع إملايض.. س تدوس ين 

ل إصطدمت به  جعةل إحلارض إلهادرة.. إ هنا ل ترمح، جيب أ ن أُساير هذإ الاهنيار، وإ 

إلصعود.. سقطات وقائية إحتسبهيا.. لكهنا حتمينا.. اي إبنيت إثنان ل يُمكهنام ُمقاومة يف 

هذإ الاهنيار.. ضعيف مل يتقوى لُيجابه إلغابة.. وحامل يعيش يف إملايض يمتسك به 

 ومبفردإته..
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 بنربة مقهورة رإفضة:

ري متفقة مع ــ هذه يه إملرة إُلوىل إليت أ فهمك.. منطقك جعيب اي أ يب.. مع أ ين غ

 لك مالبساته وفروضه.. تبدو يل كفيلسوف مبتدئ..

 مل يفهم معىن لكمهتا إل خرية، أ يعتربها مدحا  أ م ذم ؟، فتجاهلها، وقال ُمتعنتا :

نين أ درى مبصلحتك.. س تعلمني صدق أ بيِك بعد حني..  ــ عىل لك حال.. إ 

 مث إس تدرك بنربة ُمس هتجنة بعد برهة:

إذلي غري رأ يك هكذإ رسيعا  يف حلظة، وقد كنِت قبلها  ــ مث أ خربيين هنا.. ما

 ُمس تحس نة ملغادرته ؟

 بنربة مهتدجة تُوشك عىل الاهنيار:

نه شاب ممتاز..  ــ ل نين.. ل نين أ رإه يس تحق فرصة.. إ 

لهيا ُمطول ، مث خف إنفعاهل قليال .. إستشف مشاعر إبنته إلرقيقة، فاقرتب  نظر إ 

 ة رقيقة:مهنا يف حنان، قال لها بنرب 

نين أ فعل ذكل لصاحلك..  ــ اي إبنيت.. جيب أ ن حُتمك  عقكل، وليس قلبك.. إ 

ذن هللا.. نين أ ب.. لن تُدريك معىن ذكل إ ل عندما تُصبح  ُأما  اب   إ 

 ترقرقت إدلموع يف عينهيا، وقالت بصوت مهتدج:

 ــ لكن اي أ يب.. إلرجوةل ل تُقدر ابملال..

ُعنرص رضوري لس مترإر إحلياة يف هذإ إلزمن  ــ ل شك.. وإملال يدُعها، هو

 إلصعب..

ــ أ جد صعوبة يف تقبل هذه إملعادةل.. لو صدقت فال معىن لعيش إل نسان 

 بأ حاسيسه وفؤإده ووجدإنه..
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ــ إل نسان دليه عقل اي إبنيت، يُلجم به أ حاسيسه وجوإرحه حىت ل تتجاوز 

ن ختىل إملرء ع  نه ضاع ابنفالت أ حاسيسه حدودها مبا هو مرسوم أ ماهما.. وإ 

 وجوإرحه من ِعقاهلام..

مل تس تطع إلرد عىل رضابته إملتالحقة، فومجت ورشدت.. مل يكن يف إ ماكهنا 

إستيعاب إملزيد.. مل تس تطع إملكوث يف موضعها أ كرث من ذكل أ مامه، فقامت، 

 مس تأ ذنة يف إملغادرة إ ىل جحرهتا..

 لها إخلري أ يامن اكنت..مسح لها، مث دعا لها هللا أ ن هيدهيا ويسوق 

 

*** 
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 (12 ) 
 يف إليوم إلتايل أ عطت حمارضهتا لطالهبا بذهن يف غاية إلرشود وإلك بة..

بعد أ ن أ هنهتا، خرجت إ ىل إلروإق، فوجدته أ ماهما.. ما أ ن رأ ها حىت تنفس 

ليه يف عتاب مرير، إنزوى هبا يف ُركن غري لهيا.. نظرت إ  ُمثري  إلصعدإء، وإجته إ 

 لل نظار، وسأ لها ُمبتسام :

 ــ هل تعين تكل إلنظرة أ نِك عرفيت ؟..

رت بصوهتا أ نة مكتومة:  حدجته بنظرة جانبية، وأ ن

 ــ أ ها..

 علق برصه علهيا، فامي مل تتحدث، ك هنا تنتظره، فهز رأ سه يف حرية:

ما ــ لقد جربت حظ  اي "رش يدة".. مل أ خرس شيئا .. خطتنا تسري كام يه.. هذإ 

 رىس عليه حىت الكم وإدلك مع ..

 نظرت يف عينه، وبصوت مكتوم، ُمفعم ابلغضب، قالت:

 ــ لقد عرضتين ملوقف عصيب مل أ كن مس تعدة هل اي "ماجد".. ساحمك هللا..

 ــ ملاذإ ؟..

 ــ أ ل ترى وهجي  ؟..

 ــ أ رإه، وأ خىش أ ن يكون بسبيب..

مياءة حامسة، صدقت عىل لكمته برصإحة:  اب 

 بسببك..ــ 
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رإفقها إ ىل إحلديقة، جلسا سواي  عىل مقعد رخايم، حهثا عىل إحليك، فقصت 

عليه إحلوإر إذلي دإر بيهنا وبني أ بهيا... ملا إنهتت، أ صاهبم إلوجوم فرتة، قطعه 

 "ماجد" قائال :

ــ ل يُمكن أ ن تكون هذه يه إحلياة.. لو اكنت هكذإ لصح أ ن خُيلق إملرء وحده 

 لية اتمة، ما كنا ُخلقنا معا ..ليخوضها ابس تقال

ــ هذإ ما أ ان ُمقتنعة به، غري أ ن لساين مل يُسعفين به تو إللحظة.. ُخلق إلناس 

 نسال  بعضهم من بعض، متصلني مجيعا ، أ نسااب  وأ صهارإ .. ملاذإ ؟..

ــ متاما .. ملاذإ ؟.. هذإ هو إلسؤإل... ابلتأ كيد لُيدُعوإ بعضهم بعضا.. كيف بىن 

ضارهتم ؟.. هل تعتقدي أ نه يُمكن لمرٍئ ما أ ن يصنع بناية وحده ؟.. إ هنا إلبرش ح

 منظومة تعضد بعضها بعضا.. تتاكمل، تتأ زر، وترتإمح..

ميان:  س بحت بفكرها بعيدإ ، وقالت اب 

ــ أ تدري اي "ماجد" هذإ يُذكرين حبديث مشهور للنيب صىل هللا عليه وسمل: 

ذإ إش تىك منه "مثل إملؤمنني يف توإدمه وترإمحهم  وتعاطفهم مكثل إجلسد إلوإحد إ 

عضٌو تدإعى هل سائر إجلسد ابمحلى وإلسهر".. مك نفتقد لهذإ إملعىن يف عاملنا إلبائس 

 اي "ماجد" ؟..

 أ ومئ برأ سه تِباعا ، ُمشاطرإ  إ درإكها إ حساسها:

نين ميال للفكرة إل سالمية إملعتدةل هذه إل ايم.. ل ن  ــ بىل اي عزيزيت... صدقيين إ 

إلناس بعدوإ عن إل سالم؛ فذلكل حتولت أ رضهم إ ىل غابة.. غابة قاس ية ل يُرإعى فهيا 

 إ ل  ول ذمة، إ ل َمن رمح ريب..

 إرتفعت معنوايهتا لالكمه، وحتمست قائةل:

نين أ توإمئ مع هذه إلفكرة كثريإ ..  ــ إ 

ليه يف حرية:  مث إلتفتت إ 
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 نا ُمخطئني ؟..ــ هل تعتقد أ ننا إلصائبني ومجيع َمن حول 

ــ اي هل من سؤإل.. ل تُلقيه بنربة إلشك اي "رش يدة".. عدد من إلعلامء إذلين 

توصلوإ لكروية إل رض حارهبم إلعامل أ مجع، وأ نكر قوهلم.. قةل قليةل اكنت ُمحقة، فامي 

 اكن إلعامل لكه جاهل يعمهيم إلضالل..

 ُ تناثرين بعض إلوقت.. هزهتا لكامته.. وإس تاكنوإ مبشاهدة مظاهر إلطالب إمل

 عادت "رش يدة" إ ىل حالهتا، سأ لته يف مَه وإستياء خملوط مبحاوةل فاشةل للمرح:

 ــ ما هو إملوقف إل ن بعد ترسعك ؟..

لهيا شاردإ  ُهنهية، مث حنى نظره بعيدإ ، وقال يف غري ُمبالة:  نظر إ 

 ــ ل يشء..

 مث إنفعل قائال  مبرح:

ة هكذإ ؟!.. حىت وإدلك قابلين بلك إلرتحيب وإلود، ــ ل أ دري ملاذإ أ نِت متشامئ

 واكن رصُيا  مع  بلك لباقة..

 ابدلته إنفعاهل بلهجة جتمع بني إجلد وإلهزل:

 ــ ليس تشاؤما .. بل مَهٌ وضيق..

 ــ ما إذلي هيمك ويُضايقك ؟..

 ــ إذلي هيمين ويُضايقين هو أ نت.. حالتك إملتفامقة.. عنائك، وغُربتك..

ليه مهومه، فمتمت ُمعقبا  برخاوة:ــ نكس   رأ سه وقد أ عادت إ 

 ــ بىل، غُربيت..

 أ عاد نظره إ ىل عينهيا، ومهس يف حب ُمرهق، وإمتنان إحملروم:

 ــ مك تُقدرين حاليت  من لك زوإايها اي "رش يدة"..

 َوضعت قبضهتا حتت وجنهتا يف تأ مل جخول، وقالت ببسمة هامئة:
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 ..ــ إ ن إحلبيَب للُمحِب ُمحيطُ 

عزإز.. مث قال:  رد لها نظرهتا بنظرة إمتنان وإ 

ــ مثل هذه إلنظرإت وإللكامت من أ عز خشص عىل قليب، متدين بقوة عظمية ل 

 ميكنك تصورها عىل إلكدح وإملثابرة وإلتحمل من أ جكل..

 أ سعدهتا لكامته، فقالت حبامس:

 ــ لعلها تُقربنا قريبا ..

 رد ُمتبتال :

 ــ فلنترضع إ ىل هللا..

 أ منت عىل دعاءه:

 ــ بىل، فال ميان هو إلنجاة..

 

*** 
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 (13 ) 
مرت إلشهور، مرت ثقيةل ك هنا دهور.. معها تيقن إحلبيبيان تدرجييا  صدق منطق 

وفروض إل ب وإدلها.. لك يوم تزدإد صعوابت إحلياة، تتأ زم وسائل معيش هتا.. 

 وإحلب بيهنام يتأ جج ويش تعل !

لِكهيام.. عصبية، توتر، ُمعاانة وإضطرإب يف إلترصفات،  بدت عالماته عند

 تشوش يف إلتفكري..

مل يعد إحلبيبان يلتقيان إ ل اندرإ .. حىت إحتدم إلشوق بيهنام.. إلتقيا بأ حد إل ايم 

يف نصف إلطريق بني إللكيتني يف إجلامعة.. ظهرت عالمات إللهفة عىل وجه لك 

 مهنام، سأ لته:

 نت تقصد ؟..ــ ترى إ ىل أ ي ماكن ك 

ىل أ ين كنِت أ نِت  ــ كنت أ حبث عن ماكن تقبعني فيه، وها قد مت قصدي... وإ 

 تتوهجني ؟..

 بنظرت بشوشة متباعدة:

 ــ حيث أ كون بني يديك..

 إبتسم شاردإ  بزهو:

 ــ اي للمصادفة..

 أ ومأ ت ويه تُفكر:

 ــ مصادفة جعيبة فعال ..

ميان وهيام:  إزدإدت إبتسامته، قال اب 

 هو خاطر شوق لقلبني حتااب، إفرتقا عليه، وإجمتعا عليه..ــ بل 
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 ــ س بحان َمن مجعنا خباطر وإحد..

 متش يا معا  يف طريق إلزهور، سأ لها بنربة معذبة:

 ــ وبعد اي "رش يدة" ؟..

 تهندت تهنيدة ل تقل عذإاب :

 ــ ل أ دري اي "ماجد".. وأ نت ؟

 ابمتعاض، مث هبيام:

 ِوفاض إلشغف قد إمتلئ، وقد أ ن تفريغه يف حمهل.. ــ مثكل.. لك ما أ دريه أ ن

حاول أ ن يتناول يدها يف يديه، غري أ هنا أ بعدهتا عهنا بتلقائية، وإحتفظت هبا 

بيضاء من غري سوء يف كفها إُلخرى.. إندهش لها، فتلقت دهش ته، وردت علهيا 

 حبزم:

 .ــ معذرة، ليس قبل أ ن تكون بيننا عالقة رشعية ورمسية.. ساحمين.

جعاب:  قال بعد تفكري وإستيعاب وإ 

ــ بل ساحميين أ نِت، ليس عليك من حرج.. إحلرج عيلَّ وحدي.. شويق غلبين.. 

نِك أ مرية يف نظري، لها قدس ية ورفعة  لكن صدقا  معزتك يف قليب لك يوم تزيد، إ 

 ورشف ونُبل..

 خبجل وإطمئنان:

 ، وصفاء رسيرتك..ــ يرسين أ ن تتفهم تكل إملعاين، هذإ يمن عن ندرة معدنك

 بتغريد طائرين موس يقيني بديعني تبادل إلعزف يف س ميفونية إلشوق وإحلرمان:

 ــ يكفيين أ ن أ سري جبانبك، أ و أ تنعم بوهجك..

 ــ هذإ مؤقت، ومل يعد يشف  إلغياب أ و إلتقطع..

 ــ بىل، مىت جيمعنا عش وإحد اي "رش يدة" ؟.. مىت ؟
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 صالة.. ــ سؤإٌل أ لهج به اكلتسبيح بعد لك

نين أ تعذب بُعدإ  عنِك..  ــ إ 

 ــ أ شكو منك ُمجافتك..

، ختنقين..  ــ جمافايت أ صلتين إجلحمي.. إحلياة تضمحل أ مايم.. تضيق عيلَّ

ذإ إلتقينا فهو مر إلكرإم..  ــ أ ايم طوإل، أ سابيع ل نلتق ، وإ 

ن ــ كنت أ تصور أ نه يكف  كونك هدف ُيثين عىل إلعمل بعيدإ  عنِك بتفان.. لك

هذه إلفكرة جمرد ومه، فالُقرب منِك ابت مطليب يف لك حني، ويشغلين عن إلعمل 

 بكد..

ــ أ شعر ابجلفو يف رويح، يترسب إ ىل حيايت إجلامدة أ ساسا .. أ ين هو هنر 

 إحلب إذلي حفرانه معا  وصببناه معا  ؟..

عنِك ــ ما أ رإه إ ل قد جف ابلتنافر والانشغال.. أ صبحِت يف ضفة، وأ ان بعيدإ  

 عىل إلضفة إُلخرى..

 ــ دعنا نكرس هذإ إلتعود، وليجمعنا لقاء يويم حُناول أ ن نبعد فيه عن إل نظار..

ليه ليشحذ طاقيت إليومية حلفر تيارإ  لنا إ ىل  ــ أ رجوِك.. إ ين يف إحتياج إ 

 إملس تقبل..

 تعاهدإ عىل ميعاد يويم، وىَف لك مهنام به لل خر..

 مخس دقائق، س بع، عرش...

 يكف  جلرعة حب تكف  إملرء لتحسني مزإجه إليويم حىت موعدها إلتايل.. ما

 

*** 
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 (14 ) 
حددإ عدة أ ماكن لاللتقاء، أ مه خصائصها إلُبعد، وإلتنايئ عن إل عني إلفضولية، 

 ُمفضلني إل ماكن إلهادئة حيث يصفو إحلب وترتوي أ طرإفه..

نه من أ حد إل ماكن اكنت يف حمل  ُعهل.. إحلقل إذلي يرُشف عىل إلعمل فيه.. إ 

لهيا.. يعوضها إحلرمان من هذه إملعيشة إملسدودة من حولها، إليت  إل ماكن إملُفضةل إ 

 متنع عهنا إلنس مي وإلضياء وإلرحابة وإملنظر إحلسن، بعكس إلريف إل صيل..

حدى إملرإت، بيامن اكنت معه قُرب جشرة إلصفصاف، زإر  إل رض مؤخرإ ، واب 

 صاحهبا؛ ليتفقد إلعمل فهيا..

ليه "ماجد" يف إعتدإد، وهو هيتف ُمرحبا  يف إرتباك ُمفاَجئ:  هرع إ 

 ــ "عنرت بك" ما هذه إلزايرة إلسارة..

لهيا من ورإءه ابرتياب، مفا اكن من إل ول إ ل أ ن  غري أ ن نظر"عنرت بك" إمتد إ 

ليه، قائال :  قدهما إ 

ذن هللا تكون ــ ُأعرفك عىل "رش يدة حسن"  زميليت يف إجلامعة، قريبا  اب 

 زوجيت..

 أ ومئ إلرجل برأ سه ُمتفهام ، وإبتسم بود، ُمرحبا  هبا، صاحئا :

 ــ اي أ هال  وسهال .. أ نريت إحلقل اي أ س تاذة "رش يدة"..

 ردت خبجل:

 ــ بنورك اي س يدي..

 وابلغ يف ترحيبه:

 ــ اي هل من حظٍ عظمي أ ن أ لقاِك..
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 ي..ــ شكرإ  اي س يد

 مث إلتفتت إ ىل "ماجد"، وقالت بش به مهس ُمعتذر:

 ــ أ تركك إل ن اي "ماجد" لتتابع ُعكل.. إمسح يل اي س يدي..

 مفا اكن من إلرجل إ ل أ ن هتف:

ــ قسام  ابهلل ل تُغادرين قبل أ ن نتناول إلغدإء معا .. مع  إلطعام يف إلس يارة 

 س ُيحرضه إلُعامل لنتناوهل هنا حال ..

 معتذرة:تربمت، 

 ــ لكن جيب عيلَّ إلعودة، حىت ل أ تأ خر..

حلاح وإ رصإر:  اب 

 ــ أ ان أ قسمت عليِك.. هل تنقضني قسم  ؟..

 بِضيق وجعز:

 ــ الك، ولكن...

 أ حبط حماولهتا بربود ُمتودد:

 ــ ل دإع  للكن.. س نأ لك معا  ليصري بيننا عيشا  وملح..

 احه..مل يكن من مناص رفض دعوته، وإخلضوع لضغط إ حل

وابلفعل.. إس تدعى أ حد إلُعامل، وأ حرض طعاما  ُمغلفا  من س يارته، اكن ينوي 

 تناوهل يف فيلته إلقريبة من إل رض، لكنه أ ثر ُمشاركته لالكهام..!

جلسوإ عىل فرٍش نظيف عند إلشجرة، رصوإ عليه إلطعام إلفاخر، رإح "عنرت 

حلاح ش  ديدين..بك" ُيهثا عىل تناول أ صناف إلطعام ابعتناء وإ 
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بعد إلطعام، نظرت إ ىل ساعهتا، فتوترت، إعتذرت يف ضيق، حىت تُغادر من 

أ جل أ ل يغضب مهنا وإدلهيا.. فعرض علهيا "عنرت بك" توصيلها، لكهنا رفضت، 

 ُمنوهة  هل أ ن س يارهتا إلصغرية معها.. إس تأ ذنت ورحلت ويه حتث إخلُطى..

طرإف إحلديث معه عن أ مكل "عنرت بك" جملسه مع "ماجد"، مىض يتجاذب أ  

"رش يدة"، إضطر إلثاين أ ن يرس هل ببعض تفاصيل عالقته معها، حىت يتأ زر معهم 

 قلبا  وقالبا ، وُيفظ رسهام ويُرإعهيم مبا يتفق وأ ماهنم..

 

*** 
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 (15 ) 
مرت إل ايم، وإل سابيع.. ويف يوٍم غامئ.. مباكٍن أ خر بعيد عن إل نظار، حيث 

 أ قبلت عليه بوجوم وإغامتم، قالت هل:يلتقيان 

 ــ دلي أ مر حزين أُخربك به..

 قال ابقتضاب وك بة:

 ــ دلي كذكل أ مر ُمس تفز ُأخربك به.. لكن بُويح خبربك أ ول ..

 هبَم وإستياء:

ــ لقد تقدم إ يلَّ أ مس رجٌل يكربين بعرش س نوإت.. به لك ممزيإت إلرجوةل 

 حد وصف وإدلي.. ابل ضافة إ ىل إلِغىَن وإلرثإء، عىل

ليه، لكنه قال ابس تخفاف:  إنتقل إغامتهما إ 

 ــ أ ليس خشصا  مثل لك إل شخاص إذلين يتقدمون ؟..

ــ الك.. برز من حدييث مع وإدلي متسكه به.. يبدو هذه إملرة ممتساك  بفرصة، ل 

يريد أ ن تضيع مين.. خاصة  أ ن ُُعري يتقدم، كام أ ن هناك مشاريع ُمشرتكة يبغيان 

بر   إهما..إ 

 أ طرق ُمفكرإ ، مث قال ُمتفهام :

 ــ إ ذن فهذإ هو إلسبب..

لهيا، وك نه إستنفذ لك حيهل، وسأ لها:  مث نظر إ 

 ــ ماذإ تقرتحني ؟..
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 حبركة تُبدي عدم إجلدوى، قالت ابستسالم:

ــ لن أ فلت منه هذه إملرة.. لقد أ خربين بأ نه أ اته ابحملل، وس يحرض مرة أ خرى 

 من أ جل تقابلنا.. وس يدع لنا فرصة لالنسجام وإلتعارف..غدإ  يف زايرة رمسية 

 حجظت عيناه، وبدإ عليه الاستنفار، وبنربة توجس:

 ــ هذإ َجد خطري..

قت عىل نتيجته: حباط صدر  اب 

 ــ ابلطبع.. خطري.. س يلغ  مشاعران إ ىل إل بد..

 نفض رأ سه، وأ حبط حتليلها:

 ــ ل تقويل ذكل اي "رش يدة"..

 هنم أ طياف إلمتين وإل حالم، فغمغم بسخط:مث طافت أ مام أ عي

 ــ مك أ حسد جيل أ ابئنا.. اكنت إحلياة بس يطة وسلسة وأ رسع منا..

ــ لكنا إقرتان منذ صارحتين مبشاعرك إُلوىل منذ عامني، لول ما أ صاب جيلنا 

من عطب وبطء يف لك يشء، برمغ أ ن طاقتنا إملُضاعفة أ كرب من طاقة إجليل 

 إلغابر..

 دفع مثن َمن س بقوه، وإملُتحمكني فيه..ــ جيل ي

 لفهتم دقيقة مصت، مث ابهامتم سأ لته:

 ــ أ فصح يل اي "ماجد.. إ ىل أ ي مدى تقدمت حىت إل ن يف إدخارإتك ؟..

ــ هذإ ما كنت سأُنوه كِل عنه يف خربي... إمسع  إملصيبة... صاحب إل رض 

 خُيونين، يهتمين ابلرسقة، والاحتيال !

 تفت:هالها إخلرب، فه 

لهي .. كيف ؟.. وملاذإ ؟!  ــ اي إ 
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 ــ خالف يف إحلساابت عىل نس بة إحلصاد، برمغ مرإعايت لل مانة بشهادة هللا..

 لفهم إلصمت، مث متمت قائال :

 ــ ل أ ظن أ ين سأمُكل إلعمل معه من بعد..

 بنربة كسرية، مشوبة ببعض إل مل:

 ــ وُعكل يف إجلامعة ؟..

عىل ُعيل يف إل رض، ومل يعد يل فرإغا  ُمدخرإ  ل هناء ــ كام تعلمني.. لقد ركزت 

رساةل )إملاجس تري(، كام أ ن ُماكفأ ت إمتحاانت إلشفوي وإلعميل ليست اكفية 

 ملتطلبايت..

 حبرسة وندب حلظهام معا :

 ــ عامان ذهبوإ أ درإج إلرايح..

 برر مبُعاانة:

هجدان وكدان حبثا  ــ إحلياة مغروسة ابل شوإك، ل نظفر برحيق إل زهار بقدر 

 عهنا..

مشلهم إلسكون، وك منا غامت إدلنيا  أ كرث من غميها إملُنايخ يف أ عيهنام، وأ حست 

 أ هنم وصلوإ للهناية، فسأ لته حىت ل تضطر يه للتحمل عئب إل جابة:

 ــ هل ترى أ هنا إلهناية ؟..

 إمتعض مما تُثريه من جو قامت:

 ــ ملاذإ حتمكني ابلهناية.. ؟..

 رى أ مال  بعد هذإ إلرسد لوإقعنا إخلائب إملرير ؟..ــ هل ت

 ــ أ ين "رش يدة" إملُفعمة ابل مل، وإليت طاملا صربتين وحفزتين ووعدتين ؟..
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ــ يترسب إليأ س إ ىل كياين.. أ خىش أ ن ينهتي  لك ما بيننا يف حاةل إنكسار 

 عابرة...

 ــ وحبنا ؟..

 ــ حبنا ليس أ قوى من وإقعنا..

 ني إملعيشة بدوين، فأ ان لن أ عيش أ بدإ  مع غريك..ــ إ ن كنِت تس تطيع

 ــ متكل إل رإدة ل نك رجل، لكنين ل أ ملكها ل ين أ نىث..

 ــ متلكني الاختيار..

نين ضعيفة..  ــ إ 

 ــ ضعفك قوة..

 تبادل نظرة ُعيقة، مث سأ لت يف حرية:

 ــ ما إذلي تطلبه مين ؟..

 ــ إملُقاومة..

 ــ ُأقاوم وإدلي ؟!..

 قاويم إختياره؛ ل نه حقك..ــ 

نه ُيرتم حق ، لكنين مطالبة ابحرتإم رأ يه..  ــ إ 

سادمه إلصمت، وك هنم تعبوإ من إلالكم.. يُقلبون إحللول وإلوقائع، بدون 

 جدوى.. ُُياولون كسب وقت يف إلزمن إلضائع !..

 عاودته أ حالم إلمتين إملتودلة من حاةل إنعدإم إحليةل وإلرسوب:

 أ ن نزتوج بال إكرتإث ل هلينا.. ــ لو نس تطيع

 ــ لن يكون ذكل محيدإ ..

نه جمرد متين..  ــ ُأقر بذكل.. إ 
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 ــ إ هنم أ ابئنا، أ عىل مزنةل  من إلبرش ابلنس بة لنا..

ذإ مل يرغبوإ يف إلتعاون معنا ؟!..  ــ ما شأ هنم بنا إ 

 ــ رمبا نوعٌ من إلتحمك، أ و يه إملسؤولية..

 عىل أ مرمه يف هذإ إلزمن إلسقمي..ــ أ و مُه أ يضا  مغلوبني 

 ــ أ صبَت َسهام  من إحِلمكة..

لت حال ما قبل  ــ لو اكن هذإ هو إلوضع بعد حرب الانتصار إملزعومة، لفضر

 إحلرب..

 حضكت ُمرمغة، وقالت:

 ــ ِذكرإها ابلغد..

 رشد ُهنهية، مث بنربة راثء ُملهتبة:

 إ ىل إحندإر أ لعن.. ــ تسعة عرش عاما  من الاحندإر، إحندإر يُسلمنا

 وإنهتيى إلالكم، إ ل من بعض إلسخط وإحلرسة..

 إفرتقا يوهما بعد تفويض إل مر هلل عز وجل..

 فقد نفدت من أ يدهيام إل س باب..

 

*** 
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 (16 ) 
يف إلليةل إلتالية.. حرض إلعريس إملُنتَظر ملزنل عروس ته إملُحمتةل.. حهثا وإدلها 

إلضيافة انمقة نقام  مكبوات ، لتجد أ ماهما رجل مأ لوفا  لها،  عىل ُمقابلته، دخلت جحرة

 يقف لس تقبالها...

 ــ "عنرت بك" !..

لهيا، وسأ ل بريبة  تفاجئت به، هتفت ابمسه تلقائيا  يف دهشة عارمة، فانتبه أ بهيا إ 

 مشوبة ابلتفاؤل:

 ــ أ تعرفني "عنرت بك" ؟..

ظهر... مل تس تطع إلرد عىل اكن "عنرت" يف أ عىل مس توايت إل انقة وُحسن إمل 

 سؤإل وإدلها، فا جابهتا معناها الاعرتإف برسها، عالقهتا إلعاطفية إل رسة بـ"ماجد"..

 يبدو أ ن "عنرت" قد فهم هذإ، فرد برسعة:

ــ دلي صدإقات يف جامعة إلفيوم، أ طل علهيا كثريإ ، ولقد إنتقوإ يل أ حد ُمعيدين 

 يل جتاه إلقاهرة..لكية إلزرإعة إملتفوقني لال رشإف عىل حق

 صاح إل ب ُمتفهام ، مث ُمتكهنا :

 ــ أ ها، لبد أ نه أ حد زمالئك اي "رش يدة"..

 أ ومأ ت بدون تعليق، ويه تنظر إ ىل "عنرت بك" ُمشوشة إلتفكري..

 أ شار إلوإدل علهيم ابجللوس، ورإح "عنرت" يُرحب بـ"رش يدة":
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 ــ مرحبا  بِك اي عروسة.. ما شاء هللا عليِك..

 إل ب إلتنويه عن إملناس بة: وإبتدر

ــ من إجليد أ ن تكون هناك صةل كِل اي "رش يدة" ولو طفيفة ابلس يد "عنرت"، 

 فهو حارض إليوم بشلك رمس  لطلب يدِك..

 رد إلرجل يف زهو:

 ــ هذإ يرُشفين اي أ نسة "رش يدة"..

 فاسرتد إحلاج "حسن" وك نه ينمت  لصف إبنته:

 س يد"عنرت" أ نه رشط دليَّ أ ن توإفق "رش يدة" أ ول ..ــ لكن عليك أ ن تعمل اي 

 تلقى "عنرت" إل شارة إليت ل تغمض عن رؤيته:

 ــ ابلطبع.. هذإ عني إل صول، وأ نمت أ هل إل صول..

بدإء رأ هيا، لكهنا اكنت ما زإلت تشعر ابلضطرإب يف كياهنا  إس تحهثا إل ب عىل إ 

لهيا، برمغ علمه  زإء "عنرت بك"، وتقدمه إ  جابة ُمامطةل إ  بعالقهتا بـ "ماجد"!، فردت اب 

 متوقعة:

 ــ أ حتاج للتفكري، وللتعارف أ كرث..

 رد إل ب ابنرشإح، وإبتذإل:

نين أ ب مرن  ــ من هذه إلناحية ل تقلق .. سأ منحكام إحلرية يف إلتعارف.. إ 

 للغاية..

 حضاك إلثنان، وعقب "عنرت":

 اي حاج "حسن".. ــ هذإ صيح، إملرونة تُسهل كثري من إل مور

لهيا:  مث إس تدرك بثقة، ُموهجا  إحلديث إ 
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ــ أ نسة "رش يدة" دلي الاس تعدإد إلاكمل ُلجيب عىل لك أ س ئلتك، وأ ان ِمكل 

 ميينك يف أ ي وقت ما دإمت إلهناية مضمونة يل..

 سأ لته ويه تبتسم بسخرية متوإرية:

 ــ هل هو غرور ؟..

 ــ ليس كذكل، لكنه ثقة ابلنفس..

 د يضمن إلهناية اي "عنرت بك"..ــ ل أ ح

 ــ رمبا..

 تبادل نظرة متسائةل طويةل.. فقاطعهام إل ب، وهو يقول هل:

 ــ أ ليس من إل جدى أ ن تبدأ  من إل ن إلتعريف بنفسك ؟..

أ ومئ "عنرت"، ُمسرتُيا  ملُبادرة إل ب، ك هنا تُنقذه من عيهنا إلثاقبة، فاعتدل، 

 وقال يف إعتدإد:

ة " رجل أ عامل ُمقاول منشأ ت وعقارإت، أ مكل إلعديد من ــ أ ان اي "رش يد

 إملباين، ودلي عدة أ رإيض قُرب إلقاهرة..

 أ ضاف إل ب يف حامس، يُغرهيا بطريقة ُمتوإرية، ك نه يُزكيه أ ماهما:

ــ هذإ وهو رجل نزيه، جمهتد، تُوفيت زوجته منذ عدة س نوإت، ظل وفيا  لها 

 زتوج ويس تقر..لك تكل إملدة، حىت قرر أ خريإ  أ ن ي

 إسرتد "عنرت" منه إحلديث:

ــ منذ أ شهر كنت أ حبث عن إمرأ ة مناس بة ذإت حسب ونسب وجامل 

وأ خالق، حىت رأ يتك فـ.. يف إجلامعة.. ُأجعبت بأ مرية.. فرغبت يف إلفوز بك، خاصة  

أ نين مل أ جد أ حدإ  أ حق بِك مين، ومنذ رأ يتك إرتفعت معنواييت كثريإ ، وإرتقت نفيس 

 ه يدعوين أ ان نفيس لدلهشة وإلعجب..عىل وج
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إنتاب "رش يدة" غيظا  هائال ، كبتته يف صدرها، مل تس تطع حتريره إ ل عندما رن 

جرس إلهاتف يف إلُردهة، فاس تدعت أ هما وإدلها لتلرقهيا ابخلارج.. خفرج إلرجل وهو 

 ل جيد غضاضة، ول ُيمل أ ي عئب هنايئ لرتكهام وحدهام، بل لعهل اكن ُمتحمسا  

 ذلكل.. وفرغت إحلجرة من سوإهام..

ليه بتوعد، قالت هل:  نظرت إ 

 ــ ل أ دري مباذإ ُأعلق ؟..

 قال ُمدإعبا ، وك نه يرتجاها:

 ــ علق  ابلرضا..

 بوجه ُمنفعل، ونربة مضطرمة:

 ــ أ نت تعمل أ ن هناك خشص يبغ  إلزوإج مين..

 أ جاب بربإءة وبرود:

ليس هناك عالقة رمسية تربطكام، ذلكل ــ أ نسة "رش يدة"، لقد تأ كدت بنفيس، 

 تقدمت.. خاصة  أ نين ُمعجب بِك للغاية و...

ليه، وك هنا تذكرت شيئا  أ اثر روعها وإستنفارها، فسأ لته بتشدد، ويه  حتولت إ 

 ترتقب سكناته قبل حراكته:

 ــ هل إفتعلت مسأ ةل ختوينه يف إحلساابت من أ جل أ ن تظفر يب ؟..

 جا  عىل إ هانته:إنفعل بأ دب ُمصطنع، ُمحت

 ــ هذإ جريء كفاية أ نسة "رش يدة"..

 برصإمة:

 ــ ل تظن ل ننا تناولنا إلعيش وإمللح أ نين ُأدإهنك..

 هددته نربهتا، فتخىل عن إصطناعه:



 - 73 - 

 ــ ل أ ريدك أ ن تدإهنريِن.. أ ريدك فقط أ ن هتديئ، حىت ُأفرس..

 ابنفعال ش به ُمهنار:

زإء ترصفك إدلينء مع "ماجد"..ــ ماذإ س تفرس ؟.. تنتابين حرية  زإءك وإ   ُمقَزَزة إ 

زإء إ هانته لفظيا ، إ ل أ نه متاسك ُمغريإ  أ سلوب دفاعاته:  إنفعل إ 

 ــ إمسح  يل أ نسة "رش يدة"... صدقيين لقد تقدمت بلك برإءة وحب..

ــ إ ذن فلامذإ تقدمت وأ نت تعمل نيته يف إلزوإج مين، لقد رصح كل بذكل أ مايم 

 ؟..

 ىل سؤإلها، ودإورها قائال :مل جُييب ع

نه خشص غري نزيه.. نه ل يس تحقك.. إ   ــ إ 

 بنربة ُمتحدية:

 ــ حقا  !.. وكيف إكتشفت ذكل ؟..

 بأ سف:

 ــ "ماجد" ليس كام تتصورين..

 ــ هل س تخربين أ نمك خمتلفني يف حساابت رشكتمك..

 ــ وهل صدقِت نزإهته ودفاعه ؟..

 بلك ثقة:

 حمك  عليه..ــ ليس دلي ذرة شك يف 

 ـــ أ نصحك مبرإجعة حمكك عليه..

 تبادل نظرإ  ُعيقا ، مث قالت ُمتوعدة:

 ــ حىت لو اكن تشكيكك يف حمهل، فال أ عدك بقبويل كل..

 هز كتفيه، وحهثا قائال  بثقة:
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 ــ فقط إمنحيين إلفرصة..

 حبزن وحرسة، وإحتقار خف :

 كني بفرصة؛ ل نه فقري..ــ لل سف دليك فرصة؛ ل نك غين، فامي مل ُيظى إملس

 رد حبزم:

ــ إلفقر يعين إلضعف، وبفقره س يقودك إ ىل إلتعاسة.. ل أ ظنك ك نىث تُفضلني 

 رجال  ضعيفا ...

 إكتىس وهجها بعالمات إلعجب وإلسخط، وقالت:

 ــ لك نين أ مسع أ يب بصوت خمتلف..

نين حمظوٌظ به..  ــ وإدلك رجل يقطر حمكة، إ 

ذإ ابل ب يدخل عىل إلس  رية، فيسمع إللكمة إل خرية، فُيعلق مبرح:وإ 

 ــ مبَن أ نت حمظوظ ؟..

 ابحتفاء وبلهجة خمتلفة:

 ــ هبذه إلعائةل إلطيبة..

تقوم "رش يدة" مس تأ ذنة للخروج بوجٍه عكر، فيُؤذن لها بلُطف وك منا مل ياُلحظا 

 تعكرها..

 ري..يمُكل إلثنان سواي  حديهثام، متفقني عىل أ ن يدعا لها ُمهةل للتفك

 

*** 
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 (17 ) 
يف إلصباح.. جتلس "رش يدة" وجبانهبا "ماجد"، عىل مقعدهام إملُفضل يف حديقة 

إجلامعة، وعىل وهجهيام تظهر معامل إل ىس وإلصدمة.. مل يعبئا هذه إملرة ابلبتعاد عن 

 إل نظار، ك ن مصيبهتام أ كرب من جمرد إلظهور معا ..

 هتف "ماجد" يف غضب:

 أ طاح يب ليحتل ماكين..ــ إلوغد.. 

 رصحت ُمندهشة:

 ــ مل أ كن أ تصور أ ن يكون هو..

 بغرية عاتية:

ــ مل أ حب نظرته كِل عندما إقتحم خلوتنا يف إخلالء عند إلشجرة.. كام أ نه مل 

يدعوين أ بدإ  من قبل لطعامه، كنت دإمئا  أ ملح إس تئثاره ابلطعام إملُغلف وحده دإخل 

 فيلته...

 بلك برإءة بعد تأ كده من عدم إرتباطنا رمسيا .. ــ تعلل بأ نه تقدم

 مث أ ضافت بسخرية:

 لقد بدإ أ نيقا  للغاية، تغري كثريإ  منذ رأ يته أ ول مرة معك يف  حقهل...

 حبرسة وعتاب:

ــ أ رأ يِت اي "رش يدة".. أ نِت تعلمني إل ن مك كنت حمقا  يف طلب خطبتنا.. اكنت 

 س تحمينا من هذإ إملوقف إللعني إل ن..
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 إبتسمت ضاحكة، رمغ ما تشعر به من مرإرة، وقالت:

ــ ك نك مل تفعل حيامن تقدمت لوإدلي !.. أ مل يرفضك ؟.. إلنتيجة وإحدة اي 

 عزيزي..

 فانتابه إلرشود، وردد قائال  يف إ حباط:

نين إ ىل إل ن مل أ حقق من إملنجزإت إلكثري إذلي ُُيسن  ــ فعال  إلنتيجة وإحدة.. إ 

 إدلك..من لياقايت أ مام و 

 بنربة ُموإس ية: 

باك إلعنكبوت..  ــ كل إلُعذر.. إلكساد يتشعب كش ِ

 أ ردف بنربة إنفعال، مث أ سف، فكربايء:

ــ لول هذإ إملُس تغل إملُغرض لكنت إس تطعت إحلصول عىل مبلغ مقبول من 

جمهود إحلصاد إذلي تعبت يف جتويده.. لكنه َخونين.. وابلتايل حفظا  لكرإميت فقد 

بنسبيت إملتفق علهيا، حىت لو خبس ين حق ، وُمزمعا  عىل فض ما بيننا من متسكت 

 رشإكة..

 ــ ماذإ س تفعل بعد ذكل ؟..

 ــ ل أ دري.. إ نين حمصور إل ن بينك وبني درإس يت..

 بتضحية وعتاب:

 ــ درإس تك ابلطبع أ وىل.. ل يُمكنك إملفاضةل بيننا..

 برر ُموحضا  بنربة ُعلية:

اي بليدة.. أ قصد أ نه ل يُمكنين إلترصف من انحية إلعمل إحلُر ــ مل تفهم  قصدي 

إلرسيع إذلي فشل، وبني إدلرإسة إليت حتتاج لوقٍت طويل.. إلعمل اكن س يضمنك 

يل رسيعا ، وإلثانية س تؤخرين عنِك يف وقٍت عصيب.. س ُتخطفني مين.. وليس دلي 

 من حيةل للظفر بِك..
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 أ ومأ ت متفهمة، وقالت برقة:

نين   أ تفهمك.. كياين معك، ورويح تؤإزرك..ــ إ 

 بصوت كسري حمبوس خلص مؤكدإ :

 ــ لن يكون من إلصائب تعطيكل جبانيب..

ليه ُمس تفهمة بغرإبة:  إلتفتت إ 

 ــ ماذإ تقول ؟!..

 علت نربهتم درجتني يف حوإر ملحم :

 ــ أ تريدين أ ن أ كون أ اننيا  مثل خطيب صاحبتك، وأ جعكل من إلعانسات ؟..

انسة ما ُدمُت أ س تقر يف قلب ووجدإن رجل يكن يل مشاعر إحلب ــ لسُت ع

 وإلتقدير..

ماكين إلزوإج يف أ ي مرحةل من حيايت.. َمن س يزتوج إمرأ ة بعد إل ربعون ؟..  ــ اب 

 ــ أ نت..

اكنت إللكمة كفيةل حبضه عىل الابتسام إلضاحك.. فطأ طئ رأ سه، وهزه عالمة 

 عدم إجلدوى، مث قال:

 .. أ سلب حقك من إل جناب يف صتك ورخائك..ــ ما زلُت أ اننيا  

 حبمكة وإ رصإر:

نك إ ن جهرتين تسلب حق  يف الاختيار.. تسلبين إلرجل إذلي أ ردته..  ــ بل إ 

 إذلي س ُيعينين عىل تربية أ بناءان..

 حضك ُمتعجبا  وقال:

 ــ تبدين كقطة ُمتشبثة بصاحهبا..

 نوهت حبزن: 
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ليه ــ حان إلوقت إذلي أ تشبث فيه بأ مر  يتعلق حبيايت.. لقد فقدت عاملا  حتن إ 

ليه لك حني.. عامل هو جزء من ُُعري وتكويين.. ل أ ظن أ ن يف إ ماكين فقد  فطريت إ 

 إملزيد من تكويين وُُعري..

 جتهم، قطب جبينه، وقال:

ــ هذإ أ كرث رومانس ية مما يتقبهل إلوإقع اي "رش يدة".. أ نِت نفسك أ خربتيِن أ نِك 

 إدة..تفتقرين إ ىل إل ر 

 بقوة وتصممي:

 ــ لكين أ مكل الاختيار.. أ نت علمتين هذإ.. جعلتين ُأقاوم..

 ــ مقاومة أ هكل وأ بيِك ؟..

ــ مقاوميت لن تكون ابلعنف، سأ زإول إختياري وحق  مبا ل يصنع إلصدإم، ومبا 

 خيلق إلوفاق وإلتقدير..

 مشلهم بعدها مصت محموم ابل فاكر، مث هبدوء وجخل قال:

 يُضايقين أ ن تقاويم وتُدإفع  عين، وأ ان قليل إحليةل..ــ مك 

نين مؤمنة بك.. أ عتقد لو أ ن دليك حيةل لتفانيت يف إس تغاللها بلك قوتك..  ــ إ 

 أ شار لها بأ صبعه ُمنهبا ، مث قابضا  بيديه ُمطوحا  هبا يف إلهوإء:

رس ــ ل تظنني أ نين سأ هدئ أ بدإ ، حىت أ عفيِك من مقاومتك، سأ ختذ وضع إلفا

 إذلي ينقكل إ ىل موقع سلطيت إل من..

 إبتسمت هبيام، وقالت:

ــ وإثقة فيك اي عزيزي.. ولُيدبر لنا هللا اي "ماجد"، ليحفظ حبنا، وليسوقنا إ ىل 

 بر إل مان..

 ــ إللهم أ مني..

 سكتوإ ُهنهية، مث إس تدرك سائال :



 - 79 - 

 ــ لكن أ خربيين خبطتك يف شأ ن هذإ إلوغد ؟..

 لت:رشدت تفكريإ ، مث قا

ــ لك ما يُمكن أ ن أ فعهل هو مماطلهتم قليال  مث إلرفض، فامي حتاول أ ن تكسب 

 أ نت هذإ إلوقت لصاحلنا..

 تدبر الكهما حلظة، مث قال برجاء:

 ــ خطة جيدة ليهتا تكون حليفتنا يف إلنجاح، وخُتمت لصاحلنا..

 رفعت كتفهيا، وقالت بمتين:

 مود..ــ ليس لنا غريها.. متىن يل إلتوفيق وإلص

 بدأ ت معنوايهتم تتحسن؛ إ ذ عزإمه إل مل، وأ حاطهتم إلسكينة..

 

*** 
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 (18 ) 
عندما رجعت "رش يدة" إ ىل مسكهنا، حملت "عنرت"، حُبةل أ نيقة غري إليت رأ ته هبا 

به مَه،  أ خر مرة، خارجا  من حمل وإدلها، إذلي رإفقه، واكن يتحدث معه جبدية وش ِ

ترغب يف أ ن يرايها، وحثت ُخطاها حنو إلصعود إ ىل إملزنل لكهنا مل متكث، فمل 

 برسعة..

ن بدت جلس ته  بعد قليل صعد وإدلها.. جلس يف إلصاةل عىل مقعده إملُفضل، وإ 

خالية من إلرإحة، واندى إبنته بصوٍت غليظ ُمفعم بأ بوة خش نة وقاس ية، حفرضت 

مثلت بني يديه، نظر ويه يف غاية الاضطرإب جرإء نربته وطريقة إس تدعاهئا، وملا 

 لها يف عتاب انري، وقال خبشونة:

 ــ اي "رش يدة" أ نِت تعلمني أ نين أ بيِك، مس ئول عن مصلحتك..

 أ جابت يف تلقائية مندهشة:

 ــ بىل، ابلطبع اي أ يب..

ليِك.. لن أ حتدث عن فائدته يل يف  ــ تعلمني أ نِك يف طور تفكري بعريس تقدم إ 

 ممزيإت إلرجل إليت تمتناها أ ي إمرأ ة، برصف أ عاميل ومصاحل ، لكن هو ميكل لك

 إلنظر عن إلرجل نفسه..

 هَبت وهجها، وقالت يف إمتعاض:

 ــ مل يكمتل تفكريي إ زإءه بعد..

 ــ هذإ صيح.. ذلكل أ ريد إلتحدث معِك بوضوح..

 ابحرتإم ابرز:

نين ُمصغية..  ــ إ 

 زإدت نربته غلظة، ممعنة يف إلهتام:

 عن عالقتك بشاب يف إجلامعة..ــ لقد وصلت يل أ خبار 
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 تغري وهجها، ويه تُفكر ُمحاوةل الاس تنتاج، مث قالت:

نه شاب حمرتم، وهو زمييل يف إجلامعة..  ــ اي أ يب.. همام يكن َمن أ بلغك.. إ 

ن بدإ سؤإهل لها مائل لالمتحان:  ظهرت عىل وهجه عالمات إلتفكري، وإ 

ليِك ؟..  ــ أ هو زميكل إذلي تقدم إ 

 حياء:ردت عىل إس ت 

نه هو..  ــ ... بىل.. إ 

 بنربة عتاب وإس هتجان:

 ــ أ مل نتلكم بشأ نه ؟، وأ ظننا كنا حسمنا أ مران جتاهه !..

 حاولت الاعرتإض:

 ــ اي أ يب..

 أ سكهتا، وهدأ ت نربته قليال :

ــ اي إبنيت.. إمسعيين.. أ نِت عاقةل كفاية.. مَل تُضيعني أ زىه أ ايم ُعرك يف عالقة لن 

 بل سيناكل إلرضر من لك صوب..تس تفيدي مهنا، 

 ــ وأ ان ما زلت ُأفكر اي أ يب..

 علت نربته ُمفِحام  إ ايها:

 ــ لن يس تقمي تفكريك.. فهمت أ نِك تقابلينه ابس مترإر..

ليه عاجزة عن إلالكم:  نظرت إ 

 ــ .............

 قوت نربته، وزإد إنفعاهل ُمتوعدإ :
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إملهم أ ن تتخذي إل مر جبدية.. لقد ــ أ نِت تسحبني ثقيت فيِك اي "رش يدة".. من 

أ شعرتك بأ مهية إل مر كِل ويل.. لكن يبدو أ نِك ل تس متعني.. فضال  عن أ ن تبتعدي 

 عن هذإ إلشاب، فا ين أ منعك من مقابلته مرة أ خرى.. لكن هنائيا  هذه إملرة..

حساس عارف ابلقهر وإحلنق:  اب 

 ــ لكن اي أ يب..

 حبزم طاغ :

لكن.. عليِك أ ن ختضع  ل مري، ل ين أ درى مبصلحتك..  ــ الكيم وإحض ل ُيمتل

كام أ نين أ منعك من إخلروج ملدة أ س بوع حىت خيلو ذهنك من أ جل تفكري صاف.. 

 أ ما هذإ إلودل فأ ترصف معه بطريقيت..

 عصفت هبا ثورته، وخشت من توعده عىل "ماجد"، فهتفت به:

 دعه..ــ أ رجوك اي أ يب ل تؤذيه، لن ُأقابهل مرة أ خرى، لكن 

 هدأ ت نربته إجتاه رجاهئا درجة، وقال بنفس الانفعال وإلوعيد:

ــ سأ رى حيال ذكل.. ولكين حذرتك.. ل جتعليين أ شدد عليِك أ كرث من ذكل.. 

لقد هاودتك يف كثري من ترصفاتك، وأ عطيتك حرية.. لكن يبدو أ نِك تس تعملهيا 

 بشلك خاطئ..

 ة خلف لكامته، وبنربة كربايء مهتدجة:  إستبدت هبا إلعصبية إ زإء إهتاماته إملتوإري

ــ اي أ يب ل تُشكك يف ثقتك يب.. إ نين رشيفة، مل أ س تعمل حريتك فامي يُشينك.. 

 يعمل هللا مك ُُيافظ هذإ إلشاب عيلَّ مثل أ خته متاما ؛ ل ن قصده رشيف...

 بقسوة وعناد ُمتوعد:

نه ل يصلح كِل... إ ذإ عرفت بأ ي  إتصال بينمك فس تكون ــ ل يعنيين لك هذإ.. إ 

إلعوإقب وخمية.. لقد صربت عليِك كثريإ ، وحان إلوقت إذلي ترخضني فيه ل مري.. 
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هذه إملرة عليِك أ ن تُفكري جيدإ ، ويكون ردك ابلقبول.. أ قلم  نفسك عىل ذكل.. 

 ول أ ريد أ ي نقاش بعد ذكل بيننا يف هذإ إل مر..

 إنتقضت نسقه معها ابس تغرإب ُمهنار:

  ينبغ  أ ن هتدئ.. ملاذإ لك هذه إخلشونة، مل تكن هذه معاملتك مع ..ــ اي أ بيت

إس تجاب لسؤإلها، وخفت لهجته كثريإ ، وهو يقول يف لهجة جديدة جتمع بني 

 إحلنو وإحلزم:

ــ اي إبنيت همام ترصف إل ب مع أ ولده، فهو يبغ  مصلحهتم.. شديت عليِك من 

رك.. أ ريد الاطمئنان عليِك كام أ جل صاحلك إلعام.. لسُت ماكث كِل طوإل ُُع 

إطمأ ننت عىل أ خوإتك.. فأ رجو أ ن تُرُييين.. ل أ ريد إدلخول يف جِسال مع زوج لبنة 

من أ بنايئ أ كرث مما فعل زوج أ ختك "أ منة.. فأ رجو أ ن تعفيين من موإقف خسيفة 

ذإ أ ردِت، تعريف عليه، إأ لفيه،  كتكل.. فكري جيدإ  يف "عنرت".. إتصيل به إ 

نه لههٌل ذلكل..إس تأ نيس   به.. أ حبيه، وإ 

مل تس تطع أ ن تنبس ببنت شفة، لقد أجُلم لساهنا، مفا عادت قادرة عىل إجلدإل.. 

رمبا ل نه مل يعد يقبل مهنا جدإل ، وإس تعمل أ سلوب إل ب إلصارم إذلي قَل ما 

إس تعمهل معها يه ابذلإت.. إل ن إختفت نربة إلصدإقة وإلود إلنقاش، وحلت حملها 

 ربة إل مرة إليت ل جُيدي معها أ ي حوإر أ و قدرة عىل الالتفاف..إلن

لقد كونت منذ أ قل من ساعة خطة ل زإحة هذإ إلرجل من طريقها، لكن ما من 

فائدة.. لقد فشلت للتو قبل أ ن تبدأ .. الكم وإدلها وإحض.. لن يقبل أ ي رفض بعد 

هتا بأ بهيا، لكهنا اكنت ذكل.. إحلقيقة أ هنا رفضت إلكثري، إس هترتت، ووثقت يف عالق

ُمخطئة؛ ل ن عالقة إل بوة طغت يف إلهناية عىل عالقة إلصدإقة.. ل نه يف إلهناية أ ب 

..! 

بعد خروجه من إملزنل جلأ ت إ ىل غرفهتا، إرمتت عىل فرإشها ابهنيار نفيس، 

وإهنامر دمع  من عينهيا.. ظلت تبيك بقهر وحنق شديدين عدة دقائق، مث جلست 
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ق ابدلموع، وعينهيا إمحلرإوإت حتدقان بذهول يف إلفرإغ، اكنت ووهجها مغرور 

مصدومة متاما  مما حدث.. تؤنب نفسها اترة عىل عدم ردها، وتمُتمت ببضع لكامت خسط 

اترة أ خرى.. بعدما خف حنقها، قررت بوجوب إلهتدئة من حاةل إلتوتر إلقامئة بيهنا 

لفرتة إلقادمة.. فوإدلها قد هتك وبني أ بهيا.. ليس من مصلحهتا أ ن ُيصل صدإم يف إ

حاجز إلود، ول تريد أ ن يعتاده، فا ن إعتاده فقد يكون ذكل يف غري صاحلها ابملرة.. 

 ذلكل عدلت من خطهتا..

س ُتحاول مقابةل هذإ إلرجل لتدرس خشصيته، وتعرف ما ورإئه، فهي  يف لك 

ليه، ول تدري حقا  كيف إراتح هل وإدلها !. . ذلكل ستسري إل حوإل غري مراتحة إ 

معهم كام يرومون، وعند نقطة معينة، متكل فهيا لك إل طرإف بيدهيا س ُتفلت ما 

 يقتحم حريهتا ُدفعة وإحدة..

 س ُتفلته ليتيه يف إلفضاء بال مقر أ و ُمس تقر..

 إ ىل إل بد..

 

*** 
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 (19 ) 
 يف إليومني إلتاليني.. إستمثرت "رش يدة" إحتجازها يف إلبيت، وُعلت عىل

 رسالهتا، مكتفية ببعض إملرإجع إملتوفرة..

أ ما "ماجد".. فلقد قلق كثريإ  عىل حبيبته، حبث عهنا، وعرف من إ دإرة إللكية 

 أ هنا إعتذرت، لن حترض لفرتة؛ لبعض إلظروف إخلاصة..

يف نفس إليوم، وبيامن اكن عقهل يُفكر يف إدلإع  إذلي منعها عنه، قابهل "عنرت 

ن اكنت تُعرب أ كرث عن إلشامتة.. وقف بك" يف إللكية اببتسا مة ش به ساخرة، وإ 

أ مامه يف روإق إللكية بعد خروج "ماجد" من حمارضته، ُمؤرق إلوجه.. ملا لفته 

وجوده، إس تغرب هل وقوفه يرمقه عىل مقربٍة منه، مفر به، ُمحدقا  فيه بدهشة، 

 فاس توقفه "عنرت"، وقال هل بسامجة مقيتة:

 إلتحدث معك قليال .. هل تفعل ؟.. ــ أ س تاذ "ماجد".. أ ريد

 نظر هل "ماجد" شذرإ ، مث نظر هل يف عينيه يريد إستشفاف ما خف  عنه، وقال:

ــ "عنرت بك" أ مل حتصل عىل ُمبتغاك من رشكتنا، هدرت حق ، وإهتمتين 

 ابلحتيال، ماذإ تريد مين بعد ذكل ؟..

 مل يُعري لالكمه إهامتما :

 ال  يف هذإ إلروإق، لتسمع مين بعض إلنصاحئ..ــ "ماجد".. هال نمتىش قلي

 بغضب وإمتعاض:

 ــ لسُت يف حاجة لنصاحئك..

 حبزم وإ رصإر:

ــ بل جيب عليك أ ن تسمعها؛ ل ين عركت إحلياة جيدإ ، ودلي إخلربة إلالزمة 

 لنصيحة َمن يبتدئون حياهتم..
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 إس تجاب هل "ماجد"، عىل مضض، وقال حبنق:

 ــ أ بدي ما عندك..

 وبلكامت ُمختارة لذعة: هبدوء،

ــ لن أ حتدث عن إختالفاتنا يف إلعمل.. لكين سأ حتدث عن حياتك... نصيحة 

مين، ل حتاول أ ن حتصل عىل لك يشء، ل نك لن تس تطيع أ ن حتصل عىل لك 

 يشء..

ليه بعدم فهم:  نظر إ 

 ــ ماذإ تعين ؟..

طموحك ــ أ نت شاب يف ُمقتبل ُعرك، ذي قدرإت حمدودة.. ُمحاولتك لغمن 

إدلرإيس وإلعلم  مع غمنك ملطمح إلزوإج.. أ مر لن يكون يف صاحلك، س ُيجهدك، 

 ولن تطال هذإ ول ذإك..

درإك:  بصيحة إنفرإج فهم وإ 

نين أ فهم حماولتك ل لهايئ عن إملرأ ة إليت أ رغب هبا  ــ أ ها.. إ ذن أ نت تُلمح ذلكل.. إ 

 زوجة..

 برفق، بيامن يقول ابس هتتار: أ خرج نظارة إلشمس إل نيقة من جيبه، ورإح ميسحها

 ــ فكر كام تشاء، لكنين أ نصحك نصيحة لوجه هللا..

 ُمعرتضا  وُمش نعا  به:

لهيا..  ــ أ نت تنصحين لوجه نفسك، تريد أ ن تُميطين عن طريقك إ 

 بربود عايت:

ــ دعنا نتحدث بعقالنية.. ول دإع  لالنفعال.. ما أ نصحك به أ نت وإقع يف 

 حققت ؟..برإثنه.. قل يل ماذإ 

 رد ُمتلعامث :
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 ــ إ هنا مسأ ةل وقت، ل أ كرث، وسأُحقق لك ما أ ريد..

نك مل حتقق أ ي يشء خالل س نتني، مفاذإ تتوقع  ــ أ نت تضحك عىل نفسك.. إ 

 أ ن حُتقق خالل حياتك، ومىت ؟..

 ــ ل دإع  للتثبيط أ رجوك..

ليه من إرتدى نظارته إلشمس ية إس تعدإدإ  للخروج إ ىل مشس إلظهرية، ونظر إ  

 خاللها، وقال بندية:

ذإ أ ردت  نين رجل أ عامل وأ فهم وإقع إلبالد جيدإ .. إ  نه إلوإقع اي عزيزي.. إ  ــ إ 

ما أ ن تضع هدفا  وإحدإ  نصب  ما أ ن تكون غنيا ، وإ  إحلصول عىل يشٍء ما، فا 

ماكنك أ ن تُرتب أ هدإفك، فتنال إلهدف تلو إلهدف..  عينيك، ل أ كرث من هدف.. اب 

 بة يف حالتك أ ن تنجح يف هدفني معا ..لكن من إلصعو 

بدإ عىل وجه "ماجد" إلتفكري إملُطول يف الكم إلرجل، فأ عطاه إل خري إلفرصة 

 ذلكل، بيامن اكان خيطوإن إ ىل إحلديقة إلشاسعة، يمتش يان يف ممشاها إلطويل..

كامل درسه:  ملا أ حس "عنرت" أ ن الكمه وجد صدى  دلى إلشاب، ُعل عىل إ 

نين هنا ُأانقشك من أ جل صاحلك، ول ــ لن أ حتدث ع ن نفيس كرجل أ عامل.. إ 

نين أ مكل إل ماكنيات، فامي أ نت  حماةل ففريص يه أ فضل منك، وس بق  كل َمقيض.. إ 

ما زلت يف بدإية حياتك، حتتاج للُجهد وإلرتكزي حىت تتوفر كل إل ماكنيات إليت 

 تتوفر يل إل ن..

إ رإدته، ويسحره، مث قال ُمسددإ   ونظر يف عينيه وك نه يريد أ ن يس تحوذ عىل

 سهمه:

ــ أ نت تعمل أ ن إلبنات أ رسع زوإجا  من إلرجل.. إلفتاة إليت يتعطل زوإهجا دلينا 

تُومص ابلعنوسة، وتُصبح ُعرضة لالكم إلناس إلس ئي.. ل أ ظن أ ن أ ي فتاة يُمكهنا 

عيون  حتمل ذكل، ول أ هلها يُمكهنم إحامتل ذكل.. ذلكل يعمدون إ ىل إ خفاهئا عن

 إلناس حىت يقيض هللا أ مرإ  اكن مفعول..
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 وأ شاح بنظره عنه، وسأ هل ك نه يستنفر نباهته:

 ــ هل ترىض ذكل للمرأ ة إليت تبغهيا ؟..

 فكر "ماجد" ُهنهية"، مث رد ُمتحداي :

 ــ ل أ رضاه طبعا ، لكننا يف عرص إملدنية.. ل ماكن ملثل هذه إلعادإت إلقدمية..

 "عنرت" حبراكته إملُس تفزة: بنظرة متحرشة، قال

ننا هنا يف بالد ريفية ابل ساس، همام وصلت  ــ لسَت يف إلقاهرة لتقول ذكل.. إ 

يف مدنيهتا.. وحىت ُأثبت كل ذكل.. دعين أ خربك.. ما تظن غياب "رش يدة" عن 

 لكيهتا يومني ؟..

ليه ُمتحفزإ ، ك نه يتصور و  قوع مال "ماجد" برأ سه عىل كتفه إل مين، وهو ينظر إ 

 إخلرب أ و إنكشافه عىل وهجه.. يف حني أ كد "عنرت":

ــ هذه يه إحلقيقة.. وإدلها بدأ  يشعر ابقرتإب عنوسة إبنته.. وبدإفع من فطرته 

بدأ  يتخذ إل جرإءإت إلتقليدية إليت ُجبل علهيا هو ولك أ بناء جيهل.. وأ نت لسُت 

ينه، خاصة  مع عقلية وإدلها.. ُمس تعدإ  حاليا  للزوإج.. ل يُمكهنا أ ن تنتظر يه أ حدإ  بع 

مع أ ول زايرة خلاطب مس تويف إلرشوط س يقبل به ليعقد قرإهنا عليه.. ول أ ظن أ نين 

ذإ تقدمت وحصلت عىل فرصيت..  مذنب إ 

 بغضب مكبوت، إمحر هل وهجه:

 ــ أ نت تسوغ لقفزك عىل عالقيت بـ"رش يدة"..

نه يف صاحلك  وصاحلها.. ــ الك، أ ان أ نقذك وُأنقذها.. همام يكن، فا 

 ــ ل يُمكنين إلتسلمي بوقائعك..

 فازدإدت نربته حدة مع إحتجاج "ماجد":

ماكنياتك إحلالية.. إلوإقع ُيتاج  ــ سمل أ و ل تُسمل.. لن يُمكنك أ ن تُغري إلوإقع اب 

 ملَن مُه أ قوايء مثيل ليغريوه..
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 اكشفه مبا إنكشف هل:

 ــ أ نت تتحدإين ؟..

 بربود وغطرسة:

ماكين   أ ن أ حتدى َمن أ شاء.. أ نظر إ ىل نفسك، ماذإ س ُتحقق للمسكينة ؟..ــ اب 

 بيقني ُمنقطع إلنظري:

ماكين أ ن أُحقق لها ما تريد، لن حُتقق أ نت ما تريده يه..  ــ اب 

 بوقاحة تتنافر مع هيئته إملُس تحدثة:

ــ ُهرإء.. أ نت تعيش يف إلومه.. حىت ينهتي  إلالكم بيننا، إمسع هاتني إللكمتني 

 ك للزمن، وُيفظوك مين..ينفعو 

 وإختذ هيئة متمنرة ُمحايدة:

ــ إل فضل كل ولها أ ن تبتعد عهنا.. س تظلمها معك، ول أ ظنك أ اننيا  لهذه إدلرجة 

إليت ل حُتب إ ل ذإتك فهيا، وتعطلها عن مصلحهتا شأ ن لك فتاة.. هذإ يشء، إليشء 

 إل خر إل مه أ هنا إل ن تندرج حتت أ ماليك..

 ة إمزتج هبا صوته:اببتسامة خسري

 ــ أ مالكك !.. ل أ ظن..

 بثقة ُعياء، ولهجة ُمخيفة:

ــ صدق أ و ل تصدق.. لك إل مور جتري يف صاحل  إل ن، كام أ ن وإدلها يدُعين 

نين أ حذرك من إلتصال هبا، فاذلي ميس رغبايت ليس هل  ويتبعين كلكب أ ُعى.. وإ 

 عندي إ ل إلفناء.. هل تفهم ؟..

 خُسريته:ُمبالغا  يف 

 ــ ل أ دري َمن إذلي يعبد ذإته ؟!..
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 بتحدي وتوعد:

 ــ لقد حذرتك.. ول تنىس أ نين أ س تطيع أ ن أ جسنك برسقتك إ ايي..

 حاول أ ن يقلب هتديده عليه:

 ــ دلي شاهد يف صف ..

 أ حبط ُمحاولته، وقال بسخرية لذعة:

 ــ هههه، ومع  عىل ذكل شهود بعدد ما أ ريد..

 ووهنت نربته، وهو يقول: شعر "ماجد" بضعفه،

نك تظلمين ُظلام  بينا ..  ــ إ 

 ــ إملهم أ نه قد أ عذر َمن أ نذر، إ ن يدي طائةل وتبطش مبَن يتحدإها..

 بعتاب عقمي، ووجع عايت، وراثء لنفسه:

ــ لقد ظلمتين مرتني اي "عنرت بك".. مرة عندما إهتمتين ابلحتيال عليك يف 

 لتدمري مس تقبيل.. وهذه إملرة، وأ نت حتاول رشكتنا، وحتاول إل ن أ ن تس تغل ذكل

 إلتفريق بيين وبني إملرأ ة إليت أ حببهتا ومتنيهتا زوجة؛ لتحوز علهيا عدوإان  وبغيا..

حضك "عنرت" ُمس هتزئا ، مث مال عىل أُذنه، ومهس هل، ُممعنا  يف إس تفزإزه 

 بصفاقة:

ارضة قد تقيض ــ زد عىل ذكل أ ن حوإرإتك مع إلطلبة يف إلس ياسة دإخل إملُح

 عليك متاما  وتنقكل إ ىل عامل صغري ُمظمل هل قضبان، لن يُمكنك جتاوزها أ بدإ ...

 وإعتدل يف وقفته، ُمنسقا  هندإمه، وقال هل ك نه يُفاكهه:

ــ لعلمك دلي بعض من حوإرإتك إملُمتعة مع طلبتك ُمسجةل.. لكن أ عتقد أ ن 

 إ شاكليتك إلثانية س تكف ..

رمقه ابس تخفاف ُمفاجئ، وهو يبتعد عنه، هازإ  كتفه ورأ سه،  وإنفجر ُمقهقها ، مث

 ويقول:
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 ــ مسكني.. ُودل يف إلزمن إخلطأ ..

حساس ُمريع ابلهتديد، وهو يركب س يارته إلفخمة خارج ابب  رمقه "ماجد" اب 

إجلامعة، ومشاعر سلبية عويصة تعبث بكيانه.. مشاعر هادرة ابحلنق، وإلُبغض، 

، وقةل إحليةل، إلِصغر، وإلهوإن.. وما زإد إ ل أ ن متمت قائال  وإلقهر، إلظمل، وإلضياع

 جبوإمع مشاعره:

 ــ حس يب هللا وِنعم إلوكيل..

 رإح يُفكر فامي أ لقاه عليه هذإ إلوغد من حديث، ُُيلهل، وخيرج ابلنتاجئ..

 ومك اكنت إلنتاجئ دإعية إ ىل إل ىس، وإل حباط..

 والانسحاب من إحلياة رويدإ  رويدإ  !

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 (20 ) 
رسحت "رش يدة" بعيدإ  عن إلكتب إملفتوحة عىل مكتهبا، يف سامء إل صيل من 

خالل انفذة جحرهتا، إملُطةل عىل فرإغ ُُعرإين حمدود، طافت خميلهتا ـ مع إلطيور 

ليه.. كيف حاهل إل ن ؟.. ماذإ س يظن  إلهامئة ـ يف حبيهبا إذلي ل تس تطيع إلوصول إ 
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ف خترج من هذه إلورطة ؟... ل تس تطيع أ ن تتصور حياهتا مع يف غياهبا ؟.. وكي

خشص ل تستس يغه ابملرة، مع ذكل يتوجب علهيا ُمرمغة أ ن تتقبهل هذإ إل س بوع، 

نه أ مر ُمعقد !.. لكهنا عندما وصلت إ ىل هذه  وتتالءم مع فكرة إلزوإج به !!.. إ 

اة... إل شاكلية إلنقطة، نفضت رأ سها، وإس تعادت خطهتا إليت ابتت لها طوق جن

تمكن إل ن يف عدم معرفة "ماجد" بتطور إل حدإث، وتعديلها خلطهتام... ذلكل اكن ل 

بد أ ن تبحث عن وس يةل لالتصال به... وأ ثناء تكرإرها لهذإ إلسؤإل اندهتا وإدلهتا.. 

لهيا، لتجدها ابملطبخ تُعاين دوإرإ  شديدإ ، وِضيقا  يف  بدإ صوهتا ُمختلجا ، فأ رسعت إ 

 سها، ثقال  يف جسدها، حرإرة جتتاحه، وتوتر شديد يف أ عصاهبا وكياهنا...تنف 

اكنت إُلم تصيح وتس تغيث.. أ صابهتا حاةل أهُما ابلفزع، رإحت تسأ لها عام تشعر 

به، بيامن تطوح إل م بيدهيا يف إلهوإء وك هنا تُقاوم غرقا  ما، صارخة بلكامت غري مفهومة 

كئ علهيا حىت جحرة نوهما حيث رسيرها، وفتحت لها عن تعهبا... جعلهتا "رش يدة" تت

إلنافذة عن أ خرها.. مث هرعت تطلب وإدلها يف حمهل، وختربه حباةل وإدلهتا إملُريعة، 

فصعد برسعة ُمروعا ، بيامن فوجئت "رش يدة" مبرإفقة "عنرت بك" هل عىل إلباب.. 

 مخنت أ نه اكن جُيالسه وقامت بلغته تعب إلوإدلة..

" يف إلصاةل، يف حني هرع إل ب والابنة إ ىل جحرة نوم إلُم.. بعد إنتظر "عنرت

مخس دقائق إقرتب "عنرت" من إحلجرة، واندى هاتفا  مبا لحظه من صعوبة إحلاةل، 

أ ن علهيم إس تدعاء طبيب يف إحلال.. خفرجت هل "رش يدة" تؤكد عىل إقرتإحه، 

ارئة... بعد عرش دقائق وقصدت إ ىل إلهاتف، إتصلت بأ حد إل طباء، تطلبه لزايرة ط

وصل إلطبيب، جارإ  يسكن يف نفس إحل ، أ جرى كشفه علهيا، قرر أ نه جيب نقلها 

جرإء عالج معني لن يتوفر إ ل  حال  إ ىل مستشفى لتلق  جلسة تنفس عاجةل، وإ 

سعافها يف س يارته.. وخالل دقائق اكنت "زينة" مس تقرة يف  هناك.. تطوع "عنرت" اب 

ش يدة" وأ بهيا إذلي ترك حمهل حتت رعاية صبيانه إلعاملني فيه.. س يارة "عنرت" يه و"ر 

ما أ ن وصلت إلس يارة إ ىل إملستشفى حىت طلبت "رش يدة" من الاس تقبال نقاةل 

حلاةل طارئة.. نُقلت إلُم يف أ روقة إملستشفى إ ىل إلقسم إخملصص إذلي نصح به 
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ا إلعسرية.. بعد نصف إلطبيب.. ورإح طبيب الاس تقبال جُيرعها عالجا  يُدإوي حالهت

ساعة هدئت إُلم، فأ مر إلطبيب حبجزها يومني للمالحظة.. مل يكن من مناص من 

قامة "رش يدة" معها... ما أ ن إس تقرت إُلم يف إحلجرة، حىت إس تأ ذهنم "عنرت" يف  إ 

إملغادرة لبعض إل عامل إملهمة.. شكره إحلاج "حسن" حبرإرة عىل أ ذره، وأ وعز إ ىل 

 خارج إملستشفى بيامن س ميكث هو مع زوجته قبل ُمغادرته هو بعد إبنته توصيهل إ ىل

قليل.. مل جتد "رش يدة" بُد من إلرشوع يف تنفيذ تعلاميت وإدلها... مشت معه يف 

أ روقة إملستشفى، جنبا  إ ىل جنب.. اكن َوضعا  غري مرغوب فيه من انحيهتا، لكهنا 

إ ايمه يف أ زمهتم إملُفاجئة، ووقوفه اكنت ُمضطرة، عىل إل قل جمامةل  هل، بعد معاونته 

 جبانهبم حىت إطمئناهنم عىل إلزوجة إُلم..

 اكن علهيا أ ن تُصارحه بيامن هام يبلغان هناية إملستشفى:

 ــ أ ود أ ن ُأعلن كل عن إمتناين ملوقفك إلنبيل..

 بدإ أ سلوبه يف غاية إللباقة:

ر للظروف إليت تقربين.. ــ بل أ ان إملُمنت.. برمغ أ سف  ملُصاب وإدلتك، لكين شاك

 منِك..

 مصتت ٌهنهية، مث حىت ل جتعهل يظن أ نه يس تحوذ علهيا، قالت ُمنوهة:

 ــ ما زلت ُأفكر..

بدت عالمات الاس تفهام عىل وهجه للحظة، مث إنفرج ضاحاك  ُموِما   برأ سه، وهو 

 يقول:

 ــ أ ها.. أ رجو أ ن يكون تفكريك يف صاحل ..

 ردت حبيادية:

أ اي  اكنت نتيجة تفكريي فالنصيب إل صلح هو إذلي يسوقه هللا  ــ ابلتأ كيد..

 للعباد..
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 جبدية مشوبة بنربة متلطفة:

نين مس تعد للمشقة وبذل إلنفيس من أ جل طمويح.. وغالبا  ما أ ظفر به..  ــ إ 

رصإر:  ظهر إلعجب عىل وهجها.. وبَورع قالت اب 

 ــ همام بلغ إلعبد بأ س بابه فهو خاضع للقدر..

 لش بح الابتسامة إليت إنعكست عىل مفه، وهو يقول:مل تنتبه 

 ــ يبدو أ نِك متدينة مثل أ بيِك..

 نظرت هل بعجب، لكهنا مل ترغب يف إملُزإيدة.. بعد سويعات قال لها:

 ــ هل يفرق معِك معرفة َكون "ماجد" إحتال عيلَّ حقا  ؟..

 عصبهتا إلسرية، فصاحت هبدوء:

 هذإ إملوضوع.. ــ "عنرت بك".. ل دإع  للحديث يف

 ــ بل همم أ ن تعريف ما دلي.. فهو لصاحلك، وليس لصاحل ..

 ــ ماذإ دليك متلكه عليه ابهلل عليك ؟..

 ــ لقد عزل جزء من إحملصول ليبيعه لصاحله بعيدإ  عن نس بتنا إملتفق علهيا..

 هزت رأ سها نفيا  بتصممي:

 ــ الك، ل أ ظن أ نه فَعل ذكل..

 بالة:هز كتفيه، وقال يف ل مُ 

ــ ل تصديق.. لقد وإهجته، لكنه أ نكر، غري أ ن عدد من إلفالحني إلعاملني يف 

إل رض شهدوإ عليه.. لقد رسحته ل ين ل أ حب إخليانة وإلكذب وإخلدإع.. ابلطبع 

ذإ مل يعرتف كِل، ومل يُصارحِك.. ابلتأ كيد هو هيمه أ ل يكون  س يحفظ ماء وهجه إ 

 أ مامك ُمحتال  سارقا ..

 وإستثارة لطويته: بعتاب
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نين أ عرفه نزهيا   ــ ابهلل عليِك.. ملاذإ يُعرض نفسه ل مٍر مشني مثل ذكل.. إ 

 صاحب مبادئ..

 لطف من نربته، وخفف من حتامهل، مث ُمذبِذاب  لقناعهتا:

ــ معذور اي عزيزيت.. لقد اكن يمتىن أ ن يظفر بِك.. وأ نِت تُدركني فاقته وكساده 

خيترص إلوقت، وينتشكل من فيض إلعرسان إجملذوبني أ كرث مين.. لقد أ رإد أ ن 

 بكامكل وجامكل.. أ ل جتدين هذإ وإزعا  اكفيا  هل ؟..

ليه بُعمق وتأ ثر، ويه حُتاول إستيعاب الكمه..  نظرت إ 

 ملا مل جيد مهنا ردإ ، اتبع أ حبولته، وأ ردف قائال :

ه، يُدرك غىن ــ إسأ يل نفسك اي "رش يدة".. ملاذإ يُقبل عليِك خشص يف مثل فقر 

 وإدلك؛ للزوإج منِك ؟..

 ابستناكر صاحت فيه:

 ــ ماذإ تقول ؟..

 ضعفت نربته قليال ، غري أ نه أ رإد طرق إحلديد ساخنا ، حىت يُطوعه يف يديه:

ــ ل تزنجع .. ابلتأ كيد أ ن جامكل وكامكل يس تقطبان لك إلرجال.. لكن ملاذإ يُقدم 

خيتار فتاة تاُكفئه ماداي  ؟.. أ ي شاب هو عىل ِفعل ذكل.. أ ليس من إل نسب أ ن 

عاقل لن يُفكر يف أ ن يُعَّرِض نفسه للحرج أ مام فتاة غنية.. حىت لو جنح يف إلزوإج 

مهنا، كيف س مينحها أ سلوب إملعيشة إليت اكنت حتياها يف بيت أ بهيا ؟.. ل بد أ نه 

إذلي  اكنت دليه أ غرإض جشعة.. أ غرإض يرفع هبا ذإته، لتعييش معه يف مس توإكِ 

 س يغمنه من مريإث أ بيِك..

جنح "عنرت" يف إلتأ ثري علهيا أ و تشويشها، أ صاهبا إ حباط غامر، دلرجة أ هنا 

إستندت يف أ ىس وجزع عىل جدإر إلروإق إل خري للمستشفى قبل إخلروج مهنا، ل 

 تقدر قدمهيا عىل محلها..
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 يف حني وإصل برفق، قائال :

نين قادر عىل ــ ساحميين اي "رش يدة".. ُأدرك أ ن هذ إ يصدمك، لكهنا إحلقيقة.. إ 

ثرب هذه إلنفوس إدلنيئة إليت يُمكهنا أ ن ختدع فتاة مثكل.. مع ذكل فا ن دلي دلئل 

عىل مزإُع .. لقد حدثين عن رغبته يف إلظفر خبطوبتك.. مث حدثين أ نه يمتىن أ ن 

ريإثك يكس بك يف أ رسع وقت حىت ل خيرس فتاة يف ممزيإتك.. وابلطبع إليت مهنا م

 من أ بيِك.. أ ليس لك ما ذكرته دليال  عىل حقارة معدنه ؟..

دمعت عني "رش يدة"، بدت يف حاةل يُرىث لها.. مل يشأ  أ ن يُزد علهيا، حىت ل 

 تهنار عصبيا .. قال لها انصا :

ــ ل أ ريدك أ ن تتأ ثري مبا قلته كِل.. أ ريدك فقط أ ن تفكري حبرية، ُمس تعينة 

عىل مسمعك، حىت ختريج بنتيجة صائبة وُموفقة تنج  هبا من ابحلقائق إليت نرشهتا 

 حماولت إس تغالكل..

مىض هُيدهئا بأ سلوب عاطف  وفاُكيه، حىت خرجوإ لُكيا  من إملستشفى قريبا  من 

س يارته، فركهبا، وطيب خاطرها، ُممتنيا  إلشفاء لوإدلهتا، وإعدإ  إ ايها بأ نه س مير غدإ  

 بس يارته..لالطمئنان علهيا.. مث إنطلق 

رجعت إ ىل غرفة وإدلهتا.. فنظر لها إل ب مبكر، ونكز إلوإدلة إليت إبتسمت رغام  

 عهنا، وقال مس تبرشإ :

 ــ هيا اي "زينة" شدي حيكل.. حىت تفريح بـ"رش يدة" قريبا ..

بعد دقائق وقف ُمزمعا  إذلهاب حملل ُعهل، ُموصيا  إلفتاة عىل أ هما، وسأ ل زوجته 

لُيبيه لها عندما ُيرض يف إلزايرة ابلغد... ومل يلبث إ ل أ ن غادر.. يف عام ترغب به، 

 حني بقيت "رش يدة" جبانب وإدلهتا، ابتت ليلهتا معها عىل إلرسير إملُرإفق..

 تُعاين ُسهادإ  مريرإ ، مل تس تطع معه وقف عقلها عن إلتفكري حلظة وإحدة..

 ظل يُعذهبا، حىت إلصباح..
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 (21 ) 
إنتابهتا حاةل من إلشجن وإلُباكء، اكنت تكمت صوهتا به حىت ل تُؤرق وإدلهتا 

إملُعتةل يف نوهما.. شعرت بسوإد إدلنيا يف عينهيا.. جتمعت لك مصاحلها وإهامتماهتا يف 

 موقف حساب حاشد..
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رساةل "إملاجس تري" إملتوقفة، إليت حتتاج ملرإجع علمية وإتصالت بعلامء ل 

ن بركودها يف هذه إملدينة، وبناء  عىل ذكل، مفس تقبلها إلعلم  متوقف وعاطل يتوفرو

 ل جل غري ُمسمى..

وإدلها إذلي تغريت س ياس ته معها، وتبدلت لهجته من إلصدإقة إ ىل إل بوة 

 إلقاس ية..

وإدلهتا إملريضة، إلطيبة، إليت هُتون علهيا مصاعب إحلياة ببساطهتا إملامتزجة مع 

تُثري إ جعاهبا وحريهتا.. ماذإ لو فقدهتا ؟.. ماذإ لو أ قعدها إملرض وعذهبا تلكفها.. إ هنا 

 طويال  ؟..

حبيهبا.. وأ ٍه حلبيهبا.. وهو مركزها من بني لك إملُهمني.. هل صيح ما ذكره عنه 

"عنرت" ؟.. سارق وُمحتال !، دعته رغبته إجلشعة يف نيلها.. إ ذن فقد اكنت تعيش 

اعر ومهية ؟.. لقد اكنت هذه إملشاعر يه إليت دفقت يف مع حقيقة زإئفة ؟.. مع مش

كياهنا إلطاقة إلسحرية إليت جعلهتا تتحمل كثري من إملصاعب وإملوإقف إلعسرية.. وهبا 

يه مس تعدة ملُجاهبة إلعامل لكه حىت أ خر إلُعمر... هل علهيا أ ن تُسمل مبا أ لقاه علهيا 

اجضة ؟.. أ ن تُصدق اكلبلهاء لك ما "عنرت" ؟.. هل هذه ش مية إلعاقةل إملتعلمة إلن

 يُنرث عىل أ ذنهيا !

جفأ ة.. طرأ ت عىل ذههنا فكرة.. تنطلق من مبدأ  إحتياهجا للتأ كد من هذه إملزإمع.. 

برمغ أ هنا وإثقة يف حبيهبا، إ ل أ ن لهذإ إلرجل تأ ثري جعيب.. إ هنا ل ختىش عىل مالها، 

 لك ما ختشاه هو عىل قلهبا..

لالتصال حببيهبا، ملُشاركته ابخلطوب إجلديدة إليت حلت  اكنت حائرة يف طريقة

 يف طريقهام إملُتوحد..

خططت للفكرة، شغفت لتحقيقها مع أ ول بشائر إلصباح.. أ رإحهتا كثريإ  من 

 إلتفكري وهدر إل عصاب..
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مع أ ول إنفالق للصبح، خرجت من إلغرفة تبحث عن هاتف، وملا عرثت عليه 

عن "ماجد".. أ جابوها بأ نه مل ُيرض ل إل مس ول  إتصلت بلكية إلزرإعة.. سأ لت

 إليوم !..

أ اثر إل مر دهش هتا وحريهتا.. شعرت خبيبة مريرة، ويه عائدة إ ىل غرفة وإدلهتا 

ابملستشفى.. أ يقظهتا، إطمأ نت علهيا، وهيئهتا من أ جل إلطوإف إلصبايح لل طباء 

 عىل إملرىض..

شف علهيا كشفه إلاكمل، وملا بعد قليل زإرمه إلطبيب.. يف مصت إمجليع، ك 

 إنهتيى.. إقرتبت "رش يدة" منه، سأ لته عن نتيجة كشفه، فقال لها:

 ــ حالهتا إ ىل حتسن..

 ــ ما هو إلتشخيص حلالهتا اي دكتور ؟..

ــ إ هنا تُعاين من تعب يف هجازها إلتنفيس وإلقلب.. لكهنا حاةل عارضة بسبب إجلو 

 إذلي تعيش فيه... أ ين تسكنون ؟..

نسكن بعامرة يف إدلور إلثاين.. يف إحلقيقة يه بعيدة عن إلشمس، إلهوإء ــ 

 رطب، ويه ل حتب إخلروج..

ــ متاما .. أ نِت تذكرين لك إلعوإمل إليت أ ثرت علهيا، ووصلت هبا إ ىل هذه إحلاةل.. 

إ هنا حتتاج جلٍو مفتوح، هوإء نق ، ومشس تقوي من عظاهما.. ل ن هذه إلسن عند 

هيا عظاهمن، وُيتجن جلرعات من إلشمس وإللكس يوم من إلنساء تضعف ف

طعاهمن.. إ ىل تناول أ لك ص  طازج... حاولوإ أ ن تُوفروإ لها لك تكل إل س باب 

 ابلرضورة، حىت ل تتفامق حالهتا أ كرث من إل ن..

ــ سأُحاول، سأ بذل قُصارى هُجدي ذلكل.. مىت تكون مس تعدة للخروج اي 

 دكتور ؟..

 قمي إحلاةل أ مامه بعينيه، مع ما درسه عهنا، مث قال:فكر قليال  وهو ي
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ذن هللا، سيمت إلكشف علهيا، وعىل أ ثر حتس هنا س ُيكتب لها  ــ رمبا غدإ  اب 

 إخلروج.. إملهم أ ن حُتافظ عىل تعاطهيا جرعات أ دويهتا اكمةل وابنتظام..

 قالها وهو هيم ابلنرصإف ل كامل طوإفه عىل مرىض إلعنرب إل خرين...

"رش يدة" عىل وإدلهتا بعد توديع طامق إلكشف، شعرت ابلطمئنان علهيا،  أ قبلت

 لكن هذه إل خرية أ حست بكدٍر وحزن يشع من وجه إبنهتا.. قالت لها بوهن:

ذ أ رهقتك مع  لك إل رهاق..  ــ اي إبنيت.. ساحميين إ 

إقرتبت "رش يدة" مهنا، مالت علهيا يف حنان، قبلت جبيهنا يف حب، وقالت يف 

 عزإز ابلغ:ود وإ  

 ــ اي أ يم إحلبيبة ل تعبيئ بتعيب، إملهم شفاِك اي س يدة إللك..

 قبلت إل م وجنهتا، وقالت:

 ــ رزقِك هللا اي إبنيت إلزوج إلصاحل إذلي يُسعدك حىت أ خر إلُعمر..

 ترإجعت "رش يدة" للورإء، ونعمت عينهيا يف وجه أ هما برشود..

 سأ لهتا إل م يف حتنان:

 بيت ؟..ــ ما بِك اي حبي 

 هزت إلفتاة رأ سها نفيا ، ويه تقول:

 ــ ل يشء اي أ ماه..

 بنظرة ُعيقة ذإت معاين:

نين أُم.. أ عرف متاما  ما يُضايقك.. أ دعو هللا إلعظمي أ ن ُُيقق كِل  ــ اي عزيزيت.. إ 

 طموحاتك، يُفرج عنِك إهلم، ويكشف عنِك إلغم..

خريإ  أ حمكت علهيا غطاء منحهتا "رش يدة" إلعالج، قامت بلك إحتياجاهتا، وأ  

لهيا قائةل:  إلرسير، حىت تراتح.. وأ وعزت إ 
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ــ هناك أ ش ياء حنتاهجا من إملزنل للمبيت هنا إلليةل، ول يُمكن الانتظار علهيا 

اييب  حىت ُُيرضها وإدلي يف وقت إلزايرة.. سأ ضطر لرتكك ساعة بني ذهايب وإ 

 ل حضارها.. موإفقة ؟

ا أ ن يُسدد خطاها، وجيعل يف لك خطوة لها أ ذنت لها إلُم دإعية هللا له

 إلسالمة..

رصإر.. إلفرصة ساحنة لها إل ن  قبلهتا، وخرجت وبرأ سها فكرة تلح علهيا اب 

 للخروج بدون قيد أ و مرإقبة..

اكن علهيا أ ن تعمل رسيعا  ملالقاة "ماجد".. مل يكن معها س يارهتا.. هذإ جيد.. 

اجد"، إذلي اكنت حتفظه، ومل تُفكر يف إس تقلهتا س يارة أ جرة إ ىل عنوإن مزنل "م

 زايرته قبل إل ن..

بعد عرش دقائق اكنت قد وصلت، إرتقت حىت إلطابق إلثامن ملبىن من هذه 

نه إلسطح.. حيث يسكن.. طرقت إلباب برسعة عدة طرقات.. مل  إلعامئر إجلديدة.. إ 

ذإ به يفتح ليظهر من ورإ ء إلباب يس تجب يف إلبدء، لكهنا مسعت حركة تقرتب، وإ 

بذقن كبرية، وعني ُمرهقة أ و انمئة، لكهنا جتحظ ما أ ن تقع علهيا، وينتفض جسمه لكه، 

 وهو هيتف ابمسها ُمتلعامث  حبرإرة ُمرتباك:

ــ "رش يدة".. اي إ ليه.. أ نِت أ خر خشص أ توقعه ليكون أ مايم إل ن.. أ هال  بِك.. 

ليكِ   ..تفضيل.. ل.. إنتظري سأُغري مالبيس حال ، وأ خرج إ 

حلاح:  إس هتمته اب 

 ــ أ رجوك برسعة.. لل مهية جيب أ ن نتحدث معا .. ووقيت حمدود للغاية..

أ ومئ لها، ودخل اكلربق، فامي إجتهت يه إ ىل إلسور، تطلع منه عىل كثري من 

ليه، واتهت مع جامهل من  معامل إلفيوم، حملت فرع إلنيل من بعيد.. شعرت ابحلنني إ 

 هذإ إملوضع...
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*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (22 ) 
 ــ حمظوظ أ ان بسكين هنا أ مام هذإ إملنظر إلبديع..
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إس تدإرت "رش يدة" عىل أ عقاهبا، ما أ ن نطق هبذه إلعبارة، بعد ثالث دقائق من 

إنسحابه لتغيري مالبسه، وإليت بدإ هبا إل ن يف غاية إل انقة وإلوسامة.. وقف أ ماهما 

 ُمبتسام ، وهو يسأ لها:

 ــ هل تأ خرت ؟..

 ــ الك.. ولكن علينا أ ن نتحدث بشلك رضوري..

 جتهم وهجه بتجهم وهجها، وقال ابهامتم شديد:

 ــ إ ين طوإق ذلكل أ كرث منِك.. أ خربيين كيف حتررِت من قبضة وإدلك عليِك ؟..

 مث إبتسم، وقال ُمدإعبا :

 ــ هل هربِت ؟..

 مل تُبايل مبزحته، لكهنا سأ لته ُمتعجبة:

ج عيلَّ إخلروج ؟.. ــ كيف عرفت أ ن وإدلي  حرر

 إس تعاد ذكرى حديث "عنرت" معه يف ممىش إجلامعة، وبنربة حزينة مقهورة:

نه "عنرت".. وحتدث مع  حديثا  ُمطول .. ُمنهتاه أ نين غري صاحل كِل، وإل فضل  ــ إ 

 أ ن إبتعد عن طريقه، وأ ل أ قربك، وأ ن وإدلك عزكل يف إملزنل حىت يزتوجك هو..

 هتفت يف إستناكر:

 ــ ما هذإ إلهرإء ؟..

 هز كتفيه:

ــ هذإ ما حدث حقا .. لقد كنت يف حاةل يُرىث لها منذ يومني.. ل تعلمني ل ي 

حباط  مبجرد رؤيتك..  درجة إس تفقت من يأ يس وإ 

 اكنت "رش يدة" ما زإلت شاردة، فسأ لها:

 ــ ما بِك ؟..
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نه ُياول أ ن يُفرق بيننا..  ــ هذإ إلرجل خطري.. إ 

 ن ؟ــ ماذإ تقصدي

بلكامت رسيعة وُمخترصة، لكهنا حتمل إخلالصة وترُبز إملوإضع إليت حتتاج إ ىل 

إلنقاش وإلرد، حكت هل من أ ول حوإر أ بهيا معها، مرورإ  بتعب وإدلهتا، ومعاونته 

هلم، حىت إحلوإر إذلي دإر بيهنا وبني "عنرت" يف أ روقة إملستشفى، مث حاجهتا إ ىل 

 م مرإقبهتا، ومن مَث حضورها إ ىل مسكنه..ُمقابلته، وإس تغاللها لفرصة عد

لهيا،  رسحت عني "ماجد" بعيدإ ، ُمفكرإ  بُعمق، ملا إنهتت "رش يدة"، حتول إ 

معان، وسأ لها بش به مهس وببطء قائال  بأ سلوب عتاب:  انظرإ  يف عينهيا اب 

 ــ أ تصدقني ما شوهين به إلوغد ؟..

 بنربة ُمس تغيثة ُمستنكرة:

ليك لتنقذين من عبثه ــ أ بدإ ، مل أُصدق..  .. فلجأ ت إ  لكنه حاول إلتأ ثري عيلَّ

 بعقيل..

 إبتعد عهنا، وبثقة وكربايء:

 ــ لك ما قاهل كذب وإفرتإء عيلَّ اي "رش يدة"..

 لحقته:

نين متأ كدة أ ن خشص يف مثل مبادئك وأ خالقك ل  ــ ل أ حتاج لترصُيك هذإ.. إ 

 يُمكن أ ن يفعل ذكل أ بدإ ..

 م، وقال بكربايء:إقرتب مهنا جفأ ة حبس

 ــ لتعلم  أ ين مل أ خنِك ابلغيب، فتعايل مع ..

نزل سواي ، وركبا س يارة أ جرة، إنطلقت يف طريق إل رض إململوكة لـ"عنرت"، 

 إليت اكن يُديرها "ماجد".. هبمس سأ لته يف إلس يارة:

 ــ إ ىل أ ين ؟..
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 هبمس ُمتبادل:

 ــ إ ىل إل رض إليت كنت أرُشف علهيا..

 كذإ ؟..ــ سأ تأ خر ه

 ــ إطمئين.. سأ حرص عىل وقتك.. لكنين أ ريد أ ن ُأثبت كِل نزإهيت..

 ــ ل دإع  اي "ماجد".. إ نين وإثقة بك..

 اب رصإر، مث مبشاعر فياضة:

ــ هذإ هيمين أ ان.. جيب أ ن تعلم  أ نين ما طمعت يف ماكل قط.. لك ما حلمت 

ابك وجامكل.. لو به إلزوإج بِك.. ممزيإتك يف نظري يه خشصيتك وأ خالقك وجح

وإفق وإدلك عىل زوإجنا فا ين مس تعد أ ن أ تزوجك لتعييش مع  كام نريد مبا أ ملكه 

نين ُأجيد فهم خشصيتك، وُأقدرها ل بعد إحلدود، أ عرف أ حالمك، وأ ع   أ ان.. إ 

بساطتك، وُأقدر متازهجا مع عقليتك إلعلمية.. لو تعلمني قدر إحلب إذلي أُكنه كِل، 

 لكرإميت ولحرتإم ذإيت..لكنه لن يُنافس حيب 

ليه "رش يدة" بُعمق حاس هتا إخلارقة.. ملست هذإ إلصدق إملمزتج بنربته،  نظرت إ 

 إملُنبعث ل بد من أ عامق نقية..

حفز "ماجد" سائق س يارة إُلجرة عىل إل رسإع، فامي عاد فقال لها ُمعرتضا ، وهو 

 يرضب بقبضته يف إلهوإء:

 لُيفرق بيين وبينك.. ــ مل أ كن أ تصور أ ن ُيل اكلش يطان

نه ش يطان فعال .. إل دىه أ نه يكسب صف وإدلي يف صاحله.. ل أ دري كيف  ــ إ 

 أ خرج من س يطرته، ول أ ن أُحرر وإدلي من قناعته به ؟!..

 فعقب علهيا بنربة حزينة:

 ــ حنن وإقعان بني جحري رىح.. يطحنوان، لٌك يفعل بنا ذكل عىل ِحدة..
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رويدإ  مع إلطريق، وريامث يصلون مشلهم حديث هيمت هدأ ت إلنربة الانفعالية 

 حبالهتم إل نسانية وإلوجدإنية وإلقلبية...

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (23 ) 
يف غضون ربع ساعة وصال إ ىل إملاكن، فاس تعاد "ماجد" نشاطه، غادر إلس يارة 

ليه..  تتبعه "رش يدة"، ُملقيا  مالحظة إلبقاء للسائق حىت يعودإ إ 
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رسيعة متعجةل وإثقة، إجته إ ىل دإر تتسم ابلفقر وإلبساطة، قريبة يف خطوإت 

من أ رض "عنرت بك"، طرق إلباب، خفرجت هل إمرأ ة ريفية، عند قدمهيا عدة أ طفال 

يتعلقون مبالبسها، رحبت به حبفاوة، وأ حلت عليه لدلخول، لكنه إعتذر مهنا وسأ لها 

ن وجوده ؟، فاقرتحت أ نه عن "عوإد"، أ خربته أ نه ليس موجودإ ، فسأ لها عن ماك

قد يكون يف إملسجد إس تعدإدإ  لصالة إلُظهر.. شكرها، وغري ِوهجته... فامي ُيث 

 ُخطاه، ويه جبانبه حتاول جمارإته، سأ لته:

 ــ َمن هو "عوإد" هذإ ؟

نه خشص نق  إلِفطرة.. اكن يعمل مع  مضن إلُعامل إذلين أرُشف علهيم يف  ــ إ 

 ذلي س يكشف كِل زيف قصة "عنرت" إملُدلسة..أ رض "عنرت".. هو إلوحيد إ

خالل دقيقتني وصال إ ىل إملسجد إلقريب، إنتظرته ابخلارج فامي أ طل هو برأ سه 

 ُمس تطلعا  َمن بدإخل إملسجد، وما أ ن فعل، حىت اندى هبمس ُمهذب:

 ــ "عوإد".. "عوإد".. إلسالم عليمك.. هل يل بلحظة من فضكل..

قباهل عليه حبفاوة.. يتبادلن إلتحية حملته "رش يدة" إس تبشاره  بَطةل "ماجد"، وإ 

 وإلسالمات، مث يعتدل "ماجد"، ويقول هل يف جدية:

ــ أ حتاجك يف شهادة حق اي "عوإد"، وإل نسة "رش يدة" تريد أ ن تسمعها 

 منك..

رحبا  هبا يف  ُُ مل يكن إلرجل ُمنتهبا  لوجودها، فارتبك، وخرج من إملسجد، ُم

حرإج، ويُعلن هلم خبضوع: إحرتإم، يُبالغ يف  حفاوته اب 

 ــ أ ان حتت أ مرمك اي ابمشهندس، وحتت أ مر إلست هامن..

 فسأ هل "ماجد":

 ــ ما إذلي تعرفه عن مسأ ةل حادثة رسقة إحملصول ؟

 بعقهل إحلاذق فَهم "عوإد" بأ نه يُومئ لـ "رش يدة"، فقال مس تعطفا :
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لكن أ مانة عليمك أ ل تُذيعوها، ــ لقد أ خربت إلبامشهندس ابملسأ ةل اي ست هامن.. و 

ل تعرضت لل ذى من "عنرت بك" أ و من إملؤذيني "مدكور" و"عاكشة"..  وإ 

 طمأ نه "ماجد" بنربة لُطف، وهو يربت عىل كتفه:

 ــ ل ختىش شيئا  اي "عوإد"، لن تكون طرفا  يف إل مر.. إرسد إملسأ ةل إل ن..

لتفكري، مث بلهجته قال ببساطته إلظريفة، ابنت عىل مالمح وهجه أ مارإت إ

 ُمسرتسال : 

ــ وهللا إلشهادة هلل.. شهادة حق اي ست هامن.. قبل أ ن يقوم "عنرت بك" ابهتام 

إلبامشهندس.. إلوإد "مدكور" ومعه "عاكشة"، ومُه إثنني مؤذيني ل يعرفون هللا.. ملا 

إش تدت إلزرعة وإخرضت وعليت، جئنا يك حنصده، ملا حصدانه وعبئناه يف 

َ علهيا حارس، إلوإد "مصيدة"، لكن إلثنني إملؤذيني جوالا ت، إلبامشهندس عنَيَّ

قدروإ يرشوه.. وأ ان طقست، وعرفت من إلوإد "مصيدة" نفسه لك إملؤإمرة.. ما 

حصل اي ست هامن أ هنم رشوه ورسقوإ عدة أ جوةل من عرشإت إل جوةل إململوءة 

إجلوالات، عينين إلبامشهندس ابحلصاد.. وأ خفوها يف دإرمه.. أ ان كنت مس ئول عَد 

هبذه إلوظيفة، ومل يكن كثريين ينتهبون لهذإ إلعمل، ل ين كنت أ عدها عند إلتجميع، 

وغالبا  ل هنم يكونون مشغولني ابحلصاد وإلتحميل... يف إليوم إلتايل عددهتم بشلك 

دوري، فاكتشفت نقص مخس جوالات، فصممت عىل معرفة إحلقيقة، ولكمت 

فأ نكر أ نه يعرف شيئا ، لكنين ضغطت عليه، وهددته بأ ن ُأبلغ "عنرت إلوإد "مصيدة" 

ذإ  ذإ مل يعرتف ابحلقيقة، خاف إلوإد، توسلين أ ل ُأدخهل طرفا  يف إملوضوع إ  بك" إ 

إعرتف يل.. فوعدته بذكل.. قََص عيلَّ إحلقيقة.. واكن عيلَّ أ ن ُأبلغ إلبامشهندس مبا 

جودإ  يف هذإ إلوقت، وأ ردت أ ن حصل ليترصف، لكن لُسوء إحلظ مل يكن مو 

أ تعجل بتبليغ خشص مس ئول حىت يترصف قبل أ ن يترصف إللصني يف رسقهتام.. 

ليه  كنت أ عمل أ ن "عنرت" بك موجود يف هذإ إلوقت يف )فيلته( إلقريبة.. فذهبت إ 

حكيت هل إلقصة، وكشفت هل إللصني، فنظر يل ورسح ك نه يُفكر، وبعد دقيقتني 

ولكن عيلَّ أ ل ُأخرب أ ي خشص همام اكن عن هذإ إل مر، حىت  وعدين بأ نه سيترصف،
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لو اكن إلبامشهندس... ظننت أ نه يُدبر للسارقني.. بعد يومني فوجئت ابهتام إلبك 

للبامشهندس ابلرسقة والاحتيال !.. هالين إل مر.. ومل أ لبث حىت دعاين دإع  للبك 

أ بلغته هبا، وعرف أ ن إذلي  يف فيلته، فذهبت.. قال يل أ نه طقَّس عن إلرسقة إليت

يتس يدها هو إلبامشهندس.. فقلت هل: لكن إلبامشهندس ليس هل دخل بذكل وأ نين 

وإثق فيه.. رد عيلَّ جبفاوة، وهددين بالكم متوإري، قال يل: )إل فضل كل أ ن تقطع 

عالقتك ابملسأ ةل برمهتا، حىت ل يترشد أ ولدك من بعدك..(، مل أ فهم يف إلبدإية، 

أ ن خرجت من عنده وقلبت الكمه يف خم  حىت وحض يل لك يشء...  لكنين ما

علمت فامي بعد من "مصيدة" أ ن إلبيك َوإلس مع "مدكور" و"عاكشة"، ليقولوإ أ ن 

إلبامشهندس هو إذلي خطط هلم ليس تولوإ عىل أ جوةل إحلصاد، ويتقامسوإ إملال عندما 

أ ن إلبامشهندس ل يُقدم عىل  يمت بيعها.. ولكين ل أ شك أ بدإ ، بل متأ كد اي ست هامن

نه رجل رشيف وطاهر، بل هو إذلي حثين عىل إلصالة وإل خالق  فعل ذكل.. إ 

إمحليدة.. لقد فكرت مبنطقية أ ن رجل مثل إلبامشهندس لو إحتاج للرسقة فال يفعل 

ُمقابل مائتني جنهيا  فقط.. مخس أ جوةل ل يُساوون أ كرث من س امتئة جنهيا ... مل يكن 

 ُمصارحة إلبامشهندس مبا حصل عىل أ ل يذكرين طرفا  يف هذه إملكيدة حىت أ مايم إ ل

 ل أ تعرض لل ذى من قبل إلبيك.. فقط..

 عند هذه إللحظة إرتفع أ ذإن إحلق يُعلن أ وإن صالة إلُظهر..

 خمي إلصمت عىل ثالثهتم ُمطرقني، عاقدين سوإعدمه عىل صدورمه..

عجل إذلهاب، مفا اكن منه إ ل أ ن بعد دقيقة، نكزت "رش يدة" "ماجد" يك يت

إعتدل وربت عىل ظهر "عوإد"، شاكرإ  هل بشدة، ووعده ابحلفاظ عىل وعده هل، مث 

 ودعه، وذهب جبانب "رش يدة" إليت س بقته يف طريق س يارة إُلجرة..

لهيا يف جزع، مال علهيا،  يف س يارة إُلجرة بكت "رش يدة"، إلتفت "ماجد" إ 

 وسأ لها بنربة خمتلجة:

 ما بِك اي عزيزيت.. ِلَم إلباكء ؟.. أ خربيين.. أ مل ُأثبت كِل برإءيت ؟..ــ 

 من بني دموعها، وبصوت مكتوب ابلباكء:
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 ــ همام أ ثبت يل اي "ماجد"، فال طريقة نُثبت هبا ل يب حقارة "عنرت"، ونزإهتك..

 إعتدل "ماجد"، رشد ذهنه ُمدراك  إحلقيقة، مث قال ُمغمغام :

".. ل بد أ ن إلوغد قد أ قنع وإدلك بقصته إملُزيفة.. أ صبح هو ــ حقا  اي "رش يدة

 إملالك، وأ ان إلش يطان..

 ــ ل بد أ ن نفكر يف حيةل لكشف "عنرت" أ مام وإدلي..

 فكر "ماجد" قليال ، مث هز رأ سه، وقال بنربة ُمغامرة:

 ــ ليس من طريقة غري أ ن ُأقابل وإدلك وألُكمه.. ما رأ يك ؟..

باكهئا إخلافت، ظهر عىل وهجها إلتفكري، لكنه رُسعان ما هدأ ت "رش يدة" من 

 إكتىس ابحلرية، ويه تقول:

 ــ ل أ دري.. لكن حاول..

 إتفقا عىل حضوره لوإدلها يف حمهل ابلساعة إخلامسة حملادثته..

ليه، مللمت ما  وبأ قرب ماكن من مسكهنا، هبطت من إلس يارة، وبرسعة إرتقت إ 

ل هما إلرإقدة يف إملستشفى، ونزلت بأ قىص رسعهتا، حيث طالته يدهيا من متطلبات 

 ركبت س يارهتا، وساقهتا..

يف غضون عرش دقائق اكنت تعدو يف أ روقة إملستشفى حىت بلغت وإدلهتا، 

وقبل أ ن تفتح ابب غرفهتا، نظرت يف ساعهتا لتجدها إلوإحدة متاما .. تأ خرت حوإيل 

دخلت ويه تطل بعيهنا عىل ساعتني.. وبدقات قلب متسارعة فتحت إلباب، و 

رهاق ويه تتنفس  إلرسير، لتجد أ هما انمئة، فتغلق ورإهئا إلباب، وتستند عليه اب 

 إلصعدإء..

 

*** 
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 (24 ) 
ابلساعة إلثانية وإلنصف ُظهرإ  تلقت "رش يدة" ماكملة، أ علمهتا إملُمرضة هبا، 

ابلعنرب، اكن وإدلها يسأ لها إ ن اكنوإ يطلنب فتبعهتا لرتد علهيا من موضع إلهاتف إخلاص 

حوإجئ معينة قبل حضوره وقت إلزايرة، فأ بلغته أ هنا حرضت ومللمت بعض إل ش ياء، 

وأ طلت عليه يف إحملل، فمل جتده، فقفلت رإجعة ل هما، كام أ هنا قادت س يارهتا حىت 
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مه تكون معهم وقت إخلروج يف صباح إلغد، فأ قرها عىل فعلها، وأ علمها بقدو 

 مبارشة ..

عندما حرض وقت إلزايرة، ابلساعة إلثالثة عرصإ ، إطمأ ن عىل زوجته، إليت رإق 

وهجها، دلةل  عىل إلتعايف.. سأ ل "رش يدة" عن تقرير إلطبيب، فأ خربته ابلتفاصيل.. 

فاس تبرش، وإسرتإح.. ونوه لها عن أ ن "عنرت" اكن ينوي ُمرإفقته لول بعض مشاغهل 

وإطمأ ن منه عىل وإدلهتا، كام مدح يف "رش يدة" لربها هبا،  ذإت إل مهية إلقصوى،

 مكوهثا معها، وقياهما خبدمهتا، برمغ ما تتكبده من عناء يف حتضريها لبحث شهادهتا..

أ خذ إل ب يتفوه ببضع لكامت ثناء عىل إبنته، ُمحاوةل  منه لتليني قلهبا وعوإطفها 

 انحيته..!

 وغل يف إنقباضها..وما اكن هذإ إ ل لزييد من خماوفها ويُ 

يذإان   مرت ساعة إلزايرة كام قُدر لها أ ن متر.. ذهب إل ب، بعدما خططا للغد إ 

 بتوقيع إلطبيب إملُعاجل عىل ورقة خروهجا، عىل حد تقريره..

إراتحت إُلم، وانمت بعد وقت إلزايرة.. جلست إلفتاة أ مام إلنافذة ويه قلقة.. 

رسحت يف إحلديقة إخلارجية للمستشفى، مع حاولت أ ن تُلهي  ذههنا عن إلتفكري.. 

جاملها إملُعتىن به.. يبدو إلكون بديعا  ابل مل.. ابلنظرة إل نسانية حفسب.. ل يكون 

 للطبيعة معىن إ ل بتقدير نظر إل نسان لها، حسب نفسيته وُمعتقده ومقياس أ مهل..

ا ابل حالم نظرت يف ساعهتا، إ هنا تقرتب من إخلامسة متاما .. رإحت تُمين نفسه

إلسعيدة، وإخليالت إلهبيجة.. مع حبيهبا وزوهجا "ماجد، يف عشهام إلصغري، إذلي 

ُيتوي مشاعرهام إلزوجية إدلفاقة، ومنه يبدءإ إجهتادهام مبساعدة بعضهام حنو إلنجاح 

 وإلرخاء.. أ مضت ثُليث إلساعة يف إلتأ مل وإلرشود إحلامل...

تهتا نفس إملُمرضة ختربها بوجود ُماكملة من اكنت إلساعة إلسادسة إ ل ربع عندما أ  

أ جلها.. إنتاهبا إضطرإب خف ، وذهبت بقلٍب وإجف.. وضعت إلسامعة عىل أ ذهنا، 

 وبدأ ت قائةل:
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 ــ إلسالم عليمك..

 أ اتها صوت أ بهيا هادرإ  عرب إلسامعة:

 ــ ل سالم ول الكم اي "رش يدة"..

 هتفت مفزوعة:

 ــ ماذإ هناكل اي أ يب ؟..

 أ نِت أ يهتا إلفتاة.. هل كنِت تعلمني مبج ء هذإ إلكذإب إل رش "ماجد" إ ىلَّ ؟..ــ 

تلعمثت "رش يدة" وإحتقن وهجها، مل تكن تدري مباذإ ترد، غري أ نه مل يكن من  

 دإع  للرد، إ ذ اتبع إل ب بصوت ُمنفعل غاضب:

، ــ لقد أ ىت بلك وقاحة ليهتم إلرجل يف نزإهته.. ليظفر بِك.. يريد أ ن يتح ايل عيلَّ

ويرد جرميته عىل إلرجل إلربيء.. لكنين طردته رش طردة.. هددته بأ نين سأ شكو 

ل دإرة إجلامعة يك تنقهل إ ىل جامعة أُخرى.. دلي لك إل س باب إملناس بة، ودلي كذكل 

 إل ماكنية إلقوية لتنفيذ هتديدي.. بل سأ سعى إ ىل ذكل جاهدإ ..

وإدلموع تهنمر عىل وجنتهيا يف مصت،  مث هدأ ت نربته، ُمغريإ  من إ سرتإتيجيته،

 بعد تبدد لك أ مالها دفعة وإحدة:

نه خطري.. "عنرت" أ خربين عنه كثري  ــ اي "رش يدة" هذإ إلشاب لن ينفعك، إ 

من إلسفاهات وإلعبث.. يكف  أ ن ل جامعة تقبهل للتدريس فهيا، ول يعمل أ حد كيف 

نفسك اي إبنيت، وتعقيل حصل عىل الامتياز، مث توظيفه يف إجلامعة.. رإجع  

ابحلمكة، فعاقةل يه َمن ختتار "عنرت" بزنإهته وإجهتاده وممزيإته وِغناه.. صيح أ نه 

أ كرب منِك قليال ، لكن إلزوج لُكام اكن أ كرب اكن أ فضل يف تس يري أ رسة سعيدة.. 

فكري جيدإ  اي بنييت.. وجيب أ ن تعلم  أ نين إتفقت مبدئيا  مع "عنرت" عىل عقد 

إمخليس إلقادم ما ُدمنا إطمأ ننا عىل وإدلتك بفض هللا، مث خالل شهور نعقد إخلطبة 

قرإنكام إ ن شاء هللا.. أُبرشِك بأ نه موإفق عىل ُعكل يف إجلامعة، ومتابعة مسرية 

"إملاجس تري" و"إدلكتورإه" وما يتبعهم.. أ ظن أ نه ليس هناك أ فضل من ذكل.. زوج 



 - 114 - 

لزوجة إُلوىل يف حياته.. لقد بلغتك بلك ُمحب، ويدُعك بلك ثروته.. س تكونني هل إ

 ما يعمتل يف نفيس.. وعليِك أ ن هتبينا لكمتك.. فقط..

سالت دموعها إلغزيرة بشدة ويه تسمع لكامته إل خرية، إنشقت نفسها من إلقهر، 

ويه تُعرب بعينهيا عن نظرة عتاب مريرة ل يرإها.. لو اكن أ ماهما للفحته هبام مبنهتيى 

ولعهل قصد ُماكملهتا يف إلهاتف لهذإ إلغرض؛ حىت ُيم  نفسه من  إحلرج وإخلجل..

 نظرإهتا، ويؤىَت إلقوة عىل دحرها..!

 اكنت يف أ عىت حالت حنقها منه.. ردت عليه بلكمة عتاب مكدة:

 ــ لعنست وما زوجتين بقسوتك اي أ يب..

 سكت إل ب، مث قال ُمقاوما :

 ــ إل ب يقسو لصاحل ودله..

 بترسع:

 ينبذ وإدله خبطئه.. ــ إلودل

 ــ سأ جتاوز ُجرأ تك اي إبنيت.. لكن إل ايم بيننا.. غدإ  تعرفني َمن إملُخطئ..

 قالها بتحٍد، وأ غلق إلسامعة يف خسط وإمهتان..

أ حست ابهنيار جيتاح كياهنا، فاهنارت عىل أ قرب مقعد، وما زإلت إلسامعة يف 

هنا، ل يُمكهنا حىت إل مياء يدها، نظرت حولها بعني غامئة، وك هنا جتمدت يف ماك

 للُممرضات أ ن يتفقدهنا..

لك يشء مجيل أ حبته خيتف .. حبيهبا.. وأ بهيا.. حىت يه نفسها.. برونقها، 

بشخصيهتا، جباملها، بروهحا، بطموهحا.. خيتف .. ليحل حمهل بُقبحها، وُرخصها، 

 ضأ لهتا، رسوهبا، خبوإهئا... حياة أُخرى تش به إجلحمي..

 

*** 
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 (25 ) 
مل متر عرش دقائق حىت تلقت إتصال  جديدإ .. مل تكن وصلت لغرفة أ هما بعد.. 

اكنت تسري يف إلروإق ببطء وك ن إل رض متيد هبا... عادت مرة أُخرى للهاتف إلوبيل 

مرة ُأخرى، إنتابهتا رغبة بتحطميه، لكهنا متاسكت ويه ترفع إلسامعة إ ىل أُذهنا.. 

صوت ُمحدهثا دون أ ن تتفوه بأ ي لكمة، وك هنا ختىش أ ن تصطدم إنتظرت لتسمع 

 بصوت أ بهيا مرة أُخرى أ و طرف من انحيته.. غري أ ن صوات  مأ لوفا  هتف:

 ــ "رش يدة".. مرحبا .. هل أ نِت مع  ؟..

 هتفت بلك كياهنا:
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 ــ "ماجد"..

 ــ ها أ نِت ذإ اي حبيبيت..

 بصوٍت ملكوم:

..ــ ما كنت أ تصور أ نه يُمكنين   ُمحادثتك اثنية 

 بلك إل ىس ردت:

نين أ ضيع هنا.. دلي رغبة يف إلهرب..  ــ ول أ ان اي "ماجد".. إ 

 بشجن ابلغ:

 ــ هل علمِت مبا حصل بيين وبني وإدلك ؟..

 ــ علمت اي "ماجد".. أ شعر أ نين يف أ جوإء اكبوس ُمريع، أ متىن إلقفز منه..

 ــ كيف عرفيت هبذه إلرسعة ؟..

   منذ قليل.. كيف توصلت إ يلَّ ؟..ــ لقد أ غلق مع

ــ من إمس إملستشفى إذلي ذكرتِه يل بلقائنا إل خري، وببعض إلبحث.. ماذإ قال 

 كِل ؟..

 إس تعادت وقع لكامت أ بهيا إلنارية، وقالت بنربة خمتلجة:

ــ أ سوأ  ُماكملة تلقيهتا يف حيايت.. إملاكملة إليت تُوشك أ ن تُودي يب، أ و تفصل بني 

 ابقة وحيايت إملُرة إملُقبةل..حيايت إلس

 َخفَت صوته يف أ سف:

 ــ فهمت..

 مث أ ردف يف إ حباط:

 ــ مل تفلح خطتنا اي "رش يدة"..

حساس عارم ابملهانة وإلشجن:  واب 
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باب، كنت أ متىن أ لو  ــ لقد دفعين أ مام إلناس خارج إحملل، وإرتفع صوته ابلس ِ

إ طالقا ، لقد جئت بلك الاحرتإم، تنشق إل رض وتبتلعين.. برمغ أ نين مل أ تصادم معه 

وبلك إلِبرش صاحفته.. تطرقت هل إ ىل مس تقبكل، قلت هل ل هيمين زوإيج من 

"رش يدة"، بل هيمين أ ن تزتوج من خشص صاحل.. حملت هل عن مكيدة "عنرت"، 

 لكن يبدو أ نه اكن مس تعدإ  يل كفاية..

حباط ُمريع:  إحتدت نربته إنفعال  حمزوان ، مث اب 

إلوغد ضدي، وك نه حتسب لهذه إخلطوة.. لقد تلوثت صوريت بشلك ــ حشذه 

غري مس بوق اي "رش يدة"، ل أ ظنين سأ مكث هنا بعد إل ن.. لقد توعدين ابلنقل من 

 إللكية.. سأ س بقه به.. ل تتخييل مدى سوء حاليت.. سأُسافر..

 أ هجشت "رش يدة" ابل نني، ك هنا تطلب منه إلرِفق هبا، ومؤإزرهتا.. رصخت به

 ملكومة:

ــ تُسافر ؟.. تُسافر وترتكين هنا ؟.. أ ين حبك ؟.. هل صدقوإ يف مزإُعهم 

 ضدك ؟..

 إنفعل قائال :

ــ أ تركك ؟!.. ماذإ أ فعل بعد إل ن ؟.. لعهل أ نبأ ِك مبا أ نبأ ين يب.. أ نِت عىل شفى 

أ سوأ  إقرتإن اي حبيبيت.. ماذإ سأ فعل بعد دخوكل بيت رجل أ خر ؟!.. هل ترين أ ن 

يتحمل إملكوث هنا جبانبك، وأ نِت يف عصمة رجل أ خر ؟.. أ ل تُدركني ما  َوضع 

 س يفعل يب ذكل من عذإب مع حيب إل رس كِل ؟..

قال مُجلته إل خرية وتفجر صوته ابلنحيب وإلشجن.. إنعدم إلالكم، ومل ترتدد 

 خالل إلسامعتني إ ل لغة إلنش يج وإل نفاس إحلارة إملُتالحقة..

 وإلعربإت عرب إل سالك.. قالت هل بني دموع تريث ماضهيا:تبادل إملوإساة 

 ــ لقد فقدت أ يب.. وسأ فقدك إل ن، ولحقا  سأ فقد نفيس..

 ــ يبدو أ ن هذإ هو وإقع عرصان اي "رش يدة".. مل نكن نعيه، لقد صدقِك وإدلك..
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ــ الك اي "ماجد".. لو كنا يتاىم كنا صنعنا عهدان وحدان، بدون عبث إلغابرين أ و 

 لالحقني بعرصان..إ

ــ هذإ هو حال إدلنيا.. إس تقوإء جليٍل عىل جيل.. رصإع وإنفصال، ل إتفاق 

 وُمشاركة..

 حبزن مرير:

ــ لقد إكتشفت ضعف  إلبليغ أ مام خشصية وإدلي إجلديدة.. ل يُمكنين إلتعاط  

 ُ  تقد..معه كام كنت أ فعل أ ايم الانسجام، إذلي اكن بيننا، وتبدد إل ن كبخار إلقِدر إمل

 عقب بنربة راثء:

ــ عامل إلغابة ليس فيه قُربة، ول رمحة.. إلتوحش وإلتأ سد وكرس إلقمي وإلتغول، 

ذإ أ ردِت إلبقاء..  حتولت من أ قرص إلُطرق إ 

 ــ لكن هذه ليست مبادئنا ول قمينا.. أ ان وأ نت ابل خص..

 ُ ما ننتظر فرج هللا إمل ما أ ن خنضع ونفرتق ولنا إجلنة، وإ   س ترِت..ــ ذلكل إ 

 بلك إ حباط وإكتئاب:

 ــ إ ذن مفا من سبيل إل ن ؟..

 بأ سف مأ زوم:

ــ الك.. حىت يأ يت هللا بأ مره.. فقد أ خذان بلك إل س باب، وما من حيةل دلينا بعد 

 إل ن سوى إل ميان..

ميان متمتت:  أ هجشت ابلباكء مرة أُخرى، لكن هذه إملرة ابستسالم، وخبضوع وإ 

 إلسؤإل إ ىل مىت يُمكننا الاحامتل ؟..ــ وِنعم ابهلل... يبقى 

 كرر سؤإلها بنربة ايئسة أ يةل للموت:

 ــ بىل.. حىت مىت يُمكننا الاحامتل ؟..
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 مث إس تطرد ببطء، ك منا يُؤرخ ملاكملته معها، ويُوصهيا:

ــ سأُسافر اي"رش يدة" غدإ  إلثنني، س تظلني يف قليب وعقيل ووجدإين.. ُأشهد 

مل أُحب أ حدإ  من قبل.. سأُسافر إلساعة إلرإبعة.. ل تقطع  هللا أ نين أ حببتك كام 

ليِك إلنظر  صلتك ابحلياة، بل إس متِر.. وعندما يستبد يب إلشوق سأ رجع ل سرتق إ 

 من بعيد دون أ ن تدري، مث أ رجع..

 ــ حقا  اي "ماجد" ؟.. ما أ عذب صنيعك.. مك سيشحذين حبب إحلياة..

ن اكن ــ ل تدرين أ ن سامحك يل بذكل س هيب ين أ يضا  إلهبجة يف حيايت، وإ 

 سرُيإفقها إلعذإب كتوأ م ُمتالزم..

 أ هجشت مرة أُخرى ابلباكء، ويه تقول:

 ــ ل أُصدق أ ن هذإ ُيدث..

 ــ متاسيك اي "رش يدة".. أ رجوِك..

ن اكن يف إحلقيقة يُوإيس نفسه..  ورإح يُوإس هيا قليال ، وإ 

مبا فضحه لها وهجها إل محر، إملُفعم  أ تت إملمرضة تربت عىل ظهرها، ُمتعاطفة معها

 ابدلموع، وهتمس لها بأ ن وإدلهتا تسأ ل علهيا..

بصعوبة ينزتع إحلبيبان إلسامعة عن أ ذنهيام، إ ذ اكن معىن هذإ أ هنا إلهناية إملُحمتة 

 لقصهتام إ ىل إل بد..

 وقد اكن لبد مهنا يف حلظٍة ما..

 

*** 
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 (26 ) 
 وإدلهتا، إليت لحظت ما فضحه وهجها، فسأ لهتا يف جزع:لبت "رش يدة" ندإء 

 ــ ما بِك اي "رش يدة" ؟..

اكنت إدلموع تطفر رغام  عهنا، بال قدرة عىل إ مساكها، بصوت مشجون 

 مغصوص، قالت:

 ــ مغلوبة.. مقهورة.. نفسييت يف إحلضيض.. أ رى إدلنيا فقط ابللون إل سود..

ني، خفضبته بصوهتا، ويه تنادهيا بعاطفة ظهر عىل إُلم إلتأ ثر، فاض هبا إحلن

 جياشة:

ــ تعايل اي "رش يدة".. تعايل يف حضن أ مك اي إبنيت.. بيث إ يلَّ شكوإِك اي 

 حبيبيت..

فتحت لها أ ذرعها، فمل جتد إلفتاة غري أ ن تريم نفسها بني أ حضان منبع عاملها 

 إحملبوب..
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 نظرإ  ُمؤثرإ  بني إُلم وإبنهتا...ربتت إُلم علهيا بيد، ومضت علهيا ابُلخرى.. وبدإ م 

نين يف  ــ هل تعتقدين اي بنيت أ نه غائٌب عين ما ُيدث بينك وبني أ بيِك ؟.. إ 

غاية إلوع  للك يشء.. لكنه وإدلك.. علمين أ ل أ حتدث يف إُلمور إجلدية.. طاملا أ نبين 

عادي عىل إلتدخل يف قرإرإته؛ حىت مل يبقى يل أ ي دور يف حياتمك سوى إدلور إل

 إلساذج..

 ــ ل تقويل ذكل اي أ يم.. أ نِت ِنعم إُلم...

 أ ومأ ت "زينة" رأ سها حبزن، واتبعت:

ــ إمسع  مين اي إبنيت لتعريف... إنسجمت ردحا  من إلزمن مع إحلياة إجلديدة، 

نين أ نمت  إ ىل إلطني، إ ىل إلهوإء إلطلق،  لكين إكتشفت أ نين غري مالمئة لهذه إحلياة.. إ 

ل رض إخلرضإء.. إ ىل إلهنر وإملاء، إ ىل إلساقية إليت جترها إملاش ية.. إ ىل إ ىل مرتع إ

إملايض إلهبيج.. إ ىل إلنفوس إلربيئة... لطاملا تُقت إ ىل إلعودة.. ولكن أ ين ؟.. أ ين 

إملاكن إذلي ُيتوي هذإ إجلو إذلي عش ته نصف ُعري، أ مجل وأ ول نصف ُُعر 

 ة إ ىل هذإ إحلد ؟!..عش ته... كيف أ بعد عنمك ؟.. كيف أ كون أ انني

ترإجعت "رش يدة" بظهرها إ ىل إلورإء متخلية عن حضن أ هما، نظرت لها 

بدهشة، وقد جفت دموعها، فامي تفاجئت بدموع أ هما إملُتسلةل عىل وجنتهيا.. فقالت 

 ويه تُعرب بيدهيا:

ــ ل أُصدق أ ن هذإ الكمك.. هذه إملرة إُلوىل إليت تُصارحني بنتا  من بناتك عن 

 عاملك إحلقيق ..

 ــ بىل اي إبنيت.. ل نين شعرت أ نِك تُعانني مثلام كنت ُأعاين..

 ــ وما إذلي جعكِل تصربين عىل عناءك ؟..

ــ لقد كنت أ شعر ابملسؤولية.. وما اكن عىل إمرأ ة أ ن تُعلن إحتجاهجا ما دإم قد 

 قرر زوهجا ل رسته.. هذه ش مية إلزوجة إلصاحلة يف قريتنا اي إبنيت..

 لهجة حزينة منكرسة:ب 



 - 122 - 

 ــ لكن أ يب مل ينتبه لتضحيتك..

ــ أ رإد إلصالح لنا مجيعا .. أ نظري لقد أ صبحمت يف إلبيئة إجلديدة ُمتعلامت أ حسن 

 إلتعلمي، ُمزتوجات أ فضل إلزجيات..

ــ اكن يُمكن أ يضا  أ ن تتطور حياتنا يف إلريف، ول أ ن نتربأ  مهنا ونتزنه عهنا هبذه 

 إلطريقة إلقاس ية..

 ــ ل يُمكنك أ ن تعتيب عىل ترصف تلقايئ أ و تفكري معني صدر من جامعات..

 سادمه إلتفكري وهةل، مث أ ردفت إُلم ُمزعزعة:

ــ حياتنا إجلديدة ليست سيئة أ يضا ، ولكهنا بعيدة لك إلُبعد عن حياتنا إلقدمية.. 

 .ك ننا فقدان ذإكرتنا.. مع أ ن حياتنا إلقدمية اكنت ُمفعمة ابملمزيإت.

نثالج إلصدر:  إبتسمت "رش يدة"، شعرت ابلنسجام وإ 

ــ أ تدرين اي أ يم.. لقد عرفت إل ن رس هذإ إلشوق إلرسي إذلي يريد أ ن يثب 

 من أ عاميق لك حني وأ خر إ ىل عامل إلريف بلك مظاهره إمجليةل..

 حضكت إُلم، ورإقها إنرشإح صدر إبنهتا:

نِك تش هبني ُأمك كثريإ ..  ــ إ 

 ، مث تعانقا يف حب، ك هنام يتبادل عناق تعارف إملُقابةل إلُوىل..وحضاك ُمبتسمني

هونت هذه إحملادثة إللطيفة من إبتالء "رش يدة".. َومجت قليال ، فترسبت لها 

 إُلم قائةل:  

 ــ أ ظن أ نِك ُمدينة يل إل ن مبصارحيت مبا يعمتل يف نفسك من ك بة وأ ىس..

 الت:تهندت "رش يدة" تهنيدة حارة ملكومة، وق

نين ُأعاين مبا تُعانني منه.. ل أ دري هل أ صرب وأحُض  مثلام حضيِت فأ انل إلرِضا  ــ إ 

 أ م أ رفض وأ حتدى فأ انل إلسخط ؟!!..

لهيا نظرة ُعيقة، ومهست:  نظرت إُلم إ 
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نين أ فهمك.. هل تعتقدين أ ن تضحييت هو الاختيار إلصائب ؟.. الك، ول  ــ إ 

 إلتحدي هو إل صوب..

 أهُما: حتريت يف لُغز

 ــ ما هو إلعمل إ ذن ؟..

 أ فصحت "زينة" عن ُمعتقدها، وك هنا تس تقرئ درس حياهتا:

ــ إلُقرب من هللا.. الاعامتد عليه.. لقد كنت مس تعدة للتضحية، لكين ما فكرت 

أ نه يُمكنين إللجوء إ ىل هللا أ ن يُوفق إل رسة فردإ  فردإ  للتعايش بسعادة يف وضع 

ت إذلي تعطلت فيه ِحييل، وتوقف نفوذي.. لقد إستسلمت يُناسب إمجليع، يف إلوق

بلك بساطة وأ ان أ حسب أ ن هذإ هو إلترصف إلصائب إلوحيد، حىت ل ُأدمر 

 إل رسة، برغبة قد تكون خسيفة مع إلوإقع..

جعاب ُمنهبر:  اب 

ليِك من  نين ُأعيد إلنظر إ  ــ أ ماه الكمك يُدهش ين ويُفجر يفَّ كوإمن إلعجب..إ 

 جديد..

ميان:أ ردفت   إُلم يف إ 

ــ اي إبنيت مل يكن يف يدي حيةل.. رخضت للوإقع ُمذعنة لرب إل رسة، ونسيت 

رب إل رض وإلساموإت إلُعال.. ل يُؤىَت إملرء إحلمكة عفوإ ... منذ شهر عاودين إلتفكري 

بأ مور كثرية يف حيايت.. لقد حريين إلتفكري يف هذه إملسأ ةل طويال ، خاصة  عندما 

لضيق من هذإ إجلو إخلانق، وليس هناك غريه بعد سكننا هبذإ إحل  كنت أ شعر اب

إملُحاط ابلعامئر، إلنايئ عن لك مظاهر إلريف.. كنت أ شعر بتعب طفيف بني حني 

وأ خر، لكنه أ خذ يزتإيد من إلوقت وإل هامل.. حىت وصلت إ ىل هذه إملرحةل.. مل 

 أ طق، ومل أ حمتل..

 ٍة وعطف:وإس هتا "رش يدة"، عانقهتا، وقالت برِق
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ــ ُأشاطرك إل حساس.. ل نين كنت أ حسه أ يضا .. أ خرج، لك يوم تقريبا ، منذ 

إلثانوية قُرب إلهنر، أ ميش مبُحاذإته حىت تلوح يل إل رإيض إخلرضإء إلفس يحة.. أ ه اي 

أ يم.. لو كنِت أ حملِت يل مبا أ كننِته يف صدرك لك هذه إلس نني ما ُأصبِت مبا 

ريت منذ مبادئ س نني إللكية يف نُزهات قصرية أ صابك... كنت محلتك يف س يا

 لتعييش ُسويعات يف عاملك إل صيل.. حتصلني عىل جرعتك وتعودي ُمنتعشة..

 إنفجرإ يف إلضحك بال توقف.. وعندما هدءإ، أ ردفت "رش يدة":

ذن هللا اي أ يم عندما خنرج، سأُخصص كِل لك يوم نزهة إ ىل إجلو إذلي  ــ اب 

 حُتبني..

 إبنيت.. لك يوم !... هذإ كثري.. يكف  لك أ س بوع مرة..ــ ايه اي 

 ــ الك، فلنجعلها لك يومني مرة.. سأ كون سعيدة بذكل للغاية..

خالص:  مث هزت رأ سها بمتعن، وقالت ابمتنان وإ 

 ــ ل تتخيلني كيف خففِت عين أ ليم اي أ يم.. حفظِك هللا يل..

، وإلزيم إدلعاء.. أ ان أ يضا  ــ وحفظِك اي إبنيت.. تولك  عىل هللا، وإجليئ هل

 سأ فعل..

 ورشد برصها انحية إلنافذة، وقالت خبشوع:

ــ ل نين معوزة بشدة لتدخل هللا س بحانه وتعاىل يف أ مور كثرية بدأ ت تُنغص 

 عيلَّ حيايت بشدة..!

س ندهتا "رش يدة" للوضوء، وتوضأ ت يه أ يضا .. تركت أ هما عىل فرإشها تُصيل، 

عىل إل رض ُمستندة عىل إجلدإر إلبعيد مبُحاذإة إلنافذة وتدعو، فامي جلست يه 

إلوإسعة، ترمق سامء إلليل، تدعو هللا حينا ، وتبيك حينا ، تتذكر قسوة أ بهيا، وفرإق 

حبيهبا، وزجية ممجوجة تش به حوات  يُغمي علهيا فيشفطها يف ظلامته، إ ىل أ جل غري 

 ُمسمى...!
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إلعصيبة إلقادمة.. حىت يس تجيب  فكرت.. قد يكون إدلعاء سلوإها يف إل ايم

نسان.. ل ينال أ ماهل  هللا بعد أ ن تنال حظها إحملتوم من بالاي إدلنيا.. هذإ نصيب لك إ 

 وأ حالمه إ ل بعد أ ن ُيظى ابلنكبات وإل رزإء، حىت يُفرق بني إملنحة وبني إحملن..

ا ظلت خفف إدلعاء من نفسها إمللكومة، ومجع أ شالهئا إملمزقة يف أ عامقها.. لكهن

ساهرة حىت وقت متأ خر من إلليل، تطفر دمعاهتا إليت ترطب قلهبا، وختضب كياهنا 

حساس جيمع بني الارجتاف وإلنقاء وإلسكينة وإلتأ مل...  اب 
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 (27 ) 
ثر ُحمل جعيب !... برمغ  يف إلصباح.. قامت "رش يدة" من غفوهتا، عىل إلرسير، إ 

بطمأ نينة تكتنف قلهبا... أ لفت وإدلهتا انمئة وجبانهبا كتاب هللا يف أ ملها إ ل أ هنا شعرت 

 حضهنا.. رفت عىل ثغرها إبتسامة قريرة...

اكن علهين إلتحرض ريامث يأ تهين إلطبيب ليوقع إلكشف عىل "زينة"، فتتسمل إبنهتا 

أ ورإق إخلروج من إملستشفى.. اكنتا ُمس تعداتن قبل موإعيد إملرور.. غري أ ن 

اكنت شاردة، يس تحوذ حبيهبا إملُتأ هب للسفر عىل عقلها وخيالها  "رش يدة"

ابلاكمل.. تربق يف ذههنا لك دقائق صوره متصةل حبلمها إلعجيب !.. صورته دإخل 

نه ماثل أ مام عينهيا، وهو يتحدث معها يف حوإر طويل يُثري  إحلمل ل تُبارح ذههنا، إ 

 قلهبا ابلشجن وإلعاطفة... 

اكن ُمقررإ  حضور إلطبيب ابلساعة إحلادية عرش، ولكن إلساعة إنتظرن كثريإ .. 

جتاوزت إلثانية عرش ومل ُيرض.. عند إلساعة إلوإحدة عرفت "رش يدة" من 

تدإولهتا إ ن إلطبيب إعتذر، ولن ُيرض إليوم.. أ حلت علهيم أ نه اكن ُمقررإ  خروج 

ل جيوز خروج أ ي وإدلهتا إليوم، ول بد من حل ذلكل.. ردت كبرية إملمرضات أ نه 

ل لتعرضت  مريض حمجوز إ ل بتوقيع مبارش عىل أ ورإق خروجه من إملستشفى، وإ 

 للمسائةل إلقانونية وإلغرإمة وإلعقاب...

مل يكن من بُد أ ن تُعلن "رش يدة" عن تفهمها، فهي  عىل درجة من إلعمل وإل درإك 

 حبيث تفهم صوإب هذه إل جرإءإت، وأ مهيهتا..

 ترخض لفكرة إملكوث حىت إليوم إلتايل حيامن ُيرض إلطبيب..ذلكل اكن علهيا أ ن 
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قامت ابلتصال بوإدلها تبلغه إملسأ ةل.. رإح يُرإوغها، لكهنا بشلك ُمقتضب أ فادته 

بأ هنم ُمضطرين للمكوث يف إملستشفى حلني توقيع إلطبيب إملُعاجل عىل إ ذن إخلروج.. 

 ، لالطمئنان..فأ علمها أ نه س ُيحاول إحلضور لزايرهتم وقت إلزايرة

وإنتظرن.. انمت "رش يدة" عىل إلفرإش إل خر، من فرط إل رهاق وإلتعب، 

بعدما بكت يف رسها قليال .. انمت ابستسالم.. وبقت "زينة" عىل فرإشها تقرأ  

 إلقرأ ن..

منا  ابلساعة إلثالثة إستيقظت "رش يدة" عىل دخول أ بهيا، مل تقم من فرإشها، إ 

، يكتيس وهجها ابلتعب وإل ىس.. لحظ إل ب فتورها بقت جالسة بني إلنوم وإليقظة

 انحيته، فتجاهلها، ُمش يعا  إ ايها بنظرإت عتاب متصلبة..

بعد عرش دقائق.. حاولت "رش يدة" أ ن تقوم من عىل فرإشها، لكهنا شعرت أ ن 

رسيرها إهزت أ كرث من إملُعتاد!، ظنت أ نه قد أ صاهبا دوإر، فتش بثت بأ قطاب 

ذه إللحظة أ صدإء علقت من حلمها.. إنتهبت لضحكة أهُما، إلرسير، عاودهتا يف ه

 ويه تقول هاتفة:

نه يتأ رحج يب..  ــ ما إذلي ُيدث يف رسيري.. إ 

لَفهتم مشاعر إدلهشة !!، خاصة  عندما وجدوإ أ ن بعض قشور سقف إحلجرة 

رإحت تتساقط علهيم، ابلزتإمن مع "حسن" إذلي اكن وإقفا  خُيرج بعض إل طعمة 

ت إليت إشرتإها هلم، وإذلي توقف وهو يُمسك هبا، ُياول حفظ توإزن وإملرشواب

جسمه إذلي متايل بفعل قوة غريبة، س يطرت عىل لك يشء من حوهلم؛ جتعهل 

 يتأ رحج، وهيزت !!..

يف إللحظة إلتالية إخنلعت قلوهبم من أ ماكهنا عىل أ ثر رصخات نساء هلعة، مل 

حركة ُمباغتة شديدة إلضجة ماجت يف يسمعوإ مثيال  لها من قبل، ومعها تصاعدت 

إلعنرب، وأ صوإت ُمثرية شديدة إلصخب إنطلقت من لك صوب، ك ن حراب  قد 

 قامت..!!
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ل كرث من ثالثون اثنية اكنت إل رحجة مس مترة، بأ زيز ُمرعب.. ملا هدأ ت قليال ، 

فتح "حسن" إلباب عىل مرصإعيه، لريى إملرىض وإملمرضات وإل هايل إلزإئرين 

 حنو إملصاعد وإدلرج، يرصخون بفزع عايت: يركضون

ــ زلزإإإإإل.. زلزإإل إللك ينجو بنفسه.. إهبطوإ برسعة، إخرجوإ من إملستشفى 

 برسعة... زلزإإإإل...!!!

اكنت إملُفاجأ ة أ قوى من أ ي ُمفاجأ ة عاينوها يف حياهتم.. أ مام هذإ إملوقف، 

عضالته، وإنتفض من ماكنه، وابلنس بة لرجل، فقد تلقى عقهل إل مر، فتحفزت 

صارخا  فهين أ ن يفذذن من فرإشهن، ورإح يشد زوجته بيديه، ويُوشك عىل محلها، 

يف حني إنتفضت "رش يدة"، وركضت ويه تتخطف بضع حاجات لهن، وقد إجتاح 

حلمها لك وعهيا، وخرجت تتبع أ بهيا إذلي جعل زوجته تلف يدها حول رقبته، 

كضا  هبا يف إلعنرب، مث هابطني عىل إدلرج مع إحلشود ُمحيطا  ذرإعه حول خرصها، رإ

 إملزتإمحة إملذعورة، حىت خرجوإ من إملستشفى لكها يف ُرعٍب بليغ..!

اكنت مجوع إلناس يف أ قىص إنفعالهتا ودهش هتا وتساؤلهتا..!! هل حقا  تعرضت 

وفة ؟!.. إلفيوم لزلزإل ؟!.. كيف تتعرض هل ومرص بعيدة عن إلنطاقات إلزلزإلية إملعر 

 وهل وصل إلزلزإل حملافظات أ خرى سوى إلفيوم ؟!..

 أ س ئةل ل حرص لها تتعلق بأ هلهم، وعائالهتم وإملناطق إُلخرى...

أُكدت بعض إ جاابت إل س ئةل بعد قليل، عندما عرف إلناس من إجلريإن يف 

 إملنطقة أ ن إلزلزإل وصل للعامئر إجملاورة.. وهناك أ نباء عن سقوط حضااي وبناايت

 عالية..!

هاجت إدلنيا وماجت لالتصال ابلرشطة وس يارإت إل سعاف.. تس تغيث هبم 

نقاذ إلضحااي، وتفقد إحلاةل إلعامة..  ل 

بعد ساعتني !.. إنترشت وسائل إل عالم بشلك حمدود للغاية يف أ رجاء إملدينة.. 

 وس يارإت إلرشطة، وإل سعاف جاءت متثاقةل مشلوةل !..
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بُدإ  من إقتياد أ رسته يف هذه إلفوىض إلعارمة ابملاكن  أ ما إحلاج "حسن" فمل جيد

إ ىل مزنهل.. خاصة  أ ن س يارإت إل سعاف رإحت تتوإرد عىل إملستشفى من مناطق 

صابني..  ُ  إلكوإرث ويه ُمحمةل ابجلثث وإمُل

قادت هبم "رش يدة" إلس يارة حىت إملزنل.. وإلفوىض تعم إلطريق.. مسعوإ عن 

رضابت قلوهبم.. ومضت "زينة" تبهتل بصوت عدة عقارإت إهنارت، فزإدت 

 متالحق:

 ــ اي رب سمل، سمل..

تُرإقب يه وأ رسهتا س يارإت إل سعاف ُمتوإلية تهنب إلطريق من جانهبم بصوت 

 ُمفزع رهيب..

ما أ ن وصلوإ للماكن حىت وجدوإ مجوع ُساكن إلعامرة، وُساكن إلعامئر إملُجاورة 

م، مذعورين، مبالبسهم إملزنلية، وبني أ يدهيم لكهم يف إلشارع يسدونه عن بكرة أ بهي

 وجبانهبم بعض ما ختطفوه عند نزوهلم هراب  حبياهتم من إلرجة إلرهيبة..

أ معنوإ أ نظارمه؛ فاكنت عامرهتم اثبتة رإخسة يف ماكهنا.. غري أ ن بعض إلرُشفات 

هناك هبا مائةل، كام أ ن َوضع إملبىن غري ُمرحي، وبدإ يف عدة جوإنب من ُعدإنه أ ن 

 تكرس ومتزق.. حملها "حسن" بنظرة خبرية حاذقة، كست وهجه ابلقلق..

لمت عليه صبيانه يقصون عليه ما حصل..  حتدث مع إل هايل وسأ هلم عام حصل، إ 

قالوإ هل أ ن إلزلزإل رج إملنطقة لكها، وما أ ن أ حس به إلساكن حىت هرعوإ نزول  إ ىل 

وما زإلوإ كذكل حىت يُعلن هلم خبرٌي  إلشارع، حىت إس تقر إلوضع عىل ما هو عليه...

 ما مبدى صالحية إملبىن للسكن فيه من عدمه..

مل يرغب "إحلاج حسن" ابملغامرة، وتعريض ساكنيه للخطر.. ذلكل أ بعدمه عن 

إلعامئر مبساحة اكفية لتنحيهتم عن أ ي أ خطار ُمحمتةل اتبعة، مث حهثم عىل إملُثابرة 

ذه إلاكرثة إلطبيعية إلنادرة.. وبرشمه أ نه ل بد وإلصرب؛ حىت حتل إحلكومة أ وضاع ه
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من أ ن إحلكومة أ و إحملافظة ستتخذ إ جرإءإت رسيعة للتعامل مع إملوقف من مجيع 

 زوإايه..

عندما إس تقروإ بأ ش ياهئم يف موضعهم رإح إمجليع يتصل بأ قاربه يف صعوبة 

صابة أ حد أ قاربه أ و مو  ته، وهناك َمن نعى لالطمئنان علهيم، هناك َمن إهنار لسامعه اب 

 مَه أ ههل إملرشدين بعد إهنيار مسكهنم...

إطمأ ن "حسن" عىل بناته، فوجدمه خبري، حفمدوإ هللا عىل جناهتم مجيعا  

وسالمهتم.. وبعد إس تطالعات منت دليه أ نباء عن أ ن أ حد عامئر "عنرت بك" قد 

ناء، لكنه مل يعرث هل إهنارت أ ثناء إلزلزةل.. حاول إلتصال به ِمرإرإ  وإلسؤإل عنه ابعت 

عىل أ ثر!.. ففكر أ نه قد يكون يف أ ي ماكن بعيدإ  عن إلهوإتف، مع إحتدإم وإرتباك 

 إلوضع يف إملدينة برمهتا.. فأ جل الاس تعالم عنه حلني تس تقر إل وضاع...

إنتظروإ ُمخميني يف إلشارع بعيدإ  عن ُمحيط إلعامئر حىت إلليل، ومل يصدر بشأ ن 

للخطر أ و إلضحااي أ ي تعلاميت أ و إهامتمات، كام مل يصلهم أ ي مدد أ حد من إملُعرضني 

! 

حاولوإ فقط متابعة إلتلفاز، إذلي إس متدوه من أ حد إملقايه يف إحل ، وأ وصلوه 

بتيار كهرابء عن طريق كبل ابلغ إلُطول، ركزت قناتيه إُلوىل وإلثانية عىل أ خبار 

تاكسلها عن نقل أ خبار إجلرىح إملس ئولني وإجامتعاهتم يف ماكتهبم، وتبني هلم 

 وإملُصابني وإلرصعى وأ هلهيم إملتحرسين!..

أ ذإع تلفاز إحلكومة برإجمه إملُعتادة!.. أ ما عن إلاكرثة فقد اكنت تنقلها إلنرشة 

وحدها، وحىت إلنرشة فقد اكنت تُذيع أ خبارإ  مبتورة، وأ حاديث ُمطوةل لبعض 

 إملس ئولني، تكررت حد إلسأ م !

 

*** 
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 (28 ) 
أ علنت إلنرشة خالل يومني أ ن إلضحااي يف إلفيوم بلغوإ عرشة قتىل.. لكن 

ُعليات رفع أ نقاض إلعامئر مل تكن قد توقفت بعد، فلك يوم خالل إلعمليات إلبطيئة 

 لرفع إل ُعدة وإل سقف إملهتدمة، يكشف إلُعامل عن جثث جديدة !

وإلنساء ـ ومهنم "رش يدة" ـ للمساعدة يف فامي ذهب بعض إلش باب وإلرجال 

نقاذ، وبعضهم تطوع يف ملستشفيات، بيامن يُشاهدون أ عدإدإ  متوإلية غفرية  ُعليات إل 

من إجلثث، ومئات من إجلرىح، اكنت إلنرشة يف نفس إلوقت تُعلن عن بضع 

 حالت من إلضحااي وإملُصابني !!

 ُ س تفز، نقموإ عىل سلبيات تربم كثري من إلناس من هذإ إحلال إلرإكد، وإمل

 إحلكومة يف إلترصف وإلتعامل مع إلنكبة كام ل جيب..

قضوإ س تَة أ ايم يف إلشارع مبُخميهم إجلامع!، يأ لكون وينامون، وياُمرسون حياهتم 

إليومية يف ِضيق وُمعاانة.. حىت بىَن إلكثري مهنم ِخمي قاُمش ية خاصة، وتأ قمل مع هذه 

رإ  اكن مفعول.. هناك َمن إضطر إ ىل ُمغادرة إملاكن وإل قامة إحلاةل حىت يقيَض هللا أ م

يف فندق؛ ِوقاية لنفسه ول رسته من رش إلترشد وإل هانة، وهناك َمن فضل إلبقاء 

 جبانب مزنهل حىت يمت تقرير مصريه..!

 

يف هنار إليوم إلسابع إجمتع ساكين عامرة إحلاج "حسن" معه، حتلقوإ حوهل، 

 إلعامرة، ومسؤوليته عن ذكل ؟.. وحتدثوإ بشأ ن ترممي

رد علهيم بأ ن ما أ صاب إلعامرة هو اكرثة طبيعية ل دخل هل فهيا، وذكرمه بأ ن 

 5.8علهيم حتميد هللا عىل مصود إلعامرة عىل مثل هذإ إلزلزإل إذلي بلغت قوته 

مبقياس "رخيرت" كام كررت إلنرشة عىل مسامعهم، نقال  عن مصادر علمية أ جنبية!.. 
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أ وزعهم وحهثم عىل ُشكر قدر هللا إذلي حفظ إملنطقة من رش إلزلزإل، فمل تنقطع 

 يف بعض بقاعه اكبالت إلكهرابء ول إلهاتف.. وقال هلم يف حزم:

هنا ُمطالبة إل ن ابلرتممي ــ مسؤولية إملبىن يف هذه إحلاةل تقع عىل عاتق إدل وةل، وإ 

يوإء إملُترضرين وتعويضهم عن لك إل رضإر إليت حلقهتم..  وإلبناء، وإ 

 رد أ حدمه بسخط:

ــ لقد مر أ س بوع عىل إلاكرثة، ومل يعئب بنا أ حد.. جيب أ ن يكون دلينا ترصف 

 ما..

 قال إحلاج "حسن":

نين م  ثلمك، ُمرشد، ليس دلي ــ ل يُمكنين فعل يشء يف هذإ إلوضع إملرُتدي، إ 

مسكن أ خر، وليس مع  إملال إلسائل إذلي يُمكنين به إس تعامهل لالنتقال ملاكن أ خر 

مثلام فعل إلبعض.. ويف ظين بعدما تبني لنا وكسة حكومتنا، أ ن هذإ إلوضع س يطول 

بنا أ كرث مما حنمتل.. وقد ابنت مالحمه، وإحلكومة لن تقوم بفعل أ ي يشء قبل إلتأ كد 

رإر إلوضع.. أ ي ابنهتاء إلتوإبع إلزلزإلية إلتالية ل ي زلزإل ُمدمر، وبعد فرإغها من إس تق

نقاذ وإلعالج وإنتشال إملوىت..  أ يضا  من ُعليات إل 

إس متعت "رش يدة" للحوإر بعد رجوعها من ليةل ُمرهقة للغاية يف إملشفى، غري 

أ ملهم وإحدإ  تلو أ هنا اكنت ُمطمئنة إلبال.. رإعها حال إلرُس إلبائس، ورإحت تت

إل خر.. أ غلهبم اكنوإ مثل أ بهيا أ صاب أ رإيض، يفلحوهنا بأ يدهيم... تغري حاهلم يف عرص 

الانفتاح، وإجته لك وإحد مهنم إ ىل صنعة جديدة تُناسب ُمتطلبات إملُدن.. وها مُه 

إل ن، قد توقفت أ عامهلم لكها بسبب زلزإل.. زلزإل بس يط اندر ابملقارنة ابدُلول إليت 

متر علهيا أ حزمة إلزلزل!... أُصيبوإ ابلشلل، توقف حاهلم، وتعذرت لُقمة عيشهم... ما 

 اكن إلزلزل يرضمه شيئا  لو بقوإ عىل وضعهم إلقدمي يف أ رضهم، يسكنون دايرمه ؟..

ورإحت تتخيل حياهتم، وحياهتا يف حقوهلم.. لحت لها أ ثناء خيالها فكرة 

 ا، لتنقلها إ ىل أ سامع إلقوم إملُس تكينني:ُمضيئة.. أ لقهتا برسعة عىل لساهن
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 ــ دلي إقرتإح لمك أ هيا إمجلع...

لهيا رؤوسهم، ُمصغني ِلَم س تطرحه ُمنتهبني، فتابعت:  رفعوإ إ 

ــ ماذإ لو رجع لك فرد منمك بأ رسته إ ىل حقولمك إملمُثرة وأ قام فهيا، وحفظ أ دميته، 

 ؟.. وصان رشفه، ونعم ابلُسكىن، وأ طعم جوعته، وأ من خوفه

لهيا بأ فوإه مفغورة مشدوهني من أ ملعية  لهيا يف إهامتم، تطلعوإ إ  أ نصت إمجليع إ 

إلفكرة.. مالت رؤوسهم تغوص مع صورة إلفكرة، تُقلب أ فاكرها بني إملايض 

وإحلارض، تُفتش عن إ جابة تُريض إلسؤإل إملُس تفز إذلي ُطرح علهيم، وما لبثوإ 

إلنشوى.. تعالت إل صوإت حُتيهيا، وتُبارك دقيقتني حىت رفعوها ُمس تبرشين ويف مقة 

ل بهيا فهيا، دإعني لها ابلسعادة وإلرخاء.. ورإحوإ يس تحس نون عقلية هذه إلفتاة 

 إلنجيبة، ويُش يدون بعلمها وتعلميها..

إ هنا ابلفعل فكرة قمية للغاية... كيف مل متر عىل ابهلم ؟!، وُمعظمهم ميكل عدة 

 إل ن، تنتظرمه... أ رإيض مبحاذإة إلهنر، ابقية حىت

خالل عدة ساعات.. تشاور ساكن إلعامرة قبلها، قام عىل أ ثر إتفاقهم عدد مهنم، 

هل موإصفات معينة، ابلصعود ُمنفردين إ ىل ُشققهم عىل مرإحل... ململ لك وإحد من 

شقته ما غىل مثنه، وخف مِحهل، وهيبط حازما  إ ايها يف متاعه إلقليل؛ ليحمل أ رسته 

ما يف س يارة  أ و عىل قدمه رإحال  من إملُخمي إ ىل دإره إلقدمي يف أ رضه إلطيبة إلصغرية إ 

 إليت بقت هل من متاع إدلنيا..!

قامت "رش يدة" بنفس إملهمة، برمغ خوف أ بوهيا وهنهيم لها عن عدم إلصعود، 

لكهنا اكنت ُمرصة، ل هنا إل خف وزان ، وإل رسع حركة من بيهنم، قررت بعزم عدم 

ن دون أ ن حتصل عىل ما خيص إل رسة من نفائس وِقمي، جتلهبا معهم حتركها من إملاك

 إ ىل ملجأ مه إمجليل إذلي لطاملا حلمت ابملعيشة فيه يوما ..
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ربت إل بوين عىل ظهرها وكتفهيا قريرين هبا، ساحمني لها ابلصعود بقلٍب وإجف.. 

وابلرِفق يف وفامي صعدت ليال  بكشافها إملُبني، رإحوإ يُوصوهنا ابحلذر يف إلصعود 

 حتراكهتا..

ملا إختفت يف ظلامت إلُسمل، ركعوإ يف بُقعهتم، لزمني إلترضع إ ىل هللا أ ن ُيفظها 

 حبفظه، ويكفهيا إلرش وإلُسوء..

 

*** 
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 (29 ) 
دخلت "رش يدة" إلشقة حبراكت رصينة.. جذبت حقيبة كبرية ُيتفظون هبا، 

أ خرها، وأ ول حاجة وضعهتا فهيا يه ُكتهبا وأ ورإق  فوق خزإنة إملالبس، وفتحهتا عىل

حبهثا إذلي تعبت فيه أ عوإما .. بعد ذكل جذبت كثري من إللوإزم إليت تنفعهم ابملعيشة 

يف دإرمه هناك.. رإحت تنقل يف رُسعة ورشاقة لك ما ُيتاجونه من إحتياجات 

، مث حسبهتا عىل بليغة إلقمية، خفيفة إلوزن.. أ خر إل مر شدت ِواثق إحلقيبة جيدإ  

إل رض هبوإدة، وهجزهتا أ مام إلباب،ووقفت جبانهبا جُتفف عرقها، مث تهندت تهنيدة 

نقاذ أ حباهثا، نقبت عن  رسيعة، وك هنا تس تعد ملهمة أ خرى قد تُوإزي يف أ مهيهتا إ 

هاتف إلشقة، وملا عرثت عليه، رفعت سامعته، وإختربت حرإرته، ما أ ن لسعت 

رحة عارمة ُمفعمة ابلهيام، فانقضت أ صابعها تطلب رمقا  ُمعينا ، ُأذنهيا حىت مغرهتا ف

وإنتظرت لُيعطهيا رنني طويل.. يرد علهيا صوٌت ما، تتدإخل معه ومن حوهل أ صوإت 

 خصب ُمريعة.. تسأ هل بهتذيب:

نه دليمك يف  ــ من فضكل، أ ريد أ ن أُحدث إل س تاذ "ماجد صربي".. إ 

 الاس تقبال.. ُمتطوع..!

 مل الاس تقبال بود ابلغ:جُياوهبا عا

نه هنا من حظك.. لقد أ ىت منذ قليل مع فوج جديد من إجلرىح  ـ بىل، بىل.. إ 

 وإلضحااي، ومعهم جثتني جنس تني وإلعياذ ابهلل.. حلظة وإحدة..

غاب عهنا قليال ، فانتظرت ويه مندهشة من ترصُيه.. بعد حلظات مرت ك هنا 

 دهور، أ اتها صوته:

 اي حبيبيت.. ــ "رش يدة".. هذإ أ نتِ 
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 ــ "ماجد".. محدإ  هلل ل نه أ مكنين من حمادثتك قبل إنتقايل من إملاكن..

ىل أ ين س تنتقلني ؟!..  ــ طمئنيين عليِك وعىل أ رستك.. وإ 

نين خبري.. لكنا خبري، لكننا قرران أ ن نرجع إ ىل دايران إلريفية إلقدمية  ــ إمحلد هلل إ 

 إلترشد..قُرب إلهنر؛ يك حنفظ أ نفس نا من إخلطر و 

 ــ قرإر حكمي للغاية.. إمنحيين عنوإنمك هناك..

 أ عطته إلعنوإن.. فسأ لها:

 ــ من أ ين تتصلني إل ن ؟

ذ أ س تجلب بعض إل ش ياء إملهمة قبل نزوحنا..  ــ من إلشقة، إ 

 بقلق ُمنفعل:

 ــ كيف صعدِت اي "رش يدة".. أ ليس هذإ من إخلطر إذلي هُيدد حياتك..

 حافظا  وهو أ رمح إلرإمحني..ــ ل تقلق.. هللا خرُي 

 إس تجدإها برجاء:

 ــ ابهلل عليِك إهبط  برتوي، ول تغييب أ كرث من ذكل يف إلشقة..

 ــ هللا مع  اي "ماجد".. قل لن يُصيبنا إ ل ما كتب هللا لنا..

ــ وِنعم ابهلل.. مك أ ان سعيد للغاية أ نين مل ُأسافر قبل ُوقوع إلزلزإل.. كنت سأُجن 

 ..قلقا  عليكِ 

ــ وكذكل أ ان اي "ماجد".. ل أ حسبين كنت سأ حتمل لك هذه إملُعاانة وحدي.. 

إ هنا حلظة فاصةل عندما وجدتك ُمقبال  إجتاه إحل ، قُبيل ُمغادرتنا منه أ ان وإلش باب 

 إملُتطوعني، إملوزعني بني إملستشفيات وُعليات رفع إل نقاض..

كرإ ، عندما شعرت مع لك ــ ابلفعل.. لقد كنُت أ نتظر إلقطار يف حمطته اب

إملُسافرين هبزة يف إل رض، فظننا أ هنا بسبب حركة إلِقطارإت إملُقبةل، لكن مل تكن 

هناك أ ُي ِقطارإت، وبعد هدوء إلهزة ركض حنوان كثري من إلناس من خارج إحملطة 
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ومه يرصخون بنا أ ن زلزإل  قد وقع ابملدينة، ورمبا مبرص لكها !!.. اكن إل مر جعيبا  

ُمستنكرإ ، فنحن بعيدون عن أ ي حزم زلزإلية أ و شيئا  من هذإ إلقبيل عىل حد و 

علم .. خفرجنا نس تعمل ونتأ كد من هذإ إلالكم؛ لنجد بعض إلعامرإت إلقدمية ُمهنارة يف 

أ جزإء ُمتنافرة من إملدينة، وملا تيقنت من حقيقة إلوضع، مل ُيرض يف ذهين إ ل أ هيل 

تف هيبين إملعلومات وإحلقائق، إتصلت بذوي إلُقرىب؛ وأ نِت.. عرثت بصعوبة عىل ها

لزيدإد يقيين من أ ن إلقاهرة يف حاةل إستنفار عارمة؛ بسبب اكرثة زلزإلية فادحة، 

إهنارت عىل أ ثرها كثري من إملُنشأ ت وإملباين.. إطمأ ننت عىل أ هيل، وعرفت أ ن هناك 

ما أ ن إطمأ ننت علهيم،  من أ قاريب َمن إهنارت عليه عامرته.. أ حزنين إل مر، لكنين

حىت ركضت حنو حِيك، جتتاح كياين رعشة ابلغة، خمافة فقدك، وعندما وجدتك 

بني إلش باب، ساعهتا حفسب تنفست إلصعدإء، وكدت إلوقوع رصيعا  من فرط 

 إنفعايل وهجدي..

 حضكت يف حبور، وقالت مبرح:

مصمت عىل  ــ إمحلد هلل اي "ماجد".. بل أ ان إذلي أ وشكت عىل إجلنون.. لقد

إخلروج مع إملُتطوعني من إلش باب تغزوين إلنية لبحث عنك... حلقِتنين قبل أ ن 

 يفتك يب رعيب لو حدث كل مكروه.. ل تُصدق مك اكنت فرحيت برؤيتك..

ــ لقد مشلتنا ملحمة ُكربى يف تكل إل ايم إلعويصة.. ومع ذكل فقد قضينا معا  عدة 

دإمئ بني إملستشفى إلعام وُعليات نقل  أ ايم.. صيح أ ننا كنا ُمنشغلني بشلك

لهيا، إ ل أ نين كنت يف غاية الاطمئنان والامتنان هلل س بحانه  إملُصابني وإلضحااي إ 

 وتعاىل عىل جناتنا، وتطوعنا معا  للمساعدة..

 سادمه مصت إنفعايل، مث قال عازما  ابهامتم:

ذن هللا..  ــ عىل لك حال سأ تيمك قريبا  اب 

لهيا ذكراي  ت أ لم ما قبل إلزلزإل، وقالت:عادت إ 
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ــ سأ نتظرك اي "ماجد"، لكن هل تعتقد أ ن جميئك س يكون مقبول  دلى وإدلي 

 ؟

ــ ل بد أ ن يقبهل اي "رش يدة".. هناك أ حدإث ووقائع كثرية ُمس تجدة؛ س تدعه 

 يعرفين حق معرفيت، ويعرف َمن اكن إللعوب..

 ــ ماذإ تقصد ؟..

 ــ س تعرفني يف حينه..

 ف  أ مرإ  عين ؟..ــ هل ختُ 

 ــ ل ُأخف  يشء.. لكن، ل أ ريد أ ن ُأسبب حرجا ..

 ــ إ ذن فأ خربين إل ن..

 تردد حلظات، مث قال:

نه "عنرت".. لقد أ تيت لتوي مع مَك غفري من إملُسعفني ُيملون من مضن  ــ إ 

 إلضحااي.. جثته..

 صعقها إخلرب، فهتفت:

ليه رإجعون.. ان إ   ــ ماذإ ؟ إ ان هلل وإ 

ىل.. لقد إهنارت عامرته عليه، ومنذ ساعتني إس تطعنا مجيعا  مع أ هل حيه أ ن ــ ب

نعرث عىل جثث حتهتا.. مث وجدانه من بيهنا.. إلعامرة اكنت كبرية، وُحطاهما غزير 

زإلته ورفعه..  وُمتشابك؛ ذلكل إس هتلكنا لك هذإ إلوقت إلطويل يف إ 

 ــ أ مٌر ُمريع.. كيف وجدمتوه ؟..

 إرتبك "ماجد":

كيف وجدانه ؟.. ماذإ تقصدين ؟.. اكلعادة.. جثة اي "رش يدة".. يشء يدعو  ــ

 لل ىس..

 ــ بىل.. ليس دلي مشاعر معينة إجتاهه، لكن للموت ُحرمة..
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 ــ حقا .. للموت ُحرمة..

 سادمه ُوجوم، ما لبثت أ ن قطعته "رش يدة" جفأ ة هبمة:

 عليه خطٌئ ما.. ــ لكنك قلت إللعوب، إللفظ هل مغزى وإحض، ك نك قد أ خذت

ــ هل قلت ذكل حقا  ؟!، ل أ دري اي "رش يدة".. ل ُأحبذ إ خبارك مبا علمته.. 

 حس بك أ ن هللا أ نقذك من زجيته..

 ــ بىل، ولكن...

ــ ل دإع  للكن حاليا  اي "رش يدة".. دعينا ل نكرتث ابلتفاصيل، وإمحدي هللا 

 عىل خالصك وجناتك من لك رش..

 أ منت عىل دعائه:

 وِنعم ابهلل.. إمحلد هلل..ــ 

 مث إس تطردت:

بالغ أ يب هبذإ إل مر..  ــ عىل لك حال ل بد من إ 

 ــ هل ترين ذكل ؟..

 ــ بىل.. أ عتقد أ نه من إل مهية مباكن لصاحل لك إل طرإف تبليغه ابل مر..

ــ وهو كذكل.. وإل ن جيب أ ن ُأهني  معِك حال ، ورمغ أ ن إل مور قد هدأ ت منذ 

 إ ل أ نين هكذإ ُأعطل إلهاتف عندمك.. وقوع إلاكرثة

 ــ حس نا  اي عزيزي.. اكن هللا يف عونك.. ساحمين لن أ كون معك بدءإ  من إلغد..

ــ ل بأ س.. لقد تعبِت كثريإ  خالل هذإ إل س بوع، وأ رى أ نه حق كِل إلرإحة 

 إل ن.. إذهيب إل ن.. وترفق  يف نزوكل.. هيا مع إلسالمة..

 مة..ــ دعائك يل.. مع إلسال
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أ غلقت إلسامعة، ويه يف مقة إحلبور وإلسعادة، ينتاهبا شعور غامر بأ ن هللا يف 

متام هممهتا..  جانهبا.. أ حاسيس ش ىت، مل تشأ  أ ن تُعطلها عن إ 

فتحت ابب إلشقة ببطء، ورإحت تزنل عىل درجات إلسمل بتأ ين ونظام وحذر، 

 حىت وصلت لوإدلهيا، إذلين فرحوإ هبا أ بلغ إلفرحة..

رة حزم إلس يارة إنزوت بأ بهيا، أ خربته أ هنا إتصلت ابملشفى، وعرفت من يف مغ

إملوظفني مبرصع "عنرت".. مل يكن عليه إ ل إذلهاب لتفقده، وإلقيام بوإجب إدلفن 

 وإملوإرإة..

إنتظرته "رش يدة" مع وإدلهتا، حىت رجع بعد ساعتني تقريبا  بوجٍه ابلغ إلتجهم، 

خشص اكن قريبا  منه يف إل ايم إملاضية،  رحجت "رش يدة" أ نه بسبب صدمة موت

 واكن س يغدو قُربه أ وثق وأ ربط..

مل تشأ  أ ن تسأ هل عام مت.. أ ثرت عدم إ اثرته يف أ ي أ مر خيص "عنرت" أ و حىت 

 "ماجد"، حىت يُعاجل إلزمن ما مل تُدإويه حلولها يه وحبيهبا..

 دإمت سمل إحلاج "حسن" وأ رسته عىل جريإهنم يف إحل ، بعد إلِعرشة إليت

 أ س بوعا  هبذإ إلُقرب وإُلنس وإلتأ زر، خالل إلاكرثة إليت أ ملت هبم يف وقٍت وإحد..

ركب إلثالثة س يارهتم إلوحيدة، قادهتا "رش يدة"، حنو أ رضهم إلقريبة.. أ رضهم إليت 

 يقصدوهنا معا  للمرة إلُوىل..

 بعد لك هذه إلس نني..!

 

*** 
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 (30 ) 
حلقلهم ابلثانية عرش ليال ، بعد عرش دقائق من إنطالقهم، حيث أ ن  وصلوإ

إلطريق سالاك ، وإحلقل قريب.. وما أ ن وصلوإ حىت تركوإ إلس يارة، وإجتهوإ حنو إدلإر 

إلقامئ وسط إلزرع إلنايم، إذلي رإح يهتدهد حتت ضوء إلقمر إلفيض فرحا  مبقدهمم، 

جهتا إذلكرايت وإلنسامت.. دإرت إنتاب إل رسة إ حساس غامر ابلنشوة إليت أ ج

رؤوسهم ببطء تتفقد أ طرإف إحلقل وتس تعيد إلزمن إمجليل.. مث ولوإ وجوههم شطر 

 إدلإر إلصغرية إملُحاطة ابملشاهد إلقدمية إحللوة إحملفورة ابلوجدإن..

فتحه إل ب، ودخلوإ من بعده.. نور إلقمر يطل من إلنوإفذ إلطينية إملهُتتكة من 

حهم هذإ شعورإ  ابلسكينة والاحتضان... أ انرت إُلم رسإجا  قدميا .. أ ثر إلهجر، من 

إلرتإب يعم لك يشء.. يف إل راكن كثري من أ دوإت إلزرإعة، إليت خُيزهنا إل جري بعد 

ُعهل.. فامي عدإ ذكل فلك أ اثهثم إلبس يط موجود، مضموم عىل بعضه لتوفري 

س تعملوهنا يف إملايض ُمتوفرة، وحبالهتا إملساحة.. أ دوإت إملعيشة إملتوإضعة إليت اكنوإ ي 

 إليت تركوها علهيا...

أ حسوإ أ ن إملايض حل جفأ ة يف حارضمه، جاء يشفهيم من غوإئل إلزمان.. شعروإ 

هاملها، فرتسبت، لكهنا إل ن تنرصف عهنم  ك ن نفوسهم تُنقى من شوإئب طال إ 

 لزتدهر نفوسهم من جديد، بطاقة حديثة..

 هنا تتجدد، كام مل مل يلحظوإ من قبل !! رإودمه جعب، أ ن إلطاقة

وقف "حسن" ابخلارج يتأ مل حقهل إملهجور، يتأ مل مشهد إلطبيعة إخلالب 

إذلي إكتشف إل ن مك اكن يفتقده.. يف حني ُعلت "رش يدة" و"زينة" عىل تنظيف 

دإرمه من إل تربة، وتنس يق أ اثثه، وجتهزيه للمعيشة فيه.. إنبثقت يف إل خرية طاقة 

ما أ لفهتا إُلوىل فهيا من قبل.. نشاط إجتاح كياهنا، وك ن فرتة إلزمن إليت جعيبة 

ليه.. يف رسها  قطعهتا منذ خروهجا من هذإ إحلقل إنطوت لتلتق  بنقطة رجوعها إ 

أ خفت "رش يدة" إبتسامة قريرة بأهُما، وبصحهتا إلعفية.. يف نفسها شعرت ك هنا حتمل 
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هو يف بوإدر إليقني.. ذلكل مهست ابمتنان ويه حلام  لطاملا رغبت يف ُوقوعه.. إل ن 

 ترفع عينهيا إ ىل إل عىل:

 ــ إمحلد وإلُشكر كل اي رب.. 

بعد إلساعة ابت إملاكن يف غاية إلرتتيب وإلنظافة، جاهزإ  لالس تقبال وإملعيشة.. 

خرجت "رش يدة" ل عالم أ بهيا ابس تعدإد إملاكن للحلول به.. اندته بنربة حانية 

 بس يطة:

ليه..ــ أ يب ذإ أ ردت إدلخول إ  قامة فيه إل ن.. إ   .. أ يب، إدلإر ُمتاح لال 

لهيا بعني ش به دإمعة، ففوجئت به، وهتفت بلوعة:  إنتبه من رشوده، ونظر إ 

 ــ أ يب.. ما بك ؟.. ملاذإ هذه إدلموع ؟..

 مل يُعلق، وحاول إ خفاهئا بيده، فقالت بنربة بطيئة ُموإس ية:

  حتزن عليه، فهو يف عدإد إلشهدإء..ــ لو اكنت من أ جل "عنرت".. فال

 ــ الك اي بنيت..

ليه بدهشة ُمس تغربة لرده، مث مغغمت يف بُطء:  نظرت إ 

 ــ ماذإ تعين بالك ؟..

فاضت عينه ابدلموع، وإهزت جسده بأ ثر باكء مكتوم، جفاشت عوإطفها انحيته، 

ليه حتتضنه يف حنان جارف جعهل يُبادلها إحلُضن بيده إلُيم ىن.. فامي وإقرتبت إ 

 تس تجديه بنربة خمتلجة:

 ــ ل تبيك اي أ يب.. يعز عيلَّ باُكئك.. هذه يه إملرة إُلوىل إليت أ رى فهيا دموعك..

 أ زإح دموعه بيده إليرُسى، قال لها، وهو يُوقف باكءه:

 ــ الك، هو ليس من إلشهدإء.. إمسع  اي إبنيت..

ضعا  كفيه عىل كتفهيا، مث نظر ختىل عن وضع إلعناق، وإختذ َوضعا  ُمتقابال ، وإ

 صوب عينهيا، وقال ُمعرتفا :
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 ــ اي إبنيت.. لقد ظلمتك.. وأ وشكت عىل ُظلمك ُظلام بينا ، ل يُغتفر أ بدإ ..

 ــ ماذإ تعين اي أ يب ؟

 ــ سأُصارحك مبا عندي..

 وأ شاح بنظره عن عينهيا يف جخل، قائال :

نطاق صاحلك إلتام.. ويف ذإت ــ ساحميين أ ول ، فقد اكنت غاييت ونييت يف 

 إلوقت، كنت طامعا .. يف ُسلطته..

 تدبرت الكمه بعمق، مث حثته ابحتوإء:

 ــ ل بأ س اي أ يب، أ فصح مبا عندك..

ختىل عن َوضعه إل ول، ووقف بذرإعني ُمتوإريتني خلف ظهره، وقال بنظرإت 

 ُمهتربة:

حدثك عهنام.. إل مر إ ُُ ل ول، إذلي أ رجو أ ن ــ هناك أ مرين خيصانه، جيب أ ن ًأ

تُساحميين فيه.. هو أ نه لول رفضك لالرتباط بـ"عنرت" من أ ول يوم، لكنت وقعت 

يف مصيبة كبرية.. فقد اكن ينوي أ نه مبجرد موإفقتك سرُيسل ُعامل إلبناء يف إليوم 

إلتايل؛ لبناء دورين أ خرين ُمخالفني ابلعامرة، وإلسع  من أ جيل يف إ جرإءإت تزوير 

يث تسمح يل بزايدة دورين، لالحتيال عىل إلقانون.. لكن حمكة هللا إل ورإق حب 

 س بحانه وتعاىل جعلتك تاُمطليننا..

، يف حني أ ضاف وهو  فغرت فاها يف جزع ، ووضعت أ صابعها عليه صدمة 

 يُوإهجها:

ــ إمحلد هلل اي إبنيت.. لقد تعطل إل مر.. بعد إحلادثة فهمت أ نه بزايدة هاذين 

 كن أ ن تكون إملصيبة أ كرب عىل لك إل صعدة..إدلورين اكن يُم

 أ زرته "رش يدة"، وتنفست إلصعدإء، مث قالت تس تنتج:

 ــ  فعال .. إهندإم إملبىن، ومقتل كثري من إل روإح.. إمحلد هلل..
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 وبرشود وإس تدرإك:

 ــ إ ذن فـ"عنرت" اكن ُمخالفا لقوإنني إلبناء وإملباين ؟..

 ينا..ــ بىل، وقد أ نقذان هللا بفضهل عل 

 إبهتل إلثنان سواي :

 ـ إمحلد هلل.. إلشكر هلل وحده..

 بعد ُهنهية طويةل إختذ إلوضع إل ول، ومنحها ظهره، هاراب  بوهجه مهنا، وقال:

ــ إل مر إلثاين اي إبنيت إذلي أ ود ُمصارحتك به.. هو أ نين ذهبت إ ىل إملستشفى 

ين فوجئت اي إبنيت.. حىت أُويف لِعرشة خشص كنت أ تقرب منه، ويتقرب مين.. لك

فوجئت ابحلقيقة إملُرة إليت شهد علهيا كثري ممن أ حرضوه، وتدإولوإ قصته.. ووجب 

 عيلَّ ُمصارحتك هبا إل ن همام اكنت ُمخجةل...

 توقف عن إلالكم، فاس تحثته:

 ــ أ فصح اي أ يب ماذإ ُهناكل..

 بعد ُهنهية من إلرتدد، قال:

أ هل إحل  عندما كشفوإ جثته، اكنوإ متقززين ــ لقد إهنارت عامرة "عنرت" عليه، 

للغاية، ومل يودوإ أ ن ُيملوه.. قالوإ أ ن إلزلزإل هو عقاب هللا إذلي أ حهل عىل إلبدل 

خرإجه.. لكن خشص إمسه إملهندس "ماجد" أ قنعهم  بسبب أ مثاهل، وخافوإ من مسه وإ 

 بُوجوب إ خرإجه، وُموإرإة جثته ل س باب عديدة..

 فاس تحثته إبنته عىل إلالكم مرة أُخرى: سكت برهة ُمس تعربإ ،

 ــ ماذإ تقول اي أ يب ؟.. هذإ الكم جعيب.. أ فصح.. ملاذإ يقولون ذكل ؟..

 تردد صوته، وقال بأ سف شديد:

ــ إ ين أ سف اي إبنيت.. فقد وجدوه يف وضعٍ ُمخزي.. أ عاذان هللا منه مجيعا .. بال 

ضانه.. إمرأ ة.. بنفس أ ي مالبس، حتت أ نقاض غرفة نومه إملُحطمة، ويف أ ح
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إلوصف، ل يشء يسرتها... قالوإ أ ن إملشهد اكن ُمثريإ  لالنقباض وإلهلع.. ومن وإقع 

ليه من خالل رغبيت يف إليقني.. أ هنا ليست قريبته بأ ي صفة من  ما توصلت إ 

ليه  إلصفات.. إعرتف يل أ حدمه يف إحل  بأ نه شاهدها يف زينة ُمبتذةل ويه تصعد إ 

.. ول قبل إلزلزإل بسا كد إل ن أ نه مل يكن عىل إلوجه إذلي َمثهل عيلَّ
عة... إ نين ُمتأ 

يُمكنين إل ن سوى ُمعاتبة نفيس عىل عدم الاس تواثق منه كام جيب.. ليُساحمين هللا، 

 ولتُساحميين اي بنيت..

سادمه ُوجوم مشحون ابل سف والاس تخذإء.. مث مل تُرد أ ن تس تغرق يف هذه 

إنزايح إلُغمة عهنا، أ ما إل ن فقد كشف هللا لوإدلها إحلقيقة، مع إذلكرى.. فقد كفاها 

ذكل فمل ترغب أ ن تُطيل عليه إلتفكري ابل مر برإ  به، فعانقته حبٍب عظمي، وقالت 

 ابحتفاء وجشن:

ــ ل يُمكنين إ ل أ ن ُأساحمك اي أ يب.. لو تعمل مك أ حبك، ومك إفتقدت صدإقتك.. 

لصدإقة إملمزية إليت متعتين هبا وعودتين علهيا منذ أ كرث ما أ رقين أ نين فقدت تكل إ

ِصغري، ل تتخيل اي أ يب أ نين قد أ س تخف بأ بوتك مع صدإقتك، الك، لكن أ بوتك 

 عندي ترىق هبا وتعلوإ مُشوخا  يف أ فاق سامقة...

ربت علهيا إل ب، وحضاك ُمبددين جو إلشجن إل رس، وقال بنربة جتمع بني 

 إملُدإعبة وإلصدق:

نين خفور بِك للغاية.. ــ ما لك  هذإ إلالكم إملعسول.. صدقيين اي "رش يدة" إ 

 وحمظوظ أ ن يل إبنة وصديقة مثكل..

 ــ ابرك هللا فيك اي أ بيت..

 ــ وابرك فيِك اي حبيبيت..

مث لفت ذرإعها حوهل، ولف ذرإعه عىل ظهرها.. دلفا إ ىل دإرمه حببور، 

لهيم ابلعشاء عىل لتس تقبلهم "زينة" ويه يف غاية الاس تبشار وإلرس  ور، ُمشرية  إ 

 ، بضع أ طعمة مما جلبوه معهم، مث وعدهتم قائةل:”"إلطبلية
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ذن هللا سأ جعن إلعجني، وأ خزب إخلزب.. ل هيمين ما ترغبون يف  ــ يف إلصباح اب 

تناوهل ابل فطار، لكين رإغبة يف أ ن نعيش هذإ إجلو إلقدمي هبذه إلفرتة من حياتنا.. 

 شة هذه إملعيشة إخلالبة..دلي شوق عارم ملُعاي 

 رد علهيا زوهجا ُمهتلال ، مث ُمتضاحاك :

ــ كام حُتبني اي س يدة إلنساء.. لُكنا رغبة فامي ترغبني.. لكن ل تتعودي عىل ذكل.. 

 لُكها أ سابيع أ و شهور ونعود إ ىل حياتنا إليت تركناها يف إملدينة..

 ف بدلل:ترددت قبل أ ن تس تجمع جشاعهتا، وتقول ابس تجدإء ُمغل

ــ ل أ دري ما رأ يك اي "حسن".. غرب أ ن دلي رغبة جاحمة يف أ ن نقيض ما تبقى 

 من ُُعران هنا..

لهيا بُعمق، رأ ى يف وهجها رجاءإ  شاجنا  يلحظه للمرة إُلوىل يف حياهتام معا ..  نظر إ 

اكن هذإ غريبا !، لكنه مل يزد إحلديث، وغاب يف إلتفكري، وهو يربت عىل ظهرها يف 

 ان وتدليل..حن

لهيا كثريإ ..  وإنتابهتم إلسعادة إلغامرة ومه جيلسون عىل مائدهتم إل رضية إليت حنوإ إ 

 

*** 
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 (31 ) 
مع إ رشإق إلشمس إستيقظت "زينة"، خرجت وجلبت دقيقا ، إس تغلت جحرة 

أ شعلته، ورإحت إخلبزي إملُهمةل، رإحت تعدها للعمل فهيا، نظفت تنورها إلطيين، 

 تعجن وختزب ويه يف مقة إلنشوة وإملُتعة..
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بعد ساعة قامت "رش يدة" نش يطة، شعرت بهبجة وإنتعاش ابلغني.. جلست 

جبانب وإدلهتا ويه فرحة هبذإ إملظهر إذلي اكنت تعيشه يف إملايض، أ ايم إلربإءة 

 وإلِصغر.. مث جفأ ة هبت وهتفت مبرح:

 ر، للوضوء والاغتسال..ــ أ ان سأ ملئ أ جفان إملاء من إلهن

وإفقهتا أ هما، مل جتد إ ل جفنة وإحدة سلمية من بني إملكسورين.. أ خذهتا، ومتشت 

بني إلزرع، ويه تشعر أ هنا ما زإلت انمئة حتمل حبمل وردي مجيل.. إلسامء يف مقة 

روعهتا، تدور أ رسإب إلطيور هبا حُتيي إملُنترشين إدلإبني عىل إل رض.. إل رض 

 بِسطة خرضإء حية، تلمتع بضوء إلشمس إذلهيب..ُمفرتشة بأ  

مشت ويه تتقافز كطفةل، تشعر ك هنا متكل إلعامل.. ل أ حد يرإها يف هذإ إلوقت 

من إلصباح إلباكر، فلك إملباين إلقريبة مهنا عىل بُعد إثنا عرش قريإطا ، ُمعظمها ساكنا  

ذإ إقرتبت من حافة إلهن ر، سلمت عليه، يس تغرق أ هلها يف نوم ُعيق... حىت إ 

 ورإحت تلُكمه بعشق وحامس تُعرب بكيان شاعر:

ليك.. ما  ــ اي هنري إلعزيز.. ها أ ان ذإ.. تأ خرت عليك بضعة أ ايم، لكنين عُدت إ 

ليك.. هذه إملرة سأ بقى معك طويال .. ل أ دري إ ىل أ ي مدى.. لكنين  أ شوقين إ 

 سأ سعى ل ن أ كون جبانبك عىل مر إل عوإم..

ابملاء، مث مل هتا منه، أ حبت أ ن حتملها عىل رأ سها كام اكنت نظفت إجلفنة 

إلفتيات إلريفيات حتملهنا قدميا .. أ خذت طريق إلعودة، ورإحت متيش مثلهن، بنفس 

 حركهتن إليت نُقشت يف ذإكرهتا ُمُذ اكنت صغرية..

من هذإ إلصباح بدأ ت حياهتم تتخذ منط إملعيشة إلريفية إليت عاهدوها منذ 

 نشأ هتم..

برمغ ذكل فمل ختلع "زينة" لك مالبسها إجلديدة، عاشت هبا تُبدلها مع مالبسها 

إلقدمية.. وكذكل "حسن".. أ ما "رش يدة" فلقد مالت كثريإ  لالتشاح مبالبس إلريف، 

لقاء إملُحارضإت.. ن اكنت تُغريها مبالبسها إملدنية إجلديدة عندما تذهب جلامعهتا ل   وإ 
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ية، بل جددوإ حياهتم، أ حلوإ لك ما إحتاجوه من مل يتخلوإ عن لك حياة إملدن 

حياة إملدنية يف ماكهنم إلقدمي!، فصنعوإ مزجيا  رإقيا  للغاية مما ُيمل به إلُقدماء وإملُحدثني 

 يف نَيل لك ممزيإت إلعاملني ُدفعة وإحدة !

إندجمت "زينة" يف حياهتا، مل تعد هتمت كثريإ  مبسلسالت إلتلفاز، تنشغل 

ندماج يف ُصنع طعاهما وطعام أ رسهتا بنفسها، حتيك هلم مالبسهم مثلام ابس متتاع وإ

 اكنت تفعل يف إملايض، واكنت تزتإور مع جريإهنا إلقليلني يف إلقرية، ابعتدإل وُريق..

وكذكل إل مر ابلنس بة لـ"حسن".. أ ينعم مل يكن دليه جريإان  أ و معارف مثلام اكن 

، إ ل أ نه قنع مبا دليه من ُصبة أ صيةل.. ُعل مع يف إلقدمي بعد جهر أ كرثمه عن إلزرإعة

أ جريه يف زرإعة حقهل، وقام بعدة مشاريع صغرية، فلقد اتجر يف إملوإيش، ووظف 

 من إُلجرإء إُلمناء ما أ عانوه عىل تربيهتا ورعايهتا وبيعها..

ذكل إلتطور جعل "رش يدة" تس تنتج إس تقرإر وإدلهيا إللُك  هنا يف إلريف بلك 

وجامهل، مع إس تعامهلم لوسائل إملدنية وأ هجزهتا.. وكذكل بعد أ ن ذهب وإدلها  بساطته

لس تقدإم همندس قام ابلكشف عىل عامرته، وإذلي أ قره عىل عدم مغامرته ابملبىن أ و 

ابلُساكن، أ علن هل تقريره بأ ن إلبناية أ يةل للسقوط، وأ ُعدهتا مصابة خبلل ابلغ من أ ثر 

هني، وأ خرج هل شهادة بذكل حىت يُمكنه إس تخدإهما دلى  إلزلزإل، وحتتاج لرتممي غري

إدلوةل؛ ل عادة ترمميها كاكرثة طبيعية أ ملت ابملمتلاكت.. ومسؤولية إدلوةل تقتيض 

تعويض إلناس عن هذه إل رضإر إليت حلقت ابلبدل كلك... وابلطبع وجد صعوبة يف 

. اكن يُمكنه أ ل يلجئ حتقيق ذكل، فال جرإءإت كثرية، وهترب إحلكومة ابت ُمعتادإ .

لدلوةل لو اكن ميكل ما يُمكنه ترممي إلبناية به، لكن ما معه س ُيخرجه لُكه من أ جلها.. 

ذلكل مكث شهرإ  يف أ زمة نفس ية بسبب إ حلاح إلُساكن عليه أ ن جيد حال  لترشدمه، 

وحاجهتم للسكن يف مساكهنم ابلعامرة.. ويف أ حد إل ايم إقرتحت عليه "رش يدة" 

معهم، والاقرتإح علهيم بفكرة إملُشاركة مجيعا  يف إلرتممي، وابلفعل جلس معهم إجللوس 

وعرض إلفكرة علهيم، فوإفق أ كرثمه ملا أ قنعهتم "رش يدة"، عىل أ ساس أ ن إلاكرثة 
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حلت عىل إمجليع، ومل تكن بسبب ضعف إلبناء، بل بشدة أ ثر خاريج أ مل هبا.. وبدأ  

 إلعمل عىل ذكل..

ا.. فقد اكنت تنطلق لك يوم صباحا  إ ىل لكيهتا، مث ترجع أ ما "رش يدة" ومعيش هت

شغوفة لتغيري مالبسها ابلريفية إل نيقة إليت تمتزي مبسحهتا إملدنية، مث تُساعد وإدلهتا يف 

طعام إلغدإء.. وعند إلعصاري، فامي خيرج وإدلهيا للجلوس عند خنةل جبانب دإرمه 

 ُ طةل عىل إلهنر، معها ُكتهبا، يرشبون إلشاي، جتلس يه عند جشرة إلصفصاف إمل

وقلمها وحبهثا تقرأ  وتكتب.. وترشد فامي حولها من مظاهر خالبة، مث خُتاطب صديقها 

 إلهنر يف حديث طويل ُملهم بديع..

 حىت بأ حد إملرإت أ مثرت ُمحادثته معها كثريإ ، فلقد اكنت تقول هل يف رشود:

من إلضياع، وكذكل أ نقذتين.. ــ أ تدري أ هيا إلهنر إحلبيب أ نك أ نقذت هذإ إحلقل 

ل مرإء أ نك أ نقذتنا مجيعا  من إلضياع وإلش تات وإلُغربة وإلترشد.. ل ن إلبناء قُربك 

يُعرض إملباين للخطر.. فأ بقيت عىل حقول إلضفاف من أ جلنا.. من أ جل إلوفاء 

 بصدإقيت.. فالشكر كل أ هيا إملُخلص إلنابع من جنة هللا يف إلسامء..

إملاء.. وظهر إلتفكري إلعميق عىل صفحة وهجها إلالمع بضياء رسحت يف ترقرق 

إلشمس إلشاحب إملُنعكس عىل صفحة إملاء... وجفأ ة.. برقت عينهيا بريقا  ك منا سطع 

من ُُعق عقلها، وصاحت بصيحة إلظفر والانتصار، رإحت تُعيد أ فاكرها عىل 

 لساهنا لزتدإد يقينا :

عىل ضفاف إلنيل، فال بد أ ن لهذإ أ س بابه، ــ لو اكنت إملباين حمظورة ُعرفيا  

فالبناء ُيتاج لتأ ثيث أ ُعق من إملطلوب، وكذكل ل ن إملباين قد تتعرض خملاطر مثل 

إلغوص يف طينهتا، وتُعرضه لالنداثر.. لكن ل بد أ ن ُعلية إلزحف بني إلقارإت 

 ينطبق أ يضا  عىل إلفوإصل إلطبقية يف إل رض همام اكنت إلفروقات بيهنا...

رإحت تُسجل أ فاكرها عىل إلورق، ويه ُمتحمسة، وعينهيا تزدإد إتساعا  مع لك 

 إكتشاف اكن خيتف  ورإء إلنظرية إل ساس ية..
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 وطوإل إليوم ظلت تقرأ  وتُدون مالحظاهتا، وتكتب كام مل تكتب من قبل..!

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (32 ) 
إلبشاشة جتتاح كياهنم، يف إليوم إلتايل ملا اكنت يف إللكية، قابلت "ماجد".. 

تبددت إلغاممة إليت اكنت تعلو وجه لك مهنم، وهجهم إل ن خايل من إهلم وإلكدر.. 

ك هنم ُودلوإ من جديد.. ك هنم اكنوإ يوإهجون معا  اكبوسا  ُمريعا ، يفرقهم ويعزهلم، وها قد 

 اهلام..إستيقظوإ منه ليجدوإ أ هنم ما زإلوإ معا ، وخابت خطة إلش يطان إليت عبثت بأ م
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عادت إحلياة هبدوهئا بعد عاصفة هوجاء مريرة أ وشكت أ ن تطيح هبم لٌك يف 

موقع.. إس تقرت إل رض بعد زلزإل رهجم رجا، حس بوه رشإ  هلم، وهو إملنجى هلم 

 وإلرمحة علهيم..

إختذوإ جملسا  وقورإ .. بلك حب وتمي بدإ لك مهنام شغوفا  ابل خر أ كرث حبا  هل عام 

 لك هيام:قبل.. قال لها ب

ليِك..  ــ إش تقت إ 

خفضت رأ سها وتوردت وجنتاها بأ نوثة أ مجل من عرشإت إلورود إمحلرإء يف 

 إحلديقة، وردت هبمس:

 ــ وأ نت أ يضا ..

 سأ ل ُمدإعبا :

 ــ أ ان ماذإ ؟..

 ردت بعينني ُمهتربتني:

 ــ أ نت إش تقت وأ ان إش تقت..

 رإوغها ُمدإعبا :

ليِك، فلَمن  ذإ كنت إش تقُت إ   أ نِت إش تقِت ؟..ــ إ 

 ــ أ نت تعرف..

.. ُِ  ــ ل أ عرف.. وليكن، أ ود سامعها منِك

 ــ حس نا .. لن أ قولها إ ل يف وقهتا..

 إلتقط نربة إلتلميح يف صوهتا، فغمغم ُمندهشا :

 ــ وقهتا ؟.. ومىت هو وقهتا ؟.. ليتِك تُفصحني..

 ــ عندما تكون ُمس تعدإ  للحضور..
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 مالحمه، وقال:إعتدل يف ماكنه، وتغريت 

 ــ الكمك هل دللت مل أ ملسها منِك قبل إل ن.. هل حقا  تُنوهني عام ُأفكر به ؟..

مياءة خفيفة، وقالت:  أ ومأ ت برأ سها إ 

 ــ أ ها، أ مل تلح عيلَّ كثريإ ..

 مث إفتعلت وضعا  ذي كربايء، وقالت:

ذإ مل ترغب إل ن، ففرصتك قد تضيع، فدلي صف طويل  ــ عىل لك حال إ 

 ر..ينتظ

 حضك، فامي بقت ُممتسكة بوضعها إملُتعايل إملُتأ نف مرحا ، وهتف:

 ــ أ متزحني ؟.. دلي جحز ُمتأ خر..

 وحضاك سواي .. وملا خف مرهحم قال جادإ :

ــ مل أ رغب يف زايرتمك، ومل أ عرض عليِك ذكل  إ ل ل ين شعرت أ ن إلظروف 

 تتخذ مسارإ  يف صاحل ..

 أ ومأ ت برأ سها ُمتفهمة:

 ذكل، لكنين حيهنا توجست من أ خر لقاء بينك وبني أ يب.. ــ ُأدرك

مياءة، واتبع ُمربرإ :  أ يدها اب 

ــ ذلكل ترإجعت، وأ ثرت أ ل أ خطو هذه إخلطوة إ ل عندما أ شعر ابس تعدإدك 

 وإس تعدإدمك ذلكل حقا ..

 أ ردفت ك هنا تلمتس إلُعذر:

نرت" بعد مماته.. ــ أ يب تغري اي "ماجد".. إكتشف كثري من إل مور إخملفية عن "ع 

نه يُعيد إكتشاف أ فاكره  اكرثة إلزلزإل هزته من أ عامقه، ك نه ُودل من جديد، إ 

 وحساابته لكها حنو لك يشء قبل حلظة إلاكرثة..
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 ــ إللك إل ن يُعيد حساابته اي "رش يدة".. لقد مرران بتجربة عصيبة..

ن ُخمت عليه وأُخذ ــ هناك َمن أ ثرت فيه إلتجربة، وإس تفاد من درسها.. وهناك مَ 

 هبا..

ــ بىل، ورمح هللا قوما  ُرفع عهنم ظمل إلهالكني.. لبد أ ن تُنقى ساحة إلفساد، 

 ويَُسد فرإغها..

 ــ أ فهمك.. إ عصار يُثري إل رض فُينقهيا من إل دانس، وزلزإل هيدم لريفع..

يف  ــ متاما .. أ كنِت تعلمني أ ن "عنرت" اكنت هل عالقة ببعض إل شخاص إلفاسدين

 إجلامعة..

 ــ مل أ كن أ عمل، لكنين إس تنتجت من مصائب أُخرى..

 ابمتعاض:

ــ أ تدرين.. دعينا نقطع حديثنا عن إلهالكني؛ لنس تغل منح هللا علينا، ولُنصلح 

 إل رض ُمعتربين من دروس إلسابقني..

 وإفقته يف إقتناع:

 ــ دليك لك إحلق..

 إلسرية إملُقبضة متاما :سكتوإ قليال .. لكهنا هبت قائةل جبزل بدد 

 ــ دلي ُمفاجأ ة كل خاصة ببحيث.. لقد إس تنتجت بعض إحلقائق أ مس..

 أ عارها إنتباهه إلاكمل يف حتفز، يف حني أ ردفت يف حامس:

ــ إ هنا ُمالحظة، أ ود درإس هتا عىل ضفاف إلهنر.. مفسأ ةل زحف إلقارإت قد 

لقتلها لبحثا ، ول بد أ ن تنطبق أ يضا  عىل ضفيت إلهنر.. هذه زإوية هممة أ حتاج 

 تُساعدين فهيا..

 أ ومئ لها برأ سه ُموإفقا  يف حامس، عالمة إملُساندة، فتابعت يه بش به فتور:

 ــ ول بد أ ن نس تعني ببعض إل دوإت وإل لت من إلقاهرة..
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 إس تعار نربة حامسها إلُوىل، وقال ُمشجعا :

 ن جامعة إلقاهرة..ــ سأُحاول إحلصول عىل ترإخيص من أ جكل سأ س توردها م

ن كنت ُأفضل إحلصول عىل بعض إل دوإت وإل لت إملُتوفرة حاليا  يف  ــ جيد.. وإ 

 إملدينة من أ ي منفذ بيع، فضال  عام دلي من إل لت..

 ــ ل بأ س..

 ضاقت عينهيا يف أ مل وخيال:

ــ أ تدري اي "ماجد".. لو صدقت نظرييت فس تكون إلنتاجئ جد خطرية، لها 

 زإل إذلي رضب مرص..!!عالقة ابلزل

 هتف مهبورإ ، مث سعيدإ :

زإء رسالتك !..  ــ اي إ ليه.. أ حقا  اي "رش يدة" ؟.. هذإ تطور غريب يف أ فاكرك إ 

 أ عتقد أ ن هذإ إلهدف س يكون ِنعم إملُعني عىل تسهيل هممتك..

 ــ هذإ ما أ رجوه.. وهللا إملُس تعان..

 ــ وِنعم ابهلل..

 

*** 
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 (33 ) 
قُبيل إلغروب تزينت إلسامء بأ لوإهنا إخلالبة حتتفل بشمس إليوم قبل أ ن تريم 

 بنفسها يف إلنيل كعروس ته إليومية لتفين نفسها فدإءإ  دلورة إحلياة إملُس مترة..

عىل زورق وإسع ُمجهز مبُحرك خباري، ميخر عباب إلهنر بطوهل، إهنمكت 

بعض أ دوإت إلقياس وإلكشف... بعد "رش يدة" مبساعدة "ماجد" يف إلعمل عىل 

رهاق، مث مغغمت، ويه متسح إلعرق من عىل  مدة جلست قُرب إل لت، وتهندت اب 

 جبيهنا:
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نه إلوقت إملناسب لالنهتاء من إلعمل إليويم مع إنهتاء  ــ أ عتقد أ ننا إنهتينا.. إ 

 إلهنار..

 رد "ماجد"علهيا، وهو يُلممل إل ش ياء يف إحلقائب:

، خنرج من إل رشإق حىت إلغروب، عىل هذإ إلقارب وعىل ــ شهرإ  اكمال  

إلضفاف إملُحاذية ل رإيض إلفيوم، نعمل بكد عىل هذه إل هجزة.. أ عتقد أ ن دليِك نتاجئ 

 ابهرة إل ن..

ــ ابلفعل.. لقد تعلمت وعرفت إلكثري... إلتجربة إلعملية أ فضل بكثري من 

 إدلرإسة وإلقرإءة يف إلكتب..

 ابمتنان وحب:

 هذإ حقيق  اي "رش يدة".. لقد إزددُت علام  مبصاحبيت كِل.. مك أ ان خفوٌر بِك..ــ 

إبتسمت، فاختفت مسحة إجلدية من عىل وهجها إذلي إكتىس اكمال  ابخلجل، 

 ويه تمُتمت:

 ــ أ شكرك اي "ماجد"..

 مث أ ردفت يف إمتنان ابلغ:

بدون لكل.. ــ ل أ دري أ ان كيف أ جزيك ُشكرإ  عىل صنيعك مع  ومساعدتك يل 

 أ نت ِنعم إلرفيق..

 مال علهيا، هامسا  يف مرح:

 ــ ليتين أ كون ِنعم إلزوج..

 ختاذلت يف نفسها جخال  ملُفاجئهتا بُدعابته، وأ رإد أ ل يزيد جخلها، فقال:

نين ُمس متتع مبؤإزرتك وُمساعدتك.. فال جمال للشكر.. بل إل حرى يب أ ان  ــ إ 

إلرحالت إلعلمية إلرإقية.. بعثيت يفَّ إل مل إ زإء ُشكرك عىل إ اتحتك يل إلفرصة لهذه 

 مس تقبيل..
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حضاك سواي .. واكن قد ساق هبم إلعامل إلبس يط، إلاكمن جانب إحملرك، بأ خر 

إلقارب؛ حىت شاطئ إلنيل، فزنل منه، ومحل "ماجد" حقيبة إل هجزة وإملُعدإت 

إخلفيفة.. وبني إلزرع إلثقيةل عىل كتفه بيامن محلت "رش يدة" بعض إدلفاتر وإملُعدإت 

إدلإكن حتت مالءة إلليل إخململية مش يا يف إلطريق إ ىل دإرها.. برمغ إلتعب فقد 

إجتاحهتم مشاعر نشوى وُهام ميش يان مرتإفقني.. وقد بدإ إلقمر فوقهم ساطعا  يف 

إلسامء بأ حىل صوره إملُكمتةل، يعكس ضوئه عىل إلطريق أ ماهمم، ك نه طريق ممهد 

طريقة حسرية إكتسب صفة إلنقاء من قلبهيام مبجرد ملسه بقدمهيام.. بفضة أ و ك نه ب

 محل لك مهنم إبتسامة بديعة، ل تنمت  لدلنيا، إبتسامة مالئكة تعيش يف جنة..

مشلهام إلصمت، مصت مس تعذب.. ظال يف طريقهام يمتش يان بال تعجل، ك هنام 

 يتزنهان.. قطع "ماجد" حبل إلصمت:

نين سعيد لُقرب إنهت ذن هللا..ــ إ   ائك من رسالتك.. ونتاهجها س تكون رإئعة اب 

 تربمت "رش يدة" ويه تقول يف حرسة متصاعدة:

ــ هذإ صيح.. ومع مك إملعلومات وإل جيابية إليت إكتشفناها، إ ل أ ننا إكتشفنا كثري 

هنا لتؤرقين إل ن أ كرث من جمرد إلبناء عىل أ رإيض  من إلسلبيات أ يضا  اي "ماجد".. وإ 

 يل..حوض إلن 

 تفكر وهو يُومئ برأ سه يف بطئ:

ــ فعال  اي "رش يدة".. إملصانع إليت رأ يناها قد نشأ ت عىل هذه إل رإيض بطول 

 ضفيت فرع إلنيل، أ مر يدعو للحزن..

 ــ إل دىه أ هنا ترُصف ُمخلفاهتا يف إلهنر نفسه..

 مث حبزم ُمغضب:

 ُ  فسدين..ــ هذإ أ مر ُيتاج للتبليغ عنه، وُمحاس بة إملُخالفني وإمل

 مبوضوعية وحيادية:
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ــ ل تنيس أ يضا  أ هنا ليست إلوحيدة، فاملزإرعني وإل هايل يتعاملون مع إلهنر 

 مكجاري أ ساس ية..

ــ لمك أ ملين هذإ.. إل شاكلية أ ن هؤلء ُمضطرين لفعل هذإ إلِفعل إملُشني، فادلوةل 

 ل تُوفر هلم هذه إل ساس يات إملعيش ية إلرضورية ..

إلسلوكيات خطرية للغاية.. هذإ إلنوع من إملُلواثت يؤدي ل مرإض ــ لكن هذه 

 خطرية مهنا إلفشل إللكوي..

 يف حزن وأ سف شديد:

ــ فلريمحنا هللا.. لريمح هللا هذإ إلبدل من إل هامل.. فال هامل هل أ بعاد خطرية من 

 لك إجلهات، إحلكومية، وإلصناعية، إلزرإعية، وإلشعبية..

 وأ دإر دفة إحلديث ملنطقة إ جيابية كام يه عادته:أ من عىل دعاهئا، 

ثبات نظريتك ؟  ــ إملهم، هل إس تطعِت إ 

 إس تجابت معه مبرونة، وأ جابت:

ــ حلٍد ما.. بنس بة أ ربعون ابملائة، ويه نس بة ليست ابلقليةل كام قد تتصور؛ نظرإ  

 لِقرص يدان من إل هجزة وإل دوإت، حمدودة إلفاعلية..

 وتك إلتالية ؟ــ جيد.. إ ذن ما خط

 بصيحة إرتياح، مث مبوضوعية:

ــ إ هناء إلرساةل... ُأدرك أ نين لن أ صل لنتاجئ أ كرث مما حصلت يف إلوقت إحلايل، 

 لكهنا خطوة أُوىل حنو إليقني..

ليه بشلك ُمخترص..  ــ رإئع.. إ ذن إرشيح يل ما توصلِت إ 

 ــ سأُخربك..

 يه تُعدل عويناهتا عىل أ نفها:رشد ذههنا ُهنهية، مث قالت هبيئة عاملة فذة، و
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ــ إل رإيض قُرب فروع إلنيل إلُكربى ليست ُمهيئة للعمرإن علهيا وبناء إلعامئر.. 

 إلطبقة إلتحتية حلوض إلنيل حدث لها إختالل، ساعد عىل حدوث إلزلزإل..

 صاح "ماجد" مدهوشا :

 ــ مل أ فهم.. الكمك يبدو هامش يا  للغاية..

 لتفاصيل إلعلمية..ــ إنتظر حىت أ رشح كل اب

 ــ اتبع  أ يهتا إلنابغة..

 حضكت، مث إس تعادت جديهتا، وقالت ُموحضة:

ــ طبقة إل رض إلطبوغرإفية أ ضعف من أ ن حتمتل إملباين وخرسانهِتا وِحجارهتا 

وطينهتا إخملتلطة ابلزلط وإلرِمال.. إ هنا أ ثقل من أ ن حتمتلها هذه إل رإيض إلهشة، 

مع جراين إملاء، مبا ُيمهل معه من طم  وحىص وروإسب  إلقريبة من إملاء.. خاصة  

جارفة.. وعرب لك تكل إلس نني تصدعت إلقرشة إلتحتية إملُلتحمة بني ضفيت إلنيل 

وفروعه، وحصل ما حصل.. ولهذإ عالقة وثيقة ابلقاع إلُسفيل لفروع إلنيل، وإلنيل 

 نفسه.. نظريت أ يضا  تُقوي من هذه إلفكرة كثريإ .. كيف..

 ب معها ابهامتم:جتاو 

ــ بىل، كيف ؟.. أ خربيين، إ نين يف شغف ملعرفة إلعالقة بني ما تقولينه ونظرية 

 زحف إلقارإت..

 حضكت، وقالت:

ــ سأ شف  شغفك.. وليك أ حتدث يف هذه إلنقطة ينبغ  أ ول  أ ن أ رجع للورإء 

 كثريإ ..

 وإس تعادت هيئة إلعلامء، قائةل بنربة هادئة:

رف أ ن نظرية زحف إلقارإت مبنية عىل أ ن إلقارإت ــ ابختصار شديد.. تع

إملوجودة حاليا  اكنت يف إلقدمي عبارة عن كتةل ايبسة وإحدة، إ ىل أ ن تفككت تكل 
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إلكتةل إ ىل أ جزإء عرب مائتني مليون س نة، وكونت إلقارإت إليت نرإها حاليا .. ويف هذإ 

ه كيف حتركت هذه إلُكتل الكم كثري للعلامء... إذلي شغلين وشغل كثري من إلعلامء أ ن

إلقارية إلضخمة ؟، وما إذلي دفعها إ ىل ذكل ؟!... هناك حبوث كثرية يف هذإ إجملال، 

لهيا بعد نقطة هامة أ ثرهتا يف حبيث..  حُتاول إل جابة عىل هذإ إلسؤإل.. سأ عود إ 

أ طرقت برأ سها كام يفعل إجلهابذة، مث رفعت رأ سها برشود، ورإحت توصف 

 بعني جاحمة:

طرقت بعد ذكل ملعرفة ُُعر هنر إلنيل.. ووجدت أ نه نشأ  منذ س تة ماليني ــ ت

س نة مضت، وشلكه إحلايل خيتلف عام اكن يف إملايض، فقد وصل إ ىل هذإ إلشلك 

بعد سلسةل تغريإت جذرية خالل ُُعره لكه.. حىت أ ن هذإ إلنيل ليس هو إذلي نشأ  

ملمةل سأ خترص الكيم.. مفنذ منذ هذإ إلرمق من إلس نني... وللُبعد عن إلتفاصيل إ

حوإيل عرشة أ لف عام زإدت إل مطار عىل إلهضبة إل ثيوبية ومنطقة  إلساحل 

إل فريق  إلرشيق لكها، ويف هذإ إلوقت إمتدت هجة إملطر شامل  لُتغط  شامل 

إلسودإن وجنوب مرص.. وملدة أ ربعة أ لف ومخسامئة س نة ظلت هذه إملناطق 

زيرة من إملرتفعات إل ثيوبية وهضبة  إلبحريإت ُودل إلنيل ممطرة، وبوصول إملياه إلغ

إحلديث إذلي أ صبح مس تدميا  حىت إل ن.. ويف فرتته إُلوىل زإدت أ مطار تكل 

إملنطقتني من مياه إلنيل، وإرتفع منسوبه، فرسب إلروإسب إليت ُيملها يف وإديه 

بة إليت نعيش ودلتاه بني مثانية وس بعة أ لف س نة مضت، فتكونت أ رض مرص إخلص 

 فهيا منذ هذه إملدة...

 تنفست بُعمق وابنتظام، مث اتبعت حبامس بط ء:

ــ نأ يت إل ن لدللتا ويه عني ما أ حبث فيه، وكل أ ن تعمل أ ن هذه إدللتا يه أ خر 

دلتاوإت عديدة تعاقبت عىل هذإ إملوقع.. ودون إدلخول يف تفاصيل أ يضا .. فاملعيِن 

إحلالية إليت تزإيدت فروعها وحُنتت أ عامقها ما بني س بعة ببحيث هنا إدللتا إل خرية 

ومثانية أ لف س نة.. هذإ إلنحت وصل للقرشة إل رضية، فقد وصلت إلرتبة إلسطحية 

إ ىل س بعني قدم، وُمعدل تأ لك تربة دلتا إلنيل هو مخسني كيلو مرت.. قُرب إلفيوم من 
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ف، ومن إجلهة إلشاملية إجلهة إلرشق دلينا فرع من إلنيل وهو إملُسمى ببحر يوس

إلغربية حبرية قارون، ويه من أ ُعق إلبحريإت، تتوإجد حتت وإدي ُمنخفض، 

وإملُنخفَض يتكون من جحارة جريية هشة تعرضت للتأ لك إلسطح  وإلتأ لك إلعميق 

خاصة مع دخول إملياه إ ىل إملنخفض منذ أ مد بعيد.. ومياه إلبحرية ماحلة، وسبب هذإ 

ض إملتوسط تتدفق من خالل جمرى نييل قدمي جف وما زإلت أ ن مياه إلبحر إل بي

 أ اثره موجودة حىت إل ن..!

بدإ "ماجد" يف غاية إل نصات والاس متتاع، عينه عىل إتساعها، ومفه مفتوح 

نصف فتحة، ك نه يتلق  من خالهل ما يُذهل عقهل، إبتسمت "رش يدة" حيامن حملته، 

 فذوى ما بني حاجبيه، وتساءل عن حضكها:

 عالما تبتسمني ؟ ــ

 ــ تبدو غريبا ..

 عاد إ ىل هيئته إملعتدةل، وقال:

نين مشدوه لمك هذه إملعلومات...  ــ إ 

ليه يف  ــ هذإ ُملخص بس يط جدإ  ابملقارنة مبا حتتويه إلكتب، ومبا توصلت إ 

 جتاربنا..

 ــ إ ذن فأ مكيل..

 ظهر عىل وهجها إل سف، وقالت:

 إدلإر قد لح..ــ إس تغرقنا وقتا  طويال ، وها هو 

أ شارت بيدها يف هجته، فنظر تلقائيا ، وإكتىس وهجه ابل سف، لكنه هب قائال  

 يف إس تجدإء:

 ــ قبل أ ن تذهيب أ ود أ ن تعلين يل إلنتاجئ إجلامعة.. أ رجوِك..

 ــ أ ها.. ولكن..
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 ــ أ رجوِك..

ــ حس نا .. سأخُلصها كل رسيعا ... لك هذه إلعوإمل إليت ذكرهتا كل أ دت إ ىل 

 حصول إلزلزإل.. وهذإ ما قد أ دهش إملرصيني، مفرص بعيدة عن إل حزمة إلزلزإلية..

 ــ فعال .. لكنا كنا يف دهشة جامعة...

 أ ومأ ت برأ سها تصديقا  عىل الكمه، مث اتبعت:

منا نشأ  إلزلزإل بسبب ضعف يف إلصفيحة إلقارية.. وأُذكرك ابلنقطة إليت  ــ وإ 

 أ  هنر إلنيل..أ وقفتك عندها قبل الانتقال ملنش

 ــ صيح، أ ل ويه كيف تزنإح إلقارإت، وما عالقة ما تقوليه ابلزلزإل ؟..

ــ متاما .. سأُخربك.. إلصخور إلساخنة ترتفع من دإخل ُُعق طبقة ِوشاح إل رض 

إلوإقعة أ سفل قرشة إل رض.. سطح إل رض يكون ابردإ ، فُيربدها، وحينئٍذ تغوص 

لُتعوض ماكن إلصخور إلساخنة.. هذه إلعملية تمت إل رض عائدة حنو طبقة إلوشاح 

ابس مترإر، وحتصل ببطء شديد !.. صفاحئ إل رض من إلغالف إلصخري تزنلق عىل 

طبقة لينة يف دإخل إلِوشاح.. وحترك إلصفاحئ ُيمل إل رض لكها عىل إلتحرك !... 

ليك إخلطري يف إل مر.. أ ن إذلي ساعد عىل إهنيار هذه إلصفاحئ برسعة وخت لخلها وإ 

 هو بناء إلعامئر إملُتاكثر عىل هذه إلطبقة إلهشة..

 رضب "ماجد" جهبته بكف يده، وهو هيتف:

نه تفسري علم  وجيه جدإ .. اي كِل من  لهي .. اي لها من نتيجة ُمذهةل.. إ  ــ اي إ 

 عبقرية..!

منا هو نتاج حبث ودرإسة طويلني.. ول تنىس أ نك ساعدتين  ــ ليست عبقرية.. إ 

 ُعليا  حىت نصل لنتاجئ تُناهز إل ربعون يف إملائة من إحلقيقة اكمةل..نظراي  و 

 ــ أ دهش تنيِن !.. إ ذن فالعامرإت إليت غزت بدلمك يه سبب اكرثتمك..
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ــ بىل.. ولعل إلنتيجة إليت خنرج هبا أ ن أ رإيض حوض إلنيل ليست صاحلة 

 للعمرإن، ول تصلح إ ل للزرإعة.. هذإ من حمكة هللا عز وجل..

 واكن ما قالته ُمثريإ  للتفكري طويال ، ولدلهشة كثريإ ، وللقلق خطرإ ..!

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (34 ) 
وقفت "رش يدة" يف قاعة مناقشة رساةل "إملاجس تري" إخلاصة هبا، يف زي 

إلتخرج إل سود، ُمتوجة بقبعة إلعلامء فوق جحاب رأ سها إلرإيق، أ مام منصهتا، حبضور 

إل ساتذة إذلين يُدرسون يف قسمها ابجلامعة، ومن ورإهئا عىل جلنة تأ لفت من 

 إملدرجات جلس كثري من معارفها، وإدلهيا وأ خوإهتا وأ زوإهجن...
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بأ خر صف من إخللف اتبعها "ماجد" بفخر عارم وحب جارف، ويه ترشح 

رسالهتا ونظريهتا عىل مناذج رسومية، تقوم بتفنيدها وعرضها يف تركزي شديد، ردإ  عىل 

إل س ئةل إليت ميتحهنا فهيا إل ساتذة، إملشدوهني، يُوِمئون برؤوسهم يف إقتناع 

جعاب...  وإ 

بعد حوإيل ساعتني ونصف اكنت إللجنة قد إستنفدت هجدها يف إملناقشة؛ نظرإ  

لقوة إلنظرية وحدإثهتا، فاختىل أ عضاءها ليتدإولوإ إملناقشة، من أ جل إ صدإر قرإر 

 تقيميها..

ة توترها وإضطرإهبا، تنظر من حني ل خر للخلف، فتلتق  بدت "رش يدة" يف مق

عيهنا بعني "ماجد"؛ لُتطمئهنا بثقهتا وخفرها، فُتعيدها جتاه مدخل إل ساتذة، وتتخيل 

 ُمرإجعاهتم، وُمدإولهتم، فتُصاب ابل رق وإلقلق.. وهكذإ دوإليك..

يقعدون،  بعد وقت مل حُتدده، بدإ لها كدهر طويل.. دخل إل ساتذة، وفامي مهُ 

أ شار لها دكتور "محمد"، إملرُشف عىل رسالهتا إ شارة خفية ابلتفاؤل، قبل أ ن يقوم 

عالن إلنتيجة:  رئيس إللجنة اب 

ــ بناء عيل موإفقة جملس إجلامعة لدلرإسات إلُعليا وجملس إلقسم عيل مناقشة 

عىل إلرساةل إخلاصة ابلطالبة "رش يدة حسن محمود"، وعنوإن رسالهتا )أ ثر إلعمرإن 

إلبنية إلطبيعية "إلطبوغرإفية" حلوض إلنيل(، وبناء عيل إلتقارير إلفردية إملقدمة من 

جلنة إحلمك وإملناقشة، وبناءإ  عيل ما تقدم به إلطالب من رسد حملتوايت إلرساةل، 

وقامت جلنة إحلمُك وإملناقشة مبناقشة إلطالبة مناقشة وإفية، فقد قررت إللجنة... 

ة حسن محمود" درجة إملاجس تري يف إلعلوم وإلرتبية قسم إجلغرإفيا منح إلطالبة "رش يد

 يف ختصص عمل إل رض )إجليولوجيا(...

 

رضبت "رش يدة، قبضهتا يف إلهوإء عالمة إلظفر والانتصار وإلنجاح بيامن هاجت 

إلقاعة بفرحة عارمة من إل هل وإملعارف، وإنطلقت عدة "تغاريد" صدإحة من حناجر 

إلبنات، ورإحت إل صوإت تهنال علهيا من لك حدٍب وصوب عدد من إلنساء و 
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ابملباركة وإلهتنئة وإلتغريدإت، إحتشد إمجليع حولها، إلرجال يُسلمون علهيا، وإلنساء 

 يُغدقهنا ابلتقبيل وإل حضان وإلتربياكت...

حاولت بش ىت إلُطرق أ ن تلمح حبيهبا خلف إلقاعة، لكهنا فشلت من جتمهر 

ت أ ن تُشاركه إلفرحة، فهو إلشخص إلوحيد إذلي دُعها بلك إلرؤوس حولها.. أ رإد

جعااب  خفيا  بـ  قوته، وقد ذكرت هذه إلنعمة لوإدلها، فلمست منه إس تحساان  وإ 

ن اكن مل يُعلق..!  "ماجد"، وإ 

إهنمرت يف إلُباكء.. وما عادت تدري ملاذإ تبيك.. أ بسبب فرحهتا بنَيل درجة 

صف، أ م بسبب بُعد حبيهبا عهنا يف هذه إللحظة "إملاجس تري" أ خريإ  بعد عامني ون

 إمحلمية، واكنت تمتىن أ ن يقف جبانهبا يُشاركها فرحهتا..

بدأ ت إحلشود تنفرط وتنحرس عهنا، فارشأ بت برقبهتا، تدور هبا ابحثة  عنه، فمل 

 تعرث هل عىل أ ثر.. جفأ ة مسعت صوات  رصينا  من ورإهئا هُينأ  وإدلها ابحتفاء، يقول:

 مربوك اي حاج "حسن" عىل جناح "رش يدة" إلباهر..ــ أ لف 

فالتفتت لُتهبت مبثول "ماجد" قريبا  مهنا، يُصاحف أ بهيا حبرإرة، وهو يف مقة أ انقته، 

 ووإدلها يُبادهل إلتحية برسور وهبجة، ويقول هل:

ذن هللا.. بلغين مؤإزرتك لـ"رش يدة"، ابلغ  ــ أ شكرك اي ودلي.. إلُعقىب كل اب 

 تقديري كل..

مث إس تأ ذن منه لهُيئن عروسة إلعمل، فتقدم مهنا، بدون أ ن يُصاحفها، وهنهئا 

 بلكامت رقيقة للغاية، فشكرته "رش يدة" حبيادية وإرتباك..

وخرجوإ مجيعا  يف زفة رإئقة ُمفعمة ابلفخر وإلعزة وإلنجاح، إ حساس لطاملا 

 شعرت "رش يدة" أ نه أ عظم من عرش أ عرإس ُمجمتعني يف وقٍت وإحد..

 أ ثناء ركوهبم للس يارة، حملت "ماجد" يتحدث مع أ بهيا، مث يتصاحفا حبرإرة قبل ويف

أ ن يرتكه إل خري للركوب، ويقف إل ول يف زينته عىل بُعد، يبتسم لـ "رش يدة" 

 إملتوجسة، ويُشري لها إ شارة خاطفة بيده ُمودعا ..
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 ظلت طوإل إلطريق إ ىل بيهتا مشغوةل هبذإ إملشهد إل خري...

لوإ إدلإر إلريفية !.. إل مر إذلي بدإ يف ذروة طرإفته، أ ن خترج طالبة وفامي وص

"ماجس تري" من دإر بس يطة يف حقل زرإع ، مث ترجع بعد جناهحا بتفوق يف رسالهتا 

 إلعلمية إلرفيعة إ ىل دإر ريفية ش به بدإئية !!

 

ون ُأعدت "إلطبلية" بأ صناف إلطعام إلشهية، إحتفال  هبذإ إليوم إملرُشف إملمي

إملُفعم ابلفخر وإلرايدة.. ل متر مخس دقائق اكمةل إ ل ويُمطرها إل بوين بلكامت إلهتنئة 

وإملُباركة، مث بعد إلغدإء، وبعد صالة إلعرص إس تدعى إل ب إبنته خارج إدلإر جبانبه 

 عىل "إملصطبة" إلاكئنة قُرب إلنخةل إلباسقة إلعامرة ابلمثر إل محر..

فالتفتت إ ىل وهجه، فا ذإ به يتأ لق فرحة  وأ سفا ،  ربت عىل ظهرها ُمتحننا ،

فاندهشت، لكهنا إبتسمت، وأ طالت إلنظر يف عينيه، فردها عن إلتوغل فهيام، وقال 

 لها يُبرشها:

 ــ دلي خرب، أ ظن يقينا  أ نه سيُسعدك..

 مل ترد، لكهنا إعتدلت يف وإهجته متاما  ُمتسائةل بعينهيا، فأ ردف:

 حدثين "ماجد".. ــ عندما كنا ابجلامعة،

 ومبجرد ذكره لمسه زإدت خفقات قلهبا، وتزإيد ُمعدل تنفسها، وهو يُتابع:

ليِك..  ــ إس تأ ذنين يف إحلضور من جديد للتقدم إ 

 وتوقف ُهنهية عن إل كامل لُيثري شغفها ويشد توقعها، مث يمُتم خربه:

 ــ ولقد... أ ذنت هل..

ح عىل وهجها وكياهنا، ما لبثت حتول الاضطرإب إ ىل إنرشإح ورسور ُمفاجئ طف

أ ن وإرته، لُتخف  مشاعرها، وقد حتول وهجها إ ىل وردة محرإء من فرط كامتن جخلها.. 

 لحظ حياهئا، فضحك.. فاس تعادت رإبطة جأ شها، وقالت يف مشم:
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 ــ ل بأ س، من حقه إحلصول عىل فرصته..

 زإد حضكه، مث خفت تدرجييا ، وقال:

نين أ متىن   كِل لك إخلري وإلصالح.. إ نين أ دعو هللا بذكل طوإل إلوقت..ــ اي بنيت إ 

 مث جتهم، وإكتىس وهجه لكه ابل سف، مث قال:

 ــ لعكِل قد تس تغربني تغري موقف  حنو زوجك إملس تقبيل.. لكن لهذإ أ س باب..

 طأ طئ برأ سه، مث رفعها وهو يتهند بتهنيدة طويةل، وقال:

رية، متثلت حيايت إملاضية أ مايم.. وحىت ــ بعد إلزلزإل رإودتين مشاعر مؤملة كث

 إل ن ما زلت يف حاةل من إملُرإجعة وإملُحاس بة...

ن اكنت هذه إملرة إُلوىل إليت يُعلن  فاجهئا ترصُيه إذلي إستشفته من قبل، وإ 

، فهتفت به ويه تشد عىل يده:  فهيا عنه رصإحة 

 ــ لو تدري اي أ يب مك كنت متفهمة حلالتك إ ىل أ بعد مدى..

ـ أ دري اي إبنيت.. أ دري.. إملهم أ نين توصلت لكثري من الاس تنباطات... أ مهها، ـ

أ نه همام اكن إملرء ميكل من إلرثوإت فهي  قد تضيع يف حلظة وإحدة.. ليس إملقياس 

منا إملقياس إحلقيق  هو معدن إلرجال، إذلي ينكشف وقت  برثوإت إلناس، إ 

وما زلت ُأنقب عن معادنه، إليت  إل زمات.. ولقد حملت يف "ماجد" هذإ إملعدن..

 أ ستشعر ملعان نفاس هتا فيه..

أ سعدها هذإ إلالكم أ ميا إ سعاد، غري أ هنا متاسكت حىت ل تفضحها فرحهتا.. 

 وعقبت:

ــ لطاملا تأ كدت أ نك اي أ يب مثال للحمكة وإحلصافة.. وصدقين ل يُمكنين أ بدإ  أ ن 

 أ تزوج إ ل برضاك..

ليه،   وعادت نربته إملبهتجة، وهو يقول:ربت عىل ظهرها، ومضها إ 

.. ذن هللا ملقدمه ابلساعة إلسادسة مساء   ــ جتهزي غدإ  اب 
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شعرت "رش يدة" أ ن إدلنيا ل تسعها من إلسعادة، ورإحت تصيح يف أ راكن كوهنا 

 بلغة رسية أ ن إمحلد هلل رب إلعاملني..

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (35 ) 
ابحلقل إذلي نش ئوإ فيه، برمغ ترممي إس تقر "حسن" وزوجته "زينة" يف دإرمه 

مبناه إلقريب وجتديده، لكنه أ ثر إلبقاء يف بيئته إليت إحتضنته ولبت حاجاته إملادية 

وإلنفس ية، خاصة  مبا رأ ه من حتسن لصحة "زينة" حبيبة وزوجة إلُعمر، ونشاطها 

حياهتم بعد وإزدهارها بعد نزوهحا عن حياة إملدينة إخلانقة وإملمةل.. أ يضا  فقد فرغت 

زوإج لك بناهتم، فمل يعد هلم أ نس إ ل بثانهيام، بني أ حضان بيئهتم إلفياضة ابحلرية 

 والانطالق يف رحاب إلطبيعة إملُتاكمةل إملُحيطة..
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ملح "حسن" يف خطيب إبنته إل رصإر وإلرجوةل وإلطموح.. وأ مه من ذكل 

مسان لرشإء أ رض إلنقاء.. خاصة  بعدما أ خربه "ماجد" أ نه هو و"رش يدة" ُمتح 

زرإعية قُرب فرع إلنيل.. وسعيه لرشإء قطعة من نفس إل رض إليت اكن يعمل هبا يف 

ملكية "عنرت" إملُتوىف يف اكرثة إلزلزإل، كام نوه هل عن حتضريه ملرشوع هل عوإئد رحبية 

 غزيرة.. فدعا هلم إل ب ابلتوفيق وإلرزق إحلالل إلكرمي..

إملال لترسيع خطوإت إملرشوع، إذلي بل وعرض عىل "ماجد" مبلغا  من 

سيرُسع بدوره يف إ جناز مشاريع ُأخرى عديدة، أ مهها إلزوإج نفسه.. مل يقبل "ماجد" 

عادته عند  إملبلغ إ طالقا ، مع إل حلاح وإل قناع، قبهل فقط عىل رشط إلقرض، ووعد اب 

 أ ول فرصة ذلكل، وإتفقوإ عىل ذكل..

ها إ ىل قسمني.. قسم صغري بنا عليه إشرتى "ماجد" إل رض من إلورثة.. وقسم 

بيت إلزوجية إذلي مجعه مع حب ُُعره "رش يدة"، بُعرس بس يط يش به قليال  ُعرس 

"حسن" و"زينة" قدميا ، وسكنا مبزنل بس يط مبوإد إقتصادية للغاية، ساعده عىل 

هندس ته أ حد أ صدقائه من لكية إلهندسة ابجلامعة، وإذلي شلكه بصورة أ كرث تقدما  

 وُمالمئة  للمدنية إلريفية !، جتانسا  مع ثقافهتم إلعلمية.. وُرقيا  

وأ ي إمرٍئ  يطل عىل دإر هذه إل رسة ببساطته من إلشلك إخلاريج، تنتابه مقة 

إدلهشة وإذلهول من دإخهل إملُنسق بأ بدع ما يكون، حبيث ُيري إملرء ول يُمكنه 

فهيا أ دوإت إلريف إلقدمية مع إجلزم فعليا  إ ن اكنت هذه بيئة ريفية أ م مدينة تنتظم 

 أ هجزة إملدنية إملتطورة وإحلديثة !

يف نفس إلقسم أ حلق ماكان  برحا  ملعمهل إلبحيث إذلي أ نشأ ه مبشاركة فريق من 

زمالئه من إلقاهرة وإلفيوم.. وبعد ثالثة أ عوإم أ صبح هذإ إملعمل ِقبةل للمزإرعني يف 

لهيم أ حناء إلُقرى إجملاورة، وابلفيوم لكها، ومن  خارهجا من إحملافظات إل خرى.. يبعث إ 

ابملُرشدين إلزرإعيني، ومينحهم سامدإ  وأ دوإٍت أ كرث تطورإ  لتيسري ُطرق إلزرإعة، 

 وحتسني إحملاصيل إخملتلفة عىل أ نوإعها.. 
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أ ما إلقسم إلثاين إل كرب من إحلقل، فمبشاركة صديقه إملهندس، ومعهم إثنني من 

إلقريب من إلقاهرة ومزإرإهتا إلس ياحية، فزرعه مقحا   إل صدقاء، فقد إس تغل موقعه

 ومناه، وبنا فيه لك مظاهر إحلقل إخلالبة..

دإرإ  طينية وإسعة فهيا مظاهر إدلإر إلعائلية إلريفية إلقدمية، حبجرإته وفُرنه 

إحلجري، وبساطته إلرإئقة، إ ضافة إ ىل نرث أ دوإته إخملتلفة إليت يس تعملها أ هل هذه 

رإعية منذ إلقدمي يف أ رجائه.. وعىل َمبعدٍة منه بَنا بُرجني حامم رإئعني، إملنطقة إلز 

لهيام ومن حوهلام يف شلك خيلب إل لباب.. وورإء إلرُبجني غرس  تتطاير إمحلامئ مهنام وإ 

خنلتني فارعتني يف إلسامء ذإت رؤوس معروشة تُنيش إلفؤإد، هذإ غري إلنخيل إذلي 

هجاته يف مشهد يسحر إلعيون.. قُرب إلهنر أ حاط به إحلقل إلفس يح من مجيع 

إلفس يح أ نشأ  ثالثة سوإيق خضمة من هذه إليت تش هتر هبم إلفيوم، تدورإن حتمالن 

إملاء إلعذب وطميه إخلصب إ ىل مسارب إلطني إخملطوطة بعناية، ونرث هنا وهناك 

رح إلفزإعة إملشهورة للطيور لزتجرها عن أ لك إحملصول، بأ شاكل طريفة تبعث عىل إمل

 وإل جعاب..!!

إلتحم إملنظر إخلالب مع إلهنر إدلفاق، إذلي رإح ُيمل هلم إملرإكب إلرشإعية 

إل صيةل، فتجري ابنس ياب يف تياره هادئة خالبة، خاصة  مع تأ ثر أ شاكلها تبعا  للضوء 

ابن إلشفق حيث  عند إلغسق مع رشوق إلشمس، وعند إلظهرية، وابلعصاري، وإ 

 أ فول إلشمس..

 إلتحفة إلفنية يف جسل إلس ياحة إملرصي ابمس:أ حلق هذه 

 "قرية ريفية مرصية قدمية"..

توإردت علهيم أ فوإج إلس ياحة تدرجييا ، شغوفة مبُعايشة هذه إل جوإء إملرصية 

 إلصممية، إليت هبرهتم، وأ صابهتم ابلهوس، كعادة إل جانب...!

 ُ ستشفني من يكف  أ نه بعد مرور عامني فقط، أ صبح إملُنتجع يغص ابلزوإر وإمل

أ مرإضهم إلنفس ية.. ومل يتوقف "ماجد" وأ صابه عن تطويره ابس مترإر، حىت أ جزل 

 علهيم بتوفيق هللا إملاكسب إلغزيرة..
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وبفرتة وجزية إس تطاع "ماجد" أ ن يُسدد مجيع ديونه، وأ ولها َدينه محلاه، إذلي 

ها يف تأ لف معه، وإنسجم ابلغ الانسجام، بل وأ هدإه عدد من إملاش ية لتوظيف 

إملُنتجع، والاس تفادة من أ لباهنا.. إل مر إذلي إستمثره "ماجد" ورشاكءه، وجعلوإ 

ُهن رشفات  ياح يتفاعلون مع بعض إلعامالت إلريفيات إلاليت شاَطرَّ إلزوإر من إلس ُ

 من أ لباهنا عند حلهبا..

كذكل أ ضاف إ ىل إدلإر عامالت ريفيات يقمن بوظيفة إخلبزي بش ىت أ نوإعه، 

 ساحئني رشإء إلفطري "إملشلتت" وإخلزب، وخالفه...وأ اتحت لل 

 

*** 
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 الِختام
بعد إلزوإج إنتظمت حياة إلزوجني، وإس تطاع "ماجد" إحلصول عىل درجة 

 )إملاجس تري(، مث )إدلكتورإه( ابلزتإمن مع )دكتورإة( زوجته "رش يدة"..

مع لك مشاغلهم ابلعمل وإلتدريس وإلعمل يف تكل إملشاريع إلعمالقة، فا هنم حرصا 

عىل عدة عادإت، مل ينقدهنا أ بدإ  مع إنشغال أ و سفر.. مهنا إخلروج معا  عند 

إلعصاري، قُرب جشرة إلصفصاف إلغرإء، يتناجيان ويرشابن إلشاي معا .. وأ مهها 

ويُبادرون إ ىل أ عامهلم، ُيرثون إلهنار الاستيقاظ وإلصحو عند إلفجر، يُصليانه، 

 بتمنيهتم، يُزهرون يوهمم ومس تقبلهم.. وبعد صالة إلعشاء يسكنون أ وين إ ىل مناهمم.. 

 



 - 176 - 

بعد فرتة وجزية من زوإج "رش يدة" تزوجت صديقهتا إليت اكنت خمطوبة منذ 

مثان س نوإت من خطيهبا، بنفس طريقة زوإج "ماجد" و"رش يدة"، وإقتدت هبم 

 ات يتشاهبن يف نفس إحلالت إملتعرسة يف إلزوإج مع ُخطاهبن وأ حباهئن..!عدة فتي

إل مر إذلي جشع "رش يدة" وصوُيباهتا عىل تكوين مجعية تُسمى "تيسري 

إلزوإج"، تعمتد عىل إلبساطة يف تاكليف إلُعرس، وبناء إملنازل إلبس يطة عىل أ قرطة 

 بكوهنا عضوة فهيا.. من إل رإيض؛ لتش يع إلفكرة يف أ رجاء إلبالد، وإكتفت

كذكل أ صبحت عضوة أ صيةل يف مجعية "إلعودة إ ىل إلطبيعة"، وتُلق  من أ ن 

ل خر ُمحارضإت مجة إلنفع يف ممزيإت إلطبيعة إليت هيهئا هللا هلم من مجيع إجملالت 

 والاجتاهات..

 

فوق لك هذإ وذإك، فقد صارت يه وزوهجا أ عضاء يف "منظمة إلبيئة إلعاملية"، 

ملام ابتفاقيهتا إدلولية، وابحثني فهيا مبجايل ختصصهام.. وعىل تو  إصل مبس تجدهتا، وإ 

 خاصة  بعد نيلهام )إدلكتورإه( من جامعة إلفيوم، وُعلهام هبا..

ولنضامهمم ملنظمة إلبيئة إلعاملية قصة.. فبعد إخِلطبة، وما زإلت أ جوإء الاحتفاء 

، تناقشا يف إلنتاجئ، فتحمس بنيل شهادة )إملاجس تري( مس يطرة علهيا يه وخطيهبا

 "ماجد"، وقال ُمحفزإ  لـ "رش يدة":

ــ جيب أ ن يبلغ حبثنا وزإرة إلزرإعة ووزإرة إل ساكن وإلعمرإن.. حىت يأ خذوإ 

إ جرإءإهتم حيال هذه إلعامئر إخملالفة لقوإنني إلطبيعة.. وجيب أ ن نبلغ منظمة إلبيئة 

 إلعاملية أ يضا ..

 جرإءإهتا شاقة وُمرهقة..ــ إقرتإحات ممتازة.. ولكن إ  

ــ ل تبتئيس.. سنتعاون معا ، خاصة  أ ن أ حبايث تتخذ مسارإ  قريبا  من أ حباثك.. 

 وسنسعى معا  لتفعيل نتاهجنا، حىت تتحول إ ىل قوإنني دولية..

 ــ إتفقنا..



 - 177 - 

 مث رشدت عيناها بعيدإ ، فنكزها، وسأ لها:

 ــ فامي رسحِت ؟..

 تعلو ثغرها إبتسامة ش به ساخرة:قالت ومازإلت هامئة يف رشودها، 

ــ أ تدري أ مرإ  اي "ماجد".. هذه إلنتيجة يه أ عظم ما كنت أ بغيه من ورإء 

 إنتقايم..

 ــ إنتقامك ؟!!

ــ بىل.. إنتقايم من نقل أ يب لنا إ ىل إملدينة إليت حارصتنا يف مجودها ومللها س نني 

 طويةل..

 حضك، وعقب:

فبحثك قد وجد صدى  دلى إلُصحف وبعض ــ أ عتقد أ ن نقمك نقام  محيدإ ، 

وسائل إل عالم، وكثري من إملُستمثرين ورجال إل عامل إل ن يبتعدون عن إل رإيض 

 إلزرإعية، حىت ل خيرسون ماهلم..

ــ هذإ صيح إ ىل حٍد ما.. ولنأ مل أ ن يُساعدان سعينا دلى إلوزإرإت إدلإخلية، 

 ة عن إلُعمرإن إلبائر..وإملُنظامت إدلولية يف حامية إل رإيض إلزرإعي

 

خالل شهور سعوإ يف عرض نتاجئ حبهثا، وتفاصيهل بدقة، وبعد عام مل تُنصت هلم 

إ ل "منظمة إلبيئة إلعاملية"، ومل يكن يف وسعها إ ل إلتأ كيد عىل نتاهجها بأ هجزة أ حدث، 

قرإر تقاريرها مضن قوإنني إلبيئة إلعاملية، كام مضت "رش يدة" و"ماجد" للمنظمة  وإ 

 ناشطني وعاملني وابحثني يف جمال إلبيئة، وتمنيهتا وحاميهتا يف مرص..ك 

اكان قد تزوجا، عندما تلقَ  خرب إنضامهمام، فرحا هبذإ إلتكرمي وإلتلكيف، 

 وإحتس باها هدية من إملنظمة عىل زوإهجام، مس تبرشين هبا خريإ ..
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ندإن ظهرهيام وبوقت إلعرصية.. عند جشرة إلصفصاف إملُطةل عىل إلهنر، بيامن يس  

لهيا، يس تجامن ابملناظر إملُثرية للهدوء وإلرإحة، قالت "رش يدة" ُمتربمة:  إ 

لينا إحلكومة لل سف..  ــ مل تس متع إ 

 إفتعل حركة ساخرة، وعلق ُمردفا :

 ــ ولن تس متع..

 إبتسمت، وقالت بنربة ُمنترصة:

بُسطاء علهيا  ــ عىل إل قل فزان بعودة أ رضنا لطبيعهتا إليت خلقها هللا.. س نعيش

لهيا فطرتنا..  كام تتحنن إ 

 

وتشابكت أ يدهيام حبب، يرنون لُلفق إلفتان يف إطمئنان، ك هنم يس تعدون 

 للطريإن صوب إل حالم، يقتنصوها، ليفرتشوإ هبا إلغيطان..

عاشوإ معا  يف حمبة وعرفان، وأ جنبوإ إلبنات وإلصبيان، وبقت إلسعادة مشوبة 

 ال إحلياة، كام إلعادة، عىل وجه إلبس يطة..ابل عضال إلعادية إليت تط
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أهي الأرض.. رشيدة، لها كينونة وحياة وحدها، لا تنتظر 

الإنسان ليُعمرها، بل قد ُتساعده هي أو ُترشده وتحل له 

 العامة، والخاصة...!إشكالياته 

 

أم أن "رشيدة" واقعة بين ُتراثها وتحضرها، هي التي 

 ساعدت أرضها، وماجد حياتها، على التحرر والازدهار...؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 180 - 
 


