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 مقدمة
 
 

ٌخطط لكل ..  محترف على أعلى مستوى..  محنك بحق..  إنه الخبٌر
مثالً أعلى فً  لك الحق أن تتخذه..  وٌنفذ ببراعة..  عملٌاته بكل دقة

..  ا ٌنذدر  عنذد الكثٌذرٌن تحذت قا"مذة " للكذل "ومجاله هذذ..  مجاله
 ..   تحت بند " سري للغاٌة "..  ولكن عند هإالء الناس

لكذن المهذم حقذاً مذا سذؤكتبه ..  ال ٌهم كٌف عرفت أنا هذذه المعلومذات
أو حتذى الحتتذذه مذذن ..  سذذواًء شذٌ"اً قذذد سذذمعته منذه مباشذذر ..  عنذه

 ..  قرب أو من ُبعد 
 

ؤجٌب بصاعقة تفجر الدهشة من هو مجاله ؟ وسما ..  ولعلك تتساءل
 إنه خبٌر فً البنات !!! :حولك

فذذ ن للخبٌذذر أن ..  ولقذذد قذذررت أن أمذذني الخبٌذذر اسذذماً مسذذتعاراً أنٌقذذاً 
لقذد قذررت ..  ٌتمٌز حتى فً اسمه الُمختار عند كتابتً لهذه الرواٌذة

 ..   )قصً(أن أسمٌه 
 

 ..  ولنبدأ من البداٌة 
فذً وسذط مذن عا"لذة ٌعتبذر شذبابها  ..  فذً مكذة قصً هذا فتى تربى

..  مصاحبة الفتٌات أمراً وارداً مقبوالً لدى من هذم فذً مقتبذل العمذر 
رتكب فً مكذان ال ٌنبغً أن تُ  رغم أن المجتمع المكً ٌعتبرها خطٌ"ة

 ..  له قدسٌته وطهارته 
تعلذم مذن الجمٌذع خبراتذه ..  سذنة مذن عمذره  71قضى قصذً هنذاك 

حتذى قذال كذل ..  بذل طورهذا ..  ً لم ٌتوقف عند حذدودهاالواسعة الت
والجدٌذد فذً الموضذو  ..  الخبٌذر من ٌعرف عنه وعن عالقاتذه بؤنذه

 ..  علم عنه هذاٌأن قلة قلٌلة بالفعل من 
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بعٌذذداً عذذن العذذب بذذاحتراف وكانذذت هذذذه قاعذذد  مذذن قواعذذد لعبتذذه : 
لكذذن . . قذذد ٌعذذرف الكثٌذذر أن لذذه عالقذذات أنثوٌذذة..  وبصذذمت الشذهر  

 ..  هذه الجملة قاصر  للغاٌة فً وصف ما كان علٌه فعالً 
 

لكنه ما كان ٌهدف فً ..  قام بعالقات كثٌر  للغاٌة..  الفتر  تلكخالل 
 ..  فكان كذلك..  قرر أن ٌكون خبٌراً ..  كل عالقة إال للتجربة البحتة

حتذذى هذذذه ..  وفذً مكذذة لذه قصذذة عجٌبذذة ال ٌعذرف عنهذذا أحذذد شذٌ"اً 
ولكنه غٌذر مسذمول لذً ..  ربما أنا الوحٌد الذي ٌعرف عنها..  القلة

وحتذى ال أخذدا النتذر  ..  بكتابة شًء منها نزوالً عند رغبة قصذً
 ..  المشرقة النتٌفة لبسطاء الحٌا  

حتذذى بذذٌن ..  لذم تصذذل صذذورته إلذى أي فتذذا  مذذن كذذل اللذواتً عذذرفهن
ات عالقذات ذ..  حتى إن تعذرف علذى فتذا  اجتماعٌذة..  أوساط البنات
كان ٌحرة على قذدر اممكذان أن  ال تعذرف سذوى ..  نسا"ٌة متسعة

 ..  صدٌقتها المقربة فقط 
 

..  حذول غموضذه الواضذي..  تدور دا"ماً حوله الكثٌر من التسذاإالت
ال ٌلبسذه فذً ..  له خاتم مذن البالتذٌن..  وأشٌاءه الخاصة الممٌز  له

كؤنذه ال ٌرٌذد أن تخطفذه . . بنصره إال حٌن تراه صدفة معتزالً النذاس
لذه شذكل ..  خاتم لم ٌره إال مذن ٌعرفونذه عذن قذرب..  نترات األعٌن

ولذه برٌذق أخذاذ ٌجعلذه ..  ممٌز بالرمز الغرٌب المطبو  علذى وجهذه
إال ..  لذذذم ٌجذذذاوب أحذذذداً بمعنذذذى الخذذذاتمو..  أول مذذذا ٌلفذذذت انتباهذذذك 

 ..  بابتسامة تخفً وراءها الكثٌر والكثٌر من الكلمات 
 
 

انتقذل ..  وفً السنة األخٌر  من الثانوٌذة العامذة..  بعد هذه السنوات
بعذد أن توسذعت تجذار  والذده لٌصذبي ..  هو وعا"لته إلذى مدٌنذة جذد 

اسماً مهماً للغاٌة فً األوساط االقتصادٌة كؤحد أكبر الوكالء فً عالم 
 ..  السٌارات الفارهة 
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رر أن ٌبدأ بتطبٌق كل فهنالك ق..  وقد اعتبرها خطو  هامة فً حٌاته
علذذى أن ٌقذذوم بذذه علذذى مسذذتوًى أرقذذى ..  مذذا تمخضذذت تلذذك التجذذارب

 ..  وأكثر احترافٌة 
 

 ..  وصدق أن هذا اللقب ٌلٌق به حقاً ..  إنه الخبٌر
إلذى حذد ٌجعلذه وسذٌماً وجذذاباً ..  شاب ممٌز جذداً فذً شذكله..  قصً

الطبٌعٌة  بنعومتهشعره األسود الفاحم ٌتطاٌر ..  أكثر من كونه جمٌالً 
دون أن ٌحذذاول أن ٌكذذون أقذذرب إلذذى البنذذات كمذذا ٌفعذذل معتذذم أشذذباه 

 السذاخر  وعٌنذاه البنٌتذان الهاد"تذان وابتسذامته..  الرجال هذه األٌام 
وثقذة فذً الشخصذٌة ٌتحلذى بهذا ..  تمنحك إحساساً بامتال"ذه القذو .. 
القامذذة طوٌذل .. وبحذر مذن األسذرار التذً ال تبذدأ حتذى تنتهذً ..  حقذاً 
برز منه جسده المشدود إذ ما لبس وٌملك جسداً متناسقاً ٌ..  اعتدالب

أن هللا وهبه جمذاالً را"عذاً ..  ٌمكننا أن نقول ببساطة..  قمٌصاً ضٌقاً 
صذذوته األجذذا ٌضذذٌف إلذذى ..  لذذم ٌذذدخره بذذل نمذذاه حتذذى جعلذذه فا"قذذاً 

آراءه و..  وأسلوبه الممٌذز..  وكلماته الراقٌة..  عمره سنواٍت كثٌر 
تترك أمامك خٌاراً واحذداً أن تذدرك أن فكذره ..  المحاٌد  الذكٌة اللبقة

 ..  وعقله أكبر من عمره بكثٌر 
ولكنذذً سذذؤعر  علذذى فصذذول ..  لذذن أسذذهب فذذً سذذرد سذذٌرته الذاتٌذذة

 ..  كثٌر  من حٌاته عندما تقتضً الحاجة 
 

ولكنذً  .. ولربما تعرف الكثٌر مثله ..  قد ٌبدو لك هذا الشاب تقلٌدٌاً 
سذتدرك ..  بل كلهذا..  لٌس ربعها وال نصفها..  حٌن أبداً فً رواٌتً

وإن كانذذت هذذذه الرواٌذذة ال ..  سذذتعرف مذذن هذذو الخبٌذذر..  عمذذن أتكلذذم
لذذلك قذررت أن احكذً لكذم وأنذا ..  تصور إال جزءاً بسٌطاً من حٌاته 

محذذاوالً قذذدر المسذذتطا  أن ..  أحذاول أن أتجنذذب مذذا ال ٌحذذق لذذً ذكذذره
 ..  بطرٌقة تناسب وتعطً األحداث حقها من الوصف والتعبٌرأكتب 
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 الفصل األول

 

واحذذد  مذذن أشذذهر الفلذذل المقامذذة علذذى شذذاط  البحذذر ..  قرٌذذة الذذورود
قرٌة الورود هو ..  أو كما ٌسمونها هنا )الكبا"ن( ..  األحمر فً جد 

وٌتسذذذلل ..  لمخملٌذذذةمكذذذان ٌجتمذذذع فٌذذذه النذذذاس أصذذذحاب الطبقذذذة ا
أصدقاإهم من أصحاب الحال المتوسط للمشاركة فً محٌط بعٌذد عذن 

ترى الفتٌات اللواتً كن ٌتسترن بشًء ..  االحتشام بحجة االستجمام
وأبذرزن بالمكذاٌٌ  ..  قذد نذزعن مذا ٌخفذً مفذاتنهن..  أشبه بالحجاب

 كذل هذذا وأكثذر فذً مكذان ال..  المي ال تمت لهم فذً الحقٌقذة بصذلةم
ى أو حتذذ..  وال مذذن نتذذرات الال"مذذٌن..  ٌخشذذى مذذن تقالٌذذد المجتمذذع

 ..  استنكار المحافتٌن
 

ونسذا"م البحذر تؤخذذك بعٌذداً هنذاك ..  جو علٌل..  كان ذلك ٌوماً را"عاً 
تنثذذر قطنذذاً أبٌضذذاً ً لتحجذذب بذذه ..  والسذذماء شذذبه غا"مذذة..  فذذً األفذذق

 ..  زرقة السماء فً وقت العصر 
وعنذد البوابذة ..  كزس( البٌضذاء الفارهذةـ)لته الذبسذٌار..  قدم قصذً

فذتي النافذذ  ..  التً وقف علٌها رجل األمن ممسذكاً بجهذاز الالسذلكً
ثذم ..  ذهب الرجل وتفقد ورقذة مذا ..  7801وقال: نزار حسان فٌال 

سذذار بسذذٌارته وانعكسذذت أشذذعة الشذذمس علذذى ..  أشذذار لذذه بالذذدخول
 ..  قفسطي الزجا  الالمع حتى وصل إلى الموا

..  كان ٌلبس بنطذاالً أسذوداً أنٌقذاً ..  أطفؤ المحرك وترجل عن سٌارته
 ..  وقمٌصاً أصفراً من الستان ٌلمع وقت اختالجه عند هبذوب الهذواء

 ..  صفف بعناٌة وجمال قد وشعره ..  قد فتي أول زرٌن فٌه
 

..  صذدٌق الطفولذة القذدٌم مذن مكذة..  ) نزار(سار متوجهاً نحو فٌال 
والذذذي ٌختلذذف كثٌذراً عذذن شخصذذٌة ..  الصذذدٌق الوحٌذذد لقصذً ولعلذه
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 71وعلى الرغم من أن الصداقة تمتد بٌنهما ألكثر من ..  بطل قصتنا
 ..  نزار ال ٌعرف كل شًء فً حٌا  قصًإال أنه حتى ..  سنة

وكان نزار قد دعا قصً لقضاء بضعة أٌام فً فلتهم فً قرٌة الورود 
 ..  جاز  حتى لو كانت قصٌر كعاد  اعتاداها االثنان كل إ

 
تلذك ..  )حنذان(إنه هنا من أجذل ..  ولكن قصً هنا الٌوم لغرض آخر

إحدى صذدٌقات )شذلة( الفتٌذات اللذواتً ٌصذاحبهن ..  الجمٌلة الفاتنة
إال أنهذذا ..  التذذً حذذاول الكثٌذذر أن ٌلفتذذوا انتباههذذا..  قرٌذذةالنذذزار فذذً 

 معتد  بنفسها للغاٌة..  جداً ثقٌلة ..  حاد  الذكاء..  كانت فتا  مختلفة
وهو ٌعرف كعادتذه ..  قدم قصً..  وهذا النو  ٌروق كثٌراً لقصً.. 

 ..  أمامه هدف واضي ومحدد ..  ماذا سٌفعل
 

تمتلذ  فذً وجذه ..  شاب نحٌل نوعاً مذا..  كان نزار فً انتتار قصً
وعٌنذذذاه ..  وابتسذذذامته اللعذذذوب..  )حبذذذوب الشذذذباب( بشذذذعره األجعذذذد

 ..   الكبٌرتان
وراحذذا ٌتمشذذٌان قلذذٌالً وهمذذا ٌتحذذدثان عذذن ..  سذذلم قصذذً علذذى نذذزار

وفً وسذط الكذالم ..  حتى نهاٌة الكبا"ن..  وعن الدراسة..  أحوالهما
 قال قصً مقاطعاً نزار : أٌن حنان؟

ضذذحك نذذزار بطرٌقذذة خاصذذة بذذه وهذذو ٌقذذول : إنذذك ال تحذذب أن تضذذٌع 
 ..  وقتك كثٌراً 

 ..  ولكنهما لم ٌجداها ..  فابتسم قصً له وراحا ٌبحثان
 

فهذو ٌحفتهذا ..  أما أرض األحداث..  هذا هو قصً ٌرى الهدف أوالً 
تحس به كمذن  .. ..  وتحفته األرض عن تهر قلب..  عن تهر قلب
ولكنذذه ..  رغذذم أن األمذذر فذذً نتذذره لذذٌس إال تسذذلٌة..  ٌذذدخل معركذذة

 ..  ٌتمتع فً إتقان تسلٌته 
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توطد معهم بعالقة سذطحٌة ..  ب الفللٌحفته الكثٌر ها هنا من أصحا
..  وضع قصً حواجزها عندما كان ٌذؤتً كذل مذر  إلذى قرٌذة الذورود

بل ..  ٌحب الجمٌع وٌقابل الناس بابتسامة..  ٌعرفون أنه شاب لطٌف
دون أن ٌبذذالً ..  بذذل ببذذادر  ودٌذذة..  وٌسذذاعد الكذذل دون طلذذب مذذنهم

مذا : لذم ٌطلذب بشكوك اآلخذرٌن أو حتذى أن ٌخشذى أن ٌقذول لذه أحذد 
إنذذه ٌسذذاعد ..  ال ٌهذذتم ..  ألنذذه فذذً الحقٌقذذة..  منذذك أحذذد المسذذاعد 
 ..  ألجل أن ٌكسب احترام ذاته ..  الناس لنفسه فقط

فهو لم ٌخر  فذً كالمذه مذع أي ..  وتعرف البنات أنه خاطف القلوب
بذل هذً كلمذات رقٌقذة اعتذاد أن ..  واحد منهن خار  حذدود المذؤلوف

 ..  الفتٌات بال استثناء ٌوزعها على جمٌع 
 بهرت به قبل أن تتعرف علٌه ..  حتى ) حنان (..  الكل مبهورٌن به

..  عندما شاهدته فذً الٌذومٌن التذً تلذت حضذور قصذً إلذى هنذاك.. 
  .. ومن الناس الذٌن كانوا ٌتناقلون األحادٌث عنه

 
 ٌعلذق البنذت المناسذبة ..  كان قصً دا"مذاً ٌقذول : األسذلوب المناسذب

أن هذذذه الفتذذا  ال تسذذتطٌع أن تجعلهذذا تجذذري خلفذذك  وكذذان ٌقصذذد. .
بذذل هذذً مغذذرور  بنفسذذها ..  بمجذذرد كلمذذة أو رقذذم أو ابتسذذامة عذذابر 

وأن كذل ..  وترى فً نفسها نجمة لم ٌنجذب الكذون مثلهذا..  وجمالها
لذا كان لزاماً أن ٌعرفها فذً البداٌذة مذن ..الشباب ٌتمنون منها نتر  

 ..  ف أنه ٌراها كغٌرها إنسانة عادٌةهو قصً ؟! وأن تعر
لذم تعذرف كٌذف تحذدده ..  وكانت هً بذلك قد وجدت فٌه شٌ"اً مختلفاً 

 ..   ولكنه أثار حفٌتتها ألقصى حد
 

كٌذذف ال ونذذزار شخصذذٌة ..  اجتمذذع نذذزار بذذـ)شلة( البنذذات صذذدٌقاته
..  بدمه الخفٌف..  ال تجلس معه إال وأنت تضحك ..  ترٌفة للغاٌة؟!

فجلذذذس الكذذذل كمتهذذذر ..  كانذذذت حنذذذان موجذذذود ..  المرحذذذةوروحذذذه 
تشذاهده بعلنٌذة مصذبو  بطذابع الشذرعٌة حضاري وسلوك اجتمذاعً 

 ..  فً الكبا"ن 
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ثابتذذاً فذذً ..  مذذتملمالً فذذً مشذذٌته..  كعادتذذه ُمبهذذراً ..  ثذذم جذذاء قصذذً
..  والشذارب الرفٌذع ٌذزٌن وجهذه..  سذاخراً فذً ابتسذامته..  خطواته

..  حضر فتعلقت به األنتار كلها..  طٌه شكالً را"عاً والذقن الخفٌفة تع
 جاء قصذً وسذلم..  حتى حنان التً تتاهرت أنها مشغولة فً الكالم

 ..  ثم وضع قدماً على أخرى بجوار نزار.. 
حتى وصذل الحذدٌث بهذم ..  كان الحدٌث ٌتنقل بهم من موضو  آلخر

تسذامات فذً وكان قصذً ٌذوز  االب..  إلى أغنٌة قدٌمة لكاتم الساهر
فقذال نذزار : مذا رأٌذك  ..  أناقة على الكل دون أن ٌشارك فً الحدٌث

 ٌا قصً فً هذه األغنٌة؟
وكؤنما كانت هذذه بداٌذة اجتٌاحذه الجلسذة وتعلذق أبصذار الفتٌذات فٌذه 

 ..  بعذر مقبول 
لدٌه انتقاء فً الكلمات وتوزٌذع فذً ..  فقال قصً : كاتم مغنً را"ع

 ..  تلك امٌقاعات تعجبنً فٌه ..  األلحان
فقالت إحدى الفتٌذات وهذً تحذاول أن تتجذاذب معذه أطذراف الحذدٌث: 

 وما هً األغانً التً تعجبك بشكل عام ؟
 قال لها بابتسامة ساحر  : أنذا أحذب األغذانً الرومانسذٌة الكالسذٌكٌة 

 .. 
ًغ رغبذًة فذً ..  فقالت وهً تضحك : أال تذرى أنهذا مملذة إنهذا تثٌذر فذ

 ..  النعاس 
..  والناس أذواق..  ال بنفس االبتسامة الساحر  : هذا رأي ٌحترمفق

 ثذم إنذً بالتؤكٌذد أتعلذم ألحانذاً أخذرى ..  ولكنً أحس بها تدخل بكٌذانً
 .. 

أمذا قصذً فلذم ٌنتذر ..  كانت حنان صامتة طوال الوقذت ال تذتكلم أبذداً 
 ..  لها حتى 

 قالت إحدى البنات : ماذا تقصد بـتعلم ألحان أخرى؟
 ..  تفت لها وقال ببساطة: أنا عازف بٌانو فال

 ..  فشهق البنات وقلن لبعضهن فً جذل: را"ع 
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ٌمكنكم أن ..  فتطلع فٌهم وابتسم فً سخرٌة وقال : هذا شًء عادي
 ..  تروا الكثٌر من الناس هنا ٌعزفون 

 ..  فقالت إحداهن فجؤ : اعزف لنا 
  أن عمرها قد توقف أحست الفتا..  فنتر فٌها للحتات بنتر  متؤملة

 ..  تلك اللحتات وأنها تود لو تل ٌنتر فٌها العمر كله
مازال الـ)األور ( املكترونً الخاة بذك ..  فقال نزار : هٌا ٌا قصً

 ..  موجوداً عندي فً الكبٌنة 
ابتسذذم قصذذً وهذذو ال ٌذذزال ٌنتذذر للفتذذا  التذذً احمذذرت وجنتاهذذا إلذذى 

 أقصى حد وقال : ولم ال ؟!
 

كانت التوصذٌالت ..  دقا"ق  78وبعد ..  ببطء نحو الكبٌنةقام وذهب 
وأور  مذذن شذذركة ٌاماهذذا الٌابانٌذذة علذذى الطاولذذة البٌضذذاء ..  جذذاهز 

 ..  البالستٌكٌة 
 ..  وهو ٌغٌر امعدادات ..  ثم رال ٌضرب قلٌالً على بعض المفاتٌي

 ..  ثم بدأ 
..  مبهذذور واألعذذٌن بذذه ..  رال ٌعذذزف لحنذذا كالسذذٌكٌاً فذذا"ق الجمذذال 

لقد اندم  فذً عزفذه ..  أما هو فلم ٌكن ٌنتر ألحد..  واجتمع الناس 
 ..  لدرجة أنك تحس أنه والموسٌقى التً ٌصدرها كتلة واحد  

 تحول فً عزفه إلى أغنٌة كاتم التً كان ٌذتكلم عنهذا نذزار ..  وفجؤ 
كذل هذذا بذدون أن تشذعر ..  وبعدها بلحتات انتقل إلذى أغنٌذة تالٌذة.. 
..  كذان بارعذاً بالفعذل..  ه انتقل بك من لحن سرٌع إلى آخر بطًء ان

والنذاس فذً شذفاهها ابتسذذامات ..  وخذٌم علذى المكذان خشذو  رهٌذذب
 ..  كبٌر  وهً تتطلع فً هذا الفٌض الموسٌقً الجمٌل 

 وقال : ما رأٌكم؟..  ونتر بسخرٌة ..  توقف..  وفجؤ  كما بدأ
 أما هو فابتسم لهم شاكراً لهم ..  توقف الناس لثوانً ثم صفقوا كلهم

 .. 
تقذذدم إلٌذذه شذذاب فذذار  الطذذول وقذذال: هذذل تمذذانع لذذو أقمنذذا حفلذذة علذذى 

 ..المسبي؟ نحن معنا )دربكة( والبنات سوف 



 

 

 خبير في البنات 13

www.DrKhalidSh.com 

قاطعذذه قصذذً بابتسذذامته المعهذذود  قذذا"الً : عفذذوا ال أقتنذذع بذذالحفالت 
 ..  أنا أعزف من أجل المتعة..  الراقصة

 
حقٌقٌذذة قلمذذا تجذذد مذذن  بكالسذذٌكٌةلبنذذات ثذذم نهذذض مذذن هنذذاك وقذذال ل

تصذبحون علذى ..  ٌستخدمها الٌوم دون تكلذف : كانذت أمسذٌة لطٌفذة
 ..  خٌر 

 فقالت إحداهن : ألٌس الوقت مبكراً ؟
 ..  فقال : لدي بعض األمور أود االنتهاء منها 
ثذم ..  وحذدق فٌهذا لثذوان..  وهنا نتر إلى حنان التً كانت تنتر إلٌه

 ..  وعبر الطرقات فً هدوء وفً بساطة..  شً ابتسم وهو ٌم
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 الفصل الثاني

 
 

د عذب..  بذالعود  للنذوم قرٌذة الذورودالنذاس فذً  حذٌن ٌبذدأإنه الصبال 
..  وغمذذذزات وهمسذذذات..  بنذذذات وأوالد..  ) تفاهذذذة(بالذذذـٌذذذوم ملذذذًء 

..  وأحٌانذاً وقحذة للفذت النتذذر ..  ومحذاوالت جرٌ"ذة وأخذرى خجولذذة
بذل كذل ..  فال فتا  محدد  أو شذاب معذٌن ..  دوالمشكلة ال شًء محد

 ..  فلسفة تعدى حدود تفكٌرها قصً ..  به األقدار جٌد  ما تلقً
 

ٌسذٌر  وإنما ..  ف نه ال ٌنام بعد طلو  الشمس..  أما قصً فً العاد 
أن ٌمشً وحده على بالفعل ٌحب  إال أنه..  ال لشًء..  الشاط على 

 ..  ناً أن ٌكتب عند الفجر أحٌا وٌحب..  البحر فً النهار
 ..  كتابات قرأت بعضها ولم أقر أكثرها ..  نعم ٌكتب ؟؟إنه ٌكتب 

ن حنان تحب الشذروق فقد عرف أ..  ولكنه فً هذا الٌوم مشى كثٌراً 
وبكل غرور ..  تحب أن تجلس على السقالة كل ٌوم مذ أتت ..  كثٌراً 

 ..  ال ترضى بؤن ٌكلمها أحد
وٌذروق لذه أكثذر ..  الصنف الواثذق مذن البنذاتٌروق لقصً مثل هذا 

 ..  أن ٌمر  هذا الغرور فً التراب
 

 إنذه جٌنذز فذاتي..  ٌلبس ما ٌلفت األنتار أالوتعمد ..  ذهب إلى هناك
مشذى ووضذع ..   النامٌة ٌتهر تقاسٌم عضالته..  وقمٌة أبٌض.. 

..  وٌنتذذذر بقذذذو  فذذذً البحذذذر..  ٌمشذذذً الهذذذوٌنى..  ٌدٌذذذه فذذذً جٌبذذذه
تذذنعكس أشذذعة الشذذمس علذذى ..  شذذعره تتنذذاثر فذذوق وجهذذه وخصذذالت

 ..  وفً لمحة تشعل عٌنٌه..  طرف عٌنٌه ببرٌق حاد
 

..  وشذذاهد حنذذان وهذذً تجلذذس وحذذدها..  وصذذل إلذذى نهاٌذذة السذذقالة
..  ٌمذ  األفذق ٌكذاد ٌجعلهذا تختفذًوالبحذر أمامهذا ..  بجسدها النحٌل
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تجعذل ..  جذةموجذة تلذو مو..  وصوت المو  ٌنبعث فذً هذدوء وأنذا 
 ..  األفق لوحة تستحق أن ُترسم

 
: بصذوته األجذااقترب منها وقذال لهذا فذً بسذاطة وأرٌحٌذة تعمذدها 

 أنت بالفعل قوٌة !
فذذً هذذذا الوقذذت مذذن أن تذذراه تتوقذذع  لذذم تكذذن ..  التفتذذت إلٌذذه بدهشذذة 

بعذد تلذك  صذحٌي أنهذا أحذس بذؤن أمذراً سذٌحدث خصوصذاً ً..  الصبال
سذتنال  أنهذالم تتوقع  ..  لٌس سرٌعاً هكذا قلولكن على األ..  النتر 

حتذذى تنهذذار قذذو  الشخصذذٌة التذذً كذذان ٌتقلذذدها ..  مذذن فكذذره الكثٌذذر
هذذً تذذدرك أنذذه علذذى األقذذل لذذم ٌبذذد بذذادر  ..  بمهذذار  بهذذذه البسذذاطة 

 ..  معنى هذه الكلمة أنه أعجب بشخصٌتها لكن و..  اهتمام حتى
 

..  راتذه الفاحصذة الذكٌذةونت..  نترت إلٌه وحدقت فً تقطٌبة عٌنٌه
: لذذذك قذذذو  كبٌذذذر  أن تجلسذذذً وحذذذدك أمذذذا قصذذذً فتذذذابع فذذذً بسذذذاطة 

 ..  وتمضٌن كل هذا الوقت 
..  انتهٌذذت مذذن كتابذذاتً أنبعذذد ..  لقذذد كنذذت مذذاراً بالصذذدفة مذذن هنذذا

 ..  ٌتك فرأ
بذل أمذر ..  إذن فهو لم ٌقصد ما كنت أتذن"..  أصابتها صدمة خفٌفة

هو شخة مختلف تماماً عذن كذل الذذٌن . . ٌبدو أن قصً هذا..  آخر
  ..  "عرفتهم فً حٌاتً 

 
..  التذً صذدت ناسذاً كثذر..  قوٌذة الشخصذٌة..  ولم تدرك هذه الذكٌة

وأنهذا أمذام ..  أنها أخٌراً وقعت فذً شذرك الكذالم ..  واغترت بنفسها
فقالذذت دون أن ..  محنذذك بحذذق ٌعذذرف كٌذذف ٌجذذاذب أطذذراف الحذذدٌث

 : وماذا كنت تكتب ؟ لفضولأثارها ا هبعد أن تشعر
صذارت التذً  األمذوا وصذوت ..  األخذرىفقال وهو ٌنتر إلى الجهة 

ورٌذال البحذر تحذرك شذعره النذاعم  ..  بعنذف  تقبل صخور الشاطًء
 ..  أفكار ..  آراء فً الحٌا ..  مقاالت ٌمنة وٌسر  :
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 قالت : مثل ماذا ؟
 :ة تخفً غامضة بابتسامتمهل قلٌالً : ثم أخر  ٌدٌه من جٌبه وقال 

 ..  ال أحب عاد  أن اطلع أحداً على ما اكتب ..  تعلمٌن
 

وأنهذا هذً التذً صذارت تتجذاذب ..  علٌه اأنها ترمً نفسه..  أحست
وشذذعرت أنهذذا ال بذذد أن تفقذذد ..  ولذذٌس هذذو..  أطذذراف الحذذدٌث معذذه
 لم تحس أنها هذه المر  مرتبكة ؟!..  سٌطرتها على األمور
 ..  باال  : أنت حر مفقالت وهً تتهر اال

 
ونتذر لهذا متفحصذاً ألول ..  وابتسذم ابتسذامته السذاخر ..  فنتر فٌها

 ..  مر  عن كثب 
..  ولكنهذذا تقذذاطٌع حلذذو ..  جذذداً  مالمحهذذا دقٌقذذة..  حنذذان فتذذا  نحٌلذذة

تحس به ..  م خالبولها صوت ناع..  وابتسامة تجعل الحٌا  أخصب
 ومن  خالل شبه طرحتها..  هاماءاً زالالً ٌنزل فً أودٌة روحك لٌم 

بذذاللون األشذذقر شذذعرها المصذذبو   المخرمذذة تلمذذع خصذذالتبٌضذذاء ال
..  وبشر  برونزٌة تعكس أشعة الشمس من علٌهذا..  الذهبً البدٌع 

 ..  مكحلة األطراف ..  وعٌون عسلٌة كبٌر 
 

شذاب ٌنتذر لهذا  أولربما ألنه ..  مر   ألولارتبكت حنان من نترته 
أو حتذذى ٌبذذدي بذذادر  ..  دون أن ٌخجذذل حتذذىوقاحذذة وال الجذذرأ بهذذذه 
وهم ٌستمتعون فً ..  أن ٌنتر لها الناس..  اعتادت حنان..  إعجاب
إال أن قصذً ..  وٌرتشفون منه ما ٌرطب به جفاف أعٌنهم..  جمالها

كؤنما ٌعاٌن فرٌسة قبل أن ..  كان ٌنتر فٌها نتر  المتؤمل المتفحة
 ..  ٌنقض علٌها 

 استمتعً بشروقك ٌا سٌدتً فقد شارف على الرماد  قصً :وهنا قال 
 .. 

ساخراً ..  وذهب كعادته متملمالً فً مشٌته..  ثم وضع ٌدٌه فً جٌبه
وراحذذت تتابعذذه هذذً ..  وكؤنمذذا الذذدنٌا كلهذذا ال تعنٌذذه ..  ابتسذذامتهفذذً 
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ومذا بذٌن شذعور ..  حنق على تصرفه المغذرور..  ما بٌن..  بنتراتها
 ..  داخلً بامعجاب 

  
إلذذى درجذذة أنذذً أتذذن أنهذذن فذذً بعذذض ..  غرٌبذذة هذذً طبذذا  الفتٌذذات

 األحٌان ال ٌفهمن أنفسهن حتى! 
..  بقذدر التتذاهر بعذدم صذحتها..  بقدر ما تكون مشاعرهم مفضذوحة

بمقذذدار مذذن الكبرٌذذاء واألنفذذة الممزوجذذة بالحساسذذٌة المفرطذذة التذذً 
 ..  جبلن علٌها كطبع خاة بالجنس الناعم 

 
قصذً  وكؤنمذا تعمذد..  ولم تذرى فٌذه حنذانص قصذً..  لٌومامضى ذلك 

 ..  ولٌدور الموضو  برأسها ..  به تركها فتر  كافٌة لتفكر
ونذذزار الصذذدٌق المفضذذل ..  البنذذات..  كذذان لقذذاء الشذذلة..  وفذذً اللٌذذل

والحضذور الذذي ..  والتل الخفٌف..  صاحب النكات المرحة..  لدٌهم
 ..  ال ٌمل

وبعذد أن ..  ومن التندر بتلذك..  لسخرٌة من هذهوبعد أن انتهى من ا
مذا ..  تتفجر هنا وهناك بؤصوات مختلفة..  جعل الفتٌات قنابل ضحك

 قال لهن : ..  وما بٌن األنوثة الحالمة..  بٌن النشاز
 عندي لكم مفاجؤ  !..  اسمعوا..  اسمعوا

 ..  ثم رال ٌتطلع فً أعٌنهم التً راحت تحدق فٌه
ثذم رال  ..  ى مقذاالت قصذً أخذذتها منذه دون علمذهفقال : إنهذا إحذد

وعٌنذاه اللعذوب تنتذر بتسذاإل : ..  ورأسذه إلذى األمذام..  ٌحرك ٌدٌذه
 تردن أن تسمعنها ؟أ

 ..  بحماسة : بالتؤكٌد فقالت إحداهن 
 ورال البقٌة ٌتطلعون فً لهفة فً سما  ما ٌخفً هذا الفتى  الغرٌب

رجع نزار فً ..تتهر ذلك  أنن ً أرهفت السمع دوالت..  إال حنان.. 
بجمٌذع الرسذوم الغرٌبذة  مذن بنطالذه المشذخبط أخذر  ورقذة .مقعده .
بعد  عرفٌلم والتً تعتبر لدى جٌل الشباب موضة جمٌلة ..  واأللوان

 من العبقري الذي اكتشفها.. 
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علذى ..  تذب علٌهذا بخذط أنٌذقكُ  ثم رجع وارتكز علذى كرسذٌه بورقذة 
 ..  مما ٌدل أنها مسود ..  غرٌبةالالرغم من كثر  الرسوم 

 ثم رال ٌقرأ :
 

 ومشذاكلنا ..  طباعنذا وشخصذٌاتنا واألغرب منها..  غرٌبة هً حٌاتنا
 .. 

 ..  نحلها جرت العاد  أن تثٌر مشاكلنا فٌنا القو  كً 
 ..  أو ألن نعبر عنها 

 ى نقطة تكون فٌها مشاكلنا مملة .لكن الغرٌب أن نصل إل
من الجنون أن نقول أن للمشاكل نكهة ..  تقتلنا اأنهنسخر منها رغم 

 ..  خاصة 
طعذم نرتشذفه حذٌن نصذل إلذى ..  لها نكهة التغٌٌذر..  لكن هذا صحٌي

 حلها .
وفً أحزاننا متعة ..  ومن الجنون أن أقول أننا نجد فً تعاستنا متعة

 ..  تؤثراً لموقف حزٌن  أعٌنناتدمع ..  أخرى فرٌد  من نوعها
؟؟ أن غٌرنا فً  األمانهل هً متعة ..  قنا متعة غرٌبةٌثٌر فً أعما

 ونحن ال ؟..  ألم
وعلٌنا أن نعترف فعذالً أننذا ..  لنا شخصٌات معقد ..  نحن بنو البشر

 ..  كثٌراً ما نكذب على نفسنا تحت ستار كلمة المفروض 
وحتذذى إذا مذذا سذذؤلنا أنفسذذنا : ..  تعربذذد فذذً أعماقنذذا أفكارنذذا الشذذرٌر 

 تفعلً ذلك ؟أترٌد أن 
 ..  بل كنت أفكر فحسب ..  فتجٌب : ال 

رغم أن الحقٌقة أننا نرٌد أن نقوم بعمذل متذوحا أو حتذى وضذٌع أو 
 ..  شرٌر 
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قالت واحد  ..  ووجد أعٌن البنات تحدق فٌه باستغراب..  توقف نزار
مسذتواه ..  هذا الكذالم ؟؟ بصذراحة لذم أفهذم نهاٌذة المقالذة ما منهن :

 ..  جداً  الفكري عالً
..  إنذذه شذذاب هذذادح إلذذى حذذد مذذا..  أقصذذد..  لذذم أتوقذذع أنذذه ٌفكذذر هكذذذا

ولكن لم أتن أنه ٌحذب أن ٌتحذدث فذً أمذور ..  وتروق له الموسٌقى
 ..  مثل هذه 

 
وعلى الرغم أن نذزار وقصذً قامذا بطذبح الحكاٌذة سذوٌاً ، إال أن هذذا 

والنتذر ..  ستحق الوقوف على أعتابهٌكان رأي قصً حقٌقة بتفكٌر 
..  حٌذة ٌكذون الكاتذب شخصذٌةدون أن ..  ولكن المقالة..  هبٌن ثناٌا

كٌذف لن تعنً كثٌراً لثلة مذن البنذات اللذواتً ال ٌعذرفن فذً الحٌذا  إال 
 .. قن األموال على الموالت التجارٌةوكٌف ٌنفٌضٌعنها فً األغانً 

 
 ؟األخرى : ألٌست له صدٌقة مقربة  قالت

. لذذٌس لدٌذذه صذذدٌقات ..   جعلنذذً أكذذاد أجذذنهذذذا مذذا ٌفذذردت األولذذى : 
 ..  أنا اسمع عنه من سنة ..  تخٌلً..  لقد سؤلت عنه هنا..  مقربات

وبكن ال ٌسمي لهن بذؤي ..  إنه ٌعامل البنات كلهن كما لو كن أخواته
..  دقٌقة تكلمه فً التلفون ألكثر من فتا  أن مي أليوال ٌس..  تجاوز

حتى "نانً" حاولذت ..  وال ٌرد علٌهن..  إنه حتى ٌتجاوز مكالمتهن
فقالت األولى : أمعقول ..  ولكنه حتى لم ٌقبل أن ٌكلمها..  أن تحادثه

 "نانً" ؟ كٌف استطا  مقاومة
 
..  أحسذت بشذًء غرٌذب..  الكلمذات وبعد أن سمعت هذه..  حنان أما
 ..  نما نزل قلبها إلى بطنها وكؤ
قذاً لذم أرى ذا الفتذى حإن هذ ست ببرود  تسري فً أطذراف ٌذدٌها :أح

 لم هذه الغرابة والتفرد فٌها بطرٌقة عجٌبة ؟ مثله فً حٌاتً كلها !
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توجذد وفكذر وال ..  وموسذٌقى..  وأناقذة..  وغنذى..  جمال..  كل هذا
أم أنذه ..  أمذا فذً قلبذه عاطفذة..  له حبٌبذة أو صذدٌقة ! غٌذر معقذول

 ..  ٌنتقً فتٌاته بشكل جٌد
وطوٌذل ..  لهم با  طوٌذل..  هإالء الفتٌانجرت العاد  أن ٌكون مثل 
ولكنه محترف فً ..  إنه حتى لٌس ساذجاً ..  جداً فً موضو  البنات

وفذً ..  وبلباقة..  ٌعرف كٌف ٌتحدث لهن بثقة..  التعامل مع البنات
 ..  نفس الوقت بقو  وجرأ  

 "قصً من أنت ؟!
 

ٌر فذً مقهذى صذغأما قصً فكان فً هذذا الوقذت ٌجلذس علذى طاولذة 
وحوله بعض األطفال الذٌن ٌتناولون البطاطس ..  على طرف الكبا"ن

الذكٌذة ..  ٌشذرب قهوتذه التركٌذة كان ٌجلس فذً صذمت ..  فً نشو 
 ..  الرا"حة 
كذذان ..  وكؤنمذذا ٌلعذذب بالشذذطرن ..  ٌجلذذس لٌعٌذذد ترتٌذذب أفكذذاره كذذان 

ورال ٌتابع باهتمام فقاعه ..  ٌحدق فً كوب القهو  فً كوبه الورقً
 لهواء التً راحت تسبي على سطي القهو  وهو ٌحدث نفسه : ا

كذذً أجعلهذذا تحبنذذً ..  وهذذذه الفتذذا ..  لذذٌس هنذذاك الكثٌذذر مذذن الوقذذت
أمضذذً وقتذذاً  أنأنذذا مجذذرد أرٌذذد ..  ولكذذن..  أحتذذا  إلذذى فتذذر  طوٌلذذة 

ولكنهذذا ..  هذذذه الفتذذا  مغذذرور ..  فذذً هذذذه األٌذذام الخمسذذة ..  ممتعذذاً 
بذذدال مذذن ..  أصذذل إلٌهذذا فذذً فتذر  قٌاسذذٌة ف أعذذرف كٌذ وأنذذا..  غبٌذة

 ..  سؤستخدم طرٌقة سرٌعة تناسب هذه الشخصٌة ..  شهر كامل
..  ابتسم ابتسامته الساخر ..  وعندما استقرت فً ذهنه فكر  سرٌعة

وأكمذل ..  ورجع بذالخلف إلذى الكرسذً..  حتى تهرت أطراف أسنانه
 ..  بضع جرعات من قهوته

كؤنذه ٌعذٌا فذً الكذون ..  ر أحذداً أي اهتمذامدون أن ٌعٌذ..  ثم نهض
ونفذذض عذذن قمٌصذذه مذذا لحقهذذا مذذن الكرسذذً البالسذذتٌكً ..  وحذذده
 ..  ورال ٌمشً بهدوء ..  األبٌض
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وهو بذار  فذً ..  التسلٌة فقط كان الهدف من كل ما ٌعمله قصً هو
ومذن ٌجٌذد ..  لهذا قواعذد بسذٌطة..  إنهذا لعبذة القلذوب ..  لعبته هذذه
..  وتكسذذر أمامذذه أشذذواك الذذورود..  ٌلذذٌن لذذه الحدٌذذد. . اسذذتخدامها

وقذذدر  علذذى تحطذذٌم األروال بمنتهذذى ..  وٌتملذذك بؤسذذره قذذو  طاغٌذذة
 ..  الشراسة 

 
 

بكذذل  مذذا هذذً الطرٌقذذة التذذً سٌسذذتخدمها قصذذً كذذً ٌجعذذل فتذذا تذذرى 
 مثل حنان تقع فً حبه ؟ وعنجهٌتها..  غرورها

أو ٌذومٌن علذى األكثذر  كٌف سٌفعل ذلك بعد أن قرر أن ٌفعله فً ٌوم
 ؟

 كٌف سٌقدر على عبور كل الحواجز التً وضعتها فتا  كحنان؟
والسإال األهم : لم كل هذا؟ لم ٌستمتع بهذذه الطرٌقذة فقذط ؟ وٌكذون 

 األمر فً ناتره مهمة وٌحملها هذا القدر من اتفكٌر؟؟
 

 ..  إنه الخبٌر 
 ..  إنه قصً 

 
 

  



 

 

 د.خالد أبوالشامات 22

www.DrKhalidSh.com 

 الفصل الثالث

 
ٌعرف مذا و..  بار  هو ..  إنه قصً..  القلوب خاطف..  إنه الخبٌر 
 ..  ٌفعل دوماً 

 
 ولكً ٌختصر..  المغرور  الفاتنةقد وضع خطة كً ٌؤسر قلب حنان 
..  وإن كانت الخطة فً الحقٌقذة..  الزمن من شهر وٌختزله إلى ٌوم

إال أن مسذذذارها مرسذذذوم ..  ال تعتمذذذد علذذذى خطذذذوات واضذذذحة بعٌنهذذذا
ولٌرتجل بعد أن ..  ستطٌع توتٌفه من الفرةولٌوتف ما ٌ..  بعناٌة

 ..  ٌقوم ببضع خطوات على ما ٌستجد على الساحة 
 

كذذان المسذذاء ..  كذذان قذذد مضذذى علذذى قصذذً بضذذعة أٌذذام مذذن حضذذوره
تذذداعب الوجنذذات ..  كذذان ٌلقذذً بنسذذمات رقراقذذة..  لطٌفذذاً ذاك الٌذذوم

 وتحذرك الشذعٌرات..  وتبعث قشعرٌر  خفٌفة فً الجسذد..  الناعمات
 ..  على أسنمة البخت الما"لة فً قرٌة الورود 

ات ال تحلذو إال عنذد دذلذك أن المطذار..  واالزدحام كعادته على أوجهه
أن ٌكذذن ..  ٌذذروق لهذذن..  ذلذذك أن جنسذذاً مذذن امنذذاث..  تذذوفر الطرا"ذذد

وٌرضذٌن أن ٌكذن فذً مهذب رٌذي ..  لقمة سا"غة فذً أفذواه التماسذٌي
داعب بها وكلمة رقٌقة تُ ..  تمام مزعوماله..  ثمناً باهتاً ..  الفضٌحة
تحذذت عذزف األغذذانً العاطفٌذذة ..  مذذة مذن الحنذذان األسذريوفتذا  محر

التذذذذً تضذذذذ  بالحذذذذب وبتصذذذذوٌره النهاٌذذذذة السذذذذعٌد  لكذذذذل القصذذذذة 
 ..  الرومانسٌة 

  
إال أن ..  كذان اللقذاء اللٌلذة..  وكعاد  اعتادها نزار وشذلة البنذات تلذك

 على حساب قصذً..  ن إلى العشاءأن ٌدعوه..  قصً طلب من نزار
 والحق ٌقذال..  الورودمرٌكً داخل قرٌة األ على الطراز فً مطعم.. 
إال أنذذه مذذا كذذان ٌهذذتم ..  بذذاهت الذذثمن..  أن مذذا كذذان سذذٌدفعه قصذذً.. 
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لٌس له طرٌق أسهل ..  إذ أن كسب القلوب وفً مد  قٌاسٌة..  كثٌراً 
ٌنتمٌن إلى الطبقة ..  وعلى الرغم من أن هإالء الفتٌات..  من الكرم

..  إال أن دعذو  مثذل هذذه لهذا طذابع خذاة..  المخملٌذة مذن المجتمذع
علذذى مذذا ترتضذذٌه األنوثذذة فذذً داخذذل ..  ٌفذذرض جذذو الذذدور الرجذذولً

..  إال حنان..  قبلت معتم الفتٌات..  وكما توقع قصً تماماً ..  المرأ 
ون علٌهذا ال تحب أن ٌكذ..  ألنه كان ٌدرك أن هذه النوعٌة من البشر

خصوصذاً إن مذا ..  تحمله تجذاه شذخة مذا..  "جمٌلة " أو دٌن كرم
وعلذى هذذا المحذك ..  وهن فً أول الطرٌق..  كان شخصاً مثل قصً

 ..  كان قصً ٌلعب
 

..  ونذزار ٌتحذدث معهذن..  كان نزار والفتٌات موجذودٌن فذً المطعذم
م تذروق كذ..  إال والضحكات تتوالى هنذا وهنذاك..  وال تكاد تمر دقٌقة

والتذذً تتمتذذع بحذذس ..  التذذً تضذذحك..  مثذذل هذذذه الشخصذذٌات للبنذذات
 الفكاهة !

كذان ٌرتذذدي جٌنذذزاً ..  ولذم تمضذذً أكثذر مذذن دقذا"ق حتذذى جذاء قصذذً 
..  واللون األبٌض الباهذت ٌحتذل مسذاحة كبٌذر  منذه..  أزرقاً سماوٌاً 

وكان ٌرتدي قمٌصاً أبٌضذاً ..  بطرٌقة الموضة التً تنتشر هذه األٌام
وكرافتذذة زرقذذاء تناسذذب لذذون ..  تجذذري خطوطذذه ما"لذذة إلذذى الٌمذذٌن

جاء لٌحتل ..  وهو ٌحٌهن ..  وجلس فً أناقة ٌحبها قصً..  الجٌنز
وتحذت دا"ذر  ..  ولٌكون محط األنتذار..  مكان االهتمام بدالً من نزار

 نزار كان فذً خبذر كذان  وأمسى..  تعلقت كل القلوب بهبل ..  الضوء
 .. 
 

وكان أول ما ابتذدر بذه قصذً ..  ٌتبادل الكالم فً بساطة رال الجمٌع
  ..  الكالم عند جلوسه بتساإل أجاد فٌه تصنع االهتمام : أٌن حنان ؟

 ..فضلت البقاء فً المنزل ..  فقالت عهود : لم تؤتً
وضذذم ..  أمذذارات خٌبذذة األمذذل..  ارتسذذمت بمهذذار  علذذى وجذذه قصذذً

..  شذًء نة عاد كؤن لذم ٌكذولكنه فً لحت..  شفتٌه فً إحباط مفتعل
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وٌتذرك لهذا ..  ٌقذوم بسذإال كذل بنذت..  وكذان قصذً..  وعاد للحدٌث
..  حتى إنذه كذان ٌطلذب مذن الجمٌذع امصذغاء..  حرٌة الكالم والتعبٌر

ألن ..  أن كذل العٌذون تحذدق فٌهذا..  وتحس وقتها كل بنت باالرتبذاك
ً وألن العذذذذاد  جذذذذرت فذذذذ..  هللا صذذذذبى علذذذذى البنذذذذات صذذذذبغة الخجذذذذل

..  أننذذا ال نسذذتطٌع أن نعبذذر عذذن آرا"نذذا بالشذذكل الكذذافً..  مجتمعاتنذذا
 ..  وخصوصاً البنات

 
مذذا بذذٌن سذذتٌك ..  وكانذذت األطبذذاق شذذهٌة للغاٌذذة..  جذذاءت الطلبذذات

..  وأصذذذابع المذذذوزٌرال..  وتشذذذكن كذذذاٌجن..  وفاهٌتذذذا..  سذذذٌرلٌون
تذذدق فذذً األطبذذاق البٌضذذاء ..  وراحذذت أصذذوات الشذذوك..  والكسذذداٌا

فذً مناسذبات الطعذام ..  ا موسٌقى لها وقعها الخذاةموكؤن..  الثقٌلة
 ..  الشهً

 
..  ثم رال قصً ٌقول وهو ٌتناول الطعام : حنان لها شخصٌة غرٌبة

 أم أن هذا ٌبدو لً ؟
وفً أحٌان ..  وأنفة..  راحت عهود مر  أخرى تتحدث : فٌها كبرٌاء

 ..  قسوتها فً أحٌان عد رغم ..  ولكنها فتا  طٌبة..  أكثر من الالزم
ورال قصً ٌقطع قطذع الذدجا  أمامذه المغمذور  بصلصذة البذاربٌكٌو 

وال ..  وأحسها فذً شخصذٌتها..  وهو ٌعقب : ولكنً أجد هو  كبٌر 
 ..  أدري لماذا
..  حذٌن كذان ٌذتكلم عذن حنذان..  تنتر فذً قصذً دومذاً ..  كانت سمر

الٌذوم األول أن وسمر هذه هً ذات الفتا  التذً طلبذت مذن قصذً فذً 
ولكنهذا ..  وهً ذاتها أكثر فتا  تسٌر حنان برفقتهذا..  ٌعزف بالبٌانو

 ..  لم تتكلم بكلمة عن حنان طوال وقت العشاء
 ..  ثم راحت تضحك..  إنها معقد ..  فقالت عهود : دعك منها
 ..  إنها ممٌز ..  إنها لٌست معقد ..  إال أن قصً قال لها : ال

 ..  دوءثم تابع طعامه به
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وهذو ..  كؤسذه مذن البٌبسذً لءلٌعٌذد مذ..  نهذض قصذً..  وبعد قلٌل
 ..  ٌفكر فً نفسه وٌقول : ٌبدو أنهن ال ٌحببنها كثٌراً 

 لٌجد سذمر وهذً تحمذل كؤسذها أٌضذاً ..  "قصً " التفت قصً وراءه
 فقالت : هل ترٌد أن أحدثك عن حنان ؟..  فابتسم لها.. 

 ..  هذا مإكد..  فقال قصً : بالطبع
وهذو األمذذر ..  كذان واضذحاً للفتٌذذات اهتمذام قصذً بحنذذان إلذى حذد مذذا

  معٌنةولكن فً حدود ..  الذي كان قصً ٌعمد إلٌه
 

ثذذذم خذذذر  الجمٌذذذع ..  دفذذذع قصذذذً ببطاقذذذة اال"تمذذذان..  وبعذذذد العشذذذاء
وجلذس ..  ثم خر  قصً لٌسذٌر مذع سذمر..  شاكرٌن له هذه الدعو 

ٌبٌذع بعذض الحلوٌذات ..  ٌرأمذام كشذك صذغغٌر بعٌد عن الشلة معها 
 ..  وألعاب الصغار 

ٌبذدو ..  ولكنهذا فذً النهاٌذة..  أحست سذمر أنهذا مرتبكذة وهذً تذتكلم
 ..  أنها تغلبت على مخاوفها وقالت : ٌبدو أن حنان معجبة بك

 ..  وإن كانت هذه االبتسامة لها أكثر من معنى..  ابتسم قصً
 الحتت أنك معجب بهاال ألنً إ..  فتابعت سمر : أنا لم أقل هذا الكالم

 ..  وأنك ترٌد أن تعرف عنها .. 
 

وأن ٌتحصل على ..  من الجمٌل أن تثمر خططه بهذه الطرٌقة القوٌة
ولكن مذن ..  وإنه شًء محدد هذه المر ..  الشًء الذي ٌرٌده قصً

أحذس ..  هً أٌضاً مهتمة به إلذى حذد مذا..  أن هذه الفتا ..  الواضي
وفذً نتراتهذا ..  ول مذر  حذٌن طلبذت منذه العذزففً أ..  قصً بهذا
وفً خجلهذا أن ..  وفً إنصاتها الواضي دوماً لما ٌقول..  الدا"مة له

بذذل وفذذً لهٌذذب ٌلتمذذع فذذً كلمتهذذا حذذٌن كانذذت ..  تلتقذذً عٌنهذذا بعٌنٌذذه
 من قال لك ؟ : قصً فسؤلها..  تحدثه عن حنان
ذه األمذور ال وإن مثذل هذ..  بالفتا  تتمٌز مذن األلذم..  هنا أحس قصً

..  أحذس أنهذا تذود لذو كانذت محذل حنذان..  تمر على واحد مثل قصً
 ..  تتمنى حقاً لو تتعرف علٌه أكثر  أحس أنها 
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حذب امٌثذار فذً  نعنده..  لبنات طبٌعة غرٌبة جداً بعض اولكن حقاً ل

مذذذن بذذذاب امٌثذذذار  تلٌسذذذهذذذً و..  بطرٌقذذذة عجٌبذذذةبعذذذض اللحتذذذات 
مذاقهن بذؤنهن ٌتمنذٌن للحبٌذب السذعاد  فذً أع نبل لٌشعر..  الحقٌقً
ذلك النو  من الحذب الذذي ٌرضذى بذان ٌضذحً بنفسذه مذن ..  األبدٌة

بعٌذداً عذن حذب ..  صذور  أفالطونٌذة للحذب العذذري..  أجل مذن ٌحذب
 ..  التملك والتفرد

لتقذول لذه بطرٌقذة غٌذر مباشذر  ..  أخبرته سمر أن حنذان معجبذة بذه
ولكنذذه تصذذرف ..  لوجٌة غرٌبذذة سذذٌكو..  أنهذذا مهتمذذة ألمذذره كثٌذذراً 

أن مجذذال ..  حذذٌن تعذذرف الفتذذا ..  ٌحذذدث ألصذذحاب الحتذذوت القلٌلذذة
 خصوصاً حٌن تكون حنان بجمالها هً الخصم..  المنافسة غٌر وارد

 ..  معجباً بهذا الخصم..  وحٌن ٌكون الطرف اآلخر.. 
 

فقالت سمر وهً تنتر فً ٌدٌها : لقد كتبت ذلك فذً دفتذر خواطرهذا 
 ..  لقد كتبته فً دفتر خواطرها..  امممممم..  إلى

قال قصً وهذو ٌجلذس مسذترخٌاً فذً الكرسذً مشذبكاً بذٌن أصذابعه : 
 إلى من ؟

 ..  ابتسمت سمر وقالت : أفضل أال أقول لك
 فقال قصً بحذر : هل هو صدٌق ؟

..  إنذذه لذذٌس صذذدٌقاً ..  أبذذداً ..  فقالذذت سذذمر بسذذرعة مسذذتدركة : ال ال
 اسمع سوف أقول لك..  إنها..  ولكن..  أي رجل لٌس فً قلب حنان

 ..  ستغضب منً كثٌراً ..  ولكن أرجوك ال تقل لها أنً قد أخبرتك.. 
 ..  فقال لها قصً : كلً آذان صاغٌة ٌا سمر

 ..  فقالت : إنها صدٌقتها المتخٌلة
أفهذذم هذذذا ..  ال علٌذذك..  ضذذحك قصذذً وقذذال : قذذولً هذذذا مذذن البداٌذذة

 ..  ن األطفال فً أمرٌكا ٌقمن بهذا أٌضاً إ..  األمر جٌداً 
جاء النادل وقذال : هذل ..  ابتسمت سمر كؤنها أزاحت عن كاهلها هماً 

 ..  ترٌدون أن تطلبوا شٌ"اً 
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  ؟قال قصً وهو ٌلتفت لها : هل تودٌن أن تشربً شٌ"اً 
 ..  فقالت : ال شكراً 

 ما رأٌك فً عصٌر البرتقال ؟..  فقال : هٌا
 ..  جذل وقالت : ال بؤسفابتسمت سمر فً 

 وقهذو  تركٌذة سذكر زٌذاد ..  فالتفت إلى النادل وقال : عصٌر برتقال
 .. 

 ..  هز الرجل الممتلًء رأسه ومضى
قبل أن ٌقول قصً وهو ٌنتذر فذً عٌنٌهذا ..  فتر  من الصمت مضت

 هل لك أن تحدثٌنً عن حنان ؟..  وكؤنما ٌسبر أغوارها  : سمر
 اذا ترٌد أن تعرف بالضبط ؟فقالت سمر باستحٌاء : م

فقال : لم هذً هكذذا ؟ لذم الجمذود ٌمذ  قسذماتها ؟ لذم هذذه الشخصذٌة 
 القاسٌة ؟ هل هناك أمر ما ؟

 
وأخبرتذذه ..  وتذذتكلم..  كانذذت تذذتكلم..  فؤخذذذت تذذتكلم عنهذذا ب سذذهاب
بعذد فتا  من أسر  انفصل فٌها أبوٌها ملخصاً سرٌعاً عن حٌا  حنان :

عاشذذت ..  لتكذذون بذذذلك البنذذت الوحٌذذد  ..  فتذذر  قصذذٌر  مذذن الذذزوا 
..  واالسذتقرار العذاطفً..  خالٌذة مذن الحنذان األسذري..  حٌا  قاسٌة

..  أن تؤخذذذ حقهذذا بذذذراعها التذذً علمتهذذا..  تربذذت فذذً كنذذف والذذدتها 
والقذدر  علذى ..  وأن قو  الشخصذٌة..  وأن البقاء فً الحٌا  ل قوى

الوحٌد  للعٌا فذً هذذه الحٌذا  هً الوسٌلة ..  إبقا"ها تحت السٌطر 
 ..  تعلمت أن تكون قوٌة ..  البا"سة

إال أن والدتها التً تعتبر فوق المتوسط بكثٌر  وعلى الرغم من طبقة
من هذا لم ٌعوضها عن دور أبٌهذا الذذي كذان مذن المفتذرض أن شٌ"اً 
 بؤم تعمل عمل األبوٌن..  لتعٌا هذه الحٌا ..  فً حٌاتها اً مهمٌكون 
 ..  كبٌنة التً تجمع حنان وصدٌقاتها هً ملك لوالدتها وال.. 

ألنهذا مقتنعذة أن المشذاعر فذً ..  بذارد  المشذاعر تعلمت كٌذف تكذون
بذذذدأت بعذذذض المشذذذارٌع الصذذذغٌر  ..  ال تإكذذذل الخبذذذز..  هذذذذه الحٌذذذا 
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..  ومنهذذا تحصذذلت ربذذي ٌعذذزز ثقتهذذا فذذً نفسذذها..  بمسذذاعد  والذذدتها
 . . وساهم ذلك فً بناء شخصٌة قوٌة

: ولكنها ٌبدو أنها أعجبت بك سمر قالت ثم ..  كان هذا مجمل الكالم 
 ..  حقا 
 

كمذذا  ورال ٌفكذذر وهذذو ٌحتسذذً قهوتذذه فذذً هذذدوء : ..  صذذمت قصذذً
بذل التذروف ..  بٌعتهذالٌسذت قاسذٌة بط..  هذذه الفتذا ..   توقع تماماً 

 ال بذؤس..  الحذا"ط الصذلب وصنعت هذا..  قامت بعملها على أتم وجه
 ..  ستطٌع أن أتعامل معها جٌداً أ.. 

..  ال تعلمٌن مدى الفضذول الذذي ٌتملكنذً التفت إلى سمر وقال لها :
..  كم أود أن أعرف مذا برسذالتهاٌاه ..  مذ سمعت بموضو  الرسالة

 ..  ولكن
..  ثم لذوى شذفتٌه وابتسذم لهذا ورفذع ٌذده فاتحذاً أصذابعه : مذاذا أفعذل

 ..  أتن أن الفضول سٌقتلنً 
 
ٌذذدرك أنهذذا  و لكنذذه..  لذذم ٌطلذذب منهذذا أن تؤتٌذه بالرسذذالة..  بذذار  إنذه

وقذذذد اسذذذتغل هذذذذا األمذذذر ..  سذذذتحاول أن تفعذذذل المسذذذتحٌل مذذذن أجلذذذه
 ..  لصالحه بشكل جٌد

ولكذن ..  سؤحاول أن آتً لك بها..  اسمع فكرت سمر قلٌالً ثم قالت :
 ..  انتترنً قلٌالً ..  سؤحاول..  اممممممم..  ال أدري
 ..  قصً وقال : خذي وقتك  ابتسم

 ..  وذهبت سمر 
 

 باستمتا   هو ٌمسك فً ٌدٌه قهوتهو..  أما هو فؤخذ ٌتطلع فً البحر
بذذل إنهذذا تفكذذره بتلذذك الحكاٌذذة ..  سذذمر هذذذه تفكذذره بحكاٌذذة قدٌمذذة.. 

وبسذذرعة ..  وتذذذكر نغمذذة حزٌنذذة..  فذذً األفذذقنتذذر هنذذاك ..  تحدٌذذداً 
وأحس بسفي ..  بسرعة فا"قةالبرق راحت الصور تجري فً مخٌلته 

لٌسذذمع ..  ورال ٌعتصذذر كذذوب القهذذو  الذذورقً..  دمعذذة تمذذ  عٌونذذه
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..  وابتلذع رٌقذه..  أغلذق عٌنٌذه فذً صذمت..  صرٌر الورق المتحطم
..  وقال : ما كان ٌنبغً أن أفعل ذلك..  وأطلق زفر  حار  من صدره

 ..  لٌس سمر ..  تباً لً 
واألصذوات تخبذو قلذٌالً ..  ع األرضوأخذت عٌنٌذه تطذال..  فتي عٌنٌه

..  هنالذك فذً الحدٌقذةوأخذ ٌتذكر كؤنما خر  مذن الصذور  :..  قلٌالً 
..  " لقد كنت أنذا..  قصً والذهول ٌرتسم على وجهه..  صوت بكاء

 .. وبدأ " 
تمسذك فذً وهذً ..  قطع علٌه حبل تفكٌذره صذوت سذمر..  "قصً "

..  وهذً فذً منتهذى االنفعذاللت وقا..  ٌدها ورقة دفتراً صغٌراً أنٌقاً 
 ..  وقالت : هذه رسالتها..  والدماء فً أوداجها تضح الدم بقو 

 وفتي على صفحة أشارت له بها سمر..  وأخذ الدفتر..  مد قصً ٌده
هذذو لذذم ٌكذذن أبذذداً فذذً حالذذة تسذذمي لذذه ..  وبصذذراحة..  ورال ٌقذذرأ.. 

 ولكن ال ٌهم كثٌراً :..  بالقراء 
 

 لٌنمن حنان إلى ماد
كذم ..  لم ٌبارل مخٌلتً إال لثذوان فقذط..  إنه هو..  إنه هو ٌا مادلٌن

 ..  كم هو لبق وساحر ..  هو أنٌق
تلذذك ..  تلذذك النبذذرات الهاد"ذذة..  تلذذك النتذذرات التذذً ال تبذذارل عٌنٌذذه

 ..  االبتسامة الواثقة 
كم ..  وٌجلس هنالك لٌكتب..  الزال ٌشرب قهوته فً الصبال كل ٌوم

 ..  أقرأ ما ٌكتب  أتمنى أن
فتجعلذه شمسذاً ..  أراه بهذاالت بٌضذاء تغمذره..  أحس أنذً حذٌن أراه

 ..  صغٌر  
 ..  ال أستطٌع أن أفكر فً شًء غٌره ..  مادلٌن

سوى تلك الجمل الرقٌقة التً اعتاد أن ..  صدقً أنه لم ٌكلمنً كثٌراً 
 ..  ٌسحر بها كل من حوله 

 ..  ى رغم ذلك قرأت فً عٌنٌه أشٌاء أخر
 ولكن هل تكون مجرد نترات عادٌة ؟!



 

 

 د.خالد أبوالشامات 30

www.DrKhalidSh.com 

 ..  ساعدٌنً ٌا مادلٌن ..  أنا فً حٌر  شدٌد 
 ..  إنها المر  األولى التً أحس فٌها بمثل هذا الشعور تجاه رجل 

 
 ..  بل كل فتا  هاهنا ..  لست أنا فقط من تحس به هنا

 ..  إنه ببساطة ٌؤسر قلوبهن جمٌعاً 
 ..  له البنات  فلم ٌمشً ٌوماً إال نترت

وٌوز  ..  وفً فمه ابتسامة هاد"ة..  واثقاً كعادته..  وهو ٌسٌر أنٌقاً 
 ..  عباراته الساخر  

 ..  صدقً ٌا مادلٌن ما فتا  نترت إلٌه إال ارتبكت 
 ..  وما من جرٌ"ة حاولت أن تتحدث إلٌه إال احمرت وجنتٌها خجالً 

 ..  تى التودد لً ألول مر  أحس أنً مفتونة فً شخة لم ٌحاول ح
 أٌكون ذلك ؟..  ربما هذا ما جذبنً إلٌه..  ال أدري..  لم ٌتكلم بشًء

 
..  فتتعلذق بذه كذل األنتذار..  إنذه ٌمشذً..  إنه ٌتكلم فٌنصذت الجمٌذع

 ..  الجمٌع ٌحبه والكل ٌحترمه 
 ..  مادلٌن إن انسب كلمة ٌمكن أن أقولها أنً معجبة به 

 ..  ام ولكنً سؤنتتر ما تحمله األٌ
 ..  وسؤكون حذر  بالتؤكٌد 

 ماذا أخبرك ؟
 ..  لدٌه صاحبات لٌس

 ..  لقد نفذ الكالم 
 

 ..  أٌام  بضعةسآتً بعد ..  ال تنسً أن تسلمً لً على كل األصحاب
 
 

كذذل مذذا ..  أدرك أنذذه فعذذل مذذا ٌرٌذذده ..  وبعذذد أن قذذرأ الرسذذالة قصذذً
مذرت نتا"جذه وكذل مذا فعلذه قذد أث..  ٌحصل ٌسٌر بحسذب مذا ٌشذتهً 
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وقال وقطع هذا االنتصار ولكنه قطع على نفسه حبل أفكاره ..  أخٌراً 
 ..  سمر  :

وكؤنه لٌس قصً الذي كان قبذل ..  نتر لها هذه المر  بجدٌة مختلفة
وقال : سمر حتى نبر  صوته تغٌرت ..  ٌالطف وٌتحدث برقة..  قلٌل

 ..  وأنا أدرك أشٌاًء عنك قد فضحتها عٌنٌك ..  أنت إنسانة جٌد  
..  وأحست بزرقة تسري فً أوصالها..  أما سمر فتجمدت فً مكانها
 ..  وتطلعت إلٌه وهً ترتجف
وبذذدأت حبذذات العذذرق تلمذذع فذذً جبٌنذذه ..  فقذذال وهذذو ٌقطذذب حاجبٌذذه

وربمذا ..  أنا لست ذلك الرجل الذذي تتمنٌنذه حقذاً ..  اسمعً ٌا سمر:
ال تلقى بمشاعرك ..  ولكن..  كلمات ألول مر  فً حٌاتً أقول هذه ال

وقلبك فً أفواه التماسٌي .. وال تصذدقً إال مذن لدٌذه الجذرأ  لٌطذرق 
ولكذن طرٌقذً مذإلم ..  وأنا أعرف كل ما ٌدور فذً قلبذك باب بٌتك ..

 ..  فال تقتربً منه..  ٌا سمر
ذا هذو إ..  ولم تستطع أن تقذول كلمذة واحذد سمر فً مكانها تجمدت 

 وماذا ٌقصد قصً بهذه الكلمات ؟..  ٌعرف أننً معجبة به
 

 ودوار رهٌذب..  قصً بنفسه أحس بآالم ال حصر لها فً معدتذه أما 
 لٌس اآلن!..  ورال ٌقول : تباً  ..  وحرقة فً صدر .. 

 وعنذدما رفذع ٌذده..  وضع ٌده على فمه بعصبٌة..  بدأ ٌكي..  وفجؤ 
فقذد ..  تضذع ٌذدٌها علذى فمهذا صرخة سمر صذرخة صذغٌر  وهذً.. 

 ..  بالدم  وهً مخضبة كانت ٌد قصً
 ..  ولكنه قال لها : سمر ..  فً خوف  اقتربت منه

 ..  تسمرت فً مكانها ال تعرف ما تفعل 
أال تخبذذري أحذذداً ..  ولكنذذه قذذال : عذذدٌنً أال تخبذذري أحذذداً بمذذا حصذذل 

 ..  بؤي كلمة قلتها لك 
 راحت تنادي على الباقٌن بصذوت عذالًولكنها ..  فلم تعرف ما تقول

..  نزار كان قذد وصذل إلٌذه وبقٌذة الفتٌذاتوما هً إال لحتات إال و.. 
ورال ٌمسذي ..  ولكن قصً قذال : أنذا بخٌذر..  وتجمهر بعض الناس
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أمذا سذمر فلذم ..  سذاعده فذً المشذً ٌورال نذزار ..  الدم مذن شذفتٌه
 ؟لموضو ما ا سؤلتها عهود :..  تتمالك نفسها من البكاء

ثذم بذدأ ..  : ال أدري لقذد كذان ٌقذرأ كذالم حنذانسمر بهسذتٌرٌة فقالت 
 ..  ال أدري ..  ٌكي 

 
ولكنهذذا ..  كذذان هنذذاك الكثٌذذر مذذن الغمذذوض الذذذي ٌكتنذذف حٌذذا  قصذذً 

 ..  ٌحذر بنتاً منه  المر  األولى التً
 

استعاد عافٌته وجلذس لٌرتذال فذً  وبعد هذا بثالث ساعات كان قصً
علذى الذرغم و..  أمذا حنذان فقذد سذمعت مذا حصذل..  نزار كبٌنةأسفل 

أول ما فعلته أنها وبخذت سذمر توبٌخذاً إال أن ..  من قلقها على قصً
أال وهذذً دفترهذذا ..  س مذذن شذذؤنهاعلذذى أخذذذها مذذا لذذٌ..  قاسذذٌاً للغاٌذذة

..  ما أبكذى سذمر للمذر  الثانٌذة..  وأنزلت بها من الكلمات..  الخاة
 ..  ولكنها لم تكن حتى تهتم

 ..  بعد أن اتصلت سمر لتطمؤن على حال قصً..  وسمع بذلك قصً
وأنذً ال ..  فقال فً نفسه : كنت أتمنى أن تكون األمور أكثر سالسذة

ولكنذذك لذذم ..  كنذذت أتمنذذاه بالطرٌقذذة السذذهلة..  أضذذطر إلذذى فعذذل هذذذا
 ..  تتركً لً مجاالً ٌا حنان

كانذذت ..  بالفعذذلكذذان حانقذذاً و..  توجذذه إلذذى حنذذان مسذذرعاً وغاضذذباً 
أكلمذك علذى  أرٌد: بدون مقدمات  قال لها..  تجلس مع باقً الفتٌات 

 انفراد ؟
 ...  قله هنـ ..  ما ترٌد أن تقولهوقالت : ..  نترت له بدهشة

: ال بذذل أنذذت قذذا"الً بعنذذف و قاطعهذذا دون أن ٌتذذرك لهذذا مجذذاالً للنقذذاا
 ..   ستؤتً

..  ن ٌكون بكل هذه القسذو لم تتوقع منه أ..  ذهلت حنان من العبار 
 كل هذا الغضب ..  لم تكن تتوقع أن تختفً خلف هذه المالمي الهاد"ة

 ..  تحس بخوف حقٌقً بانصٌا  معه وهً  قامت.. 
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وصذذذوت ..  دون أن تتفذذذوه بكلمذذذة..  رال ٌمشذذً وهذذذً تسذذذٌر خلفذذه
ولمذا كانذا بعٌذداً ..  ضربات قلبها تسمعه إٌقاعاً بٌن صوت خطواتهذا 

 ..  س إلى حد ماعن النا
 أال تملكٌن قلباً ؟نتر فٌها بقو  وراحت ٌتكلم بصوت صارم : 

 ورال قصذً..  أن الكلمة تنطلق من فمه كالرصاة ..  أحست حنان
 قال :ف..  ٌقذف حمماً من الكلمات الجارحة
ألنهذا  قذومٌن وتشذتمٌن صذدٌقتكأت..  أنت لست بآدمٌة على امطالق 

 أي بشر أنت؟ً لحالتها وال لبكا"ها ؟ وال تهتم..  فقط أخذت دفترك
تعاملٌن الكل ها هنا بكل هذه الوقاحة وكذل هذذه ما هذه الطرٌقة التً 

 كما لو كنت أمٌذر ..  تعاملٌن الجمٌع بكل برود وغطرسة..  األنانٌة 
مازلذذت تعٌشذذً فذذً دوامذذة أنذذا بنذذت سذذعودٌة الكذذل ٌرٌذذد أن ٌنذذال .. 

 ..  أنت مغرور  ..  رضاي
 استٌقتً كان لها صدى وهو ٌقول :..  بعه طرقة قوٌةثم طرق بؤصا

..  لسذذت أول مذذن تفقذذد الحنذذان..  لسذذت أول بنذذت ٌنفصذذل والذذداها.. 
 ..  ولست أول من تمتلك مشروعاً تداري به ضعفها

 
واحمذذرت ..  كانذذت الذذدمو  تتجمذذع فذذً عٌنذذً حنذذان..  وطذذوال الكذذالم

ثذر مذن موقذف .. كانت ترٌد أن تذرد فذً أك..  عٌناها من قسو  الكالم
كانت ترٌد أن تشتمه وأن ترد علٌه .. على األقل كانت ترٌد أن تقذول 
له: احترم نفسك.. لكنها لم تستطع .. أن توقف الطلقات النارٌة التذً 

 كان قصً ٌقذفها بمنتهى السرعة ..
ولكذذن قصذذً حذذٌن وصذذل إلذذى موضذذع طذذالق والذذدتها راحذذت دموعهذذا 

ماذا فعت ..  حرام علٌك ..  ىكف. . ىكفثم قالت وهً تبكً : ..  تنزل
 لك .. ثم ما عالقة ..

وقذد ..  وجهها فذً ٌذدٌها تخب وراحت ولكنها لم تستطع أن تكمل .. 
بكذذت كمذذا لذذو أنهذذا اختزنذذت كذذل هذذذه الذذدمو  ..  أطلقذذت لقلبهذذا العنذذان

كانذت تعرفهذا طذوال ..  كذؤن هذذه الكلمذات..  سنٌناً طوٌلة من حٌاتهذا
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حتى ال تحس ..  وأن تدفنه..  تفضل أن تخفٌه ولكنها كانت..  حٌاتها
 ..  وحرمانها..  بعجزها ونقصها

وراحذذذت تجهذذذا ..  جلسذذذت علذذذى األرض..  لذذذم تسذذذتطع أن تتحمذذذل
لذم ..  حنذان :دفذًءقذال لهذا بصذوت و..  اقترب منها قصً..  بالبكاء

 ..  أقصد أن أقول هذا الكالم
 نذً وشذؤنً : دعبصوت كالفحٌي وهً تقول  بحقد مخٌف ولكن حنان

 .. 
لم أكن أرٌد من ..  هذا الكالم ألنً أحببتك لقد قلت لك..  فقال : حنان

 ..  أو أن ٌقول كلمة واحد  علٌك ..  احد أن ٌسخر منك
نتذرت إلٌذه مندهشذة ..  وكؤنما تلقت حنان الصدمة الثانٌة فً حٌاتها

 قبل قلٌل ٌصرخ..  لقد فقدت اتزان مشاعرها حقاً ..  بمحمر المدامع
 فٌها ثم ٌذكرها بضعفها وألمها ثم ٌخبرها بؤنه ٌحبها .. 

..  وهذذً تقذذول : ربذذً ..  لذذم تعذذرف مذذا تفعذذل غٌذذر أن تكمذذل بكاإهذذا
 ..  سؤموت وهللا 

 وهً ال تعً..  بكت ما ٌقارب ربع ساعة كاملة..  بكت كثٌراً وطوٌالً 
قد  أحست أن الحٌا ..  ال تعً شٌ"اً من هذا الوجود..  الدنٌا بمن فٌها
ذلذك الذذي فذتي ..  لم تهتم لقصً..  لم تهتم للناس ..  توقفت عندها 

وجعلهذا ..  فتي علٌها كل أبواب أحزانهذا..  علٌها أبواب الجحٌم كلها
..  سذذعاد  األبدٌذذةومذذن الجهذذة األخذذرى فذذتي علٌهذذا أبذذواب ال..  تبكذذً

 ..  شرقٌة الورود الونسا"م ..  الحالمة واألحالم
 

نتذرت إلٌذه ..  كؤنها بدت تذكر أنها فذً الطرٌذقنترت و ..  "حنان"
 ونزل الكحل على وجناتها مسذاراً لذدموعها ..  ووجها مغرق بدموعه

 .. 
فٌهذا رقذة ..  أما هو فقذد كذان ٌنتذر لهذا بنتذرات لذم تعذدتها منذه قذبالً 

 ..  هٌا بنا ..  وقال لها : أنت مرهقة ..  وشاعرٌة ..  وحنان
فجر ت بمغناطٌس قوي وصدا  ٌكاد ٌأحس..  لم تعرف حنان ما تفعل

تمشذً ..  مع قصً وهً ال تدرك الدنٌا بمذن فٌهذا وراحت..  رأسها 
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..  وقال لها : ارتاحً قلذٌالً ..  حتى أوصلها إلى كبٌنتها ..  بانصٌا  
 ..  ثم مشى قصً ..  ودخلت الكبٌنة..  أومؤت حنان برأسها

 
كان ٌرمً   ٌفكر صًق كان..  وهناك بجوار السقالة فً نهاٌة البحر 

لذم ٌكذن ..  وهو ٌتؤمل السواد البهذٌم..  الحصا  الواحد  تلو األخرى 
 !سمر..  كان ٌفكر فًٌفكر فً حنان على امطالق .. بل 

 جلس لساعة ٌفكر فذً سذمر ..  تحبه حقاً ..  مسكٌنة..  سمرمسكٌنة 
 .. 

..  فعذذاد مذذن بحذذر تفكٌذذره..  ثذذم تنذذاهى إلذذى مسذذامعه صذذوت األطفذذال
 ..  ذكر أمر حنان وت
 

حتذذذذى سذذذمعه األطفذذذذال ..  ضذذذحك عالٌذذذاً فابتسذذذم ابتسذذذامة كبٌذذذذر   و
وصذارت أكثذر ..  أما هو فتحولذت نتراتذه..  واستغربوا من ضحكاته

والحقٌقذذة أن التذذروف ..  لقذذد حقذذق مذذا ٌصذذبو إلٌذذه..  برٌقذذاً ولمعانذذاً 
إال ..  ولكذذن كذذل مذذا حصذذل كذذان مخططذذاً لذذه مسذذبقاً ..  خدمتذذه كثٌذذراً 

 ..  وضو  سمر م
التذذً ..  كانذذت كٌذذف ٌعذذرض حنذذان لهذذذه الصذذدمة القوٌذذة..  الفكذذر 

 ؟كٌف ٌعرضها لصدمة ٌفقدها اتزانها ؟ تسحقها 
بصذراحة لذم ٌتوقذع وقوتهذا ؟ و..  كٌف ٌعرضها لصدمة ٌلغذً عقلهذا

لٌقذول ..  لقد احتا  إلى مكمن ضذعف..  أن تكون هشة لهذه الدرجة 
وتسذٌر األمذور كمذا ..  لبهذا مذن الذداخلحتى تستقر فذً ق..  لها احبك
كان ٌبحث عذن ..  وهذا ما فعله حٌن كان ٌسؤل عن حنان..  ٌشتهً 

 لٌجتال منها حنان ..  الحلقة األضعف
..  إن حنذذان مذذن النذذو  الذذذي إن قلذذت لذذه أحبذذك وهذذً تملذذك الزمذذام

وراحذذت العالقذذة ..  وأطالذذت الموضذذو ..  ترٌثذذت قلذذٌالً لو..  اسذذتغلته
وبعذدها ..  وهذو ٌجلذس هنذا فقذط لخمسذة أٌذام..  ر وفذرتستمر فذً كذ

 ..  ٌعود 
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ولذو حتذى لنتذر  ..  أي مشكلة..  سٌثٌر مشكلة ببساطةببساطة كان 
 ..  وٌقول لها ما قال ..  منه لم تهتم لها

مذا  فقال..  لقد كان سعٌداً ألنه غضب حقاً من تصرف حنان مع سمر
 جهد كً ٌتصنع الغضب بدون إن ٌحتا  إلى  وجرل بما جرل ..  قال
 ..  وذلك هو قصً ..  تلك هً لعبة المشاعر.. 

 
 كانذت الشذمس قذد أشذرقت..  عندما استٌقتت حنذان..  وفً الصبال 

 كانت تحس بصذدا  فذً رأسذها..  وتبعث وهجها فً أراكن الغرفة.. 
وجذدت باقذة مذن  ..  ثم نترت إلى الطاولة إلذى جوارهذا..  تثاءبت.. 

ابتسذذمت ..  وفذذً ألذذق خذذالب..  فذذً تناسذذق فرٌذذد. . الطبٌعذذً الذذورد 
 فتحته :..  ووجدت علٌه كرتاً أنٌقاً ..  حنان لجمال الورود

 ..  صباحك سكر 
 ..  قصً 

 
 قال أحبك..  آه..  ولكن قصً..  كان البارحة ٌوماً مرهقا..  ابتسمت

 ابتسمت عندما تذكرت كل هذا..  ال ٌهم أي شًء آخر..  هذا ٌكفً.. 
وبعد دقذا"ق دخلذت ..  وغطت نفسها بالفراا..  ت الدنٌا كلهاونس.. 

 ..  وقالت لها : صبال الخٌر ..  علٌها سمر
 ..  ابتسمت وقالت : صبال النور رفعت حنان فراشها و

 ..  فقالت سمر: طبعاً ٌحق لك أن تبتسمً مع هذه الباقة 
 ..  احمرت وجنتا حنان 

ا حنذان أرى خذدٌك ٌتذوردا فذً ألول مر  ٌ ٌا هللا  :بجذل فقالت سمر 
 ..  ٌجب أن أصورك ..  ال..  خجل
واالبتسذامة  نحذو سذمر نهضت حنان من فراشها وراحت تجريوهنا 

حتى وصال إلى قاعذة ..  وأخذت الفتاتان تجرٌان..  فً محٌاها كبٌر 
فقالذذت سذذمر: إن أخبرتذذك مذذا لذذدي ..  لعبذذان حولهذذاوراحذذا ٌ..  الطعذذام

 ماذا ستفعلٌن وقتها ؟
 ..  توقفت حنان عن مطاردتها وقالت : قولً لً ف
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قالذذت سذذمر وهذذً تبتسذذم : لقذذد دعانذذا قصذذً كلنذذا إلذذى رحلذذة بحرٌذذة 
 ..  قصٌر  تستغرق ساعتٌن 

..  حنان لذم تعذرف بذم تذرد وكؤنهذا تحولذت إلذى دمٌذة صذغٌر  حمذراء
 ..  فقالت سمر : تجهزي فً اللٌل 

بحركة ال إرادٌة وهً تلعب فً خصالت شعرها ..  جذلفقالت حنان ب
 ..  : بالتؤكٌد 

فقالذت سذمر : سذؤذهب مذع عهذود واألخرٌذات لنشذتري بعذض اآلٌذذس 
 ؟كرٌم هل ترٌدن بعضاً 

 ..  أنا آسفة ثم صمتت قلٌالً وقالت : ..  حٌنما قالت حنان : سمر
صمتت قلٌالً ثم بادلتها االبتسام وقالت : ألول مر  ..  التفتت سمر لها

 ..  لً لً هذه الكلمة ٌا حنان مذ تعرفنا تقو
 ..  قالت حنان : وستسمعٌنها منً دا"ماً ٌا سمر إن أخطؤت علٌك 

فقالت سمر وهً تبتسم : أٌذن كنذت ٌذا قصذً ؟ لقذد احتجنذا إلٌذك مذن 
 ..  وقت طوٌل 
 ن وتوجهت إلى غرفتها تنتقً ثوبها ..تبسمت حنا

 
دٌنٌة إنها نوعٌة من المجتمع .. صارت تتقبل العدٌد من المحرمات ال

 والعرفٌة .. بدافع المدنٌة والتطور ..
 

 
قصذً ذلذك ..  بعد أن وقعت حنان فً حبال قصً  ما الذي سٌحدث ؟

قصً الذي لذم ..  الذي ٌخبؤ لنا من أسراره الكثٌر والكثٌر ..  الخبٌر 
بعذد أن أبكذى ..  قصً الذي كان ٌفكر بسمر ..  م ٌفكر تعرفوا بعد فٌ

 ٌف سٌنهً موضو  حنان ؟وك..  حنان وقال لها أحبك 
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 الفصل الرابع

 
التذً ..    مع الجمٌلذة حنذان..  الخبٌر قصً إنه الفصل األخٌر لقصة
ن تعلذم مذا كذان ٌخطذط لذه أأحبتذه دون ..    أحبتذه بذدون وعذً منهذا

حتى بات ..    بكل األسراربل ..   ذلك الذي امت  باألسرار..    قصً
منشذغل فذً ً سذمر بٌنمذا هذو ٌفكذر فذ..  بذـؤحجٌةأشذبه   فهمذه أمذراً 

..   مذع ذلذك..  بذؤغرب الطذرق واألسذالٌب ..  هحنان فذً شذباك إٌقا 
 ! تفكٌر غرٌب حقاً منسان أغرب..   فهو لم ٌحب سمر

 
..  بقً بضذعة أٌذام بسذٌطة..    الفتا  وهاهو قصً قد تملك قلب هذه

 وبذال..  بكل برود ..   وعلٌه أن ٌتخلة منها..  ثم ٌعود مر  أخرى
بعذد أن قذام ..    أصابعه بعد أن الك حٌاتها بٌن..  للمشاعر أي معنى

بعذد أن دخذل قلبهذا بمنتهذى ..  مشذاعرهارحٌذق  بهضمها وامتصاة
بعذد أن وقفذت ..  فً فتذر  قٌاسذٌة..  وغٌر حتى من طباعها..   القو

 ..   القوى أمامه مسلوبة
 

ولكنه ..   لأمر سه بؤن هذا..  قد ٌقول الكثٌر ؟ ٌتخلة منهاسكٌف 
كٌذف ٌذتخلة ..   بكثٌر من أن ٌوقعها فً شذباكه فً الحقٌقة أصعب

 كٌذف ٌذتخلة منهذا وتبقذى هذً ؟ بقى علٌه ذر  حقذدت أنمنها دون 
..  كٌذذذف ٌذذذتخلة منهذذذا وأحالهذذذا ؟..  ؟ كؤجمذذذل ذكذذذرىعلذذذى ذكذذذراه 

 البسذاطة كٌف ٌتخلة منهذا بهذذه ن ؟هو كالشعر  من العجٌ وٌخر 
 كٌف ؟ تطارده فً حٌاته ؟ مشاكلوٌمضً هو لبٌته دون 

 
هذذه  عرفذوا  ن كل الذذٌنوإ..   والفرحة تغمر محٌاها..  هاهً حنان

 حنذان ألول مذر  والفرحذة تغمذر حٌاتهذافً ذلك الٌوم ا هرأو..  الفتا 
وتتعامذل معهذا بكامذل ..  بذل تخرجهذا..  دون أن تحاول أن تخفٌهذا.. 

والفرحذذة تكذذاد ..  أوهذذاألول مذذر  ر..  بمنتهذذى النشذذو ..  االسذذتمتا 
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ٌٌن قلبهذا ارأخٌذراً قذد تذدفقت بذٌن شذ أحسذوا بذؤن الحٌذا ..   تغبطهذا
 بارد كثلجة جافذة..  البارد الذي لم ٌكن ٌنبض بؤي نو  من المشاعر

 ..   لٌكسر القاعد ..  الخبٌر ..  فجاء قصً..  قاسً ككتلة صماء .. 
 ..   فقط وٌغٌرها فً أٌام

 
ٌتحول إلذى الرمذادي الغذامق مذع انعكاسذات  داً لبست حنان بنطاالً أسو

 تزٌنذذه..  اً عرٌضذذ اً ذهبٌذذ اً وحزامذذ..    األضذذواء فذذً بعذذض الزواٌذذا 
كلذون ..  قمٌصاً زهذري اللذون وارتدت..    نقوا فرساتشً الممٌز 

 عباءتهذذا وفذذوق كذذل هذذذا..  Panan Repaplicمذذن ..   خذذدٌها
والتذذً فذذً ..  اٌلبسذذها معتذذم النذذاس هنذذ التذذً والمفتوحذذة المخصذذر 

 ..  براز الجسم أقرب لها من إخفاءهم هاالحقٌقة هدف
تهرت متمٌز  ..  اللٌلة تلك ولكنها..  كعادتها ووضعت مكٌاجاً خفٌفاً 
..   بؤنثوٌذة  ولطٌفذة..  بدت حالمة أكثر..    أكثر من أي وقت مضى

 ..   بدت أكثر رقة وخفة
خرجذت مذع سذمر د مساًء إال وق ثانٌة عشر وما إن وصلت الساعة ال

وفذذً ..  وخذذر  معهذذن بقٌذذة صذذاحباتها..  تغامزهذذا التذذً مذذا انفكذذت
بذل الكثٌذر ..  الحقٌقٌة لم تكن سمر هً الوحٌد  التً نالذت مذن حنذان

 ..  وفً ذلك وجد بقٌة البنات فرصاً أكبر الستهتار أكثر..  من الشبان
نفسذذر بهذذا سذذبب تجمذذع الفتٌذذات وتكذذوٌن ..  ربمذذا تكذذون هذذذه نترٌذذة

سلوك سخٌف غٌر مقبول فً ..  جماعات لٌترأسها الجمٌالت منهنال
 مجتمع ٌدٌن بالفضٌلة ! ولو لم ٌتم إصالل مثل هذه الف"ذات السذاذجة

 ..  فلنقل على بناتنا السالم.. 
 

النجذوم  كانذت حنذان بٌذنهن قمذراً بذٌن..   إلذى السذفٌنة وصذل البنذات
مبهذراً ..  كعادتذه سذاحراً  وجذدوه!..   ولما صذعدن إلٌهذا..   الخافتات

أنفاسذك  ورا"حة العطر التً تعبق..   وأناقته المفرطة..  خطواته فً
 ..   ا ذهبتمأٌن
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ولكنذه ..  ٌلذبس بنطذاالً هذو اآلخذر..   علذى طذرف السذفٌنةٌقذف كذان 
وقمذٌة أزرق فذً ..   ٌجعلذك تحذس بطولذه الفذار ..  أبذٌض اللذون
..   لنذاس فذً قذو ٌنتذر إلذى كذل ا..  مفتذول الصذدر ..  غاٌذة األناقذة

مذع لمحذة ..  شًء من ثقة بذالنفس..  بؤسرها وكؤنما ال ٌخشى الدنٌا
 ..   را"عاً  رجولة ومتهراً  ذقنه الخفٌفة تعطٌهكانت و..  من الغرور

 
وأن ..   حنان المسكٌنة تلبس بنطاالً أسودا من المفارقات الغرٌبة أن

الصذور   وكذؤن هذذه..   ٌلذبس أبٌضذاً ..  قصً صاحب القلب الحجري
..  الذدنٌا عكذس مذا تراهذا..  كؤنها تقذول لنذا..  سخرٌة تضحك لنا فً

 ..  ومكراً وخبثاً ..  الدنٌا تمتلًء غدراً 
..  "كاجوال"..  وكما ٌروق له فً العاد  أن ٌلبس..  وكان معه نزار

 ..  المضرجة بالحٌا  تناسب شخصٌته بطرٌقة  
 

 الدور السفلً ودخلوا إلى..  الفتٌات تقدم..   بابتسامة ممٌز  قابلهن
 ..   صغٌر  حٌث كانت هناك حفلة غناء..  
وجذو ملذًء ..   وفرقة موسٌقٌةفنان  على افتراض أنه رجل ٌغنً و

ٌفذرض ..  ال ٌال"م قصٌاً فً عادته..  شٌطانًجو ..  النرجٌلة بدخان
صارت تهتذز ..  لتجد بعضاً من البنات..  والحركة..  طابع الضوضاء

  بطرٌقة غٌر مقبولة ..ا مع نغمات الموسٌقى ال إرادٌ
 

 ونذذزار ال ٌنفذذك ٌتذذرك أحذذدا..  وجلذذس الجمٌذذع علذذى طاولذذة واحذذد 
بعذذد أن أدركذذوا أن ..  وصذذارت الفتٌذذات حولذذه..  بتعلٌقاتذذه السذذاخر 

ولذم ٌكذن فذً ..  حنان قد اختطفت قصً بمنتهى الجدار  واالستحقاق
..  خت ل مذر الواقذعقلب واحد  منهم غصة باستثناء سمر التذً رضذ

أن ..  وفرضت علٌها شخصٌتها الطٌبة أو المنهزمة إن صذي التعبٌذر
ال ..  أن مثذل هذذا الشذاب..  ذلك أن البنات كن ٌذدركن..  تفرل لحنان

 ..  البد أن ٌكون لواحد  مثل حنان..  ٌكون فً العاد  المرأ  عادٌة
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حاضذرٌن ابتسذاماته بهذدوء را"ذع علذى كذل ال كذان ٌذوز ..  أما قصً
ٌالحذت  ولكذن الذذي ٌذدقق قلذٌالً كذان..   وٌشارك فً الكالم بكذل أناقذة

كذان ٌرسذل لهذا مذن ..   أنذه كذان ٌنتذر كذل لحتذة وأخذرى فذً حنذان
..   أحبذك..  كذان ٌقذول لهذا فذً كذل نتذر أحبذك..   سذحر نتراتذه كذل

أن تخفذً انتباههذا ..  التً كانت تحاول بفشل فً معتم األحٌانوهً 
أن الحٌذا  فتحذت  قذد أحسذت هذذه المسذكٌنة ..  ى الغنذاءباستماعها إل

 ..   أبوابها أخٌراً بعد جحٌم المعانا  لها
 

هل تودٌن أن تشاهدي السفٌنة ..  وبعد نصف ساعة قال قصً لحنان
 وهً تسٌر فً الماء ؟

 ؟ : ولم ال وتصنع الثقل فً شخصٌتها ال زال ٌؤخذ حٌزهقالت حنان 
أخٌذراً اسذتطعت أن ..  قذال : أخٌذراً  هذو..  وصذعدا إلذى تهذر السذفٌنة

 ..   أكلمك وحدك
أحست حنان أن الحب ..   فً حٌاتها نترت فٌه بخجل لم تعتده حنان

..  نعطذٌهم بكذل الحذب..  نعطً للناس الذٌن نحبهم كل شًء ٌبٌي أن
امنسذذان التذذً  أحسذذت حنذذان أن حبٌبهذذا هذذذا هذذو..  كذذردون أن نف

  أن تعطٌه كل شًء فً حٌاتها..   تستطٌع أن تثق فٌه دون أن تفكر
شذرفها ..  قصذً االقتذراب منهذا صحٌي أن هناك أمذور ال ٌسذتطٌع.. 

 كانت واهمة حٌن تنت أن هذا هو األمذر الخطٌذرولكنها ..  وعفافها
كذل  بل إنه السبٌل والمفتذال لكسذر..   فقلب الفتا  خطٌر جداً ..   فقط

لفتٌذذات دون أن ٌعذذٌن وذلذذك مذذا ٌتشذذدق بذذه ا..  الحذذواجز بذذال اسذذتثناء
..  ٌقولون بؤننا نستطٌع أن نتحكم فً عالقاتنذا بحق أنهن مخط"ات :

وحتى قبلها نستطٌع أن نقول ..  أننا فً اللحتات الحاسمة..  ٌقولون
..  ٌقولون أننا سمعنا من خلفا"نا الكثٌذر مذن القصذة واعتبرنذا..  ال

 ..  لصدقوبمن ٌقول ا..  ٌقولون أننا نستطٌع أن نحس بمن ٌكذب
..  ال تحكمها قواعد العقل..  أن العالقات العاطفٌة..  لكنهم لم ٌدركوا

 ال ٌحكمها إال من ٌلعب على هذذه األوتذار..  ال تحكمها سوى األهواء
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أو حتذذى ..  تحركذذه رغبذذة حٌوانٌذذة دفٌنذذة..  بخبذذث كذذان أو صذذدق.. 
 . . وتإدي إلى النتٌجة نفسها..  كلها سواء..  رغبة إنسانٌة ملحة

لذذن ٌسذذتطعن إمسذذاك الخٌذذوط فذذً ..  ال ٌذدركن أنهذذم مهمذذا كذذن قوٌذذات
سذٌكون التنذازل عذن ..  ال ٌدركن أنهن تحذت تذؤثٌرات عذد ..  أٌدٌهن

 ..  هدفاً للوصول إلى قٌم أعلى..  بعض القٌم
ولكنهن ال ..  المشكلة أنهن ٌعرفن أن كتب فً هذه األسطر هو الحق

 وبٌن الوعً وامدراك !..  معرفةٌعٌن وال ٌدركن ذلك ! وفرق بٌن ال
 

أخبرهذا ..   وحنان ال تحس بالوقذت..  جلس معها قصً ساعة كاملة
وبذالطبع كذان كالمذاً فارغذاً تعترٌذه الصذحة ..  عن نفسه وعذن حٌاتذه

..  وعذن حٌاتذه ..  عذن طباعذه بكذل قلذب راضذً..  كذذب..  التذاهر 
د والبنذات ملٌ"ذة األوال بذٌن لصذداقةانعذم حٌذا   ..   وآراءه فً الحٌا 

عجذب أن ٌكذون  فال..  وإن كنت أنت صادقاً ..   بالكذب الذي ال ٌغتفر
 ..   الطرف اآلخر كاذباً 

وال ..  لم تحس بالوقت وال المكذان..   حنان تستمع فً شغفجلست 
 ..   فقط هً وهو..  شًء 

 
رال ٌسذطر ..  لم تحس حنان وقصً ٌسذحب مذن بذٌن شذفتٌها الكذالم

لتقذول بكذل ..  وتوجع قلبهذا..  تتك  على جراحها..  ثاً فً حٌاته أحدا
ورال الكذالم ٌتحذول ..  أن مثل هذذا حذدث لهذا بطرٌقذة أخذرى..  األلم

 ..  والحدٌث ٌنتقل من موضو  إلى آخر..  إلى حنان..  من قصً
الذذي ٌجعلونذك ودون أن ..  ٌعرف أسراره الحذاذقٌن..  إنه فن حدٌث

..  بل وتفضً إلذٌهم بذبعض أسذرارها..  تسرد علٌهم حٌاتك..  تحس
 ..  وتبٌن لهم ما ال تخبر أقرب الناس قرباً لك
صحٌي أنهذا كانذت تذتحفت ..  صحٌي أن حنان لم تخبره بؤسرار عتام

كذان ..  مذا كذان ٌرٌذد أن ٌعذرف سذراً معٌنذاً ..  لكن قصً..  فً الكالم
لذه  بؤن تضذع..  كان ٌرٌدها أن تخبره بؤحاسٌسها..  ٌرٌدها أن تتكلم
فالوصذذول إلذذى أي امذذرأ  لذذن ٌكذذون إال عذذن طرٌذذق ..  خارطذذة لقلبهذذا
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وإٌجذذاد المنافذذذ ..  وخربطذذة هذذذه المشذذاعر..  وإثارتهذذا..  مشذذاعرها
 ..  نحو األبواب المغلقة

 
وقابذل ..  حطت السفٌنة رحالها على الشاطًء..  وبعد انتهاء الرحلة

..  ن كنتم: أٌ صرخت عهود مازحة..   قصً وحنان بقٌة المجموعة
ٌضذٌع وهذو  : ومذن ال مبتسذماً  قال لها قصً !لقد اعتقدنا أنكم ضعتم

نارٌذذاً اختذذرق قلبهذذا وعبذذر إلذذى  ان سذذهماً  سذذمر أحسذذت..  مذذع حنذذان
 ..   األخرىالجهة 

ابتسمت ..   قصً بدأ فً نس  األشعار..  هللا..  ولكن نزار قال : هللا
 ..   سوٌة ونزلوا ..   واضي حنان فً خجل

 
حتى قال لها قصً أمذام الكذل : أتسذمي ..  إن وصلوا إلى الكبٌنةوما 

 ..   أن تتمشى معً..  أمٌر  الكون
الذذي لذم ٌعتذادوه كذل ..  الغزل الصرٌي احمرت خدود الفتٌات من هذا

إال أن حنان قامت ..  لحتة من شخة كان أمامهم مثل الجبل األشم 
..    حذذدودلتنهذذً إحراجهذذا الذذذي كذذان بذذال بسذذرعةلتمشذذً بجذذواره 

 أال تكذف عذن كالمذك هذذا إمذام النذاس ؟ : وعندما مشٌا قلٌالً قالت له
 ..  ال تقل هكذا ..  أرجوك..  إن هذا ٌحرجنً

 العٌب أن أقول لك أمامهم بؤنً أحبك ؟ قال لها فً بساطة : وما
توقفت حنان وعلت على قسماتها مالمي هً مزٌ  مذن الخجذل ومذن 

خصذالت الشذقراء النازلذة علذى جبهتهذا وهً تجمع الوقالت  الدهشة 
 : أأنت مجنون ؟لتضعها تحت الطرحة الوردٌة 
أن ٌقذوم اآلخذرون بعمذل مجنذون مذن ..  فً أحٌان ٌتمنى الواحذد منذا

رغم امحرا  الذي سذوف ..  رغم الخجل الذي سوف ٌعترٌنا..  أجلنا
إال  .. رغم أننا نحارب ونقاتل كً ال ٌفعلوا مثل هذا الجنون ..  ٌم نا

..  وأن نفذرل بهذذا التمٌذز..  نحب أن نتمٌز عذن النذاس..  أننا أحٌاناً 
ولكذن ..   علٌذه كانذت تذود أن ٌحسذدها النذاس..  وكذلك كانذت حنذان 

 ..   فً داخلنا كثٌر من الرغبات تبقى
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 ..   سوف أذهب وأخبرهم..  فقال : ال
: ال  وهً تقف أمامه حا"الً مذن العذود  قا"لذة أما هً فؤخذت تضحك 
 ..   أرجوك كفاك إحراجاً 

هو ٌرفض وهً بعبث طفولً ٌحاول أن ٌناور حتى تبتعد عنه و وهو
 ..   هذا رجاءي..  فقالت : أرجوك ال تفعل..  تتراجع شٌ"اً فشٌ"اً 

أنذت ٌذا سذٌدتً  ؟عٌنٌها برهة وقال : رجاء فهدأت حركته وتطلع فً
 ..   أنت تؤمرٌن..  ال ترتجٌن

أن ٌعذاملوا ..  لذٌس مذن عذاد  الكثٌذرٌن..  قذوللم تعرف حنان مذاذا ت
أن ٌعذاملوا بمثذل هذذا القذدر مذن ..  لٌس مذن العذاد ..  معاملة الملوك

وكذان هذذا ..  حتذى وإن كانذت تتذاهراً ..  الخضو  واالمتثال للرغبات
 ..  ما ٌعجبها كثٌراً وٌرضً الكثٌر من غرورها 

أعطٌهذا مذا ..  فٌهذاأعطٌهذا الذدنٌا بمذا  قذال لهذا : حنذان : إن حبٌبتذً
 ..   ٌمكن أن ٌعطٌه إنسان ألحد فً الدنٌا

 ..   أنً أرٌد شٌ"اً  فابتسمت وقالت : ومن قال لك
 ألٌس كذلك ؟..  قلبً ترٌدٌن..  قال : بلى ترٌدٌن
 ..   قالت بخفوت : بلى

 
وعنذد أذان ..   وطلذع النهذار..  ما بعذد منتصذف اللٌذل بؤكملذهومضى 
 :وقالت..  فطالعت فٌه بدهشة..   ؤذهب ألصلًس..  لها قال..  الفجر

 ..   ما شاء هللا تحافت على صالتك
..  ٌعرفهذا مذن ٌعذرف قصذً بحذق..   هنذا تكلذم قصذً بجدٌذة حقٌقٌذة

ذلذك ..   وقذال : كذل شذًء فذً هذذه الحٌذا  وارد إال أن أتذرك الصذال 
 ..  ولن أرضى أن أتنازل عنه بشًء أبداً ..  درس تعلمته فً حٌاتً

 
مستعد ..  فقصً هذا الكا"ن العجٌب..  من شاء أن ٌصدق فلٌصدقول

 ربمذا هذً ازدواجٌذة التفكٌذر..  ألن ٌترك الدنٌا كلها من أجل الصال 
 ..   ربما هً قناعاته الغرٌبة.. لدٌه
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الشذذذر والخٌذذذر بؤقصذذذى هذذذذا امنسذذذان ٌجمذذذع  ولذذذٌس مذذذن العجٌذذذب أن
ونصب ..  ٌاتهتستطٌع أن تقول أنه أمر وضعه فً أولو..   حدودهما

 ..  له مكاناً خاصاً ٌتعدى أي مكانة
لٌست أبداً سبباً كافٌا أن نتخذذ هذذا الشذخة  ..  الصال والحق ٌقال :

ال ..  ذلذك أن زمذر  مذن البشذر..   وصذدقه وأن نثق بؤمانتذه..  حبٌباً 
وفذذً ..  أنهذذم ٌصذذلون..  ذلذذك..  إال الحركذذات..  ٌنالهذذا مذذن الصذذال 

أفضذل ..  إنهذم..  ولكن ول مانذة..  ون هللاالصال  ٌفكرون كٌف ٌعص
وإن كذذانوا لٌسذذوا ..  ال ٌصذذلون..  مذذن كثٌذذر مذذن أمذذة بنذذً امسذذالم

 ..  بشٌاطٌن ٌخدعون الناس مثل قصً 
 

وكؤنذه مذا كذان ٌصذلً ..  عذاد إلذى حنذان..  وبعد صال  أداها مع نزار
ال ..  صذذارت مذذن صذذمٌم العذذاد ..  وكذذؤن هذذذه المعصذذٌة..  قبذذل قلٌذذل

 ..  خصوصاً إن كان القلب مٌتاً ..  ل الصال  فٌها حرقة فً القلبتجع
 

بذٌن الكذذالم ..   أي بنذت فذً الذدنٌا جلسذة ال تحلذم بهذا وجلذس معهذا
 كانت تفتقده حقاً  بٌن أحضان األمان التً..   والمشاعر الحلو  العذب

لذم ٌحذاول أن ٌلمذس ..  أمذر سذًء معهذا لذم ٌحذاول أن ٌقذوم بذؤي..  
 وللدقة أكثذر..  ألنه كان ٌرٌد أن تحس معه بالطمؤنٌنة..   ٌدٌها حتى

 ..  لٌس قصً ممن ٌسعون وراء هذه األمور .. 
 

قد عاشت ربمذا أحلذى صباحاً كانت حنان  ولما جاءت الساعة السابعة
مذع رجذل ٌعذرف كٌذف ٌعامذل ..  عاشذت مذع قصذً..  ساعات حٌاتهذا

..  بالحنذان..  احةبالر..  ٌعرف كٌف ٌجعلها تحس بالسعاد ..  األنثى
وأصذداء الحرمذان ..  وهً وحٌذد ..  بما ال تشعر به عاد ..  بالدفء

غٌذذر ..  ً الذذذي رسذذم لهذذا الحٌذذا وقصذذ..  تتلذذوى فذذً مخذذابز أحالمهذذا
 ..  الحٌا  التً كانت ستمضٌها 

 ..  وودعها بؤجمل ابتسامة ..  ثم أوصلها إلى الكبٌنة
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 اسذتٌقتت حنذان والسذعاد ..  المغذرب  وعنذد..  وفذً الٌذوم التذالً

مذن نومهذا الثقٌذل وسذهرها ..  كانت تحس بصدا  خفٌذف..   تغمرها
كانذذت تحذذس ..  ولكنهذذا لذم تكذذن تهذتم..  البارحذة التذذً لذم تؤلفذذه كثٌذراً 

مذذن كذذان ٌتذذن أنهذذا هذذذه المذذر  سذذتلتقً ..  وهذذذا ٌكفذذً..  بالبهجذذة
ا بفذذارس أحالمهذذا ؟! مذذن كذذان ٌتذذن أنهذذا سذذتقابل شذذاباً ٌصذذنع لحٌاتهذذ

 آفاقاً ما فكرت فً وصولها ٌوماً ؟!
والبسذذمة فذذً محٌاهذذا ..  أحلذذى معزوفذذة لهذذا ور غنذذتكذذؤن الطٌذذكانذذت 

 األرض وتقبل قدمٌها وأزهار الدنٌا تفرا لها..   صارت ما تبارحها
 ..  بؤن العالم كله ٌشرق من أجلك..  والفجر رال ٌهمس لها..  

 
وكؤنهذا ..  ترهذاالذذي كذان ٌنت..   مذر  أخذرى خرجذت وقابلذت قصذً

والراحة التً تم ها أكثذر مذن ذي ..  الٌوم صارت تحبه أكثر من قبل
..  كلذه صذور  واحذد  كبٌذر ..  ومسذتقبلها..  وصارت حٌاتهذا..  قبل

 ..   ذلك الخبٌر..  قصً
 

 ..  بعدها  قصً : سؤذهب ألصلً وسؤعود قال لها عشاءوبعد ال
 ءت الساعة العاشذر وجا..  ومضى الساعات..  وجلست حنان تنتتر

..  ورال القلق على قصً ٌؤخذ أبعذاداً جدٌذد ..  ثم الحادٌة عشر  .. 
أخذذت منذه ..  ولكنذه لذم ٌكذن ٌعذرف شذٌ"اً ..  اتصلت حنان على نذزار

انتصذف ..  ولكنه قصذً ال ٌذرد علذى جوالذه حتذى..  رقم جوال قصً
 ..   تجن اللٌل وحنان تكاد

 ..   جاء. . وعند الواحد  والنصفوفً النهاٌة 
 

وحمذل لهذا مذا ال ٌسذتطٌع ..  جاء..   القاسٌة جاء وجلب معه النهاٌة
 ..  أن تحتمل حنان
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..  وهذً تعبذث بجوالهذذا..  تنتتذذر..  كانذت حنذان تجلذذس أمذام كبٌنتهذا
علهذذا ..  كانذذت تطذذالع هنذذا وهنذذاك..  وهذذً ال تعذذرف كٌذذف تتصذذرف

 نٌه على األرضوعٌ..  كان ٌمشً بهدوء..  رأته..  وأخٌراً ..  تلمحه
وراحذت تمشذً ..  نهضذت..  مقطذب الحذاجبٌن..  فً تفكٌر عمٌق.. 

وعنذذدما ..  والقلذذق ٌذذدب فٌهذذا قلبهذذا الرعذذب..  فذذً خطذذوات واسذذعة
 أٌن كنت ؟قالت : اقتربت منه 

قذال ثم أخذ نفساً طذوٌال و..  والصمت كؤلف قنبلة..  حدق فٌها لثوان
 ..   نتحدث لها : حنان ٌجب أن

ولمذا جلسذاً ..  ن ولكنها تبعته حتذى كرسذً خشذبً قرٌذب لم ترد حنا
وهً ..  تؤخذ شعره ٌمنة وٌسر  والرٌال..  نتر إلى البحر..   سوٌة

تلذذك هذذً ..  وكؤنمذذا ٌخذذر  الكلمذذات مذذن جوفذذه..  تنتتذذر مذذا ٌقذذول
..   وقذال : حنذان..  الطرٌقذة الكالسذٌكٌة فذً تذالو  األحذداث البشذعة

 ..   أخرى ٌجب أال نرى بعضنا مر 
وأحست بمن ٌسكب علٌها الماء ..  ترد ولم تعرف بم..  حنان ذهلت 

مذذا الذذذي ٌقولذذه هذذذا المخبذذول ؟! أٌذذن ..  بذذل المذذاء المذذثل ..  البذذارد
 كلماته باألمس ؟ أٌن األحالم ؟

 ..   ولك : هذا أفضل لًولكنه تابع 
وأن ..   كٌانهذا وأنهذا ال تعذرف بذم تذرد غصذة تمذ  أنحنذان أحسذت 

 ..  ورال ٌكبر بسرعة فٌاضة ..  قد بدأ لتوه فً صدرها اشتعاالً 
بهدوء وبرود استطاعت أن تستجلبه من طبع عاشت به ولكنها قالت 

 ؟ : ما األمروكؤن األمر ال ٌعنٌها لسنوات 
..   انتهى كل شذًء..   داعً لكل هذا األمر قال لها وهو ٌصرخ : ال

 ..   أنا سؤغادر غداً و
الشذعلة التذً أشذعلت مخذازن البذارود لذدى كان ..  وكؤن صراخ قصً

مذاذا ترٌذد  مذا الذذي تفعلذه بذً ؟..  وبذدأت تصذرخ : تبذاً لذك..  حنان 
وتقذول لذً نتذرك ..  بكذل بسذاطة ثم تذؤتً..  تقول لً أحبكمنً هاه ؟

 ..   بعضنا
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  األفضل لكلٌنذا هذا هو تجاهلها وهو ٌمشً دون أن ٌلتفت لها وقال:
 .. 

أنذت ال تسذاوي حتذى ..   ووضٌع..  سافل أنت..  وغد..  قالت : أنت
 ..  بصقة أتفلها علـ

 ..  لم تكمل هذه العبار 
مدوٌذذة بصذذوت ..  لتذذرتطم بخذذد حنذذان..  ألن ٌذذد قصذذً امتذذدت بقذذو 

 ..  الصفعة المؤلوف 
 

وعٌناها مفتوحة مذن وقفت ..  عاجز  عن الحركة وقفت حنان وهً 
الشذذذقراء علذذذى  وانحلذذذت طرحتهذذذا لتتهذذذر بعذذذض الخصذذذالت..  األلذذذم
 ..  وهً تمسك خدها..  وجهها

أن امتذذدت ٌذذد ..  لذذم ٌسذذبق أبذذداً ..  لذم ٌسذذبق أن صذذفعها أحذذد مذذن قبذل
وكؤنذذذه ..  أمذذذا قصذذً  تجمذذد لوهلذذة..  لتإدبهذذا علذذى حتذذى أخطا"هذذا

..   وكؤنما بقول كٌف فعلت هذا ؟ثم تركها وذهب..  مصدوم مما فعل
 ..  دون أن ٌقول كلمة إضافٌة 

تمتلذًء ..  دمو  رغمذاً عذن حنذانحتى راحذت الذ..  وانٍ ولم تمضى ث
..  بانفعذال ..  بقذو ..  لتبكذً..  بحرقذة..  لتخذر ..  فً عٌنً حنذان

على ثقتها فً إنسان ال ٌستؤهل الحب .. علذى  ..  مسكٌنة هذه البنت
أنها تركت مشاعرها تنمو فً أحضان رجل .. بعد أن كانت قررت أن 

حٌوانات .. قالتهذا قبذل ذلذك .. قالتهذا فذً  تنسى الرجال كلهم .. كلهم
قلبها حٌن تركها أبوهم لسنوات طوال وقام بالتنكٌل منهذا ومذن أمهذا 
.. وحذٌن أتذذى قصذذً قذذررت أنذذه ربمذا ٌكذذون مختلفذذاً .. البذذد أن ٌكذذون 

 مختلفاً .. ولكن .. كانت مخط"ة ..
 مذا بذٌن..  ما بذٌن حذب وكذره..  أٌام معدوداتلقد قلب لها كٌانها فً 

 ..   تمسك ورفض
وآثذار الكذف مذازال ..  ترجذع كبٌنتهذا لذم تعذرف حنذان مذا تفعذل إال أن

وعنذدما ..  رغذم أن أثذره التذاهري قذد زال..  عالقاً فً خذدها بمعنذاه
ونامذت ..  وراحت تبكً فً ألم..  رمت بنفسها علٌه..  القت السرٌر
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تكفذً ال ..  واشتعاالت فذً الحلذق..   لم تجف ودمعتها على وسادتها
..  ولكذذن آالمهذذا كانذذت تحتذذا  إلذذى تضذذمٌد..  بحذذار األرض مطفا"هذذا

 ..  وفتر  حتى تلعق جرال لبو  جرٌحة ..  كانت تحتا  إلى أن تبكً
 

وصذذوت البحذذر فذذً تذذردده ..  تتخذذل مسذذامعها..  أصذذوات العصذذافٌر
فتحذذت حنذذان عٌنٌهذذا فذذً إرهذذاق ..  ٌعلذذو وٌخبذذو روٌذذدا..  المشذذهور
وبعذذد أن ضذذاقت حدقذذة ..  ولكنهذذا لذذم تتبٌنذذه لمحذذت خٌذذاالً ..  وتعذذب
..   عٌنٌهذا والقلذق البذالى علذى..   وجههذا كانذت سذمر فذًعٌنٌهذا 

 أنت مستٌقتة ؟..  قالت : حنانو
إنذذً ..  وهذذً تقذذول : دعٌنذذً أنذذام..  غطذذت حنذذان وجههذذا بذذالفراا

 ..  مرهقة
نزار ٌرٌد التحدث معك فً موضذو  ..  لكن سمر قالت بتوتر : حنان

وبكل القو  انذدفعت نحذو سذمر ..  رفعت حنان الفراا..   للغاٌةمهم 
 ..   حبه اللعٌنصاهذا هو و : ماذا ٌرٌد وقالت بتوحا

: فقالذذذت فذذذً قلذذذق ..  وٌبذذذدو أن سذذذمر كانذذذت تتوقذذذع تصذذذرف حنذذذان
 ..   أرجوك..  ضروري جداً ٌا حنان الموضو 

توقفذذت حنذذان وصذذارت نتراتهذذا أكثذذر قسذذو  وهذذً تقذذول فذذً كبرٌذذاء 
 ..   التحدث معً فلٌؤتٌنً لت : من ٌرٌدقا

 ..  إنه ٌنتتر عنه الباب منذ وقت طوٌل قالت سمر : 
فما زالت نا"مذة ..  وراحت لترتدي عباءتها..  فحدجتها بنتر  قاسٌة
 ..  منذ البارحة بمالبسها 

 
واقفذاً  نذزاركذان ..  والشرر ٌتطذاٌر مذن عٌنٌهذا..  خرجت من الكبٌنة

..  وعنذذدما رأتذذه..  كذذان بذذادي القلذذق..  لصذذغٌر فذذً حدٌقذذة الكبٌنذذة ا
 قالت له ببرود : خٌراً ؟
خبذرك البذد أن أ..  الموضو  جذدي..  : حنان توقف نزار قلٌالً وقال 

 ..   الموضو  كامالً ب
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 قل ما ترٌد وهً تمارس دور القو :  ثم قالت..  نترت له فً غضب
  .. 

 ..  افتراء  ولٌس الموضو ٌحبك  قصً..  قال لها : قصً هذا
 ..   أقتله أتفهم سوف..  : دعنً أرهوالكلمات تتفجر من فمها قالت 

سذؤخبرك ..   أنذت ال تفهمذٌن..  : حنذانقال لها وهو ٌحاول أن ٌتكلم 
 ..   أتكلم ولكن أرجوك دعٌنً
ٌحب ..  لتقول ماذا؟ لتقول كم صاحبك خسٌستكلم تقالت باشم"زاز : 

 ..  استهتار بكل ..  أن ٌعبث بمشاعر البنات
 ..   ٌحب فتا  أخرى قصً كان..  : حنان قاطعها نزار بصوت عالً

توقفت حنان عن الكالم وكؤنما ترٌد أن تستوعب ما ٌقوله نزار الذي 
الفتذا  كانذت  وهذذه..  قصذً كذان ٌحبهذا..   كان ٌحبها بجنذون تابع :

 ..  والمشكلة أنها كانت..   تم  حٌاته كلها
 

كانذت هذذه هذً .. نسذخة منذك تمذاًم ٌذا حنذان" نذت كا" المشكلة أنهذا 
وعٌنٌه ..  وهو ٌسٌر ببطء..  الجملة التً أكمل بها قصً جملة نزار

بذذدأت حنذذان لٌحذذل فذذً ..  الثاقبذذة تطذذالع فذذً حنذذان بشذذًء مذذن الحذذزن
بذذدال مذذن ..  والفضذذول  واالسذذتغراب ..  والشذذك..  مالمحهذذا التسذذاإل

 ..  هو وسمر ..   باالنسحا آثر  أما نزار فقد..  الغضب 
 3جلسذت أكثذر مذن ..   تشذبهك ٌذا حنذان وقصذً الزال ٌكمذل : كانذت

إلذذى أن رأٌتذذك لذذم ..   وأنذذا ال أرضذذى بذذؤن أتكلذذم مذذع فتذذا ..  سذذنوات
 ..   (منى)..  بؤنك لست فقالوا لً..  سؤلت عنك..   أصدق

والزالذت تنتذر فذً ..  وهذً تعقذد ٌذدها أمذام صذدرها..  صمتت حنذان
 ..  منى..  ال ٌتطلع فً السماء وهو ٌقول : آه ٌا منىثم ر..  شك

..   تزوجذت رغمذاً عنهذا ..  ثذم نتذر فٌهذا وقذال : قبذل ثذالث سذنوات
فً لٌلة رقصت فٌها ..  تزوجت..   مت..  وأنا..  تزوجت رغماً عنها

 ..  وذبحت عذرٌتها قرباناً لشٌطان أبٌها النجس..  الشٌاطٌن
لذوال أنذً ..  ٌمكذن أن تكذونً إال منذى وقذال : ال..  ثم نتر فذً حنذان

لوال أننً ما أمضٌت معك ..  منىلما صدقت أنك لست ..  تحدثت إلٌك
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..  اآلن أسذتطٌع أن أراهذا لٌتنذً..  لقلذت أنذك منذى ..  هذٌن الٌومٌن
 ..  تباً ألبٌها الحقٌر تباً 

وصذار وجهذه أحمذراً ..  ورال ٌقبض على ٌده فً حقد وٌلكذم الهذواء
لقذد قلذت ..  قررت أن أنساهاثم نتر إلى حنان وقال : ..  من االنفعال

 ..   ٌجب أن نفترق..  لها آخر مر  نفس ما قلت لك
وقذد تزوجذت برجذل ..  لذم أردهذا أن تتذذكرنً..  كان ذلك فً صالحها

عالقتها بً ..  فً حٌاتها..  لم أردها إال أن تفكر فً سعادتها..  آخر
 أكثر من هذا ؟ ماذا أستطٌع أن أفعل..  قد انتهت

 لم أقحمتنً ؟ فً هذا كله ؟ قالت حنان : وأنا ما دوريف
..   أحسسذذت أنذذً  أراك فٌهذذا..  : أحسسذذت أنذذً أخونذذكبحرقذذة قذذال 

هذل تسذتطٌعٌن أن ..   أنذً أتلمذك أحسسذت..  أحسست أنك هً منى
وأنذذت تحبذذٌن إنسذذاناً ألنذذك تذذرٌن فٌذذه ..  تعرفذذً الشذذعور الذذذي ٌنتابذذك

 بذٌن صذرا ..  عرفٌن األلم الذي ٌعٌا فً داخلكهل ت..  شخصاً آخر
أم ..  أأحذب منذى فذً شذكلك..  ترى أٌكما أحذب ؟ صذرت ال أعذرف.. 

علذى ..  صذارت الخٌذاالت تذرول وتجذًء..  أحب حنان فً شخصٌتك
هذل ..  على حٌا  ما كان لك فٌها إال الشكل..  ذكرٌات لم أعشها معك

 تستطٌعٌن أن تفعلً ذلك ؟ 
كٌذف ..  لذم أسذتطع أن أتوقذف عذن التفكٌذر..  عأسذتط وفً النهاٌة لم

أن أحرق قلبً لً أن أكون أنانٌاً بهذه الطرٌقة ؟ قد أستطٌع ٌا حنان 
ما ذنبك ..   ولكنً ال أستطٌع أن أحرق قلب فتا  مثلك طٌبة..  مرتٌن
لتعٌشً دور المتلومة ؟ ما ذنبك أنك أن تعٌشذً حٌذا  إنسذانة ..  أنك

ً حٌذذاتً ؟ مذذا دورك أن أجعلذذك ممثلذذة فذذً أخذذرى وتمثلذذً دورهذذا فذذ
فتذا  ..  حٌذاتً  فتذا  لذم أرى لهذا مثذٌالً فذً..  حٌذاتً ؟ مذا ذنذب فتذا 
 ..   إنسان ٌتمنى تراب رجلٌها كل

 
أحست أنها تنهار داخلٌاً .. إنها كمٌة كبٌر  مذن األحاسذٌس أما حنان 

..  فذً وقذت قصذٌر جذداً.. إال أنهذا لذم تسذتطع إال أن تمثذل دور القذو 
 ..  وهً التزال عاقد  ساعدٌها أمام صدرها 
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: سؤتل طوال  وقال..  وهو ٌتكلم..   جلٌاً  قصً كان التؤثر فً عٌنٌه
حنذذان ..   لذذن أسذذامي نفسذذً أبذذداً ..  أنقذذم علذذى تلذذك الصذذفعة حٌذذاتً

أسذتطٌع ..   علذى أال أخونذك..  دونذك أستطٌع أن أمضً حٌذاتً كلهذا
كذل ..  حنذان   ًء إال الخٌانذةكذل شذ..   أخونذك أن أصذفعك علذى أال
أتمنذى ..  أفضل منً حنان إنً أتمنى لك شخصاً ..  شًء إال الخٌانة 

 ولكنذً..  لسذت أعذرف مذا أقذول..   شخصاً ٌعطٌذك الذدنٌا بمذن فٌهذا
حاولذذت أن أحبذذك أنذذت دون أن ..  حاولذذت خذذالل هذذذه الفتذذر  وعجذذزت

لربمذا ..   سذامحٌنً..  سذامحٌنً ٌذا حنذان ..   وما قدرت..  أتذكرها
لذن تذذكري ..   تذكري بعدها شخصذاً اسذمه قصذً ولن..  الٌوم أرحل

شذخة ..   نقشك بٌن جدران حٌاتذه..  أضلعه هنا شخصاً نقشك بٌن
 ..   إضافات بدون أي..  من قلبهأحبك 

أن ٌحمٌذذك ..  قلبذذً أن ٌحفتذذك هللا تؤكذذدي أنذذً سذذؤدعً لذذك مذذن كذذل
..  وسذؤعود مذن جدٌذد. .  أما أنا سؤسٌر مكسور القلذب..   وٌحرسك

..  مشذاعري الحزٌنذة أعود ألبث آالتً الموسذٌقٌة..   لحٌاتً التعسة
سامحٌنً ٌا ..   ألخسرك وعدت مر  أخرى..  خسرتها..   خسرتكما

هامشاً علذى بذاب  أتمنى أن تبقٌنً ولو..  أرجوك سامحٌنً ..  حنان
د مجذر..  مجذرد اسذم فذً الذذاكر ..  مجذرد قصاصذة منسذٌة..  حٌاتك

 ..  ورقة صغٌر  مكتوب علٌها قصً 
 

تمالكذت نفسذها  ولكنهذا..  وراحت دموعها تنزلحنان لم تحتمل وهنا 
 وشهقاتها ..  تٌها وهً تحاول كتم نحٌبهافوهً تضم ش..  هذه المر 

لذٌس مذن ..  : هللا ٌسامحك ٌا قصذً وقالت والدمو  تقطع كلماتها.. 
 ..  وإنما من أجل منى ..  أجلك

كلمة واحد   : كنت أتمنى أن أسمع وعٌنٌه تضٌق من الحزن قال لها
لذك ..  فلذك الحذق فٌهذا..  وإن لذم أحصذل علٌهذا..   مذ ج"ت إلذى هنذا
منذ أتٌذت ٌذا حنذان وأنذا أتمنذى أن أسذمع منذك كلمذة ..  فٌها كل الحق

..  لذذم أسذذتطع أن أسذذمعها منذذك..  حتذذى فذذً هذذذه الٌذذومٌن..  أحبذذك 
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فهنذذاك مذذن ٌسذذتحقها ..  منذذك آخذذذها لذذن أسذذتطٌع أن..  ولكنذذً اآلن
 ..  بالتؤكٌد

وقصذذً ٌقذذول ..  ولذذم تقذذاوم..  لذذم تحتمذذل..  هنذذا راحذذت حنذذان تبكذذً
أراك على خٌر ..   على وجه األرض أراك على خٌر ٌا أعز مخلوقة:

..  ورال ٌمشً فً حزن..   أراك على خٌر ٌا حنان..   ٌا من أحببت
قالذذت حنذذان : ..  واتوقبذذل أن ٌمضذذً بضذذع خطذذ..  كسذذٌر الخطذذوات

 ..   أحبك
..  وكانذت هذً فذً حالذة ٌرثذى لهذا..  وعض على شذفتٌه..  نتر لها
فذً  فقذال : هذذه أجمذل كلمذة سذمعتها..   بعٌنذٌن كلهذا دمذو  نتذرت
 لن أنسى لذك هذذه الكلمذات فذً حٌذاتً..  شكراً لك ٌا حنان..   حٌاتً
الحذت كذً  ٌحذالفنً أتمنذى أن..  مذن حٌاتذكسذؤختفً ..  لن أنساها.. 

رجالً آخر ٌعطٌك ما أتمنى أن ..   أنساك لتعٌشً حٌاتك أفضل وأحلى
..  إلى اللقاء ٌا حنان..  حباً صادقاً من القلب..  فشلت أن أعطٌك إٌاه

 ..  لن أنساك ٌا من أحببت ..  لن أنساك أبداً تذكري هذا
 
ودخلت حنان إلى ..  ورال ٌمشً من هناك مبتعداً ..  م استدار قصًث
 بذال توقذف..  وراحت دموعها هذه المر  تنساب بال هذواد ..  بٌنتهاك
 .. 
 

وصل قصً إلى فٌال نزار .. جمع حاجٌاته .. ووضعها فً سٌارته .. 
 وهنا رأى نزار الذي رال ٌنتر إلٌه وقال: انتهى الموضو ؟

 فقال قصً بابتسامة: على خٌر كالعاد ..
رٌذد فقذط مذنهن .. علذى هز نزار رأسه وقال: أتمنى أن أعرف مذاذا ت

 األقل أنا أعرف .. أنت ماذا ترٌد ؟ لماذا تفعل كل هذا؟
ابتسم قصً وقال دون أن ٌجٌب على سإاله : انتبذه علذٌهن .. إنهذن 

 مازلن صغٌرات .. 
 ركب سٌارته وتوجه إلى جد 
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فذذً  قصذذة مثذذل غٌرهذذا مذذن القصذذة..  هذذذه مذذن قصذذته قصذذً انتهذذى
كذذان  ..  حقٌقذذة هذذاولكن..  قاسذذٌة. . قذذد تكذذون هذذذه الكلمذذات..  حٌاتذذه
الشذباب الذذٌن  ومن قذال أن هذإالء..  إلى أبعد الحدود..  قاسٌاً خبٌراً 

 على األقل هو كان ما ٌسعى إلى رذٌلة ..  لإماً  ٌتعرفون لٌسوا بؤكثر
فذً ..  فً هذه القصة الرهٌبة التً اخترعها..  بال قلبولكنه كان .. 

تذرك حنذان وهذً ..  كذبه بقلذب بذارد فً..  حٌاكة أكثر الوجوه صدقاً 
 ..   وأنهى عالقته دون أي خسار ..   ال تكرهه..  تحبه

 ولكنه كان كذلك بالفعل..  وقد ٌكون من العبث أن نقول أنه كان ٌتؤلم
 .. 
 
 

كٌذف ٌنفذذ  الخبٌر الذذي ٌعذرف..   األول من الخبٌر هذه نهاٌة الجزء
 وراءه جبالً من األسرار الذي ٌخفً..  الخبٌر الغامض..  بكل براعة

  .. 
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 الجزء الثانً

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فتٌات دفعة واحد ؟ 3كٌف سوف ٌجتمع قصً بـ 
 قرٌباً ...

  

 

 ثالثية قصي النسائية
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