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 الفصل األول

 

 

 فرح  .. 

طالبة فً الصؾ الثالث الثانوي ..  إنها لٌست فاتنة فً شكلها  .. 
إنها لٌست جمٌلة .. ولكنك تحس بالعدٌد من المشاعر حٌن تراها 

للوهلة األولى  .. تحس براحة ؼرٌبة تتسرب إلى نفسك فً لطافة  
.. تدهشك حقاً براءتها المتناهٌة .. التً تلوح فً عٌنٌها السوداء .. 

ود  .. وعندما تضحك .. تصؽر عٌناها فً جمال ممتع صفاء بال حد
ساحر .. ٌجعل النظر فٌها .. فرصة نادرة .. تستحق أن تؽامر لكً 

ترى هذه الظاهرة الطبٌعٌة اآلسرة .. وجهها المستدٌر الوضاء 
ٌناسب تسرٌحة شعرها األسود القصٌر .. الذي ٌرقص كما ترقص 

.. وٌنساب من بٌن كتفٌها السٌدات الراقٌات  .. بكل هدوء وكثافة 
فً نعومة فابقة  .. ونؽزة صؽٌرة فً ذقنها .. تجعلها أكثر طفولة 

 وبراءة .. 

وإذ ما دققت النظر فً شفتٌها .. أحسست بأن الكرز قد نبت من 
شفتٌها المعاً .. تخلبك ابتسامتها الطٌبة  .. وكأنها مالك وردي .. 

ا .. ترٌد أن تبحث لها منزهة من اآلثام واألخطاء  .. حتى أخطاؤه
عن أي عذر  .. إنها ناعمة .. وتستحق لقب أنثى عن جدارة 

 واستحقاق ..

وصدق أن صوتها ستتمكن من سماعه من جسدك كله  .. حتى إنه 
 ٌعبر الجدران والحدود كلها كأنها عزؾ ألوتار قٌثارة سحرٌة ..

 ورؼم ذلك تدهشك الهاالت السوداء التً تبدو جلٌة فً كثٌر من
األحٌان عندما تنزع تلك النظارة الرقٌقة  .. التً ال ٌحدها برواز .. 
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تكسو محٌاها كلما رأٌتها وحدها سمات الحزن الشفاؾ .. مع أنها 
 تبتسم كلما طالعتها .. 

تحادثها .. فتجدها مهذبة بعفوٌة .. تنقصها الخبرة فً تعامالتها  .. 
لبٌة  .. والواقعٌة التً بل ٌنقصها فعالً .. سوء الظن .. والنظرة الس

تمكنها من العٌش فً زمننا  .. ولكنها لٌست ؼبٌة .. ٌمكنها أن تفهم 
وتتعلم .. ولكن األذكٌاء الذٌن عاشروا الحٌاة .. ٌلقبون هذا النوع 

 من الناس بـ ساذجة  .. 

 فرح

تعٌش فً بٌت والدها .. األستاذ : "أٌمن العسل" .. رجل بسٌط من 
حلمه فً الحٌاة .. بتوفٌر الحٌاة الكرٌمة  عامة الناس .. حقق

ألبناءه .. وبالمستوى المعٌشً المناسب .. لتربٌة أسرة ال ٌنقصها 
 إال ما ٌزٌد عن حاجتها ..

أختها الكبٌرة ..  "منى" .. تزوجت بعد الثانوٌة العامة .. وسافرت 
مع زوجها إلى الرٌاض ..  لٌعمل فً إحدى أهم شركات اإللكترونٌات 

 ..  هناك

أما أخوها الكبٌر "محمد" .. فٌعمل فً شركة الهاتؾ .. بعد أن 
تخرج من كلٌة االتصاالت .. وله صفقاته الصؽٌرة من عالم العقارات 
التً أقحم نفسه فٌه ..  ٌعٌش معهم فً ذات المنزل .. والزالت والدة 

فرح حتى اآلن .. تحاول أن تبحث له عن عروس مناسبة .. ولكن 
ٌد أن ٌكون أرضٌة صلبة .. وأن ٌكون عصامٌاً مثل ٌبدو أنه ٌر

 والده .. لٌبنً حٌاته ومستقبله .. 

وبقً أن نتحدث أخٌراً عن أختها الصؽٌرة رٌم .. التً مازالت 
تدرس فً المرحلة المتوسطة .. فً بداٌة مرحلة االستقاللٌة .. 

خصٌة واتخاذ قراراتها المتفردة .. لتثبت .. أن لها كٌاناً مستقالً وش
 حقٌقٌة ..
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ذلك كان ملخصاً مختصر .. لفرح العسل .. ٌحكً مجتمع حٌاتها فً 
 أسطر قالبل .. 

 

 

رن جرس الحصة األخٌرة من هذا الٌوم الدراسً .. جمعت فرح كل 
كتبها .. ورتبتها فً حقٌبتها القماشٌة البٌضاء .. ذات األحرؾ 

لها : هٌا أٌتها  الٌابانٌة المزخرفة .. ثم طالعت فٌها "عبٌر" وقالت
 السمٌنة سوؾ نتأخر .. 

نظرت لها فرح بتعب .. وقالت وهً ترفع حاجبها متصنعة قوة ال 
 تلٌق بها : أنا السمٌنة .. أم أنت ؟ 

ضحكت عبٌر .. وهً تلكزها فً وسطها وتجري مسرعة قابلة : بل 
 أنت ٌا أرز أبو سٌوؾ .. 

 

ال تلحق بها ..  ولكن فرح لحقتها بسرعة .. لتمزح معها .. وكٌؾ
وعبٌر فتاة مكتنزة؟! بل إنها تحتاج الكثٌر من الوقت .. والكثٌر من 
ٌُنظر  الجهد .. حتى تستطٌع أن تنزل وزنها .. لتكون مؤهلة .. لكً 

فً أمرها كزوجة .. ولكن المحاوالت التً قامت بها باءت بالفشل .. 
تكتسب وزناً إنها تلك النوعٌة من البشر .. التً من السهل علٌها أن 

فً مدة قٌاسٌة .. وتستؽرق الكثٌر .. والكثٌر جداً من الوقت .. حتى 
 تخسره .. 

تتحلى بخفة دم كبٌرة .. ولسان ال ٌعرؾ الهدوء .. ولطالما عاقبتها 
المعلمة على حدٌثها فً الفصل .. بل إنها فً أحٌان تتكلم وهً 

 نابمة .. 



 

 

 خبير في البنات 113

www.DrKhalidSh.com 

ثٌراً على عٌنٌها ولو كانت عدسة تلتقط صورتها لكانت ركزت ك
الفاتنة الكحٌلة .. ورموشها الطوٌلة .. ربما .. تلك كانت الحسنة 
الوحٌدة .. ولفتة الجمال الوحٌدة التً فً هذه الفتاة .. فوجهها 

الكبٌر .. وشفاهها المنتفخة .. وأنفها المفلطح .. لم ٌكونوا فً ٌوم 
وربما  من األٌام مصدر إثارة مشاعر .. ألي شاب تعرفت علٌه ..

 لذلك كانت تفضل اللثمة .. حتى تبرز أجمل ما فٌها .. 

إنها تعرؾ شباباً ؟ نعم .. إنها تعرؾ بعضاً منهم .. ولم ٌكن هذا إال 
 لظرافتها .. وفكاهة الحس الذي تملكه .. 

 

وكانت عبٌر .. صدٌقة تعرفت على فرح منذ سنتٌن .. حٌن اكتشفت 
عبٌر .. تدرس فً نفس  والدة فرح أن ابنة الجٌران والتً هً

مدرسة فرح الثانوٌة .. ومن هنا كان التعارؾ .. وخصوصاً أن فرح 
وعبٌر فً فصل واحد .. ساهم فٌه تقارب األحرؾ فً الترتٌب 

األبجدي .. ثم اتفق األهل على أن ٌوصلهما سابق واحد .. فأم فرح 
كانت ال ترضى .. أن تذهب ابنتها مع سابق وحدها .. وكان أبوها 

وصلها كل صباح .. وٌأتً لٌأخذها فً الظهر .. وأحٌانا أخوها ٌ
 محمد .. فً حٌن كان أنه كان أمراً مقبوالً لدى عابلة عبٌر .. 

 

خرجت عبٌر من المدرسة كعادتها نقابل الدنٌا بوجهها .. وكأنها 
تواجه الحٌاة .. ولكن فرح .. كانت قد لبست "الؽطوة" التً صارت 

ً أوساط البنات المحافظات .. وعبٌر تقول معروفة كسمة تنتشر ف
لها : أال تكفٌن عن ارتداءك للبس النٌنجا .. ٌا بنتً لقد قلت لك .. 

 لن ٌنظر لك شاب وأنت هكذا .. ال تكونً عقدة .. 

ولكن فرح لم ترد علٌها .. لقد اعتادت منها هذا الجدال الذي ال ٌقتنع 
 فٌه أي الطرفٌن .. 
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ولكن عبٌر لم تسكت وقالت : فرح .. فقط هذه المرة .. فقط دعٌنً 
 ال أحس باإلحراج وأنا معك .. 

ولكن فرح طالعت فٌها من خالل نظارتها وقالت : ال تفكري حتى 
 باألمر .. 

وراحت على مالمح عبٌر تبدو خٌبات األمل وهً تقول : تلك كانت 
 الفرصة األخٌرة .. 

 خٌرة لماذا ؟فقالت فرح : الفرصة األ

 فقالت عبٌر وهً محبطة وراحت ترفع صوتها : ال ٌهم .. 

وما هً إال دقابق .. وكان السابق المالٌزي ٌوقؾ سٌارة كبٌرة من 
نوع هوندا ..أمام باب المدرسة لٌصعد البنات .. وقبل أن ٌدخلن  فً 

السٌارة .. أصدر جوال عبٌر رنٌناً ألؼنٌة ألٌسا األخٌرة .. فردت 
 وقالت : "سعود" .. بسرعة 

تؽٌر وجه مالمح فرح .. وهً تنظر لها .. ثم أشاحت بوجهها .. 
وركبت السٌارة .. أما عبٌر فكانت ال تزال تتكلم : أسرع .. أنا فً 

 السٌارة الفضٌة .. بلى .. إنها هوندا أٌها المحتال ..

وركبت السٌارة .. ومن خلفهم كنت أصوات المنبهات تصرخ فٌهم  
لسٌارات طوٌل .. وما هً إال ثوانً .. وكانت فرح مع .. فصؾ ا

عبٌر .. والسٌارة بهم تسٌر .. وعندما وصلت السٌارة إلى اإلشارة 
.. وتوقفت .. كان هناك بً إم من الفبة السابعة .. توقفت بجوار 
سٌارة الفتٌات .. من جهة فرح .. وكانت عبٌر قد وضعت اللثمة 

 رة األولى التً ٌرى فٌها سعود عبٌر .. لتبدو أكثر جماالً .. إنها الم

لم تتحرك فرح من مكانها .. وبقٌت كأنها ثلج ٌأبى الذوبان رؼم 
حرارة الجو .. ومدت عبٌر ٌدها بسرعة نحو زر النافذة لتفتحها 

 ولكن فرح أبعدت ٌدها وقالت لعبٌر بحدة : ماذا تفعلٌن ؟

نافذة وقالت : ولكن عبٌر لم تهتم لها .. وهً تتجاوز فرح وتفتح ال
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 ٌا هللا .. اصمتً اآلن .. 

نظر لها سعود من سٌارته .. شاب ممتلا الجسد أٌضاً .. بسكسوكة 
عرٌضة .. ووجه محمر قلٌالً .. ربما كان من الشمس .. وعلى 

رأسه راح ٌبدو الصلع قلٌالً .. كان ٌلبس ثوباً أبٌضاً .. مفتوح الٌاقة 
. ثم قال لها : أخٌراً .. رأٌتك .. وابتسامة مشعة  تتألق فً شفتٌه .

 .. 

ولكن من ٌدقق فً عٌنً سعود قلٌالً .. ٌرى خٌبة األمل .. وٌفهم .. 
أنها ربما المرة األولى واألخٌرة التً سٌقابل فٌها عبٌر السمٌنة .. 

ٌبدو أنه شاب ٌبحث عن أنثى جمٌلة .. تفٌض جماالً .. أو حتى 
 دة .. تفٌض ماالً .. كالهما وجهان لعملة واح

ضحكت عبٌر .. ثم قال سعود لها : وما بها صدٌقتك ؟ لم تبدو 
 ؼاضبة ؟ 

 ضحكت عبٌر مرة أخرى وقالت : إنها "أم الهول" .. 

فقال سعود : لقد ظننت أن النٌنجا اختفوا من السعودٌة .. ولكن ٌبدو 
 أنهم عاودوا الظهور .. 

الشخصٌة  كانت فرح .. تكاد تنفجر من الؽٌظ .. ولكنها لٌست تلك
القوٌة التً تستطٌع أن توقؾ عبٌر .. لٌست بتلك القوة التً 

تستطٌع أن ترد بها على شاب مثل سعود .. ولٌست لها حٌلة إال 
الصمت .. حتى ال تدع مجاالً للكالم .. وإنها طرٌقة فعالة وناجحة 

 للؽاٌة فً صد الشباب خصوصاً اللحوحٌن منهم .. 

.. وتسلطها على شخصٌة فرح ..  ولكن عبٌر شجعتها كلمات سعود
 وراحت تقول لها : هكذا .. أتٌت لنا بالكالم .. 

ومدت ٌدها لتسحب ؼطوة فرح .. وهً تظن األمر مزحة .. ولكن 
فرح ردتها فً قوة .. وكانت اإلشارة قد فتحت .. وما بٌن صراع ما 

بٌن البنتٌن .. كانت السٌارة تتحرك .. وسعود ٌنظر فً استخفاؾ 
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ول البنات الصؽٌرة .. وفجأة سحبت عبٌر الجزء الصؽٌر من على عق
ؼطوة فرح .. ثم .. سقطت ؼطوة فرح .. وتألق وجهها مع الشمس 

 .. ومع عٌنٌها الؽاضبة .. ومالمحها الدقٌقة .. 

وللحظة .. انبهر سعود .. وللحظة .. ومضت فً عقله مشاعل نارٌة 
رة تنمو بسرعة .. وفً لحظة راحت رؼبة التملك تنمو لدٌة كشج

خرافٌة: ال .. إنها فتاة .. ال بد أن أحصل علٌها .. إنها نسخة لم أرى 
 مثلها قبالً .. 

وراحت ابتسامة لعوب ترتسم على شفتً سعود .. وراحت فً عقله 
تسٌر األفكار والخٌاالت لتكون أبعد ما ٌكون عن النبل والطهر .. 

 وأقرب ما ٌكون إلى الدناءة والحقارة .. 

 

ى متى ٌفهم جنس البنات .. أن من ٌرقم .. ومن ٌؽازل .. ومن تر
ٌلعب بقلوب الفتٌات .. ال ٌرٌد إال أن ٌلهو .. وبأنه لن ٌفكر فً 

الحب أبداً .. متى ٌفهمن .. أن جنس الرجال .. لٌسوا كجنس البنات 
اللواتً قد ٌقتنعن بحب صادق فقط .. متى ٌدركن أن الرجال .. ال 

التراب .. متى ٌدركن .. أن المبتذلة .. السهلة .. ٌمأل أعٌنهم إال 
الرخٌصة .. ستكون علكة ٌلوكها الواحد تلو اآلخر .. حتى ٌمتص ما 
بها من سكر .. ثم ٌبصقها دون أن ٌهتم فً أي حذاء آخر تلتصق ؟ 

 متى ؟

 

 

 أما فً سٌارة البنات .. 

ها كانت فرح تنظر من زجاج النافذة وهً تبكً بعد أن ارتدت ؼطوت
.. وعبٌر قد توقفت وال تعرؾ ماذا تفعل .. أحست بالذنب .. وأحست 

أنها فعلت ما ال ٌؽتفر .. وراحت تقترب من فرح المسكٌنة التً 
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أحست وكأن عبٌر قد هتكت عرضها بأكمله .. إن حجابها أؼلى 
علٌها من حٌاتها .. إنه ما تربت علٌه منذ أن كانت صؽٌرة .. منذ أن 

ت عبٌر .. تعتذر منها وتقول : فرح .. وهللا كنت كانت طفلة .. راح
 أمزح .. فرح .. وهللا .. سامحٌنً أرجوك .. .......... 

ولكن فرح لم ترد علٌها .. وراحت تبكً .. فابتعدت عنها عبٌر .. 
وأسندت رأسها إلى زجاج السٌارة .. وراحت تبكً هً األخرى .. 

 هذا ..  وهً تقول فً نفسها : ما كان ٌنبؽً أن أفعل

وراحت تطالع إلى الخطوط البٌضاء فً الطرٌق وهً تعبر واحدة تلو 
 األخرى .. ورأسها ٌبدوا فارؼاً إال من الهم .. 

ثم التفتت إلى فرح وهً تمسح دموعها وتقول : فرح .. لن أكلم 
سعود مرة ثانٌة .. أهذا حل ٌرضٌك ؟ فرح .. هللا ٌخلٌك ردي علً 

 .. لن أحتمل أكثر .. وراحت تبكً بصوت ٌقطع كلماتها .. 

توقفت فرح عن الكالم .. وهً ترفع رأسها .. بعد أن تأكدت من أن 
تطالع الطرٌق وهً تقول : لم ٌكن ؼطوتها على رأسها .. وراحت 

 .... 

قاطعتها عبٌر وقالت : وهللا أعرؾ .. وهللا أعرؾ .. لم أكن أقصد ٌا 
فرح .. كنت أمزح وهللا امزح .. لم أكن أتوقع أنها سوؾ تخرج من 

 مكانها .. 

ولكن فرح قالت لها : تعلمٌن ٌا عبٌر .. أنً ال أحب أن أمزح فً 
  هذا الموضوع .. تعلمٌن ..

اقتربت منها عبٌر .. واحتضنتها وقالت : سامحٌنً ٌا فرح .. لٌس 
 قصدي وهللا .. لٌس قصدي .. 

 حزنت فرح لعبٌر .. وقالت : أتعدٌنً .. 

 ابتعدت عبٌر عن فرح قلٌالً وقالت : بماذا ؟
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 فردت فرح : بأنك لن تتحدثً مع سعود هذا مرة أخرى ؟

عدك .. ولن أراه أبداً فً فقالت عبٌر بسرعة : نعم أعدك .. وهللا أ
 حٌاتً .. 

 صمتت فرح قلٌالً ثم قالت: فلٌكن .. 

 

 

وانتهى طرٌق االثنٌن دون أي كلمة من الطرفٌن .. وتوقفت سٌارة 
السابق .. ونزلت منه البنتٌن .. وكل منهما تحمل فً قلبها وجعاً 

باسم مختلؾ .. تلك بندم الخطٌبة .. واألخرى بوجهها الذي ال حق 
أن ٌنظر فٌه إال أهلها .. صحٌح .. أنها تكشؾ أمام أبناء  ألحد

عمومتها وأزواج عماتها فً المناسبات العابلٌة .. ولكنهم ٌظلون 
من العابلة .. ولٌسوا من الشارع .. إنه أمر قد تعودت علٌه وقد 

صار متأصالً فٌها .. كجزء من ثقافتها وتفكٌرها .. بأنها فتاة 
ٌن له دور كبٌر فً هذه القناعات .. إال أن محترمة .. وصحٌح أن الد

ما تعودت علٌه وما تحس تجاهه بأنه صواب وما تحس تجاهه بأنه 
 خطأ كان أٌضاً له دور كبٌر فً هذا التصرؾ .. 

 

ولما دخلت عبٌر ؼرفتها .. وبدلت ثٌابها .. رجعت إلى جوالها .. 
أت أنها مكالمات لم ٌرد علٌها .. وتفاج 9ونظرت فٌه .. كانت فٌه 

كلها من سعود .. وبٌنما كانت تمسك الجوال .. أصدر نؽمة ألٌسا 
مرة أخرى .. وراح اسم سعود ٌتوهج .. وراح كلمة "أعدك" ترن 

فً أذن عبٌر لثوانً .. وراح منظر سعود ٌعبر فً عٌنٌها .. ولحظة 
مرة علٌها .. بسرعة خاطفة .. لٌعلو صوت ألٌسا .. أؼمضت عبٌر 

ط على الزر األخضر .. وكأنما ال ترٌد أن تشهد عٌنٌها وهً تضؽ
بعٌنٌها عزٌمة نفسها تتهالك ..وانتصار فضولها .. وكأنها تعلن 
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 انهزامها .. وكأنها ال ترٌد أن ترى أنها قد أخلفت الوعد .. 

عجٌب أمر الناس .. عجٌب .. أنهم فً لحظة .. ٌقسمون بأؼلظ 
فً ساعة الحسم .. تراهم  األٌمان .. أنهم سٌفعلون أمراً ما .. ولكن

ٌتخاذلون .. وٌنتصر فً النهاٌة احتقارهم ألنفسهم .. وٌسود ضعؾ 
النفس .. ورؼبات النفس الخسٌسة .. فوق الوعود والعهود .. وذلك 

 الذي لم تحسب فرح حسابه .. ذلك الذي ؼٌر حٌاتها .. إلى األبد .. 

 فرح ..عبٌر ..سعود ..

ٌتنا .. ولكن السؤال المهم : ما هو دور ثالث أسماء جدٌدة لروا
 الخبٌر .. وأٌن موقعه من القصة حتى اآلن ؟
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وقبل أن أبدأ فً أي شًء .. أرٌد أن أقول كلمة لتبقى هنا ومع 
 الزمن .. 

أرٌدها أن تبقى محفورة .. حتى ال تستطٌع الذاكرة التً تنسى أجمل 
 الذكرٌات التً لم تصور .. أو حتى تلك التً لم نلتقط لها صوراً .. 

فقط أرٌد أن أقول : رأٌت بداٌة حلمً الذي كنت أرقبه مذ أكثر من 
 عشر سنوات ٌصبح حقٌقة .. 

م حقٌقٌة .. وأال وشممت رابحته الزكٌة .. وبقً لً أن ٌتحول الحل
 ٌكون وهم سراب .. 

ولكن إن كان وهم سراب .. فسوؾ ٌكون أجمل وهم مر فً حٌاتً 
 .. 

 هـ 7241رجب  3

 صباحاً  8:76
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 لثانياالفصل 

 

 

 

 

كان سعود ٌجلس مع أحد أصدقابه فً السٌارة .. وفً ٌده جواله 
وهو ٌتكلم فً صوت ناعم .. فً صوت رقٌق : عبٌر ، أعرؾ هذا .. 

أن ترفعً العباءة عنها .. كان البد لك أن  ولكن لم ٌكن علٌك
 تحترمٌها .. 

 ردت عبٌر : أعرؾ هذا .. وهللا لم أكن أقصد ٌا سعود .. 

رد سعود : ٌعجبنً فٌها أن لدٌها مبدأً فً الحٌاة .. ولكن سٌكون من 
الرابع ٌا عبٌر أن نخرج سوٌة .. ونتحدث سوٌة .. أحب أن أتحدث 

 ..إلى أصحاب األفكار الرابعة 

توقفت عبٌر ثم قالت : ال ٌا سعود .. إنها لٌست من هذا النوع أبداً 
 .. 

فقال سعود : عبٌر .. سأخبرك بشًء جدي .. ولكن عدٌنً أال 
 تخبرٌها بشًء .. إنه سر .. 

ولٌس هناك أروع من األسرار عند البنات .. وصدق إن قلت لهم أن 
. فضول ٌقتل ما سأقوله لكم سر .. فإنهن سٌصؽٌن .. وٌستمعن .

 صاحبه فً أحٌان كثٌرة .. لمجرد إرضاء شهوة فكرٌة .. 

أنصتت عبٌر .. فقال سعود: اسمعً ٌا عبٌر .. لقد كان والدي 
ٌتحدث إلً .. وكان ٌخبرنً أنه ٌبحث عن عروس مناسبة لً .. وال 
أدري ولكنً أحسست أن هناك شٌباً ٌربطنً بتلك الفتاة ٌا عبٌر .. ال 
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 ولكنً أحسست به قوٌاً .. أعرؾ ما هو .. 

على الرؼم من خٌبة األمل البسٌطة على مالمح عبٌر التً ارتسمت 
.. إال أنها كانت تدرك جٌداً .. أن سعود ما كان ٌفكر فٌها كزوجة .. 
وربما أنها سلمت أنه من المستحٌل أن ٌكون هناك من ٌرٌد الزواج 

إال التسلٌة بها .. وأن كل الشباب الذٌن تعرفهم .. ال ٌرٌدون 
وتمضٌة الوقت .. وهً قد فهمت هذا األمر .. وصارت تحاول بقدر 

 ما تستطٌع أن تستمع به .. 

ؼباء أن ٌقحم الَفَراش نفسه فً النار لٌصطلً من البرد .. أو حتى 
لٌلهو .. ؼباء .. أن ٌوجد بنات ٌفكرن بهذه العقلٌة .. ؼٌر مكترثٌن 

حرق البنت سمعتها الذي ال لما ٌمكن أن ٌصٌبهم .. ؼباء .. أن ت
ؼنى له عنها .. بٌدٌها .. وبقرارها بهدؾ التسلٌة .. وتمضٌة الوقت 

 .. 

تابع سعود : المشكلة ٌا عبٌر .. أنا ال أعرفها كثٌراً .. وبصراحة ال 
أستطٌع أن أتزوج فتاة ال أعرؾ عنها أي شًء .. إننً حتى لم أرها 

 soulفكٌراً .. ربما لسنا .. ال أستطٌع أن أقترن بمن ال أفهمها ت
mate  رؼم أنً أحس أننا كذلك .. عبٌر هل تسمعٌننً ؟ .. 

 ردت عبٌر بسرعة : طبعاً ٌا سعود .. أسمعك .. 

وهنا رمى سعود بالمشكلة على عبٌر وقال : هل أستطٌع أن أعتمد 
علٌك فً هذا األمر .. لو استطعت إقناعها بالكالم معً على األقل .. 

 ٌتها .. ربما ستكونٌن سبب سعادة أسرة .. فقط ألرى عقل

ثم ضحك سعود بنعومة ال تكون على طباع الرجال وقال : وسوؾ 
ٌنادٌك أوالدنا بعمة عبٌر .. وسأقول لهم : هل ترون عمتكم عبٌر .. 

 إنها التً جمعت بٌنً وبٌن والدتكم .. 

ابتسمت عبٌر لهذه الصورة المشرقة عن المستقبل .. وازدادت 
تها أكبر .. وهً تحس أنها تستطٌع أن تقدم لصدٌقتها شٌباً ابتسام
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رابعاً فً الحٌاة .. وهً فً الحقٌقة .. ترضً رومانسٌة لم تستطع 
 أن تعش دور البطولة فٌها .. 

 قالت عبٌر : سأحاول .. 

فقال لها سعود : سأنتظر منك رداً ٌا عبٌر .. وأنا متأكد من أنك 
 ستقنعٌنها بطرٌقتك الخاصة .. 

 

وبعد دقابق .. كان سعود قد أنهى مكالمته .. ثم التفت إلى صدٌقه .. 
الذي كان ٌقود السٌارة .. ؼٌر مهتم كثٌراً لسماع ما ٌقوله سعود 

حدي : لن أرتاح حتى إلى البنت .. فقال سعود وصوته ٌمتلًء بالت
 أتعرؾ على هذه البنت .. 

 ثم أمسك رأسه وفً تأثر واضح قال : وهللا قمر .. 

التفت إلٌه صدٌقه بابتسامة ساخرة وقال : أعجبتنً حكاٌة السر هذه 
.. ضحك سعود دون أن ٌنظر إلى صدٌقه وقال : لٌس هناك من 

بطرٌقة أسرار عند البنات .. ستحاول أن تخفً األمر .. وتظهره 
 أخرى .. تلك عادة أستطٌع دوماً أن أستفٌد منها .. 

فقال صدٌقه : كٌؾ ستتوقع أنها ستقنعها بعد أن أخبرتها أنها لن 
 تحادثك مرة أخرى ؟

نظر إلٌه سعود بملل وقال : ال ٌهم .. لٌس عندي الصبر وطول البال 
 حتى أبدأ معها خطوة بخطوة .. ذلك زمن قد ولى .. 

قال فً لهجة العارؾ : ال شًء ٌؤثر فً البنات بقدر ثم نظر إلٌه و
صدٌقاتهن .. مفتاح البنات عند صدٌقاتهن .. أعرؾ الكثٌر من 

البنات اللواتً كنت أول رجل فً حٌاتهن .. ولم ٌكن ذلك إال عن 
طرٌق صدٌقاتهن .. لو أن لً بنتاً .. فإننً سوؾ أحرمها من 

 األصدقاء .. 
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.. ولم ٌعقب .. ومضت السٌارة بهما نظر له صدٌقه بنظرة ساخرة 
 تجوب الشوارع جدة ..

 

وهناك كانت عبٌر تجلس فً ؼرفتها الصؽٌرة التً تشاركها فٌها 
أختها الصؽٌرة .. لتفكر كٌؾ سوؾ تكون واسطة الحب بٌن سعود 

وفرح .. كٌؾ ستكون حلقة الوصل .. وكٌؾ ستجعل هذا اللقاء 
ك الفضٌلة .. لم تكن تدرك أنها ممكناً .. ولم تدرك أنها تحضر النتها

سوؾ تكون بداٌة النهاٌة لمشاعر فتاة .. لم تكن تعرؾ أنها سوؾ 
 تبدأ بتمرٌػ الشرؾ فً الرمل .. 

إن أكثر ما ٌشعر النفس بالدونٌة واالحتقار .. أن ٌتنازل اإلنسان عن 
قٌمه وأخالقه .. ولٌس مهما أن تكون فً عرؾ المجتمع قٌماً .. 

بها كقٌمة ومبدأ فً الحٌاة .. فقد تكون الشجاعة أحد ٌكفً أن ٌشعر 
هذه القٌم التً تجعله ٌكون متهوراً وٌلقً بنفسه فً أحضان الموت 

 حتى ال ٌفقد هذا المبدأ فً حٌاته .. وٌفقد احترامه لذاته .. 

ولم تدرك عبٌر أنها ترٌد من فرح أن تفعل ذلك .. واألدهى واألمر 
 فً صالحها .. أنها تظن أنها تفعل ما هو 

 

وراحت عبٌر تفكر فٌما ٌمكن أن تفعل .. وراحت أفكارها بعٌداً .. 
إلٌقاعها .. لمصلحة تظن عبٌر أنها سوؾ تكسبها فرح .. حتى لم 

تجد فً النهاٌة من المحاولة طوٌلة األمد .. وٌبدو أنها كانت بارعة 
 فٌه جداً .. 

 

فرح وعبٌر .. كانت بعد أٌام .. وبعد أن صفت األجواء أكثر ما بٌن 
الفتاتان فً السٌارة وكان الجو ساخناً إلى حد ما .. وهواء المكٌؾ 

ٌصل إلٌهما إال أن العرق ٌتساقط من وجوههن .. ثم بدأت عبٌر 
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الكالم وقالت : فرح .. لماذا تظنً ٌا فرح الشباب ٌتعرفون على 
زمن  البنات ؟ نظرت فٌها عبٌر وقالت بتلقابٌة ٌبدو أنها حفظتها منذ

: للتسلٌة .. فنظرت فٌها عبٌر نظرة ساخرة وقالت : من قال لك هذا 
 الكالم الفارغ؟ 

اهتزت السٌارة من مطب خفٌؾ .. وراحت أشعة الشمس تمر على 
وجه عبٌر متقطعة بعد أن تقؾ أعمدة اإلنارة لتحول دون مرور 

 األشعة .. ورابحة الؽبار المكتوم تهبط ثقٌلة على النفس ..

فرح وكأنها حشرت فً زاوٌة .. فقالت : كل الناس تعرؾ هذا لم ترد 
 .. 

فقالت عبٌر : ولكن ٌا فرح .. أنا أعرؾ الكثٌر من صدٌقاتً .. 
تزوجن بهذه الطرٌقة .. وهن فً قمة السعادة .. وفً حالة من 

 الحب الذي ال ٌنتهً .. 

وراحت عبٌر .. تسرد القصص .. واحدة تلو األخرى .. والحقٌقة أن 
بٌر .. سمعت أن فتاتٌن تزوجتا بهذه الطرٌقة منذ زمن بعٌد .. ع

وراحت تضخم الحدث بطرٌقة جمٌلة .. حتى تبدو براقة حلوة المذاق 
.. متجاهلة آالؾ القصص .. وآالؾ الضحاٌا .. والحكاٌات التً 

تخرج منها الدموع كالخناجر لتمزق القلوب .. ؼٌر مبالٌة بأصدقابها 
ٌتزوج منهم أحد بهذه الطرٌقة .. إنها حتى ال  الحقٌقٌٌن الذٌن لم

 تعرؾ إن كانت هذه الزٌجتٌن مستمرة حتى اآلن أو ال .. 

وبعد أن انتهت عبٌر من سرد الحكاٌات .. قالت فرح : ولكن ال .. 
 ٌظل هناك الكثٌر ممن ؼدرن .. 

واستمر الكالم بٌنهم فً سجال .. حتى وصال البٌت .. ولم تتعمد 
فً الجدال .. ألنها تعلم أن فرح لن تقتنع بٌن ٌوم  عبٌر أن تفرط

 ولٌلة .. 

ولكن عبٌر لم تترك فرح فً حالها .. كانت تقص علٌها األخبار .. 
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والحكاٌات .. وتجعل هذا األمر فً نظرها بأنه الحٌاة .. كأنه هو 
البداٌة الحقٌقٌة للسعادة األبدٌة .. وكان ٌنتهً الجدال فً أؼلب 

نتصار فرح .. وإما بسكوتها وإنصاتها لما تقول عبٌر األحٌان إما با
 .. 

وبعد فترة لٌست بالقصٌرة .. الن رأس فرح أكثر من ذي قبل .. 
فأصبحت ال توبخ عبٌر كثٌراً على مكالماتها مع الشباب أمامها .. 

وإن حاولت أن ال تكون موجودة .. وراحت تستمع إلى قصص 
كقصص المؽامرات أو  الهروب من المدرسة .. للقاء بشاب ..

القصص المصرٌة للجٌب .. وكانت أحٌاناً تنكر .. وأحٌاناً تستمتع 
 لعبٌر .. 

إال أن فرح .. كانت تحس فً قلبها بقبضة باردة تعتصر هذا القلب 
الصؽٌر .. وأنها تستأهل أن تعٌش كما ٌعٌش اآلخرون .. إنها 

اعرها تستحق أن ُتِحب وأن وُتَحب .. إنها تستحق أن تسلم مش
إلنسان ٌجعل من حٌاتها حلماً مالبكٌا .. تستحق أن تعٌش قصة 

خٌالٌة .. فٌها المشاعر تفٌض حتى تحس بالحٌاة تدب فً عروقها 
.. 

فً هذه الفترة من حٌاة فرح .. كانت أسرة فرح قد الحظت قلٌالً من 
شرود فرح .. وإن حاولوا أن ٌعرفوا السبب .. كانت فرح فً صراع 

ر واشر .. كانت فً معركة أزلٌة بٌن رؼبات النفس ما بٌن الخٌ
ودوافعها .. وبٌن ما آمنت به ربما رؼماً عنها .. وربما ما آمنت به 

 لٌكون النظرة الصحٌحة والحقة لألمور .. 

كان ذلك الٌوم أربعاء .. ونهاٌة الدوام األسبوعً .. كان للتو قد 
. حٌن ركبت كل أعلن عن نفسه بانتهاء الحصة األخٌرة من الدرس .

من الفتاتان إلى السٌارة .. ولم تمضً لحظات .. حتى قالت عبٌر 
 وبدون مقدمات : فرح .. هناك شاب ٌود التعرؾ علٌك .. 

صمتت فرح .. ولم تعرؾ بم ترد .. صمتت وهً تزن بكفة ما عاشت 
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مؤمنة به طوال سنوات حٌاتها .. وما بٌن ما كانت تشحذ به عبٌر 
ورؼم أنها رجحت ما تربت علٌه بعد ثوانً فً رأسها كل ٌوم .. 

 عقلها .. إال أنها فكرت فٌه .. 

 فقالت فرح : عبٌر .. لست من هذا .. 

قاطعتها عبٌر بقوة وقالت : إنه ٌرٌد التعرؾ علٌك ألنه ٌبحث عن 
 زوجة لتفهمه وٌفهمها .. 

قالت عبٌر هذه الجملة ودوت فً ٍرأسها المكالمة األخٌرة من سعود 
: كم خٌبتً أملً ٌا عبٌر .. لقد ظننت صدٌقة وفٌة .. أستطٌع أن 
أعتمد علٌك فً  أمر بسٌط كهذا ؟ أكل ذنبً أنً كنت أرٌد أتزوج 

بامرأة تناسبنً .. على كل حال ٌا عبٌر أقدر شكراً .. وآسؾ إذا كنت 
ن أتعبك باتصاالتً بعد الٌوم إن كنت ترٌننً ثقٌل الظل أزعجتك .. ول

 .. 

"تباً لك ٌا سعود .. لم أنت متعجل .. كان البد لك أن تصبر قلٌالً " 
كانت عبٌر تحدث نفسها بهذه األفكار .. حٌن كانت فرح تقول لها : 

 عبٌر .. هل تسمعٌننً ؟

 أفهم ..  التفتت عبٌر وقد أفاقت وقالت : ماذا ؟ أعٌدي ما قلت لم

فراحت عٌنا فرح وعلى وجهها تقاسٌم اإلحباط .. وضربت بٌدها 
على زجاج السٌارة .. وقالت : ال أرٌد حدٌثاً فً هذا الموضوع .. 

ِوأشاحت فرح بوجهها إلى الجهة األخرى .. ؼٌر مهتمة بكالم عبٌر 
.. وكأنما تنهً النقاش .. ومن النافذة .. كانت تطالع الخط األبٌض 

م وهو ٌتقطع فً كل مرة .. ولكن عبٌر وكأنها بذلك ترمً المرسو
 حبلها األخٌر .. وآخر كلمة لدٌها وقالت : إنه سعود .. 

التفتت إلٌها فرح وأطلت برأسها التً ال ٌظهر منه إال شرٌط رفٌع 
 لعٌنٌها من وراء نظارتها التً ال ٌحدها برواز وقالت : من سعود ؟

 ي .. فقالت عبٌر : سعود .. ذلك الذ
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 اتسعت عٌنا فرح فً دهشة وقالت : سعود ذاك ؟

فقالت عبٌر : لقد كلمنً ٌا فرح أكثر من مرة .. وأنا ال أرد علٌه .. 
وفً النهاٌة .. أرسل لً رسالة وقال بأن الموضوع هام .. فاتصلت 

 به .. 

ثم تابعت عبٌر .. وعلى وجهها مالمح الجدٌة واالنفعال وقالت : لقد 
ه أعجب بشخصٌتك ومبادبك .. وإنه ٌرٌد أن ٌتعرؾ قال لً .. بأن

علٌك .. حتى ٌستطٌع أن ٌحدد إن كنت موافقة لتفكٌره .. ألنه ٌبحث 
 عن زوجة فً الوقت الراهن .. 

صمتت فرح .. وراحت األفكار تدور فً رأسها .. ولكنها قالت : لقد 
 وعدتنً ٌا عبٌر .. 

لم أقصد ذلك ..  فقالت عبٌر وهً تحرك ٌدٌها فً انهٌار : فرح
 ولكنً .. 

ولكن فرح لم تكن تنظر لها حتى .. كانت تنظر للطرٌق .. فتوقفت 
عبٌر عن الكالم .. ولم تزد كلمة .. أما فرح فكان عقلها فً مكان 

آخر .. كانت تفكر فً سعود .. وتقول فً نفسها : أٌمكن أن ٌكون 
مً ؟ فارس أحالمً ؟ أٌمكن أن ٌكون الرجل الذي ٌكون لً أحال

 وراحت أفكار فرح تنمو وتنمو .. 

أما تصرؾ فرح أمام عبٌر .. فهو تصرؾ تلقابً .. دون أن تفكر .. 
تصرؾ نابع من إحساسها أن ما تقدم علٌه .. سٌلقً بها فً الوحل 

.. هكذا علمها أهلها .. ولقنوها هذه الدروس مذ نعومة أظافرها .. " 
رك أن ٌظهر .. البنت التً ال تحدثً رجالً ؼرٌباً .. ال تسمحً لظف

تعرؾ الشباب بنت سٌبة " وؼٌرها من الجمل التً حفرت فً أودٌة 
فكرها .. حتى صارت أفعالها مبنٌة على هذه التصرفات .. بدون أن 

تفكر .. إنها كما ٌقول علماء النفس .. انتقلت إلى مرحلة العقل 
 الالواعً .. 
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 وبعد أن افترقت البنتان .. 

دخلت بٌتها .. عندما رأت أحذٌة جدٌدة .. ونور كانت فرح قد 
الصالون ٌتسرب إلى الخارج .. وأصوات ضحك تعلو بٌن أمها 

وصوت مألوؾ لدٌها .. تحركت بسرعة ودون أن تنزع عباءتها .. 
وعلى شفتها ابتسامة عذبة .. ثم اقتربت من الباب بحذر .. عل رجالً 

أسها .. ثم انشقت ؼرٌباً ٌكون فً الصالون .. وأطلت بسرعة بر
شفتاها عن ابتسامة كبٌرة .. واندفعت نحو الصالون .. لتحتضن 

أختها منى .. تلك التً كانت تسكن فً الرٌاض .. ٌبدو أنها أتت فً 
 زٌارة لهما لبضعة أٌام .. كان انتفاخ بطنها واضحاً .. 

وجلست األختان مع والدتهم .. ٌتبادلون الحدٌث .. وٌتكلمون .. هنا 
منى وهً تبتسم : ٌقولون أنك صرت شاردة هذه الٌومٌن ..  قالت

 ترى الجمٌل ٌفكر فً ماذا ؟

ابتسمت فرح ابتسامة خفٌفة وقالت وعلى وجنتها توردت خوخة : ال 
 .. ال شًء مهم ..

قالتها بطرٌقة ٌفتضح فٌها الكذب .. ذلك أنها ال تعرؾ الكذب .. ذلك 
داء تسهل مالحظتها فً أن عذوبة فٌها تجعل الكذب فٌها بقعة سو

 وسط ثوبها الناصع البٌاض .. 

لم ٌفت ذلك على منى التً راحت تربت على بطنها .. فقالت والدة 
 فرح : ما هً آخر أخبار الـ"نونو" ؟

ابتسمت منى وقالت : بخٌر ٌا ماما .. كل شًء الحمد هلل بخٌر .. 
الطعام .. أخبرتنً الدكتورة أنه ٌتوجب علً .. أن أتناول الكثٌر من 

 بدأت أحس بأنً برمٌل كبٌر ..

ابتسمت والدة فرح وقالت : هذا مؤكد .. لقد قلت لك هذا مرارا 
 ولكنك ال تسمعٌن أبداً .. 
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ابتسمت منى ولم تعقب كثٌراً .. ثم قالت : خمس سنوات .. لم ننجب 
 فٌها أي طفل .. 

ثم نظرت فً ٌدٌها .. وابتسمت مرة أخرى وأشرق وجهها وقالت 
ً تؽمض عٌنٌها .. ووضعت راحتها على بطنها وكأنها تدفًء وه

 طفلها : الحمد هلل .. 

ثم التفتت إلى فرح التً كانت فً عالم آخر مرة أخرى .. فقالت 
 مبتسمة : ٌظهر أنه الال شًء مرة أخرى .. 

نظرت فٌها فرح .. واستطاعت أن تخفً ارتباكها وقالت : ال أبداً .. 
 حاناتً بعد أسبوع إن شاء هللا .. إنها المذاكرة .. امت

والحقٌقة .. أن ما كان ٌشؽل فكرها حقاً .. هو سعود .. وأسبلة 
 حوله .. تنتظر إجاباتها .. 

وفً منزل عبٌر .. كانت لتوها قد خرجت من الحمام .. وهً تجفؾ 
شعرها .. بتلك الطرٌقة الؽرٌبة .. كانت تضع المنشفة على السرٌر 

 .. وتضرب بشعرها المنشفة عدة مرات .. 

ثم جلست على السرٌر .. وراحت تنظر فً نفسها قلٌالً فً المرآة .. 
ن ٌتزوج بً .. متى ستكون وقالت لنفسها : ترى .. لم ال ٌرٌد أحد أ

 لً قصة الحب الخاصة بً أنا ؟

ضمت شفتٌها إلى بعض أكبر .. لتتحول إلى برطم .. ثم ألقت بنفسها 
على السرٌر .. ومدت ٌدها لتأخذ الجوال الذي كان جوار المخدة .. 
وراحت تبحث بٌن األرقام .. حتى وجدت رقم سعود .. واتصلت .. 

د لم ٌرد علٌها .. أعادت االتصال مرة انتظرت طوٌالً .. ولكن سعو
أخرى .. ولكن سعود لم ٌرد .. اتصلت آخر مرة .. وفً النهاٌة رد 

سعود .. فقالت له : سعود .. أنا آسفة ٌا سعود .. ولكنً حاولت 
 بقدر استطاعتً .. لم أقدر ٌا سعود وهللا لم أقدر .. 

 ي .. صمت سعود قلٌالً ثم قال : لو أنك ترٌدٌن .. فلن تعجز
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فقالت عبٌر: أتحداك .. لقد حاولت بكل الطرق .. وعجزت .. إن 
 كانت لدٌك فكرة أفضل فقل لً أنت .. 

ابتسم سعود ثم بدأ ٌتكلم .. وراحت عبٌر تنصت لسعود .. لقد أدرك 
سعود .. أن عبٌر لن تستطٌع أن تقوم بشًء .. فقرر أن ٌنزل 

.. وإن لدٌه فً جعبته لساحة المعركة بنفسه .. قرر أن ٌبدأ اللعبة 
 الكثٌر .. 

 

وعلى ٌوم السبت التقت الفتاتان مرة أخرى فً السٌارة  .. كانت 
عبٌر .. قد استطاعت أن تتحدث مع فرح بشكل طبٌعً .. إنها تلك 
الطرٌقة التً ٌتفق فٌها الطرفان .. بدون اتفاق على أن ٌنسى كل 

و لقاء عتاب .. منهما اآلخر .. دون الحاجة إلى جلسة مصارحة .. أ
إنها الطرٌقة المختصرة لما لمواجهة ٌتجنبها الكثٌر من األصدقاء 

والمحبون حتى .. لؤلبك الذٌن ال ٌحبون المواجهة .. أو حتى الذٌن 
 ٌرون أن التجرٌح فٌها سٌكون أكثر من أن ٌحتمل .. 

وعندما رجعت فرح إلى منزلها .. ودخلت فٌه متعبة .. وذهبت إلى 
 بعد أن وضعت عبابتها .. وصلتها رسالة .. من عبٌر : ؼرفتها .. و

فرح ، لقد سجلت رقم سعود فً جوالك ، إن أحببت االتصال علٌه ، 
 حاولت ٌا فرح أن أوفق رأسٌن فً الحالل كما ٌقولون .

 

أما فرح فارتجفت ٌدها فعالً .. وصارت ٌدها باردة كالثلج .. وأحست 
وفتحت قابمة األرقام .. وراحت أنها ترتجؾ ولم تعرؾ ماذا تفعل .. 

 تبحث عن األسماء التً تبدأ بحرؾ السٌن : 

 سوسو.. سلتونة..  سلمً.. سمٌة .. ة سار

أؼمضت عٌنٌها وتنفست بقوة وحمدت هللا .. أنها لم تجد اسم سعود 
.. وضعت الجوال فوق مكتبها األبٌض .. وراحت لتبدل ثٌابها .. 
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ُترقص الجوال .. وهنا أصدر جوالها أزٌزه وراحت نؽمة عادٌة 
وعندما رأت االسم الموجود .. ارتجفت هذه المرة أكثر من المرة 

ٌلمع فً قوة .. وكأنه رسم ألفعى الكوبرا  Sاألخرى .. كان حرؾ : 
 وهً تستعد لالنقضاض على فرٌستها .. 

توقفت فرح تماماً .. وكأنها قد شلت .. ولم تعرؾ هل ترد أم ماذا 
حتى توقؾ الجوال عن االتصال .. ولكنها ما تفعل .. توقفت تماماً .. 

زالت تمسك فً ٌدها الجوال .. وأنفاسها مازالت متسارعة .. 
أؼمضت عٌنها مرة أخرى ..وهنا فتحت منى الباب بقوة وهً تقول 

 : ماذا تفعلٌن أٌتها الشقٌة .. 

انتفضت فرح وكأن دخول منى المفاجًء كان تٌاراً كهربابٌاً قضى 
ا من هدوء أعصاب واحتمال .. وطار الجوال .. على آخر ما فٌه

 لٌستقر قرٌباً من منى .. 

 ثم .. 

لقد دق الجوال مرة أخرى .. أمسكت منى بالجوال .. ونظرت إلى 
.. ثم نظرت فً فرح وقالت وهً تتسابل فً حذر : من ٌا   Sحرؾ 
 فرح؟

 وتوقفت فرح .. وألجمت عن الكالم .. 
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 لثالثاالفصل 

 

 

لقد دق الجوال مرة أخرى .. أمسكت منى بالجوال .. ونظرت إلى 
.. ثم نظرت فً فرح وقالت وهً تتساءل فً حذر : من ٌا   Sحرؾ 
 فرح ؟

 وتوقفت فرح .. وألجمت عن الكالم .. 

ابتسمت منى ابتسامة ماكرة .. وهً تبادل النظرات بٌن فرح وبٌن 
راس الشٌاطٌن .. أما الجوال .. الذي كان ٌصدر رنٌنه .. وكأنها أج

فرح .. فقد أحست أنها تكره نفسها .. وتكره الٌوم الذي أخرجت فٌه 
جواالً .. كم تتمنى .. أن تختفً اآلن .. أن تكون بعٌداً عن منى وعن 

 نظراتها التً كانت تخترق قلبها .. كأنها سكاكٌن ومناجل ..

.. ولما هدأ الرنٌن وتوقؾ .. ران صمت رهٌب .. بٌن األختٌن 
أؼمضت منى عٌنٌها .. وابتسمت .. ثم تقدمت نحو فرح .. ومدت 

ٌدها إلٌها بالجوال .. جمعت فرح ما استطاعت من قوة .. وحاولت 
أن تتكلم .. ولكن منى قالت لها وهً ترفع خصلة سقطت عن شعرها 

 : ال داعً للكالم ..

ولكن فرح .. التً احمر وجهها وراح العرق ٌتفصد من جبٌنها قالت 
 : ال .. إنه لٌس كما تظنٌن .. إنه .. 

راحت منى تنظر فٌها .. وهً ترٌد أن تسمع .. وكانت فرح من شدة 
توترها ال تعرؾ ماذا تقول .. وراح جسدها ٌرجؾ .. وأنفاسها تزداد 
.. وحالتها النفسٌة فً ؼاٌة السوء .. ولكنها راحت تتكلم .. وتشرح 

ن عبٌر .. وعن عالقتها .. .. بقدر ما تستطٌع .. أخبرت منى .. ع
 أخبرتها عن سعود الذي ٌود أن ٌتعرؾ بها .. أخبرتها بكل شًء .. 
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كانت منى صامتة طول هذا الوقت .. وبعد أن انتهت فرح من الكالم 
.. كانت الدموع تتجمع فً عٌنٌها .. ختمت على كلماتها بالصدق .. 

لٌست من هذا  الكل ٌعرؾ فرح .. وٌعرؾ أنها فتاة طٌبة .. هادبة ..
الصنؾ من البشر .. ولذلك كان قلب منى مؤكداً على صدق فرح .. 

ولكنها قالت : فرح .. أنا لم ألمك .. لقد قلت لك .. بأنه ال داعً 
للكالم .. فأنت كبٌرة اآلن .. وتستطٌعٌن .. أن تختاري ما ترٌدٌن فً 

 حٌاتك .. 

حدق فً عٌنً ضاقت عٌنا فرح من وراء النظارة الطبٌة .. وراحت ت
منى التً كانت تبرقان .. كانت تنظر فٌها وكأنها تستفهم .. عما 

 ترٌد منى أن تقوله .. 

ربتت منى على بطنها ثم أشاحت بالنظر بعٌداً .. وقالت : فرح .. ال 
 أرٌدك .. أن تفهمٌنً بشكل خاطا .. ولكن .. 

منذ  ثم راحت تطالع فٌها بقوة وتقول : أنا متزوجة اآلن ٌا فرح ..
حوالً خمس سنوات .. خمس سنوات ٌا فرح .. ولكن لم ٌكن هناك 

شًء ٌعنً كثٌرا .. صحٌح أن "ٌاسر" زوجً ٌحبنً .. ولكن .. 
 أحس أحٌاناً أن هذا الحب ال ٌكفً .. 

راحت فرح تحدق فً منى التً كانت تتكلم بعٌن مذهولة .. وهً 
وقالت بعٌن تستمع ألول مرة هذه االعترافات .. ولكن منى أكملت 

حزٌنة : كنت أتمنى أن ٌحبنً شخص ما بجنون .. كنت أتمنى .. أن 
تكون لً قصة حب ؼٌر عادٌة .. كنت أرٌد أن أشعر بحنان واشتٌاق 

 .. 

فقالت فرح وهً تحس بأن كل ما تربت علٌه ٌنهار بقنبلة نووٌة: أال 
 تحبٌنه ؟

. أحس أن فقالت منى : ال .. إنه لٌس كذلك .. إنً أحبه .. ولكن .
 هذا الحب .. هو نوع من االمتنان .. ألنه أول رجل فً حٌاتً .. 
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ثم ابتسمت فً وجه فرح .. وهً تحرك الخصلة التً سقطت مجدداً 
وهً تقول : لم أكن جمٌلة للؽاٌة .. ولم أصادق أحداً .. ولكنً اآلن 

ربما أقول .. لٌتنً تعرفت على أحد .. لٌتنً عرفت ما هو الحب 
.. لٌتنً أحسست بلوعاته .. وحرقاته .. وسهرت اللٌل .. الحقٌقً 

 ألنً لم أشعر بهذا حقاً .. كما سمعت عن الحب ..

كانت فرح ال تصدق منى وهً تتكلم .. كانت تنظر فٌها .. وتكاد تجن 
 .. إذاً .. ما معنى هذا الكالم ؟!

 توقفت منى عن الكالم وقالت : سأتركك اآلن .. 

 منى .. لحظة ..  ولكن فرح قالت لها :

وراح جسد فرح ٌرتجؾ .. إن مثل هذه الكلمات .. قد زلزلت كٌانها 
من أساساته .. إن هذه الكلمات .. تكاد تؽٌر نظرتها فً الحٌاة .. 

 ومفهومها الذي تربت علٌه .. وفكرها الذي كانت تعتنق .. 

أحست أنها كانت حبٌسة ألفكارها الؽرٌبة .. أحست أن ما تشربته 
الدتها .. ومن المجتمع .. كان مجرد ؼثاء ال فابدة منه .. فهذه من و

منى التً تكلمها .. أختها الكبٌرة .. ال ٌمكن .. ما الذي ٌحصل 
 بالضبط ؟

 فقالت منى : ال تشؽلً بالك بكالمً .. 

 ثم صرخت منى وأمسكت بطنها بقوة وقالت : أٌها الشقً .. 

تقول : ربما هذا هو ثم ابتسمت مرة أخرى .. وهً تنظر لفرح و
السبب الذي ٌحبنً من أجله ٌاسر .. هذا الطفل .. لقد كانت أمنٌته 
الكبرى .. حلمه األوحد فً الحٌاة .. أن ٌكون له ابن .. ولقد حققت 

 له هذه األمنٌة والحمد هلل .. 

ثم كشفت عن بطنها وراحت تتحسس .. ثم التفتت إلى فرح التً 
.. وقالت : تعالً ضعً ٌدك هنا .. كانت تنظر فً بالهة نحو منى 

 وتحسسً ٌده .. 
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وضعت فرح ٌدها على بطن منى .. ثم ابتسمت وقالت : ٌا هللا .. حلو 
 .. 

 وبعد قلٌل .. اختفى إحساسها بالٌد .. 

 

ؼطت منى بطنها .. ونهضت وهً تمسك ظهرها وتقول لولدها : 
.. ستخرج .. ال تتعجل .. كلها شهر ونصؾ على األكثر وتخرج 

 وترى العالم ..

 ثم أخذت تضحك ..  

كانت فرح ال تزال فً ؼٌبوبة فكرٌة وهً تفكر فً هذا الكالم الذي 
 كانت منى تقوله .. لقد أصابتها فً مقتل حقاً .. 

"فرح " .. التففت فرح إلى منى .. التً قالت : استمعً إلى صوت 
 قلبك .. وانظري إلى أٌن ٌقودك .. 

 ثم خرجت من الؽرفة .. 

وهنا بدأت فرح فً التوؼل فً أعماق الفكر .. فً صراع نفسً ؼٌر 
عادي .. فً معركة .. بٌن ما تربت علٌه .. وبٌن ما أتاها من أخبار 
جدٌدة عن الحٌاة الحقٌقٌة .. عن الواقع .. وعن التجارب التً البد 

 أن تصدقها .. ألنها من واقع التجربة .. 

. أال ٌوجد حب بعد الزواج .. ؟ أٌعقل أن ٌكون الحب قبل معقولة ! .
 الزواج فقط ؟ ولكن .. ال ٌمكن .. هذا لٌس ما أعرفه .. 

ولكن هذه منى التً تقول هذا الكالم .. أمن المعقول .. أن أعٌش 
حٌاتً .. دون أن أحس بذلك اإلحساس الذي طالما أفنى الناس 

 حٌاتهم فً محاولة الحصول علٌه .. 

حب ؟ كنت أمنً نفسً وأصبرها .. بأنً بعد الزواج سوؾ أحصل ال
على الحب .. سأحصل على ما أستحق .. ولكن ٌبدو أن ما تربٌت 
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علٌه كان مجرد وهم ..أٌعقل أن ٌكون كالم أمً ؼٌر صحٌح .. 
 والقناعات التً اكتسبتها ؼٌر صحٌحة .. ال ٌمكن .. 

 

وامة فكرٌة .. وكان ومضت .. أربعة أٌام على ذلك الٌوم .. فً د
سعود .. ال ٌفتأ .. ٌتصل على فرح .. وٌكٌل لها االتصاالت واحدة 
تلو األخرى .. فً الٌوم عشر مرات .. وكان ٌرسل لها عدداً كبٌراً 
من الرسابل .. بداٌة بصباح الخٌر ومساء الخٌر  .. وانتهاًء بذلك 

 . النوع من الرسابل التً كانت تجعل فرح تضحك بصوت عالً .

إن سعود .. نوعٌة من الشباب التً تقتنع بالمثل القابل : "أكلح 
تفلح" .. وبالمثل : "كثر الطرق ٌفك اللحام" .. وهً طرٌقة تجبر 
الناس على التصرؾ فٌها لما تسبب من إزعاج .. إما أن ترد علٌه 

.. وتبدأ فً نهره بقوة .. وإما أن تكلم أهلها .. وسعود لم ٌكن ٌهتم 
كان ٌرٌد هذه الفتاة .. ٌرٌدها .. وهو مصمم على ذلك .. .. ولكنه 

وإذ ما بدأت فً نهره بقوة .. فإنها من المؤكد أنها ستسقط فً 
 حباله .. وهذا ما ٌجٌده ببراعة .. فن الكالم ..

ولكنها لم تتجرأ على الرد علٌه .. لم تتمكن من أن ترد علٌه .. ترى 
تستطع بحكم العادة .. وألن ما  .. هل انتصرت قناعاتها .. أم أنها لم

 ؼرس فٌها منذ الصؽر .. صبػ على هذه األفعال بلعنة حمراء ؟

أصبحت دفاعات فرح أكثر ضعفاً .. وراحت تتقبل حدٌث عبٌر أكثر 
من ذي قبل .. وكانت كلماتها تدخل فً قلبها هذه المرة لتجد لها 

.. وتنظر  مكاناً .. وكانت فً أحٌان أخرى .. تتخٌل نفسها مع سعود
فٌه على أنه شاب األحالم .. وتبنً لنفسها معه .. القصص 

 والرواٌات .. 

بدأت فً مرحلة .. تسمح لخٌالها أن ٌتمادى فً هذا األمر .. بعد أن 
كانت تقفل األبواب كلها فً السابق على مثل هذه األفكار .. بعد أن 

اً ٌشع كانت تصور فارس أحالمها بال مالمح .. وبال رتوش .. فارس



 

 

 د.خالد أبوالشامات 138

www.DrKhalidSh.com 

 منه اللون األبٌض .. وفقط ..

 

إال أن سعود .. لم ٌقؾ عند هذا الحد .. كان مصمماً .. أن ٌصل إلى 
الفتاة .. كان مصمماً .. أن ٌعرفها .. لذلك .. انتقل إلى الخطة الثانٌة 

 .. 

صار ٌذهب كل ٌوم إلى المدرسة .. لٌراها وهً تخرج برفقة عبٌر .. 
هناك .. وٌنتظر خروجها .. ٌتابعها صار كل ٌوم .. ٌذهب إلى 

 بنظراته .. 

وكانت عبٌر تكمل الباقً .. وتحاول أن تلفت نظر فرح إلٌه .. إال أن 
فرح كانت ال تتكلم .. وتكتفً بأن تمشً بسرعة نحو السٌارة .. 
وكان سعود .. ٌحاول اللحاق بهم بٌن السٌارات .. فتارة ٌصل .. 

 دٌد .. وتارة أخرى ٌضٌع وسط الزحام الش

وشٌباُ .. فشٌباً .. كانت فرح تلٌن .. وقوتها بدأت فً التالشً .. 
ومعتقداتها .. صارت تهاجمها عندما تختلً بنفسها .. ولكنها لم 

 تستطع أن تقدم على شًء .. 

 وهذه المرة .. لم ٌتوقؾ سعود .. بدأ فً المرحلة الثالثة .. 

سة عن سعود خرجت فرح من المدرسة .. وراحت عٌنها تبحث خل
.. الذي لم ٌظهر هذه المرة .. استؽربت .. وأحست أنها تفتقد شٌباً 
تعودت علٌه .. نوعاً معٌناً من اإلحساس فً نفسها بأنها ممٌزة .. 

 وأنها فتاة مختلفة .. 

وراحت خطواتها أبطأ فً المشً .. حتى وصلت السٌارة .. ولكن 
 سعود لم ٌظهر .. 

 االتصاالت أٌضاً .. ترى ما الخطب ؟ رجعت إلى المنزل .. وتوقفت

وراحت تحس بإحساس ؼرٌب .. أحست أنها تفتقده .. وفً الحقٌقة 
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.. هً افتقدت اإلحساس بالمتعة الؽرٌبة فً أن ٌكون هناك شًء 
ؼرٌب فً حٌاتنا .. وأن هناك من ٌرٌدنا بشدة .. وبأننا أناس 

شٌباً مثل ممٌزٌن .. ولكن التفرٌق كان صعباً على فتاة لم تجرب 
 فرح .. 

واستمر هذا لبضعة أٌام .. إلى درجة .. أحست فٌه فرح بالقلق على 
سعود .. وراحت تنسج فً بالها القصص والخٌاالت .. وراحت 

قصص الحب .. واألفالم الرومانسٌة تحاول أن تجد ما ٌشابهها من 
 قصة فرح مع سعود .. 

لت عبٌر عنه .. إلى أن جاءت اللحظة التً استجمعت فٌه قواها وسأ
 ابتسمت عبٌر ابتسامة كبٌرة وقالت : أخٌراً اعترفت بأنك تحبٌنه .. 

وال تدري لم دخلت هذه الكلمة فً قلب فرح كالسكٌن الحاد .. 
وأحست ببرودة فً صدرها وهً تسمع هذه الكلمة .. ولكنها لم 

 تعقب .. فقالت عبٌر : إنه مرٌض .. 

 فقالت فرح فً قلق : ما به ؟

 عبٌر : لن أستطٌع أن أقول لك ٌا فرح ..  فقالت

 بلعت فرح رٌقها وقالت : أخبرٌنً أرجوك .. 

 ولكن عبٌر قالت : إنه سر .. لقد ابتمننً علٌه .. 

فقالت فرح بعد لحظة توتر .. نزلت فٌها قطرة عرق من جبٌنها على 
 خدها بسرعة : أخبرٌنً .. ما به؟ 

تنهدت عبٌر .. وقالت : إنه .. إنه مصاب باللوكٌمٌا ) سرطان الدم 
األبٌض ( .. ال بد أنه فً الرٌاض .. حتى ٌتلقى العالج فً 

 المستشفى التخصصً هناك .. فهناك كما أخبرنً طبٌبه الخاص .. 

فتوقفت فرح .. وأحست أنها أصٌبت فً مقتل .. أحست أنها ترٌد أن 
 ت هذا اإلنسان كثٌراً .. تبكً .. أحست أنها ظلم
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عاطفة البنات الكبٌرة .. عاطفة البنات الزابدة عن حدها .. التً 
تجعل البنات ٌتعاطفن بطرٌقة ؼٌر منطقٌة مع هؤالء الناس .. 

وٌصدقوهم .. بكل هذه السخافة .. بكل هذا البساطة .. وٌخلطن بٌن 
ذه اللعبة الشعور بٌن الحب والشعور بالشفقة نحو إنسان .. نعم .. ه

.. ال تصلح إال للبنات .. اللواتً ٌصدقن .. حٌن ٌتعاطفن كل ما ٌلقً 
به الكاذبون .. وٌتحول المجرم فً نظرهم .. إلى مالك مسكٌن .. 

وٌتحول اللبٌم السافل .. إلى رجل ٌستحق الشفقة .. كم هذه الكذبة 
شابعة فً عالم األوالد والبنات .. إلى حد ممرض .. إلى حد ٌجعل 

 تصدٌقها فلماً هندٌاً.. 

ولكن فرح المسكٌنة طٌبة القلب .. ال تعرؾ أصول اللعبة وال 
قوانٌنها .. وال تعرؾ خباٌاها .. ال تعرؾ أن فً هذا العالم .. من 

ٌرٌد الوصول إلى مبتؽاه .. بكل الوسابل .. وبأقصر الوسابل وأكثرها 
عر الرحمة .. فعالٌه .. استخدام قلبها كوسٌلة ضدها .. وتحفٌز مشا

 حتى تصل إلى الهاوٌة .. 

صمتت فرح عن الكالم طوال الطرٌق .. ولكن قلبها كان ٌبن بالوجع 
 .. " كم أنت مسكٌن ٌا سعود .. كنت تخفً كل هذا األلم " .. 

ولكن عقلها بدأ فً التفكٌر وراحت مرة أخرى فً ؼٌبوبة فكرٌة .. 
 بٌن مالكها وشٌطانها : 

 ؟ربما ٌكون كذاباً  -

 وربما ال ٌكون كذلك .. -

 ولكن كٌؾ ٌكون مصاباً باللوكٌمٌا .. وٌرٌد الزواج ؟ -

 ال بد أن هذه هً اإلرادة الحدٌدٌة .. -

 لقد رأٌته وكان ٌضحك وٌتحدث مع عبٌر وكان على ما ٌرام .. -

ال تدري أي وجع ٌخفٌه قلبه .. ربما هو ٌفعل ذلك لٌقاوم ..  -
تً كان لدٌها السرطان .. ثم عاشت أما سمعت عن تلك المرأة ال
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 حٌاتها بكل طبٌعتها .. وفً النهاٌة وجدوا أن ال سرطان لدٌها ..

 ولكن كٌؾ ..  -

فرح .. لم كل هذا الشك .. ألٌس هناك احتمال أن ٌكون صادقاً  -
.. كٌؾ سٌرتاح ضمٌرك حٌن توصمٌن مرٌضاً بهذه التهم وهذه 

 األفكار السوداء .. 

األكبر أنه كذاب .. ألٌس بهذا الكذب ٌضحك  ولكن االحتمال -
 األوالد على البنات؟!

 إذا ال بد أن تتأكدي ..  -

 

كانت فً ؼرفتها حٌن وصلت فرح لهذه النقطة .. ارتاحت قلٌالً .. 
فأخٌراً توصلت إلى ما ٌجب علٌها أن تفعله .. أن تعرؾ حقٌقة 

 سوؾ تفعل ؟ مرضه .. وإن كان كاذباً .. أو صادقاً .. ٌا ترى ماذا

 

لكن سعود لم ٌمهلها كثٌراً .. فقد اتصل هذه المرة .. وراح جوال 
فرح ٌتألق بقوة .. راح جوالها ٌهتز لم تكن فرح مستعدة هذه المرة 

.. أمسكت بٌدها الجوال .. وراحت أفكارها مرة أخرى تدور .. وال 
تعرؾ كٌؾ تتصرؾ .. ولكنها هذه المرة عزمت على األمر .. إنها 

 ٌد أن تعرؾ الحقٌقة .. فقط ترٌد أن تعرؾ الحقٌقة .. تر

 لقد انهارت مقاومة فرح أخٌراً .. وبدأت محاوالت سعود تثمر .. 

وبأصابع مرتجفة .. ضؽطت فرح على الزر األخضر فً جوالها .. 
ووضعت السماعة فً أذنها .. وهنا انساب صوت سعود وهو ٌقول : 

 أخٌراً رددت .. 

تدوخ .. أحست أن الدم كله ٌتجمع فً رأسها ..  أحست فرح .. أنها
أحست أنها فً دوامة مؽناطٌسٌة .. وبطنٌن فً رأسها .. ومن قلبها 
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.. اندفعت صرخة كبٌرة .. وراح إحساس ساخن ٌتدفق من صدرها 
.. لتشتعل ٌدها .. وتلقً الجوال من ٌدها بقوة .. وكأنما صارت حٌة 

 مسمومة .. 

تتجمع .. ثم راحت تجري نحو الحمام  وبدأت فً عٌنٌها الدموع
 القرٌب من ؼرفتها .. 

دخلت الحمام .. وأؼلقت الباب .. وراحت تنظر فً ٌدها .. وتحس 
بأنها ترٌد أن تقطعها .. تلك الٌد التً ردت على هذا الشاب .. فتحت 

 الماء فً حوض االستحمام .. وبدأت .. تبكً .. 

ما آتاها هللا من قوة .. حتى بقوة .. بؽزارة .. راحت تبكً .. بكل 
كادت روحها أن تخرج معها .. بكت بعد أن أحست أنها قد اتسخت .. 

بكت بعد أن أدركت .. أنها صارت أقرب ما تكون لعبٌر .. بكت بعد 
أن أحست أنها بنت قلٌلة األدب .. بكت بعد أن أحست أنها واحدة من 

قبلن بكل بساطة أن آالؾ البنات اللواتً ٌكلمن األوالد .. اللواتً ٌ
 my Xٌكون لهم بوي فرٌند .. وٌتفاخرن أمام البقٌة بأن هذا كان 

boy friend .. 

أخذت الصابون .. وراحت تؽسل به ٌدها .. بقوة .. وكأن القذارة 
التً على ٌدها ال بد أن تزال .. وراحت تؽسل أذنها التً استمعت 

  إلى صوت سعود .. وتجرها بكل قوة .. وهً تبكً ..

إنها دموع الطهارة .. إنها دموع تؽسل اآلثام .. إنها دموع من ندم 
.. نبكً فٌها على أنفسنا .. وعلى احتقارنا ألفعالنا ودناءتها .. إنها 

 دموع تجعل القلب حمامة بٌضاء نقٌة .. 

إنها دموع بنت محترمة .. رباها أهلها على األخالق الحسنة .. 
ؼرسوا فٌها احترامها لنفسها .. واحترامها أن ال تكون السٌجارة 

التً ٌدخنها مجموعة من الشباب قبل أن ٌحرقوها وٌدوسوها 
باألقدام .. وٌقذفوا بها فً منتهى االحتقار لما تبقى منها فً سلة 

 المهمالت .. 
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ساعة خرجت من الحمام .. وحاولت أال ٌراها أحد .. وبعد ربع 
 حاولت قدر المستطاع .. ولكن منى .. كانت هناك .. ورأتها .. 

دخلت فرح الؽرفة .. ودخلت ورابها منى .. ثم أؼلقت الباب .. وقالت 
 : فرح .. ما الذي حصل ؟

وكأن فرح .. كانت تنتظر هذه اللحظة .. لتقوم باالنفجار فً وجه 
. ولكنه انفجار على طرٌقة البنات .. انفجار المشاعر منى .

 واألحاسٌس .. 

امتألت عٌنها بالدموع .. وقالت : أنا لن أتعرؾ على األوالد .. أن 
 لن أكون فتاة سٌبة .. 

فتحت منى عٌنٌها على اتساعهما .. وهً ترى فرح .. وهذه القوة 
 ذي ؼٌرها .. فً عٌنٌها .. فرح المسالمة الطٌبة الحنونة .. ما ال

ولكن فرح كانت تتكلم وتقول : إنك لم تشعري بما فً قلبً .. لست 
منهن .. لست بفتاة سٌبة .. أنا بنت محترمة .. ال أرٌد أن أحب .. 

 إن كنت سأكون بنتاً سٌبة .. ال أرٌد ..

ثم جلست فوق سرٌرها وراحت تبكً .. هنا .. أحست منى .. أنها 
عبٌر .. أنها السبب فً معاناة أختها .. تود أن تقتل نفسها .. أحست 

أحست عبٌر .. أنها كانت بقعة فاسدة فً قلب هذه المسكٌنة 
الصؽٌرة .. وراحت تحتضن فرح .. وتضمها .. وهنا .. انسكبت 
دموعها هً األخرى .. ثم .. قبلت رأسها .. والدموع تصل إلى 

أنا  شفتٌها لتتذوقها مالحة .. وهً تقول : سامحٌنً ٌا فرح ..
 المخطأة .. ولست أنت .. أنا البنت السٌبة .. أنت المحترمة .. 

وكأنما كانت هذه لحظة التنوٌر فً الفضاء الكالح الذي ألقٌت فٌه 
االثنتٌن .. كانت ثورة الخٌر .. وانتصارها األخٌر على الشر .. كانت 
لحظة صادقة .. خرج فٌه القلب بضٌاء ؼمر الروح كلها بالحٌاة من 

 .. بعد أن تاه فً عتمة الشر .. جدٌد 
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 وفً اللٌل .. كانت الساعة وقتها الثانٌة بعد منتصؾ اللٌل .. 

كانت فرح تقؾ .. بعد أن تحجبت إال من ٌدٌها ووجهها .. وراحت 
تصلً .. وكأنما النور راح ٌنبعث فً هالة وضاءة حول وجهها ..  

ٌها القلب راحت تصلً بقلب خاشع .. تلك هً الصالة التً ٌكون ف
عامراً باألنوار .. تلك هً الصالة التً ٌحس فٌها اإلنسان أنه أقرب 
إلى هللا ألؾ مرة من قبل .. وبأن هللا قرٌب منه .. وبأنه ٌحتاج إلٌه 

.. وفً سجودها .. راحت تدعً هللا كثٌراً .. راحت تدعوه .. أن 
أن ٌصرفها عن هذا المدعو سعود .. وأن ٌنٌر قلبها باإلٌمان .. و

 ٌؽمره بالتقوى .. وأن ٌؽفر لها .. 

 كان دعاًء حاراً من القلب .. كان دعاًء صادقاً .. 

 

وبعد أن انتهت من الصالة .. كانت الراحة تؽمر قلبها .. وكان 
اإلحساس بتلك القبضة الباردة قد زال .. وأحست بأنها تحلق فً 

ننا سماء الفضٌلة .. ما أجمل الشعور بأننا أناس جٌدون .. بأ
طاهرون .. بأننا على الصواب .. وبأن هللا معنا .. وبأن كل شًء 

 ٌسٌر فً هذه الدنٌا فً سالم وفً خٌر .. 

وهنا دق جوال فرح .. التفتت إلٌه .. وأمسكت به .. وكان حرؾ الـ 
S   ٌتألق هذه المرة .. ولكن فرح طالعت فٌه .. وهً تحس أنها

باالضطراب والقلق .. لم عمالق كبٌر .. لم تحس كما هً العادة 
تحس بالصراع الذي كان ٌقتلها فً كل مرة .. بل أحست أنها أقوى 
ألؾ مرة .. أؼلقت الجوال .. وبمنتهى الهدوء .. نزعت الشرٌحة .. 

 وأمسكتها بٌن ٌدٌها الرقٌقتٌن .. ثم .. 

 " تــــــــــــــــك " .. 

 كانت الشرٌحة مكسورة فً ٌدها ..
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أؼلقت األضواء .. ووضعت رأسها ونامت هذه وبنفس الهدوء .. 
 المرة .. دون أفكار .. ودون شٌاطٌن ..

 

صارت فرح .. أكثر جدٌة وأكثر قوة فً تعاملها .. وهذه المرة 
تؽٌرت كلٌاً فً حدٌثها مع عبٌر .. كانت ال تتحدث مع تلك السمٌنة 

كر طوال الوقت .. وفً النهاٌة .. قالت : عبٌر .. ال تأتً لً على ذ
 سعود هذا .. 

تفاجأت عبٌر .. إزاء هذا التؽٌر المفاجا ما بٌن لٌلة وضحاها .. 
 وصمتت .. ولكنها أخبرت بذلك سعود .. 

وفً هذا الٌوم .. رجعت فرح إلى المنزل .. ولكنها لم تجد أحداً .. 
كانت الفوضى واضحة .. استؽربت فرح .. فراحت إلى تلفون المنزل 

الذي رد علٌها وقال : لم لم تردي على .. وهاتفت أخٌها محمد 
 جوالك ٌا فرح ؟

 فقالت له : لقد ضاعت الشرٌحة .. 

تجاهل محمد هذا الموضوع ولم ٌسألها وقال : نحن اآلن فً 
 المستشفى .. 

 تصاعدت فرح بالقلق وقالت : خٌراً ؟

 فقال : ٌبدو أن أختك سوؾ تلد ..  إنها فً ؼرفة العملٌات اآلن ..

 استؽراب : ولكنها فً الشهر الثامن اآلن .. فقالت فرح ب

فقالت محمد : أجل .. ٌبدو أنها سوؾ تلد مبكراً .. ولكن ٌبدو أن 
 هناك خطراً علٌها .. 

 فقالت فرح : لماذا .. 

رد محمد : إنه الشهر الثامن ٌا فرح .. إنهم ٌقولون .. أن الطفل فً 
الشهر الثامن ال ٌعٌش فً العادة .. ولكنه ٌعٌش إن ولد فً التاسع 
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 أو السابع حتى .. 

أحست فرح أنها خابفة على أختها .. فقالت له : محمد .. هل 
 تستطٌع أن تأتً لتأخذنً .. 

 وؾ أتركه وآتً آلخذك .. رد علٌها : عندما ٌأتً أبً .. س

وما هً إال ساعة .. وكانت فرح فً المستشفى .. كانت أختها تقوم 
 بعملٌة قٌصرٌة .. 

كانت والدة فرح .. تدعو .. والكل فً حالة من القلق .. على أختهم 
 .. وٌبدو أن العملٌة صعبة .. إذ أنها استؽرقت الكثٌر من الوقت .. 

ح إلى المستشفى .. وبعدها .. كان مضت أكثر من ساعة بعد قدوم فر
"ٌاسر" زوج أختها منى قد وصل .. ٌبدو أنه استقل أول طابرة من 
الرٌاض إلى جدة .. وكانت أمارات القلق بادٌة على وجهه العرٌض 

 .. وجسمه الضخم جداً .. وأول ما بدأ به : كٌؾ حالها اآلن ؟

لدٌهم كم جمٌل أن ٌكون هناك من البشر من ٌحسون بأنك ؼالً 
شًء ثمٌن .. لألسؾ فً العادة لدٌنا ال تظهر هذه األحاسٌس إال 

عندما ٌصاب أحدنا بمكروه .. وكأننا نخجل من أن نظهر مشاعرنا 
 ألخوتنا .. وألهلٌنا .. حتى صارت البٌوت جافة حطٌبة .. 

 

وبعد نصؾ ساعة أخرى .. خرج الطبٌب من ؼرفة العملٌات .. 
ً وجهه .. توجه ٌاسر نحوه بسرعة وكانت أمارات القلق جلٌة ف

وهو ٌتكلم معه .. قال الطبٌب : الحالة صعبة .. ال بد أن نضحً 
 بالطفل .. 

 فرد ٌاسر بسرعة : وهً ؟

 قال الطبٌب : لألسؾ ٌبدو أنها سوؾ تفقد إحدى قناتً فالوب .. 

 فقال ٌاسر : أهم شًء .. هً هل ستكون بخٌر ؟
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ال بد أن أستلم منك إفادة خطٌة بهذا  فقال الطبٌب : بإذن هللا .. ولكن
 األمر .. 

فقال ٌاسر .. وراحت الدموع تؽرؼر فً عٌنٌه وراح بٌدٌه 
الضخمتٌن ٌمسك بكتفً الدكتور : أرجوك ٌا دكتور .. إنها كل ما 

 لدي فً هذه الدنٌا .. أرجوك ..

كان منظراً مؤثراً .. أن ٌرى أحدنا رجالً عمالقاً مثل ٌاسر .. ٌكاد 
على زوجته .. ٌبدو أن كالم منى عن زوجها لم ٌكن حقٌقٌاً ..  ٌبكً

أو باألصح .. لم ٌختبر هذا الحب تجربة قوٌة .. ٌكون فٌها الموت 
خٌطاً فاصالً .. لٌعلم كل منهما ما ٌعنٌه فقد الطرؾ اآلخر .. وذلك ما 

 لم تعلمه منى .. وأخطأت فً فهمه .. 

 

ؼرفة العملٌات .. كان  وبعد ساعتٌن .. كانت منى قد خرجت من
الجمٌع فً حالة من التعب واإلرهاق .. كان الجمٌع ٌدعو لمنى .. 

األستاذ أٌمن العسل .. وعلى ٌمٌنه ٌاسر وعلى ٌساره محمد .. 
وعلى سجادة صؽٌرة فً ؼرفة منى .. كانت أم فرح .. تجلس 

وتدعو .. وفرح ورٌم ٌجلسان فً المقعد المجاور .. وهما ٌدعوان 
 .. أٌضاً 

وبعد فترة .. كانت منى قد استٌقظت .. فراح الجمٌع من حولها 
ٌطمبنون على حالتها .. كان ٌاسر جوارها .. أمسك بٌدها .. وقبلها 

 وقال لها : الحمد هلل على السالمة .. 

 هنا بكت منى وقالت : ولدي .. 

وراح ٌاسر ٌحتضنها وهو ٌحس بأنتها .. وانخرطت فً بكاء .. 
هو اآلخر تنسكب على وجنته ..  ثم قالت له : آسفة  وراحت دموعه

 ٌا ٌاسر .. لم أستطع أن أنجب لك الطفل الذي ترٌد .. 

احتضنها ٌاسر أكثر وهو ٌقول : الحمد هلل على كل حال .. أنت أهم 
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من ملٌون طفل ٌا منى .. أنت كل شًء بالنسبة لً ٌا منى .. أرٌدك 
 أنت .. وال أرٌد أي طفل .. 

 

ك أجمل من أن تشعر بأن هناك إنساناً تعنً له أنت .. كل لٌس هنا
شًء فً هذه الدنٌا .. بل إنه مستعد ألي شًء فقط من أجلك .. ذلك 

شعور لم تجربه منى من قبل .. لم تختبره .. ولكنها الٌوم آمنت به 
 .. 

 

خرج الجمٌع .. وبقً ٌاسر معها فً المستشفى .. ورجعت فرح 
نزل .. بعد ٌوم مرهق .. ولم تذهب فرح وال رٌم وبقٌة العابلة إلى الم

 فً الٌوم الثانً إلى المدرسة .. حتى والدها أخذ إجازة من عمله .. 

 

وذهب الجمٌع بعد صالة الظهر إلى المستشفى .. ٌحملون باقات 
الورد .. كان إحساساً بحمٌمٌة أسرٌة .. تظهر فٌها أصدق المشاعر 

قمة اإلرهاق والتعب .. فأخذه محمد  وأنبلها .. وبالطبع كان ٌاسر فً
إلى المنزل .. لٌستحم قلٌالً وٌرتاح .. على أن ٌأتً بعد ذلك .. 

وكذلك والدة فرح التً كانت ترٌد أن تأخذ بعضاً من مالبسها لقضاء 
 الٌوم األخٌر لمنى فً المستشفى .. فهً لم ٌهنأ لها جفن البارحة .. 

وبقً فً الؽرفة فرح ورٌم وأبوهم .. ولما أذن العشاء .. نزل 
األستاذ أٌمن لٌصلً .. وبقٌت كل من فرح ورٌم فً الؽرفة .. هنا 
قالت منى لرٌم : حبٌبتً .. هل من الممكن أن تذهبً لتشتري لً 

 عصٌر األناناس الذي أحبه من البقالة القرٌبة من هنا ؟ 

قولً أنك ترٌدٌن أن تكلمً فرح  فقالت رٌم فً شًء من العداء :
 على انفراد .. لم أعد صؽٌرة .. إنً أفهم ٌا أبله منى .. 

 ابتسمت منى وقالت : ذكٌة ما شاء هللا علٌك .. 
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خرجت رٌم التً كانت فً طور تكوٌن الشخصٌة .. واالستقاللٌة فً 
كٌانها .. مضت لحظة من الصمت على منى وفرح .. قطعتها أصوات 

 ارات القادمة من بعٌد .. أبواق السٌ

أمسكت منى بٌد فرح وقالت لها : أنا آسفة ٌا فرح .. ال بد أن هذا 
 عقاب هللا لً .. 

 قالت فرح : ما الذي تقولٌنه ٌا منى .. 

نزلت من عٌنً منى دمعة ثم قالت : كنت مخطأة ٌا فرح .. كنت 
مخطأة .. لقد ظلمت ٌاسر .. لم أكن أفهم معنى الحب ٌا فرح .. 

احتجت إلى كل هذه السنوات .. احتجت إلى أن أفقد طفلً .. حتى 
أعرؾ معنى الحب .. معنى .. أن تكون حٌاتك معلقة بإنسان آخر .. 
معنى .. أن ال ٌكون لك فً الكون إنسان آخر .. ظننت أن الحب فقط 

مسلسل مكسٌكً .. ظننت أن الحب .. وردة حمراء .. وقبلة .. 
ٌجٌد ٌاسر أٌاً من فنونه .. لم أكن أدرك ..  وشمعة وعشاء لٌلً .. ال

أن الحب هو إحساس حقٌقً فً القلب .. كل ٌعبر الحب بطرٌقته .. 
 كل ٌعبر الحب بأسلوبه .. 

ابتسمت فرح فً وجه أختها وأضاء وجهها وقالت : ال حرمك هللا 
 منه ٌا منى .. 

ابتسمت منى واحتضنت أختها .. وسالت دموعها .. وهذه المرة 
 نت دموع الفرح كا

 

فً الٌوم التالً كانت فرح تدخل مدرستها .. وكانت عبٌر تحاول أن 
تحادثها ولكن فرح كانت تحافظ على أكبر قدر من الحدود بٌنهما .. 

 وكأنها تصب لوم ما حصل ألختها علٌها .. 

وفً نهاٌة الدوام .. خرجت فرح وعبٌر .. وعندما دخلتا السٌارة .. 
الفبة السابعة .. تندفع بسرعة .. لتعترض سٌارة كانت البً إم ذات 
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فرح .. وٌخرج منها سعود .. بجسمه الممتلًء .. ووجهه األحمر .. 
وسكسوكته .. وراح ٌصرخ فً السابق : ما هذا ؟ أال تعرؾ القٌادة 

 ٌا حمار ؟ ..

 وراح السابق المالٌزي : ٌصرخ هو اآلخر .. 

ٌنظر نحو فرح .. وبكل أما سعود ففً خالل كالم السابق .. كان 
الوقاحة وعلى شفته ابتسامة لعوب .. إن لهذا الشاب تصمٌماً ؼٌر 

عادي على التعرؾ على فرح .. ولكن فرح .. لم تتكلم .. كانت تحس 
 بالخوؾ .. وراح قلبها ٌنبض بقوة .. 

 " ما الموضوع ؟ " .. 

 دوت هذه الكلمة قوٌة .. وهبطت على قلب فرح .. إن هذا الصوت ..
 مألوؾ .. 

التفتت إلى الناحٌة األخرى .. وكان هو بالفعل .. كان أخوها محمد .. 
وهو ٌقؾ أمام سعود .. ونظرات ٌتطاٌر منها الشرر .. نظر فٌه 

 سعود .. وقال : ماذا ترٌد هنا ؟ اذهب فال شأن لك بهذا ..

فنظر فٌه محمد وقال بقسوة : احفظ أدبك أٌها الوقح .. قبل أن 
 رض .. أمسح بك األ

 ثم التفت إلى فرح وقال لها : فرح .. اذهبً إلى السٌارة .. 

خرجت فرح من السٌارة .. ولكن سعود ضحك وقال : هللا .. هللا .. 
 هكذا بدون أي احترام .. تأخذ البنت عٌنً عٌنك .. 

لم ٌحس سعود .. إال وٌد محمد تندفع فً وجهه بقوة لتلصقه بزجاج 
ه فحٌح : إن اقتربت مرة ثانٌة من أختً السٌارة وٌقول له بصوت ل
 .. والذي خلقنً سأقتلك .. 

 صرخ سعود من األلم وقال : اترك ٌدي ٌا مجنون .. آآآآآآآآي .. 

كان محمد ٌلوي ذراع سعود بؽلظة حتى أحس سعود أنها سوؾ 
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 تتحطم .. 

ثم أمسكه محمد بقوة .. ورماه على األرض بمنتهى العنؾ .. فسقط 
خ ثوبه .. ولكنه نهض بسرعة وقال : هدئ من سعود .. واتس

 روعك .. لقد دخل علً هذا السابق .. 

كان ٌتكلم وهو ٌرجع إلى الوراء .. ثم ركب السٌارة مسرعاً .. وما 
 كانت إال ثوانً وقد اختفى عن األنظار .. 

توجه سعود إلى السٌارة التً كانت فٌها عبٌر التً كانت ترتجؾ من 
: اسمعً ٌا بنت .. إن أحببت أن تتعرفً على الخوؾ .. وقال لها 

الشباب .. وإن لم ٌربك أهلك جٌداً .. فافعلٌه بعٌداً عن بنات الناس .. 
 وإن رأٌتك بالقرب من أختً .. فال تلومن إال نفسك .. 

ثم صفق الباب بقوة .. وذهب إلى سٌارته .. ولما دخل .. كانت 
 أعصابه مشتعلة .. 

لمة .. ثم قال لفرح بعصبٌة : لم لم تتكلمً قاد السٌارة بدون أي ك
 من البداٌة ؟ حتى آتً أللقنه درساً هذا الحٌوان ؟

هنا لم تتحمل فرح لهجة أخٌها القوٌة .. وراحت تبكً وهً تقول : 
 أنا لم أفعل شٌباً ٌا محمد .. وهللا .. 

 قاطعها : أنا أعلم .. لم قلت لمنى .. لم لم تكلمٌنً أنا ؟

 قالت فرح وهً تبكً : آسفة وهللا ٌا محمد .. لم أقصد .. 

 وراحت دموعها تؽرقها من جدٌد .. 

وبعد دقابق .. أوقؾ محمد السٌارة والتفت لها وقال بهدوء : فرح .. 
 فرح .. انظري إلً .. 

بدت عٌون فرح من الؽطوة حمراء كالدم من البكاء .. وهً تنظر فً 
ً أختً .. ولن أدع إنساناً فً هذا الكون محمد الذي قال : فرح .. أنت

 ٌؤذٌك .. ومن ٌهم بذلك .. فسأشرب من دمه .. هل تفهمٌن .. 
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لم تتمالك فرح نفسها من الدموع .. وراحت تبكً ولكنها هذه المرة 
 .. بكت وهً سعٌدة .. لقد عرفت معنى الحب .. الحب الحقٌقً ..

 

 ن هو الخبٌر حتى اآلن ..ترى ما العالقة بٌن فرح والخبٌر .. وأٌ
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