
 

 

 

 

 



السجينة 
ذىبت الفتاة اجلميلة الثرية صاحبة الثمان والعشرون عاما اىل احدى دور رعاية ادلكفوفني وجلست مع مسؤوىل 
الدار وعرضت عليهم تقدًن الدعم ادلاىل والذى بالتاكيد القا الرتحيب والثناء من اجلميع وقبل ان تغادر طلبت 

اجللوس مع بعض ادلنضمني للدار حيث دارت االحدايث ادلتنوعة عن احلياة مث انصرفت كالعادة 

وكانت الفتاة الىت تدعى مروة ترتدد باستمرار على العديد من دور رعاية ادلكفوين وتقدم ذلم الدعم ادلاىل فهى 
من اصحاب الثروة والعائلة العريقة 

:  وىف احدى اللياىل وبينما ىى جالسة مع صديقتها ىف احدى ادلقاىي الفخمة قالت ذلا صديقتها وىى تبتسم

"   امازلت تبحثني عن ذلك الشاب الذى ستضمنني انو لن خيونك"

: فقالت مروة وىى تشعر بادللل والقليل من الغضب

"  وارجوك ال تسخرى كعادتك واال تركتك وذىبت, نعم مازلت"

: فضحكت صديقتها ضحكات خفيفة وقالت

فقد مللت من السخرية منك وانت مل دتِل من تلك الفكرة اجملنونة ...لن اسخر...بالطبع ال...اسخر منك"
" السخيفة

: فنظرت اليها مروة كالعادة وقالت

" اليس ىم من البشر, ماذا ساخسر إن حوالت ان اجد شابا كفيفا كى اتزوجو...اخربيىن "

: فابتسمت صديقتها بسخرية وقالت



انا وانت نعرف جيدا انك ال تريدى الزواج من شابا كفيفا إال النك تعتقدين ان ىذه الطريقة الوحيدة الىت "
ولكن امل تفكرى انك لن تستطيعى حتمل ...فهو لن يستطيع النظر اىل غريك, ستجعلك ىف مأمن من اخليانة

" انا اعرفك واعرف انك ستملني فإن فعلىت ذلك ستظلمينو معك...شابا لو ظروفا كتلك

:  فقالت مروة

فانا لن اختلى عما اردت وساجد الشاب الذى معو ساشعر ...لقد سئمت منك ومن نصائحك الباردة...ُاف"
... باالمان من الغدر واخليانة فهو سيكون يل وحدى انا

فلن اترك نفسى لعبة ىف يد كل شاب متعجرف حيبىن ليومان مث يرتكىن كما حدث معك ومع داليا و ريهام ومع 
"  فال حتاوىل قتل املي كي اعيش ما عشِتِو انت...كل فتاة عرفتها او مسعت عنها

: فشعرت صديقتها باحلزن فقد ذكرهتا بالتجربة السيئة الىت عاشتها قبل ان تنفصل وقالت بصوت منكسر

انا مل اقصد ابدا ان اجعلك تتأدلني بتجربة فاشلة كما , ولكىن اريد ان اقول لك شيئا...حسنا افعلى ما تريدى"
" حدث معي ولكىن اردت ان انبهك اىل طريق خطأ وأمل زائف تسعيني وراءه

" حسنا فهمت: "فصمتت مروة للحظات مث قالت بصوت منخفض

ومرت االيام هبا وىى مازالت على تطارد فكرهتا الىت تبدو من وحي اجلنون فلم تكن زياراهتا ادلتكررة اىل دور 
رعاية ادلكفوفني والىت داومت عليها منذ ثالثة سنوات صافية النية فقد كان ىدفها االساسي كما قالتو صديقتها 

ان جتد شابا كفيفا تتزوجو ويكون شريك حياهتا الىت ستضمن انو لن خيوهنا مع غريىا ولن يتزوجها طمعا ىف 
. فقد كانت ترى انو لن يكون لو طموحات وال اىواء, امواذلا

وىف يوم من االيام بعد ان مر شهر على لقائها مع صديقتها كانت جالسة ىف احدى دور رعاية ادلكفوفني 
وكانت بني النزالء جالسة تتظاىر باحلب والود والسعادة فاذا هبا تسمع صوت أحٍد يغىن وقد كان عزبا جذابا 

دلس قلبها فسالت عن صاحب ذلك الصوت اجلميل فاجابتها احدى الفتايات وكانت تدعى ىند وىى 
: مبتسمة وقالت



" انو شادى"

" ومن يكون شادى؟: "فسالت مروة

" انو رفيقنا ىنا وىو ما يطرب اذاننا وينسينا اذلموم بصوتو: "فقالت

: فقالت مروة

" انو صوت حقا ينسى اذلموم ولكن دلا ال ياتى اريد ان اتعرف عليو"

: فتحدث احد النزالء وقال

" ىو ال حيب مقابلة الغرباء كثريا ولذلك يظل ىف غرفتو حىت يرحلوا"

: فابتسمت وقالت

"  ارجو منكم ان تبلغوه انىن اريد مقابلتو...اذا البد ان نكسر ىذا احلاجز الذى امامو...ىل ىو خجول"

مث مشى متجها اىل حيث جيلس شادى " ...انا سوف اجلبو حاال:"فقام احدىم من رللسو وقال وىو يبتسم
وبصعوبة جذبو اىل حيث جتلس مروة وحني رأتو ونظرت اليو مل تعى ماذا حدث ذلا فقد رأت شابا ىادئ 

ادلالمح ذو ابتسامة صافية قوامو متناسق لو طلة اخاذة جعلها تشعر وكأن أوان حلمها قد جاء 

وبالرغم من ان الشاب شادى صاحب التسع وعشرون عاما بدى مرتبكا اال ان مروة كانت اكثر ارتباكا منو 
ولكنها حاولت اال تظهر امام احلضور اى شيء 

جلس شادى وبدأ يتكلم وظلت مروة حتدثو متناسية كل من حوذلا حىت ان الكل تعجب مما حيدث فقد ابدت 
االىتمام الكبري بو حىت ان مشاعر االستياء النابع من الغرية ظهرت على وجو ىند حيث كانت حتب شادى 

كثريا مما ازعجها ذلك االىتمام الذى مل يكن متوقع 

ومر الوقت وغادرت مروة ولكن عقلها مل يغادر فقد بقى ىناك مع شادى الذى اشعرىا اهنا قد صارت على 
مشارف الوصول دلا كانت تسعى اليو وان الشاب الكفيف ذو الصوت العذب سيكون ىو ادللجأ اآلمن الذى 

سيسكن فيو قلبها ويكون ىو ادلالذ حلبها  



والهنا قضت سنوات ىف ذلك احللم مل يكن للصرب وال للعقل رلاال حينها فقد صارت دون ان هتتم لكالم 
الناس كل يوم تذىب اىل نفس الدار وكاهنا تعمل ىناك حىت ان الشركات الىت ىيا صاحبتها قد اوكلت بعض 

مهامها مؤقتا لبعض العاملني لديها لكي تكون اكثر تركيزا فيما تفعلو 

فبعد ان كانت تذىب بصورة الداعمة للنشاط صارت تذىب لتصطحب شادى معها ويذىبان معا اىل حيث 
اذلدوء والوضوح واحلب ادلنتظر 

فلم يكن , وكانت كل حلظة تقضيها معو تشعر اهنا قد جنحت وان القرار االخري ىف تلك العالقة قد بات قريبا
شادى رلرد شابا صاحب صوت عذب فقط ولكنو كان انسانا صاحب عقل واسع االفق لو كلمات حكيمة 

حىت اهنا احبت رأيو ىف رلال التجارة الىت تعمل هبا وفوق كل , مثقفا قارءا ىف كافة اجملاالت, تكرب سنو بعقود
ىذا انو كان مرىف احلس ذو قلب عميق ممتلء بالدفء 

وىف اجلانب االخر مل تكن الفتاة ىند دير عليها ليلة واحدة دون ان تبكي لساعات على ضياع حبيبها من بني 
يديها وىى الىت مل تكن تعرف طعما للحياة سوى معو  

لقد كانت تلعن نفسها كلما تذكرت اليوم الذى اخربهتا بامسو رغم اهنا مل يكن ذلا ىف ذلك ذنب وقد كانت 
ستعرف من يكون هبا او بدوهنا ولكنها دوما كانت تؤنب نفسها على اهنا كانت اول من نطق باسم شادى 

امام مروة وكاهنا كانت كلمة السر الىت فتحت البوابة امامها لتسرقو منها 

اقارهبا واصدقائها حىت نفسها فقد , ومرت االيام وبالفعل تزوجت مروة من شادى متحدية كل من حوذلا اسرهتا
كانت كثريا ما تشعر ان ىذا الزواج ادلبىن على فكرة جنونية لن يكون السعادة االبدية الىت تنتظرىا خصوصا ان 
طبيعة مروة مل تكن فتاة من صاحبات ادلشاعر ادلرىفة والعواطف اجلياشة فهى ذات طبيعة عملية ال تعرف ىف 

حياهتا سوى شيئان مها ادلكسب واخلسارة  

ولكن شخصيتها الىت حتمل العند ورفض االستسالم جعلتها تواصل رغم كل الضغوط  

وخالل ايام الزواج االوىل مل تكن تشعر بالسعادة الىت كانت تنتظرىا فما ارادتو شابا يكون كاخلامت ىف اصبعها 
وقد نالت ما دتنتو ولكنها كانت تشعر ان ىناك حلقة مفقودة وال تعرف ما ىى  



: وبعد ثالثة اشهر من الزواج حدثها شادى وىو جالسا معها وقال

انا اعرف أن , وال اخرج اال معك, ال اريد ان اجلس ىكذا ىف ادلنزل طوال حياتى, اريد ان اساعدك ىف العمل"
فانا اجيد الكتابة على ... العمل سيتطلب هتيئة بعض االمور ليناسب حالىت ولكىن اريد ان افعل اى شيء

" الكمبيوتر واستطيع الرد على اذلاتف وتنسيق ادلواعيد

:  فابتسمت مروة وقالت

"  حسنا ديكنك ان تاتى معى من االسبوع ادلقبل حىت اكون قد جهزت لك الظروف ادلناسبة"

" حسنا اتفقنا: "فابتسم شادى وقال

وبالفعل منذ بداية االسبوع اصطحبتو مروة اىل شركتها ومل هتتم باالحاديث اجلانبية الىت كانت تشعر هبا واحيانا 
تسمعها من ادلوظفني 

وبدأ شادى العمل وكان يشعر بالسعادة الشديدة من ىذا حيث أحس بكيانو وانو اخريا سيكسب ماال من 
جهده وليس مؤخوذا كمنحة من احد  

ومبرور االيام ازدادت مهارة شادى العملية وطور قدراتو بصورة شديدة السرعة حيث صار قادرا على الفهم 
واحلديث باللغة االجنليزية وكان يقابل وحيدث العمالء االجانب  

ووصل االمر ان مروة صارت تعتمد عليو ىف الكثري من االمور حىت انو القا حب ادلوظفني بالشركة على عكس 
الشعور االويل الذى كان لديهم  

وبعد مرور عامان بدأت مروة تالحظ شيء عليو مل تعرف لو تفسري فقد صار يذىب اىل اخلارج بصحبة 
السائق وكلما سالتو يقول انو سيقابل اصدقائو او سيذىب لزيارة الدار الىت كان يعيش فيها 

ىف البداية مل يكن يزعجها االمر ولكن حني تكرر كثريا وطال مدة ادلقابلة بدأت تشك 

وىف ليلة كان ذاىبا كالعادة اىل اخلارج وقد اخربىا انو سيقابل اصدقاءه استقلت سيارهتا وتبعتو حيث اوصلو 
السائق اىل بناية مل تعرف من يكون بداخلها 



: نزل شادى ودخل البناية فذىبت مسرعة حنو السيارة الىت جيلس هبا السائق ونزلت واجتهت اليو وسالتو

"  ماذا تفعل ىنا يا حسن"

: فارتبك السائق حسن وتلجلج  ىف الرد

"  انتظر السيد شادى"

:  فسالتو من جديد

" وماذا يفعل السيد شادى ىنا؟"

: فصمت السائق ومل يعرف ماذا يقول فهزت رسها وقالت

" انا سوف اعرف بنفسي... ال تريد ان تقول, حسنا"

: مث اجتهت مسرعة اىل البناية وسالت احلارس فقال

" ان السيد شادى ىو مستأجر جديد لشقة بالدور الرابع يعيش هبا مع زوجتو"

فلما مسعت ما قالو كادت تسقط من ىول الصدمة فما قضت سنوات تسعى وراءه حىت حققتو قد اهنار ويالو 
من اهنيار  

بل ىى واحدة ظنت اهنا اشرتت زوج متوقعة انو ُمقيد , فهى ليست رلرد إمرأة تزوجت من رجل مث تزوج عليها
فقد كانت تظن ان الفشل سياتى من عدم وجود احلياة السعيدة ...بالعمى ولن جيد السبيل اىل النظر لغريىا

بينهما كما حيدث بني بعض االزواج ولكن مل تكن تتخيل ابدا انو بتلك احلالة سيتزوج ولذلك كانت صدمتها 
كبرية 

وبعد ثواىن من الصمت استعادت بعض من قوهتا وصعدت مندفعة اىل حيث شادى وزوجتو الىت مازالت ال 
: تعرفها وحني دقت اجلرس وفتح الباب عرف اهنا ىي من رائحة عطرىا فقال هبدوء

" ىل عرفىت ما كان يشغلك"



" ارىن من رضيت بأعمى خائن مثلك...ارىن من تزوجت...نعم ايها اخلائن اللعني: "فقالت بغضب

: فلما ظهرت زوجتو والىت كانت نفس الفتاة الىت كانت حتبو وىى ىند قالت مروة حبقد

" فمن الىت كانت ستقبل بك سوى واحدة من نفس النوع... بالطبع...اهنا الفتاة العمياء صديقتك ىف الدار"

: فتحدث شادى هبدوء

لقد كنت اظن حني تقربىت مىن انك ... اعلم ان ما حدث يزعجك ولكىن مل اخونك فانىت الىت خدعتيىن"
احببتيىن وانك رضيىت بالزواج من اعمى الن احلب ال يفرق بني البشر ولكىن عرفت بعدىا ان السبب الوحيد 
لزواجك مىن ىو انك رغبىت بالزواج من انسان حبيس العمى ظنا ان عجزه سيجعلو لن ينظر اىل احد ولكنك 

اخطأت  

فلو كنت تعلمني لعرفىت ان اكذب حب ىو حب العني وفاقد البصر ىو االصدق ىف ... فاحلب ليس بالعني
فمحاوالتك دائما كانت لصنع , مل اشعر معك يوما بانك حتبيىن وكل كلمة مسعتها منك كانت مزيفة...حبو

لقد تزوجت بالىت عرفت تلمس قلىب وأرى معها الدنيا ... عامل من ادلشاعر الومهية الىت ليس ذلا اصل ىف القلب
" الىت ال اراىا بالعني

: فابتسمت مروة ساخرة وقالت

" فقد تركتها ورغم ىذا تزوجتك حني عدت اليها, لقد تزوجت من انسانة بال كرامة"

: فابتسم وقال

... حنن بشر ولسنا مالئكة وقد اعرتفت ذلا انىن اخطأت وقد سازلتىن الهنا احبتىن واالن قد صححت خطأى"
ىذا ...وكنت اتناقش معها منذ قليل على امور طالقى منك وكيف سيتم ولكنك اختصرتى الطريق علي

لقد كنت من قبل اعاملها كرفيقة مكان ليس ...باالضافة اىل انىن مل اخنها النىن مل اعدىا بشيء مث اخلفتو
"  اكثر ولكىن عرفت قيمتها حني عشت معك

"  فقد خنتىن... ولكنك بالفعل خائن: "فقالت مروة



: فقال وىو مازال مبتسم

... وإن كنت خنتك فلتذكري يل اى وعد وعدتو لك بانىن لن اتزوج من غريك...مل اخنك..ال"

 اتعرفني دلاذا مل انطق تلك الوعد؟ 

لو ... فقد ظننىت ان ذلك امر بعيد عن انسان سجني الظالم,  النك مل تكوين مهتمة بسماعو كباقى النساء
... كنت تعتربيىن كباقى البشر لطلبىت مىن ان اعدك بانىن لن اتركك كما تطلب اى امراة من حبيبها

النك خدعىت نفسك وظننىت ان االمان يؤخذ ...فإن كان ىناك خائنا ىف تلك القصة فهو انت
فإن كنت تريدى احلياة والسعادة احلقيقية ...فاالمان شيء يرجوه الناس وسبيلو الوحيد ىو الصدق...بالتحايل

فقد حاولىت جتنب ما مرت بو االخريات ... عليك بتحرير نفسك من سجن اخلوف الذى وضعىت قلبك فيو
فاى واحدة منهن على االقل ... ولكنك لو نظرتى اليهن ستجدى اهنن افضل منك حىت ولو شعرن باألمل

اما انت فلم تعيشى اى درجة من درجات السعادة حىت بعد ان ظننىت انك , عاشت حلظات مجيلة ىف وقت ما
... دخلىت عادلها

والسجني لن يسعد ابدا حىت يتحرر ...فانىت سجينة منذ زمن

 

   دتت


