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 األولالفصل 

 
 

ملحق ال فٌتؤلق هذا..   وٌضًء األنوار ها هو قصً ٌدخل غرفته
  ها والداهب معزول كل االنعزال عن بقٌة الفٌال الكبٌرة التً ٌعٌشال

 تناسب حٌاته التً اختارها لنفسه .. ..  .. وكؤنما هً فٌال أصغر
تاجر  بعٌداً عن كل أحد .. بعٌداً حتى عن أهله .. بعٌداً عن أبٌه ..

مرموق .. التاجر المناف الحدٌدي" ..  "مشهور.. السٌدالقمشة األ
والذي ال ٌوجد كثٌرة لماركات عالمٌة فً السوق .. وكٌل شركات

ق واحد فً جدة .. بلد الموالت واألسواق إال وهناك على األقل سو
  ثالث محالت للشركات التً ٌتولى وكالتها فً السعودٌة.. 

..   هلٌةاأل مدٌرة لمدرسة الشروق )أسٌل( والدته ..  وبعٌداً عن
 ..ملك لوالدهوالتً هً فً األساس 

 
نه ٌحب إ بل..  ولكم كان قصً ٌقدس صومعته هذه .. ووحدته أٌضاً 

.. ربما بسبب هذا   أبداً  .. وال ٌحب أن ٌعبث فٌها أحد  الوحدة .. جداً 
الجفاف األسري .. فؤبو قصً مشغول دوماً فً تجارته التً تتسع 

فً كل ٌوم أكثر .. ووالدته .. التً أوجدت لنفسها ما ٌشغلها .. 
وبذلك تعود قصً على هذه النوعٌة من الحٌاة وتؤقلم معها بطرٌقة 

 تعارض كل ما ٌغٌر هذا السكون الذي ٌعٌش فٌه .. صبحت أ
.. إال أن هذا لم ٌكن ٌعنً   أنه الولد الوحٌد لهما من رغمالوعلى 

الكثٌر .. لحٌاة رجل وامرأة .. ظنا .. أن العمل هو أهم شًء فً 
 الحٌاة .. وقدساه على ثقافة الروح واإلحساس والمشاعر ..

 كثٌراً ا .. وٌجلس مع والدته صحٌح أنه ٌجلس معهما .. وٌؤكل معهم
.. بل أحٌانا كان أبوه   العمل ٌذهب مع أبٌه إلى بعض جلسات و..  

 ٌصر على اصطحابه إلى خارج البالد إلتمام بعض الصفقات .. 
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إال أنهما كانا فً السواد األعظم منشغلٌن باألعمال ..  وهو تعود 
 ..   على ذلك

ورة فً حدود ضٌقة .. ساهم .. فمحص ه وأعمامهلبؤخواأما عالقته 
 بذلك الفرق االقتصادي الكبٌر للسٌد مناف وبقٌة أقاربه ..

 
 

المصابٌح الصفراء  تلكالصالة الطوٌلة .. وعكست  عبر قصً خالل
.. ترسم قطعاً ناقصاً لمن  ظالً محدباً األنٌقة فً سقف الغرفة .. 

 ٌعشق الرإٌة بمنظار رٌاضً ..
بمربعاتها   ٌلة .. واألرضٌة الرخامٌةالستابر السوداء الثقوتجلت 

أن تضع بعض أحجار الشطرنج  التً تغرٌكالبٌضاء والسوداء .. 
 لتكون رقعة مناسبة للغاٌة لهذه اللعبة .. 

  صغٌرةالنافورة .. وعلى الوسط الصالة  مرت عٌنٌه سرٌعاً على
اها وصدممٌز .. ها الخرٌربالمتجهم ٌخرج من فمه الماء ..وأسدها 

 ٌجعل المكان أشبه ببهو فندق ..  ق الذيالعمٌ
فً الركن الغربً   إال أن أكثر ما تعلق عٌنا قصً به كان هناك ..

بلونه وقف البٌانو بكآبته المعهودة ..   هناكمن محراب حٌاته .. 
.. وفً الركن   Yamahaكلمة والذي كتبت علٌه  األسود العتٌق ..

 .. ٌرسو كجبل أشم ..المقابل .. كان دوالب كبٌر أسود اللون 
 

كل شًء هنا ٌوحً باألناقة والفخامة .. كل شًء ٌوحً بالسكون 
 والغموض .. كل شًء ٌعبر عن شخصٌة قصً بمنتهى الدقة ..
مرت ٌدٌه على أحد الكتب الموجودة على سطح مكتبه .. ضمن 

.. وهو القسم الذي  المجموعة الكبٌرة التً تراصت لعلم الصٌدلة 
.. إنه ذلك النوع من   .. إنه فً السنة الثانٌة اآلن  قصً ٌدرس به

جهداً كبٌراً .. إنه ٌعرف كٌف ٌذاكر ما هو مهم  الطالب الذي ال ٌبذل
.. ذلك النوع   الكتف حقاً  وما هو غٌر مهم .. ٌعرف من أٌن تإكل

االختبارات بشهر ..  من الطالب الذي ٌلهو طوال السنة .. ثم وقبل
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فً النهاٌة  ٌذاكر .. وٌشحذ كل طاقاته .. لتجده.. و  ٌعتكف فً البٌت
.. ولكنه ال  المتفوقٌن.. صحٌح أنه لٌس من   فً قابمة الناجحٌن

 ..   ٌهتم حقاً 
كان ٌرٌد أن  لم ٌكن قصً ٌرٌد أن ٌتخصص فً الصٌدلة .. 

إال أنه فضل قسم الصٌدلة .. فقط إلرضاء ٌتخصص فً اإلعالم  .. 
ٌن أن التخصصات الطبٌة هً أشرف مكانة والدٌه الذان مازاال مقتنع

هادئ جداً وأعظم منزلة من غٌرها .. وفٌما بعد أحب هذا القسم .. 
.. إنه ٌحب الوحدة   فٌه على أحد .. وال ٌزعجه الناس .. ال ٌتعرف

.. وبكلمة أصح .. تعود علٌها أكثر مما   أكثر مما ٌتخٌل أي شخص
 ٌتخٌل أي شخص ..

 
 

الفخامة التً تمأل الصالة .. وإن كان فٌها  فس.. ن  دخل غرفة نومه
.. علٌه المالءات   نوع من الحمٌمة .. وفً الوسط سرٌر كبٌر

.. ودوالب كبٌر له زجاج شبه معتم   السوداء .. والمخادع الذهبٌة
.. واإلضاءة الصفراء .. والمكٌف المركزي البارد ..   فً الجدار

 طراز رفٌع .. من جناحاً ملكٌاً ٌجعل المكان مجدداً 
 ..  .. ورجع إلى الصالة  خلع ثٌابه .. وارتدى مالبس مالبمة للمنزل

 
.. الدوالب األسود بمفتاح كان موجوداً فً سلسلة مفاتٌحه ..  وفتح

ومن الداخل كان هناك األشٌاء تصطف فً انتظام وكؤنها محل فاخر 
فً علبها  ت فخمة.. ساعا  ألوانها وأشكالها .. العطور على  أنٌق

  .. وألبومات صور  الجلدٌة  .. وهداٌا مغلفة .. لم ٌفتح تغلٌفها بعد
وصنادٌق .. وظروف لرسابل ملونة ..   .. ودببة .. وقلوب حمراء

 متعددة األشكال واألحجام ..
 

السوداء ..   .. كانت هناك علبة من القطٌفة  وفً الرف العلوي
فتح قصً العلبة .. وراح ٌنظر  وبشًء أقرب للرهبة منه للحذر ..
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وسط العلبة الذي كان ٌتفٌها لثوان .. إلى الخاتم البالتٌنً الالمع .. 
 هألسود .. تؤمله قلٌالً وهو ٌلتقطكما لو كانت عروساً فً فستانها ا

  .. وبدأ بالعزف  .. وجلس على البٌانو  ثم لبسه فً بنصرهبٌده .. 
.. وجلس أنا ولٌلى  كالسٌكٌة ..لرابعة كاظم الساهر ال.. إنه ٌعزف 

.. وراح ٌتذكر الكلمات   بالدنٌا من حوله ٌعزف وهو ال ٌكاد ٌشعر
.. واستسلمت   ماتت بمحراب عٌنٌك ابتهاالتً" المصاحبة للحن

  بدأ ٌمأل إحساسه .. وجنون مطبق  .. وتابع  "راٌاتً لرٌاح الٌؤس
ى وصل إلى .. حت  البٌانو مفاتٌح أصابعه تكاد تكسروراحت .. 

ظلماً  .. لدٌك فاحترقت  فراشة جبت ألقً كحل أجنحتً"..   المقطع
على  .. فضرب  أحس بالدموع تمأل سطح جفنه و " .. جناحاتً

وقطرات  ..  .. وبدأ فً اللهاث  أصابع البٌانو فً عنف .. وتوقف
.. منذ   .. لم ٌسمح بؤن تذرف عٌناه دمعة  من جبٌنه العرق تتصبب

 ..  الكبٌب .. ذاك الٌوم  ذاك الٌوم
.. وارتدى   قوة .. وذهب إلى غرفة مالبسه وهنا .. لمعت عٌناه فً

فاخر جداً .. ونزع  حلً كقماش  ثوباً أنٌقاً مطرزاً .. مصنوع من
.. ووضعه بكل احترام بالغ فً علبته األخاذة  صبعهإتم من االخ

 ..  .. وخرج بها وركب سٌارته اللكزس
.. لٌصل إلى شارع  جدةٌشق بها شوارع  سار بالسٌارة .. وراح

 .. ذات الطابقٌن بتصمٌمها األنٌق  جرٌر صل إلى مكتبةصاري .. وو
.. ساخراً فً   .. متملمالً فً مشٌته  .. أوقف سٌارته ونزل منها 

التً قام  تهسكسوككانت .. و  .. كؤنما الدنٌا ال تعنٌه  ضحكته
..وشعره على الٌسار  ماالً تزٌده ج برسمها قبل الخروج من المنزل ..

 ..  فً استهتار
 

.. وبدأ   ... ونظر بعٌنٌه إلى الناس التً اكتظت هنا دخل المكتبة
عض نظرات اإلعجاب .. ولكنه كان ٌبحث عن بمق ب.. رُ   ٌلف بعٌنٌه

.. وطابع   .. جمال معٌن  معٌن شًء ممٌز .. كان ٌبحث عن هدف
ٌد .. فسٌذهب إلى مكان آخر .. وإن لم ٌجد ما ٌر  من الناس ٌعرفهم
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 بالتؤكٌد ..
.. وراحت عٌنٌه تجول فً المكان   الكتب صعد إلى قسم العلوي حٌث

مع أخٌها وهً تطالع بعض الكتب ..  بعباءة واسعة .. شاهد فتاة 
ه بعٌنٌها .. اوالتقت عٌنٌنظر ٌمنة وٌسرى فً ضجر ..  أخوهاو

حٌن عرف  .. ابتسم قصً بصدقفؤشاحت بسرعة إلى مكان آخر .. 
وقال : جمٌل أن ال  هذا الصنف من البنات من حدقة عٌنٌها فقط ..

 زال هناك من ٌتحلى باالحترام .. 
وإن قصً لٌقدس هإالء البنات .. وٌقول عنهن : تلك هن ورود 

أوالءك الذٌن الدنٌا .. ال ٌحق ألحد أن ٌقتطف من براءتهن شٌباً .. 
راماً لهن .. أوالءك الذٌن ال أستطٌع إال أن أخلع شٌاطٌنً احت

 ٌجعلوننً أشعر بؤن الدنٌا مازالت بخٌر
فً الفتٌات مرات راح ٌمشً بٌن األرفف .. مرة فً الكتب وعشرة 

كانت تقف هناك .. بعباءتها الطوٌلة ..   ..  "أها ".. ووجد ضالته
طالها بن نصفو.. ٌة ..زاالشفافة التً ٌظهر من تحتها بطانة تركو

ذو  ا.. ووجه  إلى األمام لتستند علٌها الجٌنز ٌظهر وهً تمد ساقها
 ٌقطع التركٌزالذي د حاالطوٌل ال ها.. وأنف اللون الألبٌض ٌشع شباباً 

..    جة ممزوجة بطٌبةاذخلفها س فًختتستذكً  ها التً.. ونظرات 
.. ال ٌبدو أنها تفهم من عالم الكتب .. إال الكتب المدرسٌة السخٌفة 

األحلى بٌنهن ..  .. ولكنها كانت  كانت تقف مع ثالث بنات أخرٌات ..
وكانت تلتفت مع كل نظرة ٌمٌناً وٌساراً .. كؤنها تنتظر حدوث شًء 
ما .. كؤنها تنتظر أن تلتقً ببطل ما .. أو بشًء ٌحملها فً مغامرة 

 لم تحلم بها ..
 ..   ابتسم قصًوهنا 

هناك .. وبٌنما هو ٌمشً مر  الشعر .. توجه إلى كانت تقف عند قسم
باإلعجاب .. وهً نظرت  ٌعرف كٌف ٌمألهابها .. ونظر لها بعٌنٌن 

وتوجه  .. ولكنه أغلق عٌنٌه بسحر  سرٌعة كؤنها تحلله نظرةفٌه 
.. وبدا   .. وفتحه إلٌا أبو ماضً الشاعر إلى أحد الكتب .. إنه دٌوان

.. ثم تمر على قصً  لم.. أما هً .. تطلعت فٌه لثوانً   منهمكا فٌه
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.. ثم بدا   ابتسم قصً..   النظر إلى الكتب األخرى بدت منهمكة فً
 : عالً وكؤنه ٌقرأ بصوت

 
 .. ٌا مالكً وكل شًء لدٌك ؟  إلٌك أي شًء فً العٌد أهدي

 ..   القٌود فً معصمٌك .. ال أحب  أسوار ؟ أم دملجاً من ُنضار
 عٌنٌك ..  تسكبٌن من .. كالتً  أم خمور ؟ ولٌس فً األرض خمر

 ..   .. الذي قد نشقت من خدٌك  أم ورداً ؟ والورد أجمله عندي
 ..   والعقٌق الثمٌن فً شفتٌك..  عقٌقاً كمهجتً ٌتلظى ؟ أم

 ..  .. وروحً مرهونة فً ٌدٌك  لٌس عندي شًء أعز من الروح
 
.. كانت تستمع إلٌه   ٌعرف أن هذه الفتاة ٌستطٌع أن ساذجأي  إن
ثم  هالة المغناطٌسٌة تكاد تخلق مجاالً كهربابٌاً فً المكان ..وال

 ..   .. وقال : ألول مرة أرى شاعراً ٌكتب رقم هاتفه فً كتابه  ضحك
ثم ترك الكتاب مفتوحاً على مصراعٌه .. وأخرج من جٌبه قلم 

 ..   .. ومشىأمامها   .. وكتب رقمه  رصاص أنٌق
 

.. قال لها : لو   ت بؤنه ال تراهوعندما مر على الفتاة التً تظاهر
 ..   سمحت

الجرٌبتٌن وقال:  تفاجؤت الفتاة .. ولكنه لم ٌهتم بل ظل هادباً بعٌنٌه
 أال ترٌن أنه من األفضل أال تؤتً إلى المكتبة .. 
نفسها وقطبت عٌنٌها الفتاة اندهشت أكثر .. ولكنها بسرعة تمالكت 

 ماذا ؟ ت فً استفزاز:الكحٌلة وقال
: مشكلة حقٌقٌة لمن ٌرٌد أن ٌبتاع كتاباً   لها فً سخرٌة وقال ابتسم

ر على قدمٌن .. .. أن تستمر لدٌه هذه الرغبة .. وجمال األرض ٌسٌ
 بكل بساطة .. وٌتمكن من تجاهله

 ..   فاتنة كم أنت : ثم زادت ابتسامته اتساعاً وقال
  هدوء كل.. كعادته فً أناقة .. وب  وبذات البساطة .. تركها ثم مشى

.. 
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وكؤن الفتاة تسمرت فً مكانها .. ولم تعرف حتى ما تقول .. وكؤن 

جراءته .. من الكلمات التً قالها الكلمات فً شفتٌها تبخرت من 
  بمنتهى القوة ..

بل  .. فً ذهولأما صاحبات الفتاة .. أخذن ٌضحكن .. وهً مازالت 
.. ولكنه   م حتىأصبح قلبها معلقاً به .. إنه جريء زٌادة عن اللزو

 ..   روعة نظراته .. وكلماته أكثرجداً ..  أجل جمٌل جمٌل ..
وعندما وصلت إلى هذا التفكٌر .. كانت إحدى صاحباتها قد جاءت 

 نوف .. نوف .. هذا هو رقمه ..وقالت لها بحماس :  بالكتاب
 ؟أتٌت به )نوف( : لماذاقالت لها 

اسمعً .. سؤتصل به أنا ..  تمزحٌن .. .. هل ؟ماذا : فقالت صاحبتها
 واو .. إنه غٌر عادي أبداً .. 

 ..   بقوة مصطنعة وابتسامة خجول : ٌا سالم فقالت لها نوف
  .. وامتألت الدماء فً وجنتٌهاها لم تتمالك نفسها من االبتسام ولكن

 .... وبسرعة خطفت الكتاب من ٌد صاحبتها 
 

كانت المعلومة   بما.. لر  ما الذي سٌحدث غالباً  كان قصً ٌدرك
.. الرجال   الصٌدلة هذه الجملة الرابعة التً استفادها من علم

.. والمرأة ٌجذبها عذب الكالم  .. وهً معلومة   ٌجذبهم شكل المرأة
 Reproduction systemدرسها فً الفصل الذي ٌتحدث عن 

 ..   : الجامعة مفٌد حقاً  وقال فً نفسه استخفافضحك فً  ..
 :"ٌا قلبً وهللا البنات  كم تعجبنً ٌا نبٌل وأنت تغنًبالفعل .. 
 " .. كلمتٌنبتسحرهم 

 
قصً ٌستحم كانت عقرب الدقابق ٌتعدى عقرب  وفً اللٌل .. وبٌنما

الساعات بقلٌل لٌعلن عن الساعة الحادٌة عشرة .. خرج لٌجد 
..   رقماً غٌر مسجالً  .. كان  فً جواله األسود مكالمة لم ٌرد علٌها
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.. وكانت بالفعل   ع لٌتصل بالرقم وهو متؤكد أنها ستكون نوففرج
 ..  الفجر وأخذ ٌتكلم معها حتى..  .. اتصل علٌها  هً
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 الفصل الثاني

 
 
 

إنه الخبٌر .. البارحة فقط جلس مع نوف والتً جلست تتحدث معه 
لم ٌزد على أنه قابل  على الرغم من أنه..   ألول مرة إلى الفجر

أنها على قدر  اوأن أكثر ما جذبه لهتاة فً الكون .. جمل فأ الٌوم
جمالها فهً مثقفة وإال ما أتت لمكتبة .. على الرغم أنه ٌدرك أنها 

حول هذه النقطة ..  كل الكالمكان ..   لٌست من أهل القراءة حتى
وإن تنوعت العبارات .. وإن اختلفت إال أنها تدور فً فلك واحد .. 

ٌتابع أحد وهو  ٌتكلم معها هذا الكالم والغرٌب المضحك أنه كان
 Saving private Ryan  األفالم المؤساوٌة 

: أحس بؤن هناك شٌباً جدٌداً .. شًء جمٌل طرأ فً لها  ثم قال
 .. حٌاتً 

أهذه هً الكلمات التً تقولها لكل الفتٌات التً : باستذكاء  فقالت 
 تعرفهن 

األسلوب ونفس لم ٌطرف لقصً جفن عن الفلم وهو ٌتابع بنفس 
اإلحساس المتدفق عبر الجوال وهو ٌقول : باهلل أرٌد أن أسؤلك .. 

حٌاتك .. وأحسست بإحساس غرٌب .. أما فً أما قابلت أحداً 
أحسست بانجذاب غٌر عادي لشخص ما .. وال تعرفٌن ما هو 

السبب؟ هذه أول مرة فً حٌاتً أفتح لشخص قلبً بهذه الطرٌقة 
.. ال أعرف لماذا .. فقط أحس أنً أرتاح وبهذه البساطة .. صدقٌنً 

معك كثٌراً .. وأنً معك أستطٌع أن أكون أي شخص فً هذه الدنٌا 
 .. حتى سوبر مان ..

 ضحكت نوف وقالت: أٌها الكذاب ..
 فقال قصً: اسمعً .. سؤسؤلك وأقسمت علٌك أن تكونً صادقة ..
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 فقالت نوف : ماذا ؟
 فقال: ال .. البد أن تحلفً ..

 نوف : ماذا ؟ قل أوالً .. فقالت
 فقال: احلفً أوالً..

: وهللا سؤكون صادقة .. كمن استسلم فقط لٌحصل على ما ٌرٌدفقالت 
 هٌا قل .. ماذا ؟

باهلل علٌك .. أما تحسٌن فً قلبك بحرارة ؟! أما تحسٌن بؤن  فقال:
 قلبك ٌنبض وكؤنه ٌولد من جدٌد ؟!

 الحب لدٌها لم ٌتجاوزارتبكت نوف ولم تعرف ما تقول .. إن عمر 
.. ثم انتهى هذا   إال ابن عمتها .. التً أحبته فً بداٌة سن المراهقة

 الحب الُمتوهم .. بعد سنٌن النسٌان .. 
أحس بؤن هناك شًء جدٌد مختلف جد فً  ًأما قلت لك أنقال لها : 

 حٌاتً؟
 

.. كل ٌوم ٌسقٌها   وعلى هذا المنوال استمر قصً .. لمدة ثالثة أٌام
ن الكالم أعذبه وأصفاه .. ومن الوعود أغالها ثمناً .. طالما أن م

 الكالم بالمجان .. فال بؤس أن ٌكٌل لها الكالم ..
أما ترى أنك تبالغ كثٌراً فً الكالم نوف فً الٌوم الثالث :  فقالت له

  عنا؟ قصً .. أنت حالم جداً ..
الق .. نوف أنت مذهلة .. جمال وعقل .. وأخ : إال أنه قال لها

حقاً .. لقد فقت توقعاتً .. فقت ما قد أحلم به فً ٌوم من وثقافة .. 
 ماذا ٌتمنى أكثر ؟ماذا ٌتمنى أحدنا أكثر من هذا ؟ماذا أكثراألٌام ..

  شرٌكة للحٌاة ..من ٌبحث عن 
 

.. أحست الفتاة أن الدنٌا تدور من   وعندما قال قصً هذه الكلمات
العالقة جدٌة لهذه  أن هذه تفكر.. ألول مرة   .. زواج  حولها
.. ولكنً ظننته عابثاً .. ال   .. صحٌح أنً متعلقة به جداً   الدرجة

..   .. ولكن زواج مستحٌل  ٌلبث بعد شهر أن ٌقول لً إلى اللقاء
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البد أنه ٌكذب .. ولكن ربما ٌكون صادقاً .. فعالً ربما تكون هً 
 ممٌزة بطرٌقة لم تعرفها حتى هً بنفسها ..

 وعلى شفتٌه ابتسامة ساخرة : نوف ؟؟ أنت هنا ؟ ال لهاق
 ..   نعم أنا هنا : قالت له بعد أن استعادت عقلها

 ..   اآلن .. فعندي بعض األشغال ذهبأقال لها : حبٌبتً سوف 
 ..   له : أال تستطٌع أن تجلس معً أكثر قالت

نً فً .. والدي ٌحتاج  قال لها : حٌاتً .. األعمال كثٌرة فوق رأسً
 عمله .. لبعض مشارٌعه ..  ثم .. ٌجب أن أجلس مع والدتً ..

انتهٌت .. البد أن تكلمنً  اقالت له بإحباط : حسناً .. ولكن إذ
 مباشرة ..

 فقال لها : بالتؤكٌد ٌا حبٌبتً ..
 

.. وهو ٌفكر :   وبعد أن أنهى المكالمة .. ذهب إلى دوالب المالبس
مملة .. حدٌث تافه ومكرر .. ال أجد  ٌا ترى .. لم اخترتها .. كم هً

فٌها أي نوع من أنواع المتعة .. فقط الكثٌر من الكالم المكرر .. 
ال أعلم كٌف استحملت  وحدٌث الرومانسٌة السخٌف .. غباء ..

نفسً وأن أسرد ذات العبارات .. بنفس الطرٌقة .. وبذات االحساس 
 الروتٌنً .. سحقاً ..

ً ما ٌلبس .. ولو نظرنا إلى المالبس فتح دوالبه .. وراح ٌنتق
.. لون كبٌب ..   معظمها ٌمٌل إلى السواد بشًء من الدقة لوجدنا

.. انتقى جٌنزاً رمادٌاً .. وقمٌصاً أبٌضاً علٌه   محبب لدى قصً
بعض المربعات السوداء .. ترتمً فً فضاء القمٌص الناصع .. 

 ..   ارتدى ساعته الفضٌة .. وخرج
 

..   . جلس ٌدور بالسٌارة كعادته .. فً شارع التحلٌة. خرج لٌتعشى
.. وقف كثٌراً فً أكثر من إشارة ..   جدة .. وهو ال ٌنظر ألحد فً

.. تلك النظرة التً ال تخجل   إلٌه فً افتتان تتطلع فتاة صغٌرةورأى 
أحس بالقرف .. من أنها وفً هذا العمر .. تقوم بمثل من شًء .. 
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بال رابق .. لٌفعل ما  ولكنه حقاً لم ٌكن فً..  هذه التصرفات البلهاء
 .. تجاهل كل هذا .. وأخذ ٌدور بالقرب من البحر ..   ٌرٌد

..  حسناً .. إنه ٌفضلها   ها هو بارنٌز الذي ٌشرب منه قهوته أحٌاناً 
 على ستاربكس .. إنها مسؤلة مزاج ..  أحٌاناً فً 

ً " .. موسٌقار من .. لـ" ٌان  شغل المسجل .. إنها موسٌقى خالصة
الطراز األول .. التً راحت أنغامه .. تمأل سٌارته .. لٌكون معها .. 

كٌاناً منسجماً .. وأخذ ٌفكر .. أٌن سٌذهب لٌتعشى ..  ثم قرر 
.. إنه لٌس على استعداد ألن ٌنتظر كثٌراً ..    زالذهاب إلى ماكدونالد
ا هً نوف .. .. إحساس غرٌب بالملل .. ربم  ٌرٌد أن ٌؤكل سرٌعاً 

 وربما هً تقلٌدٌة األمور ..
 

أوقف سٌارته فً ماكدونالدز التحلٌة .. ودخل لٌجلس فً المطعم .. 
أنه ال ٌوجد أبشع من  من ..وصدق  كعادته وحٌداً .. ٌؤكل فً صمت

خارج المنزل .. بل  تن.. وخصوصاً لو ك  وحدك أن تتناول الطعام
منزل .. إال إن كان هناك من إننا فً العادة .. ال نؤكل فً خارج ال

ٌشاطرنا الطعام .. ذلك أن اإلحساس الجمٌل .. ال ٌنبع من لذة الطعام 
.. ولكن من االجتماع بالناس واألنس بهم .. وبروعة المكان 

 والخروج ..
ٌشعر بهذه الوحدة وكان قصً شعور بالوحدة ٌقتل اإلنسانٌة .. 

ارها وهو ٌعلم أنها تعذب اختارها بنفسه .. اخت .. ولكنه قد  الرهٌبة
 ..   كٌانه كله

 
 وبعد أن أنهى وجبته .. ذهب لٌؤخذ آٌس كرٌمه المفضل بالشوكوالته

.. وهناك على الكاونتر كان الحاجز الذي ٌفصل ما بٌن قسم العوابل  
والشباب غٌر موجود .. على غٌر العادة ..وكانت هناك فتاة ملثمة .. 

 قصٌرة إلى حد ما.. برونزٌة اللون كانت قد استلمت طلبها  .. كانت
بنظارتها ذات األطراف .. ولها عٌون مكحلة .. تزٌدها جاذبٌة .. 

لها أطراف ملونة باللون األخضر الفاقع ٌشبه وعباءة ..  لبٌضاءا
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تماماً لون الخرزة الخضراء التً تزٌن جوالها الذي كانت تمسكه فً 
ا الصغٌرة .. كانت .. وحذاء رٌاضً أحمر .. وبجوارها أخته ٌدها

تصرخ وتقول : أرٌد الوجبة التً فٌها ألعاب  مزعجة بحق .. وهً
 .. أرٌدها .. 

وكانت هذه الفتاة .. والتً هً أختها الكبرى .. تقول لها بحزم: ال .. 
 وهنا تقدم قصً .. 

سحره وعذوبته .. والرجولة التً تفوح من نظراته .. وقال  بكل
 ..   أطفال للبابع : أعطنً وجبة

 وكانت الفتاة الصغٌرة ال تزال تشاكس أختها الكبٌرة .. 
البابع .. الوجبة لقصً .. مع اآلٌس كرٌم فتح العلبة  وبعد أن أعطى

 اللعبة ..  الكرتونٌة اللطٌفة .. واخرج منها
اللعبة ٌا  ثم تقدم للطفلة .. وكؤنه ال ٌرى أختها حتى .. تفضلً هذه

 رة وهً خابفة .. ووضعت إبهامها فًحبٌبتً .. وقفت الفتاة الصغٌ
.. وبٌن   فمها .. وهً تنقل النظرات بٌن قصً بابتسامته األنٌقة

أختها الكبرى .. التً دهشت من الموقف .. ولكنها قالت بحزم : 
هذه اللعبة .. لم تكن مضطراً  عفواً .. ولكنً أستطٌع أن أشتري لها

 ..   ألن تفعل كذلك
من ٌعرف قصً أنها تبدر منه .. ثم قال : تطلع لها بنظرة ال ٌصدق 

بالفعل كنت أود شراء ساندوٌتش صغٌر .. وكانت أختك هنا  ولكنً
 به لعبة ..  .. ففضلت شراء النوع الذي

ثم بدت منه نظرات مرتبكة وقال : عفوا إن كنت قد ضاٌقتك .. لم 
 ..   أقصد أكن

..   كذب أو الن كان ٌإلفتاة قلٌالً وهً تحاول أن تعرف تطلعت فٌه ا
خذٌها منه  : قالت.. وأطالت النظر ثم تطلعت فً أختها الصغرى  ثم

 ..   .. وقولً له شكراً 
بكل براءة وقالت وهً تؤخذ  لٌهعالصغٌرة .. تقدمت  فرحت الطفلة

 ..   : شكراً ةاللعب
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بالفعل من أعماق قلبه .. ثم مرر ٌده على رأسها الصغٌر  فابتسم لها
 ..  .. وخرج

هذه الفكرة الشٌطانٌة .. بكل  استمر فًال ٌدري كٌف فعل هذا .. لم 
هذه السرعة .. ولم اختار هذه البنت؟ إنها على األقل لم ٌبدو أنها 

من الصنف الذي ٌفضله فً كثٌر من األحٌان .. هل هً الطبٌعة التً 
 ال ٌعرف ....  ؟صارت تسري فً دمه ؟ أم ماذا ؟ ولكنه سٌكمل .. لم

قدر أنها عالمة كً وهذه العٌون الكحٌلة التً رآها بسبب ا ربم
أثار شٌطنته ٌستمر فٌما ٌفعل؟ ربما ضٌق مالبسها النسبً .. الذي 

 .. ولكنه ال ٌدري .. إال أنه قرر أن ٌكمل ..
 

إلى النهاٌة .. طباع  أما الفتاة الكبرى .. فتابعته بنظراتها حتى خرج
ٌذبن  نهن لم ٌعجبن بشخص .. وتراهنالفتٌات غرٌبة حقاً .. ٌقلن بؤ

  هل هو مبدأ حماٌة ؟ .. هل هو تصنع للقوة ؟  فٌه حقاً 
 

حابراً .. ال ٌعرف ما ٌفعل ..  قصً وعندما خرجت الفتاة .. وجدت
هذا الشًء  نظرت له .. وكؤنها ترٌد أن تعرف .. إال أنها الحظت أن

 : عذراً .. أنه قال لها   لٌس من شؤنها .. فهمت بالمشً .. إال
لقد أتقن نظرت له .. أما هو .. فمن ٌراه ال ٌقول عنه قصً أبداً .. 

 ..  قالت بثبات : نعمف..  لعبة االرتباك
 ؟ ي فوناآل قال لها : هل رأٌِت جوالً ؟ 

 لم أره ..  قالت : ال
قال بقهر : ٌا هللا .. اشترٌته قبل ٌومٌن .. حرام ٌضٌع هكذا .. لقد 

 مصروف المكافؤة ..  ادخرت من
 : الصغٌرة التً تلهو بلعبتها أشفقت الفتاة علٌه .. وهنا قالت الفتاة

 ..  هكذا دابماً  أتصل علٌه .. وسوف ٌرن وتعرف مكانه .. بابا ٌفعل
وكؤنما قالت البنت الصغٌرة الكلمة التً كان سٌقولها قصً بعد قلٌل 

اة نفسها مضطرة .. نظر قصً للبنت الكبرى فً أمل .. ووجدت الفت
 : كم رقم جوالك ؟  المساعدة .. قالت له لكً تقدم له
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 ********05فقال لها بارتباك واضح : 
لسٌارة .. فقال لها بسعادة : دقت علٌه .. وهنا رن الجوال من ا

لك أبداً .. شكراً .. بالفعل كنت  جزٌالً .. هذا شًء ال أنساه اً شكر
 سؤتضاٌق جداً أن ٌضٌع مثله .. 

غرٌباً أن شاباً ٌمتلك هذه  ت الفتاة تتؤمله قلٌالً ثم قالت : ألٌسراح
 ؟ ونفالسٌارة الفارهة .. وٌحزن لضٌاع جوال آي 

مستعداً لهذا السإال .. ولكنه حدق فٌها بدهشة .. ثم  كان قصً
.. أنا لدي كروال   إنها .. إنها سٌارة أبً : ضحك وقال ووجه ٌحمر

ولكن تعلمٌن .. فً ٌوم من األٌام ..  صغٌرة .. ولكنً أحبها كثٌراً 
 سوف أشتري سٌارة أفضل منها بؤلف مرة ..

  تقتنع الفتاة .. أما هو فقال : أنا آسف لقد عطلتك .. أنا آسف جداً  لم
 .. 

فقالت هً وهً ترمقه : ال علٌك .. ولكن انتبه أال ٌضٌع جوالك مرة 
 ..   أخرى

 ..   قال لها : بالتؤكٌد
 

وتحرك بها وهو ٌنظر كل لحظة للفتاة .. كؤنه . ركب السٌارة .
ٌودعها .. كؤنه ٌرسل لها امتنانه .. والحظ ما جعل قلبه ٌرتاح .. 

 كانت تنظر إلٌه هً األخرى .. بٌن حٌن وآخر
لم ٌحس بهذه الراحة ألنه عرف اهتمامها به .. بل ألنه هذه البنت لم 

من الذٌن كان تكن واحدة من "ورود الدنٌا" .. صحٌح أنها لٌست 
ٌبحث عنهن .. ولكنها لم تكن صافٌة وخالصة .. لم تكن برٌبة مابة 

 081وكؤنما تحول بالمابة .. وبعد أن مضى فً الطرٌق .. وفجؤة 
درجة مرة واحدة .. استعاد ثقته الكبٌرة بنفسه .. ولكنه ضحك .. 

.. ونظر نظرة قاسٌة فً المرآة .. ثم تنهد  انتصارضحك ضحكة 
اسعة .. إنه ٌحتاج إلى كوب القهوة اآلن .. أما هذه الفتاة .. تنهٌدة و

الحقاً .. فرقمها مسجل عنده بالتؤكٌد مكالمة لم ٌرد  فسٌهتم ألمرها
 ..  علٌها
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ألنه لٌس مستعداً لٌعبر توقف فً ستاربكس .. فً شارع التحلٌة .. 

تجاهل قصً .. كل الصخب الموجود هناك .. الشارع إلى بارنٌز .. 
.. إنه هنا فقط لٌشرب  الحركات الصبٌانٌة بٌن الشباب والبنات كل

على الطاولة فً الخارج .. وطلب قهوته  .. جلس  قهوته كالمعتاد
ٌشربها وحده كعادته  التركٌة .. برابحتها الذكٌة المنعشة .. وجلس

 دوماً .. 
 

وهنا توقف شبح أزرق .. نزلت منه فتاة .. من السخف أن نقول 
فً تلك شاهدهم قصً  ة فحسب .. بل إنها من أجمل منعنها جمٌل

وبقدر جمالها .. بقدر غرورها الذي ٌظهر فً .. الفترة من السنة 
كل تفصٌل من قسماتها ونظراتها .. كانت ترتدي شٌباً أشبه بالعباءة 
.. لكنه من المإكد أنه لٌس عباءة .. وإال لما كانت  نصف ذراعٌها 

.. وال كانت العباءة مفتوحة حتى األسفل ظاهرتٌن حٌن كانت ترفعها 
 للجمٌع تنظر .. لٌظهر قمٌصها األرمانً .. وجٌنزها األسود .. إنها

 .. صحٌح أن مكٌاجها خفٌف ..   وقاحة فً استعالء .. وبكل
وإن من ٌتذكر حنان .. وٌشاهد هذه الفتاة .. كان لٌقول حقاً .. إن 

ٌلة .. نزلت .. فتابعها غرور حنان .. كان قطرة فً محٌط هذه الجم
دخلت قسم الشباب .. فطلب منها الموظف أن الجمٌع بكل انبهار .. 

 I just wanna coffee that'sتذهب لقسم العوابل .. فقالت: 
all 

فرد علٌها بؤنها تستطٌع أن تذهب لقسم العوابل بكل تؤكٌد بكل أدب 
 .. 

 youل : إال أنها تضاٌقت كثٌراً وهً تذهب إلى هناك وهً تقو
still the same, nothing changed 
شرب مضى ٌ أما قصً .. فنظر لها مجرد نظرات صغٌرة .. ثم

.. فتح البلوتوث .. وراح ٌقرأ األسماء قهوته .. وراح ٌلعب بجواله 
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 go. حلو وغنً .. الكونت دي مونت كرٌستو .. : تونة الحلوة .
gator  .. جمٌل هذا األخٌر .. 

راح ٌتابع بقٌة األسماء .. ومنها ما ٌمنع األدب أن ٌكتب .. ولكنه 
بدأ ٌسرح .. وراحت به الذكرى دون أن ٌحس .. وهو ٌشاهد فً 

 عقله ذلك الشرٌط الذي ٌتكرر علٌه كل ٌوم :
 

.. "وذهول   أرسلها .. أنا "أنا التً كنت الحدٌقة .. وصوت البكاء ..
المفتوح فً  على وجه قصً .. وانكسارات فً مالمحه .. وفمه

 دهشة .. بوجهه الصغٌر .. الذي لم ٌتجاوز الرابعة عشرة .. وتلك
 النظــ .. 

 
زفر فً عنف .. وصدر ذلك الصوت الممٌز لتكسر القدح .. لقد 

 ٌع .. حطمه دون أن ٌدرك .. التفت إلٌه الجم
ٌؤبه لكل هذا .. اخرج من جٌبه  ا هو فاللكن أحداً لم ٌكلمه .. أمو

لاير .. ووضعها على الطاولة .. وثبتها ببقاٌا الفنجان  011
 ..  it is ok sirالمكسور .. وعندما قدم النادل الفلبٌنً قال : 

 .. وأشار للمال .. take itولكن قصً قال له : 
 there is no need sir, you:  إال أن العامل ابتسم وقال 

are one of our favorite customers .. it is 
nothing .. would you like another cup .. it is 

free .. 
 .. thanks .. but I have to goابتسم قصً وقال : 

جمٌل أن  ٌكون فً المحالت من ٌتعامل معك بهذه اللطافة .. وٌهتم 
 للمال .. بك كإنسان قبل أن ٌهتم

 
ولكن قصً .. كان ٌشتعل غضباً فً الداخل ..  ألنه فقد السٌطرة 

الماضً  على أعصابه .. إنه ٌكره هذا الشًء .. كلما حاول أن ٌنسى
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وجده ٌطارده بكل وحشٌة .. ما نام ٌوماً على فراشه إال أرقه ماضٌه 
 .. وظل ٌكبب حٌاته .. وٌكٌل علٌها أكوام األسى .. تباً ..

 
.. أمامه مباشرة أمام سٌارتهخرجت تلك الفاتنة ا هو كذلك .. وبٌنم

..  ٌؤكلها بعٌنٌه بكل جمال .. بكل فتنة .. كان هناك من ٌحاول أن
مماثالً  وهً تنظر بكل تؤفف للٌمٌن والٌسار .. وتمسك بٌدٌها جواالً 

قصً .. كانت ال تعطً أحداً اهتمامها .. وهنا فكر   قصًللذي عند 
فتاة مناسبة .. ولكن ! لقد كان قد أوقع فتاة فً ٌدٌه قبل .. إن هذه ال

قلٌل .. ال .. هذا غٌر مهم .. المهم أن ٌوقع هذه المتغطرسة اآلن .. 
 حتى .... ال ٌهم اآلن ..

 
 Where have you been : وهنا سمع الفتاة تقول للسابق

وهنا لمعت فً رأسه فكرة صغٌرة عن هذه الفتاة .. من حركاتها ?
من تصرفاتها .. من طرٌقة كالمها .. بقً أمر واحد .. هو ما .. 

 ركبت الفتاة السٌارة .. وراحت تمشً سٌحسم األمر .. 
الموجودة فً ذلك الشارع ..  .. وعند اإلشارةقصً ولحق ورابها 

فتح اإلشارة ..  التً تحمل فوقها ساعة رقمٌة .. تظهر كم بقً على
رابع .. هذا ما بٌن األسماء ..  فتح جهاز البلوتوث .. ووجد ضالته

 ..   go gatorكنت أبحث عنه .. 
.. والحظ رأسها وهً تنظر للجوال   أرسل لها رسالة .. قصٌرة

.. اقترب جوارها .. ونظر لها .. ورفع جهاز الجوال   تستقبل رسالته
.. نظرت له بكل قوة .. كم تعجبه هذه الفتاة .. ٌعجبه .. كٌف 

 ..   ها كبرٌابها وغرورهاسٌستمتع وهو ٌحطم ل
 نظرت له .. فتحت النافذة .. وقالت بجمود : ماذا ترٌد ؟

هل أستطٌع أن أعزمك على فنجان  : قال بصوت عالً حتى تسمع 
 من القهوة ؟

 ..  قالت له : ولكنً للتو كنت أشربها
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كانت اإلشارة قد فتحت .. ومشت السٌارات .. ولما كانت الشوارع 
مع الزحمة .. فتوقف بجوارها .. نظرت له مرة  مزدحمة .. توقفوا

 أخرى وقالت : ولم ؟
قال لها : كنت أود أن أجلس منذ زمن مع فتاة لها تفكٌر راقً .. 

 .. مجرد حدٌث ..  لنفسً لم ال نجلس ونتحدث ولما رأٌتك قلت
: أرى أن تذهب لغٌري لتلعب علٌها مثل  تنظر باستهتارقالت وهً 

 هذه السخافات ..
.. قال : أحب كثٌراً أن   ضالتً الحقٌقٌة سم هو أكثر .. هذه هًابت

أتناقش مع فتاة ذهبت إلى أمرٌكا .. حتى أضمن أن ٌكون للنقاش 
 معنى .. 

 صمتت البنت قلٌالً ثم قالت : من أنت ؟
أنا مجرد شخص  : صحٌحاً وقال قال لها وهو سعٌد أن توقعه كان

 ٌرٌد شرب القهوة .. 
 ..   بؤنً مشغولةقالت : وإن قلت 

قال : سؤقول .. خسارة أن تضٌع علً فرصة كهذه بالفعل .. ولكنً 
 ..   احترم رغبتك

 صمتت قلٌالً .. ثم قالت : أٌن ترٌد أن تشربها ؟
قال لها وهو ٌخفً ضحكته .. فقد كانت هذه المغامرة خطٌرة جداً .. 

موقف  بكل أوراقه ..وكان فً لقد غامر بفطنته وذكاءه .. لقد غامر
.. ولكن .. كل  ضعف شدٌد .. بل كان ٌتوقع أن ٌفشل هذه المرة

 ..   شًء سار على ما ٌشتهً
 الهٌلتون ؟ فقال : ما رأٌك فً فندق

 ..   قالت : ال بؤس به
 ..   قال : إذا إلى هناك

 
صحٌح أنه الخبٌر .. وصحٌح أنه بارع .. ولكن من قال .. بؤنه قد 

ا أن ٌجذب بنتاً إلٌه ؟ إن قلت بذلك .. نجح فً كل مرة .. ٌحاول فٌه
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لكان من الواضح أنً أبالغ .. ولكنً أستطٌع أن أقول .. أنه كان 
 ٌحصل فً العادة على ما ٌرٌد ..

 
بروعة المكان ..   وعندما وصال .. دخال فندق الهٌلتون الرابع ..

والطراز المعماري اآلسر .. وعلى الٌسار .. كان هناك المقهى .. 
ال أجمل .. وإن كانت الجلسة الموجودة فً الدور األخٌر ذات جلسة و

جلسا على الطاولة .. وبدءا الكالم  اإلطاللة الخرافٌة .. أكثر روعة ..
 .. 

هً كان اسمها ) رناد ( .. درست فً أمرٌكا لمدة سنتٌن وعادت .. 
 مشهورة جداً ..  بسبب أحداث سبتمبر .. وهً من عابلة

 السوٌدي مشهور فً جدة .. المستشفىوالدها صاحب مستشفى 
.. أما هو فقدم نفسه على أنه شاب درس كل صٌفه هناك ..   العالمً

مرتٌن .. ولمدة شهرٌن لفقط حقٌقة حٌن أن قصً ذهب هناك  فً
 ..   فً كل مرة
ناس كثٌرٌن .. وكون فكرة أكثر من واضحة أ تقابل معقد ولكنه كان 

.. الشباب والشابات بها  .. وعن العقلٌة التً ٌعود  عن كل شًء
 وراح الكالم عن أمرٌكا ٌحتل معظم محاور الحدٌث ..

سًء للغاٌة ؟ متى سنرتقً بؤفكارنا وعقولنا  النظام هنا : فقال لها
 ..   .. تخلف

ضحكت وقالت : انتظر كثٌراً .. فال أظن أن هذا سٌحدث لنا ونحن 
 أحٌاء .. آه علٌك ٌا أمرٌكا .. 

ٌقة : بالفعل .. لقد كنت أتمنى أن أدرس هناك .. بنفس الطر فقال لها
 ..   ولكن

 ثم ابتسم لها .. فقالت : ماذا حصل ؟
 ..   قال لها : أحب فتاة هً كل حٌاتً

 come on do not tell me because of love : قالت
you did not go to USA? 

 .. أحبها كثٌراً ..   فقال: هذه هً مشكلتً
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 ! oh my god .. that is so romantic : فقالت
ضاً مشغول ببعض األعمال مع والدي .. ٌأ أنا أعلم .. ولكن : فقال

 ..   فوالدي رجل أعمال معروف
 قالت : من هو ؟

 ..   قال لها : إنه مناف الحدٌدي
 ? wow .. is that your father : قالت

 ..   أنت فتى محظوظ .. رجل مشهور بحق
 أنا أتابعها .. و..   عمال كثٌرةقال لها : ولذلك بقٌت هنا .. األ

 ..   marketing  قالت : جٌد .. أنا متخصصة
 فقال لها : عظٌم تخصص جمٌل .. أنا متخصص فً الصٌدلة .. 

 عرفت أنً درست فً أمرٌكا ؟ قالت : كٌف
.. كلها  اللكنة البارعةوقال لها : هذه األناقة والبساطة فً آن معاً .. 

أنك وحدك هنا .. وهذا عادة ال ٌكون .. آخر دالبل .. وال تنسً شٌباً 
 لفتاة انطوابٌة  .. أو أخرى قدمت من أمرٌكا وقد نسٌها أصحابها إال
 فرٌق فلورٌدا المشهور .. .. Go gator.. ثم ال تنسى ..  

 ..   عٌناها : ذكً جداً .. ما شاء هللا قالت له وقد برقت
 فقال ببساطة : بل قولً .. صدفة .. 

شكراً على هذه  : قال لها حٌن.. بالضبط ساعة  ومضى بهم الحدٌث
 الساعة الرابعة .. 

فقالت له : أنا السعٌدة أن وجدت أخٌرا من ٌفهم .. تعبت كثٌراً فً 
 ..   السعودٌة عندما أتٌت

 ..   قال لها : أعلم .. هذا هو حالنا كلنا
كان ٌضحك فً أعماقه على سذاجتها .. وغرورها المفرط التً 

.. أما هو فقد كانت آراءه مختلفة تماماً   كالمه حتى جعلها تصدق
ولكن .. األسلوب  وعما كان ٌإمن بؤنه حقٌقة .. عما قاله لها ..

 ..   المناسب ٌعلق البنت المناسبة
 ..   ٌتحدث معها حٌاها .. ووعدها .. أن ٌكلمها .. وان
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 : وبعد أن خرج من هناك .. ركب سٌارته .. وفتح الجوال واتصل
 حبا .. مر

 : من ؟بصوت ناعم وقالرد الطرف اآلخر 
 أنا قصً .. من اتصل بً ؟ : قال

 ..   قالت : لم ٌتصل أحد
عفوا .. ولكن هناك اتصال من  : قال لها وهو ٌتظاهر باالرتباك

 ساعتٌن بهذا الرقم .. من أنت لو تكرمت ؟
 ..   صمت قلٌل : أنا .. أنا روان قالت بعد

 . ..  .. ولكــ   أعرف أحداً بهذا الرقمقال لها : غرٌبة .. ال
 ثم قطع كالمه وقال : أوه .. أنا آسف .. أنا كنت الشاب الذي أضاع

 ..   .. أنا آسف .. لم أكن أقصد زجواله عند ماكدونالد
 ..   هً قالت : آه تذكرتك .. نعم أنت
 ..   قال لها : أنا آسف .. آسف حقا

 ..   ٌك .. لم ٌحصل شًءعل قالت بصوت فٌه راحة كبٌرة : ال
 فقال لها : لقد كنت لطٌفة معً .. 

.. وقالت : لم أفعل شٌباً ..  ستحت روان من كلمات قصً الناعمةا
ها بتلك اللعبة إنها تلعب  أنت كنت لطٌفاً .. فقد أهدٌت أختً الشقٌة

 ..   إلى اآلن
 ..   قال لها : ال .. أنا أحب األطفال

حسنا .. هل هناك  : ها حقاً فقالت لتنهً الحدٌث الذي كان ٌروق ل
 أستطٌع تقدٌمه لك ؟ شًء آخر

.. شكراً .. ومع   قال لها بسرعة : ال .. ال .. كل شًء على ما ٌرام
 ..   السالمة

 ..   قالت وهً مبتسمة : مع السالمة
 

انه مكافح  .. وٌبدو مٌزم.. شاب   فٌه فكرتأغلقت الهاتف .. وأخذت 
 .. كم هذا رابع .... جمع ثمن جواله بنفسه 
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أما قصً فجلس فً سٌارته مبتسماً حتى وصل إلى البٌت .. ها قد 

.. واحدة فً ٌوم ..   بنات فً ثالثة أٌام 3أن ٌصادق  استطاع
 ..   راقت له هذه المسؤلة كثٌراً وقد واثنان فً ٌوم آخر .. 

 
أنها حبٌبته .. وسقا لها من كالم الحب أروعه  نوف عاملها على

روان .. تحب الكفاح .. إنها من طبقة عادٌة .. تحب . .  وأعذبه
 ..   العادٌة بالنضال من أجله .. تحب الحٌاة قصص الحب الملٌبة

الجمٌلة رناد .. لعبته الكبرى .. بنت عنٌدة وذكٌة جاءت من  أما
وبثقافتها الجدٌدة .. وبؤنها تعرف كٌف أمرٌكا .. مبهورة بفكرها .. 

على  تفكر كٌف ترجع إلى هناك .. عاملها .. وهً بالتؤكٌد كل شًء
 ..   .. فهً ال تقتنع بالحب من البداٌة أنها صدٌقة وفقطأساس 

 .. وكل واحدة  كل واحدة على حسب عقلها .. وذكابها وتفكٌرها
تظن أال أخرى فً حٌاته .. إال رناد .. التً سٌلعب علٌها أخطر 

 ه سٌجرب .... ولكن  حذراً  عملٌاته .. وأكثرها
 

.. على األقل سٌنسى .. سٌكون قصً   نوعها إنها تجربة فرٌدة من
 الساخرة .. .. ذكٌاً .. ٌقف مبتسماً بابتسامته  فٌها المعاً كعادته
 ..   .. وكؤنما الدنٌا ال تعنٌه  ونظراته القوٌة
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  بكل أناقةعالقته بثالث فتٌات دفعة واحدة ..وأن ٌجرب  قصً قرر

ن سٌصل به جنونه .. وإلى أي مدى .. ٌصدق ..  قرر أن ٌرى أٌ
الناس كل الكذب الذي ٌلقً به فً رإوسهم .. إنها تجربة .. ستكون 

مثلها مثل غٌرها .. قد تبوء بالفشل .. وقد تبوء بالنجاح .. ولكن 
الحقٌقة التً ربما تجاهلها قصً عمداً .. أنه ٌفعل هذا من أجل شًء 

 فً نفسه ..
 

الحب .. والحٌاة من أجل الحب .. على نظام هذه نوف التً تإمن ب
 أفالم فاتن حمامة وعمر الشرٌف .. بدون أي خبرة فً الحٌاة ..

وروان فتاة من الطبقة المتوسطة .. تإمن بالنضال والكفاح من أجل 
.. وتقدس الحٌاة الزوجٌة .. وبناء األجٌال .. على طراز   الحب

 األمهات ..
أخٌراً من أمرٌكا وترى التخلف واضحاً جاءت  ورناد .. الجمٌلة التً

.. وتنقد كل ما   إال من كان على جواز سفره رحلةسابقة إلى أمرٌكا
 علٌه .. أمرٌكالم ٌذكر اسم 

 
هإالء هن ثالثٌة قصً .. بنات فً عمر الزهور .. إناث ٌمتلبن بحب 
المغامرة .. والتقدم نحو المجهول .. والرغبة فً استكشاف ما خلف 

 المغلقة ..األبواب 
 

 ..  العالقات مضى اآلن شهر على هذه
 

.. وساعات طوال   فً الحب بال توقف أما نوف استمر معها فً كالم
..   .. بؤنه مشغول .. وعنده أعمال مهمة  .. ٌقطعها فً النهاٌة

.. قلٌل من الكالم   .. قلٌل من الكذب  كانت أسهل عالقة بالفعل
.. وأسهل ما   .. سهل جداً   لزواج.. وبعض التلمٌحات عن ا  العذب

 ٌستطٌع المرء أن ٌقوم به .. هو بٌع الكالم بالمجان ..
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.. بدأ ٌرسل لها رسابالً   .. فبعد تلك البداٌة القصٌرة  أما روان
بكالمها الظرٌف أحٌاناً .. ..  من الرسابل المتداولةقصٌرة 

لمٌح من ولم ٌضمنها أي رسالة فٌها ت.. وبدعواتها فً أحٌان أخرى
 وقال اتصل بها..   أسبوع وبعد..  قرٌب أو بعٌد للعاطفة أو العالقة

 عفواً .. ر ..  روان ؟:
 ..  قالت : نعم أنا روان

الذي قابلته عند  قال بارتباك : احم .. أنا .. أنا قصً .. ذلك
 ..  زماكدونالد

 قالت بعد صمت : طبعاً .. كٌف حالك ؟
.. ال أعلم .. ولكنً وجدت نفسً   قال لها : بخٌر .. فً الحقٌقة

 ..  .. أعتذر على اإلزعاج  أتصل علٌك
.. ألنه ما بارح تفكٌرها   أما روان فكان قلبها ٌقفز من مكانه حقاً 

..   وهذا االحترام .. ألول مرة تجد شاباً ٌعاملها بكل هذا التقدٌر  أبداً 
النوعٌة  وإن شبنا الدقة .. بهذه البراءة الساذجة .. إنها تحب هذه

.. ذلك أن فً نفسها   .. بصراحة هً لم تعرف ما تقول  كثٌراً 
شعوراً قوٌاً نحوه .. وفً الوقت ذاته .. ال تستطٌع أن تخلع القناع 

الحدٌدي .. والطرٌقة التً تسٌر علٌها .. وال األفكار التً تإمن بها 
.. 

ً .. أعتذر بحق .. لن ترٌن  فقال لها : أنا آسف .. لم أكن اقصد
 ..  أتصل علٌك مرة أخرى

 .. ولكنها أحجمت ..  كادت تهتف روان وتصرخ لتقول : ال
.. كٌف حالها   الصغٌرة فقال: ولكن  أرٌد فقط أن أطمبن على أختك

 ؟
قال هذه الجملة بطرٌقة لتبدو فً منتهى السذاجة .. كؤنه طفل ٌحاول 

.. كل   رقالت بسرعة : إنها بخٌ أن ٌبرر موقفه .. بكذبة سخٌفة ..
 ..  ٌوم تلعب بتلك اللعبة

 ..  قال لها : الحمد هلل
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 ..  ثم صمتا قلٌالً 
وإذ لم ترٌدي استقبال رسابلً أستطٌع  .. فقال : اعتذر مرة أخرى

 ..  عنها أن أتوقف
 ال مشكلة ، بالعكس أشكرك على رسابلك ..فنطقت أخٌراً وقالت : 

 فقال بفرح تعمد أن ٌظهر فً صوته : صحٌح ؟
خجلة جداً .. حتى  ا هً فلم تكن الفرحة تسعها وهً تقول وهًأم

 ..  أنها أخذت تلعب بشعرها الناعم : صحٌح
وراحت تقول فٌه نفسها : مسكٌن .. ٌبدو أنها المرة األولى التً 

 ٌحادث فٌها بنتاً ..
 ..  .. أراك على خٌر  فقال لها : شكراً .. شكراً كثٌراً 

.. ورافقت تلك   وابتسم اك إلى األفقوأقفل السماعة .. ثم نظر هن
بـــ  .. إن هذا الشاب ٌعطً مثاالً رابعاً لما ٌسمى  االبتسامة كل آالمه

 ..  .. هذا ما ٌفعله  خطوات الشٌطان
أحبك  ..   من الغباء أن ٌؤتً هذا الشخص وٌقول بكل سرعة

تملك عقالً راجحاً تلك الشخصٌة التً وخصوصاً لبنت مثل روان .. 
 ..  رجح كفته على كفة العاطفة .. ولكن كل شًء بالتدرٌج.. ٌ

ثانٌاً ال بد له من أن  ..  وجوده فً حٌاته أوالً البد أن تعتاد على
تستطٌع أن توقفه متى شاء  حتى نظن أنهاناحٌته  ٌعطٌها األمان من

فقط ٌجعلها تظن أنها "تستطٌع أن توقفه عند حده إن شاءت" .. .. 
 ..  تحس بالسعادة إال معه وأخٌراً ال ٌجعلها

..   رأسه فً أناقة ابتسم مرة أخرى عندما انسابت هذه الكلمات فً
 .. وتلقابٌة أرٌحٌة كلمات ٌحفظها عن ظهر قلب .. بل ٌطبقها بكل

.. إنه ٌحتاج أن   أٌام من ذلك الٌوم 4بعد  أما رناد فلم ٌكلمها إال
ل أن شاب سعودي ٌحاو ٌوضح لها أن الموضوع لٌس موضوع

أكثر من  .. ٌجب له أن ٌثبت لها بحق .. أن الموضوع لٌس  ٌتعرف
 ..   سٌلعب علٌها أغرب خططهقد قرر أنه .. وهو   صداقة
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.. تواعدا لٌشربا القهوة فً   وفً ذات ٌوم اتصل بها وبعد الحدٌث
 .. إنه فندق راٍق جداً .. وال ٌوجد فٌه ناس كثر  الهٌلتون مرة أخرى

 بكلمة " الخصوصٌة " ..  مطلوباً من الطرفٌن.. وهذا كان  
  .. ٌتحدث عن المشارٌع .. وخططه المستقبلٌة  وجلس هنالك معها

 ..  .. إن هذه الفتاة سٌدة أعمال صغٌرة بالفعل
.. عن التسوٌق .. وعن   إنها تحاوره وتؤتً له بؤفكار رابعة بحق

بل أخبرته  الخطط اإلعالنٌة التً ال بد أن ٌتحلى بها كل منتج ..
مالمح صغٌرة عن مشروعها الجدٌد حول التسوٌق اإللكترونً .. 

وبٌع السلع اإللكترونٌة .. عن طرٌق النت .. ذلك المشروع الذي لم 
ٌؤخذ حٌزه الكافً فً الوطن العربً .. وفً السعودٌة باألخص .. 
كٌف أن مشروعها سٌنجح بالتؤكٌد مستغلة الكسل المستشري فً 

أعجب وعلى الرقم من كل شًء .. فقد ..  والكبار أوساط الشباب 
 .. بهذه الطرٌقة .. القادرة على التحلٌل  قصً بهذه العقلٌة الجٌدة

أصدر جواله نغمة مشهورة .. فنظر إلى الهاتف .. وراح اسم نوف 
.. نظرت فٌه رناد ولكنها لم   ٌتؤلق .. فوضع الجوال على الصامت

 ..  إنها الفتاة التً أحبها.. فقال لها بابتسامة :   تسؤل
فقالت له بعد لحظة صمت والشك بادي فً نبرة حدٌثها : ولم لم ترد 

 ؟  علٌها
الصداقة بٌن الرجل  قال : بنات السعودٌة هإالء .. ال ٌإمنون بمبدأ

 ..  والمرأة
علٌنا أن نرتقً بفكرنا  : ابتسمت وكؤنها هً التً فهمت الدنٌا وقالت

 ..  عمران .. وبقً لنا أن نتطور فً األفكارأكثر .. تطورنا فً ال
.. ولكن المشكلة ٌا صدٌقتً ..   قال لها : حقاً .. إنه شًء مضحك

..   .. لٌس هناك شًء ٌحكم الحب أبداً   بروتوكول إن الحب لٌس له
.. وال تلبث أن نجده ٌعً فً   إنه مجرد شًء ٌهبط علٌنا فجؤة

  أعنٌه ٌوماً .. فستعرفٌن ما.. صدقٌنً .. إن جربت الحب   أعماقنا
.. 
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كانت هناك  كان قصً ٌقصد كل كلمة قالها .. وكان ٌالحظ إن
.. لٌعرف إن   تقلصات أو أي تعابٌر لم تستطع رناد أن تمسك بها

 ..  أنها سعٌدة إلى اآلن مرت بقصة حب .. وهل كانت فاشلة أم
.. ٌعجبه   ابتسم قصً فً داخلة أكثرف..   ولكن شعرة فٌها لم تهتز

.. وسٌكون   أكثر وأكثر هذا النوع من البنات .. إنه ٌزٌد التحدي
 ..  أكثر من سعٌد عندما ٌوقعها فً حباله

.. أحب هذه الفتاة .. من أجل ال شًء .. فقط   قال لها : تعلمٌن
.. وكٌف أنه   .. وبدأ ٌتكلم لها عن الحب .. وعن عالقته بها  أحبها

. والغرٌب أنه حكً لها عن روان .. وأٌضاً .  تقابل معها ألول مرة
فً  لقد مزج االثنان ببعضوكؤنهن إنسان واحد ..  ..  عن نوف

لٌة لها قدر من االحترام كروان ذات عق فتاة ..شخصٌة أخرى خٌالٌة
مقدار من الرومانسٌة المفرطة كالعالقة مع  وفً ذات الوقت لها.. 

سهل أن تكذب .. إن لم نوف .. صحٌح أنه أمر معقد .. ولكن من ال
ٌثق فٌك .. وفً حٌن أنك لم تتكلم كثٌراً  أن ٌستطع الطرف اآلخر

عن األحداث .. وإنما القلٌل من الوقابع .. والكثٌر من البهارات .. 
 والتزٌٌن .. والمشاعر ..

لم ٌكن األمر لدى قصً إال عملٌة رغبة فً التحدي .. واالستمتاع 
ه سٌستطٌع أن ٌصل .. فً أنه فً تحرٌك الماء الراكد .. فً أن

سوف ٌكسر شوكة أمامه .. فقط ألمر فً نفسه .. األمر بالنسبة له 
 أشبه بلعبة الكترونٌة .. تمضً فٌها الساعات والساعات ..

 
إن كانت   قد تعلقت به كثٌراً .... كانت روان قد   فبعد هذا الشهر

د تعرفت تدرك ذلك .. أو ال تدرك .. متظاهرة بؤنه مجرد إنسان ق
 .. كان ٌحكً لها عن كفاحه فً الكلٌة  علٌه .. كان ٌعاملها بؤدب جم

.. وكان ٌحكً لها   .. وحلمه الصغٌر فً أن ٌفتح صٌدلٌة ممٌزة 
ٌعرف قٌمة المال .. فجعله ٌصرف  عن أبٌه الغنً الذي أراده أن

خالل عمله  على نفسه من مال المكافؤة .. بل وٌشتري سٌارته من
ة فً أحد مكاتبه براتب رمزي لكل طالب الجامعة فً فً اإلجاز
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.. أخبرها   الصٌف .. أخبرها عن حٌاته البسٌطة .. وكم ٌحب أمه
والتً اخترع لها اسم  عن أخته التً ماتت وهً فً سن صغٌرة

.. أخبرها عما تود أن   .. أخبرها عن حٌاة أنها عادٌة جداً  )أحالم(
 منى الزواج .. الن الحٌاة مرهقة..وكم هو ٌت  تسمعه كل فتاة بسٌطة

لقد كان ٌلقً لها  ..  .. ٌرٌد أن ٌتشارك هو وهً فً أعبابها 
بالورقة الذهبٌة لعالم الشباب والبنات ) الزواج ( والغرٌب أن هذه 
الورقة كثٌراً ما تفلح .. والسخرٌة أنها تفلح مع البعض فً أولى 

 اللقاءات .. مثل نوف تماماً ..
تسٌر  جعلهاٌ.. وبالرغم من ذكابها الذي   ٌبة وجٌدةو روان فتاة ط

.. إال أنها لم تفلح فً كشف أي خدعة   الحٌاة دون مشاكل كثٌرة فً
.. لم   .. ألنه كان المصدر الوحٌد للمعلومات عنه  من خدع قصً

بل إن قصً ..   هو ٌكن هناك من ٌستطٌع أن ٌخبرها بؤي شًء إال
. إنه ال ٌختلط بهم كثٌراً .. وال ٌخرج ه أصدقاء فً الجامعة .دٌلٌس ل

 معهم إال ما ندر .. وال ٌتحدث أبداً عن أي شًء ٌخصه فً العادة ..
أخبرك بؤمر .. أتمنى أال  إال أن قال لها فً النهاٌة : روان .. أرٌد أن

 ..  تغضبً منه إن قلته لك
 ..  قالت بؤرٌحٌة اعتادها فً الكالم معه : قل

دعٌنً أكمل .. وال  أنا معجب بك جداً .. أرجوكقال لها : روان .. 
..   مكافح .. أنا شاب بسٌط جداً بكل المعاٌٌر .. ولكنً  تقاطعٌنً

.. فهل تقبلٌن   جهديبأحب العمل .. وأحب أن أبنً عالمً كله 
 ؟ بشاب مثل هذا ؟هل تقبلٌن بإنسان فً بداٌة حٌاته أن ٌعجب لك

.. بالفعل ال   إنسان لطٌف.. وقالت : قصً .. أنت  طوٌالصمتت 
..   .. ولكنها الحقٌقة .. وأي فتاة تتمناك  أقول هذه الكلمات مجاملة

 ..  دريأولكنً .. ال 
هل أستطٌع :وقال ابتسم قصً وهو على الطرف اآلخر من السماعة

 أن أقابلك الٌوم ؟
 ارتبكت روان وقالت : ماذا ؟
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.. رجابً لك ٌا   قال لها : أرجوك .. أرٌد أن أوضح لك عن حٌاتً
 ..  روان ال تخٌبً أملً

 ..  قالت روان بحٌرة واضحة : قصً ولكن
.. هل تتوقعٌن منً أن   قال لها : روان أنت تعرفٌننً أكثر من شهر

 ؟ألم تعرفٌنً كفاٌة .. أرٌد فقط أن أتحدث معك أكون عابثاً لهذا الحد
أستطٌع ..  أكثر .. هناك أمور ال   ال أكثر .. كلها نصف ساعة

 ..  الهاتف إٌصالها على
قصً بشًء  قالت روان ورأسها أخذ فً الدوران : ال أعدك ٌا

 ..  ولكنً سؤحاول
 ..  .. أنت إنسانة رابعة بالفعل  قال : شكراً ٌا روان .. شكراً جزٌالً 

 لكل الفتٌات ؟ ابتسمت روان فً خجل وقالت : أتقول هذا الكالم
تفكري أنً  ل .. روان .. هلقال لها وهو ٌظهر رعبه : مستحٌ

 ..  اعرف غٌرك ؟ مستحٌل ٌا روان .. ال
 ..  فقاطعته وقالت : أبداً وهللا .. كنت أمزح

.. روان .. فً حٌاتً   فندت منه تنهٌدة .. وقال : لقد أوقفت قلبً
 ..  إال أنت كلها .. لم أتعرف على فتاة

 ..  قالت له وهً سعٌدة جداً : أصدقك
 ..  .. أنا لم أكذب علٌك أبداً .. صدقٌنً قال لها : روان

 ..  قالت له بصدق : ومن قال بؤنً أكذبك
 ؟ فقال لها واالبتسامة على محٌاه : سنتقابل

 ..  قالت : أحاول
 ..  قال لها : إذا كلمٌنً

 ..  okقالت : 
أبعد الجوال عن أذنه .. وبدون أي تعابٌر على وجهه .. وإن كانت 

ى وجهه ترتسم .. وال ٌعلم لم .. وضغط على بعض تعابٌر الحزن عل
 الزر األحمر ..

وضع الجوال بجواره .. وجلس على كرسٌه وأغمض عٌنٌه فً تعب 
 واضح ..
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 ..  وهً منتشٌة كعادتها : أهال قصً وهنا اتصلت نوف .. وقالت له
ٌقول بصوت  أما هو فتغٌرت نبرته بسرعة غٌر معقولة .. وهو

.. أهال   .. أهال ٌا نور عٌنً  هال ٌا حٌاتًساحر .. بكل الهمس : أ
 ..  ٌا أحلى امرأة بٌن نساء األرض

 ..  قالت له وهً تضحك : أتظن نفسك نزار قبانً
.. من ٌراك ٌا نوف تتغٌر   راك ٌصبح المتنبً ونزارٌمن  :قال لها
.. نسٌت كل البنات .. نوف   .. أنت بعدك .. تغٌرت كل حٌاتً  حٌاته

 ..  فً حٌاتًأنت الوحٌدة 
 

كان قصً ٌركز أن ٌعامل كل فتاة أنها األهم وأنها وحدها .. فقط 
..   لها : حٌاتً وبعد الكالم مع نوف .. قال..  وحدها فً هذه الدنٌا 

 ما رأٌك لو عزمتك الٌوم على شًء خفٌف ؟
 قالت له بفرح : حقاً ؟

 ..  .. سآتً ألمر علٌك  قال لها وهو ٌبتسم : بالتؤكٌد
 ..  له : باللكزس .. أم بسٌارة ثانٌة قالت

 ..  حٌاتً قال لها وهو ٌضحك بمأل فمه : اختاري أنت ٌا
 ..  قالت : باللكزس أحلى

 ..  ابتسم قصً
 

بالفعل .. التً صٌغت بعبارة أنٌقة  ها هً إحدى نظرٌاته الممٌزة
على  %90..   .. كً تجعل فتاة تحبك  وبسٌطة فً أحد األفالم

 ..  .. وأغلق سماعة الهاتف  اللباقة على %01الشكل .. 
  ٌمضً فٌه ٌومه .. سٌقابل نوف ها هو شًء جدٌد .. ٌستطٌع أن

 ..  .. على األقل .. ال ٌجلس .. وتجلس معه ذكرٌاته
ولكنه ٌحس بحزن كبٌر .. بل شعور بالذنب .. إلى حد ما .. لٌس 

 كثٌراً على نوف .. وإنما على روان ..
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إخراً ٌشعر بهذه المشاعر بٌن الفٌنة واألخرى .. تباً .. لم صار م
 ترى ما الموضوع ؟!

 
  .. إنه اتصال .. من روان  الجوال نغماته وبعد نصف ساعة أصدر

 قالت : قصً ؟ ..
 ..  : أهال روان بارتباكتبدل صوته وقال لها 

اممم .. اسمع .. : بصوت تفوح منه رابحة األندرنالٌن قالت له 
  فقط لنصف ساعة.. ولكن أستطٌع أن أقابلك  ..  سوف أخرج الٌوم

 لٌس أكثر ..
وها هً روان .. فً  ..  ارتبك قصً حقاً .. الٌوم سٌجلس مع نوف

 ..  ٌوم واحد
 :لها فً فرحة ولكن كل هذا لم ٌبد على صوته .. بل بالعكس قال

  أخبرك بهالذي أود أن  شكراً لك ٌا روان .. هناك الكثٌر من الكالم
.. أنت ال تعلمٌن قٌنً .. لن تندمً أبداً على هذا األمر أبداً وصد.. 

 ..  كم أنت غالٌة علً
استمتعت روان كثٌراً وهً تسمع هذه الكلمة ، ولكنها تجاهلتها 

 أٌن نستطٌع أن نتقابل؟: فقالت وكؤنها لم تسمع .. 
فقال وهو ٌتصنع السذاجة : ال أعرف .. أي مكان .. هل ترٌدٌن أن 

 أي مول؟ نتقابل فً
فقالت روان : ال .. أنا سوف أكون فً شارع األمٌر سلطان .. ولن 
أستطٌع أن أبتعد كثٌراً من هناك .. سؤكون موجودة فً )دٌماجٌو 

 كافٌه ( .. هل تعرفه؟
 ٌتظاهر : ال تقلقً سؤعرفه ..لها وهو قال 

 ..  : ال تتؤخربحذرقالت 
 ..  قال لها : لن أتؤخر

 ..  وأقفلت الخط
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وفرٌدة .. مغامرة رابعة   مجنونة ا دارت فً رأس قصً فكرةوهن
.. ولكنه إن أخطؤ فٌها .. قد ٌضٌع كل شًء أدراج   من نوعها

 .. بل إنها مغرٌة للغاٌة .. جداً الرٌاح .. ولكن الفكرة مغرٌة 
 

 ..  رناد .. مرحباً : اتصل على رناد وقال لها
 ..  قالت له : أهال قصً .. لم أرك من فترة

 عنها ؟ ال لها : هل تذكرٌنً حبٌبتً التً كنت أكلمكق
التً ما خرجنا ٌوماً  قالت : بالتؤكٌد .. ومن ٌنسى حبٌبتك روان تلك

 ..  إال وكنت تتكلم عنها
 ..  قال : أرٌدك أن ترٌها

 قالت له باستغراب : ولكن .. ألن تغضب ؟
قة غالٌة .. ال بد .. رناد أنت صدٌ  قال : ال أرٌد أن ترٌها من بعٌد

.. وبصراحة أرٌدك أن   .. لربما تعرفٌن عنً كل أسراري  بحق
 .. بصراحة ٌهمنً كثٌراً رأٌك ..  ترٌها لتخبرٌنً رأٌك فٌها

 ok, I have noقالت رناد بطرٌقة تلٌق بسٌدة أعمال ناجحة: 
problem at all  .. 

  ستكون هناك 01لساعة ا..   دٌماجٌو كافٌهقال لها : جٌد سنتقابل 
 .. هل عندك مشكلة فً ذلك ؟

 .. nope:  قالت
 ..  قال: فلٌكن إذا

 
ٌا قمر .. سآتً ألمر : نوف .. وقال لها وبعد أن انتهى .. اتصل على

 ..  علٌك الساعة العاشرة .. فقالت : قصً ولكن الوقت متؤخر حٌنها
.. هذا هو الوقت   والدتً قال لها : ٌا حٌاتً ولكنً مشغول جداً مع

ستطٌع أن أخرج فٌه .. إن لم تستطٌعً ال مشكلة .. نستطٌع الذي أ
 .. األسبوع القادمأن نخرج 

.. اسمع   قالت هً بعد تفكٌر وعلى مضض فقط لترضٌه : حسناً 
 ..  أنت من لو مول .. ثم تؤتً لتؤخذنً دٌقاتًصسوف أخرج مع 
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 ..  قال لها : حسناً 
 

.. ٌتقابل مع ثالث  .. إنه مجنون وال شك  إنه ٌحس بقمة فً النشوة
 ..  .. هذا هو الجنون بعٌنه حقاً   مكان واحد فتٌات فً
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 الثالثلفصل ا

 
 

 نوف
 روان
 رناد

 
 .. قصً ذلك الخبٌر  ثالث فتٌات سٌتقابل معهن قصً فً وقت واحد

.. كٌف تم األمر ؟ وكٌف استطاع أن ٌوفق بٌن هإالء الثالثة .. هل  
 األمر كان معقداً ؟!كان األمر بهذه البساطة .. أم أن 

 
كانت الساعة السابعة والنصف حٌن كان قصً قد انتهى من الصالة 

وإن كان ٌصلً جمٌع صلواته فً المنزل ..   التً ٌقدسها بالفعل
 ولبس ثٌابه .. وخرج ..

أما الٌوم فكان أنٌقاً .. كما هً عادته .. إنه ٌعشق كل ما هو فخم .. 
.. وقمٌص برتقالً اً أنٌق اً سودأ وكالسٌكً .. كان ٌرتدي بنطاالً 

.. ذو أكمام مفتوحة بفرجة ضٌقة .. وأزرار براقة ..   طوٌل األكمام
تتألأل مع ابتسامة األضواء ..وكان هذه المرة حلٌق الذقن .. وٌزٌن 

نفسه بشارب عرٌض على رقم واحد .. محفوف األطراف .. ربما 
كل امرأة .. كان ٌحب أن ٌغٌر من شكله كل مرة .. وكؤنما ٌجعل 

 عملٌة خاصة .. وذكرى لها خصوصٌها ..
.. وراحت الموسٌقى التً ٌعشق .. تدب فً   الفارهة ٌارتهسركب 

السٌارة .. ومشً بها فً شوارع جدة التً تكون فً الصٌف 
مزدحمة عادة بالناس .. ولكنه كان فً مزاج معتدل .. حتى  وصل 

 .. فً شارع األمٌر سلطان.. مقهى دٌماجٌوإلى 
.. رابحة المعسل  المقهىداخل  قد .. كان  فً الثامنة إال عشر دقابق
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تعبق فً الجو .. والشٌشة أٌضاً بتلك النكهة الثقٌلة على األنف .. 
وصوت الموسٌقى التً تعرضها قناة روتانا تصدح بما ٌفترض أن 

 ٌكون فناً ..
  وطلب قهوةفً قسم األفراد .. على إحدى الطاوالت ..   جلس هناك

  كان ٌتوقع أن تتؤخر روان .. كثٌراً  قهوة تركٌة .. سكر زٌادة .. ..
.. ولكنها   ..  بالتؤكٌد ستعمل المستحٌل كً تكون فً الموعد المحدد

.. إنها سوف تحتال حتى تصل إلى هذا المكان ..   لن تقدر بالتؤكٌد
 ..  ولكنه لن ٌدع أي شًء للفرصة

. ٌنتظرها .. لتدخل معه من ... الملونة جلس هناك على تلك الطاولة
وبعد قلٌل .. كانت القهوة فً حضرته .. جلس ٌتؤمل  ..  قسم العوابل

.. وأخذته الذكرى   .. وهو ٌرتشف من القدح  القادمٌن والذاهبٌن
 ..  مجدداً .. إلى هناك

ال بد أن أقابلك .. األمر  ..  ولكنً ال أقدر أنا ..  "أرٌد أن أقابلك
 "..   ضروري
حرارة قلب قصً ترتفع روٌداً روٌداً .. ووصل إلى مرحلة  وراحت

  االحتراق ..وهو ٌتذكر الفلم المرٌع الذي ٌشاهده كل ٌوم فً مخٌلته
.. الفلم الذي ما فتًء ٌتركه حتى ساعات النوم .. وفً النهاٌة .. 

  ..وخرجت من فمه قطرات من الدم على الطاولة  أخذ ٌكح فً عنف
.. 

ر شٌباً فً الوجود الذي كان كل فً فلك خاص به لم ٌحرك هذا األم
.. مسح قصً بالمندٌل قطرات الدم من على الطاولة .. وأطبق 

 شفتٌه فً غضب .. كم ٌكره نفسه حٌن ٌفعل هذا أمام اآلخرٌن ..
..   .. كان قصً ٌعرف هذا جداً   إنه مصاب بدوالً شراٌٌن الحنجرة
بره الطبٌب أال ٌفكر فً .. أخ  وٌعرف أنه ٌعانً وقت نوبتها بشدة

..   .. إنه لٌس مرضاً خطٌراً   أي شًء قد ٌسبب له العصبٌة الزابدة
.. كلما تذكر الموضوع بعنف   ولكنه ٌجعله دابماً ٌتقٌؤ دماً من جوفه

والبعض اآلخر الناس تظن أن به مرضاً قاتالً ..  ما جعل..   وحدة
 شك أنه مصاب بالسل .. أو بمرض معدي ..
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  .. وبعد دقابق كانت روان تتصل على جواله  اً من الماءشرب كوب
 ..  .. قالت له بصوت خفٌض: أنا عند مدخل العوابل

رج خ.. و فً قسم الشباب قام قصً من هناك بعد أن دفع الحساب
وفً لحظات لٌجدها على باب قسم العوابل تنتظر .. ودخل معها .. 

وأوحى لها ..   ثٌراً .. وعٌناه ترمشان ك  فً غاٌة االرتباك أصبح
.. .. وكانت قد اختارت مكاناً عادٌاً بؤنها من تسٌطر على كل شًء ..

 وكان من الواضح أنها تحس بقلق ما ..
جلسا أمام بعضهما .. ومرة لحظة من الصمت .. أما قصً فكان 

 كٌف حالك ٌا روان ؟: ٌحدق فٌها طوٌالً  ثم قال بصوت مختنق 
وزاد الكحل من جمال عٌنٌها .. إال أن أزالت اللثام عن وجهها .. 

قالت هً شكلها باللثام وحدة كان أكثر جاذبٌة منها وهً كذلك .. ثم 
 ..  : أنا بخٌروجهها وبدت ابتسامتها على

 ؟كٌف ٌفتح موضوعاً : ماذا تطلبٌن قال لها بارتباك شخص ال ٌعرف
 ..  قالت : أي شًء .. ولكنً أفضل عصٌر الفراولة

 ..  سناابتسم لها وقال : ح
 ..  ..وصمت قلٌالً   ثم طلب من النادل عصٌر الفراولة وآخر لٌمون

فقالت بقلق وقد أحست أن الجلوس هكذا .. ال ٌعطً الكثٌر من 
.. لن أستطٌع أن أجلس   المعنى  : قصً .. لٌس عندي وقت كثٌر

 ..  هنا ألكثر من نصف ساعة
 ..  قال لها : أنا آسف .. ولكن بصراحة

 ..  بابتسامة برٌبة .. وقال : طار كل الكالم وأنا أراكثم نظر لها 
 ..  ابتسمت روان .. وقالت : ٌا هللا .. ألهذا الحد

بصراحة .. أنت ما شاء هللا : ل لها وهو مرتبك بتصنع غٌر ملحوظقا
 ..  جمٌلة جداً 

قصً .. ال أحب : لم تتمالك روان نفسها من االبتسام .. ولكنها قالت
 ..   الكالمهذه النوعٌة من 

 ولكن هذه أول مرة أراك فٌها ..  ..  قال لها : أنا آسف ما كنت أقصد
 ؟ما حة أنا أالحظ أنك حزٌنة .. لماذا: ولكنً بصرا ابتلع رٌقه ثم قال
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؟ لقد قلت لك هذا أكثر من مرة سر تلك النظرة الغرٌبة فً عٌنٌك
نً قصً على التلفون .. ولكنك لم ترضً أن تقولً لً .. روان .. إن

 .. وأنت تعرفٌنً جٌداً ..
 ما.. ولكنها ابتسمت وقالت :   صمتت روان ولم تعرف ما ترد

 الموضوع الذي جبت لتخبرنً به ..
.. أرجوك   .. أال تثقٌن فً  فقاطعها قصً : روان أنا هنا من أجلك

تكلمً .. أنت تقتلٌننً قلقاً .. أخبرٌنً .. ثم نرجع لما كنت أرٌد 
 الكالم عنه ..

 فقالت : ولكن ٌا قصً .. لٌس هناك ..
قال لها وعٌناه متسعتان على آخرهما : روان .. ال أستطٌع أن أفكر 

 وأنا قلق علٌك هكذا .. صدقٌنً ال أستطٌع .. ال بد أن تخبرٌنً ..
كان من الظاهر أنه صادق جدا .. وروان قد صدقت .. ولكن هذه 

ؤن ب..   ي بنتالشعور بٌنه وبٌن أ عمٌقتإحدى طرق قصً فً 
تتكلم عن نفسها .. ال .. بل تتكلم عن مشاكلها .. عن  ٌجعلها

..  همومها وأحزانها .. عن الثقل الذي ٌثقل عضالت كتفٌها ..
حتى تحس تجاهه باألمان واالطمبنان ..  ولتنفعل .. ثم ٌحتوٌها ..

بهذا  ابٌن إعجابهفٌستولً على عقلها وقلبها .. حتى تصل إلى خلط 
 ..   لهذا اإلنسان ابالراحة معه .. وما بٌن حبه اوإحساسه الشخص 

 
أما روان فجلست تتكلم فً البداٌة بشًء من التحفظ إال أنها ما لبثت 

.. فقد فارقت   .. كانت مشكلتها شخصٌة  أن انهارت بعض الشًء
.. وهً ترٌد أن ترجع   .. ألسباب تافهة  دٌقاتهاصإحدى أعز 
.. كانت متؤثرة جداً .. لدرجة   ال ترٌد دٌقتهاص.. ولكن   عالقتها بها

  .. وكان هنا دور قصً  أن عٌنٌها احمرت .. وكادت الدموع تسقط
.. قدم لها كامل   .. أن ٌحتوٌها .. وبالفعل كان بارعاً فً ذلك

.. وبقدرة عجٌبة تمددت هذه النصف ساعة إلى ساعة   إحساسه
لنهاٌة نظرت إلى ساعتها .. وفً ا  .. ولم تشعر روان بالوقت  وربع
 ..  ٌا إلهً .. لقد تؤخرت: وقالت
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 حتى أنا لم أنتبه للوقت .. قال لها مرتبكاً : أنا آسف 
 ..  أكلمك الحقاً : ابتسمت له وهً تلم حاجٌاتها بسرعة وتقول

ٌراً .. فعالً .. ثم نظرت فٌه للحظة وقالت : ولكنً ال بد أن أشكرك كث
.. لقد أرحت ما   ً .. شكراً لك كثٌراً لمن ٌسمعن ةلقد كنت محتاج

 ..  بقلبً فعالً 
 ..  قال لها قصً : أنا دوماً من أجلك فً أي وقت تشابٌن

 سوف أذهب اآلن .. ابتسمت وقالت : 
 سؤراك قرٌباً .. قال لها : 

 انتظرها حتى خرجتفابتسمت روان .. ومضت دون أن ترد .. 
اتصل ه .. وفً الطرٌق حتى ال ترى سٌارت ..  وخرج بعدها مسرعاً 

 على نوف وقال لها : أٌن أنت ؟
 le mall  قالت : أنا فً

 .. من معك ؟  قال لها : دقابق وأكون عندك
 .. حنٌن .. أال نستطٌع أن نؤخذها معنا صدٌقتًقالت له : معً 

: نوف .. أترٌدٌن أن تشاركنً فٌك أنثى وهو ٌستخف بها قال لها 
 ً هذا اللقاء أحد سواي وسواك ؟.. أترٌدٌن أن ٌكون ف  أخرى

 ..  ارتبكت نوف وقالت : ال .. ولكن
 ..  .. وإال سؤذهب  قال لها بصوت حاسم : نوف .. تعالً وحدك

 ؟  قالت له وهً تتصنع الضحك : لم أسمع كالمك أنا دابماً 
 .. كم أنت رابعة وأنت مطٌعة ..  قال لها : هكذا دوماً أحبك
.. كانت نوف مع قصً   . وبعد دقابق.  ابتسمت نوف رغماً عنها

.. وهو بكل قوة ٌتطلع فً   .. كانت تتطلع فٌه بهٌام  فً السٌارة
.. دون أن ٌبدو علٌه أنه قد افتتن بها كما ٌبدو علٌها   مالمح وجهها

 هً ..
.. دخل .. ولم ٌهتم   وبعد أن وصالً إلى دٌماجٌو كافٌة مرة ثانٌة

 ..  للحارس الذي رمقه باستغراب
..   ..  وتعمد أن ٌكون هناك نادل مختلف  وجلس فً مكان مختلف

.. حٌن   الساعة العاشرة ةمعلن تالدقابق قد اقترب قاربعكانت و
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 ..  اتصلت رناد
 ..  .. أهذه هً روان  وقالت : إنً أراكما

 ..  نعم: قال لها قصً بدون أن ٌبدو على وجهه أي تؤثٌر
.. إال أن نوف كانت فتاة ..   وقصً هنا لم ٌخلط ما بٌن روان ونوف

شفتها شبه ابتسامة  رنادقالت  ..  وهذا كل ما كان ٌهم رناد أن تراه
 ..  : حسنا

..   .. كان ٌجٌد التنكٌت  وجلس ٌتكلم مع نوف .. وهً تضحك
تلك النوعٌة من الناس التً إن  ..  خصوصاً لفتاة بسٌطة مثل نوف

.. وكان   ورابعاً ومثٌراً  .. رأت كل ما ٌفعله حبٌبها مذهال  أحبت
..   .. بل إنه زاد فً رومانسٌته اللٌلة  ٌبتسم بكل سحره وهو ٌكلمها

 ..  كان هدفه أن تراه رناد وترى كل ما ٌفعلفقد 
لقد مللت كثٌراً وأنا أنظر : وبعد ساعة .. اتصلت علٌه رناد وقالت

 .. ما رأٌك أن أذهب أنا ؟  لكما
 ..  .. إلى اللقاء  ناك عما قرٌبقال لها : ال .. سوف أكون ه

 انتظرٌنً قلٌالً .. 
 ..  تطلعت فٌه نوف فقال لها : ٌجب أن أذهب لوالدتً

 ..  قالت بنظرة طفولٌة : ولكننا لم نجلس إال ساعة
..   .. سنجلس مرة أخرى مرة  فقال : حبٌبتً .. ٌجب أن أذهب

 أعدك ..
 ..  فقالت له بخٌبة أمل وبصوت صغٌر : حسناً 

 
ولما كانت فً الطرٌق .. كانت صامتة طوال الوقت .. ولكن قصً لم 

غضبت أو ال .. حتى  ٌكلمها بكلمة حتى .. إنه ال ٌهتم كثٌراً أن
..   مرة ثالثة دٌماجٌو.. ورجع إلى   مول مرة أخرى أوصلها إلى ال

.. ابتسمت   .. كعادتها صلبة وقوٌة  ودخل .. كانت رناد تنتظره
 ة المعهودة وقالت : هذه هً روان ؟ابتسامتها القوٌ

 ..  فابتسم لها وقال : إنها هً ٌا سٌدتً
لقد استمتعت كثٌراً برإٌتكم سوٌاً أنتما : فقالت له بشًء من الجدٌة
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 االثنان .. أحسست أن هناك الزال من ٌحب برومانسٌة .. 
 قال لها وهو مبتسم : ومن ٌكون مع روان وال ٌحس بالسعادة ؟

 ..  أي مشاعر : ربنا ٌوفقكمقالت له دون 
هناك أمر أود أن آخذ رأٌك به ٌا رناد .. وال أدري .. هل ولكنه قال : 
 أستطٌع .. 

 sureفقالت رناد : 
..   لقد تغٌرت كثٌراً فً الفترة األخٌرةال أدري .. ولكن قال لها : 

نفس التفكٌر البدابً .. الطفولً .. وتلك الحركات الصبٌانٌة لدى 
الزالت تغضب منً كثٌراً .. ألنً أفكر  .. الزالت تإمن بها ..األطفال 

بطرٌقة عملٌة فً الحٌاة .. ترٌدنً رومانسٌاً .. حتى النخاع .. 
ترٌدنً فقط أرسل لها رسالة حب كل ٌوم .. وأكلمها لعشر ساعات 

 متواصلة .. ال أدري .. ولكنً بدأت أحس بؤنها لن تنضج .. 
وتر الثقافة .. والنضج .. والحٌاة لى كان ٌلعب على وتر خاص .. ع

العملٌة .. والموازنة بٌن الرومانسٌة والحٌاة االجتماعٌة 
.. وأخذ ٌتحدث عن حبٌبته التً بدأت فً اآلونة   واالقتصادٌة

.. ألنها   .. وال تحب أن تسمع عن مشارٌعه  األخٌرة تتجاهله
 ..  شخصٌة بسٌطة زٌادة عن اللزوم

 ..  ناد .. كم كنت أتمنى ان تكون روان بعقلكثم قال: بصراحة ٌا ر
.. ابتسمت   ابتسمت فً خجلمذ تعرف قصً برناد .. وألول مرة 

.. تعشى معها   رغماً عنها .. أما هو فلم ٌعقب على خجلها بشًء
 ..  .. وانصرف  .. ثم ودعها  المقهىفً 

 
 ..  بعد أسبوع

إن هذه الفتاة : .. قال فً نفسه  وبٌنما كان قصً ٌتكلم مع نوف
 ..  غبٌة بالفعل

.. ال شًء ٌمٌزها .. غٌر قلٌل من   وكان قصً قد مل منها جداً 
.. الذي ساعد على تصعٌده .. بعض أدوات الزٌنة   الجمال

.. فقرر أن ٌنهً عالقته بها فً المكالمة   ومستحضرات التجمٌل
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القادمة .. نعم إنه أمر لدٌه فً غاٌة البساطة ..إنه لٌس على 
.. كما   سٌكون قاسٌاً جداً  و ..  استعداد ألن ٌكمل مشوار الغباء هذا

 جرت العادة ..
 

 .. فقال لها : أٌن أنت ؟  اتصلت به نوف .. وأخذت تتكلم معه
 ..  قالت : أنا فً السوق

 ؟سوققال لها بقسوة : نوف .. أكل ٌوم تذهبٌن إلى ال
 موضوع؟قصً .. ما ال: جمدت الفتاة فً محلها لحظة وقالت

.. صرت باردة جداً   قال لها بعصبٌة : الموضوع أنك ال تحبٌننً
.. وكل ٌوم تخرجٌن إلى السوق .. ال بد أن هناك شخصاً آخر   معً

 ..  فً حٌاتك
.. وبدأت تتكلم وتقول : قصً ..   نوف جنت .. لم تعرف ماذا تفعل

 ..  أنا لم أقصد شٌباً .. قصً .. دعنا نتفاهم ؟ نت عصبً هكذلم أ
.. قصً هذا انسٌه من حٌاتك   قال لها : انسً كل شًء ٌا نوف

 ..  .. واعتبري كل الذي بٌننا انتهى  تماماً 
  .. وبدون أن ٌطرف له جفن  بكل قلب باردا! .. هكذ  وأقفل الجوال

.. والزال الخاتم   .. ربما كل هذه القسوة ألنه كان ٌعزف قبل قلٌل
 ..  ه تذكر.. وألن  البالتٌنً فً إصبعه

.. لقد شطب هذه   أخذ الجوال ٌرن .. وقصً وكؤنما ال ٌسمع شٌباً 
ولكن النهاٌة لم تكن بهذه الطرٌقة ..   الفتاة من حٌاته إلى األبد

 السخٌفة .. لقد كانت بداٌة النهاٌة .. 
 
 

 وفً نفس الٌوم اتصل رناد .. رد علٌها قصً بصوت متعب ..
 قالت له : ما بك ٌا قصً ؟

 ..  لها : ال شًءقال 
 .. قل لً ماذا حصل  قالت له : قصً صوتك غرٌب .. إنه ال ٌعجبنً

 .. 
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 ..  قال لها بصوت متحشرج : لقد ذهبت منً روان
 صمتت قلٌالً رناد .. ثم قالت : ماذا تقول ؟

 ..  قال لها : لقد انفصلنا أنا وروان
 قالت له : ماذا حصل ؟

 ..  صمت قصً قلٌالً 
 .. هل أستطٌع مقابلتك ؟ ثم قال : رناد

 ..  قالت : حسناً .. نتقابل فً الهٌلتون كالعادة
 ..  قال لها بصوت واهن : حسناً 

  .. وكان قصً قد أجاد التمثٌل  وبعد نصف ساعة كانا فً الهٌلتون
  تخلت عنه بمنتهى البساطة قد .. جلس ٌحكً لها .. كٌف أن روان

 .. 
.. فقط كانت   كانت ال تحبه أن روان وكٌفوجلس ٌتكلم مع رناد .. 

.. لم ٌكن ٌعنً  لها.. وأن الكالم الذي كان ٌقوله   تمضً وقتها معه
 .. ورناد .. ال تعرف ما تفعل  .. وجلس ٌتكلم  لها شٌباً على اإلطالق

..   .. وحل محلها تعاطف كبٌر  .. لقد فقدت قوة شخصٌتها 
أنها تود أن تعطً .. وأحست   استعادت هذه الفتاة أنوثتها الضابعة

.. بل كثٌراً من الحنان .. كٌف ال وقصً هو   صدٌقها بعض الحنان
..   إنها بال أصدقاءبل باألصح .. ..   الوحٌد اآلن فً حٌاتها الصدٌق

إنسان ٌكون له معنى ..  أي من وبال حبٌب .. إن حٌاتها كلها فارغة
ٌُحفظ له الود .. وقصً ٌمثل فٌها شٌباً كبٌراً .. ال تستطٌع أن  و

رناد .. ال أعرف ماذا : .. وفً النهاٌة ..  قال لها  تتجاهله بسرعة
.. جمال .. ما شاء   كنت ألفعل من دونك .. رناد أنت إنسانة رابعة

.. وعقلٌة تجارٌة .. انت ٌا رناد فٌك كل المواصفات   .. وفكر  هللا
 التً ٌتمناها أي إنسان ..

  .. ولكنها قالت بثبات : أنت تبالغ  لم تتمالك رناد نفسها من الزهو
.. 

 ..  .. أنت تعنً لً كثٌراً ٌا رناد  فقال لها : ال أنا ال أبالغ
وتطلع فً عٌنٌها .. تلك النظرات على الرغم من أنها بعٌدة عن 
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..   تصرٌح بالحب .. ولكنها جعلت رناد تحس بشًء غرٌب جداً 
كان كل منهما قد .. وبعد نصف ساعة   بشًء من األنوثة فً نفسها

 ذهب إلى بٌته .. 
.. رسالة   وصلت رسالة إلى رناد .. من قصً ..  وفً الطرٌق

..   كلمات الشكر.. ولكنه متواٍر خلف ستار من  إعجاببكالم  مطعمة
 ..   ابتسمت رناد .. وأحست أن قصً هذا أكثر من مجرد صدٌق

 
مجرد تصرف  لم تكن تلك المقابلة التً عمد إلٌها قصً لرناد وروان

ري رناد .. الرومانسٌة كان قصً ٌرٌد أن ٌُ  مجنون فحسب .. بل
ب بكل كٌانه .. ح.. وٌ  .. وكٌف أنه إنسان عاطفً جداً   كاملة

.. إنه نفس   لٌجعلها تتمنى ولو فً نفسها أن تحظى ٌوماً بهذا الحب
.. ٌضحً   الشعور الذي ٌنتابنا ونحن نرى فلماً عاطفٌاً لقصة حب

.. نفس األمنٌة   طراف فً هذه القصة من اجل الطرف اآلخرأحد األ
.. فماذا لو كان هذا اإلنسان أمامك   أن ٌحبنا شخص بهذه الطرٌقة

.. بكل هذا الشغف .. بكل هذه األحاسٌس .. وأنت تعرف أٌن ٌمكن 
كان ٌرٌد أن ٌغرقها فً بحر رومانسٌاته لٌرٌها  أن ٌصل بحبه لك؟

ٌة .. ورغباتها كإنسانة .. حتى تعرف .. أنه شٌباً من حاجٌاتها الفطر
بها بالكامل .. .. أح  نه إن أحبأ ..  أعطى بال حدود .. إن أحب فتاة

..   .. أحبها ولم ٌرضى أن ٌتركها لنهاٌة العمرا بغٌر وعً أحبه
 عاطفً ..التجوٌع الببساطة إنها سٌاسة 

 
.. إال أن   فً غرامه ولم تمضً فترة طوٌلة .. حتى وقعت رناد

.. مثلما فعل تماماً مع روان ..   قصً لم ٌخبرها أبداً بؤنه ٌحبها
.. إال   .. ولم ٌقل أبداً أنه ٌحبهما  كالهما قال لهما أنه معجب بهما

 ..  .. وكانت تلك مشكلة لم ٌحسبا لها حساباً   أنهما فهما أنه ٌحبهما
 

..نوف .. ما زالت تتصل   كان الموعد لٌنهً كل عالقاته بعد أسبوع
..رناد ..   روان .. تعلقت به كثٌراً  .. وأحبته ..  كل ٌوم باستمرار
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 .. ولكن بعقلها .. تطورت العالقة .. وأصبحت تحبه 
.. فسوف ٌسافر إلى فرنسا   وكان علٌه أن ٌنهً هذه العالقات

.. قبل بداٌة الدراسة التً كانت على وشك   لٌمضً فٌها أسبوعٌن
.. ثم إنه مل .. فوقته كله ٌضٌع   ء .. وحٌنها سٌكون مشغوالً البد

 ..  الواحدة تلو األخرىب.. وبدأ   بٌنهن
 

 .. لم تصدق هذه الفتاة .. أن قصً أخٌراً رد علٌها  اتصل على نوف
 ..  .. قال لها : نوف 

 ..  قالت له : قصً .. ٌجب أن نتحدث
.. ما كنت أقصد ٌا   قال لها بنعومة وبصوت دافًء : نوف أنا آسف

 ..  نوف
صمتت نوف .. ثم قالت : قصً .. من ذلك الٌوم لم أخرج إلى 

 ..  .. أقسم لك  السوق مرة أخر
 ..  قال لها بعد صمت : نوف .. ٌجب أن أخبرك الحقٌقة

 قالت نوف باستغراب : أي حقٌقة ؟
 ..  قال لها : نوف لن تصدقً

 قالت له : قصً .. أقلقتنً ما األمر ؟
  ال لها : نوف .. لقد أنهٌت العالقة بك .. لسبب خارج عن إرادتًق

 .. ولكنً ما كنت أرٌد أن أظلمك وأنهً العالقة بهذه الطرٌقة البشعة
 ..  .. ما كنت أقصد ٌا نوف صدقٌنً 

 قالت له وهً منفعلة : ما األمر ؟
 ..  .. مرٌض  قال لها : نوف .. أنا

 ..  نوف توقفت .. ولم تعرف ما تتكلم
.. سؤسافر .. إلى فرنسا   قال لها : أنا مصاب بمرض خطٌر ٌا نوف

..   .. وقد ال أعٌش  .. ألجري عملٌة خطٌرة .. فً الحبل الشوكً
 ..  .. ال أرٌدك أن تتعذبً بعد موتً  لذلك أرٌد أن أنهً هذه العالقة

 ..  صمتت نوف .. ثم قالت : قصً .. هل تمزح
.. فً مثل هذه   مزح معك ٌا نوففقال لها : وهل اعتدت أن أ
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هل تشكٌن مرة بؤنً قد  ..  أنت أكثر إنسانة تعرفنً حقاً  ؟األمور
نوف .. هل آتً لك بالتقارٌر كً  ؟قولً لً مرة واحدة ؟كذبت علٌك

 ..  .. حرام علٌك ٌا نوف حرام  تصدقٌنً
.. فقالت وهً تبكً : أصدقك ٌا   وهنا لم تستطع نوف أن تستحمل

.. ولكن .. كٌف ٌحصل هذا .. هذا غٌر ممكن    أصدقكقصً .. وهللا
.. ال بد أن  لطرٌقةاٌا قصً .. مستحٌل أن ننهً قصة حبنا بهذه 

حتى النهاٌة .. ال أستطٌع .. لن أستطٌع أن أنسى كل الذي  قاتلن
 واحدة ..بٌننا بمكالمة 

ه ح ٌقول لها : إناولكن قصً لم ٌدع لها فرصة إلكمال ما تقول فر
 ..  الوداع .. ٌا أجمل من عرفت فً حٌاتً

.. حسناً .. ماذا لو نجحت   قال له وهً تبكً : ولكن ٌا قصً
أنا سوف أنتظرك .. سوف أظل مخلصة لحبنا .. سؤكون  ..  العملٌة

... 
: إن نجحت العملٌة .. فقد أكون مشلوالً  قاطعها قصً وهو ٌقول

 ..  .. أو أكون قد فقدت بصري وسمعً  رباعٌاً شلال 
.. وهً تقول كالماً   نوف لم تعرف ما تقول ظلت تبكً .. وتبكً

جوالً  ؤلغًسغٌر مفهوم .. أما هو فقال مكمالً بنفس التراجٌدٌا : 
 ..  .. ولكن تذكرٌنً ٌا نوف .. أنً أحببتك من كل قلبً هذا

 ولكن نوف تقول له : أرجوك ٌا قصً .. اسمعنً ..
 ع ٌا قلبً .. الوداع ..فقال لها وكؤنه ال ٌسمع : الودا

 ..  سماعة الهاتف أغلقو
ال إنها لٌست غبٌة ولكنها .. لهذه الدرجة  إن هذه الفتاة لٌست غبٌة

.. ومن ٌكون فً موقف نوف .. وٌسمع   عمٌاء .. عمٌاء الحب
.. سٌعذر هبل   .. سٌعذر بالتؤكٌد نوف  االكالم ممن أحبته بؤذنٌه

. فعلى الرغم من بساطة الحب الذي أصاب نوف .. وعلى كل .
نهابٌاً هذا الجوال .. بل وحذفه من الخدمة  قغالاالطرٌقة .. إال أن 

واستبداله بجوال آخر .. أمر فً غاٌة السهولة .. سٌنهً أمر نوف 
من حٌاته .. إنها فتاة عادٌة .. وال تستحق أكثر من أسلوب عادي 
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 إلنهاء العالقة ..
بآالم ال حصر لها  عرشلس قلٌالً ثم ولكنه بعد أن أنهى المكالمة .. ج

.. ودخل الحمام .. وفتح الماء   .. وأحس أنه ٌختنق  فً صدره كلها
 ..  .. وأخذ ٌكحفً البانٌو   البارد على رأسه

وامتأل البانٌو بالدم .. بلون أحمر .. وراحت أنهار وردٌة تمشً فً 
اٌة كل عالقة .. هكذا هً عادته .. بعد نه  بطء  بعد أن اختلط بالمٌاه

 ..  .. كثٌر من الدماء  .. كثٌر من األلم  ٌنهٌها
وأقفل جواله لمدة ٌومٌن .. لم ٌستطع فٌها حتى أن ٌرد على روان 

 ..  .. وكان الدور آتٌاً على رناد  .. أو حتى رناد
.. اتصل على رناد التً قالت له : قصً ..   وكان ال بد له أن ٌنهٌها

 ..  جداً  أٌن كنت ؟لقد قلقت علٌك
قال لها بصوت ملًء بالسعادة : رناد .. أنا أسعد إنسان على وجه 

 ..  .. أنا جداً سعٌد  األرض
 فرحت رناد وقالت : أفرحنً معك .. وقل لً ماذا حصل ؟

 ..  .. أخٌراً ٌا رناد  قال لها : أخٌراً .. رجعت روان لً
 مل بال حدود.. أصابتها خٌبة أ  أما رناد فصعقت .. ولم تعرف بم ترد

.. ولكنها تماسكت وقالت   .. وأحست أنها تتالشى فً هذا العالم 
 ..  ببرود : جٌد .. الحمد هلل أنكما عدتما لبعض
.. وأنه فً كل مرة   كانت تعلم أن قصً لم ٌقل لها أبداً أنه ٌحبها
أعٌش حٌاتً أن ..و  ٌتكلم عن روان ثم ٌقول .. ٌجب أن أنساها

.. حتى إنه قال لها   توقعت أن العالقة ستعود .. ولكنها ما  اآلن
.. ثم قال لها : سؤسافر   .. لم تسمع منه حرفاً واحداً   كالماً كثٌراً 

 ..  إلى فرنسا قرٌباً ألشتري لها من هناك فستان زفاف
.. كانت تحاول أن تستعٌد قوتها التً خانتها   لم تعرف رناد بم ترد

.. وعقلها الذي اعتقدت أنه   رحت به.. وذكاإها التً طالما ف  أخٌراً 
.. ولم تعرف أن واحداً مثل قصً سٌكسر شوكتها   ٌوزن بالذهب

 ..  وكلنها قالت : هللا ٌسعدكم ..  القاسٌة
.. ولكن اعذرٌنً   فقال لها قصً : أراك على خٌر ٌا أعز صدٌقاتً
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أنت تعلمٌن .. كٌف  ..  فبعد زواجً .. لن أستطٌع أن أتحدث معك
اد .. صحٌح أنها لم تفهم حتى اآلن معنى عالقة الصداقة بٌن هً رن

رٌج أن أ.. وأنا فقط   رجل وامرأة .. ولكن ماذا أفعل إن كنت أحبها
أنت .. سؤذكرك إلى آخر ٌوم من حٌاتً ..   على كل شًء أشكرك

 أروع إنسانة ٌا رناد ..
ال علٌك .. لم : أما هً فتمسكت بآخر ما لدٌها من قوة وهً تقول

 ..  .. أراك على خٌر  ٌباً ٌذكرأفعل ش
ثم عمدت إلى إنهاء المكالمة بهدوء .. حتى ال ٌظهر ما كان ٌخبا 

..   .. بكل األلم  .. ثم  وراحت دموعها تناسب من فوق خدٌها  قلبها
 ..  ولكن بدون صوت

أما قصً .. فال داعً أن نصف المشهد البشع الذي تنتهً به كل 
 ..   .. ومضً ٌومان آخران  عالقة

فكر قصً كثٌراً .. كانت روان وحدها دون   وهما جاء دور روان
غٌرها مختلفة عن الباقٌن .. ربما لو كان قصً منذ زمن .. كان 

بالفعل .. إنها  ألنه أحبها قلٌالً سٌكون كل شًء مختلفاً .. ربما 
إنسانة طٌبة وعادٌة .. ولكن العادة .. والشهوة السادٌة التً كانت 

غى على صوت العقل .. كانت رغبة فٌه .. لم تستطع لدٌه .. تط
توسالت قلبه .. أن تسٌطر علٌها ..  بل إن هذه الرغبة الشٌطانٌة 

الدفٌنة فٌه .. تحولت إلى مارد عمالق .. أخرج كل طاقاته .. حتى لم 
 ٌستطع قصً أن ٌقاوم ما سٌفعل ..

مع منه .. بعد أن كانت تس  أٌام 4كان قد تركها بدون اتصال لمدة 
.. اتصل بها   فً الٌوم على األقل مكالمة أو حتى رسالة بالجوال

.. تعتبر أفضل نهاٌة أنهى بها قصً   .. وهذه المحادثة بحق  أخٌراً 
 ..   عالقته مع فتاة

 قال لها : روان .. كٌف حالك ؟
: قصً .. أهالً .. لقد قلقت علٌك .. أٌن وصوتها القلق ٌسبقها قالت 
 كنت ؟

.. أرٌد   : روان .. أعلم أنك غاضبة منً .. ولكن بصراحة قال لها
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 ..  أن أتحدث معك فً موضوع مهم
أربعة أٌام .. لم أسمع  قالت روان بتساإل : قصً ما الموضوع ؟

 ..  منك شٌباً .. قلً أرجوك
..   قال لها : روان .. وقبل كل شًء أرٌدك أن تسمعٌنً إلى النهاٌة

. فستسمعٌن منً كالماً ألول مرة قد وأرجو منك أال تقاطعٌنً .
.. لقد جلست هذه األٌام   .. وأنا أعً كل كلمة قلتها  تسمعٌنه

 ..  األربعة .. فقد ألقول لك ما أود قوله اآلن
 ..  قالت روان وهً تحس بالخوف : أنا أسمعك

  قال لها : روان .. ذلك الٌوم .. لم أعرف لَم لم أقل لك كل هذا الكالم
.. روان   ٌد أن أوضح لك .. ولكن الكلمات انعقدت بلسانً.. كنت أر

..   .. أنا .. أنا إنسان وحٌد جداً .. على الرغم من أصدقابً الكثر
وعلى الرغم من أنً أخرج باستمرار .. وعلى الرغم من حٌاتً 

.. إال أنً أحس بوحدة غٌر عادٌة .. وإن كنت ترٌدٌن   المشغولة
فً وسط أهلً ..  ..  ذ زمن لٌس بالٌسٌر.. كنت وحٌداً من  الصراحة

أنا ٌا روان .. إن مت فلن ٌبكً علً أحد .. أو  ؟هل تعٌن ما أقول
 ..  ٌطرف له جفن

 قالت روان بؤلم : لم تقول هذا ٌا قصً ؟
  قال لها : روان .. أنت ال تعلمٌن .. عشت فً حٌاتً أٌاماً عصٌبة

.. روان سؤخبرك   ملها.. وتغٌرت حٌاتً بؤك  .. حتى قابلتك ٌا روان
.. سؤخبرك ألنك األنثى   .. ألنك فتاة غٌر عادٌة بكل المقاٌٌس

.. ألنها األنثى الوحٌدة   الوحٌدة التً أظنها قادرة على فهم ما أقول
.. سؤخبرك ألنك الوحٌدة التً من   التً ستفكر بقلبها وعقلها معاً 

ن أن أأتمنها على .. ألنك الوحٌدة التً ٌمك  الممكن أن تفهمنً جٌداً 
  .. روان .. أنت إنسانة غٌر عادٌة  ما ال آمن علٌه أحداً فً العادة

.. روان .. صحٌح أنك   .. تكفٌنً طٌبتك .. ورقتك .. وخفة دمك
.. ال   ثٌرٌنك.. ففً التلفاز فتٌات   لست أجمل فتاة رأٌتها فً حٌاتً

ٌنً .. ولكنك فً ع  تستخفً بعقلً وكالمً .. فانا أحب الصدق
مالك بؤجنحة وردٌة .. ٌطٌر فً دنٌاي .. وٌجعلها نسابماً .. وٌنثر 
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 ؟ .. روان هل تسمعٌننً  علٌها وروداً 
: نعم  ولكنها كانت تحس بالقلق وهً تقول..   ذابت فً سحر كلماته

 ..  أسمعك
..   قال لها : روان .. بعد أن تعرفت علٌك .. أصبحت حٌاتً مختلفة

اجله .. صار لً وقت أكافا به نفسً ..  أصبح لً طموح أعٌش من
 .. هل أخبرك بؤمر على أال تسخري منً فٌه ؟  حٌن أتحدث إلٌك
 قالت : ما هو ؟

  قال: كثٌراً .. وبٌنما أنا أجلس مع نفسً .. أقول .. روان .. روان
.. به شًء ال   .. أنت ال تعلمٌن كم اسمك ساحر ولطٌف ورقٌق

نه بالفعل ٌجلب لً سعادة كبٌرة وأنا أستطٌع وصفه بالتحدٌد .. ولك
  .. أحس أنً حٌن أتحدث إلٌك .. أنك تفهمٌننً قبل أن أتكلم  أقوله

 .. .. ٌكفٌنً .. أنك أكثر إنسانة طٌبة فً حٌاتً
وعند هذه أحس قصً بنار تخترق ضلوعه .. أحس أنه ٌكاد ٌتقطع 

نٌه لكنه أغمض عٌمن الوجع .. أحس أن جلده ٌكاد ٌتساقط عنه .. و
 ..  : روان .. أنت مالك .. وراح ٌكمل ..

قالت روان وهل تحس أن الدنٌا بها تدور : أنت ألول مرة تقول هذا 
 . ..  الكالم .. ثم إن الموضـ

قاطعها وقال : روان .. لٌس هذا كل ما أود قوله .. هناك أشٌاء 
..   أخرى .. ال بد لً أن أوضحها .. ٌجب أن أخبرك بموضوع هام

ة ال تؤتً كثٌراً .. وشجاعتً تخوننً دوماً .. كنت أرٌد أن والفرص
.. ولكنً لم أستطع ..ولكن إما  دٌماجٌو من أول ٌومأقول لك هذا فً 

 اآلن .. وإال فسوف أصمت إلى األبد .. وأنا ال بد أن أخبرك ..
.. فتابع : روان .. أنا الزلت طالباً فً   صمتت روان وهً تسمع

.. وربما أكثر   ً أمامً حوالً أربع سنواتكلٌة الصٌدلة .. وبق
.. وأنت فتاة جمٌلة   حتى آخذ الماجستٌر الذي لن أرضى بدٌالً عنه

  .. ملٌبة بالفتنة والحٌوٌة .. فً عمر الزهور .. بل أنت كل الزهور
..   .. أجد نفسً مذنباً أن أتركك هذه السنوات وأن أربطك معً

ال ٌمكن أن أقوله ألي بنت ألنها لن روان .. إنً أتكلم معك حدٌثاً .. 
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 ..  .. أما أنت .. فؤعلم أنك على األقل تفهمٌن  تفهمه أبداً 
.. وبصراحة ..   روان .. فً الحقٌقة هناك شًء لم تعرفٌه عنً قبالً 

  .. فهذا الموضوع سر كبٌر فً حٌاتً  لن أستطٌع أن أخبرك به أبداً 
.. 

لهن البنات  البنات .. إال أنكل الناس تحب األسرار .. الشباب .. و
.. قصً هنا لم   شخص الغامض الملًء باألسرارتقدٌر خاص لل

 ..ٌقصد أن ٌتكلم عن سره .. ولكن مجرد سر .. أي سر 
 قالت : أال تستطٌع أن تخبرنً به ؟

.. حٌنها   قال لها : إن أخبرتك به .. لن فسوف تنتهً حٌاتً كلها
بل لن أبالغ إن قلت لك بؤنً  ٌجب أن ال أذكرك حتى فً خٌالً ..

.. فسؤحرق   .. إن قلت لك السر  سؤهاجر إلى أي مكان فً العالم
.. كتب على غالفه بؤحرف من   كتاباً رودٌاً .. كتاب ال أمل منه أبداً 

 ..  ذهب .. روان
 ..  قالت روان .. وهً مختنقة : وتنسانً

فتاة .. ٌمكن  .. أنت أروع  قال لها : روان .. ال أستطٌع أن أخدعك
.. ولكنك على األرجح ستقابلٌن شخصاً أفضل منً   أن ٌعرفها إنسان

.. ولكنً أخفٌت عنك   .. أنت عرفت كثٌراً من األشٌاء عنً  بكثٌر
  .. كنت أخفً الجانب الذي ال أحب أن ٌراه أحد  أشٌاء أخرى كثٌرة

.. ولٌس هذا   .. لذلك مهما قلت لك .. فهناك شخص أفضل منً
.. روان .. إن   .. ولكنً حقاً أرٌد سعادتك  نى أنً شخص سًءبمع

.. سؤكون حزٌناً جداً .. ولكنً راض .. على   تزوجت شخصاً ما
.. أن هذا الشخص سٌعطٌك أكثر مما أستطٌع   األقل .. سؤعلم حٌنها

.. وحٌنها سؤكون سعٌداً ألنك   .. ألنه سٌكون أفضل منً بالتؤكٌد  أنا
 ..  سعٌدة
مهما كان هذا السر .. وصوتها مختنق بالدموع : قصً .. قالت 

 فنحن نستطٌع أن نجد له حالً ٌا قصً .. 
قال لها بجزم : ال ٌا روان .. ال أستطٌع أن أعٌش سنتان من تؤنٌب 

.. وأنا أرى زهرة شبابك تذبل .. وأنت تنتظرٌن فً النهاٌة   الضمٌر
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..   ٌر أو فارس مغوار.. أنت .. أنت ال ٌستحقك إال أم  شخصاً مثلً
 ..  ال شخصاً مثلً .. صدقٌنً أنت تستحقٌن شاباً أفضل منً

 ..  أحبك ٌا قصً.. ولكنً قالت وصوتها ملًء بالبكاء : ولكنً 
 ..   وأنا:الها بصوت كؤنه كان ٌنتظر كلماته قال

" ومرت أخرى .. أحس قصً بقلبه ٌكاد ٌخرج من صدره .. 
ٌؤلفه قبالً .. أحس أنه ٌتعذب ..  وراحت ضرباته تزداد بعنف لم

أحس أن أحداً ٌهوي علٌه بمطارق فوالذٌة .. على رأسه وٌهشمها 
.. ولكن كؤنما إحساسه وقلبه .. كٌانان منفصالن تماماً .. فتابع كما 

 كان مخططاً له ..
ال .. ال .. لست  : بتر كالمه وقال بعد ثوانً بشًء من العصبٌة

هذه .. لست أجروء أن أتفوه بما ال أجروء على أن أقول كلمة ك
  .. ولن أقولها أبداً .. لٌس ألنً لست كذلك ٌا روان  أستحقه أساساً 

.. لٌس إال أنً بذلك أكون قد فعلت الصواب الذي ال ٌعذبك .. فعلتها 
 ..  .. وأنا أموت من األلم

  ولكنها قالت ببكاء : ولكنً ٌا قصً أحبك .. ولن أحب أحداً سواك
.. 

 لها : روان .. أرجوك ال تكملً .. روان أنا ال أستحق هذه الكلمةقال 
كان مجرد استلطاف ..  ,, .. وحاولً أن تفكري أن كل ما تكنٌنه لً 

 ..  .. روان  .. فؤنت أمٌرة هذا الزمان  مجرد تقدٌر . مجرد معزة
..   وهنا وصل قصً ذروة األلم .. ثم أخذ قصً ٌكح فً عنف بالغ

 ..  لى األرضٌة الرخامٌة فً الصالةوتناثر الدم ع
 وكانت روان تهتف هناك : قصً ما بك ؟

.. كان قصً خاللها ٌلهث من التعب ..   ومضت لحظات من الصمت
ثم رجع للهاتف وقال وهو  ..  وقطرات العرق تنحدر من جبٌنه

روان .. أنا أستطٌع أن أقبل أن أكون صفحة صغٌرة : مرهق بالفعل
.. أرجوك ال   أنك أضخم مجلد فً حٌاتً أنا.. رغم   من حٌاتك

.. أرٌد أن اطلب شٌباً   تقولً شٌباً .. فقط إن كنت أشفقت علً
 ..  واحداً 
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 ..  كانت روان تسمع وهً تبكً
قال لها : أرٌد فقط أن تذكري أن هناك إنساناً .. تهمٌنه كثٌراً فً 

. وصدقٌنً .. وأنا أتمنى لك السعادة األبدٌة مع زوجك .  هذه الدنٌا
.. إن تزوجت من ٌحبك بحق ..   سؤكون أسعد شخص فً الدنٌا

 ..  وٌعرف قدرك مثلما أنا أعرفه على األقل
رقمً هذا  ؤلغًس.. فقال لها :   أما روان فكانت ال تتوقف عن البكاء

  .. إلى اللقاء ٌا روان .. إلى اللقاء ٌا من أحببت  ٌا روان إلى األبد
.. 
 

.. ثم راح ٌستند بالنافورة الرخامٌة .. وأخذ   وأقفل قصً الجوال
 .. لقد قال الٌوم أشٌاًء كثٌرة  .. وقطرات الدم تتناثر هنا وهناك  ٌكح

كان صادقاً حٌن تمنى أن تجد ..   .. وكان من ضمنها ما هو صحٌح 
 .. كان ٌقول هذه الكلمات من كل قلبه  روان من تحبه وٌحبها بصدق

 .. 
جوال والدته وأنفاس ال تكاد تسمع ..اتصل على وبؤصابع مرتجفة .. 

.. فقال لها   .. ردت علٌه والدته .. وبعد لحظات مع االنتظار الرتٌب
 ..  : أمً .. أنا .. أنا .. مرهق جداً 

.. وسط قطرات   وغامت الدنٌا من بٌن عٌنٌه .. وسقط على األرض
 ..  لالمعةاالدم 
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.. وقعتها على األرض .. نسٌم الورد .. وقسماتها .. كالمالك هً 
تحاكً .. أروع مناظر الطبٌعة جماالً ورقة وأنوثة .. طاهرة كٌنبوع 

 من النور .. رقٌقة .. كسحابة بٌضاء ..

 

 

  

 

العسلرح ف  
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