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 الفصل األول

 

فرح العسل .. صاحبتنا تلك .. التً رسمت طرٌقاً آخر .. للعالقات التً 
فرح العسل .. التً استطاعت فً آخر تنزلق نحو الهاوٌة فً العادة .. 

 لحظة أن تنقذ نفسها .. بعد أن أٌقظ هللا فٌها ضمٌرها .. 
 هً بطلة الجزء األخٌر .. 

إنها لٌست فاتنة فً شكلها  .. ولكنك تحس بؤشٌاء كثٌرة جداً للوهلة 
األولى التً تراها فٌها  .. تحس براحة ؼرٌبة تتسرب إلى نفسك فً 

اً براءتها المتناهٌة .. التً تلوح فً عٌنٌها السوداء لطافة  .. تدهشك حق
.. صفاء بال حدود  .. وعندما تضحك .. تصؽر عٌناها فً جمال ممتع 
ساحر .. ٌجعل النظر فٌها .. فرصة نادرة .. تستحق إسعادها بؤي شكل 
كان .. وجهها المستدٌر الوضاء ٌناسب تسرٌحة شعرها األسود القصٌر 

رقص السٌدات الراقٌات  .. بكل هدوء وكثافة .. .. الذي ٌرقص كما ت
ٌنساب من بٌن كتفٌها فً نعومة فائقة  .. ونؽزة صؽٌرة فً ذقنها .. 

 تجعلها أكثر طفولة وبراءة .. 
وإذ ما دققت النظر فً شفتٌها .. أحسست بؤن الكرز قد نبت من شفتٌها 

منزهة من  المعاً .. تخلبك ابتسامتها الطٌبة  .. وكؤنها مالك وردي ..
اآلثام واألخطاء  .. حتى أخطاإها .. ترٌد أن تبحث لها عن أي عذر  .. 

 إنها ناعمة .. وتستحق لقب أنثى عن جدارة واستحقاق ..
صوتها .. صدق .. أنك ستتمكن من سماعه من جسدك كله  .. حتى إنه 

 ٌعبر الجدران والحدود كلها كؤنها عزؾ وتر لقٌثارة سحرٌة ..
 فً درجة ما بٌن النحول واالمتالء  ..  وجسدها مثالً
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ورؼم ذلك تدهشك الهاالت السوداء التً تبدو جلٌة فً كثٌر من األحٌان 
عندما تنزع تلك النظارة الرقٌقة  .. التً ال ٌحدها برواز ما .. تكسو 

محٌاها كلما رأٌتها وحدها سمات الحزن الشفاؾ .. مع أنها تبتسم كلما 
 طالعتها .. 
فتجدها مهذبة بعفوٌة .. تنقصها الخبرة فً تعامالتها  .. بل  تحادثها ..

ٌنقصها فعالً .. سوء الظن .. والنظرة السلبٌة  .. والواقعٌة التً تمكنها 
من العٌش فً زمننا  .. ولكنها لٌست ؼبٌة .. ٌمكنها أن تفهم وتتعلم .. 

س بـ ولكن األذكٌاء الذٌن عاشروا الحٌاة .. ٌلقبون هذا النوع من النا
ساذجة  .. كم هو عجٌب منطق البشر .. منطق ٌحاول أن ٌقلل من شؤن 
اآلخرٌن دوماً .. إذ ما كان متفوقاً علٌهم .. وصدقوا أننا لو فتحنا قلوب 
الناس .. لرأٌنا بجالء .. كم الحسد ٌمأل النفوس .. وكم احتقار النفس 

 ٌكاد ٌخنقها ..
 ..  هذه هً بطلة جزءنا هذا .. الجزء األخٌر  

 
%.. كانت  94.6كانت فرح قد أنهت دراستها الثانوٌة لتتخرج بنسبة 

أمنٌة فرح أن تكون طبٌبة .. إنها تود أن تكون طبٌبة أطفال .. ألنها 
تحب األطفال كثٌراً .. وكانت عائلتها تلقبها بالدكتورة فرح .. وتقدمت 

فرحة أهلها  فعالً لكلٌة الطب فً جامعة الملك عبد العزٌز فً جدة .. كانت
بها عظٌمة .. كٌؾ ال؟! وهً الوحٌدة بٌن أخواتها التً قدمت على كلٌة 

 الطب .. 
 

وجاءت النتائج .. ولألسؾ لم تقبل فرح فً كلٌة الطب  .. ولكنها قبلت 
فً قسم الصٌدلة .. لم تعارض فرح كثٌراً .. استسلمت ألمر ربها .. فهً 

ٌمن العسل بابنته  .. فقاموا قد استخارت .. وعّم الفرح بٌت األستاذ أ
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بحفلة مصؽرة .. من أجلها .. جاءت فٌها أختها منى من الرٌاض .. كان 
اجتماعاً عائلٌاً لطٌفاً .. تجتمع فٌه المودة واأللفة .. وبعض من الحمٌمٌة 

التً خلت منها البٌوت .. وبالطبع .. قدم الكل لفرح هدٌة خاصة .. 
.. ووالدتها ..   dellجدٌد من نوع فوالدها قد أتحفها باالب توب ال

تكفلت بتؽٌٌر ؼرفتها بؤثاث جدٌد .. استعداداً لحٌاتها الجدٌدة .. أما 
أخوها محمد فقدم لها هدٌة نقدٌة .. حتى تشتري بها ما تشاء .. ألؾ 

لاير .. وأختها منى حضرت ومعها خاتم صؽٌر ذو فص ماسً بسٌط .. 
وعة من الحلوٌات قامت بتؽلٌفها حتى أختها الصؽٌرة رٌم قدمت لها مجم

 فً البٌت بٌدها .. 
ؼمرت الدموع عٌنً فرح .. واحتضنتهم جمٌعاً فً حب .. وإنه ال فرحة 

ألي إنجاز فً الحٌاة .. ما لم ٌشاركك فٌه من ٌحبونك حقاً .. وهم 
ٌنظرون فً عٌنٌك .. وكؤنهم هم الذٌن أنجزوا .. وهم الذٌن عبروا 

 دك ..صوب النجوم .. ولست وح
 
 

وعلى العشاء .. امتألت المائدة .. بشهً الطعام المنزلً .. وتورتة كبٌرة 
بالفراولة التً تحبها فرح كثٌراً .. وجلسوا ٌتكلمون .. ولم ٌكن 

موضوعهم إال عن فرح .. وكٌؾ ستكون حٌاتها .. فً الكلٌة ..  وما هً 
جة : سؤكلم نظرة الناس لهم .. وكٌؾ تؽٌرت ..  فقالت والدة فرح فً به

خالتك أسٌل .. فؤنت تعلمٌن أن قصً ٌدرس أٌضا فً السنة الرابعة لكلٌة 
 الصٌدلة  .. 
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هنا نبدأ القصة .. فقصً لم ٌكن ؼرٌباً عن هذه الفتاة .. إنه ابن خالتها 
 .. إنه الخبٌر بنفسه .. بشحمه ولحمه  .. إنه قصً  .. 

 
 ..  صمتت فرح قلٌالً وقالت : على راحتك ٌا ماما 

ولكن محمد قال وهو ٌتناول اللٌمون .. لٌؽرق به قطع الدجاج الصؽٌرة  
: أنا أكره قصً هذا .. إنه متعجرؾ جداً  .. ومؽرور كثٌراً .. وال ٌحب 
الحدٌث معنا  .. عالم ٌرى نفسه؟ صحٌح أن هللا قد أنعم علٌهم .. ولكن 

 كلنا فً النهاٌة عبٌد هللا .. 
 ب .. ال ٌخطئ على أحد  .. قالت أم فرح : ولكنه مهذ

 قال أبو فرح أٌمن : أنا مع محمد .. هذا الفتى ال ٌعجبنً  .. 
وهنا قطبت أم فرح حاجبٌها وقالت فً شًء من الضٌق : إننا لن نطلب 
منه إحساناً .. كل ما نطلبه بعض المعلومات  .. وإن لم ٌكن راؼباً .. 

 فلسنا بحاجة إلٌه  .. 
ضحكت وقالت : خالص ٌا ماما .. ال علٌك سنكلم فرح  هً الوحٌدة التً 

 خالتً أسٌل  .. وهللا أنا أحبها كثٌراً .. ولكننا ال نرها باستمرار .. 
تهلل وجه أم فرح وقالت وقد وجدت أخٌراً من ٌوافقها الرأي : إنها دائما 

 تكلمنً وتسؤلنً عنكم  .. 
 
 

طاعاً طوٌالً .. كان من الواضح أن ثمة هوة كبٌرة بٌن العائلتٌن وانق
ولكن الكل ٌعلم .. بؤمر المشكلة الكبٌرة التً قامت على المٌراث .. والتً 
وصلت إلى المحاكم الشرعٌة .. األمر الذي أدى إلى تشتت العائلة التً 

حوت كل من أم فرح .. وأم قصً .. كان الكل ٌعرؾ هذا الموضوع 
 بجالء  .. حتى قصً وفرح  .. 
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تٌن األختٌن كانت مقبولة  .. كانت هناك اتصاالت من ولكن العالقة بٌن ها

آن ألخر  .. وكانت أسٌل  قد رأت اسم فرح فً الجرٌدة  .. فباركت 
ألختها .. وهً التً أتت على أختها .. بؤن تسؤلها فً حال احتاجت إلى 

أمر ما .. فحٌن كانت تحدثها قالت لها : ال علٌك .. سؤكلم قصً .. 
طلب أي شًء  .. معلومات  .. كتب .. ملخصات ..  وأتمنى أال تتردي فً

 أو أي أمر آخر ..
قالت لها أختها : بالطبع ٌا أسٌل لن نستؽنً عنك وال عن قصً  .. 

 بالمناسبة كٌؾ حاله اآلن ؟
ضحكت أسٌل أم قصً  وقالت : إنه اآلن فً ألمانٌا .. من أسبوع 

  أٌام  .. 3ونصؾ قبل أن تبدأ الدراسة .. وسٌرجع بعد 
الحمد هلل أن الحادث األخٌر .. لم ٌكن خطٌراً .. ولكنه كما تعلمٌن أحٌاناً 

 ٌصاب بإرهاق شدٌد .. ففضل إجراء بعض الفحوصات هناك ..
 فقالت أم فرح : ٌرجع بالسالمة عن شاء هللا  .. 

 وبعد الكالم التقلٌدي .. أقفلت السماعة  .. 
 

ولً  .. وهاهً الطائرة هاهً الطائرة تحط رحالها على مطار جدة الد
القادمة من ألمانٌا تفتح أبوابها .. وٌنزل منها المسافرون الواحد تلو 

اآلخر  .. ومنها خرج قصً .. بابتسامة على شفتٌه فٌها كل السخرٌة  
 .. متملمالً فً مشٌته  .. وكؤنما الدنٌا ال تعنٌه  .. 

 
ً أناقة .. كانت وبٌنما هو ٌنزل حامالً حقٌبة ٌده الصؽٌرة على كتفه ف

األفكار تمر علٌه فً سالسة .. فهذه هً المرة األولى التً ٌذهب فٌها 
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إلى مكان فً الخارج  .. وال ٌتعرؾ فٌها على فتاة .. بل إنه رفض أن 
 ٌتكلم مع أي فتاة على ؼٌر العادة  .. 

 
لقد كان تؤثٌر أخر عالقتٌن فٌه مروعاً .. عالقته الثالثٌة .. وخصوصاً 

ن التً لم ٌتمنى قصً أن ٌإذٌها .. وٌاسمٌن .. التً حاول أن مع روا
ٌلقنها درساً تستفٌد منها فً حٌاتها .. حتى لو كان الثمن حزنها ألشهر 

 قلٌلة .. 
إال أنه كان ٌدرك فً أعماقه .. أنه ظلم بنتٌن .. لم ٌكن ضمن التصنٌؾ 

  الذي وضعه قصً فً عقله لمن ٌرٌد أن ٌتعرؾ علٌهم من بنات ..
 

وبعد الحادث .. كانت أمور حقٌقة قد جدت فً نفسٌته وأفكاره .. وجلس 
فً المستشفى لمدة ٌومٌن من اإلرهاق  .. لم ٌصب فً الحادث إال 

برضوض خفٌفة .. وبعدها سافر إلى ألمانٌا .. إلجراء فحوصات أكثر 
دقة .. ولكن الحقٌقة التً كان ٌدركها أنها رحلة استجمام فً األؼلب .. 

كن لم ٌكن هناك شًء جدٌد .. نصحوه كالعادة .. بؤن ٌتجنب االنفعاالت ول
 المبالػ فٌها .. 

 
وقبل أن ٌسافر قام بمسح أرقامه القدٌمة  .. وأبدلها برقم واحد جدٌد .. 
إنه ٌرٌد أن ٌنسى .. إنه ٌفكر فً االعتزال .. كان ٌقول فً نفسه .. بؤن 

المشوار الطوٌل .. وهذا العدد كفى .. وأنه حان الوقت للتوقؾ بعد هذا 
من البنات الكبٌر .. ولكن األفكار كانت تدور فً رأسه .. وإنه لم ٌقرر 

 بعد بشكل حاسم .. 
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وحٌن خرج من المطار .. كان نزار فً استقباله .. وٌبدو أن نزار .. لن 
ٌفكر فً حٌاته أبداً فً االعتزال .. فها هو ٌالحق الفتٌات بنظراته 

 طرٌقة التحدٌق التً تضاٌق كل من ٌصاب بلعنتها .. بفظاعة .. و
 
 

وصل إلى منزله  .. وبعد أن سلم على والدٌه  .. فً نوع من الرسمٌة .. 
وبعٌداً عن الحمٌمة .. ربما ألنهم قد تعودوا على سفره مع والده أحٌانا 

.. وأحٌاناً وحده .. حتى بات األمر ؼٌر جدٌد .. ذهب إلى ؼرفته  .. 
وأضاء أنوار الصالة الصامتة إال من أنفاسه  .. ومر بخطوات  دخلها ..

 حذائه الؽالً .. إلى أن وصل إلى البٌانو  .. 
 ..  .. وكؤنما ٌقول له .. ها قد أتٌتومر بإصبعه بسرعة على أصابعه  

 
أخذ حماماً سرٌعاً .. ولبس ثٌاباً تلٌق بالمنزل  .. وذهب إلى والدته .. 

إنه ٌرٌد أن ال ٌبدأ على األقل اآلن فً العزؾ .. أو وجلس ٌتكلم معها  .. 
 حتى بالتذكر .. إنه ٌرٌد أن ٌرٌح نفسه .. وعلقه وبدنه ..

.. وكان قصً ٌكره أوبرا.. ولكنه Oprahكانت والدته تشاهد برنامج  
جلس ساكناً .. ولما أحست أسٌل أمه بوجوده .. التفتت إلٌه .. بعد أن 

ً .. ابنة خالتك فرح قد قبلت فً كلٌة خفضت الصوت وقالت له : قص
 الصٌدلة  ..

 كانت الحماسة فً عٌنٌها وهً تتكلم .. وكؤنها أتت بؤمر خالب ..  
 نظر لها بتساإل وهو ٌحتضن المخدة الصؽٌرة  : فرح ؟

 قالت له : نعم .. خالتك ..
 قاطعها وهو ٌشٌر بٌده : تذكرت .. ما شاء هللا مبروك  .. 
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ن اكتراث .. وراح ٌطالع اإلعالن فً التلفزٌون .. ولكن قالها ببرود وبدو
 والدته لم تهتم أبداً  ..

قالت له : أرٌدك أن تساعدها .. فؤنت تعلم  .. ال ٌعرفون أحداً من كلٌة 
 الصٌدلة إال سواك  .. 

 قال لها بامتعاض : وماذا تحتاج .. إنها كلٌة كبقٌة الكلٌات  .. 
ك لم تطلب منا شٌئاً  .. أكثٌر علٌها أن تكلم قالت له والدته بعتاب : خالت

 الفتاة فقط قلٌالً حتى تقول لها كٌؾ هً أنظمة الكلٌة  .. 
نظر لها وقال لٌنهً النقاش : حسناً .. دعٌها تكلمنً  .. وسوؾ أقول 

 لها ما ترٌد  .. 
 قالت له : سوؾ تؤتً ؼداً  .. 

لقلق  : كما ترٌدٌن  قال لها لٌنهً النقاش الذي صار فً نظره مصدراً ل
 .. 
 

وفً الٌوم التالً بعد العشاء .. كانت أم فرح وبناتها الثالثة .. قد جاإوا 
إلى منزل خالتهم أسٌل  .. وكعادة الناس .. كانوا ٌقولون : ما شاء هللا  

 .. 
ففٌال السٌد مناؾ .. كانت تتؽٌر من فترة لألخرى .. وكانت قد مضت 

 ر دخول ألم فرح .. لمنزل أختها ..  فترة لٌست بالبعٌدة على آخ
كانت الفٌال تقع فً مواجهة البحر تماماً .. فً أكثر المواقع حٌوٌة فً 
جدة كلها  .. الكورنٌش .. بصخبه .. وجنونه .. اتصلت أم قصً على 

 ابنها فً الملحق لتخبره أن خالته قدمت  .. 
لسعودٌة  .. وبعد قلٌل دخل قصً  .. وعائلة قصً كعدد من العائالت ا

التً ٌجلس فٌها ابن الخالة مع ابنة خالته مع حجاب ٌؽطً الشعر .. ولم 
 ٌهتم كثٌراً لهذه المقابلة  .. ولذلك لم ٌهتم أن ٌلبس شٌئاً ممٌزاً  .. 
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لبس جٌنزا أسوداً .. وقمٌص أبٌض قصٌر األكمام سادة  تزٌنه المربعات 
 السوداء ..ودخل .. وسلم على خالته  .. 

الرؼم من أنها خالته إال أن هناك كان جو من الرسمٌات  .. إن وعلى 
 قصً ال ٌحب أن ٌذهب أبداً إلى أي اجتماع عائلً .. إال ما ندر  .. 

 
 ثم حانت منه التفاتة إلى بنات خالته .. 

عندها رأى قصً فرح للمرة األولى منذ خمس سنوات .. أحس بإحساس 
.. شٌئاً لم ٌره منذ زمن طوٌل .. دافًء وعمٌق .. فقد رأى فٌها بعٌنٌه 

 شٌئاً له قدسٌة خاصة .. وهٌبة عجٌبة .. 
 فقالت أسٌل: وهذه منى ٌا قصً  .. لم ترها منذ زمن  ..  

انتبه قصً إلى منى .. فحٌاها .. وبعدها ألقى التحٌة على الصؽٌرة رٌم  
 .. 

ً سٌد وهذه المرة .. انطلق قصً .. ال إرادٌاً .. وفً لحظات .. كان قص
الحوار والكلمات .. وأصبح هو البإرة التً ٌتمركز حولها الجمٌع .. بل 
إن والدته استؽربت منه كثٌراً  .. إنها بعٌدة عنه تماماً .. إنها تعرؾ أن 

ابنها ٌعرؾ بعضاً من الفتٌات  .. ولكنها ال تعرؾ أنه الخبٌر .. الذي 
 النت له أصناؾ البنات ..  
.. وٌضحك الجمٌع فً قالب ما بٌن الجدٌة  أما قصً .. فجلس ٌتكلم

 والمتعة .. واإلثارة .. إنه منفعل بحق  .. 
أول مرة ٌفقد الخبٌر هدوء أعصابه  .. ولكنه ٌعلم أنه ٌتحدث من باب 
خبرة  .. واخذ ٌشرح لها عن الكلٌة .. وٌتكلم .. حتى فهمت فرح ما 

 ٌطمؤنها بشؤن كلٌتها الجدٌدة  .. 
تلفة تماماً عن كل البنات اللواتً قابلتهن .. لم ٌنبع منها هذه الفتاة .. مخ

 طٌؾ ساحر؟ .. لم فٌها جاذبٌة ال تقاوم؟ 
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كان ٌدرك قصً .. أن هذا هو سحر الفضٌلة .. رأى فٌها احتشاماً حقٌقٌاً 

.. رأى فٌها عفة صادقة .. وأن هذه الهالة .. ال تنبع إال من فتاة مثل 
.. تلك الفتاة التً ما لوثتها العالقات الساقطة فرح .. تلك المالك الصؽٌر 
 .. والمحادثات التافهة .. 

كانت فرح.. تختلس النظر إلٌه  .. كانت خجلة منه .. لم تستطع أن 
تباشر تلك النظرات الذكٌة .. كانت برٌئة كالمطهر الكٌماوي لروح قصً 

 السوداء .. 
كانت تملكها .. لها  ولم تدرك أن ما تقوم به وتلك األعٌن الخجلة التً

 معان ٌدرك قصً معانٌها وٌحفظها  .. 
لم ٌكن وقحاً .. ولم ٌنظر فٌها بنظرات خبٌثة .. بل إنه لم ٌتجرأ أن ٌدنس 

 هذه األحاسٌس التً وألول مرة تنساب فً روحه المعذبة ..   
 

وانتهى الحدٌث .. بعد أن جاء محمد  .. والحق ٌقال .. كان قصً قد 
 فً المعاملة الباردة  .. تؽٌر تماماً 

أخذ ٌتكلم مع محمد على ؼٌر العادة .. لدرجة أن محمد تفاجؤ  .. واندمج 
مع قصً فً بساطته وأرٌحٌته .. وحدٌثه اللطٌؾ .. رؼم األفكار التً 

 راحت تدور فً رأسه .. إال أنه كان ٌحس باالرتٌاح ..
 

من العسل استطاع قصً فً جلسة واحدة  .. أن ٌؽٌر نظرة عائلة أٌ
وٌسلب احترامهم وودهم فً وقت واحد  .. وكل ذلك .. من أجل فرح .. 
من أجل فتاة .. أحس قصً .. أنها تستحق أن ٌعاملها بهذا الرقً .. إنه 
لم ٌحس بهذا القدر من النظافة فً حٌاته .. فً اللواتً قابلهن .. بل إنها 

 أمر جدٌد مختلؾ عن كل ما قابله قبالً .. 
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شاء .. ذهبت فرح وأهلها  .. وجاءت أم قصً إلى ابنها.. وقالت وبعد الع

 باستذكاء :لقد كبرت فرح .. أنت لم ترها منذ زمن  .. 
 لكن الحظت ابنها .. ولم تمر مثل تلك التؽٌرات على أمه مرور الكرام ..
تطلع فٌها قصً بنظراته الساخرة وقال : كلنا نكبر .. وكلنا نتؽٌر  .. 

 ه فً جدٌة : ما رأٌك أن أخطبها لك  .. فقالت له والدت
نظر لها وقال فً هدوء : أخبرتك سلفاً .. إن الزواج هو آخر ما أفكر فٌه  

 .. 
 قالت له : ولكن اإلمكانٌات متوفرة  .. ثم إننً أرٌد أن ..

 قال لها منهٌاً الحدٌث مقاطعاً لها : ولكنً ال أرٌد  .. 
 صمتت قلٌالً وقالت : على راحتك  .. 

 لم ٌعقب بكالم .. ولكنه ذهب إلى ؼرفته  ..  
 

ما هذا .. ألول مرة ٌقؾ أمام فتاة هكذا  .. إنها لٌست جمٌلة .. ولكن 
شٌئاً ٌشع منها .. فهو منذ زمن لم ٌكن قرٌباً من شًء طٌب بهذا المقدار 

 .. بنت خالته .. 
ر وما لبث قصً أن وقعت عٌناه على البٌانو  .. صمت طوٌالً وهو ٌنظ

هناك .. ثم تنهد .. وتوجه إلى دوالبه  .. وما بٌن الرسائل المتناثرة  .. 
أخذ العلبة المخملٌة .. وفتحها .. وأخرج خاتمه البالتٌنً  .. لقد قرر 

الٌوم أن ٌلبسه إلى نهاٌة الٌوم  .. وجلس على البٌانو .. ٌعزؾ موسٌقاه 
وهو مؽمض لعٌنٌه  التً ٌحبها  .. ملٌئة بالرومانسٌة .. كلها عاطفة ..

.. وتلوح من تلك العٌون .. دموع تخرج من الجفون المؽمضة .. لتستقر 
كخط على الرموش  .. إلى أن توقؾ عن العزؾ  .. وقرر الخروج  .. 

 وخرج .. وأخذ ٌبحث عن ضالته كعادته  .. فتاة ٌتسلى علٌها  .. 
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ن شعوره عبر الشوارع .. ومر باألسواق الكبٌرة .. ولكن على الرؼم م
ذلك الطاؼً .. كان ٌحس على النقٌض .. ببرودة تطفًء تلك النٌران 

المستعرة .. ولم ٌقدر  .. كان هناك طٌؾ ٌشؽل باله .. إنها فرح .. تلك 
العٌون الخجلة .. تلك النظرات المختلسة .. الحٌاء الذي ؼمرها كلها .. 

 ا  ..حٌن كان ٌوجه لها كالماً .. األنوثة التً كانت تقطر منه
 

ألول مرة ٌرجع على منزله دون أن تكون فتاة قد وقعت فً شباكه  .. 
أول مرة ٌرجع إلى بٌته مبكراً  .. قرر عدم التفكٌر فً اصطٌاد سمكة كما 

ٌحلو لصدٌقه نزار أن ٌعبر .. قرر أن ال ٌمارس فً ذلك الٌوم مشوار 
 السخافة ذلك ..  

 
قصً ٌرتاد الجامعة كعادته  ومضت األٌام  .. وبدأت الدراسة  .. وبدأ

وحٌداً .. وحٌن كان ذلك الدكتور الممل ٌحاضر .. كان ٌروق لقصً .. أن 
ٌجلس فً نهاٌة القاعة .. لٌفكر وحٌداً .. وعلى دفتره األنٌق .. ٌكتب 

باإلنجلٌزٌة اسم فرح أكثر من مرة .. من بٌن تلك الشخابٌط الكثٌرة وتلك 
أودي .. أو حتى تلك األفكار التً ٌكتبها الدوائر التً ٌحب رسمها لسٌارة 

على شكل مقاالت قصٌرة  .. بل ال ٌدري لم .. صار ٌستلذ أحٌاناً فً 
دخولها بٌن قائمة األفكار .. كان طٌؾ فرح ٌمر على خٌاله .. فٌجد نفسه 
ٌبتسم بدون سبب  .. ولكنه لم ٌكن ٌهتم بطرٌقة مبالؽة .. كان ٌحس أنها 

 هً تؤثٌرها .. مجرد أٌام قبل أن ٌنت
 

بعد أٌام .. اتصل به رقم ؼرٌب .. "ؼرٌبة! .. ال ٌعرؾ هذا الرقم سوا 
نزار فقط  .. وهذا لٌس رقمه بالتؤكٌد  .. " .. رفع السماعة .. وكانت 

 منى أخت فرح .. 
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قالت له بصوت ملًء بالثقة  : آسؾ على اإلزعاج .. أنا منى ابنة خالتك  
 .. 

  ٌا منى  .. قال لها : مرحبا .. أهال
قالت له بجمود : أهال ٌا قصً .. لقد أحببت أن أسؤلك عن الكتب فقط .. 

 التً من المفترض أن تشترٌها فرح  .. 
قال لها وهو ٌفكر فً نفسه .. لم لم تتصل فرح بنفسها؟  :ال داعً ألن 
تشتري إال كتاب الكٌمٌاء فقط وكتاب اإلنجلٌزي الخاص بالمصطلحات 

 الطبٌة اسمه : 
The language of medicine 

 أما بقٌة الكتب .. فلها ملخصات تباع فً المكاتب القرٌبة من الجامعة .. 
 قالت له : شكراً .. وآسفة إذا كنت أزعجتك  .. 

 فقال لها : ال علٌك .. فً أي وقت 
 

وضاع قصً مجدداً فً فرح  .. هناك شًء ؼرٌب فً هذه الفتاة  .. ما 
 هذه الطرٌقة  .. الذي ٌجعله ٌتذكرها ب

هل .. هل هو الحب ؟ ولما وصل إلى هذه الفكرة .. أخذ ٌضحك .. حتى 
دمعت عٌناه  .. وأخذ ٌقول بصوت عالً : الحب ؟ وأخذ ٌضحك مرة 

 أخرى فً سخرٌة .. كانت تخفً وراءها ألماً عمٌقاً ..  
 

وحاول أال ٌفكر فً الموضوع .. ولكنه لم ٌستطع .. وبعد أٌام .. اتصلت 
 به خالته وقالت له : كٌؾ حالك ٌا قصً ؟

تعرؾ على صوتها بسرعة .. فخالته لها صوت ممٌز كؤنه أحد المدبلجٌن 
 فً المسلسالت المكسٌكٌة وقال : أهال ٌا خالتً  .. 
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فقالت له : كٌؾ حال الجامعة معك؟ ٌقولون بؤن هذه السنة صعبة علٌكم 
 ألٌس كذلك؟

 شاء هللا ستكون بخٌر  ..  قال لها : ٌقولون ذلك .. ولكن إن
فقالت له : كنت أرٌد أن أسؤلك .. من أٌن نستطٌع أن نشتري روب 

 المعامل ؟
 كان من الواضح أنها ترٌد أن تسال هذا السإال من البداٌة  .. 

 للمعدات الطبٌة.. ٌبٌع مثل هذه األرواب ..   محلفقال لها : أي 
تاجه فرح من أدوات قد وتستطٌعٌن أن تجدي فً هذه المراكز .. ما تح

 تحتاجها فً مادة األحٌاء .. 
واستمرت المكالمات  .. وفً كل مرة كانت خالته تتكلم .. كان ٌسمع 
 صوت فرح بجوار أمها  .. كانت ال ترٌد التحدث معه .. ولكن لماذا ؟

 
وبعد مضً شهر من الدراسة .. اتصلت خالة قصً علٌه وسؤلته عن 

سهل .. ولكن   biologyقال لها : اختبار الـاالختبارات الدورٌة  .. ف
 مهمة كثٌراً  ..   chaptersثم إن هناك MCQs علٌها أن تذاكر الـ

 قالت له خالته : لحظة .. لحظة  .. 
وأخذ قصً ٌسمع .. إنه حوار بٌن فرح وخالته  .. خالته تقول البنتها .. 

أفهم ما ٌقول خذي كلمٌه .. وفرح تقول : ال .. وأمها ترد علٌها : لست 
 .. أنت تعرفٌن كلٌتك أكثر منً  .. وبعد حوار دام أكثر من دقٌقة .. 
سمع صوتاً أنثوٌا من الطرؾ اآلخر .. كان صوتاً خائفاً مرتبكاً وهً 

 تقول : ألو  .. 
: ٌدخل فً أذنه وٌستبٌح جنبات عقلهبعد أن سمح للصوت بؤن  :فقال لها
 فرح ؟

 فردت : نعم  .. 
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 ..  بكهال فقال لها : أ
 وأخذ ٌتكلم وٌشرح لها .. وهً ال ترد بكلمة .. إلى أن انتهى ..

كان ٌحس بؤنها محرجة .. وبؤنها قلقة .. لذلك تولى زمام األمر .. ولم 
ٌحملها كثٌراً من المشقة فً السإال .. لقد فعل هذا األمر على ؼٌر العادة 

لوبه على الحدٌث حٌن كان ٌتكلم مع البنات .. اللواتً كان ٌجبرهن بؤس
 .. حتى ٌذوب حاجز الحٌاء الذي تملكه بعض البنات .. 

 فقال لها : ألو .. فرح أنت على الخط  ؟
 فقالت بسرعة : نعم نعم .. 

 فقال لها : جٌد .. 
 ..  وجزاك هللا كل خٌرفقالت له : شكراً 

 فرد علٌها: فً أي وقت ..
 ؤقفلت الخط .. ف
 

هً األكثر براءة فً حٌاته  .. األكثر طهراً ابتسم قصً .. إن هذه الفتاة 
.. إن هذا الصنؾ هو الوحٌد من الفتٌات التً لم ٌكون ٌرضى بؤن ٌإذٌه 
.. ربما .. لذلك كانت فرح مختلفة عن بقٌة من عرفهم .. إنه لم ٌسمح 

إنه الصنؾ الذي  لنفسه أبداً .. أن ٌتعرض لهذه النوعٌة من البشر ..
ً الحٌاة .. ؼٌر ذكً .. ؼٌر فعال .. ولكن ٌراه البعض ؼٌر عملً ف

قصً كان قد النت له تلك األصناؾ .. واستباح مشاعرهم .. إنه ٌعرؾ 
أصناؾ البنات .. وٌعرؾ تلك المسمٌات السخٌفة .. وتلك الحجج البلهاء 

التً ٌستخدمها هو .. حتى ٌخرج بعض البنات من جحورهن .. مرة 
ٌاة .. ومرة بقوة الشخصٌة التً البد بحجة البنت التً تؤخذ حقها فً الح

أن تحملها الفتاة حتى تعٌش فً هذا الزمن .. ومرة بالمجتمع الذي ٌتجدد 
 والبد أن نعاصره .. وأن نسٌر مع التٌار ..
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إنه الصنؾ المالئكً .. الصنؾ الذي تكون فٌه الفتاة كالقطة التً لم 
 ...تستطع أن تفتح عٌنٌها للنور .. إنه الصنؾ الذي 

عندما وصل قصً بتفكٌره إلى هذه النقطة أحس بالدماء تفور فً رأسه 
.. وجلس على البٌانو .. وبكل العنؾ أخذ ٌعزؾ  .. إن هذا المشهد 

أصبح مكرراً وممالً  .. قطرات من الدم تختلط ببعض قطرات العرق .. 
وخروج من المنزل .. ولكنه فً النهاٌة ال ٌستطٌع أن ٌكلم فتاة  .. ما 

 حصل له ؟ الذي
 

.. وهو عازؾ عن الترقٌم  .. عزؾ عن هذا  ألمانٌاشهر مذ رجع من 
كله  .. وكان ٌعرؾ السبب .. إنها فرح ..فرح التً دخلت حٌاته دون 

ب هو لها حساباً .. دون أن ٌخطط ساستئذان .. دخلتها دون أن ٌح
 كعادته .. أو ٌدبر للموضوع  .. 

 
 

م أ ؟جدٌداً فً حٌاة الخبٌر قصً شٌئاً ٌا ترى ،،، هل ستكون فرح .. 
أم سٌخدعها بكل ؟ هل سٌحبها قصً؟ ستكون واحدة مثل كثٌر مثلها

 ؟أنانٌة كعادته
  



 

 

 د.خالد أبوالشامات 214

www.DrKhalidSh.com 

 الثانيالفصل 

 
 

ها هو قصً  .. ٌجلس فً ؼرفته وحٌداً كعادته  .. تناثرت على جنبات 
المكتب تلك الكتب الدراسٌة العقٌمة  .. التً ما تنتهً من مذاكرتها إال 

ٌذاكر  .. لقد كان .. ولكن قصً لم ٌكن   أولهاأن تكون قد نسٌت  بعد
 ؟بفكر  .. فٌمن

 فً فرح .. الفتاة الرقٌقة التً جلس ٌفكر فٌها دون أن ٌعً ما ٌفعل  .. 
فكره عنها  .. ألول مرة ٌجد أول بألول مرة ٌجد فتاة ال ٌستطٌع أن ٌبعد 

وم اسمها  .. بدون ن النما تعانق شفاهه فً الصباح عند استٌقاظه م
قصً الخبٌر  .. الذي النت له شوكة كل فتاة  !شًء ؼرٌب تفكٌر ..

قابلها  .. تؤتً فتاة وتفعل به كل هذا  .. ترى أتكون نزوة .. ومجرد 
شعور بحب االمتالك .. ثم تنتهً مثل سابقاتها .. هل تكون قصة جدٌدة  

؟ أم أنها بداٌة ألمر عادة لنهاٌة .. ٌتناثر على أطرافها الدم كما هً ال
وعندما وصل قصً إلى هذه األفكار .. ابتسم ابتسامة ممزوجة  ؟آخر

 ٌنبعث من صدره ..  إحساس بارد منعش ورؼم ذلك كان هناكبالحزن .. 
 

وراح على البٌانو .. وراح ٌعزؾ مجدداً .. وأحس مجدداً .. أنه والبٌانو 
ٌعزفها قصً .. إنه  كائن واحد .. وكؤن لسانه صار تلك األلحان التً
 ٌلحن بصوت القلب ما فً النفس من أشجان .. 

 
إذ إن الفكرة األخٌرة .. صارت تحتل مساحة كبٌرة من عقله .. ترى .. 
أتكون فرح .. مجرد نزوة! هل ألنها فقط محترمة .. أحس باختالفها .. 
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عن كل اللواتً قابلهن .. هل ألنها مستعففة .. ٌحس برؼبة كبٌرة فً 
ٌث معها .. وعندما وصل التفكٌر به إلى هذه النقطة .. هوى بقوة الحد

 على البٌانو .. وكؤنه ٌقول : ال .. 
نهض من فوق البٌانو فً ضٌق .. وراحت برودة الؽرفة تدخل فً 

أطرافه .. ولكنه كان ٌقول لنفسه : إنها ابنة خالتً .. وأنا لن أإذٌها .. 
 حتى لو كانت مثل ... 

 ه .. وعض على أسنانه فً حقد دفٌن .. وهنا أؼمض عٌنٌ
توجه مباشرة إلى ؼرفته .. وفتح الدوالب .. فؤضاء ذلك المصباح 

الصؽٌر داخل الدوالب .. أخرج تً شٌرت أخضر اللون .. وارتدى معه 
جٌنز سماوي .. واستقل سٌارته .. وخرج .. سار بٌن الشوارع .. وهو 

: نعم ال بد من ضحٌة ..  ٌحس بالضٌق .. حتى وصل إلى شارع التحلٌة
 ال بد أن ٌفجر ؼضبه .. ال بد أن .... 

فً المقعد  مازدا الجدٌدة ..ولقطتها عٌناه .. فتاة ٌانعة .. كانت تركب فً 
الخلفً .. وٌقود السٌارة سائق آسٌوي الجنسٌة .. وراح قصً ٌقول فً 

 نفسه : نعم هذه هً .. 
رؼم أن هذا  قؾ بجوارها ..لحق بها .. وعندما وصل إلى اإلشارة .. تو

راح ٌنظر لها ..  األسلوب قد ولى .. إال أن آثاره كانت مازالت باقٌة ..
وجهها البرونزي األخاذ  لمعفتاة جمٌلة .. قد  وكانت تنظر إلٌه .. كانت

.. وكانت تضع المساحٌق بمهارة وأناقة .. ومن جانب الطرحة التً تعبر 
رات التً كانت تظاهر إنها تضعها فً حد ذاتها فتنة أخرى بعض الشعٌ

 فً داخل الطرحة .. 
.. تردد قصً النافذة .. وفعال فتحت النافذة هنا أشار لها قصً أن تفتح 

 ؟: هل من الممكن أن أقول لك شٌئاً قلٌالً .. ولكنه جمع أنفاسه وقال 
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أال ترٌن أنك وبهذه فقال : نظرت فٌه الفتاة .. وهً تنتظر السإال .. 
جعلٌن الناس تنظر فٌك على أنك إنسانة ؼٌر محترمة؟ هل الطرٌقة ت

 !هللا ٌهدٌك بسعٌب علٌك .. تظنٌن بؤنك بهذه الطرٌقة "كول وشٌك"؟ ..
 

فتحت اإلشارة .. فؤقفل قصً النافذة .. ومشى وترك الفتاة وهً مذهولة 
حك حتى دمعت عٌناه .. .. ثم .. انفجر من الضحك .. راح ٌضحك .. وٌض

 ال ٌدري .. ولكنه فً اللحظة األخٌرة .. تراجع ..  ؟لم فعل ذلك
ولكن عٌناه لمعت فً حزن .. إذن .. لم توقفه فرح عن الترقٌم .. إنه 

ٌستطٌع أن ٌفعل ذلك .. ولكنه ال ٌرٌد .. صحٌح أن فرح كانت حافزا .. 
ولكن أٌضاً بسبب عالقته بروان .. وبٌاسمٌن .. والحادث األخٌر .. 

مر به فً األٌام األخٌرة .. ربما كل هذه العوامل  وبسبب التعب الذي
 مجتمعة .. كانت السبب ..

 
رجع إلى المنزل ..  ونزع ثٌابه .. وجلس قلٌالً .. ثم أصدر جواله تلك  

 : صً الجوال .. فكانت رسالة من فرحالنؽمة الممٌزة للرسائل .. فتح ق
 السالم علٌكم .. عفواً لإلزعاج .. 

 ..   geneticsوراق الـ كنت فقط أسؤل عن أ
 فؤنا لم أجدها بٌن األوراق التً ابتعتها من مكتبة األندلس ..

 وشكراً .. 
 

ال ٌدري لم أحس قصً بسعادة .. بذات اإلحساس المنعش البارد .. الذي 
ٌدخل قلبه دون استئذان .. كان ٌقرأ حروؾ فرح .. ولم ٌكن ٌرٌد أن 

 ٌفارقها .. 
 وراح ٌكتب لها رسالة : 
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 هالً ٌا فرح .. كٌؾ حالك؟ وكٌؾ هً أخبارك ؟ أ
 أتمنى أن تكون الجامعة بخٌر .. 

لدي أنا ملخص موجود من السنوات السابقة .. أستطٌع أن أرسله لك إن 
 شئت .. 

 وإن كان لدٌك أي ملخص ناقص .. سؤكون ممتناً بإعطائك إٌاه .. 
 

س أن كلماته ال وكاد أن ٌرسل .. ولكنه تراجع فً اللحظة األخٌرة .. أح
تناسب فرح .. ال تناسب هذه البرٌئة .. فؽٌر هذه الرسالة .. حتى تكون 

 أكثر أدباً وقال : 
 وعلٌكم السالم .. 

 ال علٌك .. سوؾ أجعل السائق ٌوصل لك األوراق 
 احترامً

 
.. أحس بؤنه  محترم ابتسم عندما كتب هذه الرسالة .. أحس .. أنه 

رٌبة .. ألنه معجب بفرح .. أم فقط ألنها ق احتفظ بمبادئه .. ولكن هل
 ؟وألنه ال ٌرٌد أن بإذٌها

 
وعلى هذا الحال .. استمر قصً فً عالقته بفرح .. بٌن تضارب األفكار 
.. بٌن الحٌرة البادٌة فً نفسه .. وفً روحه .. إنه ٌحس نحوها بشًء 

ر من العاطفة .. ولكنها لٌست تلك العاطفة القوٌة .. لٌس ذلك الشعو
األخاذ .. إنه ٌحس بؤنه المتحكم المسٌطر على عواطفه .. ولكنها ما إن 

 تمر بنسماتها علٌه .. كان ٌحس ٌرٌد أن ٌتلذذ بنعٌم القرب منها .. 
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شارع التحلٌة ..  فًإحدى المقاهً وبعد فترة .. كان قصً ٌجلس فً 
..  وٌحتسً قهوته التركٌة باستمتاع .. وكان ٌفكر فً عالقته بفرح أٌضاً 

إن هذا الموضوع ظل ٌشؽل باله .. لمدة تقارب الشهر حتى اآلن .. وهم 
اآلن على بواكٌر شهر رمضان .. كان ٌحدث نفسه وٌقول : أنا متؤكد من 

أنه مجرد إحساس سوؾ ٌزول قرٌباً .. تلك هً العادة .. عندما نرى 
ه شٌئاً جمٌالً .. وال نستطٌع الوصول إلٌه  وبٌنما هو كذلك .. جاءت

 : .. وكانت هذه المرة أٌضاً من فرحرسالة 
 أنا آسفة على اإلزعاج .. ولكن لدي اختبار ؼداً باٌولوجً .. 

 وما زال أمامً الكثٌر .. كنت أسؤل إن كانت هناك أسئلة مكررة .. 
 أو حتى فصول مهمة ألركز علٌها .. 

 وشكراً .. 
 

طاولة على ال الفخاريوهنا بدون أن ٌفكر قصً .. وضع الكوب 
الزجاجٌة .. واتصل على فرح .. وراح الجوال ٌصدر تلك النؽمة 

المتقطعة الرتٌبة .. انتظر قصً كثٌراً .. وفً النهاٌة .. ردت فرح .. 
 .. فقال لها قصً : السالم علٌكم ..  ولكنها لم تتكلم

 مرت لحظة صمت قالت بعدها فرح بخفوت : وعلٌكم السالم .. 
 تكلم .. وأحس كم هً محرجة .. فقال : أحس قصً .. أن فرح لن ت

هناك أوراق طبعاً من السنوات الماضٌة .. هناك بعض األسئلة المهمة .. 
common assays   .. 

 ..   MCQsفقالت فرح : ال االختبار فقط اختٌار متعدد 
داخله فقال قصً .. وهو ٌبتسم .. ال ٌدري لم ولكنه مإكد إلحساس 

 سوؾ آتً لك بها اآلن إن شاء هللا .. وحنون : ال بؤس ..  دافًء
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وهنا سمع فرح تقول بسرعة : ال .. ال .. سوؾ أطلب من محمد أن ٌؤتً 
 لٌؤخذها منك .. 

ولكن قصً الذي زادت ابتسامته : كلها ربع ساعة وسوؾ تكون األوراق 
 عندك .. 

 ال نرٌد أن نتعبك ..  شكراً .. صمتت فرح قلٌالً ثم قالت :
نه فؤصدر الكرسً أزٌزه .. وسحب مفتاح سٌارته نهض قصً من مكا

 وهو ٌقول : ال علٌك ٌا فرح .. 
 وكؤن قصً قد أحس بؤنفاس فرح تزداد .. ثم قالت : جزاك هللا خٌراً .. 

.. كلما أحس أنه لمالئكٌة .. بطهارة هذه الفتاة كان قصً ٌحس با
ء ٌستطٌع أن ٌستمر فً حٌاته بدونها .. ومن أنها ال تمثل أي شً

بالنسبة له .. وبؤنها مجرد فتاة كؤي فتاة فً العالم .. تؤتً هً لتؽٌر هذا 
 المعتقد فً لحظات .. فً ثوانً فقط .. 

كانت كل هذه األفكار .. تمر فً بال قصً .. وهو ٌتوجه إلى بٌته .. 
وٌخرج تلك األوراق التً عاؾ علٌها الزمن .. ثم توجه إلى بٌت خالته 

د علٌه .. ال ٌدري ما هو .. ربما ألن ما ٌقوم به .. كان ٌحس بشًء جدٌ
.. ٌقوم به فً النور .. وفً العلن .. وال ٌخشى أن ٌعرفه أحد .. بل إنه 

 سٌوصل لها هذه األوراق .. وإلى بٌتها وأمام أهلها .. 
 ا عائلة زوج خالته أٌمن العسل ..وصل إلى العمارة التً كانت فٌه
نت رائحة تجعلك تحس بؤنك فً مكان وعندما دخل إلى العمارة .. كا

وسٌع وبراحة .. صعد إلى الدور الثانً .. وضؽط على الجرس .. ووقؾ 
ٌنتظر أمام ذلك الباب الخشبً الكبٌر ذو المقابض المذهبة .. وبعد قلٌل 

.. فتح الباب زوج خالته أٌمن .. كان ٌرتدي فوق رأسه تلك الطاقٌة 
تدي نظارة طبٌة فضٌة اللون .. المخرمة .. كان ممتلًء الجسم .. ٌر
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ولدٌه لحٌة قصٌرة جداً تمأل عارضٌه .. ثم قال له بابتسامة : تفضل ٌا 
 ولدي .. 

 ولكن قصً مد ٌده باألوراق وقال : شكراً ٌا عمً .. ال داعً لذلك .. 
ولكن السٌد أٌمن .. أخذ بٌده وهو ٌتحدث فً أمر ال جدال فٌه : تفضل .. 

الشاي .. هذه أول مرة تؤتً فٌها إلٌنا .. أهال وسهالً ال بد أن تشرب لدٌنا 
 .. 

دخل قصً رؼماً عنه .. ولكنه عندما دخل .. أحس بإحساس ؼرٌب .. 
أحس بجو دافئ .. لم ٌجده وال مرة فً منزله .. أحس بحمٌمٌة ؼٌر 

 عادٌة .. وبراحة كبٌرة .. 
 دخل الصالون صحٌح أنه لٌس بضخامة صالون فٌال قصً .. ولكنه

ٌعتبر وسٌعاً عندما نقارنه بشقة .. كان األثاث األحمر القانً ٌزٌن المكان 
.. واإلضاءة .. كانت لها لمسة خاصة .. تعطً إٌحاًء بالفخامة تناسقت 
مع الجدران التً كانت بنفس اللون .. وكانت المخدات الصؽٌرة الذهبٌة 

 تزٌن الكنبات العرٌضة .. 
.. وبعد قلٌل .. جاءه أبو فرح ..  جلس قصً .. وهو ٌحس بحنٌن عجٌب

ومعه الشاي .. وراحا ٌتبادال الحدٌث .. كان أبو فرح رجالً بسٌطاً .. 
 خفٌؾ الظل حلو المعشر .. ٌتبادل األحادٌث فً ودٌة وفً أرٌحٌة .. 

أحس قصً أنه ال ٌرٌد أن ٌؽادر هذا البٌت .. أحس فٌه براحة كبٌرة .. 
ن ٌبحث عنه .. أحس أنه ٌرٌد أن ٌنام أحس أنه المكان الدافئ الذي كا

هذا هنا .. وأن ٌرتاح .. وأن ٌلقً بماضٌه .. وللحظة راح ٌفكر .. أ
؟  ال بد أنها جلست أكثر من مرة على المكان هو الذي تسكن فٌه فرح

 هذه المقاعد .. وابتسم لحظتها .. 



 

 

 خبير في البنات 221

www.DrKhalidSh.com 

وبعد دقائق كانت خالته أم فرح قد جاءت ومعها قطع مثلثة من الكٌك 
للذٌذ .. وجلست قلٌالً .. وأحس قصً أنه قد قضى ساعة بسرعة خٌالٌة ا

 .. فشكر األستاذ أٌمن وخالته .. ثم خرج ..
وعندما وصل سٌارته .. جلس قلٌالً فً المقعد وعلى شفتٌه ابتسامة .. 

 أؼمض عٌنٌه قلٌالً .. ولكنه تحرك بعد دقائق .. 
 

ة مساًء .. جلس على وصل إلى المنزل .. كانت الساعة الثانٌة عشر
مكتبه .. وراحت أصابعه تحرك قلم الرصاص الذي ٌحبه كثٌراً بٌن 

 أصابعه .. وراح ٌكتب .. 
 

 .. أهرب منك 
 أهرب منك .. أهرب من تقاسٌم وجهك الجمٌلة  .. 

 التً نقشت فً قزحٌة عٌنً  .. 
 أهرب من تقاطٌع وجهك الذي طبع على جفناي من الداخل  .. 

بوابة األحالم لً .. لتفتح   تلتقً الصورتانً .. كلما أهرب من جنون
وكؤنها رموز وأسرار .. ال تظهر إال فً عالم الخٌال المبهر  .. السرمدٌة 

 .. 
 أهرب منك .. رؼم أن كل وجه فاتنة ما هو إال لوحة مقتبسة منك  .. 

 أهرب منك بكل وسٌلة معروفة وؼٌر معروفة  .. 
 أهرب منك .. فوجدتنً أكتب فٌك  .. أقحمت نفسً فً كتاباتً كً 

 وأجبرت نفسً أن أنام  .. فزارتنً أطٌافك فً أحالمك  .. 
أشؽلت كل وقتً فً كل شًء  .. فتركت كل شًء فً منتصفه .. وضاع 

 وقتً فً تؤمالتً  .. 
 هذا كله  .. ألنً أوقن أنً بؤننً لو جعلتك تصلٌن إلً  .. 
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 ولو لدقائق .. فإنً سؤحترق  .. 
 أن التنهٌدات ستبحر إلى محٌط لٌس له من شاطئ  .. و

 أهرب منك ألنً أفهم أنً إن مسست فكري فقط  .. 
سٌنطلق الفإاد من قفصه الفوالذي .. وستتمرد المشاعر على سالطٌن 

 العقل والرزانة  .. 
 أهرب منك .. كً أهٌش .. أهرب منك .. ومن كل حلو فٌك  .. 

 كً ال أموت  .. 
 م أنً أبحث عنك  .. أهرب منك رؼ

 
وهنا توقؾ قصً  .. وأخذ ٌنظر بتؤمل فٌما كتبه  .. وٌتساءل حقاً حول 

ما كتبه إن كان حقٌقٌاً .. إن كان هذا ما فً قلبه .. أن هذا مجرد 
 إحساس بالسعادة .. بالدفًء والحنان ..

 
فقصً .. ٌكتب كثٌراً  فقط من أجل  ؟مجرد كالم ٌكتبههل الكالم صادق أم 

باع نرجسٌته المفرطة  .. وكثٌراً ما ٌضخم مشاعره .. وٌزٌد فً إش
إحساسه.. ولكن الحقٌقة التً ٌدركها .. أنه هذه المرة لم ٌبذل الكثٌر من 

الجهد  .. كانت الكلمات ترتسم بكل أناقة .. بخطه الجمٌل الرائع  .. 
 ودون أي تكلؾ  .. 

 
ٌدة  .. تطٌر الكلمات فً أن هذه الخاطرة كانت سع.. ولكن الؽرٌب الٌوم  

حب  .. على عكس كل خواطره السابقة التً امتألت بآالم بال حصر  .. 
 بل إن كل خاطرة له فً السابق كانت قمة فً الكآبة المفرطة  .. 
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وفً النهاٌة .. أخذ الورقة وطواها  .. ورمى بها على األرض فً إهمال  
 أبداً لنفسه .. أنه لم ٌحبها  .. وذهب إلى سرٌره لٌنام .. وكؤنما بذلك ٌثبت

.. 
 

 
إنه العٌد .. عٌد الفطر .. بعد شهر رمضان الذي انقضى  .. فمن الناس 
 من تزود بالعبادة  .. ومنهم من تزود بالمعاصً  .. بل بعضهم تفنن فً

 ..ألوان المعاصً فً شهر رمضان 
وأتى العٌد لٌؽٌر بعض المقاٌٌس فً منظور الناس .. ولٌجعل بعض من 
تزود بالعبادة .. ٌنسى كل ما حصل فً هذا الشهر .. وٌعود الكتان كما 

 كان .. 
فً حالة تفكٌر متقطع  .. إنه ٌفكر ولكن لٌس بجنون.. إنه  كان قصً ..

 لٌس ذلك النوع من الناس الذي ٌؽرق فً بحور الحب وٌتٌه فٌه عادة ..  
 ..   انتهى ترمه األول ..  ونجح كعادته .. بتقدٌر جٌد مرتفع

 
أما فرح فكانت تكلمه من فترة ألخرى  .. تسؤله عن بعض األشٌاء  ..  

لم ٌكن هناك من اتصال إال بسبب حقٌقً  .. وفً كل مرة كان ٌشعر 
 بؤنها قرٌبة منه .. وبان سعادة كبٌرة ٌحس بها عندما ٌقترب منها .. 

 
كانت  أرسل لها بعض الرسائل فً رمضان  .. ولكنها مافقد أما قصً  .. 

ما اتصل علٌها إال لمرات قالئل لٌشرح لها عن أمر وترد علٌها أبداً  .. 
ما .. كانت فرح عندما تتكلم.. بالؽة فً الحٌاء  .. وتعتذر أكثر من الالزم 

.. على إضاعة وقت قصً  .. وتحرج من أن تسؤله كثٌراً  .. وفً كل 
د ألفكاره السابقة .. مرة ٌزداد قصً تفكٌراً بها  .. ولكنه ما ٌلبث أن ٌعو
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فهو فً أفكاره ٌتمرجح .. وٌتقلب .. ولكن أمراً كان مإكداً لدٌه .. أن 
 القرب منها سعادة ..

 
 وجاء العٌد  .. واجتمعت عائلة أم قصً وأخواله وخاالته  ..  

وألول مرة مذ مدة طوٌلة ٌذهب قصً .. وجلس هناك .. بثوبه األبٌض 
ئعة .. وبذقنه الخفٌفة  .. وألول مرة ٌطالع النقً  .. وبتقاسٌم جسمه الرا

 فً العائلة بشًء من األلفة  .. ألول مرة ٌجد نفسه ٌجامل وٌتكلم  .. 
وكان هذا االجتماع فً هذا العٌد  .. محاولة للم الشتات المتفرق  .. بعد 
أن جرت عدت اتصاالت فً العائلة .. لتنتهً هذه المشاكل وهذه القطٌعة 

 نوات .. التً استمرت لس
وفضلوا أن ٌكون االجتماع فً مكان كبٌر .. وبعٌداً عن بٌوتهم .. ولذلك 

كان االجتماع فً استراحة على نهاٌة الكورنٌش .. اسمها األرض 
 الخضراء  .. 

كانت استراحة كبٌرة وواسعة للؽاٌة .. وعلى الٌسار ملحق من طابقٌن .. 
. خضراء ممتدة . تراحة كانت مساحةوبجواره المسبح ..وبقٌة االس

وعلى الركن األخٌر ملعب صابونً صؽٌر .. كانت لطٌفة لمثل هذا 
 االجتماع ..  

كان ٌنتظر حضورها بفارغ الصبر .. وكان ٌطالع فً األطفال من أبناء 
أخواله وخاالته اللذٌن راحوا ٌشعلون الطراطٌع لتنفجر فً السماء 

 بمختلؾ األلوان واألشكال .. 
وصلت فرح وأهلها .. كان ٌنظر لها من بعٌد .. دون  وبعد ربع ساعة ..

أن تشعر .. كانت تلبس عبائتها الطوٌلة ذات األطراؾ المزٌنة بقلٌل من 
الكروشٌه .. وبقٌتها كانت سوداء أنٌقة تقفل من الجوانب .. لم تضع 

 بقٌة بنات العائلة .. مبهرجة بالزٌنة ك
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 . وبعد قلٌل .. تحٌن الفرصة  .. وذهب لها ..

ألول مرة ٌجد نفسه بشًء من الحذر أن ترده فتاة  .. كان دوماً ال ٌؤبه  
 .. ولكن فرح كانت إنسانة ؼٌر عادٌة  .. على األقل فً نظر قصً  .. 

 
كانت فرح ترتشؾ عصٌراً .. وهً تجلس بجوار المسبح  .. تشاهد 
األطفال الصؽار وهم ٌسبحون  .. إن فرح شخصٌة محبوبة جداً لدى 

ار  .. وكانت تلعب معهم .. وترمً لهم بعض القطع النقدٌة الصؽ
 وتتحداهم فٌمن ٌجلبها أوالً ..

 
 اقترب منها قصً وقال لها بابتسامته الجذابة: السالم علٌكم  .. 

نظرت فٌه فرح .. وارتبكت .. وأخذت تتؤكد من حجابها .. على الرؼم 
 من أنه كان محكماً .. 

: المسبح ..وهً تتحاشى النظر إلٌه ىقالت وعٌناها على األرض وعل
 وعلٌكم السالم  .. 

 ؟بدون أي تكلؾ :كٌؾ حال دكتورتنا فقال لها
 قالت : بخٌر .. الحمد هلل  .. ف

فتابع قصً وهو ٌختلق األحادٌث : ما شاء هللا .. لقد عرفت النتائج  .. 
 جٌد جداً .. رائع فعالً  .. 

ذوب عٌناها لى المسبح .. وتفقالت بتساإل حقٌقً وهً الزالت تنظر إ
 : ألٌس تقدٌراً سٌئاً .. أقصد فً الثانوٌة  .. الخجولة فً الالمكان

هنا قاطعها قصً بضحكة خفٌفة  .. وقال لها بكل لطافة : ٌا فرح .. 
 الكلٌات الصحٌة لٌست كالثانوٌة  .. 
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أحس قصً أن فرح قد ارتجؾ جسمها .. حٌن نطق باسمها  .. وأحس 
 سارع  .. ولكنه أحس بصفاءها الذي كان بال حدود  .. بنبضاتها تت

 لم تعقب فرح بؤي كلمة .. 
 

وألول مرة مذ زمن طوٌل  .. تبقى ابتسامة قصً بكل صدق على شفتٌه  
.. كان سعٌداً .. سعٌداً إلى حد ال ٌوصؾ  .. أحس بؤنه ٌرٌد أن ٌطٌر  .. 

دت إلٌه من جدٌد  أحس بنفسه بقدرة ؼٌر عادٌة  .. أحس أن الحٌاة قد عا
.. بل ألول مرة وجد نفسه قادراً على نسٌان الماضً  .. بكامل إرادته  .. 
وأن تلك الرؼبة الماسوشٌة فً تعذٌب النفس تتالشً  .. واستمتع كما 
لم ٌستمتع من قبل  .. أحس أن الحٌاة حلوة .. ٌستحق المرء أن ٌعٌش 

دث  .. وعقله فً مكان بٌن جنباتها  .. كان ٌتكلم معها .. ولسانه ٌتح
 آخر بالتؤكٌد  .. بل قلبه ٌحلق فً جموح بعٌد  .. 

وفً النهاٌة قال لها بكل ثقة وثبات :فرح .. إن احتجِت إلً أي شًء  .. 
فؤتمنى أن تتصلً علً فً أي وقت  .. أنت ابنة خالتً  .. ونحن فً 

 ؟من سٌساعدك إن لم أساعدك أناكلٌة واحدة  .. 
 

أخٌراً ونظرت إلٌه  .. وعندما التقت عٌنا قصً بها ..  وهنا تجرأت فرح
تاه  فً طفولة عٌنٌها  .. بل إن قصً لم ٌشاهد مثل عٌنٌها قط فً حٌاته  

.. عٌنٌن هً الطٌبة بحذافٌرها  .. هً الخجل والرقة معاً  .. هً 
ابتسامات الدنٌا  .. بل هً الدنٌا كلها  .. وكانت نظرتها له ألقل من 

 .. أحس فٌها قصً بكل هذه األحاسٌس  ثوانً ..
 ثم أشاحت بوجهها بسرعة فً خجل وقالت : بالتؤكٌد  .. 

فنهض قصً وتركتها مضى .. وعلى شفتٌه ما زالت االبتسامة مزروعة 
.. 
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وعندما خرجوا .. رأى فرح وهً تخرج  .. وتعجب .. لقد كانت تلبس 

ا من حذائها األبٌض حجاباً كامالً  .. ٌؽطً وجهها كله  .. لكنه عرفه
 البسٌط  .. 

 
و عندما رجع إلى بٌته  .. دخل ؼرفته .. بكل سعادة  .. وجلس على  

البٌانو .. وجلس ٌعزؾ  .. وأخذت المقاطع الحلوة تخرج من بٌن 
أصابعه  .. وهو ٌعزؾ بكل نشوة .. ٌؽمض عٌنٌه .. وابتسامة كلها فرح 

زؾ أروع األلحان الرومانسٌة ابتسامته الساخرة  .. وهو ٌع من بدالً ..  
 .. وهو ٌهتؾ فً داخله .. باسمها  .. كان ٌهتؾ باسم واحد  .. 

 فرح  .. 
 
  

؟عن لى أوراقه وأخذ ٌبحث  .. عن ماذاوعندما تعب من العزؾ  .. ذهب إ
 ..   "أهرب منك"خاطرته تلك .. 

نت ولما لم ٌجدها  .. اتصل على الخادمة  .. ولما أتت  .. قال لها : كا
 هنالك ورقة هنا قبل أكثر من  .. 

 فجؤة قطع كالمه وابتسم لها وقال : ال ٌهم .. ال بد أنك قد رمٌتها  .. 
 ثم قال لها : اذهبً .. سؤبحث عنها بنفسً  .. 

 استؽربت الخادمة التً كانت تتوقع توبٌخاً وقسوة فً الكلمات كالعادة ..
 فألول مرة ٌخاطبها قصً ببعض اللٌن  .. 
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لس على طاولته  .. وهو ٌحس بقلبه ٌنبض فً جنون ..وفجؤة أخذ ج 
ٌضحك  .. لقد جن ٌومها قصً كما لم ٌفعل فً حٌاته  .. ونام لٌلة .. ما 

 نام مثلها من زمن  .. بعد أن اعترؾ بنفسه أخٌراً  .. 
 

 أحبك  .. وهللا أحبك ٌا فرح  .. 
  

 
عها لٌفطر  .. وكان فً الٌوم التالً .. ذهب إلى والدته  .. وجلس م

 قصً أحٌانا ٌفطر مع والدته وأحٌانا مع والده  .. ولٌس كثٌراً  .. فقالت
 وجهك مشرقاً  .. له والدته : ما شاء هللا أحس ب

 قال لها : هذه عٌناك المضٌئتان  .. 
 فقالت : هللا  .. هللا .. ألول مرة تقول مثل هذا الكالم  .. 

: أتعلم  .. بنت خالتك وهً ترمً لشًء ماوجلسوا ٌتكلمون  .. فقالت له 
 5فرح .. ما شاء فتاة هللا قمة فً األخالق  .. إنها ما شاء هللا تحفظ 

أجزاء من القرآن  .. ولها أدب جم .. والكل ٌحبها  .. كان كل أخوالك 
 سعٌدون بدخولها الصٌدلة  .. 

.. ولكن لم تكن أم قصً ؼبٌة .. ولم ٌفت علٌها شًء فً اجتماع العائلة 
 .. فلٌس من  ألن ولدها هذا ؼرٌب  .. كانت تتوقع منه أي شًء

المفترض أن ٌكون كالمه معها دلٌل على اإلعجاب  .. ولذلك كانت تجس 
ولكنها لم تكن تدري أن قصً قد أحبها حقاً .. وأنه أخٌراً  النبض ..

 اعترؾ لنفسه بهذا األمر  .. 
 

 .. ولكنه ضحك فً نفسه وعادت له سخرٌته  
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فقال لها : هكذا هو أخوالً .. دائماً ٌكرهوننً  .. لم لم ٌكن هذا 
 شعورهم عندما دخلت أنا كلٌة الصٌدلة ؟

فً الحقٌقة إن قصً لم ٌكن ٌفرق معه أصالً أخواله بؤي حال  .. ولكنه 
قال هذه الكلمات فقط كً ٌجعل أمه تتوقؾ عن التحدث بتلك الطرٌقة 

ضوع آخر .. وبالفعل .. أخذت أمه تدافع المتذاكٌة وٌدخل معها فً مو
عن أخواله  .. أما هو فؤخذ ٌضحك  .. بعد أن نجحت خطته ..ولكنه كان 

 مسروراً جداً من حدٌث أمه عن فرح  .. 
 
شاب فقط مثل قصً  .. ٌدرك كم هو مذهل بحق  .. أن تجد فتاة فً  

ها على حاضرنا هذا بهذه الصفات .. بهذا التدٌن المفرح  .. لتدرك أن
 ..  نفسها .. وعلى بٌتهااألقل من الممكن أن تحافظ على 

لقد عرؾ عنها الكثٌر من األشٌاء  .. إنها فتاة ال تخرج كثٌراً من المنزل  
.. ألنها تكره الخروج بال طائل أو فائدة  .. شاب مثل قصً ٌدرك كم 

 تجنً هذه األنثى من حشمتها  .. 
ؤن ٌضع على هذه اللوحة م ٌرضى بلٌحاول ..  ننه لم ٌعبث معها ولإ

الجمٌلة أي رتوش .. إن فرح من النوع الذي ٌستحق أن تضعه فً 
خبٌر مثله فقط بعرؾ أن  حاوٌة زجاجٌة لتتؤمل فٌها الٌوم بؤكمله ..

 وجود فتاة مثل هذه كنز حقٌقً ال ٌفرط فٌه أبداً  .. 
  

.. ولكن هذا  إنه ما زال الخبٌر  .. مازال قصً  .. صحٌح أنه أحب فرح 
لم ٌقلل من خبرته .. وال من ذكائه أبداً .. ولكنه أخٌراً قرر  .. قرر 
القرار األخٌر  .. قرار االعتزال الحقٌقً ألي خبٌر .. وحتى ٌكون 

صرٌحاً مع نفسه .. لم ٌكن فرح هو السبب الحقٌقً .. صحٌح أنه أحب 
ث فً السابق .. هذه الفتاة .. ولكن لٌس بجنون .. أحبهاً .. ولكن ما حد
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.. حتى ٌإكد  وما فكر فٌه .. كانا أسباباً أكبر .. ولذلك قرر قرراً أكبر
على قراره هذا .. وحتى ال ٌتراجع فٌه أبداً .. وحتى ٌؽٌر من حٌاته وإلى 
األبد .. بدالً من سٌره نحو الجحٌم بٌدٌه .. لماضً عذب حاضره وربما 

 سٌعذب مستقبله إن لم ٌتوقؾ عنه ..
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 الثالثفصل ال

 
 

دخل قصً على والدته فً ؼرفة الجلوس .. كانت تطالع التلفزٌون .. 
وبجوارها كوب من الحلٌب .. وبعض من قطع الشابورة .. كانت مستمعة 
أٌما استمتاع بهذا الطعام الخفٌؾ المقرمش .. خصوصاً حٌن ٌصدر ذلك 

 الصوت فً الفم .. وبلمسمه الخشن .. 
.ووقؾ حائالً لها عن التلفزٌون .. فراحت وقطعة تقدم قصً أمام والدته .

الشابورة فً فمها .. ومدت رأسها لٌمٌل على الٌسار .. كانت فً قمة 
 اإلندماج .. 

جمع قصً أنفاسه .. وراح لثوانً ٌستمع لضربات قلبه الذي كان ٌخفق 
 وبقوة وقال : أرٌد أن أتزوج .. 

اهد التلفاز .. وراحت ولكن والدته كانت على ذات الوضعٌة .. وهً تش
 تردد وراءه : حسناً .. استعمل بطاقة .. 

 ثم التفتت له بقوة وحملقت فٌه وقالت : ماذا ؟ أعد مرة أخرى .. 
لم ٌتمالك قصً نفسه من االبتسام بطرٌقته الساخرة وهو ٌقول وهو ٌمط 

 فً الحروؾ وٌجعل مخارجها واضحة : أرٌد أن أتزوج .. 
الصمت وهً تنظر فٌه .. وكؤن عٌنٌها صارتا ران على األم لحظة من 

 قطعتٌن من الزجاج .. ثم نظرت فٌه بشك وقالت : أتمزح ؟
فقال لها بثقة بعد أن تعدى حاجز الخجل وقال : أبداً .. أرٌد أن أتزوج .. 

 ولسوؾ تدهشٌن أكثر حٌن أخبرك بالفتاة .. 
 راحت عٌنا األم تبرق .. وفتحتهما على األخٌر وقال : من ؟

 فابتسم قصً وقال وهو ٌومًء برأسه : نعم .. هً .. إنها فرح .. 
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.أخٌراً قرر الخبٌر أن ٌتزوج .. أخٌراً قرر الخبٌر .. أن ٌعتزل .. وأن 

 ٌبدأ من حٌاته مرحلة جدٌدة .. 
 

وعندما تلقى السٌد مناؾ الحدٌدي والد قصً الخبر .. تقبله فً قلٌل من 
 تهمه كثٌراً .. ولكن ما ٌهمه هو الحماس .. فمصارٌؾ الزواج .. ال

اختٌار ولده فً الفتاة .. رجل مثل الشٌخ مناؾ .. كما ٌحب أن ٌدعوه 
الناس بهذا اللقب .. عرك الحٌاة وعركته الحٌاة .. وصار شبه متٌقن .. 

من أن هذه الحٌاة كلها عبارة عن رحلة تجارٌة كبٌرة .. ولذلك كان 
تاة .. على األقل فً نفسه مستواه ٌطمح دوماً .. أن ٌتزوج قصً من ف

المادي .. إن لم تكن أثرى منه .. حتى ٌضمن الحٌاة المرفهة البنه .. 
رٌق السعادة األسطوري رجل مثل الشٌخ مناؾ .. ٌإمن بؤن المال هو ط

ٌقل ذلك لقصً .. بعد أن أخبره بقراره .. ذلك أن والده ٌعلم  م.. ولكنه ل
 ن قصً ال ٌفكر مثله أبداً .. كم ابنه عنٌد .. وألنه ٌعلم أ

لم ٌقلق كثٌراً .. ألن الثروة التً قد ٌتركها .. تكفٌه وتكفً أوالده وربما 
حتى أحفاده .. حتى لو لم ٌضع قدمه فً الشركة .. وتركها تسٌر كما 

 كان أبوه ٌسٌرها .. 
 

كانت فرح فً ؼرفتها .. وهً ترتب األوراق .. وتنظر فً كتبها فً 
ت تنهٌدة طوٌلة .. ال زال أمامها الكثٌر لتنجزه .. ال زالت تمعن .. تنهد

أمامها عدة فصول لم تقرأها بعد .. وال بد أن تنتهً منها قبل أن تؤتً 
فترة االختبارات الدورٌة .. نزعت نظارتها الطبٌة .. واستلقت على 

األرض .. وفتحت ذراعٌها .. وأؼمضت عٌنٌها .. وراحت فً شبه ؼفوة 
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ك التً تستٌقظ منها ورقبتك تإلمك كثٌراً .. وترى نفسك قد .. إنها تل
 عرقت بشكل واضح .. 

 
وبعد قلٌل أذن العشاء .. فنهضت فرح .. بتكاسل .. وذهبت إلى الحمام 

الصؽٌر .. وتوضؤت .. وراحت تطالع فً شكلها .. ثم راحت تنظر بزاوٌة 
فع كتفٌها وهً تقول فً نفسها : نعم هكذا أحلى .. ثم ابتسمت وهً تر

 بابتسامة عذبة .. 
 

وبعد قلٌل .. أتت والدتها وقالت لها .. والدماء تجري فً رأسها : فرح 
 حبٌبتً .. 

 التفتت لها وقالت بعٌون متسعة : نعم ٌا ماما ؟
كانت أمها مرتبكة .. فقالت لها : أرٌدك أن تؤخذي حماماً سرٌعاً .. لدٌنا 

 ضٌوؾ .. 
ا ماما .. لدي الكثٌر من األعمال .. لم فقالت فرح بامتعاض : ولكن ٌ

 أنتهً من .. 
نظرت لها والدتها بجدٌة وهً تقاطعها : فرح .. بسرعة .. لٌس هناك 

 وقت .. ال بد أنها ساعة وٌكونون هنا .. 
كانت األم مرتبكة .. وهً ال تفتح الصوالٌن .. وتعد القهوة .. وقطع 

 الحلوٌات .. 
وسها .. ووقتها الذي سوؾ ٌضٌع تنهدت فرح .. وهً تفكر فً در

أدراج الرٌاح .. ولكنها سلمت .. ودخلت الحمام .. ولم تمضً كثٌراً من 
الوقت حتى تنهى استحمامها .. خرجت .. وفتحت دوالب مالبسها 

األبٌض .. وراحت تبحث بٌن المالبس .. ثم انتقت فستانا رقٌقاً للؽاٌة .. 
ا .. عاري الكتفٌن .. له بعض سماوي اللون .. ٌمتد طوٌالً حتى قدمٌه
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الخرزات الزرقاء الذي ٌلتؾ بطرٌقة حلزونٌة بسٌطة من تحت ٌدها 
الٌسرى .. وحتى فخذها األٌمن .. كان بسٌطاً جداً .. وربما كان جماله 

 الساحر فً بساطته .. 
تركت شعرها ٌنساب فً حرٌرٌة دون أي تعقٌدات .. ولبست سواراً من 

.. ووضعت فً أذنٌها قرطٌن على شكل دمعة  الذهب األبٌض حول ٌدها
 .. 

وخرجت .. وعندما شاهدتها والدتها .. قالت : ما هذا ؟ ارتدي شاالً .. أو 
 جاكٌتاً .. أو حتى ؼٌري هذا الفستان .. فإنه ال ٌلٌق .. 

 نظرت فٌها فرح باستؽراب وقالت : لماذا؟
 فقالت األم بتنهٌدة : كٌؾ سٌراك الرجل هكذا ؟

 ح فً أمها وقالت باستنكار : عن أي رجل تتحدثٌن ؟حدقت فر
قال أم فرح : ماذا ؟ أال تعلمٌن .. أن خالتك أسٌل وقصً آتٌن لٌخطبوك 

 ؟
وقفت فرح .. وعٌناها معلقتان بؤمها .. وأحست بؤنها تدوخ .. ثم قالت 

 وهً ترمش بعٌنٌها : خالتً أسٌل .. 
.. وفجؤة .. وجدت فرح توقفت األم ونظرت فٌها قلٌالً .. ثم ابتسمت 

نفسها بٌن أحضان أمها التً احتضنتها وهً تقول : كبرت ٌا فرح .. 
 وسوؾ تتزوجٌن .. ٌا هللا .. لقد مرت األٌام بسرعة .. 

كانت فرح تحتضنها وهً الزالت تحت تؤثٌر المفاجؤة .. ولم ُتمهل كثٌراً 
 حٌن أصدر جوال أم فرح رنٌنه إعالناً بوصول قصً .. 

 
.. قصً ٌرٌد أن ٌتزوجنً .. قصً " كانت هذه الكلمات هً التً "قصً 

تدوي فً رأس فرح .. التً كانت تقر فً قلبها .. أن شٌئاً قوٌاً أحست 
ح ألحد بهذا األمر .. وصً .. ولكنها لم تستطع حتى أن تببه مذ رأت ق
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كانت تلمح النظرات التً ٌخصها إٌاها .. كانت تحس كلما اقترب منها أو 
كلما راسلته أن قلبها ٌخفق ألؾ مرة .. بل إنها ال تدري لم راحت حتى 

تتؤمل كنبة الصالون ملٌاً حٌن جاء تلك المرة .. ولم تصاعد الدم فً 
رأسها حٌن كان ٌكلمها عند المسبح .. كانت تعترؾ فً داخلها بؤنها 

معجبة به .. ولكنها ما فكرت أنه قد ٌتزوجها .. ألنها تعلم عن المشاكل 
 تً بٌن العائلتٌن .. وألنه لم ٌمضً وقت طوٌل كثٌراً بٌنهما .. ال

ابتسمت وهذه األفكار تمر فً رأسها .. وفجؤة .. وجدت أمها أمامها .. 
 وهً تقول لها : هٌا تعالً معً .. 

 ثم نظرت لها وقالت : ألم تلبسً شاالً بعد .. 
. وجعلت فرح وراحت األم تبحث فً دوالبها .. حتى وجدت شاالً أبٌضاً .

 ترتدٌه .. 
وراحت فرح تتقدم نحو الباب .. وأحست أن بٌن كل خطوة بؤلؾ دقة فً 
قلبها .. فتحت الباب .. وحملت أكواب العصٌر .. وعندما دخلت .. أحست 

بخجل الدنٌا ٌمألها .. وأحست أن ٌدٌها قد صارتا قالباً من الثلج .. 
 ولكنها تقدمت وعٌنٌها على األرض .. 

 أم قصً : ما شاء هللا تبارك هللا .. فقالت 
كان قصً ٌجلس ؼٌر بعد عن أمه .. كان ٌلبس ثوباً أبٌضاً رائعاً .. تبدو 
على ٌاقاته وعلى األكمام تلك التطرٌزات الفضٌة .. وتبلس شماؼاً أبٌضاً 

  ذات الفصوص الماسٌة ..براقاً .. وفً ٌده الٌسرى تلك الساعة السوداء 
 د سكسوكته وجهه جماالً .. كان ٌبتسم .. وتزٌ

مت فرح له العصٌر .. فنظر فٌها قصً .. والحظ إحراجها .. وقرر أن دق
 ٌلهو معها قلٌالً فقال : الصالة على النبً .. سبحان البدٌع .. 

فصار وجه فرح أحمراً كالبندورة .. وؼمرها الخجل .. حتى كادت تذوب 
 فٌه .. واتسعت ابتسامتها .. 
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تنزل من فستانها وكؤنما تخشى أن ٌنظر لساقها ..  ثم جلست .. وهً
 رؼم أن قلٌالً من ساقها فقط كان واضحاً .. 

هنا قالت أسٌل : لقد أصرٌت أن ٌرى قصً فرح بشعرها .. هذا هو 
الشرع .. وأصرٌت أكثر أن ترٌه .. فال أظن أنك استطعت أن ترٌه عن 

 كثب .. بنت أختً وأعرفك .. تذوبٌن خجالً .. 
  ؟التفت لها قصً وقال وعلى شفتٌه ابتسامة : كٌؾ حالك ٌا فرحهنا 

 نظرت فٌه فرح نصؾ نظرة ثم قالت وهً ترخً عٌنٌها : الحمد هلل .. 
 ضحكت أم فرح وقالت ألختها : هل ترٌن دلع البنات .. 

هنا قامت أسٌل .. وأمسكت فرح من ٌدها بلطؾ وقالت : تعالً ٌا 
 حبٌبٌتً .. 

وٌدها مثل الثلج .. وهً تنظر فً أمها وكؤنها تقول  نهضت فرح معها ..
لها : أنقذٌنً .. ولكن أمها كانت تبتسم فٌها .. وفً لحظة كانت فرح 

 أمام قصً .. فؤجلستها أسٌل على المقعد المجاور .. 
جلست فرح وكلها ٌفٌض خجالً .. وكلها ٌفٌض حٌاًء .. هنا راح قصً 

 ٌقول لها : فرح .. 
 ال تزال تنظر فً ٌدٌها : نعم .. فقالت فرح وهً 

 فقال لها : انظري فً أوالً .. 
فلم تؽٌر فرح من جلستها .. فقال قصً بخفوت : فرح أرٌد أن أقول لك 

 سراً .. 
نظرت فرح إلٌه فً تساإل فاقترب منها ثم قال بصوت عالً وبحركة 

 سرٌعة : بسسسسسسس .. 
الجمٌع .. فلم تتمالك  فضحكانتفضت فرح فً مكانها .. وقامت فزعة .. 

خرجت من الؽرفة .. والكل ٌضحك علٌها .. وعندما وصلت نفسها ف
ؼرفتها .. رمت بنفسها فوق السرٌر .. وراحت تتنفس بقوة .. ووجنتٌها 
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ثم راحت  لم فعل ذلك .. كم تصرفه أحمق .. ٌكادان ٌتقطعان خجالً ..
 تضحك .. وتضحك .. وتضحك .. حتى دمعت عٌناها .. 

 
قصً من بٌت خالته .. وفً الطرٌق .. كان ٌتحدث مع أمه التً  خرج

 راحت تقول له : ما رأٌك ؟
 فقال لها قصً بابتسامة : نعم أرٌدها .. 

فقالت األم سعٌدة : لقد جعلتك تراها حتى ال تندم فٌما بعد .. وحتى تقرر 
 بنفسك .. 

 ثم نظرت فٌه وقالت : على بركة هللا إذن .. 
لم رنت كلمة تندم فً أذنٌه .. أو حتى رنت كلمة القرار  ال ٌدري قصً ..

بوقع أكثر حساسٌة .. ولوهلة .. أحس أنه قد أسقط فً ٌده .. أحس أنه 
ربما تسرع فً قراره .. صحٌح أنه ٌحس بإحساس جمٌل تجاه فرح .. 

 .ولكنه لٌس الحب بتلك الطرٌقة المجنونة .. لٌس الحب الذي ..
انتشلته والدته من أفكاره فً الوقت المناسب .. " متى ترٌد الملكة ؟ " 

التفت لها قصً .. وكانت عٌناه كؤنما قد تحولت إلى شظٌة من الجحٌم .. 
 ثم قال بصوت مختنق : فً أقرب فرصة .. 

التفت إلى الطرٌق .. وأدرك أخٌراً أمراً هاماً .. ٌبدو أن أحد أهدافه من 
سى كل شًء .. وأن ٌنسى هذه الزٌجة .. أن ٌنهً الماضً .. وأن ٌن

 األلم .. ولٌس اإلعجاب أو الراحة واألنس بفرح فقط .. 
 

وفً األٌام القلٌلة التً تلت النظرة الشرعٌة .. كان قصً ٌفكر كثٌراً أنه 
ربما تسرع فً حكمه .. وربما كان علٌه أن ٌترٌث .. كان ٌفكر فً فرح 

لبها .. وبشكل قوي .. التً ٌبدو أنها ذابت من الخجل .. ولربما وقع فً ق
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أحس أنه قد ٌظلمها .. وهذا الصنؾ بالذات ال ٌجب أن ٌظلمه .. هذا 
 الصنؾ بالذات .. ال بد أن ٌقدسه .. خصوصاً أنه ابنة خالته .. 

 ولكن كل هذه األفكار .. لم تؽٌر من الواقع شٌئاً .. 
 

وبعد شهر .. كان ٌوم عقد القرآن ..كان قصً ٌجلس على سرٌره .. 
و ٌحدق فً البٌانو الكئٌب .. وإلى األضواء المنعكسة على زاوٌته فً وه

حدة .. لم ٌزل ٌفكر مذ ذاك الوقت حتى اآلن بالتردد .. ال ٌدري لم ٌحس 
بالخوؾ .. أجل .. إن هذا القرار لٌس قراراً سهالً فً نظره .. خصوصاُ 

 فً نظره .. إنه لٌس أي شاب .. إنه قصً .. 
أن تتجهز " التفت قصً إلى والدته التً تزٌنت  " ٌا عرٌس .. ال بد
.. نظر لها مبتسماً وقطع حبل أفكاره .. وقرر أن ال  بثوب فاخر وأنٌق

كلما كان  ٌنسى الماضً هشًء .. كل ما فكر فٌه هو أن ٌفكر فً أي
بجوار فرح .. وأنه قرٌباً سوؾ ٌتخلص من جحٌمه .. ومن إحساسه .. 

 ً بها عالقاته .. ومن بحور الدم التً كان ٌنه
ارتدى ثوبه الفخم .. كان مصنوعاً من قماش خاص جداً .. ناعم للؽاٌة .. 

وبارد .. سهل الحركة .. وفً الوقت ذاته ال ٌتكسر حٌن الجلوس 
والحركة .. له لمعة براقة .. تجعل من قصً نجماً ساطعاً .. ولكن 

ت منه حلة وال التطرٌزات التً تمأل الثوب .. واألزرار السوداء .. جعل
أروع .. ثم ارتدى المشلح األسود المزٌن باللون الفضً الرائع .. 

وارتدى ؼترته البٌضاء فً أناقة .. وعلٌها ساعة على أقل تقدٌر تكفً 
 لشراء سٌارة صؽٌرة .. وخرج .. وخرج معه األهل جمٌعاً .. 

هل وكما هً العادة عند أهل الؽربٌة .. فإن عقد القرآن .. ٌتكفل به أ
 العروس .. والزواج ٌقوم به أهل العرٌس .. إال إن اتفقا على ؼٌر ذلك .. 
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وصل قصً وأبوه وأصدقاء أبٌه وأقاربه .. فلم ٌكن لقصً أي من 
األعمام أو العمات .. ولم ٌؤتً معه أخواله .. فلقد أصرت أم فرح أن تؤتً 

ؤتً فً أسٌل أم فرح كؤهل عرٌس ..  بمعنى : أن تكون كؤنها ضٌفة .. ت
 موعد متؤخر وال تساعد فً الترتٌب أو فً التنسٌق .. وكان هذا ما تم .. 

 
أصرت أم قصً .. أن تقام بعض التقالٌد ألهل الؽربٌة .. فجاء 

"الجسٌس" وقام بصوته العذب الصداح بإلقاء قصٌدة طوٌلة ملحنة 
بنؽمات شدٌة .. فً حٌن كان قصً ٌحس بإحساس ؼرٌب .. كان ٌحس 

بلورة زجاجٌة .. وأنه ٌنظر للعالم من حولها .. كذب من قال بؤن بؤنه فً 
حدث الزواج أمر عادي ٌمر على قلب اإلنسان .. إال لمن ال ٌهتم .. وال 

 ٌعنٌه األمر .. وال ٌمتلك فً قلبه مشاعراً .. 
 

وبعدها جاء عاقد القرآن " الُمملِك " .. وجلس بٌن قصً وأبً فرح .. 
ن القرآن .. قال ألٌمن العسل : .. وبعد أن تال آٌات موبعد أن تال األدعٌة 

 : زوجتك ابنتً فرح على كتاب هللا وسنة نبٌه صلى هللا علٌه وسلم .. قل
فقال أٌمن : زوجتك ابنتً فرح على كتاب هللا وسنة نبٌه صلى هللا علٌه 

 وسلم .. 
 ثم التفت إلى قصً وقال له : قل : قبلت .. 

راحت األفكار تندفع بسرعة رهٌبة فً رأسه .. نظر قصً فٌه للحظة .. و
وللحظة كؤنما ألجم عن الكالم .. للحظة تذكر الماضً كله .. بكل تفاصٌله 
.. وتفجرت فٌه المواجع كؤنها قنابل .. كان المملك ما زال ٌنظر فٌه .. 

 وأحس قصً أن أنفاسه تضٌق .. وأنه مقدم على ما قد ٌقطع به رأسه .. 
ن فً قصً .. وعٌنا المملك تبرق فً انتظار ما راح الناس ٌنظرو

 سٌقوله .. 
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 " قبلت " .. نطق بها قصً أخٌراً .. 
فقال المملك وهو ٌواجه الناس : بارك هللا لكما وعلٌكما وجمع بٌنكما فً 

 خٌر .. 
 

فً هذه األثناء كانت فرح من الطرؾ اآلخر .. هً وأهلها وخاالتها 
وح .. وقد وضعت المٌكروفون لٌسمع والمقربات تجلس .. وجوالها مفت

 الجمٌع .. 
وحٌن نطق قصً بـ قبلت .. انطلقت الزؼارٌد .. ومألت أرجاء المكان .. 
وقبل الجمٌع فرح .. وأتت أمها واحتضنتها .. وسالت منها بعض الدموع 

 التً مسحتها بسرعة .. حتى ال ٌتٌه المكٌاج .. وٌتسخ وجهها .. 
 
الكرسً وهو فً حالة من الذهول .. كان  قصً .. كان ٌجلس على أما

فرح .. وإلى  ًإلى أبٌه .. وأخواله .. ومحمد أخٌنظر إلى الناس .. 
الناس بعد أن فرؼوا من السالم علٌه واحداً تلو اآلخر لٌباركوا له .. ثم 
التقت عٌناه بعٌنً نزار .. الذي كان ٌجلس ؼٌر بعٌد .. وعلى شفتٌه 

 ابتسامة خبٌثة .. 
 

كنت تفكر؟ " التفت قصً إلى المملك الذي ابتسم فً وجهه بذقنه " بم 
 الطوٌلة وراح ٌكلمه .. فقال قصً مبادله االبتسام : ال شًء .. 

ابتسم فً وجهه المملك وقال : رأٌتها فً أناس كثر .. الموقؾ جلل 
 وعظٌم .. ال علٌك .. تمم هللا لك بخٌر ..

 علً .. إنهم ٌرٌدونك هناك .. وهنا جاء أٌمن وقال لقصً : لقد اتصلوا 
وعبر قصً مع عمه  بٌن األروقة .. حتى وصل إلى صالة صؽٌرة .. قبل 

 قاعة النساء .. وفجؤة .. دخلت فرح .. 
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 وعندما دخلت شهق قصً .. 
ففرح كانت أمامه .. قطعة من البدر إن لم تكن شمساً بذاتها .. كانت 

ومنتفشاً من األسفل .. تمتلئ  ترتدي فستانا وردٌاً .. ضٌقاً من الصدر ..
فٌه التجاعٌد بطرٌقة عشوائٌة منتظمة .. كانت هٌفاء القد .. وٌتعلق 
فستانها بتك الحبال الصؽٌرة على كتفٌها .. وراحت الخصل السوداء  

تلتؾ وتتعرج على رأسها الجمٌل فً تسرٌحة جعلتها خرافة من 
ٌنتها .. وبمثل هذا المستقبل .. كانت هذه أول مرة ٌراها قصً بكامل ز

 الفستان الضٌق الذي ٌجسم نصفها العلوي .. 
كان وجهها الوضاء .. وابتسامتها الخجولة .. تزٌدانها إشعاعا .. وعلى 

جفنٌها وحولهما .. بعض النقوش الوردٌة  .. جعلت منها كالحلم .. 
 وراحت شفتٌها تتؤنقان كؤنما كرز ناضج  ال ٌستحق إال القطؾ .. 

.. ابتسمت فً خجل .. وذابت فً بعضها كؤنها  هدت قصًوعندما شا
.. ورفعت ٌدٌها وأمسكت بذقنها .. وراحت أظافرها  ة لحلوى شهٌةكرٌم

 تلمع بذات اللون الوردي .. وكؤنما كلها وردة ناعمة .. 
وعلى عدد النساء الذٌن عرفهم قصً .. على عدد البنات الذي فتنوه .. 

هذا الشعور وهو ٌرى فرح .. ربما .. ألنه  والذٌن فتنهم .. لم ٌحس بمثل
الشعور الوحٌد الذي أتمه بطهر ونظافة .. بعٌداً عن اللعب بمشاعر 
البنات .. واستؽالل قلوبهن .. وإن أكثر ما سلب قلبه .. هو هالة من 

المشاعر التً راحت تلفهما .. لتجعل الكون من حولهما حدٌقة ؼناء .. 
 . فً كل مكان .. زرعت فٌها القلوب الحمراء .

 
وتاه قصً فٌها .. تاه للحظات .. مرت علٌه كؤنها سنوات .. كؤنها دهر 

طوٌل .. كؤنها عمر بؤكمله .. ونسى نفسه .. نسى العالم .. نسى الماضً 
 وعاش فً جنة الحاضر .. 
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ولن أتحدث عن التفاصٌل التً حدثت فً الحفلة .. لن أتحدث عن الزفة 

اقت الحدود .. لن أتحدث عن ارتجافة فرح وهً .. وعن الفرحة التً ف
تمسك بٌد قصً .. لن أتحدث عن شعور قصً .. بعد أن أخٌراً أحس أنه 
وجد لقلبه مكاناً .. بعد أن استطاع أن ٌنسى الماضً .. ولو لثوانً فقط 

كل حدث  اس وحال أم فرح وأم قصً  .. ألن.. لن أتحدث عن حال الن
ة بحد ذاتها  .. لها نكهة أخرى .. فكل من هذه األحداث قد ٌكون قص

 موقؾ .. كل همسة .. كل كلمة .. تستحق أن تسرد بكامل الوصؾ .. 
 

وهناك على ركن بعٌد .. جلست هً .. وراحت تنظر إلى العروسٌن 
بنظرات تنطلق منها عٌون الموت .. وتحمل المناجل الالمعة .. وراحت 

وشماتة .. بٌن حقد دفٌن ..  على شفتٌها ترتسم تلك االبتسامة بٌن قهر
 وإحساس برؼبة جموحة فً االنتقام .. 

كانت تضع قدمها فوق األخرى .. ازداد توترها .. ثم ..  ودون أن تهتم 
ألحد .. أخرجت من حقٌبتها علبة سجائر سوداء اللون من نوع دوفً 

دوؾ .. وبهدوء أشعلت سٌجارة .. وراحت تسحب فً هدوء شدٌد .. ثم 
اء خٌطاً رفٌعاً .. لو أنه امتد حقٌقٌاً .. ألصاب قلب قصً تدفع الهو
 مباشرة ..

. 
هكذا انتهت هذه اللٌلة التارٌخٌة .. كؤنها لحظات .. كؤنها دقائق مصفاة 

 من السعادة المختومة ..
 

استٌقظ قصً فً الٌوم التالً .. بعد ٌوم مرهق .. وهو ٌحس بخمول 
بتسم .. وهو ٌقول فً نفسه كبٌر .. ثم راح ٌتذكر األمس .. وراح ٌ
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بسخرٌة : لقد انتهٌت أٌها الخبٌر .. وولت أٌامك .. وها أنت تدخل 
 القفص الذهبً .. 

ومرة أخرى .. وبطرٌقة كرٌهة تؤتٌه تلك األفكار التً تإلب علٌه فكرة 
 أنه ربما قد استعجل .. 

..  ولكنه نفض األفكار عن رأسه .. وقرر أن ال ٌفكر بهذه الطرٌقة الؽبٌة
بحث عن جواله .. ووجده تحت سرٌره .. وراح ٌبحث عن رقم فرح .. 
وعندما وجده .. اتصل علٌها .. وراحت النؽمة الرتٌبة ترن فً ملل .. 
وبعد قلٌل ردت فرح .. ولكن قصً لم ٌسمع سوى أصوات أنفاسها .. 

 فقال : فرح ؟
لت بعد كان ٌحس أن شفتٌها قد تمزقتا من الضحك ومن السعادة .. ثم قا

 ..  نعملحظات : 
 فقال قصً : كٌؾ حالك ؟

 فقالت بخفوت : بخٌر الحمد هلل .. 
 فقال لها بذات األسلوب : لم تتحدثٌن هكذا ؟
 فقالت : ألننً تحت ؼطائً فً السرٌر .. 

 ضحك قصً ثم قال : ولم ال ترفعٌن الؽطاء ؟
ه فً قلبها فلم ترد فرح .. إال أن صوت أنفاسها كان كافٌاً لٌعرؾ ما تخفٌ

من الحٌاء .. لما بها من طفولة .. وحركات برٌئة .. فقال لها وهو 
 ٌنهض متجهاً نحو البٌانو : بماذا أحسست لٌلة األمس ؟

 فقالت فرح بعد لحظة صمت وصوت الضحكة ٌكاد ٌخنقها : ال أعرؾ .. 
 

.. وكؤن ما حدث حلم .. وكؤن ما حدث مجرد  كانت ما تزال فرح مرتبكة
 لحٌاة عائلة ..  قصٌر .. إال أنه كان فلماً طوٌالً .. فلماً  كان فلم
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.فً تلك الفترة والحقبة من الزمن .. عاش قصً لحظات نسى فٌها العالم 

.. وإن كان العالم فً الحقٌقة ال ٌعنً له كثٌراً .. ولكنه عاش وكؤنه 
ولكن ثمة أمر كان ال ٌجعل قصً ٌلٌن له طرؾ .. وال ٌؽمض  مخدر ..

جفن .. كان كلما ابتعد عن فرح التهمته األفكار .. وعاثت به .. وكان له 
 ال ٌهدأ إال بعد أن ٌلقاها أو حتى ٌكلمها على أقل تقدٌر .. 

أٌام فً حوض الرومانسٌة .. أٌام فً فتنة الشباب .. أٌام فً روح الحٌاة 
 .. مضت بٌن قصً وفرح .. وكؤنها قد صنعت من العسل .. والشهد .. 

 
كان ذلك الٌوم .. أول ٌوم ..  أحبك ؟ قال لها وقالت له ألول مرة .. متى

ٌخرجون فٌه مع بعضهم خارج المنزل .. بعد أن ارتجفت فرح كثٌراً 
 السٌارة .. وهً فً 

 
خرجا فً المساء إلى الكورنٌش .. مشٌا إلى السقالة الطوٌلة هناك .. 

.. وأنوار الشاطئ بعد أن سكن العالم كله  .. ولم ٌبقى إال هو وهً  
البلورٌة تضًء المكان فً هدوء رائع  .. وصوت الموج .. ال زال صداه 
 ٌتردد فً آذانهما حتى ٌخلق موسٌقى طبٌعٌة .. لها رونقها الساحر .. 
كان الجو بارداً .. وكان ٌلبس معطفاً أسوداً .. قد رفع ٌاقته لٌؽطً به 

رد ٌمر على وجهه رقبته  .. ووضع ٌده فً جٌبه .. والهواء البا
فٌدؼدؼه  .. كشفت وجهها ..  فلم ٌكن أحد هناك  .. حتى أن قصً كتب 

 ذلك الٌوم بالتفصٌل  .. 
سنوات ..  7وقال بؤن هذا كان أول ما كتبه بصدق حقٌقً مذ أكثر من 

 وكتبها كؤنه ٌكلمها : 
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ٌت كم كانت جمٌلة ذلك الٌوم  .. كما لم تكن من قبل أبداً .. لعمري ما رأ
فً حٌاتً أجمل من روحك  .. وال أحسست بمثل ذلك الٌوم قبله أبداً  .. 

على الرؼم من أنً مشٌت مع كل نساء األرض  .. وجهك الصافً 
الرائق .. الذي ٌشع كالقمر فً لٌلة التمام  .. محمرة الخدٌن .. كشراب 

 الورد  .. 
هار ٌخرج تفركٌن ٌدٌن من حرٌر فً بعضهما  .. وتدفئٌنها بنسٌم األز

 من شفتٌن كؤنهما كرز وعنب  .. 
 أخذت ٌدٌك ووضعتها فً ٌدي  .. فسحبتها فً حٌاء  .. 
 وتاهت عٌنٌك فً األرض .. وأصبح وجهك جانب الكرز ..

 
كٌؾ لً أن أنسى تلك العٌون النجالء .. تلك العٌون الدعجاء .. التً 

ًّ باستراق مباح  .. ثم تنظر إلى األرض  .. فتهٌم أهدابك خٌوطاً  تنظر ف
سحرٌة  .. كل شًء فٌك مذهل إلى حد اإلعجاز  .. رائع إلً درجة 

الكمال  .. ٌومها .. جلست أتؤملك ساعة  .. لم أحس فٌها إال بك  .. لم 
أشعر بالدنٌا من حولً  .. فقط أنت .. أنت  .. فؤنت الدنٌا كلها  .. هل 

 تذكرٌن كالمنا ؟
 أما أنا فؤحفظه بكل الحروؾ  .. 

 قلُت لك : سعادتً تفوق وصفها حٌن أراك  .. 
 فابتسمِت فً خجل وقلت أنت: شكراً  .. 

 رداً بسٌطاً منك  .. 
 فقلُت : فهل تصدقٌن .. إن قلت لك  .. أنً أحبك  .. 

 كانت أول مرة أقولها لك فً حٌاتً كلها  .. 
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 فدارت نظراتك فً األرض وصار وجهك شطر رمانة  .. 
 

متان تؽوصان فً بعضهما  .. ورأسك ٌقترب أكثر من وأخذت ٌداك الناع
كتفٌك  .. ثم أشحت بوجهك بعد أن رأٌت ابتسامة .. لم أرى فً حٌاتً 

 أعذب منها  .. ولم تردي  .. وكؤنما عقد لسانك  .. 
فقلت لك وأنا فً قمة فرحتً : بل إنك أؼلى إنسانة عندي فً الوجود .. 

 ..  وأهم إنسانة .. أنت لً حٌاتً كلها 
 فلم تردي إال بتمتمة فاتنة  .. كؤنما تقبلٌن الهواء  .. 

 فقلُت وأنا أمزح وأتصنع التؤثر : أنت ال تحبٌننً صحٌح ؟
 فالتفِت إلً .. ومازال خداك لون بساتٌن الورد  .. 

تحفها الزهور الوردٌة والبٌضاء  .. وقلِت بابتسامة عذبة خجولة : ولم 
 تقول هذا ؟

 لً : أنت ال تردٌن وال تهتمٌن  .. قلُت وأنا على حا
ثم نهضت .. قلُت : حٌاتً .. لٌس لها معنى إن لم تحبٌنً  .. سوؾ 

 أنتحر .. وأرمً نفسً فً البحر  .. 
 ومشٌت باتجاه البحر  .. 

فقمت أنت والخوؾ قد أنساك كل الخجل والحٌاء  .. ولحقتً بً  .. 
 قد امتزج بٌدي  .. أمسكت ٌدي  .. فؤحسسُت أن أطرى ما فً الوجود 

 وقلِت : انتظر .. هللا ٌخلٌك  .. 
قلُت وأنا .. أحاول أن أنزع ٌدٌك منً  .. وأركب سٌاج السقالة المرتفعة 

 عن البحر :ال .. ال سوؾ أقتل نفسً  .. 
فقلِت والخوؾ قد جعلك أجمل .. جعلك عفوٌة  .. جعلك أكثر صدقاً 

 :وشفافٌة  .. جعلك أقل رزانة وأكثر طٌبة 
 أرجوك ابتعد عن السٌاج قد تسقط فعالً  .. فؤنا .. أنا  .. 
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 ورحت تخجلٌن  .. 
 وضاعت نظراتك بٌن قدمٌك .. وبرق خدٌك بلون الزهر   .. 

 
فقلت وأنا أتصنع الؽضب : أنا ؟! أنا ال أعنً لك سوى شاب قد عقد 
لن قرانه علٌك .. ال أعنً لك شٌئاً حقٌقٌاً فً حٌاتك  .. أعلم ذلك  .. 
 أستطٌع العٌش بعد اآلن  .. وملت بنفسً أكثر على السٌاج  .. 

 فقلِت بهلع : وهللا أنت ال تعلم ما أنت بالنسبة لً  .. 
 فقلُت أنا : إذا أخبرٌنً  .. 

 أنا .. أنا .. أنا أحبك أٌضاً  ..  :قلِت أروع ما قلته فً حٌاتك كلهاف
 وبعدها عدت تخجلٌن  .. 

 ك .. وأخذت تجرٌن فً حٌاء  .. وعضضت على أطراؾ أصابع
 

باهلل علٌك أكنت تظنٌن أنً أترك الدنٌا وأنت فٌها  .. أتظنٌن أنً كنت 
قدر أن أفارقك هكذا  .. فمشٌت نحوك  .. إلى أن اقتربت منك  .. وكنت 

تنظرٌن إلى الناحٌة األخرى .. من شدة ما احمر وجهك  .. وامتألت 
 بالدماء  .. 

 ً حقاً ؟فقلت لك : هل تحبٌنن
 وراحت أبصارك حتى األرض .. وصار وجهك كالتوت ..  فاستدرِت  .. 

 
 فقلُت : انظري إلً  .. 

فجمعِت ما جمعِت من شجاعة  .. ونظرِت إلً  .. ونظرُت أنا .. إلى 
الدنٌا بحذافٌرها  .. لم أرى فً حٌاتً كلها  .. أجمل مما رأٌت ذلك الٌوم  

وال بحر  .. وال زهرة وال وردة  .. كنت .. ال شجر وال مطر .. وال نهر 
شٌئاً رأٌته مرًة واحدًة قبل هذا الٌوم فً ذاك االجتماع  .. وأفقت من 
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سحره .. ألنه لم ٌدم  .. أما اآلن .. فكلما نظرت فً عٌنٌك أكثر  .. رأٌت 
 أكثر وأكثر  .. 

كنت شٌئاً ال ٌمكن إلنسان أن ٌصفه مهما أوتً من ملكة التعبٌر  .. 
فت مذهوالً .. مشدوهاً  .. ولم أفق إال حٌن أصابك الخجل مرة أخرى  وق
 .. 

 وراحت عٌناك فً ثورة الخجل .. وأصبح خداك .. قطعة من الٌاقوت ..
 

 وابتعدت قلٌالً .. وأنا لم أزل مبهوراً .. ثم أفقت  .. 
 فقلِت : لقد تؤخرنا  .. 

 فقلُت لك : مازال الوقت مبكراً  .. 
: أما ٌكفٌك أنً قلت لك كلمة لم أقلها إنسان فً حٌاتً  فقلِت مبتسمة

 كلها  .. 
 فقلُت وأنا أتخابث : وما هً ؟ لم أسمعها جٌداً  .. 
 فقلِت أنت بسرعة : قلت لك بؤنً .. ..  أحبك  .. 

 فقلت واالبتسامة ال تفارق وجهً : أنت ٌا كل حٌاتً  .. أحبك  .. 
 فاستدرِت فً خجل  .. 

 فً األرض وصار وجهك شطر رمانة  .. ودارت نظراتك 
 ورجعنا بعد ذلك  .. 

 
هكذا .. كانت تلك األٌام بٌن فرح وقصً .. أٌام جعلت منه آدمٌاً .. جعلت 
 منه كائنا بشرٌاً .. ٌحس .. وٌشعر .. وٌفرح .. وٌرى الحٌاة مختلفة ..

 
كان قصً ٌجلس فً منزل فرح .. وهو ٌتمدد حتى جاء ذلك الٌوم .. 

ألرٌكة فً استرخاء .. بعد وجبة ؼداء دسمة .. أعدتها فرح بٌدٌها على ا
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: مضى أسبوعان مذ الملكة .. ٌا سبحان هللا .. أحسست .. وراح ٌفكر
 بها مجرد ثوانً .. أٌام .. 

 
وهنا أصدر جوال فرح رنٌنه .. ٌبدو أن فرح قد نست جوالها مع قصً 

 ٌنظر للرقم .. .. وبدون اهتمام .. أخذ قصً جوال فرح .. وراح 
عجٌب لم ٌكن الرقم مسجالً .. تركه قصً .. رؼم أن األفكار راحت تتولد 

 فً رأسه والشٌاطٌن وجدوا منافذهم أخٌراً .. 
 أصدر الرنٌن للمرة الثانٌة والثالثة على التوالً .. 

 وفً النهاٌة قرر قصً الرد .. ربما ٌكون شٌئاً ضرورٌاً .. 
 أخٌراً رددت .. ألخضر : وعندما ضؽط قصً على الرز ا
 وكان الصوت صوت رجالً .. 

 
 فتحت عٌنا قصً على آخرهما من الذهول .. 

كانت ضربة قاصمة لقصً .. ضربة أحس أن الشٌاطٌن كلها تجمعت فٌه 
 .. 
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 الرابعالفصل 

 
 

إنه ال شعور أسوأ من أن تحس أن الضربة قد ارتدت إلٌك .. قاضٌة فً 
صاب بذات النصل .. من أن تحس أن الماضً .. وكل القلب .. من أن ت

 آثامك .. قد قررت أن تعود إلٌك بسرب من الجحٌم .. 
كان هذا هو اإلحساس الذي ٌمأل تكوٌن قصً .. وهو ٌستمع إلى صوت 
الرجل .. وٌتؤمل فً نبراته فً تلك الكلمة البسٌطة الصؽٌرة .. وٌحس 

مضت علٌه .. كؤنها تارٌخ  باالهتزازات التً تصدرها حنجرته .. لحظة
 طوٌل .. حكى فٌه مشواره الذي سقطت فٌه البنات واحدة تلو األخرى .. 

 
راحت أصابع قصً تزٌد ضؽطها على الجوال .. ولم ٌتكلم بؤي حرؾ .. 
 راح ٌستمع إلى الكالم .. عل الرجل ٌكون مخطئاً .. فقال الرجل : فرح ؟

هى الوحشٌة .. وكؤنما وأحس قصً لحظتها بما ٌعتصر قلبه فً منت
ٌقضً على آخر آماله .. على أحالمه العظام .. وعلى االسم الذي قرر أن 
ٌكون له الخالص من عذابات الدنٌا ووحشٌاتها .. ومن تؤنٌب الضمٌر .. 
ومن نهاٌات الدم األزلٌة .. زاد ضؽطه على الجوال .. حتى سمع صوت 

اً من الؽضب : من أنت ٌا صرٌره .. ثم قال وعٌناه اشتعلتا فصارتا لهٌب
 حٌوان ؟

 هنا .. أقفل الرجل الجوال .. 
أما قصً فؤمسك الجوال وصار ٌضؽط علٌه حتى سمع بعض القطع 

 الصؽٌرة تتكسر فٌه .. 
 وراح قلبه ٌخفق فً شدة .. فرح .. معقول ٌا فرح ؟! 
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؟ اخترتك من بٌن كل الناس  .. اخترتك وأحببتك كما لم لم ؟لم ٌا فرح
 حٌاتً  ..  أحب فً

 ؟لم ٌا فرح لم
..  حقٌقٌاً .. ٌبدو أنً كنت مخطئا  ٌبدو أن ذلك الصوت فً عقلً .. كان 

حٌن اخترتها .. كل البنات مثل بعض .. كلهن حقٌرات .. فقط ٌحتجن إلى 
 األسلوب المناسب ..

لٌتنً ما أقدمت على الزواج منها .. لٌتنً بقٌت طوال حٌاتً ذئباً وحٌداً 
 عزلتً ..  .. أعٌش فً

 
كان ؼضبه بال حدود .. وإحساسه بؤن كل خلٌة فٌه تحترق .. وبؤن 
نٌران الكون كلها قد امتألت فٌه .. وراحت مخاوفه السابقة .. وكل 

التردد الذي كان فٌه ٌتحول إلى كٌان عظٌم .. ومارد شٌطانً ٌسٌل من 
 شدقٌه السم .. 

صٌر .. وابتسامتها وما هً إال لحظات .. ودخلت فرح .. بشعرها الق 
 تؽٌٌر وجههٌطة .. ولكنها لما رأت قصٌاً قد الحلوة .. ونظارتها البس

وراحت قطرات العرق تلمع على جبهته  .. أحست بقلق .. وتوجهت إلى 
 قصً وهً تقول : قصً .. ما الـ ... 

 ولكن قصً نظر فٌها وٌنابٌع من الحمم البركانٌة فً عٌنٌه .. 
اً جلالً .. توجهت إلٌه ورفعت ٌدها الرقٌقة .. أحست فرح أن هناك أمر

وكؤنها تحمً نفسها بها .. ثم توجهت إلٌه وحاولت أن تتكلم .. ولكنها لم 
 تعرؾ ما تقول .. 

وعلى الرؼم من عقل قصً .. كان ٌخبره بؤن ٌصبر وبؤن ٌترٌث .. وبؤن 
 ٌنتظر لٌمسك بها متلبسة بالجرٌمة .. 
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أن ٌحتمل .. كان جرحه كبٌراً .. ألنها المرة  إال أنه لم ٌصبر .. ولم ٌقدر
 الثانٌة .. 

شمها فً حاول أن ٌحافظ على سكونه .. وعلى أعصابه .. حتى ال ٌه
 لم انسلخت فً هذا الطرٌق ؟ ؟ٌدٌه مثل وردة جافة وقال: لم ٌا فرح
 : قصً ماذا تقصد ؟توقفت فرح ال تعرؾ ما ترد ولكنها قال

قال : كٌؾ تسمحٌن لنفسك بؤن تفعلً مثل  حدق فٌها بعٌنٌن قاسٌتٌن ثم
 هذا ؟ كٌؾ تتجرأٌن أن تفعلً مثل هذا .. 

ثم راح ٌصرخ : لم مثلتً علً دور الحب .. وأنت تحبٌن ؼٌري .. وأنت 
 ترٌدٌن ؼٌري .. 

هنا صارت فرح تبكً وهً تقول : قصً وهللا لم أفعل شٌئاً .. ماذا تقول 
 ؟

ٌفقد فٌها المرء نفسه .. لحظة كان قصً فً ثورة من جنون .. لحظة 
ٌرٌد فٌها أن ٌشتعل .. أن ٌتحول إلى كتلة من الؽضب تحرق من حوله .. 
لم ٌستطع أن ٌحكم عقله أبداً .. فقال : كم رجالً عرفتً قبلً .. قولً لً 

 .. 
راح صوت فرح ٌختنق بالدموع وهو ٌقول : وهللا ٌا قصً .. لم أتعرؾ 

 م .. على أحد قبلك .. وهللا العظٌ
فؤمسك الجوال .. ووضعه أمام وجهها وقال : من إذا هذا الذي اتصل ؟ 

 من .. 
ثم راح قصً ٌكح .. وراحت قطرات الدم تتناثر على األرضٌة .. كانت 
هذه أول مرة تشاهد فرح قصً بهذه الحالة .. فلم تعرؾ ما تتصرؾ .. 

 ولكنها أمسكت به وقالت : قصً .. 
كحة وجلس على ركبتٌه .. وراحت قطرات واستمر قصً فً نوبة من ال

الدم تتناثر أكثر وأكثر .. وصارت فرح تمسك به وهً تبكً .. ولكنه 
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نهض .. ودفعها عنه بقوة .. وأخٌراً لم تحتمل فرح ..كان قصً ٌصرخ 
فٌها  .. انكفؤت على األرض وراحت تبكً .. لم تتحمل فتاة رقٌقة مثلها 

 . كل هذه الؽلظة والؽضب .. كل هذه القسوة .. كل هذه القوة .
 أما قصً فقال : أنا المخطًء .. ولست أنت .. نعم أنا .. 

ثم أمسك بالجوال .. وألقاه فً األرض فهشمه إلى قطع صؽٌرة .. وفتح 
 الباب .. وخرج .. وفً الطرٌق قابل خالته .. فقالت : قصً .. 

ه بقوة وراءه ولكنه كؤن لم ٌرها .. تجاوزها .. وخرج من الباب .. وأقفل
 وخرج .. دخل سٌارته .. وهو ٌلهث من التعب .. 

 
وقاد سٌارته .. وهو ٌحس بحزن عمٌق .. مأل كل أركان جسمه .. لم 

ٌجد نفسه إال فً طرٌق المدٌنة .. كان ٌرٌد طرٌقاً طوٌالً .. لٌمشً فٌه 
.. ال ٌهم مقدار الوقت .. ولكنه ٌرٌد أن ٌهرب .. من الماضً .. ومن 

 الذي ظنه سٌنسٌه الماضً ..  الواقع
كان قد وصل إلى شبه قرار .. أن هذه الزٌجة كانت مجرد ؼلطة .. كانت 
مجرد خطؤ فً حٌاته .. لقد تردد كثٌراً فً اختٌارها .. ولكن ٌبدو أنه قد 

 أخطؤ .. حٌن أحبها .. وحٌن اختارها .. 
القشة  لم تكن هذه المكالمة هً السبب فً هذه الفكرة .. ولكنها كانت

 التً قصمت ظهر البعٌر .. وكانت اللحظة التً فصلت قصً عن فرح .. 
للحظة .. أحس قصً بالراحة .. أنه تخلص أخٌراً من أمر ال ٌدري إن 

 كان صحٌحاً أو ال .. 
راح ٌنظر للطرٌق الطوٌل أمامه .. بشًء من الحزن الكبٌر .. من 

رٌنً .. تسرقه من إحساس بالضٌاع .. وراحت موسٌقى ٌاسر خلٌفة البح
 نفسه .. وتجعله فً كوكب آخر .. 
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راح ٌتؤمل أعمدة النور التً راحت تتابع فً سرعة .. وإلى السٌارات 
 التً تمشًء ببطء مقارنة بسرعته .. 

 
وبعد أكثر من ساعتٌن متواصلتٌن من المسٌر .. توقؾ قصً عند محطة 

ما نظر إلى الجوال لٌمأل البنزٌن .. فتح جواله لٌتصل على نزار .. وعند
 رسائل ..  3مكالمة لم ٌرد علٌها .. و  56.. وجد 

نظر إلى المكالمات .. وجدها من جوال فرح .. وجوال والدتها .. ورقم 
 منزلها .. 

 فتح الرسائل :
 : 1"فرح" 

 قصً وهللا لٌس لً شؤن بهذه المكالمات .. إنه شاب ٌتصل منذ فترة .. 
 ؟ أعرفه .. قصً لم تحملنً أنا الذنبوهللا إنً ال أرد علٌه .. وال

 
 : 2"فرح " 

 قصً .. أرجوك .. رد علً .. أكاد أموت من الخوؾ .. 
 قصً أرجوك .. إنً أموت .. لن أستطٌع أن أتحمل أكثر 

 
 :  3"فرح" 

 قصً .. أرجوك سامحنً وهللا لٌس بٌدي .. 
أطمئن سامحنً أرجوك .. فقط كلمنً .. حتى لو كرهتنً .. فقط أرٌد أن 

 علٌك .. 
لن أزعجك ٌا قصً باتصاالتً .. إن أحسست أنك ترٌد أن تتصل فؤنا 

 أنتظرك .. 
 أرجوك ال تتركنً هكذا ..
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أمسك قصً رأسه .. وراح ٌنظر إلى الطرٌق الذي امتأل بالكثبان الرملٌة 
.. وأحس أنه ضائع .. وأنه ال وجود له .. وال كٌان .. كم تمنى لو ٌسٌر 

اء .. حتى ٌنقطع به الزاد والماء .. لٌموت على أرضها فً هذه الصحر
 .. عله ٌجد هناك الراحة األبدٌة .. وٌنتهً أمامه كل شًء .. 

 
.. كان ٌشعره له.. ولكن إحساساً داخ هل فرح حقاً مظلومة؟ إنه ال ٌدري

 بتعاسة تفوق الحدود .. 
أحس أنه قد شعور عامر بالوحدة .. فبعد األٌام التً قضاها فً رحابها .. 

.. أحس انه .. انتهى من مرحلة حٌاته الوحشٌة انتهى من هذا األمر 
 إنسان ٌستحق أن ٌعٌش .. آه ٌا فرح .. لم رأٌتك ؟

؟ لقد كان سعٌداً .. لقد كان لم قلبت حٌاتً وؼٌرتها .. وفعلت ما فعلت
  ٌستمتع بتعذٌب اآلخرٌن .. كان مرتاح البال .. ال شًء ٌخاؾ علٌه ..

 
و أن كال من فرح وقصً لم ٌدركا .. أنه عندما ٌقع رقم بنت فً ٌد وٌبد

شاب مثل سعود .. فإنه لن ٌتورع أبداً فً نشره ألصدقاءه .. وكل 
معارفه .. حتى إن كانت البنت محترمة ..تلك هً سٌاسة الحقراء وتبادل 

 األرقام .. 
 

فً  استمر قصً فً طرٌقه .. وبعد فترة من المسٌر .. وجد قصً نفسه
 المدٌنة المنورة .. 

وهناك .. سؤل عن فندق الشٌراتون .. وقاد السٌارة .. إلى هناك .. وصل 
 .. أخذ ؼرفة .. وصعد إلٌها .. 
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واستلقى على السرٌر .. ونام .. كان ٌرٌد أال ٌفكر فً شًء .. كان ٌرٌد 
فقط أن ٌنام دون أن ٌحس بشًء .. ولكنه قبل أن ٌنام .. اتصل على 

أخبرها أنه سٌؽٌب لمدة ٌومٌن .. ولم ٌترك لها تفاصٌالً كعادته والدته و
 .. ولم ٌستمع لما قالته له .. ونام .. 

 
وبقً قصً فً المدٌنة لمدة ثالثة أٌام .. كان فٌها فً حالة من الكآبة .. 
من اإلحساس بفقدان متعة الحٌاة ونشوتها .. كان ٌحس أن شعور الحب 

توهم الحب .. كان ٌحس أنه ؼٌر بقادر على  فً قلبه كان مزٌفاً .. وأنه
 هذا العطاء .. كان ٌحس فً نفسه بشًء من الخواء .. 

وكان فً كل ٌوم ٌستقبل من فرح وأمها أكثر من اتصال .. وفً النهاٌة 
.. استقبل بعض االتصاالت من أخوها .. ولكنه لم ٌرد .. حتى والدته لم 

 ٌرد علٌها ..
 

.. وراح ٌطلب  قصً .. نزل إلى مطعم الفندق وفً العصر .. وكما اعتاد
من القائمة ..  وانتظر وصول الطعام وهو ٌكتب فً نوتة صؽٌرة خاصة 
بالفندق  وٌرسم بعض الشخابٌط .. وهناك لمحها .. فتاة قصٌرة .. ٌظهر 
طرؾ شعرها األشقر من تحت الطرحة .. عسلٌة العٌنٌن .. على وجهها 

التشمٌس .. كانت تنظر فٌه .. نظر لها بعض النمش الذي ظهر عادة من 
قصً للحظة .. والتقت عٌناهما .. ولكنه لم ٌهتم .. راح ٌنظر فً 

الطاولة من جدٌد .. وما هً إال لحظات إال وكانت الفتاة تجلس فً المقعد 
المواجه له .. كانت فً ؼاٌة الجرأة .. فقالت : هل من الممكن أن أجلس 

 هنا ؟
 ة : ولم ؟فقال قصً بنظرات بارد
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ال شًء .. لقد خرجت من محاضرة المإتمر .. : بلكنة عربٌةفقالت الفتاة 
مدٌرة العالقات العامة .. أنا سوزان فقد كان اإلحساس ؼٌر عادي بالملل 

 ..  لمجموعة شركات "تام" العالمٌة
والتً كان اسمها  بطاقتهاهنا انتبه قصً إلى العالمة الموجودة على 

 ؾ سوداء .. منقوشاً علٌه بؤحر
 : أفضل الجلوس وحدي .. هو ٌتجاهل سإالها األخٌرولكن قصً قال و

أحست الفتاة أنها ضٌفة ؼٌر مرؼوب بها .. فقامت بهدوء وهً تقول : 
 أعتذر إن كنت قد ضاٌقتك .. 

 فقال قصً لها دون اكتراث : ال علٌك .. 
 فقالت قبل أن تمشً : ال بد أنها محظوظة .. 

و ٌستفهم .. فقالت بابتسامة وهً تشٌر إلى ٌد قصً نظر فٌها قصً وه
 : صاحبة الدبلة ..

نظر قصً إلى الدبلة .. وشرد .. وراح ٌتذكر .. أٌام الملكة .. واألٌام 
 التً تلتها .. 

راح ٌتذكر .. كم كانت السعادة تجعل من حٌاته طعماً وال أحلى .. كم 
نساب .. وهو ٌفكر كانت حٌاته جنة فً وجود فرح .. راحت الذكرٌات ت

 فً تعاسته فً األٌام التً خلت .. فً األٌام التً بقً فٌها وحده .. 
أدرك لم حتى لم ٌفكر حتى فً أي فتاة .. بل إنه ما فكر أصالً فً جنس 

النساء من بعدها .. تذكر .. أن عٌنٌه ما صارتا المساح الذي ٌجمع 
 .البنات وٌصنفهن .. لٌختار منهن الفتاة المناسبة .

 ترى هل هذا هو الحب ؟ ترى أهذا هو الشعور الحقٌقً به ؟
ولوهلة راح ٌفكر فٌما ٌمكن أن ٌصل لو افترق عن فرح .. ماذا ؟ ٌنفصل 

 عن فرح ؟!
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.. أحس قصً ببرودة فً ٌدٌه .. لوهلة .. أحس بؤنه ال ٌستطٌع أن 
ٌعٌش من دونها .. لوهلة .. أحس أنه لن ٌحٌا إن لم تكن فرح فً 

 ٌاته .. وأدرك أن فرح هً قدره .. قاموس ح
 

كان قصً ٌحتاج إلى هذه الفرصة من التفكٌر .. بعٌداً ووحٌداً .. كان 
قصً بحاجة إلى التقرٌر وبشكل حاسم .. ما هً فرح فً حٌاته .. كان 
قد شعر بشًء نحوها .. ولكنه لم ٌقرر تماماً أنه كان حباً خالصاً .. من 

ان فً حٌرة من أمره .. كانت األفكار تؤخذ به أنه كان شعوراً حقٌقٌاً .. ك
ٌمٌنا وٌساراً .. ولكنه كان ٌحتاج إلى هذه الصدمة .. حتى ٌعرؾ قٌمة 

 فرح فً حٌاته .. وٌعرؾ ما ٌعنٌه فقدها .. 
وفجؤة .. ودون مقدمات .. نهض قصً من مكانه .. حتى إنه ترك الطعام 

االستقبال .. وقام بإنهاء .. دون أن ٌتناول منه لقمة واحدة .. وذهب إلى 
 اإلجراءات .. وبٌنما هو ٌخرج .. وجد سوزان .. 

ذهب إلٌها .. وكؤنما عاد الخبٌر .. عاد كما كان .. وراحت ابتسامته 
الساخرة ترتسم على وجهه وهو ٌقول : شكراً لك .. لن أنسى لك هذا 

 الجمٌل .. 
 شى .. نظرت فٌه الفتاة بدهشة .. ولكنه لم ٌنتظرها كان قد م

وفً الطرٌق .. كان ٌحس بؤن الحٌاة قد عادت إلٌه من جدٌد .. بعد 
قراره األخٌر .. نعم لقد قرر أن ٌعٌش مع فرح .. لقد قرر أن تكون فرح 
هً جنته .. إنه ٌحبها .. وهذه حقٌقة .. ولٌست مجرد وهم .. إنه ٌحبها 

أن  .. ولن ٌفرط بها بؤي شكل كان .. كان ٌفكر منذ زمن أنه ٌرٌد
ٌتزوجها فقط .. لكً ٌتخلص من الماضً .. ولكنه الٌوم ٌتزوجها حتى 

 ٌبنً المستقبل .. 
 وراحت ابتسامته تتسع .. وراح ٌرى األفق صار كوناً أرحب .. 
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كانت الساعة التاسعة حٌن وصل قصً إلى منزل فرح .. صعد قصً إلى 

ات .. لم شقة فرح .. ولما كان هناك .. اتصل على جوال فرح .. وللحظ
 ترد فرح .. أحس قصً بالقلق .. أحس أنه ربما قد تسرع .. 

ثم فتح الخط من الناحٌة األخرى .. ولم ٌستمع سوى لصوت شهٌق حاد 
 .. تردد قصً قلٌألً ثم قال : فرح ؟

كان من هناك صوت بكاء مكتوم .. ثم صارت فرح تبكً وهً تقول : 
 قصً ؟ .. قصً .. 

الواضح أنها فً حالة سٌئة .. فقال قصً :  كانت فرح تبكً .. كان من
 اهدئً ٌا فرح .. 

 ولكن فرح راحت تقول : قصً .. لم أكن أقصد .. 
 فقاطعها قصً وقال : فرح أنا أمام باب بٌتكم .. 

وكؤن فرح لم تصدق .. توقفت للحظات ال تتكلم .. ثم سمع قصً صوت 
ٌه قفت تحملق فسقوط شًء ما .. ثم فتح الباب .. كانت فرح هناك .. و

.. وشعرها التً لم تهتم هذه المرة بترتٌبه .. .. بعٌنٌن أعٌاها الدمع 
نظرت فً قصً لثوانً .. ثم .. راحت وقفزت بٌن ٌدٌه .. وراحت 

 تحتضنه وهً تبكً .. وهً تقول : الحمد هلل .. 
أحس قصً كم كان ؼبٌاً حٌن ترك فرح .. أحس أن قلبه لم ٌكن فٌه ذرة 

حٌن فكر أن ٌبتعد عن فرح .. أحس بدؾء عظٌم .. ٌمأل من العاطفة 
 كٌانه .. أحس أنه ٌرٌد أن ٌبقى فً أحضانها مدى حٌاته .. 

وهنا ألول مرة منذ سنوات طوٌلة .. تألألت على عٌنً قصً بعض 
الدموع .. وهو ٌحتضنها فً حب وٌقول لها من كل قلبه : بل سامحٌنً 

 ٌك كل شًء سامحٌنً ..أنا ٌا فرح .. سامحٌنً .. سؤعوض عل
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 لرقم جدٌد .. لتارٌخ حٌاة جدٌد ..وبعدها بٌوم تؽٌر رقم فرح .. 
 

كانت هذه الحادثة بمثابة النقلة التارٌخٌة فً حٌاة قصً .. اللحظة التً 
.. والبدء من جدٌد .. بحٌاة جدٌدة فعلٌاً قرر فٌها على إنهاء حٌاة الخبٌر 

 .. حٌاة قصً وفرح ..
كان أستاذاً فً عالم البنات  .. ماهراً إلى حد اإلعجاز  .. قصً  .. الذي 

بارع براعًة منقطعة النظٌر  .. فجاءت فرح تلك المالك الصؽٌر  .. 
وحولت حٌاة قصً بكل فصولها وؼٌرتها إلى األبد  .. وجعلت حٌاته جنة 

 سحرٌة .. توقع قصً أن ٌعٌش فٌها فً ٌوم من األٌام  .. 
 

.. تفجرت ٌنابٌعها أنهاراً بعد ذلك الٌوم .. عندما  ولقصً حٌاة رومانسٌة
قرر أخٌراً .. أن ٌترك عنان المشاعر لٌنطلق بال هوادة لٌكون بكل الحب 

 .. بمنتهى الجموح .. وبال توقؾ .. وكل هذا من أجل فرح ..
 

فرح  .. تلك األمٌرة الصؽٌرة  .. التً مذ عقد علٌها قصً كتب فٌها  .. 
. فرح .. التً حتى قصً استحى من أن ٌخاطبها قبل عشرات الخواطر  .

عقد القران كثٌراً  .. كان ٌحس أن كلماته .. ال ٌحق لها أن تالمس هالة 
النور فً وجناتها  .. كم هً تكوٌن لطٌؾ  .. لها فً قلب قصً محبة 

 تبلػ حدودها القصوى  .. 
ٌا لها فرح  .. التً ؼرقت فً الحب حتى أطراؾ شعرها  .. وباتت الدن

أكثر روعة وجماالً  .. وطارت بها سحب الدنٌا إلى جنة من المشاعر .. 
وعرؾ كل من كان بجوارها أنها عاشقة  .. إلى حد الهوس  .. عاشقة 

 بؤسلوبها الرقٌق   .. ببراءتها المتناهٌة  .. وطٌبتها اآلسرة  .. 
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طى المرأة أبداً  ولقد أعطاها ما ال تحلم به أنثى أبداً  .. أعطاها حباً ال ٌع
.. بكل تهور  .. بال عقل أبداً  .. واسمحوا لً أن أخبركم عن رومانسٌته 

المفرطة  .. التً وألول مرة ٌقوم بها قصً بال افتعال  .. بل بصدق 
 حقٌقً  .. 

 
كٌؾ كان ٌكلمها ؟ كان ٌتحدث معها بكل رقة  .. بكل حنان  .. ٌكلمها فً 

ساعات فً  6د تبلػ أحٌانا بدون مبالؽة التلفون  .. لساعات طوال  .. ق
الٌوم  .. تبدأ بعد الساعة الواحدة  .. وتنقطع فً الرابعة والنصؾ 

صباحاً وقت الصالة  .. وتعود لتكتمل حتى السابعة أو الثامنة  .. وهً 
كانت تتحدث معه وتنسى الدنٌا كلها  .. وأختها الصؽٌرة رٌم .. تؤتً كل 

 . ألم تنتهً بعد من المكالمة ؟قلٌل  .. وتقول فً ملل .
كانت تستؽرب كٌؾ ٌقضً كالهما كل هذا الوقت  .. فً كالم .. مجرد 

كالم  .. ولم تكن تعرؾ رٌم  .. أي كالم حب كان بٌنهما  .. لم تعرؾ رٌم  
.. أنهما أحبا بعض بطرٌقة ؼٌر اعتٌادٌة على اإلطالق  .. لم تعرؾ أن 

 ٌشعر به أصالً  .. الوقت فً الحدٌث ال ٌكاد أحدهما 
لقد تسرب قصً إلى حٌاة فرح كلها  .. وأدخلته هً  فً كل صؽٌرة 

وكبٌرة فً حٌاتها  .. حتى ذوقها فً اختٌار األلوان  .. وشراء المالبس  
 .. 

وهو كان ٌقول لها من كالم الحب أروعه  .. وأحاله .. وأعذبه  .. حتى 
 ى  .. أن فرح كان قلبها ٌنبض ما بٌن كل نبضة وأخر

 
 ذات ٌوم قالت له :قصً  .. 

 فقال لها : أنا لٌس اسمً قصً  .. أنا اسمً .. حبٌبً  .. 
 فقالت له بؽنج : الااا .. ال أقدر أن أقولها لك  .. 
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 فقال : وأنا لن أرد علٌك  .. 
 وجلس ٌؽنً  .. 

 وهً تضحك وتقول له : قصً  .. قصً  .. 
 ولكنه استمر فً الؽناء  .. 

 الً .. واحمرت وجنتاها وهً تقول : حبٌبً  .. صمتت قلٌ
 أنا هنا ٌا حبً  ..  فرد علٌها بسرعة وقال :

فابتسمت وأخذت تلعب بشعرها الناعم  .. وقالت : لقد كتبت شٌئاً  .. هل 
 أقدر أن أسمعك إٌاه ؟

أما هو فؤحس أن الدنٌا كلها له تتبسم  .. وأن الحب قد مأل أروقة قلبه 
لها بحماس حقٌقً :ٌا هللا .. جمٌل جداً  .. أنا أنتظر هٌا كلها  .. وقال 

 قولً  .. 
 فقالت : حسناً .. ولكنه كالم بسٌط  .. لٌس ككالمك أبداً  .. 

 فقال لها : وهل أنطق إال بما تؽرق  فٌه أنفاسً  .. 
 فقالت : لم أسمع فً حٌاتً كلها كالماً مثل كالمك  .. 

فرد علٌها: وهل رأٌت أنا أحداً فً مثل بهاءك  .. فً روعتك أو حتى فً 
 نقاء سماءك ؟

 فقالت له : هل ستقول فً خاطرة مرة أخرى  .. 
 فضحك وقال :ال .. فؤنا أرٌد أن أسمعك أنت  .. 

 قالت : ال تضحك إن كان كالمً بسٌطاً  .. 
 إلنسان على قلبه ؟فقال لها : لن أضحك علٌك أبداً ٌا عمري  .. أٌضحك ا

أما فرح .. قد ذابت كلٌاً  .. فال أظن أنها ٌوماً كانت تحلم أن تسمع مثل 
 هذا الكالم أبداً  .. 
 فقالت : اسمع : 
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 ساذجة أنا وبسٌطة  .. 

 ال أعرؾ كٌؾ أكتب بطرٌقة منمقة إلٌك  .. 
 أخط لك مشاعري بكل عفوٌة على صحؾ بٌضاء  .. 

 خط ٌدي السٌئ  .. أمألها بالشخابٌط تحاكً 
 بسٌطة أنا .. ال أعرؾ كٌؾ أزٌن كلماتً بلمستك المذهبة  .. 

 كل حروفً من قلبً  .. 
 بال تكلؾ أو مجامالت  .. 

 أتعامل مع من أحب بكل طفولة  .. 
 بسٌطة أنا .. ال أعرؾ كٌؾ أهدي الوردة فً كٌس وردي ناعم  .. 

 بل أخبئها فً صدري  .. 
 عفوٌة  .. وأعطٌها إٌاك .. بكل 

 ال أعرؾ كٌؾ أتكلم معك بؤسلوب خرافً  .. 
 ٌكل ما فً قلبً على لسانً  .. 

 
 أما أنت  .. 

 لم أسمع بمن جدل الكلمات مثلك أبداً  .. 
 وأروع من تضٌؾ علٌها قطرات من عطر الحب  .. 

 تقدم هدٌتك بكل سحر  .. 
 

 ورؼم كل ما فً  تحبً  .. 
 لو أعطٌتك عمري كله  .. 

 أعبر لك  .. فلن 
 عن مشاعري  .. 
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 لن أعبر لك عن حبً  .. 
 
 
 

وهنا وقؾ قصً فً مكانه  .. وقال لها : فرح  .. سوؾ آتٌك حاالً  .. 
 أرٌد أن أخرج معك

 ! الحادٌة عشر والنصؾ مساءً إنها  ؟قالت فرح : أتتكلم حقاً 
 قال لها : ال ٌهمنً أبداً  .. 

 ..   لناسٌقتقالت : ال بد أنك تمزح .. والدي 
كان ٌعرؾ قصً أن األستاذ أٌمن العسل بالفعل شدٌد فً هذه األمور 

بحق  .. وال ٌحب التهاون خصوصاً فٌما ٌخص بناته  .. ولكن قصً لم 
 ٌكن ٌهتم لشًء أبداً إال فرح  .. فرح وفقط  .. 

فقال لها : وأنا زوجك  .. وأرٌد أن أخرج معك  .. ال ٌهمك ٌا حٌاتً .. 
 ر  .. ومهما قال لك .. قول لً إنه قصً  .. سؤتدبر األم

قالت وهً تحس بحماسة ؼٌر طبٌعٌة .. ولكن بخوؾ : ال ٌا قصً .. 
 ستحصل مشكلة  .. 

قال لها : أترٌدٌن منً بعد كل كالمك هذا  .. أن أقؾ ساكناً فً محلً  .. 
ال بد أنك ال تعرفٌنً أبداً  .. هٌا تجهزي اآلن  .. دقائق وأكون تحت 

 ٌت  .. الب
 وأقفل السماعة  .. 

كان فً حالة من النشوة الؽٌر طبٌعٌة  .. إنه فً حالة من السكر  .. لقد 
 ثمل من قارورة آدمٌة  .. اسمها فرح  .. 

بٌض.. وقمٌص أسود ملتصق األ هارتدى بنطال بٌج فاتح.. وحذاء
 بجسمه .. تبرز منه تقاسٌم عضالته  .. 
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الرسائل .. الذي به الخاتم  .. لٌؤخذ وبٌنما هو ٌخرج  .. فتح دوالب 
الساعة  .. وكؤنما فاق قصً من لحظة سكر  .. توقؾ برهة .. وهو 
ٌنظر إلى الخاتم  .. وأحس بالذكرٌات .. تبدأ من جدٌد  .. فً عرض 
نفسها كفلم سٌنمائً  .. ولكنه وألول مرة قال بصوت  عالً : ال  .. 

 لماضً  .. ٌكفً  .. سؤعٌش وأفرح  .. وسؤنسى كل ا
 

وخرج  .. وهو ال ٌفكر  .. كان سعٌداً بهذه القوة الجدٌدة .. ثم انتقل 
 بفكره إلى فرح ..كان ٌرٌد أن ٌعمل لها أمراً ؼٌر تقلٌدي .. ماذا ٌفعل؟
ثم بزؼت فً رأسه فكرة رائعة ..وصل إلى مركز الدانوب فً شارع 

 حراء  .. واشترى بعض األشٌاء  .. 
روجه من الدانوب كان جوار البٌت  .. ونزلت فرح دقائق من خ 10وبعد 

وهً خائفة  .. بعد أن أخبرت رٌم  .. إن استٌقظ والدها أو والدتها  .. 
بؤن تقول لهم بؤنها خرجت مع قصً  .. وعندما ركبت مع قصً  .. 

 أعطاها ابتسامته الجذابة  .. وقال لها : أهال ٌا حٌاتً  .. 
ها  .. ومتوترة وقالت : قصً .. وهللا أما هً فال زالت خائفة من أبٌ
 سوؾ تحصل لنا مشكلة .. 
 فقال لها : ال علٌك أبداً  .. 

قامت فرح ألول مرة بهذه المؽامرة  بذلك الجو من الخوؾ  .. والمتعة 
فً عمل ما هو ممنوع  .. على الرؼم من أنه لٌس محرماً على اإلطالق  

رة ٌفعل كل ما هو صحٌح فقط  .. وهذا ما كان ٌسعد قصً حقاً  .. ألول م
.. وخرجا معاً  .. وفرحة الدنٌا ال تكاد تسعهما  .. ووضعت ٌداها فً 

ٌدٌه  .. وأحست باألمان والدؾء  .. إنها حتى نسٌت أباها  .. بل نسٌت 
كل شًء  .. ومشى قصً بالسٌارة حتى وصل إلى البحر  .. وهناك بعد 

 قاً  .. مٌدان التوحٌد  .. كانت الدنٌا فارؼة ح
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قصً .. ٌحب أن ٌخرج فً هذا الوقت  .. ألنه ال ٌوجد الكثٌر من الناس  
.. تستطٌع فرح أن تؤخذ حرٌتها .. وتكشؾ وجهها إن أرادت  .. ونزلت 

إلى تلك المنطقة المنخفضة جوار البحر  .. وجلس معها  .. ما كانت 
 المفاجؤة ؟

شترى الفحم .. شواء  .. كان قصً قد أتى بمرجل .. وا جلسةكانت 
ولحم الشواء  .. وبعض العصٌرات والسلطة الرائعة المذاق  .. وخبز  .. 

 من الدانوب  .. 
.. كان شٌئاً مختلفاً فً  الرضا واالستمتاعأما فرح فلم تتمالك نفسها من 
 ..  بهذه العفوٌةحٌاتها  .. لم تعتد على فعله 

 فقالت لقصً : أنا سؤطبخ لك  .. 
 ..  هذه الحفلة لك أنت ..  فقال لها : أبداً 

وجلسا ٌشوٌان  .. وعٌونهما فٌها فرحة وسعادة وابتهاجقمة الرومانسٌة 
 .. تكمن فً الحٌاة الزوجٌة  .. إذ ما كان الزوجان ٌحبان بعضهما  .. 
والحمد هلل أن فرح رجعت إلى المنزل قبل استٌقاظ والدٌها  .. صلى 

رجع  .. إنها رومانسٌة الحٌاة قصً معها فً منزلها صالة الفجر  .. و
 الزوجٌة  .. حتى فً العبادة  .. 

 
 
 

وذات ٌوم .. جاء قصً إلى منزل فرح  .. وقالت له خالته أم فرح  .. 
بؤنها نائمة  .. وسوؾ توقظها حاالً  .. ولكنه قال لها : هل تسمحٌن أن 

 أوقظها أنا  .. 
 تبسمت خالته وقالت: كما تحب  .. 
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. وكان هناك حمام صؽٌر لها  .. ولم ٌشعر قصً ٌوما ودخل ؼرفتها  .
بنشوة كهذه المرة  .. دخل الحمام .. ورأى معجون أسنانها .. وصندل 
الحمام على شكل أرنب لطٌؾ وردي  .. ومؽسلتها تراصت علٌه بعض 
الكرٌمات  .. خرج من هناك ..ومكتبها الصؽٌر علٌه كتب الصٌدلة التً 

 ٌعرفها  .. 
.. ودوالب أبٌض المع  .. ومرآة كبٌرة .. وفً الطاولة   ومصباح صؽٌر

الخاصة بها  .. أدوات زٌنتها .. وحقٌبة ٌدها  .. أما السرٌر فكان ٌتوسط 
 جدار ؼرفتها  .. وراحت ستائر بٌضاء فً تؽطً زجاج النوافذ  .. 

 
أما هً .. فكانت ملكوتاً آخر  .. كانت نائمة على السرٌر  .. ووجد نفسه 

.. إنه ال شًء أجمل من أن ترى هذه   براءتها ٌكاد ٌنطق من قصً ال
الصؽٌرة ..  فرح وهً نائمة  .. إنه حتى لم ٌستطع أن ٌحول ناظرٌه 
عنها  .. عٌونها المؽمضة  .. شفاهها الوردٌة  .. وجناتها الناعمة .. 

شعرها الكثٌؾ  .. وأحلى ما كان فٌها ٌدٌها  .. حتى أن قصً أخذ ٌفكر  
: 
سحر فً ٌدٌك ٌجعلننً أرٌد أال أفارقها أبداً  .. أي جمال فٌها ٌجعلها  أي 

مجسماً فً قمة الفتنة  .. فؤخذ ٌدٌها  .. وقبلها بكل الحب  .. وهنا 
 استٌقظت فرح  .. وكان أول ما طالعته .. هو قصً ..  فتبسمت  .. 

 وقالت بابتسامة مالئكٌة : قصً ؟
 فقال لها : ٌا عٌون قصً  .. 

 ت : منذ متى وأنت هنا ؟قال
 قال لها : منذ ساعة  .. 

 فطالعت فٌه باستؽراب وقالت :ولم لم توقظنً ؟
 قال لها : جلست أتؤمل فٌك  .. 
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 قالت له : تتؤمل فً شعري المنكوش ؟
 قال لها : ما أحالك وأنت نائمة  .. 

 فقال له بدلع : قصً .. ٌكفً هذا الكالم  .. من أٌن لك به ؟
 ن وسط عٌنٌك  .. ورحٌق شفتٌك  .. قال لها: م

 فقالت له وهً تنهض: طٌب .. دعنً أؼسل وجهً  .. 
 فقال لها : دعٌنً أؼسله لك  .. 

 قالت له بخجل : قصً .. أنا أستحً  .. 
 فقال لها : أنا سوؾ أرٌك الحٌاء  .. 

وأخذ المخدة .. وأخذ ٌرمٌها بها  .. فقامت وهً تلقٌها علٌه .. وتجري 
 فة  .. إلى أن خرجت  .. من الؽر

 وذهبت إلى المؽسلة  .. 
 فقال لها : ٌجب أن أؼسل لك وجهك  .. 
 فترددت قلٌالً .. فقال لها : أال تحبٌننً ؟

 فقالت بحٌاء : بلى  .. 
 قال : إذا دعٌنً أؼسله .. 

وأؼمضت عٌنٌها .. ووضعت ٌدٌها خلؾ ظهرها  .. فبدت كما األطفال 
 ابون فً وجهها  .. ثم أقفل الماء  .. الصؽار  .. وضع قصً الص

 فقالت : قصً ؟ هٌا  .. 
 فقال لها : ما أجملك وأنت هكذا  .. 

: هٌا .. وجهً كله صابون  .. وأنا  أخاؾ أن أفتح عٌنً بضٌقفقالت 
 فً الصابون  .. 

 وكانت أم فرح قد جاءت .. وأخذت تتؤملهم فً سعادة  .. 
 . قال لها : أوالً قولً لً أحبك  .

 فقالت فً استحٌاء : لٌس هذا وقته  .. 
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 قال لها : بلى .. قولٌها أوالً  .. 
 فقالت بابتسامة : وهللا أحبك  .. 

 فؽسل لها وجهها  .. 
وعندما فتحت عٌناها .. رأت والدتها  .. فذابت من الخجل  .. إذ أنها لم 

ؤخذوا تعتد أن تقول مثل هذا الكالم أمام والدتها  .. أما قصً وأمها ف
 ٌضحكون علٌها  .. 

 
 فً ذلك لك الٌوم كتب قصً خاطرة رائعة بحق :

 
 وأحبها .. 

 من أعماق قلبً أحبها  .. 
 أحب فرشاة أسنانها .. 

 والزهرة التً توشً سرٌرها  .. 
 والؽرة التً ٌتفتق منها جبٌنها  .. 

 كم أحب أن أقتنً دفاترها .. أن أقرأ مذكراتها  .. 
 ..  أن أسرق كشكولها 

 ألقرأ .. ألرى حرفها .. وآثار أناملها  .. 
 وأحس بؽضبها على ورقة مسكٌنة  .. 

 قد تهتك نسٌجها  .. 
 وفرحها .. فً صفحة طارت منها كلمات الجذل روح أرٌجها  .. 

 وحزنها فً دمعة قلم .. احترقت لطباع الحبر أطرافها  .. 
 حب وروداً  .. وحبها .. فً صفحة بلورٌة .. تضٌع فٌها عبارات ال

 تحٌلها منشوراً .. ٌشع طٌفاً عطراً لطهارة مشاعرها  .. 
 أحبها من نخاع أضلعً أحبها  .. 
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 أحب مخدعها .. وحقٌبة ٌدها  .. وخماراً ٌؽطً أبصارها  .. 
 

أال ترون معً فً كل هذا رومانسٌة ناعمة ؟أال ترون كٌؾ أن قصً قد 
نً لها شٌئاً بدون قصً  .. ما أحبها بحق ؟وفرح التً ما عاد حٌاتها تع

عاد الدنٌا تهمها بقدر قصً  .. لم تدري أي ماضً ٌحمله شاب مثله  .. 
لم تدري أنه كان الخبٌر  .. كان سٌد المعاكسات الذكٌة  .. كان قصً 

 الحدٌدي  .. 
 

وفً ٌوم  .. رن جوال قصً .. فؤٌقظه من النوم  .. بعد أن سهر البارحة 
 ال : ألو  .. ٌكلم فرح  .. رد وق

 وراح من بٌن األصوات صوت مؤلوؾ لقصً وهو ٌتسائل  : قصً ؟
 ؟قال لها : من

الثعابٌن وقالت : ردت علٌه الفتاة من الطرؾ اآلخر .. بصوت كؤنه فحٌح 
 نسٌت سارة  ..  ؟أنسٌتنً ٌا قصً

وهنا اعتدل قصً  .. وقام من نومه .. وأؼمض عٌنٌه  .. أحس أنه ٌحلم  
لبث فً لحظات أن تمالك برودة أعصابه .. وقال : أهال ٌا  .. ولكنه ما

 سارة  .. كٌؾ حالك ؟
 قالت له بصوت حاقد : مبروك على عروستك  .. 
 قال لها بكل قوة وثبات جؤش : هللا ٌبارك فٌك  .. 

وهنا قالت الفتاة : سؤجرعك الظلم ٌا قصً  .. سؤرٌك أن سارة تؤخذ 
من ٌهٌنها  .. انتظر .. فسؤدمر لك  حقها بذراعها  .. وأنها ال تنسى

 حٌاتك .. كما خدعتنً  .. ولن ٌرحمك أحد منً أبداً  .. 
 

 وأقفلت الخط  .. 
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أما قصً .. فظل الجوال فً أذنٌه مدة طوٌلة  .. أؼمض عٌنٌه .. وأقفل 
 الجوال  .. وقال : ٌبدو أن الماضً ال ٌرٌد أن ٌنسانً ..
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 اخلامسالفصل 

 
 

هنا ناعمة حالمة  .. تنساب فً هدوء مثٌر للجوارح  أصوات الموسٌقى 
.. وصمت ؼرٌب  .. تسٌر على إٌقاعه أصوات خرٌر المٌاه من نافورة 
قصً فً ؼرفته .. وفً ذلك الركن كان قصً ٌجلس .. لٌعزؾ على 

  ..البٌانو 
 

ولكنه من ٌرى عٌنٌه  .. ٌدرك أن قصً ٌعزؾ بدون أن ٌدرك ما ٌفعل.. 
ً مألت قلبه  .. وتفكٌره فً المجهول .. وما سٌؤتً به بتلك الحٌرة الت

 الؽد من جنون .. ومن موقعه على خرٌطة الحٌاة .. 
 

سارة  .. إنها سارة  .. وأؼمض عٌنٌه قصً .. وأخذته الذكرى  .. إلى 
تلك الفتاة التً تعرؾ علٌها قبل سنتٌن تقرٌباً  .. كانت ثامن فتاة قد 

 الفتاة الثامنة .. بعد أن بدأ احترافه .. تعرؾ علٌها مذ أتى جدة  .. 
 ثم فتح عٌنٌه .. وراحت تتابع تنقالت أصابعه على المفاتٌح البٌضاء .. 

ثم نهض من عزفه حتى بدون أن ٌكمله  .. وتوجه إلى دوالبه .. وفتحه  
 ت.. وفً الرؾ العلوي  .. كان  بعناٌة.. فظهرت الرسائل وقد تراصت 

خاتم البالتٌنً  .. الذي لم ٌلبسه مذ أتً من السفر هناك علبته .. علبة ال
 قبل مدة طوٌلة .. وبارك على هذا القرار اقترانه بفرح أخٌراً ..  

وقؾ قلٌال  .. وتؤمل خاتم الملكة فً ٌدٌه  .. وأداره فً إصبعه .. فبرق 
فً جمال  .. وصوت الماء ٌقطع كل هذا السكون  .. ثم أخذ ٌبحث بٌن 

 الرسائل  .. 
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لى أن وصل إلى رسالة ذات مظروؾ بٌج له أطراؾ محترقة ..  وضع إ
 : أنٌقعلٌها هو ورقة الصقة بٌضاء مكتوب علٌها بخط 

 
 (8هـ               )1421سارة ماجد 

 
 فتح الرسالة  .. 

كانت فٌها وردة روز ذابلة  .. قد تفتت  .. ففاحت رائحة الورد المعتق 
 الكئٌبة ..

تً كانت مطوٌة بطرٌقة مختلفة عن الرسائل العادٌة فتح قصً الرسالة ال
 .. مما ٌنم على أن صاحبها صاحب ذائقة جمالٌة ..  

 
 وأخذ ٌقرأ رسالتها  .. كانت أشبه بقصٌدة  .. ولكنها بال وزن.. 

 
 تشردت على دروب وجناتً دموع دامٌة  .. 

 حفرت خندقاً من ألم باٍك  .. 
 وؼرز نصلك المسموم بسم ٌشوع  .. 

 أهلكنً وقتلنً برقصات آالمً  .. 
 وارتفعت أدخنة تقطر من الشموع  .. 
 قهراً ودماء .. وشهقات تشنجاتً  .. 

 رمٌتنً كطفل .. مل من عاشقة مفجوعة  .. 
 لحبٌب خان حباً أبكى ابتساماتً  .. 
 جعلتنً ذا جسد برأس مقطوع  .. 

 ُعلق بمقبرة عشاق أموات  .. 
 وح  .. دم على كتفً األٌمن مسف
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 بؽدرك ٌسٌل أحلى أٌامً  .. 
 أحٌٌت لً فً األرض زروع الورد .. 

 والفل ودورق األمانً  .. 
 لتدمً لً على أرض ربوع

 الحب أقدامً بنزٌفها الدامً  .. 
 خناجر هالك .. وسٌؾ مروع  .. 
 اجتاحتنً وحطمت لً كبرٌائً  .. 
 لم لم تجعلنً أٌها السافل قنوع  .. 

 ممتلكاتً ؟ بؤن حبك لٌس من
 لم أفرؼت من بٌن ؼدرك نوع  .. 

 من اللهو بمشاعري المخدوعاِت  .. 
 لن اؼفر لك ذنبك المهول  .. 
 حتى أنتزع قلبك بنظراتً  .. 

 
 وفً الركن على األسفل كتبت :

  
 "هذه هً نهاٌة المهزلة" 

 
 

 تنهد قصً بعد طً الورقة  .. وأؼلق عٌنٌه فً كل األلم  .. 
رسالة من سارة  .. بعد أن قلبها فً ٌدٌه كما ٌشاء  ..  كانت هذه آخر

كانت بال حدود حاقدة  .. ال مشاعرهاصحٌح أن كلماتها بسٌطة  .. ولكن 
.. 
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أمضى بعالقتها معه شهراً كامالً .. حتى ؼٌر حٌاتها .. ومأل لقد 
  إحساسها باألمل .. بالحب .. بؤجمل المشاعر .. وبعدما النت له فً ٌده

ٌبعثرها كما ٌرٌد  .. ولكنها كانت واحدة منهن .. كان ال بد أن .. جلس 
 تذوق من أصناؾ العذاب .. كان ال بد من هذا .. 

 وصحٌح أنها كانت فتاة لعوب ..  ولكن قصً  .. كان الخبٌر  .. 
فلما وقعت فً ٌدٌه أنساها أن فً عالم الرجال رجالً ؼٌر قصً  .. 

 بال استثناء  .. باآلخرٌن قاتها أنساها الدنٌا كلها  .. وقطعت عال
ولكنه كال لها من األلم ألواناً وأصنافاً  .. كانت واحدة من العشرة  .. 
الذٌن سماهم قصً  .. الكالب العشرة .. واحدة من عشر فتٌات  .. 

أذاقهن قصً مرارة  .. ال ٌعٌشها إال من ٌرٌد أن ٌعذب فقط  .. كان ال 
شتري لهن  ..  وٌعطٌهن من المال حتى ٌطلب منهن شٌئاً  .. بل كان ٌ

إن أردن  .. وكان ال ٌطلب الخروج أبداً إال إن أردن  .. وكان فً ٌوم 
 ٌعطبهم حباً ما رأوا مثله  .. 

ولكنه كان فً النهاٌة ..  ٌحرقهم فً بحر من األلم فً الفجر التالً .. 
..   كةالمرتبفً بحر من القلق النفسً  .. فً كوكب من معانة المشاعر 

وأطوار من الكآبة .. واإلحساس بعقد الذنب  .فً مرحلة انعزالٌة .
والتقصٌر .. وتؽٌر الكثٌر من المفاهٌم .. ثم ٌنهً الموضوع فً النهاٌة 

..  بإحراق مشاعرهن فً النهاٌة  .. بكل القسوة .. وكل الكلمات 
 الجارحة  .. 

 
فً ألم  .. أحس  تنهد قصً  .. وأحس بالذكرٌات المرٌرة تمر فً رأسه

وفتح موضوعاً  ؟من الذي نبش قبرك ٌا سارةبها تتملكه من جدٌد  .. 
 قدٌماً  .. 
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وهنا أصدر جواله رنٌنه الممٌز  .. وكانت فرح  .. رد علٌها  .. فسمع 
 صوتها وهً تقول : ألو ؟

وكؤنما أطفؤت هذه الكلمات لهٌب إحساسه المحترق .. وجنون الشٌاطٌن 
أسه .. وللحظات نسً سارة  .. والماضً  .. بل كل التً صعدت فً ر

 شًء  .. 
وقال لها وابتسامة كبٌرة تاهت بٌن الشدقٌن : أهال ٌا أحلى امرأة بٌن 

 نساء الكون  .. 
ضحكت فرح .. وكانت قد اعتادت على قصً قلٌالً .. وصار خجلها أقل 

بكاظم من السابق  .. إذ أنها كانت تذوب من الخجل  .. فقالت : أهال 
 الساهر  .. 

 فقال : للتو كنت أعزؾ له  .. 
 قالت :أتمنى أن أراك فً ؼرفتك وأنت تعزؾ  .. 

قال لها :  مستحٌل .. لم ترٌننً وأنا أعزؾ  .. أنا اعزؾ منذ زمن طوٌل  
 .. 

فقالت وهً تضحك :ولكنً لم أعرفك إال من زمن قلٌل  .. أكنت تتوقع 
  أن أراك منذ زمن وال أعجب بك  ..

 لم أنت دائما تحرجً أن تقولً أحبك؟ فقال لها وهو ٌتؤمل كلماتها :
 تعلم أنً أستحً  ..  قالت بحٌاء :
 وأنا أعشقك عندما تستحٌن ٌا حٌاتً  ..  فضحك وقال :

 كٌؾ حالك الٌوم ؟ فقالت له مؽٌرة الموضوع :
وهنا تذكر قصً الموضوع كله فقال بشًء من الوجوم : أحس ببعض 

  الضٌق .. 
فقالت باهتمام وراح صوت القلق ٌتخلل صوتها وهً تقول : خٌراً ما 

 الموضوع ؟
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 فقال لها :ال أدري إنه مجرد شعور  .. 
 فقالت : أال تؤتٌنً لعلً أرٌحك من الضٌق ؟
 فقال لها بصدق :كنت للتو أفكر فً ذلك  .. 

من  فقالت له بسعادة : إذا هٌا أنا أنتظرك  .. لقد طهوت الٌوم  .. قطعاً 
الدجاج بصلصة فرنسٌة  .. وعلٌها بعض البطاطس المهروسة  .. 

 وكرٌمة حلوة .. وبعض البازالء والذرة  .. التً لن تذوق أطعم منها  .. 
 فقال لها وهو ٌمزح : أنت طهوتها .. أم خادمتكم ؟

 فقال له وهً تدافع : ال وهللا أنا  .. أنا أعرؾ الطبخ من نعومة أظا .. 
 ال لها : ال أحب أكل المطاعم  .. فضحك قصً وق

 فقالت له : لن تؤكل من ٌد ؼٌر ٌدي أبداً  .. 
 فقال : ومن هو المجنون الذي ٌؤكل من ؼٌر ٌدٌك  .. 

 وبعدها بقلٌل .. أقفل قصً السماعة  .. 
 

وذهب إلى ؼرفته  .. وؼٌر مالبسه بسرعة  .. وجاء لٌخرج  .. فوجد 
ة موجودة هنا  .. توقؾ برهة  .. الدوالب مفتوحاً  .. ورسالة سار

وأحس باألفكار تعصؾ برأسه .. وهو ٌفكر  .. ما الذي ستفعله سارة 
 ؟كٌؾ ستنتقم ؟

 
كانت األٌام تمضً .. حتى وصلت األٌام واقتربت السنة الدراسٌة من 
نهاٌتها .. وكانت تلك السنة هً األخٌرة لقصً .. التً بعدها سوؾ 

أي من كل المحٌطٌن بفرح وقصً .. ٌتخرج .. ولكن لم ٌكن ٌدرك 
 باألحداث التً سوؾ تتخلل هذه األٌام .. 
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كانت فرح تجلس مع أختها رٌم وهً تساعدها فً حل بعض مسائل 
الرٌاضٌات التً كانت تكرهها رٌم .. وأخذت رٌم تقول : صعبة .. وهللا 

 صعبة .. ال أستطٌع حلها .. 
ة .. فقط طبقً القانون فردت علٌها فرح : ولم؟ الموضوع سهل للؽاٌ

 العام للمعادالت من الدرجة الثانٌة .. وكل شًء سوؾ ٌحل .. 
 فقالت رٌم : ال أعرؾ كٌؾ نجحت ما شاء هللا فً هذه المادة ؟

ابتسمت فرح وهً تقول فً نفسها : أنت لم تري شٌئاً فً الحٌاة بعد .. 
م تفصح بما دراسة .. ولكنها لال فً صعوبة الحٌاة .. وال فً صعوبات ال

ها .. به لنفسها .. ذلك أنها ال ترٌد أن تعكر علٌها صفو حٌات تهمس
 فً نفسها ..  ولتترك النظرة المتفائلة

 فقالت فرح مرة أخرى : اسمعً ..  سوؾ أشرحها لك مرة ثانـ .. 
وهنا راح الجوال .. ٌصدر نؽماته إٌذاناً بمكالمة جدٌدة .. فهبت فرح من 

التً لحقتها بكلماتها وهً تقول : طبعاً .. قصً ..  مكانها .. وتركت رٌم
 له األولوٌة المطلقة .. 

لم تتمالك فرح نفسها من االبتسام .. وهً تتوجه مسرعة إلى جوالها 
لترى من الذي ٌتصل .. وعلى الرؼم من أن قصً كانت له نؽمة خاصة 

بعض  .. إال أن قصً كان وقتها خارج البالد وبالتحدٌد فً دبً .. لقضاء
بؽص النظر مصالح والده التً اعتاد أن ٌعتمد على بعض منها فٌها .. 

ولذلك قدرت أنه ربما ٌكون اتصاالً دولٌاً من جواله ..   عن دراسته ..
 وربما أن جوالها لم ٌتعرؾ على رقمه .. 

وعندما وصلت إلى الجوال .. أمسكته .. فوجدت رقماً ؼرٌباً .. تطلعت 
إلٌه فً خوؾ .. ولكنها قررت فً النهاٌة .. أال ترد .. فهً ما تزال 

 ..  متؤثرة بجراحها من تلك الحادثة
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احت تنظر له فً توتر .. حتى خبت أصوات الرنٌن .. فتركت الجوال ور
ثم تركت الجوال .. وقررت أن تعود مرة أخرى إلى رٌم .. ولكن الجوال 

الشدٌد .. ولكنها لم  الضٌقب.. وأحست فرح  .. راح ٌتصل مرة ثانٌة 
ترد .. كانت خائفة كثٌراً .. وقررت أن تضع الجوال على الصامت .. ثم 

هً من تدرٌس رٌم .. فإنها سوؾ تعود لتكلم قصً.. وتخبره وبعد أن تنت
 عن أمر المكالمات الؽرٌبة .. 

رجعت إلى رٌم التً علت علٌها الدهشة .. ظناً منها أنها تركت قصٌاً من 
أجلها .. ولكنها لم تتكلم .. ولكنها فً قرارة نفسها كانت سعٌدة .. أن 

 أختها تهتم بها .. 
 

وبعد ساعة .. انتهت فرح من شرح آخر مسؤلة لرٌم .. وٌبدو أن رٌم قد 
بدأت تجٌد مثل حل المعادالت من الدرجة الثانٌة بطرٌقة أكثر فعالٌة .. ثم 

نت قد قاربت على التاسعة .. وذهب فكرها نظرت فرح إلى الساعة فكا
إلى قصً .. "اشتقت إلٌه .. سؤحادثه .. وفً الوقت ذاته .. سؤخبره 

 الؽرٌبة" .. لمكالماتابؤمر 
لم ٌرد علٌها ..  مكالمتٌن ذهبت حتى وصلت إلى جوالها .. فوجدت

 ورسالة واحدة .. 
اد انزعاجها .. وعندما تؤملت فً األرقام .. وجدتها كلها ذات الرقم .. فز

 : .. ولكن قبل ذلك .. فتحت الرسالةوقررت أن تتصل على قصً 
 
فرح .. أنا أمٌرة .. أنت ال تعرفٌننً .. ولكنً أود أن أتحدث معك حول  .أ

 موضوع خاص .. حول خطٌبك قصً .. 
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تجمدت فرح .. وهً ال تعرؾ ما تقول .. موضوع خاص بقصً ؟! .. 
 أمٌرة ؟! من تكون ؟

األفكار تدور فً رأس فرح أكثر وأكثر .. وبات من الواضح أن  وراحت
األمر لٌس كما كانت تظن .. وبؤنه قد كان رجالً .. وإنما بنت .. ولكن 

 كٌؾ تعرؾ هً قصً ؟
 

وٌبدو أن الفضول لم ٌقتل القط فقط .. ولكنه .. ٌقتل الناس فً أحٌان 
ؾ .. كانت فً كثٌرة .. وبدأت فرح تفكر .. ولكنها لم تعرؾ ما تتصر

حٌرة من أمرها .. هل تتصل على قصً وتخبره بالموضوع .. أم تتصل 
 على الفتاة .. وترى ما لدٌه .. ربما ... 

وراح جوالها ٌصدر تلك النؽمات معلناً عن اتصال جدٌد .. أمسكت فرح 
بالجوال .. وكان الرقم الؽرٌب ٌتؤلق مرة أخرى .. وراحت تفكر .. ترى 

رجل آخر .. ولكنً ؼٌرت جوالً للمرة الثانٌة .. حتى أتكون مكٌدة من 
عبٌر لم تصل لهذا الرقم .. فقط قرٌباتً .. وبعض صدٌقاتً المقربات .. 

حسناً سؤرد .. وإن كان رجالً .. لن أتكلم .. وسوؾ أقفل الجوال .. 
وضؽطت على الزر األخضر ووضعت الجوال عند أذنها وراحت ترهؾ 

 السمع .. 
عث الصوت البناتً من الطرؾ اآلخر .. لتحس فرح بالقلٌل "ألو ؟ " انب

من الراحة .. والكثٌر من القلق .. حول ما سوؾ تسمعه .. وحول ما 
 سٌكون حول قصً .. فردت وقالت : ألو .. 

تنحنحت الفتاة وهً تقول : أخت فرح .. المعذرة على اتصالً بهذه 
 داً من االتصال بك .. الطرٌقة .. وعلى هذا األسلوب .. ولكنً لم أجد ب

صمتت فرح وهً تنتظر ما تقوله الفتاة .. فقالت : أنا اسمً أمٌرة .. 
هذا األمر .. ولكن األمر فً  ؤشرح لكسامممممممم .. ال أعرؾ كٌؾ 
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النهاٌة عائد إلٌك .. ولكن من الضروري أن أتحدث معك فً موضوع 
 هام .. فً موضوع ٌخص خطٌبك قصً .. 

 تعرفٌن خطٌبً قصً ..  فقالت فرح : كٌؾ
ضحكت أمٌرة ضحكة قصٌرة ثم قالت : كٌؾ أعرفه ؟ تلك قصة طوٌلة .. 

 لذلك أرٌد أن أقابلك .. 
وال تدري فرح لم أحست برائحة مكٌدة .. ربما ألنها ال ترٌد أن تدخل فً 

 مشاكل مرة أخرى .. ولكنها قالت : ال أظن أنً أستطٌع .. 
كن لدي لؼرٌب جداً .. ومثٌر للشك .. فقالت أمٌرة : أعرؾ أن أسلوبً

.. أستطٌع أن أقابلك فً الجامعة .. فً المكان الذي ترؼبٌن فٌه ..  فكرة
أعتقد أن هذا سٌسهل األمر أكثر .. وحتى ال تقلقً منً .. وصدقٌنً .. 

 سٌهمك كثٌراً جداً ما سوؾ أخبرك به .. أكثر مما تتصوري .. 
 ن الموضوع .. قالت فرح : على األقل أعطنً فكرة ع

ٌُناقش على الهاتؾ ٌا  فقالت أمٌرة : ال أظن أن الموضوع ٌحتمل أن 
 أخت فرح .. 

صمتت فرح ولم تعرؾ بم ترد .. فقالت أمٌرة وقد كانت المسٌطرة على 
الحوار : ما رأٌك لو تقابلنا عند البازار السنوي بجوار المسرح ؟ أتوقع 

 إلٌه بسهولة ..  أن هذا مكان معروؾ .. وتستطٌعٌن أن تصلً
 فقالت فرح وهً ال تزال تحس بامتعاض كبٌر : حسناً .. 

 ..  breakفقالت أمٌرة : سؤتصل علٌك ؼداً فً وقت الـ 
 

أقفلت السماعة فرح .. وهً تحس بشًء ؼرٌب .. كانت تحس بوقوع 
العاصفة الكبرى .. ولكنها لم تدرك .. أي عاصفة ستكون .. ولم تكلم 

  ال هو سٌؤتً ؼدا  ..قصً .. فعلى كل ح
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دخلت فرح الجامعة ..  كانت ال تزال متخوفة مما تحمله لها أمٌرة .. 
وراحت تستعد فً نفسها .. وراحت تفكر فً ما ٌمكن أن تكون هذه 

ون كاذبة األخبار .. وفً الوقت ذاته .. وضعت فً بالها .. أنها ربما تك
 .. 
 

وصلت فرح إلى البازار .. وراحت بعٌنٌها تجول بٌن الفتٌات علها تعرؾ 
من منهن هً أمٌرة .. ولكنها لم تستطع أن تكتشؾ .. فهناك الكثٌر جداً 

من البنات من ٌتجولون هنا وهناك .. رن جوال فرح .. فؤخرجته من 
مها .. رفعت حقٌبتها البٌضاء الصؽٌرة .. وكان رقم أمٌرة ٌتؤلق أما
 الجوال وردت .. فقالت أمٌرة : .. أها .. لقد رأٌتك .. 

وفً أقل من لحظة .. كانت ٌد تمتد إلى كتؾ فرح .. لتربت بطرٌقة 
خفٌفة على ظهرها .. التفتت فرح إلى الخلؾ .. فواجهت فتاة متوسطة 
 الطول .. فً طول فرح تقرٌباً .. كان عودها الرٌان أول ما ٌلتفت االنتباه

.. وابتسامتها التً تخفً مالمح حزن عمٌق .. ونظراتها الحائرة 
ٌجعالنك تتساءل فً فضول عن كنه أحزانها .. كانت تقاطٌعها حلوة .. 
 وعٌنٌها واسعة .. فاضحة به جمالها التً ؼطته مالبسها البسٌطة .. 

 التقت عٌناها بٌنً فرح .. فقالت أمٌرة بابتسامة : أهالً .. 
 

ان فً الكافتٌرٌا بجوار البازار .. وجلست أمٌرة .. وهً جلست الفتات
تنظر ٌمنة وٌسرة .. وهً تفرك ٌدٌها .. وراحت بعض الشعرات البنٌة 

تطٌر من رأسها .. ثم نظرت إلى فرح وقالت : أعلم أنه من المفروض أال 
 أتكلم .. ولكن .. ال أدري .. ربما األفضل أن أتكلم .. 

 ؾ تعرفٌن قصً ؟نظرت لها فرح وقالت : كٌ
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صمتت أمٌرة قلٌالً ثم قالت : سؤحكً لك القصة .. وأرجوك صدقٌنً .. 
فتلك هً الحقٌقة .. وقد تكون الحقٌقة المرة التً لم تدركٌها بعد .. 

 فقصً ٌا أختً فرح .. لٌس الشاب الذي تظنٌن .. 
ضاقت عٌنا فرح من خلؾ النظارة الطبٌة .. وراحت تستمع .. فقالت 

ً تنظر فً ٌدٌها وهً تقول : قصً .. شاب مثل الباقٌن .. له أمٌرة وه
   .ن العالقات التً خاضها فً حٌاته .مالعشرات 

أحست فرح بقلبها الصؽٌر ٌدق .. أحست بسقؾ عالمها الوردي ٌتهاوى 
.. أحست بالدم ٌفور فً رأسها .. وأن أذنٌها قد بدأ ٌتورد فٌها الدم .. 

 فقالت : ماذا تعنٌن ؟
ر لها .. وراحت حدقتا عٌنٌها تزداد اتساعاً : قصً فقالت أمٌرة وهً تنظ

.. ٌعرؾ الكثٌر .. الكثٌر جداً من البنات .. ولٌت األمر اقتصر على 
 التعرؾ ..

قبضت فرح ٌدها بقوة وهً تستمع ألمٌرة التً قالت : لقد كان شاباً مثل 
 الكثٌرٌن .. ٌخرج مع بعضهن .. 

.. لن أسمح لك أن تقولً أي قاطعتها فرح بقوة وهً تقول : أنت كذابة 
 كلمة أخرى عن قصً .. 

نظرت لها أمٌرة بنظرة كسٌرة وهً تقول : معك حق أال تصدقً .. معك 
 حق .. ولكنها الحقٌقة وإن كانت مرة .. 

نهضت فرح من الطاولة وهً تقول : أنا لست مجبرة على استماع أي 
 شًء مما تقولٌنه .. 

فرح وراحت عٌناها تهتز وهً  نهضت أمٌرة وراحت تتطلع فً عٌنً
تقول : أنا آسفة لم أقصد شٌئاً .. ولكن ال بد أن أخبرك الحقٌقة .. 

الحقٌقة التً علٌها تدمرت حٌاتً .. وأصبحت ال أستطٌع الزواج .. ألنً 
 .. ألنً .. 
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وهنا سقطت من عٌنٌها دمعة مرقت بسرعة على وجهها الجمٌل .. ثم 
حدقت فً عٌنً فرح وقالت : ألنً مسحتها بسرعة .. ثم نهضت .. و

 أخاؾ من الفضٌحة .. 
وران صمت طوٌل .. صمت كان على فرح أشبه بؤطول كابوس مر فً 
حٌاتها بال استثناء .. صمت راحت فٌه السكاكٌن تنشب فً صدرها .. 
وتدفع الدم صنبوراً أسوداً .. صمت رهٌب .. ما بٌن الحقٌقة والشك .. 

 ة صدق هذه الفتاة .. وما بٌن اإلحساس باحتمالٌ
وفجؤة .. وضعت أمٌرة رأسها على األرض .. ثم سالت منها الدموع .. 

وراحت تجري بعٌداً .. ورؼم أن فرح كانت ترٌد أن توقفها .. وأن تطلب 
منها أن تنتظر .. وأن تطلب منها التفاصٌل .. لم تستطع أن تتكلم .. 

ت التً ألقتها أمٌرة بقٌت واقفة على نفس حالتها .. بهستٌرٌة الكلما
علٌها كالصواعق .. وراح العالم من حولها ٌصبح فرؼاً أسوداً وظالماً 
أسوداً .. ظلت هكذا .. أكثر من ربع ساعة وهً ال تتحرك من مكانها .. 

 وال تعرؾ كٌؾ تمشً من مكانها .. "قصً ؟! "
 

دة كانت الساعة التاسعة مساًء .. حٌن حطت الطائرة برحالها فً مطار ج
.. خرج قصً من قاعة المسافرٌن .. لٌجد نزار فً استقباله .. ولم ٌكن 

لقصً سوى حقٌبة واحدة .. لم ٌنتظر الكثٌر حتى ٌجدها بٌن األمتعة 
 التً كانت تسٌر فً ذلك المسار المتحرك .. 

ركب قصً مع نزار فً سٌارته .. وراح نزار ٌقود السٌارة فً هدوء .. 
 ٌد؟ثم قال : هل حدث شًء جد

زفر قصً وهو ٌنظر إلى األفق وٌقول : حتى اآلن ال .. ولكنً ال أعرؾ 
 ما الذي ٌمكن أن تقدم علٌه سارة .. ال بد أنها تخطط ألمر ما .. 
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ظلت عٌنا نزار على الطرٌق وهو ٌقول : انتبه .. فٌبدو أنها لن تتركك 
 وشؤنك .. 

 فقال قصً بثقة : لن تستطٌع أن تفعل شٌئاً .. 
 نزار بطرؾ عٌنه ثم قال : ومن قال بؤنها سوؾ تنال منك أنت ؟نظر له 

نظر له قصً .. والتقت عٌنٌهما .. وفهم قصً ما كان ٌرمً له نزار .. 
 فؤؼمض عٌنٌه .. وراح ٌنظر إلى الناحٌة األخرى .. 

 
وصل قصً إلى المنزل .. ودخل .. كانت المصابٌح مضاءة .. وٌبدو أن 

م ٌكن لٌهتم قصً كثٌراً بؤوالءك الضٌوؾ .. ال ضٌوفاً ما فً المنزل .. ل
بد أنهم أصدقاء والدته .. أو المدرسات فً مدرستها بمناسبة قرب نهاٌة 

العام الدراسً .. اتصل على جوال والدته .. فردت علٌه .. فقال : لقد 
 أتٌت .. 

كان من الواضح تلك الضجة التً كانت خلفها وهً تقول : الحمد هلل 
.. خالتك هنا معً اآلن .. وفرح ستجدها فً ؼرفتك .. ال  على السالمة

 بد أنها ملت من .... 
 "فرح فً ؼرفتً ! .. مصٌبة !" 

راح قصً ٌجري باتجاه ؼرفته .. كم كان ؼبٌاً حٌن ترك دوالبه دون أن 
 ٌؽلقه .. ظناً منه أن ال أحد له الحق بتفتٌش ؼرفته فً المنزل .. "

باب .. وهناك .. رأى ذلك المنظر الذي لن وصل إلى الملحق .. وفتح ال
 ٌنساه طوال حٌاته .. 

كانت فرح قد سقطت على األرض .. أمام دوالبه .. وهً تمسك فً ٌدٌها 
بعض الرسائل .. واألخرى قد سقطت على األرض .. وبعض الهداٌا .. 

كانت قد فتحت من تؽلٌفها .. وبعضها قد تحطمت .. وراحت عٌناها على 
فتح .. وأنفاسها تتسارع .. كان المنظر ال ٌحتاج إلى تفسٌر اتساعهما تُ 
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.. تقدم قصً .. وفً قلبه .. العواصؾ كلها تندلع .. كان ٌتمنى أن تنشق 
 األرض وتبتلعه .. كان ٌتمنى أن لم ٌولد لٌرى هذا المنظر فً حٌاته ..

ٌُنبش  .. أحس أنه النعش الذي سٌموت فٌه  أحس قصً أن الماضً كله 
.. وأن كل الحسابات القدٌمة سوؾ تظهر  .. وأن ال شًء مما  حاضره

فعله سٌمر مر الكرام  .. بل بدأ الحساب العسٌر قد حان اآلن .. اآلن 
وقت دفع ثمن األخطاء القدٌمة كلها ..  ذلك الذي لم ٌكن ٌضع له باالً  .. 

 إنه باألساس ما كان ٌفكر أنه سٌتزوج بٌوم من األٌام  .. ما كان ٌدرك
 أن أبواب الشر التً فتحها  .. مازالت مستعرة بالنٌران  ..

 
فرح .. كانت ساقطة على األرض .. وقدمٌها مرمٌتان ملتوٌة بدون 

اهتمام ..  وعٌناها مفتوحتان من اتساعهما من األلم  .. وقلبها المسكٌن 
 قد تحطم بؤكلمه  .. قد عرفت من هو قصً  .. 

 
ؾ بم ٌهمس .. ولكنه اقترب .. ثم قال اقترب منها قصً .. وهو ال ٌعر

 بصوت منخفض : فرح .. 
ولكنها لم ترد .. أخذ ٌنادي أكثر من مرة .. وهً ال ترد  .. اقترب منها 
.. أمسك بكتفٌها .. ونظر فٌها .. فوضعت رأسها على األرض .. وهو 

 ٌقول : فرح .. ردي علً .. فرح .. أرجـ .. 
 ؟ قاطعته وهً تقول : لماذا ٌا قصً

ثم نظرت إلٌه .. وقد تفجرت فً عٌنٌها الدموع .. نظرت إلٌه .. وكؤن 
حمم البراكٌن كلها ال تجاري وصؾ الدموع المستعرة فً عٌنٌها .. 

وراحت تقول بؤلم : وأنت الذي رحلت بعٌداً حٌن كلمنً شاب لٌعاكسنً 
.. أنت الذي كنت تؽار علً ؟ لم كنت تتعرؾ على البنات ؟ لم ٌا قصً ؟ 

 ا الذي فعلته بك لتعذبنً هذا العذاب ؟ لم ٌا قصً ؟ م
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راح جسد قصً ٌرتجؾ .. ألول مرة فً حٌاته .. وأحس بٌدٌه صارتا 
قطعة من الثلج .. أما فرح فكانت تنظر له ومن عٌنٌها نهر عظٌم وتقول 

 : أتصل بك الجرأة .. أن تنتهك أعراض الناس .. 
 نظر لها قصً وقال : لم أفعل .. 

 ه وقالت : وأمٌرة ؟ ما فعلت بها .. نظرت ل
 قال قصً : من أمٌرة ؟

صرخت فٌه فرح وقالت : وأٌضاً ال تذكرها .. ال تذكر من دمرت حٌاتها 
 بٌدٌك .. 

 وأنا ماذا ستفعل بً أٌضاً .. سترمٌنً ثم ال تذكرنً .. 
 وراحت فرح تضرب وجهها بٌدٌها حتى سال من فمها خٌط من الدم .. 

د كان ال ٌستطٌع الحركة .. كانت كل خلٌة من جسمه تئن أما قصً .. فق
 باأللم .. كانت كل ذرة تلعنه ألؾ مرة ..  

أحس أنه ضائع فً هذا العالم .. وأن لٌس له وجود مادي محسوس .. 
وأن الدنٌا من حولها تفنى كلها  .. وأن الحٌاة ما عادت لها قٌمتها  .. بل 

التمٌٌز  .. وبدون شعور عندما  إنه فقد كل الحواس  .. والقدرة على
ضربت فرح نفسها .. ضمها إلى صدره بقوة .. وقال بصوت مختنق : 

 فرح وهللا أحبك .. 
وبمنتهى الشراسة .. دفعته فرح بعٌداً عنها .. وأحس قصً ألول مرة .. 
أنها تكرهه من قلبها .. أنها تكرهه من صمٌم روحها .. ثم ألقت نفسها 

 .. وهً تقول : رأسً .. آه ٌا رأسً .. سؤموت .. على األرض الرخامٌة 
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أما قصً  .. فقد جن جنونه  .. وراح ٌجري .. إلى المنزل الذي فٌه 
..  وذهب الجمٌع بفرح إلى نً ودخل علٌهم وهو ٌقول : الحقو .. والدته

وضعوا المؽذي و .. المستشفى  .. ودخلت فرح إلى الؽرفة مع الطبٌب
ربع ساعة .. وكلهم  وفرح ال تتكلم  .. وظلوا فً الخارج .فً ٌدها .

ٌسؤلون قصً ما الذي حدث وقصً ال ٌرد علٌهم .. وقصً قد انفطر 
قلبه .. وأحسه أنه لو ٌستطٌع لقتل نفسه .. وصلبها أمام المستشفى إن 
كان هذا هو الثمن لتكون فرح سعٌدة فقط .. كان ٌرٌد أن ٌقطع نفسه إلى 

 قطع صؽٌرة .. وٌجعل فرح تدوس علٌه بقدمٌها .. 
الدكتور .. بوجه بارد .. فجرى قصً عنده وهو ٌسؤله بعٌنٌه ..   تخرج

  حٌح ؟ص .بدو أنها كانت متعبة نفسٌاً .ٌفقال لهم : 
ما العمل بما .. لقد شاهدتها ساقطة على األرض .. رفقال له قصً : 

 اآلن؟
قال له الطبٌب وهو ٌعدل من نظارته : لٌس هناك أمر مإكد ..  ولكن 

 اتركوها لترتاح .. وال ٌدخل أحد منكم علٌها .. 
 زوجها ؟ثم نظر إلى قصً وقال : أنت 

 فقال قصً : أجل .. 
 فقال الطبٌب : أنت كنت آخر من كان معها صحٌح ؟

 فقال قصً : صحٌح .. 
أرٌد أن آخذ منك  :فقال الطبٌب وهو ٌعدل من نظارته الطبٌة مرة أخرى

 بعض المعلومات لو سمحت فٌما بعد ..
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وجلس قصً فً المستشفى .. ورجعت والدته وبقٌت خالته فً ؼرفة 
.. أخرجته خالته ثم نظرت فٌه   رحفعندما دخل ؼرفة فرح .. ولكن قصً 

 وقالت : ما الذي حدث ٌا قصً؟
كان قصً جامداً ال ٌتكلم .. ولكنها صرخت فٌه وقالت : ما الذي حدث 

 قلً ؟ هل أنت التً ضربتها بهذا الشكل؟
 نظر قصً لها ثم قال : فلٌقطع هللا ٌدي إن مددتها فً ٌوم على فرح .. 

 وقد استنفذت صبرها وقالت : قلً إذا ما الذي حدث؟نظرت فٌه األم 
 نظر لها بعٌن كسٌرة وقال : عرفت فرح جزًء من الماضً .. 

 
راح جوال قصً ٌصدر رناته التً ما كانت أبداً تناسب الموقؾ .. نظر 

أرأٌت ؟ : التً قالتولقد كانت سارة  رد قصً ..قصً إلى الرقم .. 
 أستطٌع أن أفعـ  .. 

 
أقسم لك ٌا ً المستشفى وهو وٌقول :وهنا قاطعها قصً وأخذ ٌصرخ ف

سارة إن حصل لفرح شًء  .. أقسم أنً سؤقتلك بٌدي هاتٌن  .. هل 
 تفهمٌن  .. 

أنً سؤشرح جثتك بٌدي  .. وأنت تعرفٌننً جٌداً  ..  باهلل العظٌم أقسم
وتعرفٌن ما أستطٌع فعله  .. وتعرفٌن أنً إن ؼضبت  .. فلن ٌرحمك 

 كائن من ٌكون فً الدنٌا  .. هل سمعت  ؟
وأنك أنت وأهلك وكل من ٌعرفونك  .. لن ٌذوقوا فً هذه الدنٌا لحظة 

  نت ال تعرفٌن ماذا أستطٌع أن أفعلأ .لك الدنٌا كلها .ذراحة  .. لو كلفنً 
 ال ٌجربه إال الشٌاطٌنؤدعك تذوقٌن ألماً لم تري مثله فً حٌاتك أبداً س.. 

.. سؤدمرك ٌا سارة .. هل تسمعٌن .. سؤدوسك كحشرة تحت قدمً وبال 
 رحمة .. 
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.. هل تذكرٌن أنً ما رضٌت أن أنهً على  هل تذكرٌن كم كنت رحٌماً بك
 منذ زمن .. هل تذكرٌن ٌا سارة أم أذكرك ؟حٌاتك 

ادعً لها بالشفاء  .. فؤنا جاد فٌما أقول  .. سؤنتظر للؽد  .. وإن حصل 
. ولن ٌكفٌنً جحٌم لها شًء  .. فثقً أن النور لن ترٌه بعد الٌوم  .

 .. كً أنتقم منك  .. األرض كلها  
.. وأجعلك أمك تفصل من مدرستها  وإنً قادر سؤطرد أباك من وظٌفته  

.. فطرٌقها وهً تقطع طرٌقها إلى المدرسة .. وأختك الصؽٌرة حذرٌها 
 ..  التً ربما لن تعجب أحداً فً الدنٌا قد ٌمتلًء بالمفاجآت

سارة .. ورب الكعبة .. أنت ال تعرفٌن قصً .. ال تعرفٌنً حٌن أحقد .. 
   ال تعرفٌنً حٌن أفجر الكون كله .. حتى أنتقم ..

وأقسم لك أنك سترٌن عذابً حٌنها ..  ولك أنت عذاب أقوم به أنا وحدي 
 .. ولن ٌثنٌه عنه أحد فً الكون .. 

 هل تفهمٌن ؟
 

لم ترد سارة .. ولكنها صمتت .. وهً تسمع كلمات قصً .. تنصب فً 
 .هناك بشرٌاً لدٌه هذا الكم من الحقد . م تظن أنل أذنٌها كالرصاص ..

بل صمت كل من بالمستشفى من مرضى   .لذي فاق أحقادها كلها .ا
تنظر فٌه .. وأحست أن الذي أمامها  ودكاترة  .. وحتى خالته الذي وقفت
 لٌس بشراً .. ال بد أنه شٌطان .. 

وأخذ الكل ٌنظر إلى قصً  .. الذي تحول إلى وحش  .. إلى مسخ آدمً  
 .. 
 

إنه ال أسوء فً هذه الدنٌا .. أن ٌنتقم الناس ممن تحب .. وأن ٌطعنوك 
ل .. ما ٌجرحه فٌهم .. قد نحتمل ما ٌلقٌه الناس علٌنا من أذى .. قد نتحم
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الناس بنا .. قد نستطٌع أن نتعاٌش حٌن ٌهٌننا بنو البشر .. ولكننا ال 
نستطٌع أن آذوا من نحب .. إن أساإوا لمن نحب .. قد نستطٌع أن نقتل 

أنفسنا ونقول : علٌنا وعلى أعدائنا .. ولكننا ال نستطٌع أن نقتل من 
 . أؼلى من أنفسنا .. نحب .. وال نستطٌع أن نضحً بهم .. ألنهم علٌنا .

 
وهذا ما فعلته سارة .. لقد ذهبت إلى فرح .. وقالت بؤنها أمٌرة .. 

واخترعت هذه القصة .. اخترعت قصة الفتاة التً قضى قصً على 
مستقبلها .. وبحكم معرفتها بقصً .. فقد قدرت أن لدٌه العدٌد من 

أن تدلها على العالقات .. وربما قد ٌكون فعل هذا األمر حقٌقة .. قررت 
طرٌق ما .. على مقتل قصً .. بٌد اإلنسانة التً ٌحب .. قررت أن 

تعطٌها جزًء مزوراً من حٌاة قصً .. حتى تكشؾ بقٌة األجزاء الحقٌقة 
.. وفً الوقت ذاته .. تصدق هذه القصة الؽٌر حقٌقٌة .. ألنها لن تصدقه 

 مرة أخرى ..  
اداً فً ماء عكر .. وقد أجادت سارة .. كانت اصٌكانت هذه هً اللعبة

 ضربتها فً الصمٌم .. 
 

خرج قصً من المستشفى  .. وكله ٌؽلً  .. لقد كان هو السبب فً كل 
هذا  .. ها هو ٌدفع أثمان أخطاءه كلها  .. فً من عشقها بكل حٌاته .. 
فً فرح .. هاهو ٌذوق مرارة األلم بكل المعانً  .. ها هو ٌتمزق من 

اس الوجع  .. وركبتاه ال تحماله  .. جلس فً سٌارته  .. فرط اإلحس
جلس طوٌالً .. جلس ٌفكر فً ماضٌه .. جلس ٌفكر فً كل شًء .. كان 
كل شًء فً جسمه ٌئن .. كان كل شًء فً جسمه ٌخور .. وإحساسه 
بالوجود ٌخفت .. وضع رأسه على المقود .. وراحت الخٌاالت تمر فً 

  وقد نام .. عقله .. ولم ٌدر بنفسه إال
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استٌقظ قصً .. على صوت المسجد أمام المستشفى .. وهو ٌقرأ سورة 

 المإمنون .. نزل منها لسٌارة مسرعاً  .. 
وصلى الفجر  .. توضؤ .. ودخل المسجد .. ولحق الركعة الثانٌة .. 

وأكمل الصالة ..أخذ ٌصلً  .. كما لم ٌصلً من قبل  .. ونزلت دموعه 
مرة مذ أكثر من عشر سنوات لم ٌبكً فٌها مرة .. وال  ألول مرة  .. ألول

نزلت دموعه .. بل إنه لم ٌسمح بهذا وال مرة .. كان أهون علٌه .. أن 
ٌخرج الدم من فمه على أن ٌبكً .. ولكنه اآلن فقد كل شًء .. وما بقٌت 

له إال الدموع .. دموع توبة  .. دموع ندم على كل ما فعل  .. دموع 
رض  .. وهو ٌدعً أن ٌشفً هللا فرح  .. وبكى حتى صار مرؼها فً األ

ٌتشنج  .. إنه قصً  .. إنه الخبٌر  .. تكسرت خبرته على جلمود الحٌاة  
.. وما نفعته خبرته هذه أبدا  .. كٌؾ لها أن تعٌد له فرح  .. تلك التً 

 مألت دنٌاه فرحة وبهجة  .. كٌؾ ؟؟
 .. أخذ ٌهديء علٌهبعد أن انتهى من الصالة حتى أن من صلى بجواره 

.. وٌذكره باهلل .. أحس قصً أنه ال ٌرٌد شٌئاً من الحٌاة .. أحس أنه ال 
ٌهتم بشًء إال فرح .. كانت االختبارات على أبوابها .. وكانت السنة 

األخٌرة .. ولكن شٌئاً من هذا لم ٌمر بباله ولم ٌخطر علٌه .. كل ما كان 
 ٌفكر فٌه هو فرح .. 

 
.. وإن من ٌراه  .. ال ٌصدق أن  ودخل المستشفى وهو كسٌر  .. حزٌن 

هذا هو قصً  .. هذا هو الخبٌر  .. الذي النت له شوكة نساء األرض  
.. واقترب من ؼرفة فرح  .. دخلها  .. كانت فرح تجلس .. وهً تفتح 
عٌناها  .. أحس أن الدنٌا تشرق من جدٌد .. اقترب منها فً حذر .. 

 ً  .. ولكنها عندما رأته .. أخذت تبكً .. وتبك
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 please you cannot stay here.. youفقالت له الممرضة: 
have to get out 

 I am her husbandفقال لها : 
 : أخرج ٌا قصً .. أال ترى حالتها .. فقالت خالته وهً تحتضن فرح

 فخرج قصً وهو أكثر حزناً مما كان من قبل  .. 
 

ونسً الدنٌا كلها  ..  وتؽٌرت حٌاة قصً بعد هذه الحادثة  .. تماماً  ..
وصار جل وقته ٌدعً لفرح بالشفاء  .. بل إن من ٌراه لٌقول عنه أنه قد 

 صار ناسكاً .. 
ولكنه كان كلما دخل علٌها .. بكت  .. وأخٌراً منعه الطبٌب من زٌارتها  

ؤمهر األطباء  .. ثم ب.. ألن زٌارته لها تإثر على حالتها كثٌراً  .. أتى لها 
 وخ  .. جلب لها الشٌ

 
كان ٌنتظر أن تنام لٌدخل  .. وٌجلس لٌبكً تحت قدمٌها .. وٌمضً 

ساعات ٌقبل رأسها وٌدٌها  .. وهو ٌقول لها سامحٌنً أرجوك  .. لم 
 أقصد  .. وٌخرج قبل أن تستٌقظ .. 

 
.. وكانت حالتها تتحسن شٌئاً   سبوعأومضى على هذه الحالة أكثر من 

 فرضاً فً صالته إال صار ٌدعوا لها فٌه  .. فشٌئاً  .. أما قصً فلم ٌترك 
 

ذات ٌوم  .. وفً منتصؾ اللٌل  .. وجد نفسه فوق سرٌر ضاقت به 
أبعاده  .. وجد نفسه ٌصارع النوم  .. لٌحظى بلحظات من نعمة النسٌان 

.. وإن كانت ؼٌر واعٌة  .. وفجؤة  .. نهض من سرٌره .. وأضاء 
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من صدره تنهٌدة  .. تمنى لو خرجت  ؼرفته  .. وتؤملها جٌداً ثم أخرج
 معها روحه  .. ثم أخذ ورقة وقلماً  .. وبدأ ٌكتب رسالته  .. 

 
 

الرسالة التً سٌقول فٌها كل شًء  .. لتظهر الحقٌقة األخٌرة  .. التً 
أخفاها قصً طوال هذه السنٌن ..الحقٌقة التً جعلت منه ذلك الشخص 

 ار  .. بالؽموض  .. ..الملًء بالتناقص  .. الملًء باألسر
 

  



 

 

 خبير في البنات 295

www.DrKhalidSh.com 

 ألخرياالفصل 

 
 

ذات ٌوم  .. وفً منتصؾ اللٌل  .. وجد نفسه فوق سرٌر ضاقت به 
أبعاده  .. وجد نفسه ٌصارع النوم  .. لٌحظى بلحظات من نعمة النسٌان 

.. وإن كانت ؼٌر واعٌة  .. وفجؤة  .. نهض من سرٌره .. وأضاء 
خرج من صدره تنهٌدة  .. تمنى لو خرجت ؼرفته  .. وتؤملها جٌداً ثم أ

 معها روحه  .. ثم أخذ ورقة وقلماً  .. وبدأ ٌكتب رسالته  .. 
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 

 إلى زوجتً الحبٌبة .. فرح .. 
إنها الثالثة صباحاً ٌا فرح .. ورسالتً هذه أكتبها إلٌك .. وأنا ألول مرة 

أعوام  .. أتمنى أن تدركً فقط كل كلمة فٌها  7أكتب رسالة مذ أكثر من 
ولً أن تجدي لدي من وسط هذه .. حاولً أن تفهمً التعقٌد .. حا

السطور شٌئاً واحداً فقط .. كً تفهمٌنً على حقٌقتً .. وأن تتخٌلً كل 
شًء .. وأخٌراً حاولً أن تسامحٌنً .. ولكنً لن أعتب علٌك .. ولن 

 ألومك إن لم تفعلً .. 
هذه الرسالة .. لٌست محاولة لالستعطاؾ .. لٌست رسالة أحاول بها أن 

 إال أنً أرٌدك أن تعرفً الحقٌقة كاملة .. أستمٌل قلبك .. 
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وفً حٌاتً كلها .. لم أهتم أن تسامحنً فتاة  .. إال واحدة  .. كان اسمها 
 ..  (نور).. 
توفٌت فً الخامسة عشرة من عمرها  .. بعد أؼرب قصة حب قد  كنهال

تسمعً عنها ٌا فرح .. إنها قصة الحب .. التً بدأت من النهاٌة .. بل 
حرقت أانتهت قبل أن تبدأ حتى  .. وال تسخري منها .. فإنها فتاة  إنها

 .. وإن كانت قد ماتت .. الكثٌرٌنمن أجلها 
 

بل وستتعجبً كثٌراً إن قلت لك .. أن نور هذه .. كانت صدٌقة .. للفتاة 
 التً أحببتها ذات ٌوم من كل قلبً  .. "لمٌاء" 

السموات واألرض .. فتاة لم أشاهد فً  لمٌاء .. سؤذكر هذا االسم مادامت
جمالها فتاة فً حٌاتً أبداً .. وصدقً أنها فتاة ما إن خرجت ومشت .. 

 إال تؽٌرت معالم الدنٌا من جمالها الباهر  .. 
وأنا  .. وقعت فً حب لمٌاء أسٌراً .. كانت لً .. حبً األول  .. كانت 

دركٌن ذلك .. حب بكل ما فً من كٌان .. حب إن حبً األعمى إن كنت ت
سؤلتنً وقتها عنه .. فسؤقول لك بصدق .. أحبها .. ومن أجلها أفعل ما 

 ترٌد .. أي شًء .. وكل شًء .. كنت حٌنها ؼضاً .. لٌن العود  .. 
 

وإن أخبرتك بما فعلت للمٌاء .. فلن تصدقً حتماً .. لن تصدقً حتى إن 
بكل شًء كان ٌخصها .. كل شًء .. بل من  قلت لك .. أنً احتفظت

المإكد أنك ستسخرٌن .. إن قلت لك أن لدي ورقة حلوى .. كانت قد 
أهدتنً إٌاها فً عٌد مٌالدي ..بل إنً كتبت علٌها تارٌخ إهدائها لً 

 الحلوى .. والتارٌخ الذي أكلتها فٌه .. وهللا إنها لدي  .. 
 ستعجبٌن إن قلت لك  .. 
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هدٌة جمعتها فً سنة كاملة .. سنة كاملة وأنا أجمع لها أنً قدمت لها 
هدٌة .. لم أطلب من أحد شٌئاً  .. كان والدي ٌقدر أن ٌعطٌنً .. ولكنً 
جمعتها أنا من مصروفً الخاص  .. وحرمت نفسً حتى من األكل فً 

المدرسة  .. وحرمت نفسً من كل شًء ألشتري لها  .. كً تكون منً 
 أنا فقط  .. 

ها  حقٌبة كاملة من الهداٌا .. حقٌبة سفر .. ومألتها بما ال صنعت ل
ٌخطر لك على بال .. من كل أنواع الهداٌا .. عطور .. وقمصان فاخرة .. 
بل إنً طلبت لها هداٌا من الخارج .. حتى لما تكدست الحقٌبة وامتألت 

ما .. أهدٌتها لها .. وأنا أقول فً نفسً لٌتنً أهدٌتها شٌئاً أحلى .. لرب
 لاير ..  177750تلك الحقٌبة كلفتنً أكثر من 

 أتعلمٌن معنى مبلػ كهذا لمراهق فً الرابعة عشرة؟ 
 

لاير كل شهر  لفًأكنت كل ٌوم اكلمها .. حتى كانت فاتورة جوالً تصل 
.. إنً أكتب لك بلؽة األرقام .. أكتب لك كل شًء .. لتعلمً الحقٌقة 

. وتذوقً فً فمك مسحة من كؤس كاملة  .. ولتعٌشً معً األلم كله  .
 الموت الذي شربت منه  .. 
 علك تفهمٌننً ٌا فرح .. 

 
أعطٌتها حباً لم ٌعطه إنسان إلنسانة فً هذه الدنٌا .. بكل جوارحً  .. 
أحببتها وقدمتها على نفسً فً كل شًء  .. حتى دعائً فً صالتً أن 

من أجلها .. ٌحفظها ربً  .. ولربما لو قلت لك أنً مستعد أن أموت 
لظننِت أنً كنت أبالػ .. ولكنً حقاً  .. كنت سؤكون سعٌداً بالموت على 

 أن تصاب هً بشًء .. 
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كنت وقتها نقٌا كالٌنابٌع الصافٌة .. منتشٌاً كورود حانٌة  .. طٌباً .. فً 
طور األطفال .. شاعرٌاً ألقصى درجة .. بل رقٌقاً تهزنً الكلمة  .. 

 245سة .. مرهفاً إلى حد الفتٌات .. كتبت لها وحساس .. تجرحنً الهم
رسالة حب .. فً كل ٌوم رسالة .. وقد أتخلؾ فً ٌوم .. فؤجد نفسً 

أكتب فً الٌوم الذي بعده أكتب ثالثة مرة واحدة  .. وكانت ردودها على 
رسائلً قلٌلة .. ولكنً وقتها أقسم لك .. أن رسالة واحدة منها بكل 

 رسائلً وهداٌاي  .. 
 
رح .. لقد كانت لً حباً ؼٌر عادي .. كنت مخلصاً لها لدرجة أنً كنت ف

ال أطالع التلفزٌون .. ألنً أعتبر ذلك خٌانة .. وحتى أهلً عرفوا أنً 
أحب .. ولكنهم لم ٌهتموا كثٌراً  .. تلك هً السٌاسة التً عشتها فً 

فً  مضًأ.. طالما أنً حً أسٌر على قدمٌن حٌاتً .. طالما أنً بخٌر 
ال ٌهم  .. ال ٌهم إن صلٌت أو الة .. فال شًء ٌهم .. حٌاتً بطرٌقة عادٌ

 ال ٌهم ..إن عاقرت الخمر أو ال .. 
 

حتى جاء الٌوم .. الذي لن أنساه فً حٌاتً كلها ..  بل هو ٌوم أتذكره 
كل ٌوم فً صباحً ومسائً .. وكؤنه انطبع على جدران عقلً .. وصار 
فٌها تمثاالً ضخما ال ٌمكننً أن أتجاهله أبداً  .. ٌوم ٌقض مضجعً لٌالً 

رتً كلها فً كل لحظة .. ما .. وٌإلم ظهري كثٌراً .. وٌسكب على مرا
اختلٌت بنفسً ٌوماً إال هزتنً ذكراه .. وصفعتنً .. وركلتنً بمنتهى 
 بقسوة .. وشدت شعري .. وامتصت دمً .. وهتكت إحساسً كله .. 

 
جاء ٌوم .. تمنٌت فٌه أن أفعل الكثٌر جداً .. ولكنً بعده .. قمت بؤكثر 

 من هذا الذي تمنٌت .. 
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احبة لمٌاء .. كانت مرتبكة كثٌراً ..أما أنا استؽربت اتصلت بً نور .. ص

ً ف.. فانا أعتبر هذا خٌانة .. ثم طلبت مقابلتً  .. ترددتمن اتصالها
.. ٌشنق آثمها .. فؤصرت وبشكل ؼرٌب .. إلى أن صرخت فً  عرفً

 وقالت : إنه موضوع ٌخص لمٌاء .. 
.. رفضت أنا .. فتوسلت  نسانة طٌبةإورؼم أنً أعرؾ نور .. وبؤنها 

 هً .. رفضت مرة أخرى .. فبكت .. 
 

وكانت نور عند خالتها ومع أهلها فً فندق البالد ٌقضون ٌومٌن 
ٌكون وأصررت على أن ذهبت على مضض لمقابلتها  .. لالستجمام  .. 

 اللقاء فً الحدٌقة .. أي أن ٌكون مكاناً عاماً .. قابلتها .. 
 

الزالت ٌا فرح أذكر ذلك الٌوم .. بمنتهى الدقة .. بدون أن أنسى منه 
لحظة واحدة .. كانت الساعة التاسعة مساًء .. وكان الجو حاراً ورطباً .. 

من وإحساس بالكتمة من الهواء الذي ال ٌتحرك .. دخلت الفندق .. 
البوابة التً تطل على الفلل والحدٌقة .. وكانت األنابٌب البالستٌكٌة فً 

طور التركٌب .. تمهٌداً لتجدٌدها كما كان ٌبدو لنظام جدٌد فً ري 
الحدٌقة .. وكان القوس المصنوع من أوراق الشجر ٌتعاقب كل أربعة 
أمتار لٌضفً مهابة لطٌفة على المكان .. ورحت أمشً .. حتى وصلت 

لى الحدٌقة الكبٌرة التً تطل على الفلل هناك .. ولما اقتربت .. جاءت إ
نور .. بنت سمراء طوٌلة ونحٌلة .. لٌس فٌها من معاٌٌر الجمال الكثٌر 
.. سوى ذلك الصمت الذي ٌطوقها فً أحٌان كثٌرة .. قد ٌظهر أحٌاناً من 

الذي  خلؾ أذنها بعض الشعٌرات السوداء الطوٌلة لتلعب برقة مع قرطها
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لطالما كانت تعلقه فً أذنها والذي كان على شكل فراشة .. وال زالت 
 أحتفظ بهذا القرط إلى الٌوم .. 

ومن بٌن عٌنٌها الصؽٌرتٌن .. ٌنحدر سكون عجٌب .. ولكن صدقً أن ال 
 شًء فٌها ٌؽري بالكثٌر .. كانت عادٌة .. ولكن لمن ال ٌعرفها ..

 
.. كنت مرتبكاً .. وأنا أقول : ما الموضوع ؟ هل حصل تقدمت نحوي ..
 للمٌاء شًء ؟

نظرت فً نور وكانت صامتة .. وكؤنها تتؤمل فً .. كانت نظرتها وكؤنها 
تهٌؤنً لما سٌؤتً تبعاً .. لما تخفٌه فً جعبتها .. طلبت منها الحدٌث وأنا 

 ها لم تتكلم .. متوتر .. فتكلمت .. ولٌت
 ما زلت أذكر نص كالمها حرفاً حرفاً وأنا أكتب لك هذه السطور .. 

 
قالت لً : قبل كالمً .. أقول لك أنا آسفة  .. وأتمنى أن تتحملً إلى 

 النهاٌة .. فهذه آخر مرة أستطٌع أن أتحدث فٌها معك .. 
ئتٌها لم أفهم ماذا تقصد .. ولكنها أشاحت بوجهها قلٌالً .. ومألت ر

لمٌاء .. ال تحبك .. لمٌاء .. على بالهواء .. وقالت وهً تنظر لً : 
 عالقة بشخص آخر .. 

سمعت أنا كالمها .. ولكنً ما أحسست بشًء .. بل أنا فقدت قدرتً على 
اإلحساس  .. وكؤنما هوت بفؤس كبٌر على رأسً  .. فؤردانً على الفور 

 تابعت :  صرٌعا  .. الحظت هً هذا الشًء .. ولكنها
لمٌاء تعرفت خالل عالقتها معك على أكثر من شخص  .. دام أطولهم 

أشخاص  .. فً نفس  4معها أربعة أشهر .. بل ذات ٌوم كلمت أكثر من 
 الٌوم .. وقابلت منهم اثنٌن ..

 .. ولكنها .. لم تحبك
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عقدت ٌدٌها أمام صدرها .. وراحت تنظر إلى الناس الذٌن ٌمشون .. 
: حملقة والمكذبة .. واستمرت لتقولتتحاشى نظراتً عٌناي الم وكؤنما

لمٌاء لم ٌعجبها أبداً .. شخص رقٌق مثلك  .. كانت تسخر منك دوماً  .. 
بل كثٌراً ما تجاهلتك  .. وتجاهلت اتصاالتك .. ثم تخترع هً تلك 

األكاذٌب التً تصدقها أنت بحسن نٌة  .. بل إنها بعد أن تنهً كذبتها .. 
 : هل رأٌت قمة البساطة .. شاب سهل جداً  .. تً إلً وتقول لًتؤ
 
طفل .. حبى  حساسإ..  ٌا فرح أنت اآلن تحسٌن بذات إحساسًربما و

أول خطواته فً سن المراهقة .. كانت له لمٌاء هً الدنٌا .. وكانت هً 
الروح .. وهً طعم الحٌاة ومعناها .. وأنا فً قمة الذهول .. وأحسست 

ي فٌه إلى ماال نهاٌة  .. وان رأسً ٌحٌط به الدنٌا فراغ عظٌم أهو
 مؽناطٌس قوي .. ٌشتت قدرتً على االستٌعاب .. 

 
فقالت وهً تنظر لً وأحسست أنها فً انفعال شدٌد تحاول أن تخفٌه : 

 لك الحق أال تصدق .. ولكنها الحقٌقة  .. 
 ولٌكون كالمً بدلٌل .. انظر بنفسك  .. 

 
 ..  ووضعت أمامً علبة حمراء كبٌرة

 قلت لها بحذر: ما هذا ؟
 قالت وأحسست عٌناها قد بدآ باالحمرار : كل رسائلك  .. 

فقلت وأنا لم أستحمل ألدافع إلى الرمق األخٌر: وأٌضاً سرقتها من لمٌاء  
.. أال ٌكفٌك أنك تكذبٌن علٌها .. لم ترٌدٌن أن تفرقً بٌنً وبٌنها .. ما 

 مصلحتك ؟ 
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مر وأنا أقول بثقة : كالمك هذا كالم حقٌر ثم بدأت أستعٌد تحكمً فً األ
 وسخٌؾ .. ولن أصدقه ..  

 
.. وعضت  اهنظرت لً .. ثم أؼمضت عٌنٌها المحمرتٌن .. ونزلت دموع

بسرعة .. وقالت وهً تدٌر وجهها بصوت ها على شفتٌها .. ثم مسحت
متقطع : لك الحق أن تكذبنً .. ولكن حاول أن تسؤل لمٌاء .. عن أي 
 رسالة من رساالتك .. وسترى أنها لم تكن تقرأ واحدة منها حتى .. 

 قلت لها وأنا أكاد أجن : إذا كٌؾ كانت ترد علً ؟ أجٌبً ؟
 
نا نظرت فً .. بعٌون مألتها الدموع .. وشفاه إلتوت من األلم .. وه

وخدود محمرة من االنفعال .. وظهر بعض شعرها من تحت حجابها  .. 
وقالت بصوت منكسر .. صوت فٌه النهاٌات كلها :أنا التً كنت أحبك .. 
أنا  .. أنا التً كنت أكتب الردود علٌك .. أنا التً كنت أحفظ رسائلك بكل 

طر فٌها .. أنا التً ما رضٌت أن تتركك لمٌاء هذه السنة كلها .. أنا س
 التً .. 

 
وهنا لم تستحمل .. وسقطت على األرض تبكً .. وتبكً  .. وبدت كؤنما 
ذبلت .. وانكمشت أكثر وأكثر .. وهً تضع ٌدٌها تؽطً به وجهها  .. ثم 

: تخٌلت  تمالكت ما بقً لها من قوة وقالت وهً تنظر لً بصوت متهدج
أنها من الممكن أن تحبك ٌوماً .. تمنٌت آن تكون سعٌداً معها  .. ففً 

 ذلك الوقت .. سؤكون أنا سعٌدة  .. 
ٌا  ا تملكمكنت أقنعها بؤنك شاب جٌد .. ولكنها لم تكن ترى فٌك سوى 

كانت تتفاخر أمام صدٌقاتها دوماً .. أنها أكثر من  وهداٌاك ..قصً .. 
من استطاعت أن تجعله ٌعطٌها المال استطاعت استنزاؾ فتى .. وأكثر 
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لاير التً طلبتها منك ٌا قصً وقالت بؤنها  آالؾ لثالثا.. هل تذكر 
لحاجة ماسة وضرورٌة .. وأن أباها قد منع عنها المصروؾ ألنه شك 
بعالقتها بؤحد ؟ هل تذكر ؟ لقد قامت بحفلة فً بٌت سارة فً جدة بهذه 

بوضع الزٌنات عد أن قامت أحد المحالت باألموال هً وبقٌة البنات .. 
 والباللٌن ..

كانت فٌه لمٌاء تتحدث من جوالً .. كان جوالها ٌستطٌع  كل الوقت الذي
االتصال .. لم تكن قد انتهت بطارٌته .. أو نسٌته فً البٌت كما كانت 

 تقول .. 
 أنا .. 

 10لقد رسبت هذه السنة فً المدرسة ألنً أفكر فٌك .. نقص وزنً 
 كٌلو .. من فرط حبً لك  .. 

ء بلمٌاء .. ولم تفكر إال فٌها .. وأنت لم تفكر فً .. كان كل عقلك ٌمتلً
 وتجاهلت أي اهتمام لً بك .. 

 أنا .. 
 

ثم تطلع فً السماء وكلها دموع .. وقالت : ٌا هللا خذ عمري .. ثم قامت 
.. وقد اتسخت عباءتها  .. وأخذت تجري وتجري وتجري .. وأنا ذاهل ال 

ق اعرؾ كٌؾ أتصرؾ .. وقفت فً مكانً ال أتحرك .. وقطرات العر
أؼرقتنً .. من هول الصدمة .. من عشق مدمر .. من إحساس ألول حب 

 تعٌشٌن فٌه خدعة من الطراز الرفٌع .. 
 

بعد ٌومٌن .. أمضٌتهما وأنا ال أكاد أشعر بشًء .. لم أذق فٌهما طعاماً 
 أبداً .. كل ما كان فً ذهول  .. حتى النهاٌة  .. 
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رٌة  .. وجلست معً والدتً كان والدي مشؽوالً فً إٌطالٌا فً صفقة تجا
ولكنها كانت مشؽولة  .. وما احتجتها فً حٌاتً مثل ذلك الٌوم أبداً  .. 
وفً النهاٌة قررت أن أتصل بنور  .. ٌجب أن اعرؾ الموضوع كله .. 
واتصلت  .. وردت .. وقلت لها : ال بد أن أقابلك  .. صمتت ٌرهة ثم 

 3004مة  .. ؼرفة قالت : تستطٌع أن تؤتً لً فً مستشفى السال
 أما أنا فتوترت قلٌالً وقلت : ما الموضوع ؟

قالت لً إنها مرٌضة بعض الشًء .. وذهبت لها بالفعل  .. فً صباح 
 الٌوم التالً  .. حٌن ٌؽادر أبوٌها ألعمالهم .. 

ذهبت إلى هناك .. ودخلت المستشفى .. وصعدت إلى الطابق الرابع .. 
 3004خاص بالطابق .. سؤلت عن الؽرفة لولما اقتربت من االستقبال ا

 .. فقالت : أتقصد الفتاة التً تعانً من تضخم فً القلب ؟
 تمعر وجهً وأنا أقول لها : ال أقصد نور فارس .. 

 فقالت الممرضة : نعم .. نور فارس .. المصابة بتضخم فً القلب .. 
 فقلت لها : وكٌؾ حالها اآلن ؟
الت : الحمد هلل استطعنا إنقاذها البارحة .. صمتت الممرضة قلٌالً .. ثم ق

فقد كانت حالتها حرجة .. ولكن الحمد هلل .. كان علٌها أال تبذل مجهوداً 
كبٌراً .. وكان علٌها أال تنفعل كثٌراً .. قلنا لها هذا أكثر من مرة .. بؤن 

 هذا مضر كثٌراً بصحتها .. 
 

. فالمفاجآت تكاد تقلنً أما أنا فما عادت تحملنً قدماي أكثر من هذا  .
واحدة تلو األخرى  .. جلست على أقرب كرسً .. لمدة تزٌد على 

 الساعتٌن  .. وأنا فً ذهول تام  .. ولم أهتم حتى لكالم الممرضات  .. 
 وفً النهاٌة .. قمت وطرقت لها الباب  .. ودخلت .. 
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أما نور  ورأٌت نور  .. ونسٌت أمر لمٌاء أمام هذه المؤساة اإلنسانٌة  ..
التً كانت الشاشة اإللكترونٌة تسجل بجوارها كل ما ٌحصل لها من 

 تؽٌٌرات .. وفً ٌدٌها راح المؽذي .. ٌدخل الطعام إلى جسمها الناحل .. 
 

جلست أمامها .. كالمسحور .. ونسٌت لم أتٌت أنا هنا .. أخبرتنً أنها 
ا أرادت أن مرٌضة منذ سنوات بهذا المرض .. وأن حالتها حرجة .. وأنه

 تخلص ضمٌرها .. وأن تخبرنً عن الموضوع .. 
تذكرت موضوع لمٌاء .. فحاولت أال أثقل علٌها وهً بهذه الحالة .. 

فقلت : نور .. أرٌد منك الصدق .. أرجوك .. ما هو شعور لمٌاء تجاهً 
 .. هل تحبنً أم ال ؟

ٌنة .. ثم نظرت فً نور .. ثم طالعت فً قدمٌها .. وتملكتها النظرات الحز
وراحت أصابعها  والهاجقالت : أظن أنه ال بد أن تسمع بؤذنك .. فتحت 

.. وبعد قلٌل ردت لمٌاء .. وسمعت بؤذنً  تبحث ببطء عن لمٌاءببطًء 
 الحقٌقة .. حٌن فتحت نور الماٌكروفون .. 

 فقالت نور : متى ستؤتً ٌا لولو ؟ 
 وكان هذا دلع لمٌاء .. فقالت : سآتً والبنات الٌوم فً السابعة .. 

 فقالت نور : ألم ٌتصل بك قصً ؟
ازدادت ضربات قلبً .. وأنا اسمع اسمً .. وكؤن كل شًء سار 

وهً تضحك : الحمد هلل  بالبطًء .. وأنا أسمع كلمات لمٌاء .. التً قالت
 لم أسمع صوته من ٌومٌن .. 

قلت فً نفسً : ربما تقصد أمراً آخر .. ثم تابعت لمٌاء : هذا الولد مثل 
 اللبان حٌن ٌلتصق بك .. ال ٌتركك .. كم هو ممل ؟

تجمدت فً مكانً وأنا أحس بكوب من الثلج البارد ٌؽرقنً .. رؼم أن 
 ..  قطرات العرق كانت تتفصد من جبٌنً
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فقالت نور وهً تنظر فً : حرام علٌك ٌا لمٌاء .. إنه مسكٌن .. إنه 
 ٌحبك كثٌراً .. 

فقالت لمٌاء : حرام ؟ وهللا إنه ؼبً .. نور إن كنت ترٌدٌنه فخذٌه .. 
لطالما كنت تحبٌن هذه النوعٌة من البشر .. ولكن أنا .. ال ٌمكن .. أن 

حثون عن الكمال والمثالٌة .. أقبل بمثله .. ال أحب أمثاله من الذٌن ٌب
 والحب الخالص .. تخٌلً .. لم ٌطلب مرة حتى قبلة على الجوال .. 

ثم أخذت تضحك فً سخرٌة .. وأنا أؼمض عٌنً .. لتنزل منها الدموع 
 بصمت .. دموع من دم .. دموع لجرح الكرامة .. 

..  ولكن نور لم تتوقؾ .. ولكنها قالت : ال بد أنك تتطلعٌن إلى مروان
 صحٌح ؟

فقالت لمٌاء وبدى على صوتها الحماس : مروان هذا أمر آخر .. إنه 
 أفضل الموجودٌن .. 

 
 لم أطق احتماالً فقلت لنور وأنا ال أهتم لشًء : ٌكفً .. 

فقطعت نور الخط .. وراحت تنظر فً .. راحت تنظر فً الشبه إنسان 
.. وداست ن أهدرت كرامته م ًلذي تحطم أمامها .. راحت تطالع فا

علٌها حقٌرة مثل لمٌاء .. رمٌت بنفسً على الكرسً .. وأنا فً نوبة 
بكاء صامتة .. وأنا أضع وجهً فً ٌدي .. وأنتحب .. ثم سمعت صوت 

نور وهً تبكً وتقول : قصً .. هللا ٌخلٌك .. ال تبكً .. قصً أرجوك .. 
 ال تبكً .. 

فرح .. إحساسً  ولكنً لم أستطع أن أقاوم إحساسً بالذل .. أجل ٌا
بالذل .. ولكن نور لم تتوقؾ .. نهضت رؼم كل التعب الذي بها .. رؼم 
كل شًء .. حاولت أن تنهض من مكانها .. ولكنها تعثرت وسقطت على 

 األرض .. 
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قمت نحوها وأنا أطمؤن على حالتها .. فتحت عٌنٌها فً ألم وهً تقول : 
 أرجوك ٌا قصً .. أرجوك : ال تبكً ..

 
 

ومها داومت على زٌارتها وجلست أزورها .. لمدة أربعة أٌام .. ومن ٌ
 وبعدها خرجت .. 

فرح .. أقسم لك أنً تعلمت الحب كله فً هذه األٌام األربعة .. عشت فً 
هذه األٌام األربعة .. أحلى أٌام حٌاتً .. رأٌت ما افتقده سنوات من 

ً .. من كل الحرمان العاطفً .. من الجفاؾ الذي عانٌت منه فً أسرت
 شًء .. 

كنت عندما أذهب لها ٌا فرح .. كنت أحس أنً أقبل على الدنٌا .. صدقً 
ٌا فرح أن تلك األٌام كانت هً األٌام الوحٌدة فً حٌاتً .. حتى أتٌت أنت 

 .. 
عرفت كٌؾ هً مشاعر اإلنسان تكون .. عرفت كٌؾ ٌكون البشر ذو 

لصادقة .. مشاعر قلب .. وهً لم تملك لتقدمه لً سوى مشاعرها ا
الحب الدافئة .. التً تجعلك تنسٌن الدنٌا بؤكملها .. نور هً الذي 

علمتنً كٌؾ أحب  .. وصاؼت ذلك بالحب الذي لم أعرفه فً حٌاتً كلها 
 أبداً  .. 

وصدقً ٌا فرح .. أنً لم أكن لئٌماً معها .. كنت أخطط للزواج بها .. 
طوال الشهر الذي تلى خروجها صدقً .. أنً لم أتمكن من البعد عنها .. 

من المستشفى .. صدقً أنً كنت معها إنساناً طٌباً .. لن تجدٌه فً عالم 
تعارؾ األوالد والبنات .. واشترٌت خاتماً بالتٌنٌاً  .. ألقول لنفسً .. أنا 

 لها .. ولها فقط ..  
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لم تكن نور جمٌلة ٌا فرح .. ولكن كان لها قلب .. أرست به للحب معانً 
رى  .. حب ال ٌهتم للشكل أبداً  .. شهر لم أذق فً حٌاتً كلها مثلها أخ

أبداً من طعم الحب الذي ال ٌدنسه شًء  .. ورحت أقرأ رسائلها التً لم 
أكن أنظر لها بتلك النظرة الفاحصة .. التً ظننت أن لمٌاء كانت تكتبها  

كلمات  .. ورأٌت ما خلؾ السطور الخجلة .. رأٌت أكثر من الكلمات  ..
حب حب األطفال .. فتاة أطار الحب قلبها حتى وصل إلى عالم النجوم  .. 

 حب بلؽة الرومانسٌٌن الذي ال نإمن بوجوده الٌوم ..ؼٌر مشروط .. 
هل تفهمٌن ٌا فرح هذا النوع من الحب .. الذي ٌنتشلك من قاع األرض 

لك عسحب والؽٌوم .. ذلك الحب الذي ٌجإلى نهاٌة السماء وما بعد ال
وبدون تمثٌل .. تؽرقٌم فً بحر من تحبٌن .. حتى ٌالحظ علٌك الناس 

مٌن من تعلٌقاتهم الساخرة .. وأنت تحكٌن شعرك .. الحب هذا .. فتبتس
الذي ٌجعلك .. ترسمٌن القلوب فً دفاترك بتلك الطرٌقة البرٌئة .. أو 

حتى الحرفٌن األولٌن من حروؾ اسمٌكما فً كل مكان .. الحب العذري 
 الذي اختفى من عالمنا .. 

بتعت واحداً كانت تحب الموسٌقى .. كانت تحب عزؾ البٌانو .. ولذلك ا
.. وراحت أتعلم فٌه .. من اجلها ..ألنً أحبها .. وكم تمنٌت ٌوماً .. أن 
تكون موجودة حتى تسمع ألحانً الٌوم .. ألحانً صنعتها فقط من لنور 
.. خاصة بها .. كم كنت أتخٌلها .. وأتخٌل حتى إحساسها .. إحساس لن 

ة .. وسط آالؾ تستطٌعً أن تحسً به إال وأنت فً تلك القاعة الوسٌع
الحشود من الناس .. وأنت ال تعٌن فً الدنٌا هذه كلها إال لذلك الصوت 

 من العزؾ 
.. لتلك النؽمات التً ربما ال تعنً ألحد شٌئاً إال أنت .. إحساس ٌفوق 
الوصؾ .. أن نحس باهتزازة فً أجسادنا .. أن نحس بارتعاشة فً 

ل .. وهً تجعلنا نحلق .. أطرافنا  .. وفً أعٌننا دمعة تصر على النزو
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فوق أبعد من الؽٌوم .. فوق أبعد من مدارات األفالك .. وأحس أننا وحدنا 
وقد سلط على الضوء وأنا فً حالة من اإلحساس الذي ال أستطٌع أن 
أصفه حتى .. كل رنة .. كل مقطوعة .. لها معنى خاص .. لها تفسٌر 

 خاص .. ال تحصلٌن علٌه إال أنت .. 
ها : تنظر فً  تبتسم فً حنان كعادتها .. ألنها ستدرك أن كل كنت أتخٌل

 رنة وتر .. كانت فقط لها .. 
 

 ولكنها ٌا فرح .. وببساطة وقسوة هذه الكلمة : 
 ماتت بعد هذا الشهر .. 

ولن أتحدث عن موتها  .. ولن أتحدث عما حصل بعد ذلك  .. فؤنا قد كنت 
.. لن أتحدث عن تلك الصرخة   أعٌش األلم ٌوماً بٌوم .. ولحظة بلحظة

التً أطلقتها ٌوم ماتت .. لتجعلنً حتى الٌوم مرٌضاً .. أتقٌؤ الدم من 
فمً .. كلما تذكرت ذلك الٌوم .. ٌوم بكٌت من قلبً .. حتى احترقت 

عٌنً من األلم .. حٌن انؽرست أشواك الموت فً ظهره كما األوشام .. 
ذي الزم روحً وكؤنما أجبر على وراحت ٌدي تنطلً بالدم  .. والصداع ال

 أن أدخل ٌدي فً رأسً .. وأن أمس بها تعارٌج دماؼً .. 
وسؤمنع عنك عذاب كلماتً .. التً تصؾ حرقة القلب المسكٌن .. وأٌام 

على وجنتً  با أرتجؾ من الحزن .. والدموع تنصالوحدة .. والنوم وأن
التً ربما تلك هً المرات القالئل .. .. والحمى التً الزمتنً طوٌالً .. 

 ولست أهتم ..لست أذكر .. كان فٌها أبً وأمً جواري .. 
 

ن الحقائق .. عن أن موت نور الذي لم ٌكن عادٌاً .. ولكنً سؤخبرك ع
لم تمت بتضخم قلبها الذي كان من المفترض أن ٌقضً بل كان ؼرٌباً .. 

ماتت قرٌباً على بعد شارع من فٌال لمٌاء .. ل ب علٌها عاجالً أو آجالً ..
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بعد أن اصدمت بها السٌارة .. ولم ٌكن وجودها فً الشارع فً الساعة 
الحادٌة عشرة مساًء وحدها ذا معنى .. وتؤكدت تماماً من ذلك حٌن 

ها .. ولمحت فً صوتها االرتباك .. اتصلت على لمٌاء .. وسؤلت
وتظاهرها فً البداٌة أنها ال تعلم شٌئاً .. لٌتضارب كالمها فً النهاٌة . 

 أن نور جاءت عندها ولم تعرؾ لم خرجت .. 
وأدركت أن هناك أمراً .. وأن هناك موضوعاً ٌختفً .. وال بد أن أعرفه 

عنه .. والذي .. وعندها ٌا فرح .. أصبحت قصً الحدٌدي الذي سمعت 
ال أدري حتى هذه اللحظة ما سمعت .. ولكنً سؤخبرك بكل شًء .. حتى 

 تفرقً بٌن الحقٌقة وبٌن الكذب .. 
قررت ٌا فرح أن أكون الخبٌر .. الذي تلوك له شوكة النساء .. حتى 

أعرؾ الحقٌقة .. قررت أن أكون قصً الذي ال تقؾ فً طرٌقة امرأة .. 
ر .. وان أذٌق من كان السبب فً ذلك أشنع قررت أن أعرؾ لم ماتت نو

العذاب .. وصدقً ٌا فرح أن فً قلب كل إنسان طٌب .. مارد متوحش .. 
وقد نهض ماردي أخٌراً .. وصرت أنا كائناً آخراً .. وال أنكر أنً عانٌت 

من انفصام فً الشخصٌة .. ما بٌن قصً .. اإلنسان .. وقصً زٌر 
على سكٌن قسوته .. دون أن ٌرؾ له طرؾ النساء .. الذي ٌذبح الفتٌات 

 .. 
ال أنكر انً تقٌؤت الدم .. والزالت أتقٌؤه حتى اآلن .. ولكن كل هذا من 
أجل نور .. وصدقً أنه لم ٌكن هناك شًء ٌهم .. بعد نور .. ضاع كل 

 شًء .. ألنه لم ٌكن لً فً هذه الحٌاة إال هً .. 
من حقل تجارب .. وألن فً ولكنً لم أستطع أن أجازؾ .. كان البد لً 

تلك الخصلة اآلدمٌة واإلنسانٌة .. وألن فً حفظاً للود .. فإنً لم أختر 
أي فتاة أبداً .. لم تكن أي فتاة هً من أجرب علٌها أفكاري .. ألن كل 
فتاة طٌبة .. كانت طٌفاً آخر من نور .. بل وهللا ٌا فرح لم تطؾ عٌنً 
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ض االحترام .. إال ثالثة : سمر و على فتاة محترمة أو ٌظهر علٌها بع
وٌاسمٌن .. وما وقعت منهن إال ضحٌة واحدة .. أتذكرها إلى الٌوم  وانر

 .. وأتمنى أن أراها فً ٌوم ما .. حتى أعتذر لها من كل قلبً .. 
وال تظنً ٌا فرح .. قد فعلت شٌئاً ٌخدش شرؾ أي بنت .. وقد ال 

ادر أن أمس هإالء الفتٌات .. تصدقٌن وهللا إن قلت لك .. أنه لمن الن
وربما ال تصدقٌن أكثر إن قلت لك .. أن السبب كان ببساطة أنً 

أحتقرهن .. أحتقر فرائسً .. الذٌن كنت أختارهم .. فتٌات ال ٌزن فً 
مٌزان االحترام إال القلٌل .. مروا على قبلً بمن جعلهم مثل لقمة سائؽة 

إلى إعادة تربٌة .. بل ٌحتاج  فً أٌدي ؼٌرهم .. الفتٌات الذٌن ٌحتاجون
 أهالٌهن هذه التربٌة .. 

ولكنً كنت أختار لهم عذاباً خاصاً .. سنوات من األلم النفسً .. ومن 
القلق .. ومن العاطفة المتهتكة .. والحب الذي ٌموت فً النهاٌة .. 

 بطرٌقة ٌبقى تؤثٌرها قوٌاً .. ٌنشر الكآبة فً حناٌا القلب .. 
إن قلت لك .. بؤنه مر على أكثر من مائة فتاة .. حتى  فرح .. ال أبالػ

 أصل إلى ما أرٌد .. ووصلت .. إلى أبعد ما أرٌد .. 
لم أبدأ بلمٌاء كما تظنٌن ..ولكنً بدأت بصدٌقاتها المقربات .. وتعرفت 

علٌهن واحدة واحدة .. بعد أن وصلت إلى درجة من االحتراؾ تكفً حتى 
دة منهم بطرٌقة تناسبها .. وواحدة تلو أستطٌع أن أتعامل مع كل واح

واحدة .. كنت أعرؾ خفاٌا القصة الحقٌقٌة .. وتفاصٌل الحادثة التً 
 كانوا ٌخفونها .. 

ووصلت إلى الشلة التً كانت لمٌاء تتزعمها .. شلة البنات العشرة .. 
 الذٌن سمٌتهم بالكالب العشرة .. 

م الفتٌات اللواتً كن هل تعلمٌن من هن الكالب العشرة ٌا فرح ؟ إنه
موجودات مع لمٌاء ٌوم ماتت نور .. الفتٌات اللذٌن وافقوا أن ٌتواجد 
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.. فً حٌن أن نور التً أتت للمٌاء أوالد خالة لمٌاء معهن فً البٌت ..
 ذلك الٌوم مصادفة .. لتقول لها عن أنها تحبنً .. 

أحد أبناء خالة لمٌاء أن ٌؤخذ الكالب العشرة هن الذٌن وافقوا أن ٌحاول 
نور معها فً جولة بالسٌارة .. قد ٌبدو للعامة الهدؾ منها ؼٌر واضحاً 

 .. 
فهربت نور من منزل لمٌاء .. بعد أن أدركت بعد وقت ؼٌر بعٌد .. أنهم 
لم ٌخبروها بوصول سائقها أكثر من مرة .. وأنهم أخبروه .. أن سائق 

انت لمٌاء قد فعلت هذا نكاٌة بنور التً لمٌاء سوؾ ٌوصلها للمنزل .. وك
.. لٌنتهً األمر  عد أن كنت لعبة تحركها لمٌاء كٌؾ تشاءب .خذتنً حباً .أ

 بحادثة تنهً حٌاة نور .. 
فرح إن هذه لٌست قصة مسلسل خلٌجً قدٌم .. ولكنها قصة حقٌقٌة .. 

عن ثلة من البشر .. راح الحقد ٌعمً قلوبهم .. وراح الؽباء ٌسٌطر على 
 السهل إٌذاء الناس دون التفكٌر فً العواقب .. أفكارهم .. وبات من 

 
قد ال تصدقٌننً ٌا فرح .. ولكنها وهللا الحقٌقة .. الحقٌقة التً تقتلنً فً 
 الٌوم واللٌلة ألؾ مرة وأنا أتذكر كل األلم الذي زرعته لمٌاء فً نفسً .. 

 
وحلفت أن عذاب لمٌاء سٌكون هدؾ حٌاتً ٌا فرح .. وقلت لبراكٌن 

 لخرقاء ا. ثوري ..ومجدي فً راحتً النٌران ألقذفها فً األعٌن الؽضب .
وٌا بحاري السوداء اعزفً لحن الموت على قٌثارة الخلود .. وانشدي .. 

 تراتٌل النهاٌة على مقابر األحٌاء .. 
جعلت من خططً سهاماً .. أن تحصد لمٌاء والكالب العشرة وال تتركهم 

 . تجتز األعناق بال هوادة .. .. كما لو كانت المناجل الالمعة .



 

 

 خبير في البنات 313

www.DrKhalidSh.com 

ورفعت راٌة االنتحار األخٌرة .. وألقٌت بنفسً كؤلؾ قنبلة مدمرة .. 
ألمزق الوجوه .. وأشوي الجلود .. وأؼرس أظافري وأنشبها مطعمة 

بالسم فً قلوبهن بال رحمة .. وأكٌل لهم من اآلالم ما ال ٌلٌق إال بمذاق 
 الدم فً مفهومً أنا .. 

بسخرٌة .. وأشرب من كؤس الدم حتى الثمالة .. حتى  نعم .. سؤضحك
ٌحسوا بما أحسست به أنا من ألم .. طوال هذه األٌام التً قضت فٌها 

 على حٌاتً كلها .. 
 

فرح .. أستطٌع أن أختصر علٌك مقدار األلم والفظاعة التً ستحسٌن بها 
ول .. ت لمٌاء على الكحن.. وأقول لك نهاٌتها فً جمل قصٌرة  .. فقد أدم

كانت فً تصنٌؾ قد البسٌطة  .. و على أنواع أخرى من المخدراتو
 خاص وحدها فقط .. 

.. وجرعت لها من كإوس الموت أكثرها حرقة  .. من األلم  أذقتها
وتركتها شبه آدمٌة  .. ال ٌنفع معها شًء أبداً .. صدقٌنً  .. لن أخبرك 

 تكرهٌنً  ..  أكثر عما فعلته بها كً ال
ولكن ما أستطٌع أن أإكده لك بما ال ٌدع مجاالً للشك أنً لم أمسها أبداً 

 ٌا فرح .. وأنا أقسم على ذلك ..
 

فرح  .. أقولها لك  .. وصدقٌنً إن شئت .. كل مرة أفعل فٌها ما أفعل .. 
وأنً فً قمة األلم  .. ولكنً لن  ..أبصق دماً .. أحس أنً رسول الجحٌم 

 ن أبداً على ما فعلن بنور .. أبداً .. هن أسامحأستطٌع أ
وعلى الرؼم من ذلك .. إال أنً فً كل مرة أنهً أمر واحدة منهن .. 
أصاب بإحباط ٌدمر كٌانً كله .. وٌهد جسدي هداً .. وأجلس أنا فً 
مؽطسً .. ألحوله حماماً من الدم  .. بل إن هذا المنظر أصبح مؤلوفاً 
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مٌر .. بكل مرارت الدنٌا .. ال شًء أكثر قسوة لدي .. أمتلئ بتؤنٌب الض
علٌك من ضمٌرك  .. ال شًء ٌجلس معك لٌلك بنهارك  .. وٌحرمك كل 

 ٌوم من النوم  .. ال شًء إال ضمٌرك  .. 
حتى صرت أكره النوم .. ألنً ما إن أضع رأسً على مخدعً .. إال 

. وكل وأتذكر كل ما قمت به .. وتمر األسماء علً واحدة واحدة  .
األحداث والخدع .. خدعة خدعة  .. وأحس بدناءة النفس .. وتقرٌع 

الضمٌر .. وأحاسٌس ما ال قدرة إلنسان على طاقتها  .. ولكنً أستمر .. 
إال شعوري باالنتقام .. ال أظن أن شٌئاً كان ٌحركنً .. و..  رؼما عنً

لكل البد أن تتخلص منها الحٌاة .. لكل حقٌرة .. حتى تحول انتقامً .. 
وحرق إحساسها .. سؤقوم أنا بحرقها .. فتاة ال بد أن تربٌها الحٌاة .. 

 تظل إلى األبد ..بعقدة فً الروح .. 
دعوت ربً كثٌراً أن ٌخلصنً مما أنا فٌه  .. فكرت أن أذهب لطبٌب 

كن أسطورة الخبٌر قصً  نفسً لٌعالجنً .. أعلم أن حالتً مرضٌة  .. ول
.. وكبرٌائها األجوؾ  .. وإحساسً أنً ال بد أن أكمل االنتقام حتى 

 النهاٌة .. منعونً من ذلك ..  
 

فعلت كل هذا ٌا فرح .. وقررت أن أمر حٌاتً فً سبٌل هذا االنتقام .. 
وكنت راضٌاً بهذا الثمن .. كنت موافقاً .. أن تنتهً حٌاتً فً أي لحظة 

.. أنه سٌؤتً الٌوم الذي . ولكنً لم أظن أبداً ا الدرب .أسٌر فً هذ .. وأنا
أقابلك فٌه ٌا فرح .. لم أظن أنً سؤتمكن مجدداً ٌا فرح من أن ألتقً 

بامرأة تكون لً الدنٌا من جدٌد .. وأن تعنً لً كل شًء فً الحٌاة .. 
تدمر وأن حٌاتها ستكون أؼلى من حٌاتً .. وضعت حساباً .. ألن ت
 حٌاتً .. ولكنً لم أضع حساباً ألن تتدمر حٌاة من أحب .. 
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فرح قبل أن أقابلك .. كنت الخبٌر .. كنت الرجل الخارق الذي تستطٌعٌن 
أن ترٌه فً أفالم الكرتون .. وألجلك أنت .. اعتزلت هذا العالم .. وتركته 

 بال رجعة .. 
اة طبٌعٌة .. كما ٌوماً بعد ٌوم .. أحسست أنً سؤتمكن من أن أعٌش حٌ

ٌعٌش بنً البشر .. وأن تكون لً ذكرٌات حلوة .. وأن أجد فً هذه 
 الدنٌا من أبادله الشعور بالحب والمشاعر النبٌلة .. 

جئِت أنت  .. لتكونً حٌاة أخرى لً  .. لتنتشلٌنً من جحٌمً  .. 
وتفتحً لً أبواب الدنٌا التً حرمت منها منذ الخامسة عشرة من عمري  

علمتنً معنى الحٌاة من جدٌد  .. أنت فقط ٌا فرح  .. معك عرفت .. و
للحٌاة طعمها الحقٌقً .. وكؤنما أرسلك هللا إلى رحمة للناس قبل أن 

 تكونً رحمة لً  .. 
 

كم أتمنى أن أحتضنك ٌا فرح اآلن .. وان أقول لك وهللا وبكل الصدق .. 
ٌسة .. أن كنت وهج شكراً ٌا فرح .. أن كنت نقطة الضوء فً حٌاتً التع

 األلم فً سوٌداء روحً .. 
 

أن تحرقٌها  .. أو حتى ترٌها لكل الناس  فرح  .. لك حرٌة التصرؾ فً 
.. لست أهتم لحٌاتً بعد اآلن  .. أما أنا  .. سؤسافر بعٌداً .. ال أدري 

بداً .. لن أرضى ربما أمرٌكا أو برٌطانٌا .. ولكنً بالتؤكٌد لن أبقى هنا أ
أن ألوث أرضاً تحملك  .. لن أرضى بؤن أكون فً مكان تعٌشٌن فٌه .. 

شًء  .. ولكنً أرٌدك  أنا مجرد نفاٌة سامة  .. أنا مجرد أوساخ .. أنا ال
 أن تعلمً شٌئاً واحداً فقط  .. 
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أنً بصدق ٌعادل كل الكذب الذي خلقته فً كل السنوات التً مضت فً 
ببتك  .. وألكون أكثر دقة  .. أكثر من لمٌاء بكثٌر ..  حٌاتً .. وهللا أح

 بل حتى أكثر من نور  .. 
بل إنً لم أتخٌل وهللا ٌا فرح .. أن أحب بهذه الطرٌقة .. وأن ٌكون للحب 

 هذا المعنى .. 
 

أنا ؼٌر مستعد ألن أخوض التجربة مرة ثانٌة وأن أفقد مرة أخرى .. 
فٌنً أن أظل أحبك طوال عمري  .. أستطٌع أن أتعاٌش مع ألمً  .. وٌك

حتى إن كرهتنً مدى الحٌاة  .. لن أطلب منك شٌئاً  .. إال أن تحاولً أن 
.. ولكن ال  ٌكون لك فقط بعض الرحمة  .. وأن تنسٌنً .. حتى ال
وأتمنى بالفعل .. تتذكري رجالً خبٌثاً مثلً  .. رجل سًء ال ٌستحقك أبداً 

أن تكونً سعٌدة فً حٌاتك  .. ووهللا ٌا فرح .. ما حاولت استعطافك فً 
 كلمة مما قلت .. 

 
 فرح أنت طالق .. ٌا أطٌب من أحببت فً حٌاتً 

 
من شخص .. أحبك أكثر من روحه  .. وسٌظل ٌحبك إلى األبد  .. ولن 

 ٌحب أحداً ؼٌرك أبداً فً حٌاته  .. 
 
 صً  .. ق
 
 
 
 



 

 

 خبير في البنات 317

www.DrKhalidSh.com 

وكانت هذه الرسالة قد امتألت بقطرات الدماء  .. طوى قصً رسالته .. 
ووضعها فً ظرؾ أبٌض صؽٌر .. وأقفله .. وحٌن نهض .. كانت 

 الرإٌة باهتة لدٌه .. وببساطة .. سقط على األرض من على مكتبه  .. 
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 عد األخريبالفصل 

 
 

وحدها .. ولم ٌطلع أحد على الخبر  وصلت الرسالة إلى فرح .. وقرأتها
 .. 

ومن سوء الحظ .. أن االختبارات كانت قد بدأت .. ودخل قصً اختباراته 
.. وهو فً كٌان آخر .. فً عالم آخر .. بل إنه ربما كان ٌحضر 

 اختباراته ال لشًء .. إال أنه ال ٌرٌد أن ٌفكر فً أي شًء .. 
 

نا .. اإلحساس بالوحدة على ومن الصعوبة أن أنقل اإلحساس باأللم ه
دفتً القصة .. وإن المرثٌة ستكون أفضل ما أضعه هنا للكتابة عن هذٌن 

 الروحٌن .. قصً وفرح .. 
 

ومن السخرٌة .. أن نتائج هذه االمتحانات ظهرت .. ونجح قصً فً كل 
المواد .. وكان تقدٌره العام مقبول .. ولم ٌهتم كثٌراً بما حصل .. بل إن 

م ٌكن ٌعنً له أي شًء .. تقبل الخبر فً هدوء .. ولكن الخبر النجاح ل
كان ٌعنً له شٌئاً آخر .. كان ٌعنً له اإلشارة الخضراء للرحٌل .. إلى 
الذهاب إلى هناك .. إلى أبعد من البعٌد دون أن ٌهتم بؤي شًء .. وهذا 

 ما كان ٌطمح له .. 
 مضى على رسالته إلى فرح أكثر من شهر .. 

 
 لٌوم الذي كان ٌسبق رحلته .. له كآبة منفردة .. وربما ا
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ففً ذلك الٌوم .. علمت والدته بخبر طالقه لفرح .. وكذلك علمت عائلة 
السٌد أٌمن العسل بهذا الخبر .. الذي كان واقعاً كوقع الصاعقة علٌهم .. 
وكؤنما ٌبارك على هذه الخطوة .. وهذه النهاٌة التً فصلت بٌن قصً 

 د .. وفرح إلى األب
 

ولذلك لم ٌحاول قصً أن ٌجلس فً البٌت .. بل كان خارج البٌت طوال 
 الوقت .. وكان قد أقفل الجوال .. حتى ال ٌتصل علٌه أحد .. 

راح ٌتجول فً طرق جدة للمرة األخٌرة .. قبل السفر .. راح ٌعبر فً 
النهار من شارع التحلٌة .. وكؤنه للمرة األولى ٌعبر فٌه .. وهو ٌتؤمل 

األسواق .. والناس .. والسٌارات .. وعمال النظافة .. واألضواء 
 المنعكسة على أسطح المحالت الزجاجٌة .. 
.. لٌقطع تذكرته األخٌرة ..  ثم توقؾ هناك عند مكتب الخطوط الجوٌة

التً سوؾ ٌخرج بها بدون عودة .. إلى استرالٌا .. بعد أن قرر أن 
 الٌة .. حتى ٌبقى هناك لألبد .. ٌتحصل على الجنسٌة االستر

وإنه لٌس هناك أكثر إٌالماً من أن تشعر .. من أنك ال بد أن ترحل للبعٌد 
.. بل أبعد من البعٌد .. حتى ال تإذي أحب الناس إلٌك .. من أنك شٌطان 

 .. تستحق النفً .. وأنك كائن ؼٌر مرؼوب فٌه .. 
 

أنه ٌرٌد الذهاب للدراسة فً  كان قد دبر هذا األمر .. بعد أن أخبر والده
أسترالٌا فً جامعة أهلٌة .. ولم ٌعارض الوالد كعادته .. ما دام هذا ما 

 ٌرٌده ولده .. 
وربما أن هذا ما عمق الشعور فً قصً بؤنه إنسان منبوذ .. حتى والده 

 .. ال ٌهتم كثٌراً بهذا الشؤن .. فقط أعطاه ما ٌكفً للمال .. 



 

 

 د.خالد أبوالشامات 320

www.DrKhalidSh.com 

ة جامعة أسترالٌة إلكمال دراسته .. وإن كان وقام قصً فعالً بمراسل
 الموضوع بحق .. أنه ٌرٌد أن ٌبتعد وال شًء أكثر .. 

 
وراح قصً ٌقود السٌارة مرة أخرى .. وال ٌدري لم قادته السٌارة إلى 

 منزل فرح .. وكؤنه ٌودعه للمرة األخٌرة .. 
.. هذا هذا المنزل الدافًء .. الذي أحس فٌه بما لم ٌحس فٌه بمنزله 

المنزل الذي ٌحوى أؼلى جوهرة موجودة له فً الدنٌا .. اإلنسانة أحبها 
 من كل قلبه .. اإلنسانة التً عنت له كل شًء .. 

 
أوقؾ السٌارة بجوار المنزل .. وراح ٌحدق فً نافذتها .. ومن عٌنٌه 

انسلت دموع حزن .. دموع ألم .. وفً نفسه ألؾ ندامة .. آه ٌا فرح .. 
ظن أننً كنت سؤحبك هكذا .. وراحت عٌنٌه تنزل إلى األرض من كان ٌ

 .. وإحساسه ؼارق فً الهم .. 
كم كان ٌتمنى أن تفتح فرح النافذة .. كم كان ٌتمنى فقط أن ٌراها .. كم 
كان ٌتمنى فقط أن تهل علٌه .. كالمالئكة .. لتزهر الورود فً حدائق 

 قلبه .. كم كان ٌتمنى أن تقبل فرح .. 
جد نفسه ٌبكً بحرقة .. وهو ٌحس أنه على بعد أمتار قلٌلة منها وهنا و

 وال ٌستطٌع حتى أن ٌقترب منها قلٌالً .. 
نعم هو من كتب على تلك الورقة قرار طالقها .. ولكنه كان القرار 

األصوب من أجلها .. إنه ٌعلم أنه تكرهه اآلن .. ربما بقدر الحب الذي 
 أحبته .. 

 
 .. ونام فً السٌارة .. نام للٌلة األخٌرة بجوارها .. وبقً على هذا الحال 
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استٌقظ فً الصباح .. على صالة الفجر .. فذهب وصلى .. وخرج من 
المسجد .. وتوجه إلى المنزل .. دخل البٌت .. ودخل الملحق بهدوء .. 

 وراح ٌرتب أؼراضه وٌجهزها للسفر .. 
بصره على العلبة ثم فتح دوالبه ذلك .. ومن بٌن كل األشٌاء وقع 

المخملٌة .. أمسكها بٌن ٌدٌه .. ثم فتحها .. وراح الخاتم البالتٌنً ٌتؤلق 
فً العلبة الجمٌلة .. نظر للخاتم فً حنان .. ومسحه باصبعه .. ثم قال : 

 آسؾ ٌا نور .. فلقد أحببتها أكثر منك .. 
 ثم أؼمض عٌنٌه .. ووضع العلبة بكل التقدٌر على الدوالب .. وأقفل
الدوالب .. وحمل حقائبه بكل الهدوء وخرج .. ولم تنتبه حتى والدته 

التً كانت تنتظره طوال الٌوم .. ثم نامت من التعب .. ذلك أنها لم تكن 
تعلم بموضوع سفر قصً .. فهو لم ٌخبرها .. بل أبقى الموضوع سراً .. 

 إال عن أبٌه .. 
 

نٌة .. بدون هدؾ حمل حقائبه .. وراح ٌتمشى فً شوارع جدة مرة ثا
محدد .. حتى جاء وقت الؽداء .. انتقى مطعماً شعبٌاً .. وراح ٌؤكل فٌه 

 كآخر مرة ٌؤكل مثل هذا الطعام .. 
وبعد أن انتهى .. قاد سٌارته نحو شركة أبٌه .. ووضع المفتاح لدى 

السٌد ناظم .. ثم استقل سٌارة أجرة نحو المطار .. وال ٌدري قصً .. لم 
ٌرٌد من معجزة أن تحصل .. كم كان ٌتمنى لو ٌرى فرح  كان ٌحس أنه

اآلن .. ولكنه أوهم نفسه بؤنه قادر على االبتعاد .. وأنه ٌستطٌع أن 
 ٌتحمل مرارة الفراق .. 
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وصل إلى المطار .. وأنزل حقائبه .. وهو ٌتؤمل ٌمنة وٌسرة .. ولكن 
جه عٌنٌه كانت تعود خائبة .. ودخل المطار .. وهو ٌبحث فً أو
 المسافرٌن عن نظرة تخص فرح .. ولكن لألسؾ لم ٌجد .. 

وبعد ساعة جاء موعد رحلته .. وراح الموظؾ المسإول ٌعلن عن 
موعد الرحلة .. أخٌراً استطاع قصً أن ٌفهم .. أن فرح لن تسامحه .. 

فهو ال ٌستحق ذلك .. لم تخطًء فً حقه مرة .. ولكنه أخطؤ جداً .. 
 ودخل الطائرة 

 
 ت الطائرة .. وؼادرت بذلك مطار جدة ولألبد .. وأقلع

 
 

وفً الطائرة .. كان وحٌداً .. فلم ٌكن هناك الكثٌر على قمرة الدرجة 
األولى .. كان قصً ٌجلس وٌفكر .. وفجؤة .. انتبه أنه لن ٌستطٌع أن 

ٌرى فرح مرة أخرى .. وربما ألول مرة تظهر له هذه الحقٌقة على شكل 
قوة .. وأحس بشًء من الضٌق .. وفجؤة ازدادت حدة إحساس .. انتابه ب

 الضٌق .. وراح ٌكح .. وٌكح .. حتى تناثرت قطرات الدم مرة أخرى .. 
أحس قصً أنه ٌرٌد أن ٌبكً .. ولكن ما عاد ٌفٌد البكاء .. وما عاد ٌفٌد 

الندم .. وراح ٌقول : ٌا لٌتنً أستطٌع أن أفعل أي شًء من أجلك ٌا 
 فرح .. 
 ت مستعد أن تفعل أي شًء من أجلها "" هل أن

التفت قصً إلى مكان الصوت .. كانت فرح هناك .. راح قصً ٌفتح 
عٌنٌه بقوة .. ولكن ٌبدو أن هذه هً الحقٌقة .. كانت فرح موجودة هناك 

 .. 
 ومن فرط المفاجؤة لم ٌستطع قصً أن ٌقول كلمة .. 
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لفتاة العاقلة فً ولكن فرح هً التً تكلمت .. وهً تقول : ٌبدو أنً ا
النهاٌة التً ترٌد أن تصلح بٌتها .. وعلى الرؼم من أنً لم أخطًء فً 

 أي شًء .. إال أنً .. 
ولم تكمل فرح كلمتها .. ألن قصً احتضنها بكل ما ٌمتلك من قوة .. 
دون أن ٌهتم ألحد .. وراح ٌبكً .. وهو ٌقول لها فً أذنها : فرح .. 

 أحبك وهللا ٌا فرح .. 
ٌخفً نفسه فً حضنها .. وكؤنه ال ٌصدق .. ثم راح ٌطالع فً  وراح

عٌنٌها .. التً صارت حمراء والدموع تتجمع فٌها .. فقالت له : كنت 
تظن أنً أستطٌع أن أبتعد عنك ؟ أو أستطٌع أن أعٌش من دونك ؟ أنا 

 أحبك .. 
نظر لها قصً .. بعٌون امتألت بالدموع وهو ٌقول : كنت مستعداً ألن 

 ع عمري فقط ألستمع إلى هذه الكلمة فقط مرة أخرى فً حٌاتً .. أدف
 

وٌبدو .. أننا فً أحٌان كثٌرة نخطًء فً أحكامنا .. فمن اقترح هذه 
الفكرة .. هو السٌد مناؾ الحدٌدي والد قصً .. بعد أن علم بؤمر طالق 
فرح .. من والدة قصً .. وبعد أن اتصلت بنفسه على فرح لٌعرؾ منها 

ع .. فاخبرته فرح بكل شًء بعد أن صدمها خبر قرار قصً الموضو
بالسفر .. واستطاع باتصاالته الواسعة أن ٌدبر مقعداً لها وألم قصً .. 

وأٌضاً أمر فرح .. ومحمد أخ فرح .. واستطاع أن ٌجري اتصاالته 
بالسٌد أٌمن العسل .. لٌقنعه بالفكرة .. ورؼم أن السٌد أٌمن العسل لم 

اً بكرامته .. إال أنه وتحت إلحاح السٌد مناؾ الذي لم ٌوافق ٌوافق احتفاظ
على ما فعله ابنه .. ومن أجل فرح التً عرفت أنها لن ترى قصً مرة 

 أخرى .. 
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ال ٌجب أن تنتهً كل القصص الخلٌجٌة بنهاٌة مؤساوٌة .. وال ٌجب أن 
ن ٌموت األبطال فً النهاٌة .. بل ٌستطٌعون أن ٌكونوا سعداء .. فقط إ

قرروا ذلك .. وفرح كانت قد قررت ذلك .. قررت أن تحتفظ بزوجها .. 
وأن تمنحه فرصة ثانٌة .. وأن تنسى ماضٌه .. فمن منا لم ٌخطًء .. 

وإن ظللنا نحاسب كل الناس على الماضً .. فمن المإكد أننا لن نستطٌع 
 أن نعٌش مع بنً البشر الخطائٌن .. 

 
 
 
 

 هاهو المشهد األخٌر .. 
شاطئ البحر فً المنطقة الشرقٌة  .. فً الهاؾ مون  .. التً انتقل على 

إلٌها قصً أخٌراً .. لٌبتعد عن الدنٌا كلها .. وٌنسى الماضً كله  .. 
 وٌبدأ مع فرح من جدٌد  .. إنساناً آخر  .. 

 
ووقفت معه فرح بكل الحب  .. على طرؾ صخرة  .. وهما ٌشبكان 

جٌبه علبه سوداء  .. فتحها  ..  أٌدٌهما ببعض  .. وأخرج قصً من
فبرق الخاتم البالتٌنً  .. ونظر فً فرح التً تبسمت له  .. فؤمسكاه 

 كالهما .. وبكل القوة  .. ألقٌاه فً البحر
نظر قصً فً عٌنً فرح .. التً نظرت له بكل الحب .. وراح ٌشبك ٌدٌه 

 فً ٌدٌها مرة أخرى وٌبتعد نحو األفق .. 
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 خلامتةا

 
 قد ال تكون هذه الكلمات تعنً ألحد شٌئاً .. 

 وقد ٌتهمها أحد بالسخؾ .. 
 

 ولكن من أجل المٌدسن اللعٌن .. 
 ومن أجل رمضان ٌوم السبت .. 

 ومن أجل من بكوا مع حب فً المستشفى الجامعً . 
 رها .. ولكنها موجودة فً قلبً .. من أجل أسماء لن أذك

 وأخٌراً من أجل كٌنشن وكاورو
 
 

 سؤدع النهاٌة كما هً .. بعد أن كنت سؤؼٌرها 
 ولٌسامحنً من لم ترق له النهاٌة ..فكرت فً كثٌر من النهاٌات .. 

 بل وفكرت فً تؽٌر األحداث برمتها .. 
 ح .. صفحة على الوورد .. تذهب أدراج الرٌا 13أكثر من حوالً 

 ولكنً سؤبقٌها .. للذكرى هنا .. 
حتى تكون القصة التً أستطٌع أن أقول .. أنً استطعت أن أجعل من 

 نهاٌتها سعٌدة .. 
 وأن ٌلتقً النهاٌة األبطال وعلى شفتٌهم ابتسامة .. 
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 هذه القصة .. قد تكون أقرب ما ٌكون إلى الواقع .. 
 شخصٌة قصً .. شخصٌة معقد جداً .. 

وقد تكون مفاجؤة أن أقول أن الشخصٌة التً وضعت علٌها قواعد 
 شخصٌة قصً .. 
 الشخصٌات الحقٌقٌة .. هً مجموعة من 

 
هو أمر  وكنت قد ذكرت لكم أن اللقاء الثالثً التً حصل فً الجزء الثانً

 صحٌح فً مجمله .. 
 ولكنها لٌست فً الطرٌقة حتماً .. ألنها من خٌالً البحت .. 

 وبمعنى آخر .. قصً قد ٌكون واحداً بٌننا .. 
 قد ٌكون واحداً ٌجلس بٌننا .. 

 أو حتى ٌكون أنت التً تقرأ هذه القصة .. 
 ولٌست شخصٌة نادرة الوجود .. 

لبست ولكنً أأو أحد ضحاٌاه .. وقد ٌحصل لك أؼرب مما ٌحصل لقصً 
حتى ال تصنؾ قصتً من ضمن القصص التً تنشر علٌه لباساً نظٌفاً .. 

 الرذٌلة فً مسمى قصة ..
 

 أما تعلٌقً أنا .. 
 قصً هً شخصٌة جمعت ما بٌن الخٌر والشر فً آن معاً .. 

 وهً الشخصٌة الحقٌقٌة للناس .. 
 لٌس منا شرٌر خالص ولٌس منا طٌب خالص .. 

بل فٌنا من ذاك وذاك .. وقد ٌتؽلب علٌنا جانب الشر فً لحظات وفً 
 أمور .. وقد ٌؽلب جانب الخٌر .. 

 ولكن المهم .. كٌؾ ٌنتصر الخٌر على الشر ؟ هذا هو المهم .. 
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 هذا هو ما حاولت أن اعرضه فً رواٌتً .. 
 هذا ما أحببت أن تشاركونً فٌه التفكٌر .. 

 كٌؾ لفتى رقٌق القلب .. طٌب .. حنون مثل قصً .. 
أن ٌتحول إلى هذا الخبٌر .. الذي وبكل بساطة ٌقدر أن ٌلعب بكل القلوب 

 .. 
 

 قصً .. 
 الذي بدأت معه لمٌاء بخٌانة .. فقرر االنتقام .. 

 ودارت الدائرة .. وأصبح الكل ٌسٌر فً دائرة ال تنتهً .. 
 وسلسلة من االنتقامات التً تقتل وتجرح وتإلم .. 

 وندخل متسابقٌن معنا جدد فً هذا السباق اال منتهً .. 
 

 ..  هكذا هذا هو الواقع .. بل إن كثٌراً من القصص تحدث
 وأنا أعرؾ شخصٌاً أناس كهإالء .. 

 ال تستؽربوا .. إنهم لٌسوا من سكان الفضاء الخارجً بالتؤكٌد .. 
 ولكنهم ناس ٌعٌشون بٌننا .. ومعنا .. 

 بل إنً سمعت عن قروب فً النت ٌسمون أنفسهم "كارهً النساء" .. 
 هل تصدقون ؟؟؟؟

 كارهات الرجال " ... وال أستبعد كثٌراً ان نجد أٌضاً .. "
بل من السهل علٌنا أن نجد فتٌات ٌقلن .. نحن ال نثق فً جنس الرجال 

 أبداً .. 
 ألنهن خدعوا .. وشربوا مرارات الخٌانة .. واللعب بالعواطؾ .. 
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 والسبب .. 
 بالتؤكٌد ........... عالقات ما قبل الزواج .. 

 
 قد ٌقول واحد منا ها هنا .. 

 .. ولٌس الكل كقصً .. لٌس الكل كاذب 
 وقد ٌقول البعض .. ربما ٌتوب من أحب كما تاب قصً .. 

 ولكنً فً هذه القصة أحببت أو أوضح أن النسبة ضعٌفة للؽاٌة .. 
 سوؾ نجد الكثٌر .. والكثٌر جداً من أمثال : سعود .. ونزار .. 

 وحتى أمل وعبٌر .. 
 .. وتلك هً الشخصٌات التً حاولت عرضها بشكل كافً 

ولكن ال أظن أن الحظ سٌحالفك لتقابل شخصٌة مثل قصً .. ٌتفجر فٌها 
 الوعً .. 

 وٌعود لرشده .. وٌقرر التوبة .. 
 
 
 
 

صدقونً إن قلت لكم .. أنً لم أرى عالقة استمرت بالزواج .. لكل الذٌن 
 تعرفوا وأحبوا قبل الزواج ..

 الصؽر وتزوجها .. إال شاب واحد متدٌن .. أحب قرٌبة له متدٌنة .. منذ 
 وقصة أخرى .. كان صاحبها ٌرٌد الزواج من باديء األمر .. 

 وعندي حاالت فاشلة .. بل وشدٌدة الفشل .. 
 انتهت بإحباطات كبٌرة .. 
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منها خٌانة .. ومنها ؼدر أصحاب .. ومنها مجرد هجر .. ومنها اتفاق 
 أن العالقة لن تستمر .. 

 
 مختلفة تماماً .. ولكننا نجد العالقة بعد الزواج

صبحت خارج حدود أ -لإلنسان الذي عنده القلٌل من الفهم فالعالقة 
 .سٌطرته هو وحده .

 إنها لٌست إنسانة ٌستطٌع تركها هكذا متى شاء .. 
 بل هً مسإولٌة ٌتحملها الطرفان .. 

 بل وآخرون أٌضاً .. 
كما  لن ٌكون من السهل أن ٌتخلى الواحد عن اآلخر .. بكل بساطة ..

 عندما تكون عالقة قبل الزواج ..
 وهذا ما عرضته .. فً محاولة فرح إلصالح ما ظن قصً أال فائدة منه .. 

 وما فعله السٌد مناؾ الحدٌدي .. 
 وأم فرح .. وأم قصً .. والجمٌع .. 

الجمٌع تشاركوا حتى ٌصلحوا المنظومة اإللهٌة والسنة الحتمٌة فً هذا 
 الكون .. 

 سرة .. والحٌاة .. فً استمرار األ
 ذلك أنه إن مات حب القلب .. 

 بقً حب العشرة .. 
 وإن مات .. بقً ستار المجتمع .. 

 ..  لمٌثاق الؽلٌطاوإن هتك .. جاء األهل .. وحاولوا إصالح 
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عً حتفالً .. بنشر هذه القصة وألول مرة رسمٌاً على موقسٌكون ا الٌوم
أماكن وفً دٌات .. موجودة فً المنترواٌة .. بعد أن كانت خصً .. الش

من أفكار .. أحببت أن أبقً القصة على ما كانت علٌه .. كثٌرة متفرقة .. 
 نت أحملها ٌوم كتبت الرواٌة .. كومن آراء .. 

أرى فٌها ما ٌجب علٌه التعدٌل وأنا أقرأ الٌوم الرواٌة من جدٌد .. ربما 
نً أإمن بؤن إال أنقص .. وما ٌجب فٌه الوما ٌجب فٌه الزٌادة .. .. 

الة الفكرٌة التً كان علٌها كاتب الرواٌة عند للحهً الصورة الرواٌة .. 
  كتابتها ..
وتوثق طولك عندما كنت هً التً تحفظ شكلك وأنت صؽٌر .. فالصورة 

رك أبداً حفظ أفكاولكنها ال توشعرك الطوٌل .. فً العاشرة من عمرك .. 
 ما ٌعتمل فً نفسك من مشاعر وأحاسٌس .. و

أحببت أن أبقٌها .. واٌة .. والمذكرات تقوم بهذا الدور .. أن الرإال 
ئٌة أو التقنٌة وال أمحً إال بعد األخطاء اإلمال% من التفاصٌل .. 99ب

 قدر استطاعتً .. 
 

 كما استمتعت أنا فً كتابتها ..تمتعوا فً قراءتها .. أن تكونوا اسأتمنى 
 
 

 د.خالد أبوالشامات
25/11/2010 
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 النهاية
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