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عندما ننظر إيل تكويننا اجلسدي فقد جعل اهللا العقل واملالمح علي رأس جسد 
اإلنسان، ومها مسئوالن عن التدبر والتفّكر والتأمل والنظر والسمع والقول والشم، مث يأِت 

بعد ذلك يف تكوين اجلسد القلب، واألعضاء الداخلية ومها مسئوالن عن العاطفة 
والشعور واإلحساس واألمل والفرحة. بعدئذ، يف �اية تكوين اجلسد تتشكل األعضاء 
التناسلية وهي بدورها تقوم بعملية اإلخراج والتناسل، وقد أعطي اهللا لبقية املخلوقات 

نفس التكوين اجلسدي للبشر، فجعل هلم األجهزة التناسلية للتكاثر واإلخراج واألعضاء 
الداخلية مشاهبة هي األخرى وال ختتلف كثرياً يف أداء وظيفتها، ويشعر احليوانات كما 
نشعر بالفرح واألمل واحلب والغرية والتوتر واخلوف واألمان ويعربوا عن مشاعرهم بلغة 

جسدهم، ومّيزنا اهللا عن سائر املخلوقات بالعقل، وإذا متعّنا يف تكويننا اجلسدي أكثر 
نري أن اهللا جعل العقل علي قمة البناء اجلسدي مث القلب، وبالنهاية األجهزة التناسلية، 

أي أن اإلنسان عندما خلقه اهللا، فقد خلق له كل من القلب والعقل وغريه من األعضاء، 
لكن وضعهم هبذا الرتتيب حىت يرتقي اإلنسان من غريزته احليوانية إيل إمكانية الشعور مبن 

حوله واملعين االمسي أال وهو اإلنسانية، مث إيل الدرجات األعلى إرتقاءاً وهي العقل، 
وإمكانية أن يتدبر اهللا يف سائر املخلوقات وكل ما هو حي وغري حي ليقوم بالرسالة اليت 

 نزل وخلق من أجلها ويعّمر يف األرض.
وقد بنيت سلسلة الضياع علي هذا األساس وتلك الفكرة، وهي االرتقاء، وتضمن 

املشاكل االجتماعية والقضايا اإلنسانية والفكرية يف جمتمعنا وجمتمعات أخري اعتماداً 
علي شرح القضية بأسلوب أديب يكسب تعاطف القارئ وإثارة اجلدل والتساؤالت، 

 مع عصري 2016ونشرت يف فرباير )) فتاة ليل((وعرضت أول رواية هلذه السلسة بأسم 



كتب، واليت أثريت التساؤالت حول مناقشة تلك الظاهرة االجتماعية أال وهي الزنا بعد 
أن أعطيت هلا حّالً أخري، لذا، تقبلت النقد واآلراء معتمدة علي شرح الفكرة األساسية 

 للرواية من اجلانب النفسي أكثر من كونه اجتماعي.
تنقسم تلك السلسة إيل فرعني من الروايات وهو: روايات عن قصص حقيقية أو 
أحداث حقيقية مّرت هبا الروائية لتقّصها علي لسان األبطال الذين عاشوها كما كان يف 
رواية فتاة ليل، والفرع اآلخر من الروايات يضم روايات عن أحداث غري حقيقية يعرض 

 قضية ويناقش أجزاءها.
وتشمل مواضيع السلسلة احلديث عن القضايا اخلاصة باجلنس والعاطفة والعقل 
بتعمق داخل تفاصيل حياة الشخصيات من كافة اجلوانب النفسية واالجتماعية مبحرين 

مع القارئ من خمتلف األزمنة، هلذا مسّيت بالضياع لتضمنها عرض املشاكل، وأقدم الرواية 
الثانية هلذه السلسة، عن قصة حقيقية مجعتها الروائية من شخصية حقيقية تعرض أثر 
عقبات العالقات العاطفية واإلنسانية واليت قد تؤثر علي اإلنسان من اجلانب العضوي 

 والنفسي.
قد استغرقت جهداً يف مجع تفاصيل هذه الرواية ولكن، صاحب القصة احلقيقية 

أراد أن خيفي معظم التفاصيل وعدم البوح هبا يف خالل كتابة الرواية، وال يهم كم من 
اجلهد أو السنني اليت مجعت فيها تلك املعلومات عن صاحب القصة، فاملشكلة اليت 

واجهتها مع بطل الرواية أنه يعاين من النسيان أكثر من البشر العاديني ويكرر كالمه كثرياً 
 وطلب أن أكتب بالنفس الطريقة اليت يتمتم هبا.
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شعرت بشعور غريب يف منطقة اخلصر. للوهلة األويل ظننت أن ذلك الشعور ما 
إال رعشة، وملا أطال لثواين متتالية قلت أن ذلك ما إال تنميل يف جسدي، ولكنه كان 
ذلك احتماًال بعيداً ألنه كان مبنطقة اخلصر، فتجاهلته، ورحت أجلس يف الصالة علي 

صفرة الطعام، وقبل أن أختذ يل مقعداً تأملت الصفرة لثواين، كانت ممتلئة بورق 
الرياضيات، وأوراق ملؤها املسائل املعقدة للتفاضل وميكانيكا وهندسة الثانوية العامة، 

وختيلت كم العبء الذي أواجه. حالياً، أمر بفرتة صعبة، إ�ا فرتة املراجعة للثانوية العامة، 
وكان ذلك يف شهر مايو. من املفرتض أنين أقوم باملراجعة كأغلب طالب ثانوية عامة 

ولكن، كنت أذاكر املسائل وأحفظ بعضها للمرة الثالثة واألربعني! مل أنظر ملسألة أقل من 
أربعني مرة، ومل أكتبها أقل من عشرين مرة حىت أصبح لدي برج من األوراق ال يوجد فيه 

جزء مفرّغ للكتابة واملذاكرة، وكنت أواجه مشكلة مع حشرة الورق اليت دخلت البيت 
وبدأت تأكل يف ورقي وكنت أسعي للتنظيف مكاين وقتلها ومن مث وجدت أن احلل 



التخلص من هذا الَكم من األوراق فجمعته يف خالل ساعة ووضعته يف علبة كرتون كبرية 
 كانت للتلفاز سابقاً .

مل أطيل النظر إيل الورق املوضوع علي الصفرة ورحت أجلس علي كرسّي املعتاد 
املوجه عليه الضوء من املصباح األبيض املوجود أعالي، وشرعت حبل املسائل ونقلها من 

ورق الدروس، وكنت أستغرق ساعات يف حل بعض املسائل البسيطة اليت سبق وأن 
حللتها، كان ذلك يثري حنقي وجيعلين أنفر من املراجعة أو املذاكرة بشكل عام لكنين مل 

 أقم من علي الكرسي يف خالل تلك الساعات ووعدت نفسي بأن انتهي منهم.
مّر يوم وكان ذلك قبل االمتحانات بأسبوعني، استيقظت علي صوت والديت 

ياسر، استيقظ إ�ا الثامنة صباحاً، كفاك نوماً لقد اقرتبت االمتحانات وجيب ((وهي تعلو: 
 .))أن تقلل من ساعات نومك عن ذلك

كنت أقضي اثين عشر ساعة يف اليوم نوماً وبقية اليوم مذاكرة وأكل و تصفح 
تويرت، هذه احلياة الطبيعية لطالب ثانوية عامة، قطعت عالقيت بالكثري من الناس خالل 

هذه الفرتة ومل أفكر باالتصال بأحدهم فاجلميع مننا منشغل وكال الطرفني منا يقدر 
ظروف اآلخر، فلو رفعت مسّاعة اهلاتف فأين غالباً ما اسأل عن شيء ال افهمه. وكانت 

والديت حمقة بأن أقلل من ساعات نومي، لكن مل أدري ما سبب نومي هبذا الشكل 
مؤخراً، يف العادي كنت أنام مثان ساعات ال أكثر. غلبين النعاس وأنا استيقظ من 

السرير، فلما دخلت والديت الغرفة وأزاحت الستار شعرت بوهج يف عيين، ففتحتهما 
ألجد أن والديت فتحت نافذة الغرفة وقد قررت أن تنظفها من األوراق والكتب الغري 

ضرورية، مما جعلين أ�ض ألحلق مبا هو مهم من ورق، فشعرت بيدي ترتعشان، وانتقلت 
الرعشة من منطقة اخلصر إيل البطن وما أسفل البطن. كانت تلك الرعشة تالزمين كلما 

حتركت، مارست عادايت اليومية وراجعت علي منهج الرياضيات ألنه األطول، وفجأة، 
تذكرت مادة الفرنساوي، يا إهلي كيف نسيت ذلك، مل أفتحها طيلة السنة إال قليًال، 

الرياضيات أخذت كل وقيت. بقيت يف حرية، ومل يبقي يل سوي بضعة أيام قليلة أذاكر 
فيها كل املواد قبل أن ابدأ مبراجعة مادة اللغة العربية اليت قد تستغرق مين عشر أيام أو 



أسبوع. بقيت علي ذلك احلال، ألعن يف نظام الثانوية العامة ليل �ار، ورغم علمي أن 
 ذلك سيكون بال جدوى ولكن علي األقل أنفض طاقيت بطريقة ما.

زادت الرعشة يف ساقي، وشعرت بثقل يف ركبيت، كأين أمحل وزناً عليها، زاد ذلك 
الشعور وأنا أسري، فتعرقلت حركيت وبقت أبطأ قليًال من العادي ولكن بشكل غري 

ملحوظ إال أنين كنت أشعر بذلك، وكنت أجتاهل األمر، ظننته شيئاً عادياً، حىت قبل أن 
أخلد للنوم، أغلقت نور الغرفة واقرتبت من سريري وأنا أعرف أين مكانه واخلطوات اليت 
يبعدها عن قدمي بالضبط، فاقرتبت ودنوت خطوتني إيل أن بقيت جانبه، وضعت يدي 
علي غطاء النوم ومررهتا فرأيت شرارة كهربية يف الظالم، ذهلت من رؤيتها، وبقت عيين 

متسعتني وأنا أشاهد تلك الشرارة كلما مررت يدي فوق غطاء النوم، مل تكن رعشة، بل 
كهرباء زائدة يف اجلسم، وهذا ما قلته لنفسي واقرب تفسري ملا أشعر به. خرجت من 

غرفيت، ودخلت غرفة والدي وأنا أشتكي هلم، وأوصف هلم أعراض ما أشعر به، فقالت 
 .))رمبا من اجلوارب اليت ترتديها ليل �ار وتسري هبا حافياً علي األرض((والديت: 

ال أظن ذلك، اتصلي خبالد ((هززت رأسي نافياً ومل أقتنع مبا قالته، فطلبت منها: 
 .))ابن خالنا، هو طبيب وقد يعلم ما هذا

 ال تقلقين عليك. -
 .))اتصلي به فقط((مل خيطر ببايل أن األمر قد يكون خطرياً، فطمأنتها: 

حبثت والديت عن هاتفها جبانبها، فوجدته علي طرف السرير، وأخذته لتتصل 
خبالد، استشاري جراحة مخ وأعصاب، أخربته عما أشعر به، كهرباء ورعشة، وثقل يف 

الركبة، فطلب منها أن يكلمين، وتناولت اهلاتف من يدها ألمسع صوته من الناحية 
 األخرى: 

 كيف حالك يا ياسر؟ أخربين، هل تشعر مبشكلة عند صعودك الدرج؟. -
 أنا خبري. . . كال، ولكن أشعر بثقل. -
 حسناً، أخربين، هل اقرتبت امتحاناتك؟. -
 أجل. -



 أعطين والدتك إذن. -
أعطيت اهلاتف لوالديت ومل أفهم املغزى وراء أسألته، ولكن أي أسئلة؟ فلم يسأل 
سوي سؤاًال واحداً وال أعتقد أنه قد استدل منه علي شيء. نظرت لوالديت وقد ابتسمت 

 .))أجل أعلم أنه من قلق االمتحانات((وأخذت تضحك يف املكاملة وتقول بسخرية: 
قد تكون فرتة الثانوية العامة من أسوأ فرتات حيايت، وهكذا ظننت، ألسباب 

عديدة، الثانوية العامة تأخذ منك صحتك وأصدقاء املدرسة ووقتك وأحلي أيام عمرك 
لتعطيك درجات تدخل هبا كلية القمة اليت تعود وحتل حمل الثانوية العامة ولكن علي مدار 

أربعة سنني أو أكثر. مل أقتنع أيضاً بكالم خالد وكنت نادماً أين طلبت من والديت أن 
تتصل به، بالرغم من ذلك مل يكون أمامي شيئاً أفعله وقد تأخر الوقت وشعرت بالنعاس 
فخلدت للنوم وأنا امسع نصائح والديت بأال أتشتت وأركز علي املذاكرة جيداً، فأومأت هلا 

 رأسي من حتت الغطاء وأغمضت عيين والرعشة تسري يف جسدي.
بعد أسبوع من ذلك اليوم، كان قد مّر تقريباً أسبوعان علي بدأ األعراض، وبدأت 

أشعر بيدي ترتعشان أكثر وأكثر حىت ساء خّطي وبقيت أكتب كطفل رضيع أول مرة 
ميسك بقلم خشيب، وكنت يف التاسعة عشر من عمري وخطي نسخ كاخلطاطني، فوجئت 
بتباعد احلروف عن بعضها ومسكيت للقلم تغريت فلم أستطيع أن أضغط بأصابعي جيداً 

عليه واحتجت إيل أن اضغط بكل أصابع يدي اليمين، أما عن قدمي فكنت أمشي 
بعجز وأعرج عند دخويل للحمام، اشتكيت لوالديت ولوالدي، فتحركا من مكا�ما 

وأخذاين لطبيب أعصاب يف مستشفي قريبة مننا، وطلب مننا أن جنري أشعة مقطعية 
علي املخ، وملا رجعنا للمنزل مساء ذلك اليوم اتصلت والديت خبالد فأخربها أن تذهب 

لطبيب آخر غري ذلك الطبيب وتري ماذا سيطلب منا، مث قال ألغو عمل األشعة املقطعية 
ليس هلا فائدة، فلما ذهبنا للطبيب الذي أخربنا به، انتظرنا باخلارج نصف ساعة حىت 

حان دورنا، وحملت يف فرتة االنتظار تلك القلق علي أمي، كسي وجهها احلزن وهي تنظر 
 .))ما بِك؟((يل، فلم أتفهم سبب ذلك القلق علي، وقلت بنعومة 

 .))أبداً، ال أعلم ما حل بك فجأة((قّلبت يديها وهي تقول: 



 سيكون كل شيء خبري. -
 ُقل إن شاء اهللا. -

أومأت هلا رأسي وقلتها يف سري بطمأنينة. بعدئذ، مسعت امسي ينادي، ياسر 
سيف الدين، فقمت أنا ووالديت ووالدي علي مرة واحدة، ودخلنا للطبيب، بدا يسمع 

 مين األعراض، وسألين نفس سؤال خالد، مث أضاف إليه:
 عينيك تري هبما جيداً؟. -
 أجل. -
 ويديك؟. -
 خّطي ساء يف تلك الفرتة فجأة. -
 امتحانات الثانوية العامة اقرتبت؟. -
 بعد أسبوع سيكون أول امتحان. -

اصعد يا ياسر علي هذا السرير ((أومأ الطبيب وزّم شفتيه يف إحباط، مث قال: 
 .))املوجود بآخر الغرفة وأخلع مالبسك ألكشف عليك

لففت برأسي من فوق كتفي ألجد يف زاوية الغرفة سريراً أبيضاً، بدا صغرياً 
بالنسبة إيل جسدي الطويل، قمت وذهبت حنوه وخلعت قميصي، مث طلب مين أن أخلع 

 سروايل أيضاً، نظرت له بتعجب، كان الكشف غريباً علّي ألول مرة، فقال:
 كشف األعصاب يكون علي اجلسم كله، لذا جيب أن ختلع كل مالبسك. -

ترددت بالبداية ألين ال أحب فعل شيء ال أعرف نتيجته. خلعت سروايل 
ووضعته علي السرير جانباً وفردت جسدي، فوقف الطبيب جانيب ووضع أصبعه يف 

 اهلواء، مث قال:
 انظر إيل إصبعي وحّرك عينيك معه. -

فعلت ما طلبه مين وبدأ حيرك إصبعه مييناً فتابعته بعيين، ويساراً، وهكذا، مث جاء 
مبطرقة حديدية قصرية وضرب هبا علي ركبيت فلم تتحرك ساقي كما توقعت أن حيدث، 
وضرب بالعصا علي معصمي وعلي مرفقي مث تابع الكشف، إيل النهاية، طلب مين أن 



أ�ض وارتدي مالبسي. وبعد دقيقة فعلت ذلك، ورحت أتباعه خبطوات هادئة وجلست 
علي كرسي أمام مكتبه يف حني أطرقت النظر إيل والديت ووالدي، فكان اجلو خييم بالقلق 

 بينهما، وينتظران قول الطبيب بفارغ الصرب.
 تنهد الطبيب، مث قال:

 جيب أن يكون يف املستشفي من الغد. -
ابتسمت، وكدت أضحك علي أن أقع علي األرض لكنين كتمت الضحك، 

 ومسعت الطبيب يتابع:
هذه أعراض مرض أعصاب يدعي بالتصلب املتعدد، هو يصيب الفتيات  -

غالباً، غري معروف سببه إيل اآلن، ولكن جيب أن يأخذ حقن حملول كورتيزون اآلن 
 لتختفي تلك األعراض منه.

 فتح أيب فمه معرتضاً :
 ولكن االمتحانات اقرتبت. -

 هز الطبيب كتفه يف المباالة:
ال اهتم باالمتحانات، املهم اآلن صحة ابنك. سيظل باملستشفي مخس  -

 أيام.
 .))أيّة امتحانات تتحدث عنها، ابننا أهم من أي شيء!((وأضافت والديت: 

* * * 
أنا ياسر، ياسر سيف الدين شهاب. رجل أعمال وأعيش حالياً بديب، كانت 

إصابيت هبذا املرض منذ عشر سنوات، ملا مسعت ذلك اخلرب من الطبيب وأنه مت تشخيصي 
به بعد التأكد من أشعة الرنني علي املخ دخلت املستشفي خلمس أيام، وتناولت حملول 
الكورتيزون. أذكر يف تلك الفرتة كثرة الزيارات من عائليت وأقاريب وأصدقائي ومدرسني 

الثانوية العامة يل، أتوا ليطمئنوا علي صحيت، وساعات وكانوا يغادرون وكنت سعيد وممنت 
 جداً لزيارهتم، هم من جعلوين أصمد وأغالب فرتة املرض وتقبله يف البداية.



يف خالل األيام اليت كنت أتلقي فيها العالج باملستشفي أحضرت يل والديت كتباً 
ألذاكرها فطلبت منها أن حتضر يل كتاب الكيمياء، ويف ليلة يوم اخلميس كنت جالساً 
ممداً جسدي علي السرير يف راحة مث رفعت ركبيت ووضعت عليهما الكتاب، وكان يف 
يدي قلماً جافاً فلما كتبت به علي الورقة اليت وضعتها جانيب رأيت كيف كان خطي 

سيئاً للغاية وعجزت عن كتابته، لكين تابعت، وراجعت علي صفحتني مث شعرت بامللل 
السريع ألين مل أكن أحب الكيمياء وكانت درجايت يف االمتحانات الشهر دائماً سيئة مما 

 زادين إحباط، فألقيت بالكتاب جانباً ونظرت لوالديت مث قلت:
 ال أريد أن أذاكر. -
 ولكنك قلت احضري يل الكتب. -
 أجل فعلت، ولكن ال أريد. -
 حسناً اترك الكتاب اآلن، واسرتح أو منَْ . -

سبب مرضي كما يقول األطباء هو القلق والتوتر أثناء فرتة االمتحانات. عندما 
خرجت من املستشفي ظننت أنين قد تعاجلت بالفعل، وبدأت ختف األعراض عن 

جسدي يف خالل أسبوعني ورجع خّطي كما هو كالسابق، وبقيت أمشي يف اعتدال، 
وبعدما انتهيت من شهر االمتحانات ذهبنا للطبيب يف استشارة أخري طلبها مّنا، وقال 
أنه جيب أن ادخل جامعة حكومية، فكانت صدمة يل، ألنين خططت أن أدخل جامعة 
خاصة بالكلية اليت أريدها مهما كان جمموعي، ورفض ذلك، ألين سأعاجل حبقنة باهظة 

الثمن ال تصرف سوي من املستشفيات احلكومية وال تباع يف الصيدليات بل الصيدالنية 
ال يعلمون كيفية تركيبها، وال توجد يف كل الدول أيضاً، وإن اشرتينها فسيتكلف العالج 

 كله تقريباً مليون جنيه.
ظهرت نتيجة الثانوية العامة وكان جمموعي اثنان وسبعون باملائة، وحصلت يف 

الكيمياء علي ثالثون درجة من ستون، املادة اليت كدت أن أرسب فيها وأعيدها بالدور 
الثاين. مل تفتح يل سوي كلية آداب وبعض الكليات األخرى كالزراعة وتربية طفل، لكين 

مل أحب أي ختصص منهم، وقبلها كنت سجلت يف اجلامعة األملانية وقد قُبلت فيها 



الرتفاع معدل ذكائي وختطيت امتحان مستوي االنكليزي، فعندما علم أيب بالنتيجة 
غضب مين وترك املنزل، مث قال أنه سيسفرين علي السعودية ونعود هلا مرة أخري لكنين 

توسلت له بأال يفعل فلن أجد هناك مستقبلي، وكانت أمي بدورها هتّدئه. يف احلقيقة مل 
أهتم للنتيجة، بل كنت أفخر أنين حصلت علي ذلك الرقم، ويف النهاية دخلت جامعة 
املستقبل يف القاهرة، جامعة خاصة، واخرتت كلية جتارة وإدارة األعمال، وسّجلت يف 

جامعة حكومية بنفس الوقت وكنت أعاجل علي نفقة الدولة، فصرفت حقنة أعصاب كل 
 أسبوع وكنت أخذها فوق الركبة، إيل جانب بعض األدوية من احلبوب أتناوهلا كل يوم.
من هنا بدأت، عند دخويل اجلامعة حتديداً، بدأت الدراسة وأنا مغرتب، غادر 

والدي ووالديت إيل السعودية، وكان لنا بيتاً هناك وأقاربنا معظمهم يقطنون باخلارج، وقد 
رحل والدي بعد أن خّيبت أمله يف كلية اهلندسة، ومل يعلم حىت اآلن أنين كنت أريد كلية 

 التجارة من األساس وختصصت علمي رياضة من أجل إرضاءه ليس إال.
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 امْ َمر
 
 
 

كانت الدراسة قد اقرتبت، كان هذا يف شهر أغسطس، طقس مصر حارق، 
مكثت داخل املنزل خصوصاً أن الشمس واحلرارة ممنوعان علي أل�ما قد يعرضاين 

النتكاسة، أي حرارة تؤذي األعصاب. فكانت فرتة بقائي يف املنزل علمتين أشياء كثرية، 
يف صباح كل يوم استيقظ اغتسل يف املغطس لدقائق مث أقوم بتحضري الفطور مث أشاهد 
التلفاز إن وجد شيء، وعادتاً ال أجد شيئاً مميزاً، وإذا مّر يومي بشكل ممل أغّري من كل 
شيء بطريقة أو بآخري، فأتابع برامج الطبخ وأقوم بوجبة جديدة مل أتناوهلا من قبل، أو 

أشاهد فيلماً جديداً من احلاسوب أفضل يل، مث أهم بالقراءة، لدي الكثري من الكتب يف 
غرفيت، أكثر من مائة كتاب اقتنتهم يف سنة، ومع بداية السنة اجلديدة انتهيت من قراءة 

مخس كتب فقط، كنت يف الثانوية توقفت عن ذلك، حىت أملئ بقية وقيت أنزل بعد 
املغرب إيل النادي وألعب كرة التنس، األلعاب الفردية أشّجعها، وأشعر يف األلعاب 

 اجلماعية بفوضى وعدم نظام وال أعلم السبب.



أدركت فقط أنين انطوائي عندما اتصل ىب أصدقائي القدامى من املدرسة كي أنزل 
وأخرج معهم، أدعّيت االنشغال أو اإلعياء، استمتعت باجللوس وحدي وممارسة كل شيء 

 وحدي ومل أشعر بأن ذلك مؤملاً .
جلست أمام شاشة احلاسوب وكان عليها حسايب علي موقع التواصل املعروف 

توتري، مل يكن بامسي الشخصي، لكنه كان باسم األبراج الفلكية، وكان ميسكه أكثر من 
شخص، ويكتبون عن ثالث أبراج، برج السرطان والعقرب واحلوت، مل أؤمن باألبراج ومل 

أصّدقها، حني قرأت عنها وجدت معلومات كثرية عّين فيها، ودهشت عندما قرأت أشياء 
عين ال يعرفها املقربني مين، وأعتقد أن هذا شعور كل من يؤمن باألبراج، أنه قرأ ووجد 

صفاته فأحب متابعتها، ويقولون أن مواليد برج العقرب أكثر برج حيب قراءة األبراج، ومل 
 أكن منهم.

مل يبقي سواي من يكتب عن األبراج علي هذا احلساب إال أنا، فتحت 
االستشعارات ألجد الكثري من املتابعني يل يف اليوم الواحد، والكثري من إعادة التغريد 

واملفضلة ملا كتبته عن صفات األبراج، وخّصص هذا احلساب للسرطان والعقرب واحلوت 
فهم األكثر غموضاً وحرية من بني كل األبراج، يعجز الكثري عن فهمهم ويصعب التعامل 

معهم! أي يكن، مل أهتم بكل ذلك ألين كنت انظر للمتابعني، وجدت بالصدفة أحداً 
يعيد تغريده كتبتها عن برج السرطان، وكانت صاحبة احلساب امسها َمراْم َعبد الَعِظيْم، 

كتبته هبذا الصياغة من التشكيل، فتحت صورة احلساب ألجد فتاة شعرها بّين مائل 
للذهيب وعينيها كانتا بنيتان وبشرهتا بيضاء. الصورة مل تشّدين ومل أركز فيها، فهي كبقية 

الصور لعارضات األزياء واملصممات، ومل أكن أعرف من الذي حيّدثين وراء هذه الصورة، 
لكين وبال سبب ضغط متابعة وأنا أعلم أن احلساب ليس ملكي وحدي، ضغطُت زر 

املتابعة وأنا علي يقني أ�ا ستبدأ معي الكالم ألين ال أتابع أحداً وأكتب كثرياً عن برجها، 
وملا فتحت صفحتها وجدهتا تعيد تغريدايت، الكثري منها علي صفحتها، كانوا أربعة عشر 

 تغريده، فشرعت بقراءهتم للمرة الثانية وأري ما أعجبها مما كتبته:
 برج #السرطان هو األكثر مزاجية ما بني األبراج.



 #السرطان حيب أن يأخذ مساحته.
 أكثر األبراج حناناً هم مواليد #السرطان.

مررت بالقراءة حىت انتهيت تقريباً من قراءة تغريدايت فقط، وبعدما رأيت ما قبل 
تغريدايت تغريده هلا ترد علي أحد أصدقائها أو أياً كان من خرجت من صفحتها، ومل 

استشعر شيئاً من التغريدات اليت كتبت عن برج السرطان، حسناً ليس معناه أن الصفات 
يف الربج أ�ا فيها، واألمر مل يكن مقنعاً بالنسبة يل، لكين فضويل وملا أخذت اقرأ عن 

األبراج بالصدفة قالوا يل حرام، حرام ستخسر صالتك، وكنت اقرأ بغرض أن أفهم ما سر 
هذا العلم، تعمقت فيه وكنت استدل من تصرفات األشخاص من حويل علي صفات 
برجهم حىت أمخنه وقليًال ما أصيب خطأ، لكن بداخلي أعلم أن هذا العلم خيلو من 

 املنطقية، فالنجوم ال تدل إال علي الطرق وليس الصفات.
أغلقت الصفحة وفتحت حسايب الشخصي علي موقع تواصل الفيسبوك، وأنا 

 علي انتظار من أن تراسلين بنت َعبد الَعِظيمْ .
كانت علي صفحيت بالفيسبوك رسالة من أمحد ورِهام، بدأت يف قراءة رسالة 

أنا قدمت يف كلية ((أمحد حىت انتهي من حمادثته وأفرغ لرِهام، فكان أمحد أرسل يل نصاً : 
 .))األسنان وأنت؟

كتبت له أنين سّجلت يف كلية التجارة. أمحد كان من الطالب اجلدد، نفس 
دفعيت ونفس احلرية اليت ببداية أول سنة باجلامعة، فكنت أدخل علي صفحة اجلامعة 

وأضيف منها أواخر الناس اليت سجلت فيها أل�م طّالب جدد وأحاول التعرف عليهم، 
وقبلت إضافيت رِهام، فتحت صورهتا عندما قبلت اإلضافة فوراً لكنها مل تفتح معي، 

أدركت أ�ا خصصتها هلا فقط، ومل أري سوي صورة لعينيها، فبقي شكلها مبهماً وظللت 
 أختيل بقية مالحمها كلما راسلتها، ال أحب مراسلة أحد ال أعرف شكله.

آخر حمادثة بيننا كانت عن التقدمي يف اجلامعة وكنت قلق بعد أن دفعت النقود أال 
 .))طاملا أنك دفعت النقود امسك قد قّيد، ما القلق يف ذلك؟((أقبل فيها، فرّدت برسالة: 



كانت رِهام بالفرقة الثانية بكلية أسنان أيضاً، وبدا يل أ�ا تعرف الكثري يف 
اجلامعة فانتهزت فرصة بأن أتعرف علي اجلامعة قبل أن أدخل أول يوم لتسجيل املواد، 

 .))هل ميكنين رؤيتك أول يوم باجلامعة؟((وراسلتها: 
مث أطرقت بالنظر ثواين حنو الشاشة ألري أ�ا قد قرأت رساليت، وانتظرت الرد، 
ومرت دقائق، دقائق ومل ترد، مل حتاول أن تكتب شيئاً حىت، ما هبا؟ كان سؤايل بريء، 

فأنا ال أعلم أحد باجلامعة وسأكون كالتائه فيها أول يوم. مل جتيبين، ولن جتيبيين علي ما 
ظننت، فأرسلت هلا عالمات استفهام، وقرأهتا، لكنها مل ترد أيضاً . زممت شفيت بانزعاج، 

 خشيت أن تكون أساءت فهمي، فأغلقت حمادثتها.
* * * 

قمت ألحضر الغداء لنفسي، فجمعت صحناً من اخلضار وجئت به من الثالجة 
مث قطّعت كل ما به من خس وطماطم وجزر وبصل وفلفل، وأضفت عليهم الزعرت 

وامللح، مث تفقدت املياه علي املوقد وقد غلت يف وقت قياسي فأضفت هلا املعكرونة، 
ورحت أحبث يف األدراج عن ملعقة خشبية ألقّلب هبا املعكرونة، وفكرت فيما قد أضيفه، 

فبحثت يف الثالجة ألجد أنه ال يزال لدي خمزوناً من الدجاج اجملّمد، فخطر يف بايل أن 
أطبخه بالكرمية واجلنب املبشور، كل هذا أخذ من وقيت أكثر من مخسة وأربعون دقيقة، 

وكانوا كافيني بأن اتركهم علي النار ألعود إيل مراسلة رِهام وقد كنت منزعجاً من نفسي 
تعلمني؟ أستطيع قراءة مالمح الناس وحتديد الصفات ((أل�ا ال ترد، فابتسمت وكتبت هلا: 

 .))من خالهلا
وتركت اهلاتف جانباً علي رخام املطبخ ألستدير ناحية املوقد وأقلب الدجاج علي 

 .))فعًال؟((النار، فيما رّدت علي رِهام بعدها بدقائق: 
ملا مسعت صوت الرسالة خطر بذهين أ�ا ستكون هي، فرتكت كل مسببات 

أكيد، وميكنين قراءتك، ((االنشغال وأمسكت هاتفي ألجد رسالة منها، فأسرعت بالرد: 
 .))لكين ال أري صوراً لِك سوي عينيِك، سأكتفي بقراءة عينيِك إن مل متانعي؟



مل أكن أريد أن أطلب منها أن ترسل يل صورهتا حىت ال تتأكد من سوء نييت وإن 
كانت غري ذلك، لكن الكالم معها كان يرحيين، واستمتعت بوصف أشياء فيها، فقلت 

أنِت شخصية كتومة، سليطة اللسان، وعالقاتك دافئة مبن هم حولك، املقربني منِك ((هلا: 
 .))هتتمني هبم كثرياً 

كدت أنسي الطعام علي النار، فرتكت اهلاتف وأنا أري عالمة دّلت علي أ�ا 
قرأت الرسالة. استدرت ألجد أن الدجاج قد طهي جيداً فأغلقت النار ووضعت الدجاج 

يف الصحن، فتصاعدت رائحة شواء حلمها وهي ممزوجة باجلنب والكرمية، وكانت جانبها 
معكرونة وطبق السلطة، نسيت متاماً أنين أحدث رِهام، وأخذت الصحون إيل الصالة 
وجلست علي الطاولة أتناول الطعام يف شراهة، مل انتهي إال بعد ربع ساعة، وفرغت 

األطباق من الطعام، فنظرت إليهم وقد امتألت معديت بأكل شهي، مث �ضت من مكاين 
كل ما قلته صحيح ولكنين ((وغسلت يدي مث عدت ألمسك هباتفي واقرأ رسالة رِهام: 

 .))لست سليطة اللسان
أحسست أنين أخطأت يف قراءة مالحمها، ومل أكن أمخن بالفعل ألين كنت 

يبدو أنين ((، فقلت: ))الفنج شوي((معتمداً علي الفن الصيين لقراءة املالمح املعروف بأسم 
 .))أخطأت هذه املرة لكن أصبت يف صفات أخري

 .))أجل((قرأت الرسالة سريعاً بعد أن طال انتظارها وأنا أكل، وقالت: 
رِهام هل مررِت ((مل أكتفي بالرد، وأردت أن نطيل يف احملادثة، فسألتها يف فضول: 

 .))بعالقات سابقة؟
رفعت عيين من علي شاشة اهلاتف والتفتت حويل ألري الصحون اليت أكلت 

منها للتو، فوضعت اهلاتف يف جييب ورحت أمحل األطباق ألضعهم باحلوض، مث قمت 
بغسلهم وانتهيت منهم يف خالل مخس دقائق مسعت صوت رسالة من رِهام، غسلت 

يدي حتت صنوبر املطبخ وجففتها يف مالبسي، مث أخذت اهلاتف من جييب ألقرأ رسالة 
 .))أجل، ال أريد تذكر هذا الشخص((منها: 

 ما السبب؟. -



حسناً . . . قد رأيته يتحدث مع فتاة غريي، وكان حيبها، فخلعت خامت  -
 اخلطوبة من يدي وألقيته يف وجهه، وكان ذلك يف منزيل.

قرأت الرسالة، وشعرت حنوها مبشاعر من احلزن، ومل أدري ماذا أقول هلا، لكنين 
حاويل أن تنسيه، لكن ال تستسلمي للحزن ((رغماً من ذلك سارعت بالكتابة إليها: 

 .))رِهام، ميكنك أن جتدي شخصاً أفضل منه
 .))ال، ال أريد ذلك((عندما قرأت الرسالة رّدت علي: 

حاولت أن أختيلها وهي أمامي وتتحدث معي، فرأيت فتاة قد انسدل شعرها 
األسود علي كتفيها وأزاحت خصالته خلف أذنيها لتعطيين انتباهها يل وأنا استمع إيل 

 جتارهبا السابقة.
 مث أرسلت يل رسالة بعدها:

 أنا قريبة من أخي وال أريد شيئاً من أحد، هو بالنسبة يل كل شيء. -
ابتسمت عندما قرأت رسالتها وكنت أفكر بأن كالمي حمقاً بشأن أن عالقتها 
دافئة مبن حوهلا، وهذه صفة أحبها أن تكون يف شريك حيايت أو املقربني مين، ألين 

 كذلك أيضاً .
 فليحفظه اهللا لِك يا رِهام. -
 هذا لطيف منك. -

لعل رِهام اآلن شعرت بالسعادة عندما دعوت ألخيها وعربت عن إعجايب بقوة 
العالقة بينهم، فغالباً، من حتبه تريد أن حيبه غريك ويدعو له. والسيما أنين وحيد وليس 
لدي أخوة، فبقيت أدعو هلما بأن حيفظهما اهللا ويرزقها برجل صاحل ترتبط به. بعدئذ، 
أخذنا أنا ورِهام نتحدث عن مواضيع شّيت مث انتهيت منها إيل حني السادسة مساءاً 

، ))ما اسم النادي؟((واستأذنتها بأنين سأنزل للنادي كي أمتّرن، فأرسلت يل رسالة: 
وتذكرت بأن ليس له امساً ثابتاً بعد، فهو صغري وال جيمع سوي عدد قليل من الناس ألنه 

حتت التجهيز، وكان كل املشرتكني فيه من طبقات الدنيا، فخجلت من أقول هلا حىت 



نادي. . . ال تعلمني امسه، هو حتت ((تظن أنين من هذه الطبقة، ورحت أرد عليها: 
 .))التجهيز اآلن، شكله وتصميمه ليس مجيالً 

بعدما ضغط زر اإلرسال دسست اهلاتف يف جييب وذهبت لغرفيت باحثاً عن 
مضرب التنس. متيزت غرفيت مبوقع جيعلها املكان األكثر برودًة يف الشقة، بالنسبة يل كنت 
أتأقلم أكثر يف الطقس البارد وبالرغم من هذا مل أكن ادخل غرفيت إال عندما حيني وقت 

 النوم، فقد ربطتها بذكريات حزينة.
خرجت من الغرفة وكنت حامًال املضرب علي كتفي، سرت يف ممر الشقة إيل أن 

وصلت للباب وتفقدت هاتفي قبل أن أغادر ألين سأفقد االتصال باالنرتنت، فقرأت رد 
 .))هل املقياس لديك بالشكل؟!((رِهام علي رساليت: 

استغربت السؤال الذي سألته يل، وقد توقعت أن تقول يل يف حفظ اهللا، أو 
سوف نتحدث عندما تنتهي، أو أي شيء من اجلمل املعتادة اليت يقوهلا الناس يف هذا 

املوقف، لكنها ألتفتت لشيء آخر، أال وهو الشكل، شعرت أنين آخذ األمور بسطحية، 
وأجل ليس علي أن أهتم بالشكل، توقعت أن تكون رِهام ِمن الفتيات اليت هتتم باملظهر 

اخلارجي لكن بدا يل أنين كذلك، واستدرت ألعطي ظهري لباب الشقة وصببت كل 
كال ليست ((اهتمامي علي أن أرد عليها ألوضح هلا وجهة نظري، ودافعت عن نفسي: 

 .))بالشكل بالتأكيد، أنا عادتاً استمتع فيه أكثر من نوادي أخري كبرية
 .))حسناً ((كتبت يل: 

مل أكن منتظراً ذلك الرد منها، إال أ�ا علي ما ظننت أ�ا مل تقتنع مبا قلته، أ�يت 
 احملادثة بيين وبينا علي هذا النحو وغادرت البيت ألمترن ساعتني أشغل فيهما وقيت.

* * * 
أبليت بالًء حسناً يف التمرين، عند جميء للمرة األويل عّلقت علي فتاتني وقالوا 
أنين ألعب بشكل جيد بالنسبة إيل أول مرة يف تدريب التنس، وكانت شهادة أفخر هبا 
بيين وبني نفسي بعدما عرفت أ�م كانوا يتدربون التنس ألكثر من ستة شهور، أي مل 

يعودوا مبتدأين مثلي، فكنت يف وقت راحيت أطلب منهم اللعب كي أعلو مبستواي ومل 



يكونوا ليمانعوا، وصادفت مرة أن انتهيت من التمرين ورفع املدرب ذراعيه ألعلي 
وحركهما إعالماً بأن وقت التدريب قد انتهي، فأنفض كل من معي من امللعب وكان من 
بينهم فتاة، هي من علقت علّي، لكنها مل تكن مع صديقتها فلما اقرتبت وسارت جتاهي 

حيث كنت أقف علي طرف امللعب وخلفي سور من احلديد الشبكي نستخدمه لنسند 
عليه مضارب اللعب. كانت مجيلة وترتدي احلجاب، وتأيت التمرين مبالبس رياضية 

 متواضعة ذكرتين مبالبسي يف املدرسة.
 ابتسمت وسألتها:

 أين صديقتك؟. -
مل أشعر بغباء السؤال إال عندما تذكرت فجأة أنين مل أري صديقتها سوي مرة 

واحدة ومنذ احلني وهي ال تأيت للتمرين، وكنت قد سألتها ذلك ألفتعل معها حمادثة لكين 
 يف الواقع ال أذكر اسم صديقتها.

 قالت:
 أبداً اعتذرت عن التمرين أل�ا منشغلة. -

 مث تنهدت وقد شعرت أ�ا متعبة رغم أ�ا ال تبذل جمهوداً كبرياً، وأضافت:
 يبدو أنين سأعتذر أيضاً . -

 قطّبت حاجيب متسائالً :
 ملاذا؟. -

 .))أبداً ((نظرت يل وقالت: 
قرأت يف عينيها أ�ا ال تريد إخباري بالسبب وقد شعرت أنين متطفل وحيق هلا 
اخلصوصية، فأومأت برأسي ولفتت جبسدي الطويل ألجلب مضريب من علي األرض، 

وراحت هي األخرى حتمل مضرهبا يف يدها، وأمسكت بزجاجة مياهها من جانب 
املضرب، مث شرعت بالشرب. عندما محلت املضرب علي كتفي استعددت للرحيل، لكنها 
انتهت للتو من شرب املياه ولفت تنظر يل وقد بدا أ�ا كانت تفكر يف شيئاً فأرادت أن 

 تطرح سؤاًال علي:



 يف أي سنة أنت؟. -
 سررت أل�ا حتدثت إيل، فأجبت:

 بالفرقة األويل من كلية التجارة. -
 نفس كلييت، لكنين خترجت منها منذ سنتني. -

مل أشعر أنين صغري أمامها، بل أردت أن اكتسب من خربهتا، فأخذت اسأهلا عن 
العمل يف الشركات اخلاصة والبنوك وأخربتين أن العمل يف البنوك روتينياً للغاية وممل وهذا 
ما صدمت منه، وظننت أن أفضل وظيفة قد يتلقاها طالب التجارة هي يف البنك لكنها 

نفت يل ذلك وبشدة، وحكت يل كم تستمتع بعملها يف الشركات، وكانت تعود منها 
 علي الساعة اخلامسة وتأِت للتمرين مباشرة لتتدرب، فوضح يل سبب تعبها.

 سألتها:
 آسف ما امسك؟ ألنين انسي سريعاً . -

 .))أية. . .((وقالت يف نعومة: 
ورحلت. . . ورحلُت أنا اآلخر ملنزيل وأنا أفكر فيها وكم كانت مجيلة يف ثياهبا 
الرياضي، وملا كنت أعود وأذهب للتمرين وضعت لنفسي هدفاً بأن ألقاها هي، فكنت 

أنتظرها من يوم االثنني للخميس، ويطيل انتظاري كي آِت وأحتدث معها حىت لو دقيقة، 
مث أتابع التمرين، وبني احلني واآلخر أطلب منها أن نتدرب سويّاً، واليوم الذي ال تأِت فيه 

ال أكون نشيطاً، ويشتكي املدرب مين فيطلب أن أركض حول امللعب وشعرت أنين 
 أعاقب علي شيء ال ذنيب له، فكنت أركض حول امللعب مرة واحدة وأعود للجلوس. 

* * * 
كنت جالساً علي جهاز احلاسوب أحتدث إيل رِهام ومل تكن جتيبين، وكانت آخر 

 .))أعطيين رقمك((رسالة أرسلتها إليها: 
وجدت فجأة صندوقاً يظهر يل علي الشاشة وكان حمتواه رسالة من صديقي 

خيربين أنه يريد مين أن أذهب معه ومع أصدقاء املدرسة إيل رحلة بالعني السخنة، لنقضي 
يومان مث نعود للقاهرة، وكانت املغريات بأن اجلو لن يكون حاراً هناك وسنكون أمام 



البحر، فأرسلت له رسالة باملوافقة بعدما وجدت أن كل أعذاري ورفضي للخروج معهم 
 قد نفذت، ومل أكن أري سبباً قوياً جيعلين أرفض التنزه معهم بالفعل.

بعد دقائق رّدت علي رِهام وأرسلت يل رقم هاتفها، فسارعت بإرسال رسالة 
 أخري هلا:

 جيد، سأحفظه عندي. أين أنِت اآلن؟. -
 بالغردقة مع أخي. -

آلو ((قرأت الرسالة ومهمت أتصل بصديقي يف اهلاتف، فأجابين بعد الرنة الثالثة: 
 .))يا ياسر، كيف حالك؟ ِملَ ال تتصل بنا؟

 كان أمراً آخر يشغل بايل فشردت بذهين عما قاله صديقي، واقرتحت عليه:
 ما رأيك إذا ذهبنا للغردقة كلنا بدًال من العني السخنة؟. -
 الغردقة؟. -
 أجل ِملَ ال. -
 ال أعتقد أن حازم سيوافق، ال تنَس أن السيارة ستكون معه. -
 سأحاول معه. -
 إذا أقنعته فال أمانع. -

أغلقت مع صديقي اهلاتف سريعاً ورحت اتصل حبازم وحاولت معه فقلت له أن 
الغردقة أفضل، والفنادق هناك أفضل، لكنه رفض، فحاولت إغراءه باألجانب من 

الفتيات بالغردقة وعاد يرفض أيضاً وقال إن سيارته ال تسمح مبشوار طويل للغردقة، 
وتذكرت حينها سياريت اليت أخذها والدي مين دون أن خيربين بالسبب فاقرتحت عليه 

الذهاب مبواصالت فسألين ما املهم الذي تريده من الغردقة، وسكُت، واعتقدت أننا إذا 
ذهبنا سوف يقوم أصدقائي مبضايقيت ومضايقة رِهام مبغازالت، وتذكرت أخيها وكيف 
سيكون موقفه إذا رآين أنا وأصدقائي وحنن جنلس مع رِهام؟ وماذا سيفعل حينها فينا؟ 

، ووجدت أن ))وأنا يف العني السخنة((كال، أردت أن أصرف النظر عن الغردقة، وراسلتها: 
 هذه أفضل طريقة.



* * * 
استغرقت الرحلة من القاهرة إيل العني السخنة ساعتني يف الطريق ومل يكن معي 

سوي حقيبة صغرية فيها مالبسي وفرشاة أسناين. قمت بإخراجها من حقيبة سيارة حازم 
وكنا مخسة رجال، دخلنا يف جمموعة منزل حازم الذي اشرتاه له أبيه وهو املكان الذي 

دائماً ما نتجمع فيه، رمينا أغراضنا علي األرض وخلعنا مالبسنا مث نزلنا للبحر، ومل نصعد 
منه إال بعد ساعات، إيل أن غربت الشمس وحنن يف البحر، فعدنا للبيت ودخلت ألري 

مالبسنا وأغراضنا علي األرض، ملمت أغراضي يف يدي ومجعتها كلها، فكانت الساعة 
ونظارة النظر وقميصي وسروايل، ودخلت هبم للغرفة الثانية املخصصة للضيوف وكان هبا 
 ثالث سرائر، ألقيت أغراضي علي سرير يف زاوية الغرفة ومنت جبانبهم من شدة التعب.

ياسر، ((استيقظت بعد ستة ساعات من النوم العميق علي صوت حازم اخلشن: 
 .))استيقظ لقد أعددنا الطعام

عقدت حاجيب يف ضيق وفتحت عيين لتقع علي شاشة اهلاتف امللقي جبانب 
رأسي، فكانت الثانية عشر مساءاً، قمت من السرير وأنا أشعر بالثقل يف جسدي كله، 
فتحركت ببطء وسرت من خارج الغرفة بتكاسل، ووجدت أصدقائي بالصالة جالسني 
علي األريكة يأكلون، فانضممت إليهم وأكلت كمية كبرية من األكل كعاديت، وما إن 

انتهيت مجعت األطباق منهم ووضعتها يف حوض املطبخ إيل حني أن أ�ض جمدداً وأقوم 
بغسلهم، لكين رحت أحبث عن ورق لعب، فوجدته حتت شاشة التلفاز، أخذته وجلست 

علي األرض أمام األريكة ومجعتهم حويل يف دائرة وبدأنا باللعب، وقضينا وقتاً مسلياً 
للغاية، ضحكنا كثرياً وأضفت جّواً من املرح كعاديت أحب أضحاك من حويل وأن 

أضحك معهم من قليب، فال أجعل أي مجلة متر علي مسامعي إال وقد علقت عليها 
جبملة جتعلنا نضحك علي نسقط أرضا، ويقول يل أصدقائي أن اجللوس معي جيلب 

 الصحة!.
بعد ساعتني من اللعب والضحك، أردت أن أشعر خبصوصييت، تلك االنطوائية 

اليت أعيشها، تزعج من حويل ولكنها تعّدل من مزاجي وترحيين أغلب الوقت، فأمسكت 



هباتفي وارحتت علي األريكة وأنا أمدد ساقي عليها، فتحت حمادثة رِهام، وأرسلت هلا 
 .))كيف حالك؟ ما رأيك لو العبتك دوراً يف ورق اللعب؟((رسالة: 

أغلقت الرسائل، والتفتت إيل صديقي حازم، فكان يقف يف املطبخ يتفقد الطعام 
 بالثالجة، وقلت بصوت عايل:

 حازم هل لديك أفالم؟. -
 أي نوع من األفالم تّود مشاهدهتا؟. -
 لنشاهد فيلم رعب، فهيثم خياف ظّله. -

نظر هيثم يل ومل يري ذلك مضحكاً وكنت أحب مضايقته بشأن هذه األمور، 
 .))خبري((فابتسمت مداعباً، مث تلقيت رسالة رِهام ونسيت أمر الفيلم، حيث قالت: 

قبل أن أرحل من منزيل قمت بشحن هاتفي رصيداً كافياً ألقوم بتصفح االنرتنت 
وأنا خبارج املنزل، إال أنين يف العادة ال أخذ هاتفي معي يف كل األماكن وال أتصفح 

االنرتنت كثرياً، لكين أردت أن أتكلم مع رِهام، ومل أكن أريد االتصال هبا هاتفياً رغم أين 
أحرتق شوقاً ألمسع نربات صوهتا وهي تعزف نغماهتا بأذين فألوذ بالصمت معها وأدعها 
تقول وتقول وأعدها بأن أكون مستمع جيد هلا وكدت من الشوق أطري هلا، وتساءلت 

 مىت ستبدأ اجلامعة ألقابلها وأراها علي احلقيقة؟.
 .))أنِت متأكدة؟((كتبت هلا: 

 .))أجل((
 .))هل هناك شيء؟((مل تبدو يل كذلك، فعدت اسأهلا بطريقة أخري: 

أبداً، أخي ((ال أظنها انزعجت من اسليت أل�ا بالكاد علمت أنين فضويل، فرّدت: 
 .))غاب طويًال باخلارج وال جييب علي هاتفه

، وأرسلتها ألقرأها، فنظرت حويل بارتباك ))أنا قلقة عليه للغاية((مث كتبت سريعاً : 
وفّكرت يف حل هلا لكين مل أجد، وال أريد أن تشعر بالقلق عليه ألنه بالكاد كبري 

ويستطيع االعتماد علي نفسه، وإن كنت مكانه لن أحب تلقي أيّة مكاملات، ورددت: 
 .))تذكرين املكان الذي كان فيه آخر مرة؟((



كان علي الشاطئ وطلب مين أن أرحل ألن الوقت تأخر، ((قرأت الرسالة وقالت: 
 .))فأخذت منشفته وجلست بالبيت

وسألت نفسي، أخذت منشفته؟ وشاطئ؟ حسناً، فهمت أين قد يكون اآلن 
ال تقلقي عليه يا رِهام، سيعود لك بعد دقائق أو يتصل ((وماذا يفعل، فهدأهتا وكتبت هلا: 

 .))بكِ 
 .))أنا قلقة فقط إن حدث له أيّة مكروه((كتبت يل: 

ال أعتقد ذلك، بال اطمئين، وأنا موجود معك حىت يتصل بِك ويطمئنك، ((
 .))اشغلي وقتك بأي شيء اآلن

 .))حسناً ((
وملا انتهت احملادثة رجعت اقرأها، ومل أجد أن كالمي كان كافياً لطمأنتها، وال 
أريد أن أتركها فتتفرغ بأفكارها ألشياء سلبية قد تكون مل حتدث، فعدت بعد دقيقتني 

 .))أعطيين رقمه ألتصل به، قد جييبين((اكتب هلا: 
أقّدر ((، فرددت عليها كتابتاً : ))شكراً ((قرأت الرسالة وأرسلت رقمه يل، وقالت: 

 .))خوفك عليه وال أريد أن أبقيك كذلك
راسلتين بابتسامة فيما كنت أغلق احملادثة، ورحت أنظر حلازم وقد جلس علي 

 طرف األريكة اليت أجلس عليها، وأمسك جبهاز التحكم يقّلب يف القنوات، فقلت له: 
 اخرت لنا فيلم رعب. -
 أنا أحبث عنه بالفعل، لكن ال يوجد شيء حىت اآلن. -

لقد اتصلت به، وقال أنه سيتصل بِك بعد ((رجعت أنظر هلاتفي، وراسلت رِهام: 
 .))قليل

 .))لقد اتصل ىب للتو((وفوجئت هبا إذ جتيبين يف سرعة: 
 .))حقاً؟((رفعت حاجيب يف اندهاش وسألتها: 

 .))أجل، كان مع فتاة روسية يف البحر، ومل خيربين بذلك((تنهدت قبل أن جتيبين: 



توقعت ذلك أيضاً هلذا مل اتصل به، أو أسبب هلا مشاكل حىت يسأهلا من هذا 
 .))شكراً الهتمامك ىب((ومن أين تعرفينه، وأضافت رسالة أخري: 

صورة الرجال أمجعني قد هتتز يف عيين املرأة من رجل واحد، بينما صورة املرأة يف 
عني الرجل مهزوزة من فكر الرجل، رِهام حتطمت من عالقة فاشلة ال سبب لبقية الرجال 

فيها، أردت أن أعدل هذه الصورة يف ذهنها، وتصرفت معها علي طبيعيت، ويبدو أنه 
 .))ال يوجد بيننا شكراً ((عجبها ذلك، فقلت: 

 نظر يل حازم وقد توقفت يده عن التقليب يف جهاز التحكم، ومتتم قائالً :
 ياسر، لقد وجدنا فيلماً، اترك اهلاتف قليالً . -

عن إذنك اآلن، ماذا ((رمقت حازم بنظرة سريعة، وكتبت هلا رسالة أخري: 
 .))ستفعلني بعدما جاء أخيِك؟

قرأت الرسالة، وردت بعدها بدقائق وكنت وقتها اعتدلت يف جلسيت ونظرت 
باهتمام لشاشة التلفاز املعلقة علي احلائط، فيما �ض حازم من جانيب وأقفل النور لتظلم 

 الشقة، وال يظهر لنا سوي ضوء شاشة التلفاز اليت يبدأ عليها عرض أمساء الفيلم.
مسعت صوت هاتفي جبانيب فنظرت له ألري رسائل متتالية من رِهام يفصل بني 

 الرسالة واألخرى ثواين طويلة، فأخذته، وقرأهتم:
 سأخلد للنوم.((

 تصبح علي خري.
 آه، نسيت شيئاً . . .

 .))أحّبك
قرأت ذلك أكثر من مرة وشعرت بانقباض معديت فجأة وقد ازدادت نبضات 

قليب، ومهما حاولت إخفاء نظرايت اليت انتقلت يف أرجاء الغرفة فقد فشلت، وللحظة، 
 محدت اهللا أن النور قد انطفأ، وال أريد أحد أن يكشفين أحد، وأبقيت األمر سرّاً .

 راسلتها:
 أنا أيضاً أحبك.((



 .))تصبحني علي خري يا رِهام
أغلقت اهلاتف ووضعته جبانيب، مث مسّرت عيين علي شاشة التلفاز وقد شرد بايل. 

وال أعلم يا رِهام كيف حدث ذلك سريعاً، ولكن، أخشي أن أرحل عنِك، وأتركك، فأنا، 
ال أشعر أنِك املناسبة يل، ولكين، أحببتك بالفعل وشعرت جتاهك مبشاعر احلب، وأمجل 

ما يف شعوري أنه متبادل منكِ . أرغب يف محايتك، وأن أغّري فكرة الرجال يف عينيك، وأن 
متارسي حياتك االجتماعية باستقرار كأغلب الناس، فبداخلك مجيل ولكنك ال تظهريه، 

ولكنه مجيل، باطين، وعميق للغاية، وعلمت ِملَ ال هتمك املظاهر، وكنِت حمقة، أنِت 
مدهشة رغم أنين ال أعلم عنِك الكثري ومل أري وجهك كامًال بعد! هالّ تراسليين رسالة 

 بصورتك؟.
 .  ))هال أرسلِت يل صورتك حىت أعرفك؟((قرأت الرسالة، وكان حمتواها النصي: 

وكان ذلك عندما رجعت من العني السخنة، رجعت يف نفس اليوم فجراً، عندما 
شاهدنا فيلم الرعب انقطع النور عن القرية كلها، وكان غريب أن حيدث هذا، ارجتفت 

 أجسدنا من الرهبة وقتما انقطع النور، وسأل هيثم:
 هل هذه ُمزحة أخري من ياسر؟. -

 رددت عليه يف غضب:
 أنا مل أحتّرك من مكاين. -
 أنت تنفذ الشيء قبلها مبدة، ال أحد يتوقعك. -

حتسست األريكة من جانيب وأنا احبث عن هاتفي، وأضئت النور يف وجهه ألراه 
 جالساً علي األرض، أغمض عينيه من شدة النور، وقلت:

 هذا ليس مقلب من مقاليب، النور انقطع عن القرية كلها. -
 أضاف حازم يف مزحة:

 أحدهم أخربين ذات مرة أن اجلن واألشباح تعيش عند البحر. -
أيعقل هذا؟ ال أصدق بوجود تلك الكائنات، رغماً ذلك مل أعلق ألن مشاهدة 

 فيلم الرعب بالكاد أثرت علي أفكارهم، فقلت:



 علينا أن ننتظر حىت تعود الكهرباء. -
وانتظرنا دقيقة، وكنا نري بعضنا من خالل ضوء هاتفي، وفجأة مسعنا أصوات 

كسر، فبدا للوهلة األويل أنه كسر أطباق، وكان قادماً من عند باب الشقة، فالتففنا حنو 
باب الشقة ووجهت الضوء إليه، ألري أنه ال يوجد شيء غريب، لكن الصوت كان 

قوي، قوي للغاية وكايف إلزعاج جرياننا الذين يبعدون عنا بعشرة أمتار، لذلك دفعنا إيل 
أن ننهض ونري ما حيدث باخلارج، فدفعت حازم، وقلت له افتح الباب، ونظر يل مرتدداً، 

لكنه قام، و�ضت خلفه ألضيء له، وعندما فتح الباب، مل يري شيء، تبادلنا النظرات 
أنا وحازم، ومل نفهم شيئاً، لكن، فجأة صرخ حازم وانتفض من مكانه وقد تراجع 

خطوات واسعة للخلف وعالمات اهللع كست وجهه، �ض أصدقائي من مكا�م 
وأمسكوا به وثبتوه يف مكانه، بينما اقرتبت منه وقد شعرت بالذعر حنوه، وكان ميسك 

 بذراعه يف أمل وقال:
 أحدهم ضربين علي ذراعي بأظافره الطويلة. -

من بعدها جاءت الكهرباء وأضيء البيت، فتفرقنا فجأة وكل واحد لف حول 
نفسه يف الشقة وحبثنا علي أغراضنا، فلم جندها، كأ�ا تالشت أو تبخرت. حدث ذلك 
بالفعل، فجمعنا نفسنا وأغلقنا باب املنزل خلفنا باملفتاح وركضنا إيل السيارة يف هلع، مث 
أسرعنا بالركوب وأغلقنا األبواب خلفنا بقوة. يف خالل الوقت الذي كان يدير فيه حازم 

السيارة نظرنا جانبنا لنري سيارة سوداء كسيارات اجليب الكبرية، حقيبتها مفتوحة من 
اخللف ورجًال يدخل فيها تابوتاً، وملا ناديناه مل جييبنا، ومل يلتفت إلينا حىت وركب السيارة 

ورحل، مث انطلقنا بالسيارة إيل بوابة القرية ويف طريقنا تعرضنا حلارس أمن، كان يسري 
خبطوات هادئة وبدا أدمياً طبيعياً، وناديناه هو اآلخر ومل جييب وتابع سري علي النمط 

اهلادئ، هل صوتنا كان منخفض للغاية ومل يسمعنا؟ مل نفهم األمر، ومل نفهم توايل تلك 
 األحداث الغري مرتابطة منطقياً، ومن تلك احلني امتنعنا عن الذهاب إيل العني السخنة.
عدت للمنزل وأحسست بالرعب داخلي، للحظة تذكرت أنين وحيد يف شقة 
واسعة خيلوها نفساً غري نفسي، وكانت فكرة دخول احلمام أصعب من دخول مبين 



الرئاسة، ومع أول ليلة يل بعدما حدث يف العني السخنة مل أشعر بشيء أو امسع شيء أو 
 أري أي شيء فاطمأنت ومنت.

* * * 
هل سأراِك أول ((انتظرت رّداً من رِهام، ومل جتيبين، فعدت أرسل هلا رسالة أخري: 

 .))يوم باجلامعة؟
ومل جتيب أيضاً، رغم أنين سألتها هذا السؤال من قبل. ال أعلم ِملَ تفعل ذلك، 
ظللت أراسلها برسائل كثرية ومل جتيب، فغضبت منها، أردت أن أكلمها، وقد اشتقت 

إليها، وكنت متخيل أن ألقاها يف أول يوم، وقد دبرت معها ميعاداً من قبل وقد اتفقنا أن 
نتقابل يوم األحد، فما هبا اآلن؟ أنا أؤكد علي امليعاد فقط، ماذا حدث هلا؟ هل ندمت 

أل�ا قالت يل أحبك واعرتفت مبشاعرها حنوي؟ أم أ�ا مل تكن حتبين؟ أو تريد معرفة 
حقيقة مشاعري حنوها؟ لقد أصابت عقلي بنزيف من التفكري، ومّر أسبوع ومل نتكلم 

ونزلت اجلامعة ونسيت أمرها ومل أحبث عنها ومسحتها من علي صفحيت، ال أحب هذا 
 النوع من الفتيات، وأنا مل أحبك.

سّجلت املواد، وكان علي أن انتظر لألسبوع القادم ألبدأ الدراسة. عدت يف ذلك 
اليوم من اجلامعة، وكنت أسري كالغريب فيها، فلم أحتدث مع أحد ألين ال أعرف أحداً 
منهم، استغربت من أناس يعرفون بعض ويسريون اثنان أو ثالثة أو أربعة مع بعضهم ومل 
أري أن هناك أحداً يسري مبفرده غريي، شعرت بالغرابة وسطهم، ظننت أن أكون وحدي 

 أول يوم باجلامعة شيئاً عادياً، أو من الطبيعي، لكن بدا أنه ال.
دخلت املنزل وكان بيدي ورقة اجلدول، فقرأت أمساء املواد األساسية اليت 

سأدرسها، وسررت أنين انتقلت من مرحلة املدرسة إيل اجلامعة، والتحرر وأيام أمجل، فهذا 
ما ظننته. قرأت اجلدول للمرة الثانية وكان لدي مواد إضافية فوق األساسية أال وهي علم 

النفس والتفكري العلمي واحلاسب اآليل، وهي مواد يدرسها كل ُطّالب اجلامعة، كان 
بإمكاين اختيار علم اجتماع بدًال من علم النفس أو حقوق اإلنسان لكين رغبت بدراسة 

علم النفس وشعرت أنين قد أتعمق فيه من خالل كتب اجلامعة. عندما استلمت كتب 



اجلامعة امتزجت مشاعري بالفرحة واحلماس ومل استطيع أن انتظر كي أفتحها وأري ما 
هبا، وما سأدرسه، فجلست ومجعتهم حويل وأخذت أتفقد كل كتاب فيهم بقراءة سريعة، 
مث فتحت كتاباً فيهم، وشرعت بالقراءة لكن سرعان ما شعرت بامللل ومل يسعفين ذلك، 

فاللغة كانت سيئة عندي ورأيت أنين حباجة إيل ترمجة كلمة يف كل سطر اقرأه لذلك كان 
 األمر يسري ببطء.

تركت الكتب وفتحت هاتفي علي توتري وحساب األبراج، مل أفتحه منذ مدة 
طويلة. كان أول ما فتحته االستشعارات أل�ا تنهال علي بكثرة، وال اهتم بالصفحة 

الرئيسية ألين ال أتابع سوي ثالثة أو أربعة وهم غالباً حسابات تكتب عن األبراج باللغة 
 االنكليزية، فأترمجها واكتبها ملتابعني العرب أو أقوم بإعادة تغريدها.

فتحت الرسائل، فوجدت َمراْم آخر شخص أرسلت له رسالة، قطبت حاجيب يف 
اندهاش وال أذكر أبداً أنين راسلتها، بل كنت أنتظر منها رسالة، فدخلت علي حمادثتها 

 وقرأهتا من بدايتها يف فضول.
سالم عليكم، هل يل بسؤالك عن اجلامعات اخلاصة؟ ألين أريد التسجيل يف  -

 واحدة منهم وال أعلم أي منهم األفضل.
 رّدت مرام:

 عليكم السالم، حسناً سأسأل لك أصدقائي وأجيبك. -
 حسناً شكراً . -

زاد تقطيب حاجيب وذهلت مما اقرأه، أعتقد إنه أنا من كلمها فأنا الوحيد الذي 
كنت أكرر هذا السؤال بني الناس ألين احرتت يف شأن اجلامعات اخلاصة وقيمة شهادة 

التخرج من كٍل منهم، ولكن، ملاذا مرام؟ وكيف نسيت أنين سألتها؟ وإذا هذا رّدها 
بالفعل فِلَم مل جتيبين؟ مل ترد من األساس، وقرأت تاريخ احملادثة فكان من شهر، يا إهلي، 
منذ فرتة طويلة، لعلها نسيت األمر متاماً، ال يهم، لقد ذهبت وسجلت املواد وقد قّيدت 

 باجلامعة اليت أريدها وانتهي األمر.



فتحت حساهبا ولغيت متابعتها، ومل أالحظ أ�ا غّريت صورة حساهبا فلم أكن 
مهتماً . رحت أكتب بعض التغريدات عن األبراج وأقفلت احلساب دون أن أري 

 االستشعارات.
كانت الساعة قد اقرتبت من السادسة، فأسرعت بارتداء مالبسي الرياضية 

واستعددت لتمارين التنس، نزلت من بييت وأنا أمحل علي كتفي املضرب، وخّيل يف ذهين 
صورة أية، سأقابلها، وقد غبت يوم اخلميس األخري ألين كنت مع أصدقائي، واليوم هو 

االثنني، متنيت أن تكون موجودة، فذهبت، وحبثت عنها، ومل أجدها. شعرت بإحباط يف 
البداية لكنين شرعت باللعب، لعبت بقوة، ودفعت الكرة يف عنف باملضرب، وال أعلم 

من أين امتلكت تلك الشحنات، لكين أيقنت أ�ا من كبت عانيته طويًال من قبل. �رين 
املدرب وأخذ املضرب مين وطلب مين اجللوس، ففعلت ذلك ألين أردت، ومل أكن أريد 

أن ألعب، وحبثت عن سبب ألغيب عن التدريب، فسألت املدرب عن مواعيده بالدراسة 
وقال أ�ا ستكون يوم اجلمعة، أومأت رأسي ويف إحباط، ابتعدت عن امللعب خبطوات 
قليلة والتفتت مللعب كرة السلة اجملاور مللعب التنس، كان يفصل بينهم مقاعد خشبية 

جلست عليها وبقيت أشاهد كرة السلة، وتذكرت عندما كنت ألعبها يف الصف االبتدائي 
مبصر، حيث كنت أدرس هنا، كنت ماهراً فيها وأستطيع تسديد الكثري من األهداف، 

شاركت مبباريات كثرية وكسبنا وأحرزت أهدافاً، دربت جسدي علي الركض لساعة 
متواصلة وكنت قليًال ما ارتاح، بالرغم من ذلك ال أفضل إال األلعاب الفردية، لكين 

استمتعت مبشاهدة املباراة اليت كانت تلعب أمامي، وفجأة أوقفها املدرب وأ�اها وأمر 
الفريقني بالراحة، مث دقائق أخري مّرت و�ض فريقني آخرين ليبدؤوا يف اللعب، ورأيت من 

بينهم أية، إ�ا هناك، غّريت الرياضة، لكنها مل ختربين، ومل فعلت ذلك؟ رياضة السلة 
 متعبة عن التنس، بل قاتلة.

شاهدت املباراة يف محاس مل يسبق وأن كنت فيه وأنا ألعب التنس، ومل أنتظر حىت 
ينتهوا، بل دخلت للملعب وسألت أول أحد صادفته يف وجهي فكان فيت صغرياً، سألته 

عن املدرب وأشار عليه، فكان يقف يف وسط امللعب كموضع احلكم، اقرتبت منه 



ودخلت بني الالعبني، أردت أن تراين، ومل أهتم بالكرة إذا أصابتين أو أ�م يلعبون، 
 فأطلق صّفارة وسألين:

 ماذا تريد؟. -
نظرت حويل وقد تسمرت الالعبات يف مكا�م، وتوقف إحداث صوت ضرب 

 الكرة يف األرض والتفتوا يل، فرددت يف تردد:
 أردت أن اسأل عن مواعيد تدريب كرة السلة. -
 حسناً انتظر سأحتدث معك بعد انتهاء املباراة. -
 اتفقنا. -

رجعت أجلس علي مقاعد كانت داخل امللعب، وخبلفي سور من احلديد 
الشبكي كملعب التنس، نظرت ألية وقد انعكس علي مالحمها إمياءات غريبة، لقد 

تفاجئت من وجودي، ورمبا من سؤايل أيضاً، وبادلتها بابتسامة لطيفة، لكنها مل تنظر يل 
وعادت للعلب، وراقبتها عن كثب. انتظرت دقائق، ومل انتهيت املباراة وأطلق احلكم 

صفارته وأعلن النتيجة يف صاحل فريق املنافس لفريق أية تشاجرت، عال صوهتا يف غضب 
واحتجت علي بعض األحكام اليت أصدرها، وسرعان ما هّدأ من ثورهتا فرتكته، 

واستدارات بعيداً عنه، وملا رأيتها تقرتب حنوي فّردت ظهري واعتدلت يف جلسيت 
 واستعدت للحديث معها، وقد اشتقت ملالحمها.

جلست جبانيب، ومل تتحدث، أشحت النظر عنها وحدقت لألرض ويف عيين 
يتكرر مشهد غضبها وحنقها منذ قليل، فأردت التساؤل عن سبب ذلك، ألين اعتدت 

علي رؤيتها هادئة، ملا لفتت رأسي من فوق كتفي ألنظر هلا رأيت وجهها شاحب للغاية 
 وعينيها امحرتا، خفق قليب قلقاً عليها، واندفعت يف سؤاهلا:

 أنِت خبري؟. -
ساد صمتاً طويًال بيننا، مل أمسع سوي صوت اللعب وضرب الكرة علي األرض 

وتنقلها أمتاراً بني الالعبني، صوت الصفارة وصوت ركض الالعبني يف ملعب التنس 
 خلفي، كل شيء من حويل حيدث صوتاً إال سيدة احلسن اليت آنستاين جبلستها جانيب.



نظرت يل فشعرت بقليب قد توقف عن اخلفقان وكل ما يف رّكز معها يف انتباه 
 شديد.

 هل رأيت ما فعله مدّرب التنس معي؟. -
 .))ما األمر؟((سألتها يف نعومة: 

 قالت وقد غالب احلزن يف نربهتا ونظرات عينيها اليت رأيت دمعة ترتقرق فيهما.
آخر مرة ظل يعلو بصوته علي وشتمين أمام الناس، كل هذا ألين أخطأت يف  -

 قذف الكرة، ونسي أنين كنت السبب يف تعينه هبذا النادي.
ظلت تتكلم كثرياً وتعيد يف مجلها كما قالتها سابقاً، ومل أكن منتبهاً لكالمها 

كلياً، فقد راقبت تلك الدمعة اليت احتجزهتا داخل عينيها وحتاول منعها وبقوة، وكان حمور 
كالمها يدور حول كان املدرب متعجرف معها وأ�ا وّصت له لصاحب النادي بأن 

يعمل هنا، ويف النهاية املدرب طردهتا من التدريب ومل يهتم بتحسني مهارهتا يف التنس، 
ظلت تتحدث كثرياً حول ذلك وعادت كالمها أكثر من ثالث مرات بنفس الصيغة، 

ولكن مل يهمين أيّاً من هذا، وفجأة، توقفت عن احلديث ملا وجدتين ال أرد عليها واستمع 
هلا فقط، وظننت أ�ا حباجة لشخص يسمعها وال يقدم هلا حلوًال، لكين كنت أفعل، 

وكنت ارتكب خطئاً فتعيد قول ما قالته، وأطرقت بالصمت، طويًال، وهي ال تزال تتكلم، 
 لكن، أردت مقاطعتها، فسألتها:

 ما سبب بكاؤك اآلن؟. -
أشاحت بنظرها عين، خشيت أنين رأيت الدمعة يف عينيها، ومل تصمد طويالً . 

انفجرت بالبكاء، وهي تذكر آخر مرة بكت فيها منذ ساعات قريبة. غّطت وجهها 
بعينيها وكانت الدموع تتساقط من بني ثنايا أصابعها، فأشتد خفقان قليب بعنف واقرتبت 

منها، وملا الحظت قرب املسافات بيننا تراجعت قليًال جانباً لئال تسيء فهمي، وقلت 
 هلا:

 أية أرجوِك ال تبكِ . -



وقرّبت يدي من وجهها، ويف تردد كنت أريد مسح دموعها، لكين سرعان ما 
 أزحتهما عنها وسلبت يدي جانيب، ومهست امسها أتوسل إليها.

أنا رجل ضعيف أمام دموع األنثى، وعندما شاهدت دمعتها تتساقط أرضاً 
شعرت بروحي احتبست داخل دمعتها وتساقطت أرضاً معها، وأردت لو أ�ا هتدأ ومل 
أجد طريقة هتدئها، ندمت أنين سألتها سؤاًال كهذا ومل أدري بأن داخلها مشاعر قد 

تعصف يف أي حلظة، ويا ليت أستطيع األخذ بيدها ومساعدهتا، فهل أذهب هلذا املدرب 
وأصفعه ضرباً؟ لكن، هذا ليس احلل، لن أكون بطًال بل سأكون متعجرفاً ويبقي العنف 

 مرتبط بالرجال يف نظرها، وسألتها:
 ماذا يبكيِك؟ هالّ ختربيين؟. -

تنهدت، وأخذت أنفاسها تتصاعد وهتبط، مث مسحت دموعها بأطراف أصابعها 
 وحاولت متالك نفسها، مث قالت بنربة ملؤها احلزن:

 ال أعلم ما ىب. -
 عزيزيت، إ�ا مشكلة النساء أمجعني.

 وأضافت:
أمس كنت أحكي مع والديت وأقول هلا أنا حّظي قليل يف الدنيا، يف أصدقائي  -

 وزمالئي ومن أحبهم، أخندع منهم.
ذّكرتين برِهام، فزممت شفيت يف أسف، ومل أجد هلا رّداً مناسباً لكنين بالكاد أشعر 
بقليب ينفطر من داخلي ألجلها وأنا باخلارج أبدو هلا بارداً، انزعجت من نفسي ألين ال 

استطيع أن أعرب هلا عن مدي حزين هلا، أردت مشاركة مشاعرها معي لعلها هتدأ، 
 فعجزت عن فعل ذلك. وخطر ببايل أمراً آخر خارج املوضوع كله، وسألتها:

 أية ما هو برجك الفلكي؟. -
 احلمل، وأنت؟. -
 شعرت أنك من برج السرطان للحظة. -



مث تذكرت أن هناك صفات متشاهبة بني األبراج، وكدت أن أصدق أن األبراج 
 خرافة اآلن عندما كّذبت توقعايت. أكملت كالمي:

 ال حتزين يا أية أرجوِك، وال هتتمي بأحد، عيِش لنفسك فأنِت تستحقني. -
 هّزت رأسها وأبعدت نظرها عين وقد حدقت إيل الالعبني يف امللعب.

أنا فقط حزينة علي من كنت شخص عطّاء معهم، وميحون كل ما فعلته من  -
 أجلهم يف حلظة.

 أنِت ال تفكرين بطريقة سويّة. -
 نظرت يل يف استغراب، فوّضحت هلا:

كوين عطّاءه وال تنتظري مقابل وال تتوقعي مقابل، بل أقول لك لن يكون  -
هناك مقابل لكِ . أنِت تعطني للناس، ِملَ عليهم أن يعطوك هم أيضاً؟ ِملَ عليهم أن 

 يذكرون ما تعطيه هلم؟ ليسوا مطالبني بذلك، وال أنِت مطالبة بأن تعطيهم شيئاً .
ازدادت مالحمها غرابة، مث أومأت برأسها وجتاهلتين وجتاهلت احلديث معي متاماً، 
وبقينا جالسني جانب بعض ال نتحدث، اكتفينا مبشاهدة املباراة، وكلما نظرت هلا كانت 

ال تلتف يل، بدوت بنظرها غريباً جداً وال أفكر بطريقة سويّة، تفكريي كان شديد 
العقالنية، ال يناسب شخصها. وملا تأخر الوقت رحلت، ورأيت أنه من األفضل أن أرحل 

أنا اآلخر، لكن قبل ذلك قّدمت علي إلغاء لتدريب التنس ومل أشارك يف كرة السلة، 
ورحت مللعب كرة القدم أركض حوله وأنا استمع للموسيقي من مساعات اهلاتف يف أذين، 

 ومل أفكر برِهام أو أية أو سواهم.
* * * 

يف أول يوم دراسة كان فارغاً عندي، هذا ما اكتشفته عندما ذهبت وأخربوين أن 
هذه احملاضرات تبدأ من األسبوع الثاين من الدراسة، فرحت أغادر اجلامعة، وقابلت يف 

طريقي صدفة زميل يل كان معي باملدرسة يف الثانوية، ذهلت أنين وجدت شخصاً أعرفه، 
 ألقيت عليه حتيه وتبادلنا العناق، مث سألين:

 كيف حالك؟ يف أي كلية سجلت؟. -



 أنا خبري، قيدت يف التجارة وأنت؟. -
 أنا بكلية الصيدلة. -

كان ذلك عمرو، صديقي منذ الثانوية وكانت عالقيت به ضعيفة للغاية، لكنها 
أصبحت قوية عندما كنا باجلامعة وهو الوحيد الذي كنت أعرفه فكنت أقابله دائماً بعدما 

أنتهي من حماضرايت، وبقيت شهراً ال أعرف أي أحد يف اجلامعة، فقط كنت أتبادل 
النظرات بيين وبني الفتيات وبني زمالئي من الرجال، أتفحص عينيهم، أردت قراءهتم، 

أردت معرفتهم عن قرب، وأكشف غموض ما خيبئونه يف عيو�م، فكنت فضولياً والعبث 
 يف أسرار غريي واحدة من أسوأ صفايت، لألسف. . . 

بعد شهر من الدراسة كنت أرجع للمنزل أضع كتيب وأوراقي للمذاكرة، وكنت أمل 
سريعاً ألين أقوم برتمجة الكثري من الكلمات االنكليزية، فأمرر عيين بني اللحظة واألخرى 
بني هاتفي علي الكلمة اليت أترمجها مث أعود ألنظر إيل الكتاب، ولكن سرعان ما انسي 

ما قد ترمجته فأعود ألكتب الكلمة مرة أخري ومل مير إال مخس ثوان علي ترمجتها، عانيت 
يف بداية الدراسة، وكنت أعيد ما ذاكرته أكثر من مرة، خصوصاً مادة كمادة اإلدارة اليت 
اعتمدت علي احلفظ والفهم، وهي طويلة للغاية ورغم سهولتها لكين كنت أقوم مبذاكرهتا 

يومياً حىت ال أنساها، وما بني مذاكريت وقراءيت للكتب وحتضريي لألكل كنت أحافظ 
 علي أداء صلوايت وال أفوت فرضاً .

يف املساء تركت كتب الدراسة متاماً، ومددت جسمي علي الفراش وأمسكت 
هاتفي وقربته من وجهي لينعكس ضوء شاشته علي، وفتحت حساب األبراج، لكين هذه 

املرة مل أفتح االستشعارات، بل كتبت بعض التغريدات عن األبراج، مث رحت للصفحة 
الرئيسية ألقرأ بعض التغريدات قليًال فرأيت حساب َمرَاْم كتب تغريدات كثرية متتالية منذ 

 ساعة تقريباً . فأخذت يف قراءهتا:
 اجلميع َيكِذب و ال أّستثين ِمّنا أحد..

 َربِّ إّين ِحباجة إلَيَك ..
 و اعَتِذر عن ُهرويب و ِغيايب ..



مث وجدت تغريدات حلسابات األبراج األخرى فضغطت بيدي وأنا أحرك الشاشة 
 ألجتاوزها بسرعة وأعود أقرأ بقية ما كتبته، فوجدت تغريدات جديدة كتبتها للتو:

 ال يوجد َعاِشق إال و َبكي
الطريقة اليت تكتب هبا، التفاصيل، واستخدامها للتشكيل يف َكلماهتا، اهتمامها 

 باألشياء الصغرية، التفاصيل. . . كم أعشق تفاصيلها.
عندما قرأت ما تكتبه شعرت أنين أحل لغزاً، وحقاً يا َمراْم صدقيت عندما قلِت 
أنِك ستكونني خمتلفة، فأنِت بالكاد خمتلفة متاماً . . . دخلت علي حساهبا الشخصي، 

، وكل ما خطر ببايل، ِملَ مواليد برج السرطان ))َصوت ُبكاء((وقرأت يف ملفها الشخصي 
 يشتهون كؤوس احلزن؟.

ال أستطيع رؤية أحدهم حزيناً وتركه دون أن أخفف عنه، فتحت الرسائل وأنا ال 
أنا ال ((أذكر آخر مرة كلمتها فيها، ومل أفكر طويًال فيما قد اكتبه هلا، وأرسلت هلا: 

أعرفك، ولكن، أريد أن أقول لِك شيئاً . ال حتزين، وأعلمي، أّن هناك أناس حتبك، وتريد 
رؤية ابتسامتك، ويريدون أن تشعري باألمان، فنامي وأنِت مطمئنة أن هؤالء الناس 

 .))حولك وإن مل يكونوا جانبك
تركت الرسائل ورجت اقرأ االستشعارات، فمررت سريعاً علي حسابات كثرية 

كانت تعيد تغريد ما كتبته أو ترد علي بتعليقات فأحيانا أجيب أو أضع تعليقاهتم يف 
املفضلة، عدت للصفحة الرئيسية، أقرأ تغريدات اليت تكتب، ومل تكن َمراْم قد راسلتين 

بعد، وأحدي خصائص رسائل توتري أ�ا خصوصية جداً فلم أعلم هل قرأت الرسالة أم 
 ال.

رأيت حساهبا أمامي علي تغريدة قدمية قرأهتا من قبل، ودفعين االهتمام إيل فتح 
حساهبا مرة أخري، فدخلت عليه وفتحت الصورة ألجد فتاة يف غاية اجلمال، يا إهلي لقد 

ظننت بالبداية أ�ا أحدي عارضات األزياء، لكنها كانت َمراْم، ومل خيّيل يل أنين كنت 
أحتدث إيل فتاة هبذا القدر من اجلمال، وكأن وجهها صمم خصيصاً جلذب الرجال إليها. 



تساءلت كيف تضع صورهتا للمأل، أال ختاف من مضايقات الرجال هلا؟ فبالتأكيد الكثري 
 حياولون الوصل إليها وهي تتجاهلهم.

رأيت أيقونة الرسائل تضيء وقد وصلت يل رسالة للتو، فأسرعت بفتحها، 
أنَت لطيف حقاً ؛ شكراً لك ((ودخلت علي رسائلي بيين وبني َمراْم، فكانت أرسلت يل: 

 .))؛ َكالمك جعلين سِعيدة ..
حني انتهيت من قراءة الرسالة، مل أجد رّداً مناسباً هلا، ورجعت أنظر لصفحتها، 

ونظرت جمدداً يف ملفها، فذهلت ملا كان مكتوباً ! كانت بنفس جامعيت، رأيت اسم 
جامعة املستقبل. . . حسناً، كانت صدفة غريبة، أخذت وقتاً مطوًال حىت أصدقها. هذه 
اجلميلة يف جامعيت، ولكين مل أراها بعد، لقد عرفت الكثري من الزمالء لدي، فبأي كلية 

 هي؟.
وتابعت بقراءة امللف ألجدها كتبت كلية الصيدلة، وتذكرت فجأة عمرو، وكنت 

ألسأله، لكن ال، إذا أعطيته صورهتا سيطلب مين أن أعرفه عليها أو يبحث عنها، 
وبسهولة سيجدها. هنا، خطر شيئاً آخر يف ذهين، وأطرقت بالتفكري فيما مضي، إذ أ�ا 

من جامعة املستقبل، كان بديهياً السؤال الذي سألته إليها قبل الدراسة بشهر عن 
اجلامعات اخلاصة، أي أنين سبق ودخلت حساهبا وقرأت ملفها، ولكن هذه املرة أشعر 

أنين اقرأ كل شيء وأعرفها للمرة األويل، فكيف نسيت كل هذا؟ هناك شيء خطأ جيري 
مل استطع تفسريه، وانشغلت بالتفكري ومل أالحظ أن َمراْم أرسلت يل رسالة أخري، كانت 

 .))ما امسك؟((قد قالت فيها: 
وكنت ساذجاً حينما ظننت أ�ا تسأل بغاية أن تعرفين كمعرفة شخصية، ونسيت 

أنين أحدثها من حساب أبراج، والكثري من املتابعني لديهم الفضول بأن يعرفوا هوية 
الشخص الذي يكتب عن األبراج وهو دائماً خلف الشاشة، رغماً عن ذلك أرسلت هلا: 

 .))ياسر((
ومن بعدها وهي مل جتيبين، وتركتها، وعادت تكتب تغريدات أخري حزينة مل 
اقرأها، فكنت قد �ضت من السرير باحثاً يف أدراج مكتيب عن ورقة وأقالم رصاص، 



قلبت كل أألدراج وفرغت ما هبا وألقيت األشياء املهمة والغري مهمة علي األرض حىت 
مجعت كل أقالم الرصاص بدرجاهتا املختلفة، وخرجت من الغرفة مث فتحت مكتب آخر 
بغرفة الضيوف كان به أوراق طباعة، أخذت واحدة منهم وجلست علي طاولة الطعام، 
أمامي شاشة احلاسوب وورقة وأقالم رصاص، مث حدقت قليًال إيل صورة َمراْم بالشاشة 

 قبل أن أبدأ يف رمسها.
خططت أول خط بالقلم الرصاص وأنا أعلم جيداً كم كنت أكره الرسم منذ 

صغري، ومل أنَس إهانات مدرسني الرسم يل بأين فاشل ولن أصلح لرسم خط مستقيم، 
وعندما يعطون منوذج للرسام الفاشل كانوا يقولون امسي، لكن اعتقدت أنين إذ رمست 

وجه َمراْم وأريتها ذلك ستسعد أكثر، ورمبا تكون طريقة ألتقرب منها، فتابعت وخططت 
 خطاً آخر وقد بدأت برسم عينيها، وقد أصابتين بسهام احلرية.

* * * 
يف اليوم املوافق احلادي عشر من شهر نوفمرب، أذكر ذلك التاريخ جيداً ولن أنساه 
مهما طال ىب العمر. كنت حاضراً حملاضرة علم النفس باجلامعة واصطحبت معي زميلي 
من كلية التجارة، وكان موضوع احملاضرة عن التواصل، عناصرها تتحدث عن االستماع 

والتحدث واإلنصات وطرق التواصل وتأثريها النفسي علي الفرد، وضّمت عناصر أخري 
كثرية ال أذكرها يف الواقع، لكن، عندما كانت الدكتورة تتكلم عن االستماع أذكر جيداً 

أن قطع شرحها دخول طالب من طالب صيدلة بالفرقة األويل، توقفت الدكتورة عن 
 الشرح، ونظرت إليه وسألته يف ضيق:

 ِملَ تأخرت؟ أنت تأِت مبكراً كل حماضرة. -
 تقدم الطالب خطوة حنو الدكتورة وقال آسفاً :

 عذراً هذه أول مرة وستكون األخرية. -
 حسناً ادخل أنت ومن معك. -

كانت تقف فتاة يف اخلارج مل أكن أراها ألن هناك عموداً جعلين عاجزاً عن رؤية 
الفتاة من خالله، وكان الباب يف أول قاعة احملاضرة وأنا جلست علي طرف الكراسي 



اخللفية، وكان أول ثالث صفوف ممتلئني بالطالب، لكن الصفوف اخللفية شبه فارغة 
 ووزع فيها طالب قليلة متناثرين يفصل بني كل واحد ثالث مقاعد تقريباً .

 دخل الطالب ومعه فتاة، تلك الفتاة، أعرفها، لقد رأيتها من قبل، إ�ا َمرامْ .
فتحت فمي وقد ذهلت لرؤيتها، كانت تصعد علي السلم ألعلي وكانت قد 
اقرتبت مين، فتابعت خطوات سريها ومل أستطيع أن أنزع عيين من عليها. عندما متر 

 ختطف القلوب، كان ذلك كالسحر.
جلست بالصفوف اخللفية يل، وفصل بيين وبينها صّفني، لففت رأسي من فوق 
كتفي ألنظر إليها ورأيتها جالسة جبانب زميلها يف كلية الصيدلة، ظننت أ�ا علي عالقة 
به، ورجعت أنظر أمامي لئال تالحظ أنين أحدق هلا، ومل تكن تعرفين أو تعرف مالحمي، 

 ولن تظن أنين جبامعتها يوماً .
مّرت دقائق وكنت ألف برأسي ألنظر هلا فأراها تضحك مع زميلها وأعود ألنظر 

إيل الدكتورة وقد ضخ الدم يف عروقي غيظاً، ومل أمتالك نفسي وأردت لو أن احملاضرة 
 تنتهي ليبتعد عنها وتغادر.

 قالت الدكتورة:
يف احملادثات بينك وبني الناس عليك أن تكون الطرف األكثر استماعاً، حاول  -

فعل ذلك كثرياً، ولن ينجح األمر من املرة األويل، حيب الناس أن يسمعهم وهم يتكلمون 
 وينصتون إليهم جيداً .

كنت مشتتاً، أنظر خلفي يف تردد، مل انتبه للمحاضرة وال أذكر ما كان يقال فيها 
 باهتمام إال هذا اجلزء، والسبب َمرامْ .

 تابعت الدكتورة:
نأخذ مثاًال كاثنني متزوجني، وكانت احملادثة بينهم قليلة أو أحدي الطرفني ال  -

 يستمع لآلخر فلكم أن تتخيلوا مدي جناح العالقة بينهم؟.
 وفجأة صاحت َمراْم من اخللف بصوت واضح قاطع صوت الدكتورة:



وملا الزوجة تقول له طلقين، طلقين، يستمع هلا فيطلقها، وتعود تندم وحتزن  -
 أنه استمع إليها.

ضحكت الدكتورة ضحكة صغرية، فيما ابتسمت أنا والتفتت إليها، كنت انتهز 
أي فرصة تتحدث فيها ألنظر إليها وأحفظ مالحمها يف ذهين، ال أريد أن أنساها. رّنت 
نربات صوهتا يف أذين وحفظتها من أول مرة، مل متلك صوتاً ناعماً أو رقيقاً بل كان قوياً 

وهو ما ميزه وجعلين انتبه هلا أكثر وهي تتحدث. قرأت ذات مرة، أن النساء اجلميالت ال 
 ميلكن صوتاً حلو.

 انطلقت أنا اآلخر ألتكلم ورمبا تالحظين، فقلت بصوت عايل:
 هناك أناساً تعيش بدون مشاعر، تلغي مشاعرها كي تعيش. -

 أومأت الدكتورة وقالت:
أجل، هناك عالقات لألسف يعيشون مع بعض وال يوجد بينهم مشاعر أو  -

 أيّة مودة.
مل انتبه لكالم الدكتورة وكل ما فكرت فيه أن تالحظ ما قلته وتنظر إيل، وملا 

أذنت الدكتورة لنا بأخذ قسطاً من الراحة ظللت مبكاين ألراها متر من جانيب، وقامت 
بالفعل لتنزل علي السلم فنظرت هلا، كانت ترتدي سرواًال من اجلينز األزرق الفاتح وتنورة 
بيضاء طويلة تكشف ذراعيها، بدت فيها أنيقة وبسيطة، وقمت بعدها ألنزل خلفها، وملا 

خرجت شاهدهتا تتحدث مع زميلها، يتبادلون الضحك، كنت أعرف زميلها هذا، 
وأعرف كم ميلك روح الدعابة، رمبا أكثر مين، كنت أحبه يف البداية ولكن بدا أنين 

سأكره، مل أحتمل رؤيتهم طويًال وأخذت أستدير ناحية باب احملاضرة وصعدت ألجلس 
 يف مكاين، انتظر من أن ينتهي وقت الراحة ألراها مرة أخري.

بعد عشر دقائق دخل كل الطالب، ويف آخر الوقت دخلت الدكتورة، ومسكت 
مكرب الصوت يف يدها وبدأت الشرح، وكانت عيين مسّمرة علي باب احملاضرة ويف فمي 
قلماً جافاً ُفسد من كثرة ما وضعته بني أسناين، أفرغت فيه التوتر بقوة، انتظرهتا طويًال، 



ومرت العشر دقائق املخصصة للراحة كأ�م ساعة ورمبا أكثر من ذلك، وأنا يف العادة ال 
 أشعر هبم، لكن تفكريي كله مركز عليها، فأين هي؟!.

 دخل الطالب مبفرده، ومل يصطحب َمراْم معه، فنظرت له الدكتورة وسألته:
 أين زميلتك؟ إ�ا متلك روح مرحة. -
 لقد رحلت لكليتها، هي ال تدرس معنا علم النفس. -
 حسناً ال مشكلة. -

رحلت وأخذت روحي معها. . . وتركت قليب خيفق حىت كاد أن ينفجر بداخلي، 
 وأصبحت احملاضرة مملة للغاية.

ملا خرجت من احملاضرة كنت أعرف أنين سأرجع البيت وأقرأها للمرة األويل ألين 
مل انتبه ألي شيء يقال وسرحت يف خيااليت، ويف ذلك الصوت القوي وتلك األنثى، لو 

 تعلم ما حلَّ ىب ملا تركتين.
تنهدت تنهيدة عميقة ملا خرجت من مبين كلييت ونظرت أمامي، إيل مبين صيدلة 

الذي يبعد عن أنظاري بعشرة أمتار، وتساءلت إن كانت َمراْم فيه اآلن؟ لكن لن أستطيع 
الدخول واقتحام القاعات باحثاً عنها فسأتسبب هلا ولنفسي املشاكل، وقد أطرد، لكنين 

أردت رؤيتها بشدة وأتأمل مالحمها أمامي، للحظة شعرت أن لوحيت اليت اقرتبت علي 
االنتهاء من رمستها ستكون حقيقة، وعندما أريها هلا ستفرح كثرياً ألين سأحبث عنها 

 وأعطيها هلا أول شيء قبل أن أتكلم معها.
رجعت للمنزل بعد نصف ساعة، فتحت املياه الساخنة يف املغطس وأخذت محاماً 
سريعاً ألغسل كل أفكاري مما مررت به يف اجلامعة ذلك اليوم، احلادي من نوفمرب، أكرره 
وأكرر امسها لئال أنسي. حضرت لنفسي الغداء وذاكرت احملاضرة، مع أين بالعادة أذاكرها 

 يف آخر األسبوع وال أعطي االهتمام للمواد اإلضافية أل�ا خارجة عن اجملموع.
ملا كانت الساعة اقرتبت من العاشرة مساءاً كنت يف السرير، وأضأت نوراً خفيفاً 

فوق السرير، فكان مسلطاً علي، رحت أمسك هباتفي ألفتح الرسائل، وكتبت هلا: 
 .))رأيتك مبحاضرة علم النفس اليوم، أين ذهبِت؟ لقد سألت الدكتورة عنكِ ((



انتظرت طويًال حىت ردت، وأفسدت من روعة احملادثة بيننا، الردود املتأخرة جتعلين 
أفقد محاسي دائماً لكنها جعلتين أتلهف هلا، فلما ردت مل أستطيع أن أبادهلا الرد سريعاً، 

 وقالت:
 أجل قد أخربين َزِميلي بذلك((

  لقد رأيت ُكل الناس يف احملاضرة
 .))فَمن أنَت؟
 وكان رّدي:

 هل هذا من حتبينه؟((
 .))ال أعتقد أنِك الحظتين

 جتاهلت سؤايل هلا، وقالت:
 .))جرّبين. . .((

أيعقل أن تكون مهتمة بالتفاصيل إيل هذا احلد؟ عندما قرأت تلك الرسالة خّيل 
يل أ�ا متشي كالرادار وجتري مسحاً علي كل األشخاص واألشياء حوهلا، ومل أختيل أن 
يكون هناك بشراً هبذا الرتكيز فأنا أشتت سريعاً، عندما كنت أكتب عن برج السرطان 

 وأنه يركز يف التفاصيل مل أستوعب أنه يركز هبذا القدر، فكتبت هلا يف حتّدي:
 .))أنا من كانت عيين بنيتان((

 قرأت الرسالة، مث رّدت بعد دقيقتني:
 .))حقاً ؟ عرفتك هكذا بسهولة..((

 شعرت بسخافيت فرجعت أتكلم علي طبيعيت وابتعدت عن املزاح.
 .))حسناً، أنا كنت أجلس أمامك ولكن يبعدين عنك صّفني((

 .))ال ؛ لقد انَتبهت للثالث الُصفوف األويل فقطْ ((رّدت مسرعة: 
أنا مل أكن منتبهاً لشيء إال عندما دخلت وأفقدتين صوايب، وال أعرف حىت اآلن 
أن هناك ثالث صفوف أمامية مملئتني بالفعل إال ملا قالت ذلك، وهذه املرة الوحيدة اليت 

 مل أشك يف ذاكريت!.



 رسالتها وقد شعرت باالنتصار عليها:
 ال أنا كنت أجلس باخللف. -

 .))أريد أن أراك..((وبعد حلظات ردت علي: 
 رفعت حاجيب مندهشاً وقد دّق قليب بشدة من الفرح، وكتبت هلا:

 .))أنا؟ ما السبب؟((
كتبت هذه الرسالة ومل ألتفت أنين أكلمها من حساب األبراج للمرة الثانية، وأ�ا 

قد تكون طلبت هذا كي تقتل الفضول بداخلها وتتعرف علي الشخصية اليت تكتب عنها 
 بطريقة غري مباشرة.
 .))عادي ؛ ال يوجد سبب ؛ أريد أن أراك وفقط((رّدت علي: 

بعدها وافقت، وبالتأكيد مل أكن ألرفض، واتفقنا علي ميعاد لنتقابل فيه وهو 
ميعاد كٍل منا جدوله فارغ، وكان يوم األحد، فوافقت، وكان يومها يوم األربع، شعرت 
أنين سأنتظر الكثري والكثري من الوقت حىت أراها وأجلس معها، ثالث أيام، ثالث أيام 
من اللهفة، أنا أتلهف عليها وأشتاق هلا من جمرد رسالة إلكرتونية فكيف سأكون عندما 

أقابلها؟ هذا جنون، متنيت أال أكون مبالغاً يف مشاعري ولكن ما شعرت به حنوها فقدت 
 السيطرة عليه.

فتحت حساهبا، وقرأت آخر ما كتبته علي توتري، فكانت تغريدات حزينة، 
 واستغربت أمر تلك الفتاة.

يف هذا اليوم، بعدما أغلقت حساهبا رحت أدردش مع زمالئي، وقبل أن أنام 
سالت دمعة من علي خّدي كنت قد حاولت كتمها لكنين عجزت عن ذلك، وبكيت 
كثرياً، وتذكرت َمراْم، وتساءلت هل هي خبري اآلن؟ هل تنام جيداً؟ ال أعلم، ولكن، ما 

قرأته من تغريداهتا نقل يل طاقة سلبية جعلتين أبكي قبل نومي، وحينها أدركت كم 
 العاطفة اليت بداخلي.

* * * 



يف صباح يوم اخلميس كان علي حماضرة من التاسعة للساعة الثانية عشر ظهراً، 
حضرهتا وبعدها علمت من أصدقائي أن حماضرة الساعة الثانية عشر ستلغي، فخرجت 
من املبين ووقفت علي سّلمه أحدق إيل مبين صيدلة، وتذكرت َمراْم، وفجأة رأيتها خترج 

منه وتسري خبارجه، كانت خطواهتا واسعة وكأ�ا تلحق شيئاً ما مهماً، عندما وقعت عيين 
عليها تسمرت يف مكاين للحظات ومجدت، أردت اللحاق هبا لكن ال أعلم ما حل ىب 

 فجأة.
أفقت من خيااليت، وسرت خلفها، أسرعت وفتحت أقدامي خبطوات واسعة، فلم 

أحلقها، أطلقت قدمي للريح ومررت بني الطالب، اجلامعة كانت مزدمحة وقتها رغم أ�ا 
يف أغلب األيام فارغة، وتاهت ما بني الطالب ومل أعد أراها، فتوقفت يف مكاين يائساً، 

 .))مرام!((كنت علي وشك اللحاق هبا، فناديت امسها بصوت عايل: 
مل أبقي يف مكاين طويًال، ركضت ومررت مرة أخري وأنا اصطدم بالطالب يف 
أكتافهم، فرأيتها أخرياً، ومل هتدأ خطواهتا، ناديتها مرة أخري، فالتفتت إيل واستدارات 
جبسدها الرفيع لتنظر يل وأنا آخذ أنفاسي، كنت سأعرفها بنفسي، لكن ملا نظرت يف 

عينيها شعرت من نظراهتا أ�ا عرفتين، فابتسمت ابتسامة لطيفة، وشعرت باحلرية واالرتباك 
أمامها وال أعرف من أين ابدأ، وإذا قلت هلا أنين صاحب حساب األبراج سأشعر 

 بالسخافة من نفسي، أنا ال أؤمن باخلبل الذي اكتبه.
 .))كيف حالك؟((متتمت: 

أومأت برأسها ورأيتها تتحرك من موضعها يف غري ثبات، خطت خطوة لليمني مث 
 تعود ملكا�ا حىت شعرت بتشتت، فقلت هلا:

 ما بِك؟ اثبتِ . -
 ضحكت لتقول:

 ال هذه طبيعيت، أنا أحترك دائماً يف مكاين. -
 أحببت ذلك، وحافظت علي ابتساميت وأنا أحدثها مث قلت:

 أنا صاحب احلساب، كلمتك أمس. -



 لقد عرفتين ال شك، فهزت رأسها مث سألتين يف فضول:
 ما هو برجك؟ ال تقل يل أنه اجلوزاء. -

 أجابتها يف تردد، ومل أكن برج اجلوزاء فأخذت نفساً عميقاً وأدركت أ�ا اطمأنت.
عندما قلت اسم برجي أومأت برأسها وقد ابتسمت، ومل أفهم ما استنتجته عندما 

عرفت برجي أو ما املشكلة بربج اجلوزاء فأصدقائي املقربني منه، لكن كل ما أعرفه أن 
 برجينا متوافقني، أحياناً أتساءل ِملَ يسأل الناس عن األبراج.

 قالت:
 عالقة برجك بالسرطان ممتازة للغاية. -

أجل، للغاية، أردت قول ذلك هلا، وكدت أضحك من داخلي، فمن معرفيت 
 مبواليد برج السرطان وإحاطتهم ىب، هم يفكرون سريعاً بالزواج واالرتباط من أول مقابلة!.

 وقالت يف استغراب:
 كل ما تكتبه عن السرطان فيين! كل شيء!. -

 ابتسمت وعجزت عن التعبري عن مدي فرحي أ�ا تتابع ما أكتبه.
 مث أضافت:

 حوت وسرطان وعقرب، هذه األبراج قوية للغاية. -
هززت رأسي ومل أقتنع بكالمها فماذا قد تعين القوة يف نظرها؟ اكتفيت باملشي 

جانبها علي نفس خطاها، وكانت متشي مسرعة، الحظت أ�ا طريقتها العادية يف املشي 
وال يوجد شيء تلحق به، فلم تكن منشغلة، دعوهتا ألكل احللوى يف حمل جانب 

اجلامعة، فوافقت وأخربتين أ�ا ذاهبة لكافيه جانب احملل لتحضر منه حمفظتها، مث قالت 
أ�ا جتلس هناك دائماً مع أصدقائها، فابتسمت ابتسامة مصطنعة وأنا أذكر أن أحد 

أصدقائي أخربين أن هذا املكان ال يتجمع فيه سوي أصدقاء السوء وطالب أخالقهم 
فاسدة، تركتها حتضر النقود خاصتها وانتظرهتا باخلارج، مث فتحت جييب ألتفقد النقود فيه 

فلم يكن معي سوي مخسون جنيه، وأظنها أ�ا ال تكفي لكٍل منا ألن جمموع احللوى 
 سيكون ستون جنيهاً، وشعرت للتو أنين سأضع نفسي يف موقف حمرج من أول مرة.



دخلنا احملل، رأيتها متيل علي الباب جبسدها كامًال وتدفع الباب جبسدها وليس 
بيدها، كانت طريقة غريبة لفتح الباب لكين دققت النظر فيها، مث جلسنا علي طاولة كان 

حوهلا كرسي وأريكة، انزعجت من الزاوية خاصتها، رغم أن َمراْم كانت جالسة جبانيب 
علي أريكة، لكين طلبت منها أن ننهض فتساءلت عن السبب، وبدوت مرتاحة وهي 

جالسة جانيب، لكين �ضت واخرتت طاولة أخري حوهلا كرسيان من اخلشب، وجلسنا مث 
سألتها ماذا ستطلب، فاعتذرت عن احللوى وقالت أ�ا ال تأكل الشيكوالتا، فطلبت 

مشروباً ساخناً هلا، مث طلبت لنفسي الشيكوالتا وأنا أحسب التكاليف بذهين، وكانت 
اخلمسون جنيه كافية، وسيتبقي يل بعض اجلنيهات، ال بأس، سأرجع للبيت سرياً علي 

 األقدام.
 قطبت حاجيب وأنا اسأهلا:

 ملاذا أنِت ممنوعة من الشيكوالتا؟. -
 هذا موضوع طويل. -

 نظرت هلا باهتمام:
 أرغب مبعرفته. -

 وملعت عيين برتّقب.
ال ((رفعت ساقيها عن األرض وجلست القرفصاء علي الكرسي فتأملتها، وقالت: 

 .))أنا أجلس عادتاً هبذه الطريقة يف أي مكان وال أهتم بكالم الناس
تساءلت بذهين إن كانت قرأت علي مالحمي االستغراب، ال أعلم، لكن بدا يل 

 أ�ا تركز يف مالحمي وكل تفاصيلي.
 هززت رأسي نافياً :

 مل أشعر بالضيق، خذي راحتك. -
 مالت لألمام قليًال وابتسمت:

 أنا أفعل ذلك. -
 ملت حنوها وقلت:



 حسناً ما أمر الشيكوالتا؟ أنِت تعاجلني من مرٍض ما؟. -
ال أعلم حينها ِملَ خطرت ببايل أ�ا مريضة، رغم أنه، ويف العادي، ميتنع الكثري من 
الفتيات عن أكل السكريات حمافظة علي جسدهم وبشرهتم، لكن شعرت بشيء خمتلف 

 يف َمرامْ .
 وقالت:

أجل أنا كنت بالسعودية فرتة، وكانت فرتة امتحانات الثانوية العامة وكنت  -
 أشد يف شعري.

 أمسكت خبصالت شعرها البّنية وهي تتابع:
 شعري مل يكن هبذا الطول!. -

 تأملته ألري أنه يصل إيل كتفيها، وأضافت يل:
هو يطول وينمو اآلن، كانت فرتة الثانوية العامة قلق وتوتر وكنت أضرب رأسي  -

يف احلائط وأجرح يدي، لدرجة ذهبت مرة للمستشفي كي أعاجل وتلقيت أدوية، 
 ويشخصين الطبيب مبرض أعصاب.

خطر ببايل املرض الذي أعاين منه، فشعرت بكم األمل الذي مرت به، لكنها 
قالت يل عن معاناة تعد أسوأ مما مررت به من مراحل، وكانت السلوكيات الغريبة اليت 
قصتها علي فوجئت منها وال أعرف تفسريها فبدا يل أنه مرض غري مرضي، وسألتها 

 ألتأكد:
 ما األدوية اليت تتناولينها؟. -
 كتب يل علي بعض الفيتامينات إيل جانب أدوية أخري. -

ملا قالت يل أمساء األدوية تبني يل أنه مرض آخر، ومل أكن أعرف اسم األدوية اليت 
تتناوهلا جلهلي الشديد بعلم الصيدلة، فأطرقت باحلديث عن موضوع آخر ومل أريد أن 
أحكي هلا عن املرض الذي أعاين منه لئال أشغل باهلا ىب. حتدثنا عن األبراج الفلكية، 
فتحت يل جماًال ألحتدث عنه وتوقعت أن تفعل ذلك، ومل أكن ألخربها مبعلومات عن 
األبراج بل طيلة اجللسة كنت أستمع هلا، شعرت أ�ا ختزن الكثري من الكالم بداخلها 



وتريد من يستمع إليها وتذكرت احملاضرة فكنت صاغي اآلذان هلا ومل يتطلب ذلك مين 
 حماوالت. وقالت:

حنن أربعة أخوات، أخي وأخيت نفس برجك، ولدي أخ آخر من برج  -
 األسد.

وقالت يل عن أمسائهم لكنين نسيت ذلك، وفهمت ملا ابتسمت ملا قلت هلا 
برجي وقد استنتجت بعض من سلوكيايت وأفكاري من خالل تعاملها مع أخوهتا، لكنين 

 ال أظن أن ذلك صحيحاً، فلكل شخص شخصية خمتلفة.
 أضافت:

 أنتم برج بارد للغاية، بطريقة مستفزة. -
 ضحكت وكنت أوافقها علي ذلك، فتابعت:

كنت أخذت سيارة أخي وعملت حادثة هبا، فنزلت منها وظللت أبكي  -
وأصرخ ومل أعرف ماذا أفعل، الرجل الذي صدمته نزل من سيارته وكان سيصرخ يف لكن 

ملا رآين أنفجر يف البكاء وأجهش اعتذر يل وحاول هتدءيت لكن مل يستطيع، فيما بعد 
حبثت عن هاتفي يف حقيبيت واتصلت بصديق يل ليأِت إيل، وبعدها بدقائق كان عندي 

وتناقش مع الرجل فلم يشغل األمر باله سوي أن اهدأ، وبعدها رحل وكان صديقي ذلك 
أخذ السيارة معي ورحلت للبيت، يف أثناء الطريق اتصلت بأخي وقلت له عما حدث 

فصرخ يف، أنِت غبية، غبية!! تفسدين كل شيء دائماً ! وظل يكرر هذا بصوت عايل يف 
اهلاتف، غضبت منه، بل اشتعلت غضباً ومل أمتالك نفسي وكنت سأصدم السيارة مرة 

 أخري بسببه.
 رفعت حاجيب وسكت قليًال ألرتب املوقف يف ذهين، وقلت هلا:

أنا لو مكانه، َمل كنت تصرفت هبذه الطريقة، كانت ألسأل عن صحتك  -
 أوالً .

 حركت أصبعها مييناً ويساراً نافية، وقالت:
 ال، ال، أخي مل يفعل ذلك. -



 تصريف معه بربود، الربود يعصبنا. -
 هّزت رأسها نافية بقوة وقالت يف عصبية:

ال أستطيع، ال أستطيع أن أكون باردة إيل هذا احلد، حاولت ويف كل مرة  -
 أصرخ فيه.

مالحمها، نربة صوهتا، وطريقتها، وإمياءهتا، كلها، تشري إيل أ�ا امرأة حساسة 
 للغاية، بل أكثر مما قد يظن البعض، فابتسمت ابتسامة هادئة، وقلت يف لطف:

 حاويل أن تتجنيب النقد السليب منه. -
بعضاً من حديثنا تطرق ألمور آخري، وتكلمنا عن العالقات، وقد تبدلت مالمح 

وجهها، كانت باردة، حاولت إخفاء مشاعرها خلف قناع بارد لكنين قرأت ما ختبأه 
عينيها، عيو�ا تفضحها. قالت يل أ�ا كانت علي عالقة بشخصني والعالقة فشلت 
بينهم، لكنها مل ختربين عما آسته بعدها، وكنت متأكداً أ�ا عانيت من احلزن واألمل 

أضعاف ما يعانيه البشر، كانت تتحسس من أي شيء، هذا ما الحظته، قالت يل أ�ا 
مزاجية فقلت هلا أنين ال أحب هذا النوع من األشخاص وأميل لالستقرار أكثر، فنظرت 
يل برتدد وحاولت أن تشيح نظراهتا عين ألين ضايقتها، ومل أنوي أن أكون عالقة معها، 
بدوت ثقيل الدم، ومل أكن علي طبيعيت معها، وهذا غريباً، حدثتها عين قليًال، وتبادلنا 
مواقف مشابه من حياتنا، قالت يل ذات مرة أ�ا دخلت علي دكتور متأخرة عن ميعاد 

احملاضرة فقال هلا اخرجي، لكنها صاحت فيه واعرتضت، وطردها وجعلها ترسب يف 
املادة، وقلت هلا حدث يل نفس الشيء أيضاً، كنت يف جامعة حكومية ومل أخربها سبب 

تسجيلي فيها، ودخلت احملاضرة وقلت للدكتور أنين سأحضر فأعرتض، لكنين أخذت 
منه مكرب الصوت وتكلمت فيه، وقلت له أنين سأحضر، وال أهتم إن رسبت أم ال، ومل 
جيعلين أرسب، وتعجب ملا فعلته معه، فالحظت ابتسامة َمراْم واندهاشها من جرأيت، بل 

الحظت أ�ا حتكي يل مواقف معينة كي تثبت يل شيئاً هي ليست عليه يف شخصيتها 
 احلقيقية.

 ابتسمت هلا وطلبت منها:



 تكلمي بصوت هادئ أرجوِك، لقد ُفضحنا يف احملل. -
 مل هتتم مبن حوهلا وبقت تنظر يل وهي ترد:

هذه طبيعيت، ذات مرة كنت أقف عن مبين صيدلة، وناديت علي صديقي من  -
 مكاين يف مبين هندسة، ومسعين ورد علي، كنا نتكلم من مواقعنا.

 عبست واعرتضت:
 لكن، ليس لطيفاً أن تكون فتاة مثلك صوهتا عالِ . -

توّرد خديها خجًال وقد ابتسمت ابتسامة واسعة لتخفي خجلها الذي استمتعت 
 برؤيته، وقالت:

أعلم ذلك، لذا أنا أحاول أن أجلس مع ناس هادئة كي أصبح مثلهم، أو  -
 مثلك. . . 

 أجل حاويل. -
أومأت برأسها وأطرقت النظر لألرض وشعرت أنين ضايقتها من نقدي السليب هلا، 

وهيأ يل أن هناك من سبقين بذلك النقد فرمبا قد أكون ذكرهتا بشيء آخر، وأسرعت 
بفتح موضوع آخر معها، وفوجئت أن مواضيعنا لّفت لرتجع إيل العالقات، وقالت يل أ�ا 

تدخل يف العالقة ومن داخلها ال حتمل نيات سيئة، تدخل العالقة وهي تأمن للطرف 
 اآلخر وال تضع شكوك، لكن الناس دائماً ختذهلا. زممت شفيت علي حظها وقلت هلا:

 عليِك أن تكوين حذرة أكثر من ذلك، الناس ليسوا طيبني. -
 حّدقت إيل وهي تزيح خصالت شعرها خلف أذنيها:

 حاولت بالفعل لكين فشلت يف كل مرة. -
كالمها كله ينم عن حماوالت نتيجتها واحدة وهي الفشل وبدا يل أن ليس لديها 

 خربات يف احلياة، فسألتها:
 كم عمرك؟. -

 أجابتين يف دون تردد:
 اثنان وعشرون، وأنت؟. -



 أنا بالتاسعة عشر من عمري. -
 صغري. . !. -

 ابتسمت وقلت يف سخرية:
 أجل، هل أناديِك بسيديت؟. -
 ال متزح. -

 شعرت بالتوتر، وقد فقدت روح الدعابة، مث قلت:
 حسناً سأكف عن ذلك. -

أحسست بتوتر داخلي فأسرعت بإمساك الشوكة، وقد تبقي جزءاً صغرياً من 
احللوى، فقطّعتها، وقد تعثرت يدي ووقعت الشوكة مين علي الطبق حمدثة صوتاً عايل، 

 فارتبكت ونظرت حويل، ابتسمت َمراْم وقالت يل:
ال بأس، أنا كنت مثلك ال أستطيع استخدام الشوك والسكني لكنين تعّودت  -

 بعد ذلك.
 مل يكن األمر كذلك، رغم هذا هززت رأسي وقلت:

 أجل هذا حيدث معي دوماً . -
ومحدت ريب أ�ا مل تري توتري، لكنين مل أصدق ذلك، كنت مكشوفاً أمامها، 
وهي ال تفّوت أيّة تفاصيل. نظرت للطبق وقد قطعت احللوى وقسمتها إيل قطع صغرية 

حىت ال أمسك الشوك والسكني معاً جمدداً، مث وضعت قطعة من احللوى يف الشوك، 
 وقربتها من فمها وقلت:

 خذي. -
 صدقين أنا ممنوعة منها. -

 طاملا مل تعرتض علي طريقة إطعامي هلا أحلحت عليها، وقلت:
 ال أحب تناول الطعام وحدي صدقيين. -

 وتذكرت أنين كل يوم آكل وحدي وال أعلم مل صنعت هذه الكذبة وصدقتها.
 كال، ُكل أنت، صدقين لو ممكن كنت أكلتها منك دون أن تدعوين. -



بعدما أحلحت عليها رفضت، فأكلتها أنا وأ�يت الطبق يف دقائق بينما كنا 
نتحدث وتراقبين يف سعادة، وكنت أجهل حقيقة مشاعرها حنوي يف تلك اللحظة، وبدت 

 عينيها غامضة ومربكة، مبهمة للغاية ال استطيع قراءهتا.
نظرت هلاتفي الذي تركته علي الطاولة أمامنا، وفتحت صفحة األبراج أمامها، 

آلو يا ((لكنها مل تلتفت لشاشة اهلاتف، جاءها اتصال مفاجئ فرّدت مسرعة، وقالت: 
 .))أمي

 .))أنا يف اجلامعة، مع صديقي((مث أضافت بعد حلظة: 
الحظت كلمة صديق اليت قالتها وقد شعرت بالفرح داخلي. َمراْم أخربتين أثناء 
جلستنا أن عالقتها بوالدهتا جيدة، ومل ختربين الكثري عن والدها لكنها قالت أنه يدللها 

دائماً عن بقية أخوهتا، وأنه حيبها كثرياً واشرتي هلا سيارة لتستقل بنفسها، ومل يعودوا 
للسعودية، وكانت حياهتا يف السعودية مأساة، وجاءت هنا يف مصر حتررت، لكن التحرر 

كان يف املستوي املنحدر، ارتدت سراويل ضيقة، والحظت صوت ضحكة عايل هلا 
وطريقة جلوسها ومصافحتها وقرهبا لشباب اجلامعة من خمتلف األعمار والكليات، 
الحظت كل ذلك وحاولت تقبله، وقد تقبلته بالفعل، وأردت أن أغري منها لتكون 

 أفضل.
أطرقنا بالصمت طويًال بعد أن أ�ت املكاملة، ووضعت هاتفها جانباً فيما 

أمسكت هباتفي من التوتر ومل أجد شيئاً قد يقال، فحدقت يل مطولة، والحظت بطرف 
عيين أ�ا تتأمل مالحمي ببطء، مل أريد أن أنظر هلا وبقيت مستمتعاً بامرأة مجيلة جتلس 

 معي وتنظر يل، وتساءلت فيما قد تفكر؟.
 نظرت للساعة، اقرتبت من الواحدة ظهراً، فقلت هلا:

 عندي حماضرة بعد مخس دقائق. -
 وأنا أيضاً . -

 .))هيا بنا إذن، سأوصلك معي((�ضت من الكرسي وقلت: 



دفعت النقود، وكانت قد رفضت ذلك، لكنين تشاجرت معها، وبالنهاية كان 
احلساب قليل وكانت متلك مائة جنيه فدفعت أنا، وغادرنا وأنا أخربها بأن تردهم فيما 

بعد، فابتسمت وقالت سأفعل. خرجنا من احملل، وسرنا بعيداً عنه، وقد اقرتبنا من 
 اجلامعة، توقفت يف مكا�ا فجأة، فنظرت هلا متسائالً :

 ماذا؟. -
 أبداً، سأذهب ألجلس مع أصدقائي قليًال مث أحضر احملاضرة. -
 حسناً فهمت. -

ووقفت أمامي مث فتحت ذراعيها ومالت علي، عانقتين وقد احتجزت جسدي 
بني ذراعيها، جعلتين أشعر بقشعريرة يف جسمي كامًال، وأحسست بأذين تلتهبان، إ�ا 

املسئولة عما يصيبين، أحيت يف مشاعر جمهولة وغري مرغوبة، وأدركت أنين مل أكن ألشعر 
بذلك من وقت طويل، تلك الرعشة، عندما تصيبك تدرك أنك حتب هذا الشخص 

 بالفعل، وقد ُهيمت فيِك ِعشقاً يا َمرَام.
بقت يدي جانيب مسلوبتان ومل أضعها عليها من فرط الدهشة. كان عناق قصري 

 لكنه أثار ّيف الكثري.
 رجعت للخلف وقالت:

 لقد سعدت برؤيتك اليوم. -
وضعت يدي علي قليب للحظة وقد شعرت خبفقان صعق صدري من الداخل، 

 وقلت:
 أنا أيضاً . . .  -

 مالت رأسها ناحية كتفها وهي ترمش بعينيها من الشمس، مث متتمت:
 وداعاً . -

استدارت وقد اجتهت للكافيه الذي تضع فيه حقيبتها، فيما استدرت وذهبت 
للجامعة، وسرت بعض اخلطوات، مث عربت الرصيف، ومسعت صوتاً من خلفي، فكانت 

 هي:



 سأتصل بك؟. -
أجل، ستكون ممن أتصل ((لففت وجهي باهتمام حنوها، ورأيتها تأومأ برأسها: 

 .))هبم
كانت حتدث نفسها إيل، وفهمت ما عانيته، أعلم أن مواليد برج السرطان 

يصعب التعامل معهم وكثرياً ما يتجاهلون الناس ويتوسلون إيل من حيبوهم وال يرحيهم 
الشخص الذي حياول الوصول إليهم بسهولة، وهذا ما أدركته يف اليوم التايل عندما 
راسلت هلا رسالة، وقد طلبت مين رقم هاتفي فأعطيته إليها وأخذت رقمها، وبقينا 

نتحدث بالرسائل، فتحت صورهتا ومل تقل مجاًال عن احلقيقة اليت رأيتها عليها وشعرت 
 أنين أكثر الرجال حظاً علي األرض.

رحلت وأنا أمحل عطر نسائي فوق عطري، وكنت أستنشقه وأذكر روعة إحساس 
 العناق، فاجأتين لكين سررت.

* * * 
ألقيت عليها حتية الصباح، فقالت يل أ�ا قد استيقظت للتو، وأخربهتا أنين ذاهب 
للعني السخنة فأرسلت يل صوراً كقلوب ووجوه تضيء عينيها بقلوب، استنتجت محاسها 
وفرحها، ودعوهتا معي يف مزحة، لكنها قالت أ�ا منشغلة بسفر والدهتا، وطلبت منها أن 
نتقابل مرة أخري فطلبت أن تصوري يل جدوهلا ألعرف مواعيدها، لكنها هترّبت، وقالت 

أ�ا منشغلة، قلت هلا أعلم، فلم ترد، وسأهلا ماذا تفعل فقالت أحدث صديقني يل، 
أردت أن اسأهلا ما عالقتها مع الرجال، إ�ا تعرف الكثري من الرجال وال أذكر أ�ا 

حدثتين إال عن واحدة فقط من صديقتها وتدعي كارال، وال يوجد سواها تقريباً، حىت 
 أختها مل تتحدث عنها كثرياً .

أغلقت معها احملادثة وأنا مل أحدد ميعاد ألقابلها، عندما سألتها عن يوم األحد 
وأننا كنا سنتقابل فيه من قبل مل جتيب، قلت هلا أحس أنين ثقيل عليك، فلم ترد أيضاً، 
لكنها كانت تقرأ رسائلي، ومل أفهم ما فعلته. إ�ا تشبه رِهام، األخرى من نفس الربج، 

 لقد جننت منكم للتو.



مّر ذلك اليوم بسالم، ومل أذهب للسخنة، أعلم جيداً أن ما حدث فيها لن جيعلنا 
نذهب إليها مرة أخري، جلست يف املنزل وذاكرت، ويف اليوم التايل مل أتصل هبا، ال أريد 

أن أكون سبب إزعاجها، رغم أ�ا كانت جيدة معي أمس، هل كانت تتصنع إذن؟ ال 
 أظن، كانت علي طبيعتها معي، ومل أعلق علي شيء فعلته كي تتصرف علي راحتها.
ليًال فتحت حساهبا من شاشة احلاسوب وأنا أضع أمامي الرمسة ومل تكن قد 

اكتملت بعد، رتبت األقالم جانيب ومسكت بالفعل بالقلم وكنت ألفتح صورهتا فرأيت 
أ�ا غريت الصورة اخللفية للغالف وكانت عبارة عن لوحة بيضاء عريضة قد ُرسم عليها 

صورهتا بثالث انفعاالت، وهي تضحك وهي هادئة وهي مبتسمة، وكانوا بالقلم اجلاف، 
أي مستوي أعلي مما أرمسه من الرصاص، ال أعلم من رمسها لكنه مل يبدو رّساماً، فلم 
تكن مجيلة للغاية أو حمرتفاً، وهكذا ظننت، فبدا يل أنه صديق من أصدقائها. شعرت 
بالغضب والضيق، ومل أكن أحب أن أهدي شيئاً ألحد قد سبق وأن تلقاه من غريي، 

أحببت أن أعطيها شيئاً مميزاً وجديداً مل تتلقاه من قبل، فكّومت الورقة وأفسدت الرسم، 
وأمسكتها يف يدي و�ضت من الكرسي مث ذهبت للمطبخ، وقبل أن ألقي هبا قطعتها 

ومزقتها لقطع أوراق صغرية، أدركت أنين مل أريد أن أهاديها شيئاً مميزاً بل شعرت بالغرية 
 داخلي، وأشعلت مشاعري وال تدري ما فعلته ىب، هي ال تشعر بشيء.

ملا فتحت حساهبا وجدت صوراً قد وضعتها، فكانت األويل لذراع رجل قد برزت 
عروقه، واألخرى لذقن طويل وكثيف، والصورة األخرية لنغزتني يف الوجه، هذه عالمات 
اجلمال لدي الرجل كما أعلم، وضعت فوقهم قلوب وأشياء سخيفة كهذه، تضايقت 

وذهبت لغرفيت، ألقف أمام املرآة وأري وجهاً امتلئ خديه باحلبوب ومل أكن أملك نغزتني، 
 ومل نظرت لذراعي كانت عروقي غري بارزة، فمكا�م متلون باألزرق.

رأيت يف املرآة وجها وضع علي أنفه نظارة طبية للنظر، ومل أكن وسيماً، أنا شاباً 
عادياً، عادياً جداً ال شيء يف ظاهري مميز، وكنت رفيع ومل أملك عضالت يف بدين أبداً 
ومل أكن ألبين عضالت جسدي يوماً وقد أهلكت عيين من القراءة فضعف نظري وقل 

تركيزي، وإذا تركت ذقين تنمو لن تكون مجيلة ألين جربت ذلك بعد نتيجة الثانوية العامة 



وشعرت أنين كئيب للغاية، الذقن ليست عالمة من عالمات اجلمال، لكن املصممني 
استخدموا عالمات االكتئاب موضة السنة لتكون جذابة، وإذا تركتها تنمو أيضاً ال جيب 
أن انسي أن احلبوب ستفسد مجاهلا ولن استطيع حالقتها. ليس لدي نغزات بالوجه وال 

أستطيع أن أبين عضالت يف جسدي ألظهر عروقي، فقد منعين األطباء عن محل األثقال 
 وممارسة أي رياضة غري املشي كي ال أرهق نفسي وأتعرض إيل انتكاسة.

نظرت لنفسي يف املرآة وأنا أقارن الصور ىب وتأكدت أنين ال أمتيز بشيء قد 
يعجب َمراْم، وأن مثل هذه األشياء قد توقعها يف اإلعجاب، لكنين أردت أن حتبين، كما 

 أشعر حنوها.
وسألت نفسي للحظة، هل أنا حقاً أحبها؟ وإن كنت كذلك، فعلي ماذا أحبها؟ 

 ال شيء قد فعلته جيعلين أحبها.
فكرت بأن أتقرب منها بالنحو الذي أستطيع أن أكون فيه متميزاً، ومل أجد شيئاً، 

فكالنا من عامل آخر، هي هلا أصدقاء كثريين وأنا انطوائي، هي يف كلية عملية وأنا يف 
 كلية نظرية، هي من بيئة متحررة وأنا أهلي من بيئة متشددة ومتمسكني بالدين.

لقد ُشغل بايل هبذا األمر طويًال، ومل أتركه إال أن وجدت له حَالً، فدلفت سريعاً 
لكلية صيدلة يف اليوم التايل، ودخلتها باحثاً عن أطباء يدرسون الكيمياء العضوية، قالوا 

يل بالطابق الثاين، حبثت عنهم فلم أجدهم، اضطررت للبحث عن املعيدين، قالوا يل 
بالطابق الثالث فصعدت جمدداً ودخلت غرفة املعيدين، مشمت رائحة املعامل وسألت عن 

معيدين الكيمياء العضوية، فأجابوين أ�م قد يكونوا بالطابق الثاين، وقد أجن، وعندما 
نزلت علي الدرج رأيت معيدة، فسألتها قالت إ�ا معيدة يف الكيمياء العضوية، تشبثت 

 هبا وقلت:
 أريد أن أجلس معك قليًال لتشرحي يل شيئاً، فضًال منك. -
 حسناً ولكنين لست متفرغة اليوم. -
 إذن مىت قد آِت لِك؟. -
 غداً سأكون متاحة من الساعة الثانية. -



ملا راجعت جدويل بذهين وجدت أنين منشغل يف ذلك الوقت، وسألتها عن 
مواعيد أخري فلم أجد أيّة توافق بيين وبني مواعيدها، ورحلت أحبث عن عمرو، اتصلت 

به ألجده جالس يف مطاعم اجلامعة، طلبت منه ورق الكيمياء العضوية، لطاملا كان 
يشكو منها، ملا أعطاين إياها قرأهتا يف البيت، وفهمتها، وطلبت من خالد الطبيب أن 

يشرحها يل ففهمتها يف خالل نصف ساعة وقد كان معي ورق منهجهم كلهم، ولكن، 
تذكرت أم َمراْم عمرها اثنان وعشرون عاماً، أي أ�ا لن تكون بالفرقة األويل، وقد ضاع 
كل جمهودي علي ال شيء، فهمت الكيمياء العضوية وأنا ال أحب الكيمياء وكم كنت 

أكرهها، وعانيت منها، لكن فكرت إن فهمتها وجلست أذاكرها معها سأقضي وقتاً 
أطول ألستطيع أن أكون قرهبا، فجأة أدركت أ�ا أخربتين أ�ا بالفرقة الثالثة من كلية 

صيدلة وكنت قد نسيت ذلك. أعلم أن الفرقة الثالثة ال تدرس الكيمياء العضوية، بل 
يدرسون عن األدوية بتعمق أكثر، وتعد الكيمياء العضوية مقدمة ملنهج صيدلة األساسي، 

فألقيت بالورق، وضربت رأسي باحلائط أفكر، ال يوجد حل يف ذهين، لكن مع ذلك، 
كنت أردد بداخلي، سأقرتب منِك يا َمراْم وآِت برأسك. (معين آِت رأسك بالسعودية 

 أنين سآيت هبذا الشخص وأحصل عليه).
ذهبت يف اليوم التايل لكلية الصيدلة وقد انقلبت معديت من رائحة األدوية يف 
ذلك املبين لدرجة أنين اشتكيت إلدارة اجلامعة لكنهم قالوا أنه ال يوجد أي حل هلذا 

 األمر، ال أعلم ِمل أتعذب لكل هذا، كان بإمكاين أال أفعل هذا.
حبث عن معيدين الكيمياء العضوية، ووجدت واحدة منهم يف الطابق الثالث، 

 وقفت أمامها وسألتها:
 أريد أن أسألك عن أمراً يف التفاعل الكيميائي للكربون. -

 قطبت حاجبيها وسألتين:
 كيف ذلك؟. -

 مل أدري أن سؤايل غريب، فعدت أشرح هلا:
 هناك تفاعالت بالكربون ورموز ال أفهمها. -



 بأي فرقة أنت!؟. -
 أنا؟ . . . بكلية التجارة. -
 ما أيت بك إيل هنا؟. -

 هززت كتفي بال مباالة:
 أنا هنا أسأل عن شيء وأريد إجابة. -

مث أريتها ورقة لدي كنت أكتب فيها تفاعالت كيميائية، فأخذت تقرأها، وقالت 
أن هذه التفاعالت جديدة عليها ال تفهمها، فسألتها أين قد أذهب، وردت بأن هناك 
دكتورة يف غرفة بآخر الطابق قد يكون لديها فكرة، ملا دخلت وجدت بعض الطالب 

متجمعني حول الدكتورة وكانت تشرح هلم، رأتين وشعرت بأنين وجه جديد عليها، 
 .))تفضل((فأوقفت شرحها وقالت: 

اقرتبت من مكتبها ووضعت أوراقي اليت كتبت فيها حبثاً عن مادة كيميائية 
جديدة، ما جعلين أكتب عنها رغم كرهي للكيمياء أن موضوعها مرتبط بشدة من 

الفيزياء، وكنت طالباً متفوقاً يف مادة الفيزياء، والكيمياء أيضاً لكن الثانوية العامة أفسدت 
كل شيء، مل أدع ما حدث يل بالثانوية أكره املواد، وكنت قد قدمت حبثاً عن تلك املادة 

يف املدرسة بالثانوية وتلقيت إعجاباً من املدرسني ألن املوضوع جديد للغاية ومل يكونوا 
مدركني له، وأضفت هلم أفكاراً الخرتاعات وأعطيتهم طرق صناعتها، لكنهم قالوا يل أن 

هناك حفلة موسيقي باملدرسة فاعتذروا يل عن تقدمي حماضرة يف هذه املادة، وقد وصل 
األمر إلدارة شرق مدينة نصر ومسئول التعليم عن طريق مديرة املدرسة لكنهم مل يهتموا 

ىب، ودخلت يف الثانوية العامة ونسيت األمر، وها أنا أعيد البحث فيه بنتائج متقدمة 
وعرضتها علي املعيدة فلم تفهمه، ووضعت األمل بالدكتورة بأن تفهمه، وأن تشرح يل 

األجزاء اليت عجزت عن فهمها، وأظهر أمام َمراْم أنين ذو علم وشأن، وأعجبها بالطريقة 
 اليت قد أبرع فيها، وليست ما حتبه هي.

 رفعت الدكتورة رأسها حنوي ونظرت إيل من فوق النظارة لتسألين:
 ما هذا؟. -



 يا إهلي هي األخرى ال تعلمها، بأساً، فشرحت هلا وقلت:
هذه مادة تدعي اجلرافني، الوحيدة علي األرض ثنائية األبعاد، قد خيرتع منها  -

 اخرتاعات مذهلة يف السنني القادمة.
 هّزت رأسها وقالت:

 مل أمسع عن هذه املادة من قبل. -
لقد مت اكتشافها يف سنة ألفان وستة ومل يتحدث عنها أحد إال يف سنة ألفان  -

وأحدي عشر وكنا منشغلني بالثورة ومل نتابع شيء، وحصل عاملان علي جائزة نوبل يف 
 الفيزياء الكتشافها.

 قاطعتين عن الكالم ومل أدرك أنين قد حتدثت كثرياً :
 أنا ال أدرِّس الكيمياء العضوية، ما اسم الدكتور اخلاص بك؟. -

تلعثمت يف القول وتساءلت ِملَ دلتين املعيدة إيل هذه الدكتورة إذ مل تكن تدرس 
 الكيمياء العضوية.

 أنا بكلية التجارة. . .  -
ضحكت يف سخرية وضحك الطالب املوجودين أيضاً، مل أفهم السبب، نظرت 

 هلم بغرابة وأنا أسحب الورق اخلاص ىب حنوي، مث قالت الدكتورة:
غريبة. . . حسناً ! اترك يل الربيد اإللكرتوين اخلاص بك وإذا وجدت شيئاً  -

 عن هذه املادة سأرسل لك.
أعجبين هبذه الدكتورة أ�ا رحبت بفكرة البحث عن املادة ومل هتتم أو تعلق علي كلييت 

رغم أنين مل أفهم حىت اآلن سبب ضحكهم، وملا أعطتين ورقة وقلم ألكتب بريدي 
اإللكرتوين كنت قد نسيته، وكتبت هلا بريداً خاطئاً، وغادرت غرفتها ونزلت من علي 

الدرج وأنا أحاول تذكر الربيد، وأدركت ملا خرجت أنين قد كتبت بريداً خاطئاً، فأخذت 
أضرب جبهة رأسي بيدي، وملا رجعت للدكتورة بعدها بيوم مل أجدها، وسألت عن 

 مواعيدها فقالوا أن امتحانات نصف العام اقرتبت وبقت بعد أسبوع واألطباء لن يأتوا.
* * * 



انشغلت بامتحانات نصف العام، ومل أكن قد اتصلت مبَراْم أو حىت كلمتها علي 
رسائل تويرت، لكنين فوجئت يوماً بأ�ا أرسلت يل إضافة علي الفيسبوك، واستغربت ذلك، 

خطر ببايل أ�ا بالكاد حبثت عين وكتبت امسي لتجدين وتضيفين، فلم يكن بيين وبينها 
أصدقاء مشرتكة، وبدون تفكري قبلت اإلضافة، مث أغلقت اهلاتف ورحت أذاكر ومل أدخل 

 علي صفحتها أو فتحت صورها كعاديت.
أدركت من تصرفايت مع َمراْم أنين أحبها بالفعل، كان شعوري باللهفة ألراها حباً 
وجنوناً، ومل أكن مغرماً برؤية صورها ألتأمل جسدها وأختيل فيها بل أردت أن أراها علي 
احلقيقة لنتحدث سوياً، أردت التعمق بشخصيتها، وأعرفها أكثر، ال أريد أن أكون قريباً 

 منها بل أريد أن أكون جزءاً منها، بداخلها، وأحتبس نفسي فيها.
بقينا شهر ال نتحدث، وكنت أنتظر منها أن تبدأ يف الكالم حىت ال أشعر بالضيق 
من نفسي أل�ا باملرة األخرية مل ترد، لكنين مل أستطيع، فتحت الرسائل، وأرسلت هلا أول 

 يوم باالمتحانات، وعجباً حلنني ال تنهكه األيام، ومهما قسوت ال ينكسر حناين هلا.
 .))مرام، كيف كان يومك؟ أبليِت جيداً يف االمتحانات؟((

أنا ((بعد عشر دقائق وجدهتا ترد، فدق قليب فرحاً وانقبضت معديت علي، وقالت: 
 .))خبري ؛ وأنت؟ االمتحانات تسري بشكل جيد ؛ كله باُحلب..

 .))ركزي علي نفسك هذه الفرتة يا مرام((تذكرت أصدقائها، وكتبت هلا سريعاً : 
شعرت كم أنا ممل وأنا أعطيها نصائح، ومل خيطر ببايل أبداً أنين قد أكون مهتماً 

هبا، ألين يف العادة أقول للمقربني مين من الفتيات والرجال فرتة االمتحانات أنين مستهرت 
وال أذاكر، وأحياناً كنت أقول هلم أ�م مستهرتين، لو كنتم ذاكرمت كنتم حصلتم علي 

 ثالثة من عشرة مثلي، فيضحكوا.
قرأت الرسالة لكنها مل جتيبين، انتظرت عشر دقائق وقد غدا الدم يف عروقي 

 وشعرت بربودة أطرايف، فكتبت هلا:
 أنِت خبري؟ هل أكلمك يف وقت آخر يسمح فيه مزاجك؟. -



تذكرت تغريداهتا احلزينة دائماً وقد يكون هذا سبب قلقي املفاجئ عليها ومبالغيت 
 يف اخلوف بالرسالة، أردت االطمئنان، فأرسلت يل:

 أنا خبري ما األمر؟ كنت أحدث والديت. -
تنهدت وشعرت أنين بالغت من مشاعري، وتذكرت آخر مرة كنت فيها قلقاً هبذا 

امسع أن اجلامعة تقوم حبفلة بعد ((الشكل فانزعجت، وغريت مسار املوضوع: 
 .))االمتحانات، صحيح؟

 .))صحيح((بعد دقائق أرسلت يل: 
 .))هل ستأيت؟((فسألتها: 

 .))ال أعلم((أجابت بعد فرتة: 
ِملَ قد تفعل ىب هذا؟ ترتكين أتلهف علي رؤيتها ومتنعين من ذلك، أكتفي برؤيتها 
صدفة وهي متر مع صديق هلا أو صديقتها، وأترقبها من بعيد وال أحتدث إليها، أال يبدو 

 هلا أنين مهتم مبا فيه الكفاية؟.
لقد عرفت الكثري من برج ((وتذكرت مجلة قلتها هلا عندما خرجت من املطعم: 

السرطان ولكن لن أحكم عليك بشيء جملرد أنِك من هذا الربج بالطبع، علي أن أعرفك 
 .))أوالً 

 .))لكنين سأكون خمتلفة عما عرفتهم((أومأت يل رأسها وقالت: 
وكما قلت سابقاً، أنِت بالفعل خمتلفة يا مرام، ولكنك، خمتلفة علي الوضع األسوأ 

 الذي مل أتوقعه.
فيِك من القمر نوره ومجاله وبُعده ((فتحت حسايب الشخصي علي تويرت، وكتبت: 

 .))عين
ضغطت علي زر الكتابة لرتفع التغريدة علي صفحيت وأنا أعلم أ�ا لن تقرؤوها أو 

 تعلم أ�ا هلا، فهي مل تكن من املتابعني يل علي احلساب الشخصي.
ملا قرأت تلك التغريدة للمرة الثانية عندما نزلت علي صفحيت مل أختيل يوماً أنين 

كنت سأكتب شيئاً كهذا، فلطاملا كنت أكتب تغريدات ساخرة ومل أكتب عن احلب 



مسبقاً، ألين مل أستطيع إجياد كلمات توصف احلب واملشاعر، لدرجة ظننت أنين سأكون 
فاشًال بالعالقات اإلنسانية، لكن بدا يل أن احلب جيعل الشخص أفضل يف تصرفاته 

 وكالمه وتعامالته واهتمامه وكل شيء.
راودين إحساس أننا سنتقابل أنا وَمراْم مرة أخري وسنتحدث جمدداً، راودين ذلك 

الشعور طويًال، بالرغم من أن االمتحانات انتهت وقضيت األجازة مع أصدقائي لكن 
 سافرنا لإلسكندرية يومها، وحدثت باإلسكندرية شيئاً غريباً .

بدايًة كنا مثانية رجال، توجهنا يف سيارتني، وقد طلب حازم من خاله مفتاح شقته 
هناك، وأخربه خاله أن شقته غري متاحة اآلن، فأعطاه مفتاح شقة صديقه وأخربنا أن 
هذه الشقة كانت مكان لرتبية الكالب من قبل، وعند سفرنا أعطتنا زوجة خال حازم 
زجاجات من عصري املاجنا لنشرهبا هناك. وصلنا يف خالل ثالث ساعات، واستغرقنا 

ساعة إيل أن وصلنا إيل الشقة من شدة الزحام يف األجازة، ودخلنا وألقينا أغراضنا علي 
األرض، مل نالحظ أن هناك رائحة للكالب يف الشقة، واستطعنا اجللوس فيها، أخرجنا 

مالبسنا وأغراضنا كلها من احلقائب وألقيناها علي األرض وخلعنا مالبسنا ألننا كنا 
نرتدي حتتها مالبس البحر، وتركنا الشقة ونزلنا للبحر مباشرًة، وملا رجعنا كنا مرهقني 
للغاية فنمنا علي األرض وبعضنا نام علي األريكة واآلخر نام علي السرائر، وكنت أنا 

علي األرض، واستلقينا يف النوم طويًال، حىت استيقظنا علي صوت كسر أطباق وزجاج 
خارج الشقة، ففتحنا عينينا وانتفضنا من مكاننا مجيعاً، حدقنا لبعض حلظات وكل منا 
ينظر لآلخر يف دهشة، فرأيت أصدقائي مغرقني بعصري املاجنا، واحلوائط والسقف كلها 

مغرقة بالعصري، سألتهم ما بكم، فقالوا أنت أيضاً علي مالبسك عصري املاجنا، يف الوقت 
نفسه كنا قد مسعنا صوت الكسر باخلارج، إنه نفس الصوت، فنظرنا حنو الباب وارجتفنا 

من اخلوف وقد طرقت قلوبنا كالطبل الصاخب، تذكرنا ما حدث بالعني السخنة فراح كل 
واحد يبحث عن أغراضه ليضعها يف حقيبته، وملا نظرنا أرضاً وجدنا حقائبنا مغلقة، ملنا 
حنو األرض ومحل كل واحد حقيبته وفتحها لنجد أن كل واحد فينا أغراضه حبقيبته، وال 

نعلم كيف ومىت حدث ذلك، وفتحنا باب الشقة لنجد ال أثر ألي كسر أطباق أو 



زجاج، وغادرنا من منطقة السكن وأوقفنا سيارتني أجرة لنرحل من اإلسكندرية، ومل نعرف 
 كيف كنا نائمني وقد ألقي علينا عصري املاجنا ومل نستيقظ أو نشعر بذلك.

امتنعنا عن فكرة السفر �ائياً ومل أستطيع العودة إيل منزيل، طلبت من حازم أن 
أقيم معه ألن ليس لديه أشقاء فتيات ومل ميانع أبداً، فبقيت األجازة عنده وأنشغل عقلي 
وبايل عن َمراْم، ومل أذكر إال أنين يف يوم أرسلت هلا رابط ألغنية عمرو دياب واملفضلة يل 

، كنت أحب مساعها يف فرتة من الفرتات والزلت أدمن علي مساعها فأردت ))قصاد عيين((
أن تكون تلك األغنية حمببة إليها هي األخرى، وقد أحب مساع كلمات تلك األغنية، 

واستغرب ممن يقولون أ�ا أغنية حزينة، فكانت تبعث بداخلي التفاؤل واألمل، بالتأكيد 
 مل يسمعوا عزفها علي مواقع اإلنرتنت وفكروا يف كلماهتا.

فتحت الرسائل لرتي رابط األغنية ولكنها مل ترد، فظننت أ�ا فتحت الرابط 
هل ((لتسمعها، ولكنها غابت أكثر من مدة األغنية بكثري، فبعد دقائق راسلتها: 

 .))استمعِت إليها؟
كال.. مل يفتح الرابط معي ؛ أنا أفعل شيء ((قرأت الرسالة بعدها بقليل وقالت: 

 .))اآلن ؛ بعدها سأفتحه
أرسلت هلا رابطاً بعزف األغنية نفسها، ومل أرسل هلا الكلمات حىت ال تركز فيها، 
كان من عزفها بالبيانو عبقري، دهشت لطريقة لعبه علي البيانو ومسعت األغنية بدل من 

 املرة ألف، ونسيت أمر َمراْم متاماً وغبت يف صوت العزف بداخلي.
* * * 

بدأ الفصل الدراسي الثاين ببدايات مبشرة، حتسنت لدي اللغة االنكليزية ومل 
أواجه صعوبات فيها كما سبق، وساعدت نفسي أكثر علي ذلك فنزلت لسوق األزبكية 

وقد مسعت عنه كثرياً من قبل، أحضرت كتباً كثرية من هناك، ومررت بني املكتبات 
ووقعت عيين علي كتاب وردي، لفت نظري ذلك اللون، رغم أنين مل أحبه أبداً، وكان 

يعرب عن احلساسية املفرطة، لكن وقفت أمام ذلك الكتاب وجذبين االسم، فكان 
  لدار الشرق.))سيكولوجية احلب((



 راجعت قائمة الكتب لدي اليت اشرتيتها للتو:
 التقنية اهلندسية للمتفجرات

 قوة عقلك الباطن
 التقنيات اإللكرتونية

 اجلينوم البشري
 الفيزياء املسلية

مل يكن من ضمن كتيب أي نوعاً من كتب علم النفس، وملا رجعت البيت هبذا 
الكتاب فتشت يف مكتبيت وأدراج مكاتيب علي كتاباً يف علم النفس فلم أجد، هذا 

غريب، كان ذلك النوع الوحيد من الكتب اليت مل أقرؤوها من قبل، لذا تركت كتب 
الفيزياء اليت اشرتيتها والروايات والتنمية الذاتية وكتب االقتصاد وبدأت هبذا الكتاب الفريد 
من نوعه يف مكتبيت، قرأت فيه معلومات أدهشتين قليًال، وغريت مفهومي عن احلب، إنه 

 احلب كما مل أفهمه من قبل.
استلقيت علي سريري وأضئت نور خافت فوقي فيما كانت بقية الغرفة مظلمة، 

وفتحت الكتاب وقد بدأت بقراءة متهيد عن احلب وكيف نظر إليه الدين والفالسفة 
والشعراء، مث قلبت ذلك وكان قد حتدث عن اجلانب النفسي املرتبط أكثر بالعلم، وأوضح 

 أشياء مل ختطر ببايل، فقال الكاتب:
بعض اإلحساسات واملشاعر اإلجرائية والعملية املنبثقة بني الشريكني جتسد ((

 مغزى احلب واستمراره عنصراً فاعًال لتقوية الشراكة مثل:
 اإلحساس أنك تستمد من الطرف الشريك احلماس والنشاط. -
 الشعور باألمان. -
 ال أرغب يف رؤية الطرف اآلخر حزيناً . -
 .))اإلحساس بالذنب عند القسوة علي الشريك. -

مث أضاف أشياء أخري كثرية إيل جانب تلك اإلحساسات واملشاعر وأمضيت يف 
القراءة وقلبت صفحات أخري ألجد بصفحة مثانية ومخسني يتحدث عن احتياجات 



العناية، التفهم، االحرتام، التفاين (أن تشعر أ�ا ((املرأة، وقرأت هذا اجلزء برتكيز، فضمن: 
 .))علي رأس أولوياته)، التأييد (تفهم املشاعر والتعاطف معها)، االطمئنان

رفعت عيين عن صفحات الكتاب وأطرقت بالتفكري مطوًال يف َمراْم وهل أنا الرجل 
الذي يوفر هلا تلك املشاعر؟ وهل تري أ�ا علي رأس أولويايت وإن كانت كذلك بالفعل، 

لكن تصرفاهتا ال جتعلين أظهر كل ما بداخلي لئال أجنرح وأقسو عليها وتدفعين للرحيل 
 عنها ولن أقوي علي ذلك.

قّلبت الصفحات ووصلت جلزء آخر يتحدث فيه عن معاين كلمات احلب اليت قد 
 أسأت فهمها، فقال الكاتب:

 اهلوى: ويقصد به ميل النفس.((
 العالقة: وتعين أن احلب يلزم صاحبه، وهي تعلق النفس باحملبوب.
 العشق: وهو فرط احلب، أو عجب احملب باحملبوب مقرتن بشهوة.

 .))الود: وهو خالص احلب وألطفه وأرّقه
أيقنت أن لكل كلمة معين وتأثري خمتلف يف معاين احلب وقد كنت أظن أن كلهم 
واحد مع اختالف درجات احلب من الطرفني ليس إال، لكن هذا الكتاب غّري منظوري 

عن العالقات اإلنسانية، وكتب عن احلب بأسلوب أرقي مما أراه علي واقعنا. شعرت 
بالنعاس البالغ، لكين وعدت نفسي بأن انتهي من قراءة بعض الصفحات األخرية مث أعود 

نلمح العاشق هنا ((وأتابع قراءته كامًال حىت أ�يه، فقرأت تلك اجلملة ومل أنساها قط: 
 .))جيعل من جتربته جتربة تراجيدية مشاهبة، يعاين فيها ويقاسي لبلوغ املرام

توقفت عند هذه الفقرة ملا قرأت كلمة املرام، وكنت قد ظننت بالبداية أن اسم 
َمراْم ألحدي الزهور، وكيف يل أن أكون قارئاً ومل أتساءل يوماً عن معين امسها. تركت 

الكتاب جبانيب وحبثت عن هاتفي، فوجدته حتت قدمي، عبثت علي التصفح باإلنرتنت 
هو اسم مؤّنث ذات أصٍل عرّيب، وله وحبثت عن اسم مرام، فظهرت يل النتيجة: مرام 

معاٍن عّدة وهي: املطلب، أو املقصد، أو اهلدف املراد بلوغه، أو املبتغى، ويأيت اسم مرام 
 ، وقد صدق الرسول عندما قال كل منا له حظاً من امسه، فهي املراد واملبتغي.مبعىن األمل



* * * 
سار أول شهر بشكل جيد، مث فوجئت أنين طُلبت بعمل مشروع يف مادة اإلدارة، 

وألين كنت أضع هدفاً نصب أعيين بأن أختصص يف هذا القسم أردت أن أبلي بالءاً 
حسناً يف ذلك املشروع، وكان عبارة عن أن جنري مقابلة مع أحدي مديرين الشركات 

وجنري معه حواراً خبصوص كيفية إدارة الشركة ونسأله أسئلة متعلقة مبا ندرسه، ولكن جيب 
أن يتم ذلك يف جمموعات، فبحثت عن أي جمموعة ألنضم إليها لكن كلهم كانوا قد 
أغلقوا العدد املطلوب، وبقيت أحبث عن جمموعات فلم أجد، وانتهيت ذلك اليوم من 

 البحث ورحلت للبيت ألكرر يومي املعتاد من مذاكرة وقراءة وحتضري طعام.
كنت أذاكر احملاسبة وهي أكثر املواد اليت شعرت بصعوبتها، أردت اهلروب من 

املذاكرة بأي شكل، ففتحت هاتفي وخطر بذهين مجًال كثرية عن األبراج ألكتبها، 
وتذكرت أن َمراْم مل تعيد تغريدايت منذ أربع شهور تقريباً، رغم أ�ا تفتح كل يوم وتكتب 

أشياء جديدة، حينما انتهيت من الكتابة دخلت علي الصفحة الرئيسة ووجدهتا قد 
 كتبت تغريدات متتالية منذ ساعتني، وقرأهتم يف متعن:

 هو يَفهمها ؛ هو يهتم هبا ؛ هو ُحيّبها ؛ هو كَل ِشيء هلا ..
 أنَت من أري انِعَكاسي ِفيه .. أنَت َمن أشُعر أنَه أنا

كانت هذه املرة األويل اليت أذكر فيها أ�ا كتبت شيئاً مفرحاً علي غري عادهتا 
تقريباً، كنت فرحاً هلا لكن مل أكف عن السؤال بداخلي من هذا الرجل؟ وهل هي مرتبطة 

بالفعل؟ فإن كانت كذلك فِلَم تتحدث إيل وكيف تكون صداقات كثرية مع الرجال، 
 وماذا عن العناق الذي عانقته يل؟.

يف تلك الليلة بقيت أفكر وأقلب يف صفحة مرام وأنا أحبث عن أي رجل قد 
يكون يكتب عنها فدخلت علي كل احلسابات اليت تتابعها وكانوا أربعمائة ومخسون وقد 

تركت كتاب احملاسبة يهلك للجحيم وأنا يف رحلة البحث اليت استغرقت مين الليل كله ومل 
أعرف بعد من هو، فكل من أدخل عليهم أراهم يكتبون عن مباراة الزمالك واألهلي اليت 



كانت باألمس واليت فاز فيها الزمالك فسيظل املوضوع قائم علي املناقشة واجلدال ولن 
 أعرف من هذا اليت تكتب له.

بعض الكلمات الصغرية علي مواقع التواصل اليت تكتبها علي حساب مزاجك قد 
 تفسد مزاج اآلخرين، وتلقيت شحنات سلبية مما قرأته ومنت منزعجاً من شيء تافه.

* * * 
يف صباح اليوم التايل كنت جالساً باحملاضرة ومل يأِت الدكتور بعد، تعايل مهس 
الطالب يف القاعة وقد أصابين الصداع منهم. عندما نظرت أمامي رأيت شعراً ذهبياً 

المعاً، وعلمت أن من جتلس أمامي هي سايل، مل أناديها، بقيت منتظراً الدكتور وكانت 
التاسعة ومخس دقائق، كنت أكره كثرياً من ال يلتزم يف مواعيده، لطاملا كنت دقيقاً بتلك 
األشياء فشعرت بالضجر، وفكرت يف أن أسّلي وقيت بشيء ما، فنظرت جانيب، وجدت 

صديقي هشام جالساً يتحدث إيل فتاة جبانبه، ضربته مبرفقي يف ذراعه فألتفت إيل 
 وسألين: 

 ماذا؟. -
 أعطيين الورق الذي تكتب فيه. -
 مل يأِت الدكتور بعد. -
 كال أريده يف شيء آخر. -

أعطاين الدفرت الذي يسجل فيه احملاضرات وفتحته علي مادة اإلدارة أل�ا أكثر 
مادة نظرية أما باقي املواد نكتب فيها أرقاماً كاالقتصاد والرياضيات واحملاسبة، ورحت اقرأ 
السطور وأرسم خطاً حتت الكلمة، مث أرسم دائرة علي حروف معينة، فنظر يل هشام وملا 

 شاهد ما أفعله وأنين كنت أفسد شكل الكتابة، فشده مين وهو يقول:
 ماذا تفعل يا ياسر؟. -
 انتظر أنا أقوم بشيئاً أنت ال تعرفه. -

 سحب الدفرت حنوه أكثر وقال:
 وال أريد أن أعرفه. -



 نظرت له وقد انزعجت من تسرعه، مث قلت:
أنا أحلل الشخصية من خالل خّطك، هذا علم يدعي جرافولوجي، هيا  -

 ناولين الدفرت وال تكن سخيفاً .
قطب هشام حاجبيه يف استغراب وترك الدفرت يل، ففتحته وبقيت أحبث عن 

الصفحة اليت كنت أعلم فيها بالرصاص، وسألته عنها ففتحها يل وقد بدا أنه مهتم لألمر 
 ليعرف ما سأقوله.

علمت بالرصاص علي حروف كثرية، مث قلت له نتيجة ما أعرفه من خالل حتليلي 
للشخصية، وقال أن كل ما قلته عنه هو صحيح بالفعل، ما إن انتهيت وجدت سايل قد 

 .))ماذا تفعلون؟ امسع أنك حتلل الشخصية((ألتفتت يل برأسها وسألتين يف فضول: 
 ملا نظرت يل اعتدلت يف جلوسي وأومأت برأسي وقد رحبت هبا:

 أجل. -
 أريين ذلك. -

استدارت يف اهتمام ومدت يدها حنوي ألعطيها الدفرت اخلاص هبشام، فناولته إياه 
وقرأت الكلمات املكتوبة فوق العالمات، بقيت أترقب عينيها وهي تقلب النظر هبما يف 
الورقة فبدت أ�ا مل تفهم ما فعلته وكيف وصلت إيل التحليل الصحيح، فرفعت رأسها 

 لتنظر إيل وقالت:
 سأعطيك دفرتي وختربين عن شخصييت. -

كان ذلك صعباً . . . ملا أعطتين دفرتها وفتحته رأيت أن خطها بسيط جداً وكل 
 حرف بعيد عن اآلخر فلم استنتج سوي القليل منه، فنظرت إليها وقلت:

 أنا أجيد قراءة الناس من مالحمها. -
 .))فعًال؟((رفعت حاجبيها يف سخرية وبدت أ�ا غري مصدقة: 

 ابتسمت هلا يف حتّدي:
 أجل. -

 وملعت عينيها هي األخرى يف حتدي وقالت:



 انظر إيل وقل يل ما قد تعرفه عين. -
سايل مالحمها هادئة وخالية من التفاصيل، عينيها واسعتني وشفتيها رقيقتان وأنفها 

مستقيم وفقط، هذا ما استنتج منه، كانت مجيلة للغاية لكن مل أستطيع قراءة مالحمها، 
 فبقيت عاجزاً أمامها للحظات وقد ابتسمت وشعرت أ�ا قد تنتصر علي، فسألتها:

 أنِت من مواليد فصل الصيف أم الشتاء؟. -
 مل تفهم مغزى سؤايل فاستغربت السؤال وقالت يف تردد:

 الصيف. . -
مالحمها مل تكن حادة، وملا تأملت وجهها استنتجت أ�ا قد تكون من برج 

السرطان، وقد أصبت بالفعل، فقلت هلا صفات الربج وكنت أشعر بداخلي بكامل الثقة 
 أنين لن أخطأ.

 عضت علي شفتيها وقالت:
 صحيح ما قلته عين. -

 ابتسمت هلا وقلت مؤكداً :
كل شيء. -  اسأليين أيّة سؤال عنِك ستجديين أعرف عنك ِ

 رفعت حاجبيها وقد أعجبها ذلك التحدي فسألتين:
 حسناً . . . أنا من النوع الفتيات الصعب أم السهل؟. -
 الصعب، أنِت صعبة املنال، للغاية، بل أكثر مما أتوقع. -
 أجل أنا كذلك. -

 وتذكرت مرام، فسألتها:
 ِملَ تفعلني ذلك؟. -
 ظننتك تعرف كل اإلجابات!. -

إ�ا حتاول أن تضعين يف موقف حمرج، شعرت بداخلي أنين أريد مضايقتها ومل 
 أعرف سبب ذلك الشعور، فسألتها:

 ما رأيك يف القهوة؟. -



 أجابت بكل ثقة:
القهوة، أحبها جداً بالطبع، جيب أن أشرهبا كل يوم بالصباح وإال ال يبدأ  -

 يومي.
مّلت لألمام عليها واقرتبت بوجهي منها فاختلطت أنفاسنا ببعض، وكانت حتدق 

 يف عيين بارتباك.
 وقلت:

 هذا شعورك جتاه اجلنس. -
فتحت فمها شاهقة وقد امحّرت وجنتيها خجًال، ولفت جبسدها يف اجتاه مكتب 

الدكتور فيما كنت أضحك أنا وهشام بصوت واضح بالكاد مسعته. أعرتف أنين كبقية 
الرجال وأنين شهوانياً جتاه النساء لكن بعد ما فعلته شعرت أنين أخطأت وكان علي 

االعتذار هلا حىت لو مل أكن حنوها أيّة مشاعر، لكن بالنهاية شعرت أنين كسرت كربيائها، 
فسايل دائماً ما أراها متعالية علي الرجال منا وال أعرف السبب، وصدقت حينما قلت 

 أ�ا صعبة املنال، بل إ�ا مستحيلة إيل درجة ال تصدق، وجربت ذلك بنفسي.
* * * 

جاء الدكتور وشرح حماضرته مث انتهيت منها ورحت بعدها لكافيرتيات اجلامعة 
وجلست علي طاولة مبفردي، مث فتحت من انرتنت اجلامعة ألن هاتفي ال يتصل 

باإلنرتنت خارجاً، مث فتحت صفحة األبراج كما أفعل كل يوم، لكنين مل أرغب بالكتابة، 
دخلت علي صفحة مرام هذه املرة، وقد غريت صورة الغالف اخللفي حلساهبا، وكانت 

أنِت صعبة بزيادة مجيلة بزيادة ((الصورة اجلديدة اليت رفعتها تتضمن رسالة، وكان حمتواها: 
تفرحني بزيادة وحتزنني بزيادة تتكلمني بزيادة وتصمني بزيادة، كل شيء فيِك بزيادة، 

 .))وحضنك يا مرام، ملعون املسافات اليت تبعدين عن حضنك
بالبداية وأنا اقرأ ظننت أ�ا رسالة عادية، ولكن ملا قرأت امسها يف الرسالة عرفت 

أ�ا مرسلة إليها. إ�ا مرتبطة وعلي عالقة بغريي، أسوأ شيء حدث يل بالفعل أنين 
 تأكدت من شكوكي.



قمت بإلغاء متابعتها ومسحت رقمها وأغلقت هاتفي وقد شعرت بقليب ينسلخ 
 عن جسدي وروحي وينتزع مين، وكتمت مشاعري بقوة قدر ما استطعت.

 كانت علي عالقة برجل ما بالفعل، ِملَ إذن اقرتبت مين؟ لقد كانت تعلم بالبداية.
وملاذا قرأت كلمة حضن يف رسالتها؟ هل تعانق كل ما تعرفه؟ يا إهلي، إ�ا تثري 

 التساؤالت.
وما ذنيب وقيت حني أفتقد حديثها واشتاق لسماع صوهتا وامتنع عن املراسالت وما 

 ذنيب حني أريدك يف كل وقت؟.
 لكن. . . يراودين إحساس قوي بأننا سنتحدث الحقاً ونتقابل ثانية.

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 میرنا
 
 
 

خرجت من كافيرتيا اجلامعة ووضعت هاتفي جبييب اخللفي وسرت كالتائه بني 
الناس، حبثت بعيين عليها، أريد أن أراها حىت لو لن نتحدث، غابت عين شهور ومل أراها 
بعد، اشتقت إليها أكثر من أيّة مرة قد فعلت، أعلم أ�ا ستكون موجودة بالكافيترييا اليت 

أخربتين عنها من قبل واصطحبتين إياها، لكين مسعت عن ذلك املكان كالماً أسوأ من 
ذي قبل، رغم ذلك ذهبت خارج اجلامعة واجتهت إيل ذلك املكان سرياً ومل يكن يبعده 

سوي خطوات قليلة، وتوقفت أمامه، استطعت رؤيتها من خالل الزجاج، كانت جالسة 
بني شابني من اجلامعة ومعها صديقتها كارال اليت أخربتين عنها من قبل، رأيتها تتكلم 

بصوت عايل كطبيعتها وتضحك يف صخب، رغم أنين أكره سلوكيتها لكن هذا مل جيعلين 
أرفضها كشخص، قد يكون ما بداخلها أمجل بكثري مما تظهره لكنها ال تظهر مجاهلا 

الداخلي، فالبشر خليط من النواقص، وملا تذكرت نص الرسالة استدرت جبسدي وعدت 
 للجامعة، وقد صرفت النظر عن تلك العالقة.

جلست علي سلم املسرح باجلامعة وفتحت هاتفي، مث فتحت حسايب اخلاص 
 ومتنيت لو أن أكف عن فعل ذلك، ))مل خيلق اهللا بشراً ال تنكسر قلوهبم((بتويرت وكتبت: 



وأعود إيل طبيعيت املرحة والساخرة، ال أعرف ِمن أين تأتيين هذه الكلمات وأكتبها، ومن 
مث أدركت أن احلب أعمق من املشاعر، وأن الكتابة هي الطريقة اليت أستطيع التعبري من 

 خالهلا، لكن، التلميح علي وسائل التواصل االجتماعي أشد وجعاً من الصراحة.
ملا نظرت إيل ساعة هاتفي وجدهتا الواحدة ظهراً، راجعت جدويل بذهين فتذكرت 
أن لدي حماضرة بعد ساعتني، ال يزال هناك متسع من الوقت أفعل فيه أشياء كثرية، لكن 

 ال أعرف ما هي.
صدفت أن أجد سايل تسري أمامي وكانت مبفردها، فناديت عليها، ونظرت إليه 
وهي تزيح خصالت شعرها للخلف اليت تطايرت من اهلواء، ابتسمت سايل يف خجل 

 وقلت هلا وأنا أشري للمكان جانيب:
 تعايل يوجد مكان لكِ . -

توقفت يف مكا�ا قليًال وباتت مرتددة، تلفتت مييناً ويساراً مث دنت حنوي وجلست 
 جانيب تاركة مسافة بيننا. تذكرت ما حدث يبين وبينها صباح اليوم فنظرت إليها وقلت:

 أنا آسف ِلما قلته لك هذا الصباح. -
 أشاحت بوجهها عين ونظرت أمامها يف تردد:

 كال مل حيدث شيء. -
بقيت أحدق إليها أراقب عينيها اليت تاهت نظراهتا يف أرجاء اجلامعة، ورأيتها 

 تلف رأسها حنوي وترفع ذقنها وسألتين:
 أكان ذلك صحيحاً؟. -

 .))أجل((أومأت رأسي وابتسمت يف هدوء: 
 .))آه يا إهلي!((لفت رأسها للناحية األخرى وخبأت وجهها بيديها: 

ضحكت ملا رأيت ردة فعلها، كان لطيف منها أن تفعل ذلك، فغريت املوضوع 
حىت ال تشعر بانزعاج، وأخذت اسأهلا عن جدوهلا واملواعيد اليت حتضر فيها ألين ال أراها 
إال يوماً واحداً باألسبوع وكان هذا اليوم. سايل، مل يكن بيين وبينها سوي نظرات وسالم 

بالعيون، ملا أطالت اجللسة معها بقينا نتحدث عن حتليل الشخصيات طويًال، أخربتين 



الكثري عنها، وعرفت أ�ا تقطن مبفردها مع جدهتا وأقرا�ا وبقية أهلها بالسعودية وكانت 
تعيش فرتة يف األردن، وال أعتقد أن لديها أشقاء فهي مل حتكي عنهم، قالت يل أن لديها 

الكثري من النظارات الشمسية يف البيت ولكنها ال ترتديها، ال أعلم، هذا أكثر شيء 
أذكره من خالل حديثي معها وأذكر أننا بقينا نتكلم ساعتني، ويف خالل هذه املدة 

انتقلنا من جلسة السلم ومتشينا قليًال يف ساحة اجلامعة، وجلسنا علي مقعد خشيب كان 
يف الشمس، أعلم أنه قد تصيبين انتكاسة من تعرضي الطويل للحرارة لكن شعرت أ�ا 
ارتاحت هبذا املكان، فمواليد الصيف حيبون الشمس ويشعرون بالربد سريعاً، قد يكون 

 ألغلبهم مشاكل يف الصدر، كما حدثتين َمرامْ .
 بدأت أشعر باحلر وتصبب العرق من جسمي فقلت هلا:

 ما رأيك لو جنلس مبكان آخر يف الظل؟. -
 أين؟. -

ال ((وأشرت هلا علي مكان جانب املطعم اخلاص باجلامعة، فأومأت رأسها: 
 .))أمانع

�ضنا من مقعدنا وسرنا خبطوات بطيئة إيل أن جتاوزنا املطعم، وقابلتنا مقاعد من 
الرخام الرمادي، جيلس يف هذا املكان غالباً طالب اجلامعة من الفتيان، وقلت هلا: 

 .))سأجلس هنا((
 نظرت يل وقد علت الدهشة علي عينيها:

 أنت تدخن؟. -
 .))أنا ال أدخن((انتبهت إليها وقد عقدت حاجيب وقلت: 

 تنهدت يف راحة:
 مسعتك تقول سأدخن هنا. -

 فلم ))سأجلس((تأملتها من أعالها ألسفلها وقد حاولت ربط كلمة سأدخن بـ
أجد تشابه يف احلروف، وجلست فوق املقاعد الرخامية وقد شعرت بربودهتا ففكرت بأن 

 أبقي هنا وأتوقف عن التنقل.



 أنِت تدخنني؟. -
 هّزت سايل رأسها نافية وأكدت يل:

 كال، ال أحب التدخني. -
 هذا أفضل. -

كنت يف مرة مع والدي وأعطاين الشيشة ألشرهبا، ((أومأت برأسها وأضافت: 
 .))جربتها وتعبت بعدها

 حتدثنا عن أموراً أخرى، وملا سألتها عن عالقتها السابقة سألتين:
 هل تؤمن باحلسد؟. -

لو كان ذلك فيلماً لكنت ضحكت، لكن هززت رأسي وتأملتها وهي تقف 
 أمامي، وقلت:

 أجل، ألنه مذكور بالقرآن. -
 نعم، نعم، ألنه مذكور بالقرآن، لكين رأيت ذلك علي احلقيقة. -

 وسألتها يف فضول:
 ماذا حدث بالضبط؟. -

أشاحت بوجهها وكانت مرتددة يف أن ختربين، لكين أردت معرفة كل شيء عنها، 
 ومل تلبث وأن نظرت إيل وتنهدت بقوة:

أتعلم؟ كنا نتحدث كثرياً، وهذا اهلاتف ال أتركه من يدي، كان يقول يل كالم  -
حب، ويهتم ىب كثرياً . بعدئذ، جاءت فتاة صديقته، قرأت الرسائل بيننا، وبعدها بيوم 

 كان يتصل ىب، مل أجيبه، ال أدرك ما حّل ىب فجأة لكين مل أكلمه من بعدها.
 وهو؟!. -
 هو بقي يتصل ىب أليام، وظل يبحث عين لشهور، ولكن أنا كنت أهتّرب منه. -

رفعت حاجيب يف دهشة، لطاملا كنت أصدق يف احلسد لكن ما قالته ال يبدو يل 
 منطقياً، فقلت:

 غري معقول، مل حتاويل أن ترتكي لنفسك الفرصة وتكلميه؟. -



 .))ال. . .((هزت رأسها وقد راودها ذكراه: 
مل أكن أعرف هل كانت تكذب أم كالمها صادق، ومل أقتنع مبا قالته. رفعت 

رأسها قليًال ونظرت يل وقد انعكست أشعة الشمس عليها لتلمع عينيها العسليتان 
وشعرت للحظة أنين أنظر لنجمتني يف السماء، فخفق قليب وعجزت عن رؤية شيء 

 غريها.
 سألتين:

 هل ميكنك النظر يف عيين وتعرف إن كنت يف عالقة حب أم ال؟. -
ولطاملا أجبت علي هذا السؤال لكين ال أريد معرفة إجابته، وملا نظرت يف عينيها 

 سرحت يف بريقهما، وملا ابتسمت ضعت فيها.
 وقصدت بأنين ال ميكنين النظر يف عينيها وقراءهتا، لكنها فهمت ))ال((مهست: 

 شيء آخر.
 لفت جبسدها بزاوية صغرية ونظرت يل شاعرة باالنتصار:

 كال، أنا علي عالقة بأحدهم بالفعل. -
 عبست ملا أكدت علي شكوكي، وسألتها:

 هنا باجلامعة؟. -
 ال. . -

صمت للحظات وسرحت يف عدد الرجال بالفرقة األويل من كلية جتارة وقد 
حاولوا الوصول إيل قلب هذه الفتاة، وكانوا كثري، بالكاد الرجل الذي حتبه أحد احملظوظني 

علي وجه األرض ولعلي كنت أدرك حقيقة ما حيسه من بضعة شهور وأنا أحتدث إيل 
َمرامْ . طردت تلك األفكار من رأسي، وأردت أن أ�ض من مكاين وأغادره ملا رأيت 

الشمس أتت حنونا، فسرنا بعيداً عن مكاننا وقلت هلا أن لدي حماضرة، فنظرت سايل يف 
ساعتها وقالت أنا أيضاً، لكن كنا مفرتقني، فكانت حماضريت مببين أسنان وكانت لديها 

حماضرة يف مبين هندسة، قلت هلا أنين سأصطحبها وأدخلها هلناك وكل ما يدور ببايل أ�ا 



قد تتلقي نظرات تسيء هلا من طالب اهلندسة، هذا أمر يعلمه اجلميع، وفهمت 
 مقصدي دون أن أملح هلا ومل متانع بأن أذهب معها، وفوجئت هبا إذ تقول:

كل من يراين يظن أنين لست مصرية ألن مالحمي شقراء وهذه األمور، أنت  -
 تعلم.

حىت أذهب إيل مبين هندسة كان علينا أن منر علي مبين الصيدلة، وملا سرنا أمامه 
لففت برأسي ألنظر إيل املبين وحبثت بعيين سريعاً بني الطالب عن َمراْم، ورأيت الكثري 

من الطالب حاملني معهم معطف أبيض وبأيديهم أوراق كثرية، وكانوا طالباً كثريين 
فوضعت أمًال بأن تكون بينهم ومتنيت بأن تكون سارية علي هدي حىت أراها، وشردت 

عن كالم سايل للحظات وقد نظرت إيل لتجدين غري منتبهاً هلا، بالكاد اعتادت علي 
 الرجال ينظرون هلا ويركزون معها لكنين مل أكن منهم.

حبثت عن مرام، ووجدهتا بالفعل خترج من املبين ففتحت فمي شاقهاً لكنين مل 
أصدر صوتاً، وأقسم أن قليب بقي ينبض ويف وجودها يصبح للنبض معين آخر. خرجت 
علي خطي سريعة وكانت تسري مبفردها، فتابعت خطواهتا وعاد تركيزي إيل وأجبت علي 

 سايل:
 ال مل أالحظ ذلك، أري أن مالحمك مصرية عادية. -

حينها مل ألتفت لسايل وال أعرف ما كان ردة فعلها مين لكنها أطرقت الصمت 
لدرجة جعلتين أشعر أنين كنت أسري مبفردي، واقرتبنا من مبين هندسة ورأيت طالباً من 

كلييت خيرج من املبين وملا مر جبانبنا كان ينظر لسايل ومل خيلع أنظاره من عليها، فلما 
جتاوزنا لف جبسده وسار بظهره، فحركت زاوية رأسه حنوي وقد رأيته يستدير ويسري يف 

 اعتدال، وضحكت، مث تابعت سري، فسألتين:
 علي ماذا كنت تضحك؟. -
 ال شيء. -

صدقاً ما الذي ((أجبتها بربود ودخلت هبا ملبين اهلندسة، فأحلت علي: 
 .))أضحكك؟



 ألفتت إليها ومل أرغب بأن تلح علي، ورددت بتثاقل:
أبداً هذا الطالب كان حيدق إليِك وملا مررِت من جانبه سار بظهره لينظر  -

 إليكِ .
وجدهتا تتأمل يف وتنظر يل من األسفل لألعلى ومل انتبه هلا جيداً ونسيت أنين 

أتيت معها كي أمحيها من نظرات الطالب إليها ولكين شردت عنها ويف الواقع مل أضع 
 سايل ببايل ذات مرة.

 وقالت:
 أعرف هذا الشاب. -

 أضفت هلا وأنا أومأ رأسي:
 أجل هو حياول احلديث معِك كثرياً . -

هزت رأسها وقد تبني هلا أنين أتابع أخربها من بعيد، فابتسمت ابتسامة هتت فيها 
 وعجزت عن تفسريها، وقالت:

 هو كذلك، لكن يستحيل علي أن أنظر لشخص مثله. -
هززت رأسي وتركتها ترحل، ونظرت هلا نظرة أخرية تالقت فيها أعيننا طويًال، وما 

 كنت أعلم أن طارقة اهلوى أن العيون مصايد األلباب.
* * * 

رجعت هذا اليوم للبيت وحضرت لنفسي الغداء وملا انتهيت من تناول الطعام 
نظرت حويل ألجد أغراضي من مالبس وورق وأسالك خاصة بأجهزيت كلها علي األرض 

والكراسي، وقمت ألضع أطباقي يف حوض املطبخ مث حبثت عن املكنسة واملقشات 
ورحت أنظف الشقة كلها وقمت بعمل منزيل أعتدت عليه، بعدها شعرت بالتعب 

واستلقيت علي أريكة الصالة، ملا فتحت هاتفي دخلت علي تطبيق الفيسبوك وظهر يل 
صورة سوداء، وكان قد كتب فوقها يا أيُتها الّنفْس املطمئّنة أرجعي إيل ربِِّك رَاِضية، 

وكانت الصورة تابعة ملرام، وكتبت جبانب اآلية أنه كان عّمها، ففتحت التعليقات ألجد 
أن هناك أربعون من أصدقائها عّزوها، وأضفت هلا تعليقاً بالدعاء، وبعدها قمت بإلغاء 



االستشعارات من صورهتا ألين انزعجت من ظهور تعليقات كثرية عندي، وال أعلم هل 
 رّدت أو أضافت إعجاب، ليس لدي فكرة.

تذكرت أن اليوم هو ميعاد احلقنة اليت آخذها كل أسبوع، فتنهدت بعمق وختيلت 
أنين الزلت يف مكاين باملنزل وعلي أن أنزل ألقرب صيدلية كي آخذها وأقوم برتكيبها، 

فنهضت من مكاين ونزلت مبالبسي دون أن أبّدهلا وأخذت مواصالت إيل أقرب صيدلية 
واليت تبعد عين بثالثة كيلو، ملا دخلت تعرف الصيديل علي وانتظرين حىت أعد احلقنة 

ودخلت آلخذها فوق الركبة، ورجعت للبيت بعدها، ومثل كل مرة، بعدما أتلقي احلقنة 
أشعر بالتعب وأنام، وأستيقظ ألجد حرارة جسدي ساخناً فأقوم بقياس درجة حراريت 
ألجدها سبعة وثالثون مما يزيدين حرية، امتنع عن تناول الطعام بعد تناول احلقنة ألين 
أصاب بدوار شديد يدوم لساعات ويصحب صداع قوي يف أجزاء املخ فأترك املذاكرة 
ألين أفقد تركيزي وقتها وأشعر بالوهن. ملا استيقظت غسلت وجهي وحبثت يف الثالجة 

عن أي شيء آكله، فأكلت فاكهة ألخذ بعدها حبوب فيتامينات قد كتبت يل، قد 
امتنعت عن كل املنتجات اليت تباع يف احملالت ملا فيها من مواد صناعية إضافة إيل أن 

أقلل من تناول علب التونة والزبادي واللنب الحتوائها أيضاً علي مواد صناعية، لكن أل�م 
عناصر غذائية ضرورية كنت آكلهم بكمية قليلة فقط، ومنعت عن النسكافيه والكاكاو 
واملنتجات األلبانية، منعت عن أشياء كثرية، كاللعب بآلة الساكسفون اليت كنت أهوي 

مساع صوهتا، هناك أشياء بسيطة أخري أنا ممنوع منها، كحمل األغراض الثقيلة، 
واالستحمام باملياه الساخنة، والذهاب إيل اجلامعة كل أيام األسبوع، ومطلوب مين الراحة 

واجللوس يف البيت أغلب الوقت، حىت كنت أفكر بدخول كلية األعالم لكن الطبيب 
رفض أل�ا مرهقة وعملها سيكون مرهق وجمهد وأختار يل كلية التجارة، وقلت له أين 
حصلت علي جمموع كلية اهلندسة وكنت علي وشك أن أدخلها لكنه رفض متاماً ألن 

 التوتر والقلق أثناء االمتحانات سيصيبين بانتكاسة.
* * * 



أكثر من ثالث أيام مروا وكنت أحبث عن جمموعة أنضم إليها ألنتهي من مشروع 
مادة اإلدارة. كنت أخرج وقتها من حماضرة اإلدارة وقد وضعت هذا األمر ببايل، ووجدت 

 صدفة زميل يل، أوقفته وسألته:
 أمحد هل انضممت جملموعة ملشروع اإلدارة؟. -

 تسمر يف مكانه مث أجابين:
أجل، مجعت بعض أصدقائي، وىل صديق صاحب شركة ميكننا الذهاب إليه  -

 لكننا ال نفقه شيء باملنهج وال نعلم ماذا سنفعل.
 من معك باجملموعة إذن؟. -

قال أمساء كثرية ومل أكن أعرف أي واحداً منهم، وكان من بينهم سايل، وملا 
 مسعت امسها قلت:

 حسناً أين أنتم اآلن؟. -
 تعايل معي، هم موجودين باألسفل عند حلبة املصارعة. -

مسعت أن هناك مباراة مصارعة قائمة باجلامعة بني جامعتنا وكلية الشرطة، وكان 
من املتوقع أن تكسب كلية الشرطة فلم أحتاج بأن أقف يف الشمس ألشاهد اخلسارة، 

لكن بدا أين مضطراً لفعل هذا اآلن، ونزلت مع أمحد وسار ىب إيل حلبة املصارعة حيث 
شهدت جتمع كبري من طالب اجلامعة يقفون حول احللبة واملباراة قائمة، دخلنا من بينهم 
واصطدمت أجسادنا من الزمحة، إيل أن وقفنا يف املنتصف وقد رأيت أن املكان هناك غري 
مزدحم، استطعت رؤية سايل بوضوح وهي تقف مع اثنان من صديقتها، وكانوا يتشاورون 
فيما بينهم ويتبادلون االبتسامات ومل انتبه هلم طويًال فسرعان ما نظرت للمباراة وقد بدأ 
طالب جامعتنا خيسر، ملا رجعت أنظر لسايل رأيتها رفعت يديها االثنني أمامها وقبضت 
علي أصابعها كأ�ا تقوم مببارزة، كنت ألسأهلا لكين وجدت أمحد قد قاطعين ووضع يده 

 علي يده سايل لينزهلا ألسفل وقال:
 كِف عن هذا، إ�ا لعبة للصبيان. -



أردت قول ذلك أيضاً لكنها بدت مجيلة للغاية وهي حتاول أن تقلد اللعبة، ومهما 
 حاولت أن تقلد كانت أنوثتها قد طاغت عليها.

 .))ليس من شأنك((نظرت سايل إيل أمحد وعبست يف مزاح، وقالت: 
 مث أضافت صديقتها وهي تنظر إيل أمحد:

 أال تعلم أن من يبارز اآلن هو صديقها؟. -
 وقالت سايل:

 أجل اتركوين أشاهده وهو يفوز. -
مل تكن تقلد اللعبة، وكانت تلك احلركات اليت تقوم هبا محاساً منها وتشجيع له. 
رحت أختذ جانباً وكدت أبتعد عنهم، واستدرت ألنظر إيل صديقها هذا، فكان يسرتق 

بالنظر إليها، لقد قالت يل أنه ليس جبامعتنا، فعلمت أنه اآلخر الذي بكلية الشرطة، كان 
وسيماً وجسده مفتول بالعضالت واختلف عين متاماً، لكن ما ىب أهتم؟ رجعت إليهم 

 وسألتهم يف جّدية:
 مىت سنبدأ يف املشروع؟. -

* * * 
ظلوا يشاهدوا املباراة وجتاهلوين إيل أن انتهت، فتجمعنا كلنا وكنا ثالث رجال 

وثالث فتيات، مل تكن سايل بيننا، رأيتها تتحدث إيل صديقها بعد انتهاء املباراة وقد فاز 
علي طالب جامعتنا، ملا سألت عن أمرها قالت صديقتها أ�ا لن تأيت وجتلس معنا، 

فعملنا مبفردنا ونظمت هلم األسئلة اليت سنقوم بطرحها علي املدير، وظهر هلم أنين أفهم 
 يف املادة فجعلوين قائد اجملموعة وحتملت مسؤوليتهم.

كنت أقابلهم بني يومني واآلخر، ويف مرة رأيت معهم فتاة مل أكن أعرفها من 
قبل، وكانت هذه املرة اليت أراها فيها، جالسة جبانبهم علي الرخام الرمادي حتت الظل، 

فلم أمانع باالقرتاب منهم وأعطيتهم ورقة كانت معي هبا كل األسئلة بعد أن ذاكرت 
 منهج اإلدارة.



تأملت تلك الفتاة اليت جلست جانب سايل وقد جذبت انتباهي لدرجة عجزت 
عن نزع عيين من عليها، كانت عينيها زرقاء وشعرها أسود كالفحم كثيف ويصل إيل 

 كتفها، وشفتيها تلونا بلون الكرز واشتهيت لو أتذوق طعم الُقبلة من فمها.
نظرت يل ميين صديقة سايل واليت معنا باجملموعة، قد أخذت الورقة مين لتقرأها 

 وقالت يل:
حسناً هذا جيد، ميكننا غداً الذهاب يوم اخلميس لشركة صديقنا وننتهي من  -

 املشروع.
 اتفقنا، سأذهب اآلن. -

 قالت سايل: 
 إيل أين أنت ذاهب؟. -

 توقفت عن احلركة فجأة وكأنين ثبت يف مكاين كالشجرة، وحدقت إليها قائالً :
 لدي حماضرة بعد دقائق. -
 أية حماضرة؟ لقد لغيت احملاضرات. -

 .))حقاً؟((مل يكن لدي علم بذلك ومل يصلين خرب هبذا، فرفعت حاجيب: 
 أومأت رأسها وقالت وهي تلتفت حنو صديقتها:

 أجل، اجلس معنا. -
عندما أشاحت بنظرها وهي تكلمين مل تبدو يل أ�ا تشعر باخلجل وأحسست 

أ�ا تتجاهلين عمداً، ومل يروق يل تصرفاهتا، وانشغلت عنها وجلست جانب تلك الفتاة 
ذات العيون الزرقاء، تعرفت عليها، وكنت مرتدداً جداً وال أعرف كيف ابدأ، فسألتها إن 

 كانت بدأت يف املشروع، فأومأت رأسها وقالت:
 بدأنا فيه بالفعل. -

بعد مساع صوهتا ذهلت، كانت نربهتا قوية وغليظة، بقيت أحدق هلا بنظرات 
 فارغة ومل تفهم سبب مجودي املفاجئ، فاألمر يبدو هلا طبيعياً وقد اعتادت عليه.

 تابعت حديث معها وحاولت أن أجتاهل أمر نربهتا، وسألتها:



 أي مواد تدرسيها؟ علم النفس؟. -
 كال، أدرس علم االجتماع. -
 مع دكتور أشرف؟. -
 أجل. -
 دكتور أشرف حدد ميعاد االمتحان تقريباً، سيكون أكمل وليس اختيارات. -

 نظرت يل من األسفل لألعلى وأزاحت نفسها جانباً بعيداً عين قائلة:
ما هذه األخبار علي الصباح؟ أنا مل أذاكر شيئاً بعد لتقول يل أنه يأِت  -

 باألسئلة كتابتاً .
 ضحكت مداعباً وقلت:

 حسناً آسف مل أقصد. -
اعتدلت يف جلستها جانيب وحدقت أمامها ومل نتحدث. أطرقت بالصمت طويًال 
وأنا أضع وجهي بني يدي وملا نظرت جانب تلك الفتاة ألري سايل تتحدث إيل أحد من 

أصدقائها ومل تنتبه يل قط، وعلمت أ�ا لن تنتبه يل وِملَ قد تفعل ذلك والرجال هم من 
يتوسلون إليها، وُشغل بايل مبرام، وسرحت يف الصورة السوداء اليت رفعتها منذ أيام علي 

 مواقع التواصل، أردت أن أراها وأعزيها شفهاً، لكن ال أعلم أين قد أجدها.
 ألتفتت يل الفتاة وسألتين:

 أنت خبري؟. -
 نظرت إليها ورددت سريعاً :

 أجل ملاذا؟. -
 شعرت أنين أكذب فقالت:

 ال تبدو كذلك، كنت تضحك وتتكلم كثرياً وفجأة سكتْ . -
 أبعدت نظري عنها وأخذت نفس عميق:

 مزاجي تبّدل فجأة. -
 عبست وقالت:



 ال أحب هذا النوع من الناس. -
 صدقاً وال أنا، ومل أكن يوماً مزاجياً، فقلت:

 عذراً، ال أستطيع التحكم يف هذا األمر. -
 أعلم ذلك. -

و�ضت من مكا�ا ونزلت علي األرض مث عّدلت ثياهبا، وابتسمت يل وهي 
 .))سالم يا حبييب((تقول: 

 وقد نُعم صوهتا ))حبييب((شعرت أنين حبيبها منذ زمن من طريقتها يف قول كلمة 
فجأة، وسّلمت علي بإشارة يديها مث رحلت، فلوحت هلا وقد تلعثمت يف الكالم فلم 

 أرد. نظرت جانيب فرأيت سايل تنظر إيل، وقالت:
  ألي حد، ال تظن شيء آخر.))قليب((أنا أقول يا  -

 قلت هلا يف برود وأنا أنزل من علي الرخام:
 مل أسألك. -

علت نظرة الضيق علي وجه سايل لكنها لفت بوجهها ناحية صديقتها ومل أحملها، 
وكنت قد غادرت من أمامها حىت اختفيت، ورحلت وأنا ال أعرف إيل أين سأذهب، 

ووجدت قدماي تقوداين إيل كلييت، وسألت االستقبال عن احملاضرات فقال يل أن كان 
هناك حماضرات بالفعل، وكل هذا كنت أضيع وقيت باجللوس مع زمالء فاشلني، وتذكرت 

 .)). . ال نفقه شيء باملنهج وال نعلم ماذا سنفعل((ما قاله أمحد يل 
ضربت األرض غضباً وأنا أرحل من اجلامعة، ووقفت باخلارج ألستقل سيارة أجرة 

 أذهب هبا إيل املنزل، وكنت قد نسيت الفتاة اليت حتدثت إليها ومل أذكر امسها.
* * * 

يوم اخلميس كان اجلو عاصف منذ بدايته، ملا استيقظت من النوم صحوت علي 
صوت الرعد، ففتحت عيين و�ضت من السرير مث خرجت إيل الصالة ألقف عند باب 
الشرفة، وكانت الشرفة مطلة علي الشارع الرئيسي، شاهدت غيوماً كثيفة وعجزت عن 

حتديد الشارع، وأخرجت اهلاتف من جييب ألجد أن الساعة ال تزال اخلامسة فجراً، 



فتنهدت ورجعت أغفو يف النوم إيل أن رّن املنبه علي الساعة الثامنة، استيقظت وأسرعت 
باالستحمام وقمت بوضع مالبسي حتت املكواة. سرعان ما جهزت يف ربع ساعة وقد 
ارتديت قميصاً أسود وسروال أسود أظهراين يف املرآة رفيع للغاية وأخذت معي معطفي 

اجللد ولبسته فوق القميص ألنه كان خفيفاً، وصلت اجلامعة مبكراً، كان اجلو أفضل مما 
 عليه يف الفجر، لكن السماء كانت غائمة ولو�ا رمادي فتنبأت بسقوط األمطار.

حضرت احملاضرة األويل وكانت خاصة مبادة احملاسبة، بدأت من التاسعة صباحاً 
وانتهت يف احلادية عشر ونصف وكان معي بنفس القاعة سايل وأصدقائها، فذهبت إليها 

ألسأهلا عن بقية اجملموعة، وقالت أ�ا ال تعلم أين هم، فاتصلت بأمحد، وقال يل أننا 
 سنتجمع يف الثانية ظهراً، فصحت فيه متفاجئاً، وقلت يف اهلاتف: 

 الثانية ظهراً؟ لقد قلت أننا سنرجع علي اجلامعة علي الثانية ظهراً . -
 كال مل أقل هذا. -
 حسناً !. -

وأغلقت اخلط معه وأنا أفكر بالرحيل إيل املنزل، فالشركة يف العاشر من رمضان 
وكان طريق سفر من اجلامعة، وترددت كثرياً بالذهاب ألين مغرتب وال أعلم الطرقات وقد 

 نعود متأخراً، هل نسيت أنه قال يل أننا سنتحرك علي الثانية؟.
دقائق وكنت خارج الكلية وأحبث عن أي فرد من اجملموعة، فاقرتبت من مطعم 

اجلامعة، وملا سرت جتاهه تساقطت علي وجهي قطرات مياه الندي، فلما نظرت للسماء 
 وكانت قد اشتدت الغيوم هرولت إيل املطعم ودخلته كي أحتاشي املطر.

ظل املطر يتساقط بغزارة حىت أغرق ساحة اجلامعة، ويف تلك األثناء دخل كل 
الطالب إيل املطعم ليتحاموا من املياه، فازدحم املطعم واكتظ بالطالب وقد تعالوا 

باهلمس فيما بينهم إيل أن توقف املطر بعد دقائق، وانفض الطالب من داخل املطعم 
وخرجوا منه كجيش من النمل خيرج من بيته، وتفرق كل منهم إيل كليته، وكنت خرجت 

 من املطعم أفرك يدي يف بعض ألشعر بالدفء.



أطرقت بالسمع حويل فسمعت صوت صديقة سايل، استدرت ألحبث عنهم، 
ووجدهتا تقف جانب باب املطعم، وكانت سايل معها وصديقتها األخرى، كانوا الثالثة 

معي باجملموعة، وانتهزت الفرصة ألسأهلم عن ورقة األسئلة اليت سنناقشها، اقرتبت منهم، 
ووقفت جبانب سايل ورأيت أصدقائها حميطني هبا، بدا وجهها شاحب وكان جسدها 

 .))ما هبا؟((يرجتف من الربد، نسيت أمر املشروع وسألتهم: 
 ألتفت أصدقائها يل وقالت واحدة منهم:

 جيد لقد جاء ياسر، سنرتكك معه. -
 رفعت حاجيب يف تعجب:

 مع من؟. -
 .))ابقي هنا أنت وسايل حلظات إيل أن نأِت بسيارة ندي((أجابتين صديقتها: 

 أين سيارهتا؟. -
 عند منزهلا، سنذهب لنأِت هبا مث نعود ونذهب للشركة. -

تركاين مع سايل وأطلقوا قدميهما للريح، فلففت رأسي وحدقت لسايل، وبدت 
أ�ا ستفقد وعيها من الربد، ابتل شعرها وقد التصقت خصالهتا ببعض، وكانت أسنا�ا 
تصطك من الربد، فقربت يدي من كتفها والمست أطراف معطفها ووجدته مبتًال وقد 

 . ))يا إهلي. . .((شرب ما يكفي من مياه املطر ملئ حوضاً عميقاً، ومهست: 
 حّدقت إليها، إيل تينك العينني العسليتان ومها ينظران إيل، وسألتها:

 كيف يرتكونك هكذا؟. -
هزت رأسها ونزلت بأنظاري ألجد ركبتيها تضمهما وقد ارجتفا من الصقيع، 

 وقالت بصوت جاف:
 ليس لدي فكرة، أفكر بالعودة إيل املنزل. -
 أنِت متعبة جيب أن آخذك إيل الطبيبة. -

اصطحبتها معي ملبين املطعم بالطابق الثاين منه، دخلنا من الباب اخللفي وكان 
يؤدي علي الطابق الثاين وبه العيادة، فتحتها وسحبت بيدي األخرى سايل يف يدي، مث 



دخلت هبا إيل غرفة الطبيب فلم أجد أحداً، فخرجت من الغرفة وطرقت علي الغرفة 
اجملاورة، كان باهبا مغلقاً، طرقت بقوة، ففتحت يل طبيبة، وتراجعت للخلف وقد ضاقت 

 عيين، مث قلت هلا:
 معي زميليت مريضة. -

 تأملتين الطبيبة قليًال مث قالت:
 انتظرين باخلارج عشر دقائق معي حالة. -

ودخلت الطبيبة وأغلقت الباب عليها ورحت أنظر لسايل يف حرية ومل أستطيع 
فعل هلا شيء، بقيت أنظر هلا وهي ترجتف وكل ما فيها يشعر باألمل، وخطر ببايل أن 

 اسأهلا:
 مباذا تشعرين؟. -

 أردت إجابة مطمئنة منها، لكنها قالت:
 أشعر بالربد وأعجز عن التنفس. -

انزعيه عنِك فقد ((نظرت ملعطفها ومددت يدي ألمسكه من رقبته، مث قلت: 
 .))تبلل

اتسعت عينيها ووجدهتا تفتح ذراعيها ألنزعه عنها، وأخذته أمحله علي ذراعي، 
 فنظرت ملعطفي وقالت:

 معطفك لونه مجيل. -
 شكرهتا جبفاء، فرفعت عينيها لتنظر يل وكانت أقصر مين، وقالت:

 أعتقد أنه علي مقاسي. -
 فهمت ما ترمي إليه، وقلت:

 رمبا. . . -
 قالت من بني أسنا�ا:

 تشعر بالدفء أليس كذلك؟. -



سويت معطفي وقد تعمدت جتاهلي هلا ولففت برأسي جانباً ألهرب بعيين يف 
 أحدي زوايا الغرفة قبل أن استسلم لنظراهتا املتوسلة.

 أجل. -
قبضت يديها يف بعض وقد تشابكت أصابعها بقوة، ورفعتهما أمام وجهها 

وأخذت تنفخ فيهم، وشعرت جبفاف حلقي وعجزت عن الكالم، تذكرت كيف كانت 
تبدو يوم املالكمة، حيوية ومقبلة علي احلياة وأردت رؤيتها كذلك، فشددهتا من يدها 

 .))إيل أين؟((وخرجت هبا من العيادة وسألتين: 
 .))سأحبث لِك عن مكان دافئ((متتمت: 

كان بنفس الطابق صالة رياضية، كنت أعلم أن يف هذا الوقت تدريب الفتيات 
وغري مسموح بدخويل، لكن ال بأس من احملاولة. فتحت الباب ببطء وأدخلت رأسي من 

خلفه وحبثت بعيين علي املدربة فلم أجدها، فرجعت للخلف ونظرت لسايل قائال: 
 .))الصالة فارغة، تعايل معي((

سّرها اقرتاح الدخول إيل الصالة، ملا دخلنا وحبثت هلا عن مكان لتجلس فيه فلم 
أجد سوي اآلالت، وكنت آِت هلنا وألعب لساعات وملا انتهي أدخل محام الرجال فلم 

 يكن به مكاناً للجلوس، فنظرت حلمام الفتيات من اخلارج وقلت:
 ستجدين مكاناً للجلوس هناك. -

لفت جبسدها مييناً لتنظر إيل محام الفتيات وكان به مقاعد خشبية طويلة حول 
خزانة املالبس مل تتواجد يف محامنا، فنظرت إيل ومدت يدها لتأخذين معها، ملا جتاوزت 

باب احلمام بقيت مرتدداً وأردت اخلروج وسألتين ما ىب فلم أجد إجابة، مث دخلت بالفعل 
وحاولت جاهداً أال ألتفت، اطمأننت عليها حىت جلست، ووجدت معطفاً معلقاً، كان 
خاص باملدربة، فأخذته وأنا أعلم أ�ا لن متانع بذلك، ونظرت لسايل وقلت هلا ا�ضي، 
فوقفت وأخذته مين وأدخلت ذراعيها فيه، فراقبتها يف صمت، وقد ملئت نسائم اهلواء 

بعطرها، مشمته وشعرت بالنشوة تسري يف جسدي، ومل أشعر بنفسي وأنا أقرب يدي منها 
ألمسك بفتحة املعطف وأقوم بإغالقها هلا، واحدة تلو األخرى حىت عنقها، فوقعت عيين 



بعينيها وساد صمت طويل بيننا، يا هلذه الفتاة، متلك كل األسلحة ضدي، عيناها 
 خجلها بسمتها شهقتها.

 تذكرت شيئاً فأفسدت الصمت بقويل:
 كنت علي وشك أن أنسي أنِك علي عالقة بأحدهم. -

وأزحت يدي جلانيب لكنها يف حركة سريعة أمسكت هبما، وجعلتين أتسمر يف 
 مكاين وأحدق إيل مجاهلا، وكان فيها من اجلمال ماال يُقال.

قرهبا مين جعلين أشعر باحلميمة. تنهدت، وطردت تلك األفكار من رأسي 
 وتراجعت خطوة للخلف مث خرجت من احلمام ومعي معطفها، وقلت:

 سأذهب ألجفف معطفك من مبين أسنان. -
ونزلت من املبين وقد استحوذت علي كل تفكريي واحتلت كل مكان أمامي 
أعيين ألراها يف كل مكان من حويل، ركضت للمبين يف خطوات متعجلة ألجفف هلا 

معطفها مبستشفي اجلامعة وأحلحت علي الطالب بأن ينتهوا سريعاً، مل أكن مهتماً إن 
 انتظرتين أم ال لكين أريد رؤيتها.

عدت للطابق الثاين راكضاً، هلثت أنفاسي عندما انتهيت من صعود السلم وملت 
بظهري لألرض ووضعت يدي علي ركبيت، ومل أشعر أن سايل قد خرجت من صالة 

الرياضة، وكانت خلفي تربت علي كتفي فاعتدلت يف الوقوف، ونظرت إليها ألجدها 
خلعت معطف املدربة عنها، وسألتها عنه، فقالت أن املدربة رأهتا وأخرجتها أل�ا غري 
مشرتكة بالصالة، ودخلنا العيادة ومل مير الوقت بعد وال يزال الباب مغلق، فبحثت عن 
غرف أخري جتلس فيها، فوجدت غرفة هبا سرير وخزانة، جلست عليه وفتحت اخلزانة 

ألجد غطاء شتوي كبري، محلته علي ذراعي وفردته علي السرير حيث كانت جتلس، 
 .))ال زلِت تشعرين بالربد؟((غطت نفسها به وقد ارتدت معطفها، وسألتها: 

 .))أجل((أومأت برأسها وقالت يف نعومة: 
بعدئذ أخرجت هاتفها من جيبها وأعطتين إياه وطلبت مين أن أصورها، ذكرهتا 
بأ�ا متعبة فضحكت وألتقط هلا بعض الصور، وفجأة وجدت نفسي اسأهلا عن حبيبها 



بكلية الشرطة فسكتت للحظات وشردت بذهنها لعامل آخر، وعدت اسأهلا، فقالت: 
 .))كال مل يعد بيننا شيء((

 ابتسمت وقد امتزجت مشاعري بالفرح، وسألتها:
 ِملَ؟. -
مغرور، ويكسر القوانني، عرفت أمس أنه كان يتعاطي املخدرات منذ وقت  -

 قريب.
وقع ذلك اخلرب علي كالصدمة رغم أنين فرحت أنه تركها. مضيت ثواين ودخلت 
الطبيبة الغرفة اليت كنا جنلس فيها واعرتضت علي اقتحامنا للمكان مث أخرجتنا وعرضت 
سايل علي طبيب، فأجلسها علي السرير ووضع السماعات علي القلب والصدر والبطن 

وسأهلا أن أجرت عمليات يف الصدر من قبل فأجابت بالنفي، مث نظر الطبيب إيل 
حسناً سأعطيِك حبوب وكبسوالت ((وسألين عن القرابة بيننا وأخربته أننا زمالء، فقال: 

 .))تتناوليها ملدة يومني وتعايل غداً ألقوم بعمل رسم قلب
 .))ما هبا؟((شعرت بالقلق عليها وأردت أن اطمئن وأطمئنها، فسألت الطبيب: 

 أجابين الطبيب وهو يعطيين احلبوب يف يدي:
يشتبه أ�ا تعاين من ضيق يف التنفس، قد يكون ذلك بسبب أ�ا تدخن، ولكن  -

 لن أتأكد إال بعد أن أري األشعة.
تالقت أعيننا، وحدقت هلا، وأدركت أ�ا كانت تكذب ملا قالت أ�ا تكره 

املدخنني، فخرجت هبا من العيادة، وسرنا يف صمت، ومل أكن أشعر بشيء سوي غليان 
الدم يف عروقي، وتوقفت فجأة ألفتح يدها وأضع احلبوب يف باطن يدها يف راحة ورحلت 

 من أمامها، وسرت خلارج اجلامعة تاركاً إياها.
اتصل أمحد ىب بعد دقائق وكنت علي وشك اخلروج من باب اجلامعة وقال أ�م 

جاهزون، وركبنا السيارة وذهبنا للعاشر من رمضان ودخلنا مكتب الشركة، قابلنا 
صديقهم، كان أشقر وجسده ممتلئ وقصته أنه قام خبطبة مرتني، وفشلوا، وكتب كتاب 

لكنه تركها بعد ما جهز الشقة، ويف خالل جلستنا رأيت أمحد يتحدث إيل سايل ويتقرب 



منها جبسده فصرفت نظر عنها، وال أحب الكذابني وال خمالطتهم، وطاملا محلت وجهاً 
مجيًال وما كان بداخلها قبيح، فلم أعد أراها، وشغل بايل بتلك األنثى اليت أغرمت هبا، 
ومحلت من امسها صفتها، مرام. . . أحسست كم أشتاق إليها، وال أجد وصف للعتمة 
يف قليب وال يصدر من القلب صوت بكاء، وهي الوحيدة اليت تنقشع أمطار األحزان من 

 داخلي بعد أغرقتين.
حتركنا من الشركة علي مطعم، وركبنا مع صاحب الشركة يف سيارته الفخمة، 

كانت موديل السنة ومسعت سايل تتكلم عنها وتعرب عن إعجاهبا به، ملا جلسنا يف املطعم 
فرش الطاولتني بطلبات الطعام، مل يكن لدي الشهية كعاديت فامتنعت عن األكل، 
وعلقت سايل علي فاكتفيت بالنظر إليها وقد أطرقت الصمت وأغلقت فمها علي 

الطعام، مث حتدثوا عن األبراج وكنت أكثرهم علماً بتلك الشئون والتزمت الصمت وتركت 
لنفسي املساحة ألمسعهم يتحدثون عن صفات األبراج وعلمت أنين أجالس جمموعة من 
برج اجلوزاء واجلدي والعذراء والسرطان، وتيقنت أن ختميين وحتليلي صحيح ملا عرفت أن 
سايل من برج السرطان ونظرت يل وقالت أنين أستطيع قراءة الناس من خالل مالحمهم 
لكين اعتذرت عن فعل ذلك وأخربهتا أن مزاجي تبدل فجأة، ومرت دقائق والحظت 

أسئلة أمحد الغريبة لسايل، وكانت جتيبه بسذاجة عليه، وقد فهمت مقصده، وملا نزلنا كان 
الفتيات بأعلى يغسلن أيديهم ويضعون مساحيق التجميل، وسألت أمحد عن مغزاه من 
طرحه لألسئلة فقال أن صديقه صاحب الشركة يفكر بالزواج من سايل، فقلت له أ�ا 
علي عالقة بطالب من كلية الشرطة وقد يسبب هلم مشاكل، فقال يل أال أمحل هم، 
وشعرت حينها أنين الزلت أهتم هبا وكاد قليب يتحمل مهوماً تثاقل عليه ومل أقوي علي 

البقاء بينهم، لكنهم أخذوين بعدها إيل كافيترييا وبقينا فيها ساعات حىت منتصف الليل 
وطلبوا الشيشة مجيعاً ومل يعتذر أحدهم عن شرهبا حىت سايل، وبقيت أراقبها يف ذهول 

وشعرت بالقرف منها، وابتعدت عنها ألين مل أكف عن السعال وضاق صدري من 
الدخان فطلبت من أمحد أن يقلين بسيارته علي حدود مدينة العاشر من رمضان مث 

 أستقل أي سيارة أجرة.



* * * 
وصلت للبيت يف متام الساعة الثانية بعد منتصف الليل، دخلت الشقة ومل أخلع 
سوي حذائي وألقيت جسدي يف تعب علي السرير، كنت أظن أنين سأنام من التعب 

لكن بقيت حمدقاً للسقف لساعات، غرقت يف التفكري، وكادت رأسي تتحطم وتتالشي 
أجزاء خمي شيئاً فشيئاً من كثرة التفكري، مل يكن لدي سواها، أحببتها بشدة، ال بديل وال 
مثيل وال شبيه هلا، ليت الدموع متلئ عيين ألبكي، لكن األمل أفقدين القدرة علي البكاء، 

 وما كسر بداخلي ال يشعر أحد به.
أخذت نفساً عميق وكتمت مشاعري بداخلي، جتنبت شعوري وضيق الصدر اليت 

أحسست هبا، ولففت رأسي ألجد جبانيب كتاب سيكولوجية احلب، فتحته ألجد ورقة 
سقطت منه، كنت قد تركتها عند آخر صفحة قرأهتا، وقد مر وقت طويل وأنا مل أفتح 

ذلك الكتاب وأبقيته علي السرير لكن كنت أعود كل يوم من اجلامعة متعباً وتوقفت مدة 
لبلوغ ((عن القراءة، فنسيت آخر شيء كنت اقرأه، وملا بدأت اقرأ وقعت عيين علي 

، غبت يف امسها وتذكرت آخر شيء قد قرأته، فأمسكت هباتفي من جانيب ))املرام.
وفتحت صفحتها علي تويرت وكنت سأرسل هلا رسالة أصف فيها اشتياقي وقد غلبين قليب 

 وشعرت باحلنني إليها.
قرأت آخر شيء كتبته فكانت تشكر ناس علي شيئاً بدا يل مبهماً، ومررت بكثري 

من التغريدات تشكر فيهم أصدقاؤها، وأخذت اقرأ أمساؤهم فكانوا من الرجال والنساء 
كنت بسيارة ((وبلغوا العشرة تقريباً وكنت أعرف بعضهم، فقرأت آخر شيء كتبته مرام: 

يف طريق السويس وكان سائق غيب لكن سرت اهللا أين خبري، شكراً لكل من سأل علي، ال 
 .))أستطيع الرد علي أحد

�ضت من السرير يف حركة سريعة وكأنين انتفضت من مكاين، وجلست علي 
، فأضيئت ))مرام، أنِت خبري؟((حافته، أسرعت بفتح الرسائل، وراسلتها ومل أهتم مبا كتبته: 

الشاشة بأنه ال ميكنين مراسلة هذا احلساب، وقد نسيت متاماً أنين ألغيت املتابعة فضربت 
 يدي علي رأسي، ورحت أفتح صفحتها جمدداً ألتابعها، مث عدت إرسال الرسالة هلا.



مرت دقائق وعيين مل تنظرا لشيء آخر غري شاشة اهلاتف وهي تضيء علي 
 .))مرام أرجوِك أجيبيين((رسائل مرام، لكنها مل جتيب، فعدت أرسل هلا: 

شعرت بيدي قد بردتا وقد عجزت عن إمساك اهلاتف بني يدي، ما حيدث يل ال 
أجد له تفسري، ومل أهتم كثرياً ووضعت اهتمامي كله علي أن ترد مرام علي، لكنها مل 
جتيب، وجئت أكتب هلا فوقع اهلاتف مين أرضاً، فأصدر صوت اصطدام قوي وملت 

ال أعلم ماذا ((جبسدي ألخذه، فنظرت له ومل تتكسر شاشته لذا رحت أكتب بسرعة: 
 .))حدث لكي لكن أريد االطمئنان عليكِ 

علمت أ�ا لن جتيبين، فرتكت اهلاتف جانب السرير وفردت جسدي مث أغمضت 
عيين وأنا اسحب الغطاء علي ولعنت تويرت ورسائل تويرت وخاصية معرفة رؤية الرسائل 

 ولعنت كل املسافات اليت تفصلين هبا.
استغرقت دقائق حىت وصلت يل رسالة منها، ففتحت عيين وأخذت اهلاتف من 
جانيب مث فتحت رسالتها، وكان ضوء اهلاتف قوي يضرب يف عيين فنظرت بنصف عني 

 .))أنا خبري احلمد هللا ؛ وأنت؟((للشاشة حيث كتبت: 
 أرسلت إليها بسرعة كعاديت:

 ال هتتمي ألمري، ماذا حدث لِك؟. -
انقلبت بسياريت علي طريق السويس ((قرأت رساليت بسرعة وأعادت ترد علي: 

 .))واصطدم وجهي يف عجلة القيادة
أنِت خبري؟ ماذا حدث ((ازدادت نبضات قليب اضطراباً وكان بسببها، وسألتها: 

 .))لِك؟
 .))كال لست خبري ؛ وجهي كله أزرق((أرسلت صورة لوجه يبكي وكتبت جبانبه: 

 وتتابعت رسائلنا كالتايل:
 .))أال يوجد أي كرمي أو شيء تضعينه؟((
 .))ال اكتفيت بوضع ثلج((
 أمرك غريب((



 .))كيف تكونني يف كلية الصيدلة وال تعرفني امساً لكرمي؟
 .))بدأ وجهي يتحسن..((
 .))أردت االطمئنان عليِك فقط، انتبهي لنفسك((

وتفاوتت بني رسائلها دقائق طويلة كنت انتظرها فيها، وملا انتهيت بإرسال رساليت 
األخرية قرأهتا ومل جتيبين، وتركت هاتفي وغفوت يف النوم بعدما كنت غارقاً يف التفكري، 

 شعرت بالراحة وملكت السكينة قليب ومنت.
* * * 

مر اجلمعة والسبت وكنت يف املنزل أذاكر ومل أحتدث ألحد وقتها، رحت أفرش 
الصفرة كلها بالورق ألذاكر، بقيت أعيد يف احلفظ أكثر من مرة، خاصة يف مادة اإلدارة، 

وحللت الكثري من مسائل احملاسبة ورغم ذلك كنت أشعر بالغباء من نفسي، حللت 
املسائل أكثر من عشر مرات والزلت أخطأ، وكيف أكون هبذا الغباء، فأنا أذكر أنين 

 سجلت معدل ذكاء مرتفع عن املائة واخلمسون وهو مبستوي الشخص العبقري.
ألقيت بالورق علي األرض يف غضب، وكاد شعوري بالغباء يفقدين صوايب، 

فرميت كل الورق بالقمامة، وجلست علي كرسي الصالة ألتقط أنفاسي املتسارعة، كنت 
 غاضباً، كالربكان، ومل أثور، كل ذلك كنت أشعر به بداخلي حىت كدت أجن.

�ضت من مكاين وفتحت احلاسوب وحبثت يف مواقع كثرية عن تنمية الذكاء 
والذاكرة، كنت شككت يف قدرايت الذهنية، لكن كل اختبارات الذكاء كانت نتائجها غري 

املتوقع وأظهرت يل مقاييس الذكاء مائة وأربعون، ويف اختبار آخر أظهر يل مائة 
وعشرون، ويف اختبار أخري ظهر يل مائة اثنان ومخسون، فكففت عن القراءة عن تنمية 
الذكاء ورحت أطبع ورق املواد مرة أخري وهدأت نفسي، مث رجعت أذاكر كأن شيئاً مل 

 حيدث.
* * * 

يف يوم األحد، كانت لدي حماضرات من التاسعة للخامسة، وكانت الساعة 
احلادية عشر ووقتها أذن الدكتور لنا بأخذ وقت للراحة، ودقائق وكنت باخلارج، دخلت 



مبين صيدلة، وصعدت للطابق الثاين ألنه الطابق املوجود به أول قاعة حماضرات، وجدت 
طالب خارج القاعة فعلمت أن احملاضرة مل تبدأ بعد، كانت حماضراهتم تتكون من 

ساعتني، علي عكس حماضراتنا تستغرق ثالث ساعات متواصلة تقريباً، أوقفت فتاة 
 وسألتها:

 إذا مسحِت، هل تعرفني مرام عبد العظيم؟ هي بالفرقة الثالثة. -
 شعرها بين وطويلة؟. -
 أجل، أين أجدها هنا؟. -
 هي ال حتضر كثرياً، لكن من املفرتض أن هناك حماضرة اآلن وأ�ا بالداخل. -

ال حتضر كثرياً، وال تعلم الكرمي املناسب لعالج بشرهتا، واالمتحانات كله باحلب، 
فكرت بأن مرام ليست من هؤالء الطالب املهتمني بدراستهم وقد تكون ِمن َمن يرسب، 

وخطر ببايل أنين لو كنت عرضت عليها شرح الكيمياء أو أظهرت هلا حبثي يف مادة 
اجلرافني ملا كانت اهتمت بل وشعرت جبهلها فشكرت اهللا أنين مل أختذ تلك اخلطوة، 

 لكين علي األقل حاولت التقرب منها بشكل خمتلف، وباء ذلك بالفشل.
دخلت أحبث عنها، وحملتها جتلس باخللف، كنت أعلم أنين سأجدها هناك ألين 
أذكر آخر مرة كانت مبحاضرة علم النفس. صعدت علي الدرج ورأيتها ممسكة هباتفها 

وتأكل باليد األخرى، أردت أن أفاجئها، فسرت بالصف اخللفي هلا، ووقفت خلفها، مث 
وضعت يدي علي كتفها وربت هبدوء، لفت من مكا�ا، ورفعت رأسها لتنظر يل، 

والحظتها ترتك طعامها جانباً وتضع اهلاتف يف جيبها، مث وقفت ووجهت جسدها يل 
 باهتمام، وعانقتين.

شعرت أن قليب توقف عن اخلفقان للحظة، وأطالت يف عناقي، لفت ذراعيها 
حول ظهري وتشبثت يف قميصي بقوة، وشعرت للحظة أ�ا متسك يف كالطفلة، تريد 

 التعلق بشيء يشعرها باألمان.
أحطت خصرها بيدي وكانت يدي حترتقان وترتويان منها يف آٍن واحد، لكنها 

مكثت طويًال، ودفنت رأسها يف صدري، وملا رجعت برأسي للخلف ألنظر هلا أردت أن 



أبعدها عين، أحسست أنين سأوقع نفسي يف املشاكل إن استمرت طويًال، ومل أشعر هبا 
 .))لقد اشتقت إليكِ ((إال وهي ترجع للخلف، ووجدت نفسي أحدثها بنعومة: 

أردت أن أعاتبها وأجعلها تدرك خطأها يف جتاهلها لرسائلي واهتمامي ونسيت 
أن لديها حبيب آخر، ومل أفهم ما فعلته للتو، إ�ا توقع ىب، لكن، للحظة شعرت بالفرح 

 ألن حدسي بأنين سأقابلها جمدداً وأحتدث إليها مل خييب. 
 مل جتيبين أو ترد واكتفت بابتسامة، فقلت:

 أنِت خبري؟. -
سألتها مراراً وتكراراً وأردت يف كل مرة االطمئنان عليها، فلما تأملت مالحمها كان 

هناك خطاً أزرق حتت عينيها كنهر متفّجر من فيضان هائج من الشعريات الدموية يف 
عينيها وبدأ تّياره يهدأ شيئاً فشيئاً حىت خيتفي حتت تلون بشرهتا، أدركت كم من املبالغة 

 اليت وصفتها يل منذ يومني، وأضفت:
 يبدو أن الثلج له مفعول قوي. -
 ما الذي أيت بك ملبين صيدلة؟. -
 حبثت عنك، وأردت رؤيتك، لكنك تبدين خبري عما وصفِت يل. -

 حتسست وجهها بأطراف أصابعها وهي تقول:
 كان وجهي كله باللون األزرق. -
 ماذا حدث بالضبط؟. -
 كنت يف طريق السويس مع أخي وكنت عائدة للمنزل. . -

 .))أين منزلك؟((قاطعتها: 
بعمارات السفارات، عندما خترج من اجلامعة تأخذ طريق التسعني إيل �ايته مث  -

 تكسر مييناً، ستجدين هناك.
وابتسمت وكان يف ابتسامتها وطن، فبادلتها االبتسامة ومل تفقد عفويتها وأدركت 

أ�ا مل تكن تتصنع أبداً ومضي الوقت معها سريعاً ورحلت حملاضريت واستمدت منها 



الروح واحلياة، وأدركت أنين كلما حاولت اخلروج من تلك العالقة أدخلتين إليها وسكنت 
 فيها.

* * * 
اقرتبت االمتحانات وبدأت أول يوم بالفعل وكنت نشيطاً واستمدت احلماس مما 
راجعته، ودخلت مبين كلية التجارة وصادفت تلك الفتاة ذات العيون الزرقاء وقد نسيت 
امسها، ألقيت عليها حتية من بعيد فابتسمت واقرتبت تسلم علي، مل نتصافح، وتلعثمت 
يف بداية الكالم، فألقيت التحية وقد بدلت احلروف ببعضها، فضحكت، ومل يكن ذلك 

 مرحاً بالنسبة يل فهذا حيدث كثرياً معي وأضع مبواقف حمرجة.
 ابتسمت ابتسامة مصطنعة وسألتها:

 مستعدة؟. -
 نوعاً ما، وأنت؟. -
 أجل أريد أن انتهي سريعاً، علمت أن دكتور احملاسبة سيضع أسئلة أكمل. -

 وضعت يديها علي وجهها وقالت بصوت عايل:
 يا إهلي أنت ال تأِت يل بأخبار سعيدة أبداً؟. -

 فتحت فمي ضاحكاً مث قلت:
 أنا أقول لِك ذلك حىت هتتمي باألسئلة النظرية. -
 ال تقل يل شيئاً جمدداً . -

 قالتها يف مرح، ورحت اسأهلا:
 ما امسك؟. -
 مرينا، أنت تنسي بشكل فظيع، هذه املرة الثالثة اليت أخربك فيها عن امسي!. -
 أنا بالفعل انسي. -

* * * 
كانت مرينا حمقة بشأين، والحظت ذلك أكثر عندما دخلت االمتحانات 

وتلقيت الورق فبدأت أكتب امسي أعلي الورقة وملا نظرت لألسئلة حللت أول سؤال 



وتوقفت عند ذلك، وكانت بقية األسئلة قد حللتها سابقاً، فتعثرت باإلجابة، وجاء آخر 
الوقت وخرجت من القاعة وأنا ال أدرك ما كتبته، وملا قابلت مرينا حكيت هلا ما فعلته 
وقالت ال بأس، مث غادرت اجلامعة، ومر أسبوع االمتحانات هبذا الشكل، وانتهيت من 
االمتحانات وخرجت مع أصدقائي باليوم األخري، ومل أقابل سايل أو مرام، وحىت اآلن مل 
ألتقي برِهام، وقطعت كل خمططايت لألجازة الصيفية باتصال من والدي وقد طلب مين 

السفر إيل السعودية، وحجز يل تذكرة بالفعل، فلم يكن أمامي سوي أنين حضرت حقيبة 
السفر ووضعت هبا مالبسي وأغراضي من األجهزة االلكرتونية وبعض الكتب اليت ال 

أجدها تباع يف املكتبات بالسعودية، مث ركبت طائرة علي مطار جدة حيث سكننا هناك، 
وملا نزلت من الطائرة غريت شرحية هاتفي يف املطار واتصلت بأيب ليقول يل أنه قد أرسل 

يل السائق، وكانت حلظات ووصلت البيت حيث وجدت والديت وأقاريب يرحبون ىب، 
جلست معهم قليًال مث أكل ومنت وبعد يومني نزلت ألرض مكة وقمت بعمل مناسك 
العمرة، ورجعت للمنزل بعد أسبوع ألجد أن يف بيتنا امرأة، سألت عنها فقالت والديت 
إ�ا خاطبة، وقد قرر أيب أن خيطبين إيل أن انتهي من دراسيت وأعود ألتزوج بالسعودية، 

بل قد يعجل من الزواج، وأتزوج يف السنة الثالثة، فدخلت غرفة أيب واقتحمتها يف غضب 
وقلت له ما الذي قد حل به وما الذي يفعله، وشعرت أنين بالغت يف الغضب لدرجة 

أنين شككت أن تكون العمرة قد بطلت، فرجعت أراجع نفسي وقراري وقبلت أن أنزل 
مع أهلي لنري الفتاة اليت سيخطبها يل، ونزلت بعدها بيومني، كانوا من سكان جدة 

األصليني، جلسنا يف الصالون وقابلتنا عائلتهم، كان أبيها رجل مسني وصوته غليظ وملا 
يبتسم يظهر صف أسنان أصفر غري الئق علي بشرته السمراء فلم أتفاءل مبالمح الفتاة 
اليت سأخطبها، وجلست عابساً متذمراً . متنيت أال أكون سافرت وغادرت مصر، لكن 

القدر شاء أن يكشف وجه الفتاة أمامي ألري مالمح عربية جذابة، كانت مجيلة بالفعل 
ومل أستطع مقاومة التحديق إليها، لكن علمت أن حتديقي هلا مل يكن سوي شهوة وهي 
مل جتذبين ومل تتحرك أيّة مشاعر حنوها، ويف خالل أسبوع كنت جالساً جانبها ونرتدي 

اخلوامت يف أيدينا، وخطبت هلا بالفعل، ومسعت بكاء والديت من الفرح ورأيت السعادة يف 



عيين والدي الذي نفذ ما كان خيطط له قبل سفري، بينما رحلت للمنزل ودخلت غرفيت، 
أغلقت النور وأظلمت الغرفة متاماً، مث حتسست املكان من حويل حىت جلست علي 

السرير واستلقيت عليه وبقيت حمدقاً للسقف بالساعات يف التفكري حىت شعرت أنين 
أموت ببطء، وكل شيء يف فاقد احلس، وتبدلت نظريت ملستقبلي وحيايت بأكملها 

وأرغمت نفسي علي نسيان كل من أعرفهم مبصر ألين قريباً سأستقر هنا، مع زوجة مل 
 أعرفها من قبل ومل أحتدث إليها سوي مرات قليلة ومل نتبادل املشاعر.

* * * 
بعد شهر من األجازة ويف إقاميت بالسعودية كنا علي ميعاد مع عائلة الفتاة اليت 

خطبتها، امسها فاطمة، جاءت هي وأهلها لوليمة الغداء، فأكلنا مجيعاً علي طاولة 
واحدة، وعادتاً ال يفعلوا ذلك يف السعودية فيجعلوا النساء يف مكان والرجال يف مكان، 

لكننا كسرنا القاعدة وأردنا أن نضم العائلتني يف طاولة واحدة، وفوجئنا بأن فاطمة 
اعرتضت علي ذلك، واعتذرت أل�ا تشعر باخلجل ولن جتد الراحة يف األكل بالنقاب 

أمامنا، وأخذت جانباً فدخلت غرفيت، أكلت فيها، وكنت قد شعرت بالتوتر لوجودها يف 
غرفيت، وبقيت أحدق من زاوييت إيل باب غرفيت ألجدها أغلقت الباب علي نفسها 

وتفردت باألكل، فلما انتهيت رحت أغسل يدي، وطرقت علي باب غرفيت، لتعطيين 
 إشارة بصوهتا فانتظرت خارجاً، وابتعدت خطوات عن الباب، وفتحت يل، مث قالت:

 تعايل، أريد أن أحتدث معك. -
نظرت حويل ألجد أهلي وأهلها قد انشغلوا بالطعام وهم بعيدين عنا حىت يرونا، 

 فاقرتبت حنوها، وسندت بيدي علي باب غرفيت، فحدقت إليها متسائالً :
 ما األمر؟. -

 نظرت يل بارتباك وتراجعت خطوة للخلف، مث قالت:
 أنا ال أستطيع االرتباط بك. -

 قطبت حاجيب متسائالً :
 ما السبب؟. -



 أنا ال أميل لك. -
 .))نعم؟((رفعت حاجيب: 

 هّزت كتفها:
 كما فهمت. -

واقرتبت حنوي مث استأذنتين فرتاجعت للخلف وتركت هلا مساحة كافية متر من 
جانيب. مث دخلت غرفيت ألجد أغراضي كلها خارج خزانة مالبسي وملقاة علي األرض، 

وكان طبق الطعام ملقي يف سلة املهمالت، مل تتناوله، وبقيت يف غرفيت فرتة حىت أفهم ما 
فعلته مبالبسي، نزلت علي ركبيت ورفعت مالبسي الداخلية فوجدهتا مقطعة، وكأن أحدهم 

قامت بشدها حىت متزقت ألشالء ومل يعد هلا شكل يدل علي أ�ا كانت قطعة مالبس، 
وملا نظرت لبقية مالبسي من القمصان واملعاطف كانوا كما هم مل ميزقوا، واستنتجت ملا 

 كانت تعين أ�ا ترفض الرجال، أما عن األكل فأعتقد أ�ا فعلت ))أنا ال أميل لك((قالت 
ذلك حىت ال تسأهلا والديت ملا مل تأكلني، وقد استغرقت وقتاً يف متزيق مالبسي ومل جتد 

 الوقت الكايف لتأكل فألقت به.
فهمت الرسالة املبطنة لكنين عجزت عن إجياد حل هلذه املشكلة، بقينا نتقابل كل 
أسبوع تقريباً يف بييت أو بيتها وقلما ما خنرج ومعنا األهل إيل أحدي املراكز التجارية، وال 
نتحدث أو نتطرق باحلديث إيل شيء، بل غالباً ما نستمع إيل والدي ووالدها يتحدثون 
عن اجنازاهتم. يف أحدي املرات اليت خرجنا فيها، كنت جالساً بكرسي جانبها، ورأيتها 
ترسل يل صورة هي وصديقتها من خالل أحدي التطبيقات علي الرسائل، وقلت هلا 

فهمت ما تعنيه، وأضفت هلا أين ال أريدها، ومل أرغب يوماً بارتداء خامت اخلطوبة ودائماً 
اتركه يف جييب واآلن ضاع مين، فطرحت علي فكرة، وأخربتين بأن أفسخ اخلطوبة وهي 

سرتفضه وخترتع سبباً مقنعاً، فوافقتها علي الفكرة وقلت هلا نفذي ذلك يف شهر أغسطس 
قبل أن أنزل مصر، وانتظرنا شهرين حىت تفعل ذلك، وبالفعل أهلها اقتنعوا، ورفضوين، 

ورحت اشرتي خامتاً للخطوبة بدًال من الذي ضاع مين، وخلعته أمام أهلي وفسخنا 
 اخلطوبة وعدت ملصر، ومل يعلم أحد من أصدقائي حىت املقربني مين أنين قمت خبطبة.



* * * 
عندما رجعت ملصر رتبت شقيت وأغراضي فيها، وكان ذلك يف بداية شهر 

أغسطس، فتحت ذراعي إقباًال علي البلد وقد شعرت حبرييت عندما غادرت السعودية، 
ورتبت حفالت مع أصدقائي مبجرد عوديت، لكن ملا دخلت الشقة واستقررت فيها أردت 

البقاء دون خروج، ومكثت فرتة يف املنزل وكنت أجهل سبب جلوسي، تغريت تصرفايت 
فجأة جتاه الناس واألصدقاء، وكنت أجيب علي كل الرسائل بأنين منشغل وليس لدي 

وقت ويف احلقيقة أنين كنت أقضي وقتاً طويًال ال أسوي شيء، لكنهم كانوا يقدروا ظرويف 
فال يعودوا بالسؤال، ومن يعيد السؤال من أصدقائي أعتذر بسبب شعوري باملرض أو 

 أقدم له أعذراً أخري.
صباح أحدي األيام وقد امتنعت مؤخراً عن النظر يف التاريخ، وجدت أن علي أن 
أذهب إيل اجلامعة احلكومية اليت سجلت فيها ألصرف الدواء، وجاء ببايل كم املشقة اليت 
سأواجهها اآلن يف هذا املشوار الطويل، فأخذت نفس عميق، وشربت عصري مثلج، ومل 

 أتناول الفطور وقد امتنعت عن األكل هذه الفرتة.
مرت تلك الفرتة بشكل غريب علي، وكانت لدي أعراض مل أشعر هبا مسبقاً، 

كالغباء املبالغ فيه، وفقدان الرتكيز، واألرق، والشعور بالتفاهة وأنين ال أصلح لشيء 
وفقدان املتعة يف كل شيء وراودتين أفكاراً عن املوت وفقدت طاقيت ووزين، ومل أهتم 

بشكلي فرتكت حلييت تنبت وكنت أستحم مرة يف األسبوع وال أذكر أنين وضعت فرشاة 
 يف شعري.

تلك الفرتة أحسست بقبضة يف صدري جعلتين أصرخ من األمل، فوضعت يدي 
علي صدري وقليب ومل أستشعر نبضات مسرعة، بل كنت طبيعياً، ومل أستوعب ما حيدث 
يل حىت �ضت من مكاين وسألت يف الدليل عن أطباء نفسيني، ووقع يف يدي أكثر من 

رقم، واتصلت بإحداهم فحجزت ميعاداً بعد أسبوع، وكنت يف خالل األسبوع هذا 
أذهب للكلية أقوم بعمل ورقة حتويل لصرف الدواء، وطلبت ورقة تقييد حىت أجدد 

الصرف، فتعثر معي موظف يف شئون الطالب، ومل يعطيين ورقة القيد، وألين كنت مقيد 



جبامعة خاصة أخري فلم أهتم بأنين صرخت يف وجهه وكدت أضربه من الغضب حىت 
حاول هتدءيت وأمسكين موظفني آخرين ليبعدوين عنه، وحتاشيت عنه بعدما أعطاين ورقة 

القيد وقد أخربين أنين علي أن أذهب ألحدي املسئولني الكلية ألختمها وأمضيها، 
فاستدرت وخرجت من غرفة شئون الطالب اليت عادتاً تكون مغلقة وال يدخلها أحد 

سوي املوظفني، لكنين كنت اقتحمتها وتصرفت بعجرفة، وخرجت وعيين تشعان امحراراً 
من الغضب واحلر ومشمت رائحة عرقي وقد زدُت ضيقاً . مضيت الورقة وأخذت أركب 

مواصالت ملستشفي الطالب وقمت بإجراءات روتينية مملة استغرقت مين ساعة حىت جاء 
ميعادي مع الطبيبة اليت انتظرها كي تكتب يل ورقة بصرف بعض األدوية وال تقوم 

بالكشف علي أو الفحص، مث أخرج من عيادهتا وأصرف األدوية من الصيدلية وأعود 
للمنزل بالدواء، وعدت يومها وأنا أختيل كيف كان شكلي وأنا أصرخ يف وجه موظف 
شئون الطالب فكرهت نفسي وسئمت من عصبييت وغضيب فلم يكن هناك مربرات 

 ملموسة لكل هذا، ولطاملا كنت هادئاً ومل أكن فظاً فزاد فوق كرهي لنفسي كره.
ملا جلست مع الطبيبة النفسية سألتين عن بعض املعلومات الشخصية وعن تارخيي 

ومل جتد سبباً واضحاً للحالة اليت كنت عليها لكنها شخصُت حاليت باالكتئاب، ومن 
يظن أن االكتئاب جمرد شعور باحلزن، فاالكتئاب وحدة وأمل وضيق وملل وركود وقلق 

وجزء صغري منه حزن، وسألتين عن معدل ذكائي فقلت هلا اثنان ومخسون وذهلت من 
 .))قد يكون هذا سبب اكتئابك((الرقم وقالت: 

بعد ما قالت هذا تكلمنا يف شئون أخري وحددت معي ميعاد آخر لكين مل آِت 
 هلا، فلما قالت أن ذكائي سبب اكتئايب مل أصدق ذلك.

استمر مرض االكتئاب أسبوعني، ويف تلك الفرتة وجدت نفسي جالساً أمام 
شاشة احلاسوب وأفتح برنامج الكتابة ألطبع علي صفحات الربنامج البيضاء حروفاً 

بدأت هبا كتابة رواية، وكانت أحداثها تدور عن ثالث أطباء صيدلة علي صداقة قوية 
ببعضهم ولكن هناك مشاعر خمبئة من كل طرف ناحية طرف آخر، وظهر حادث 

مفاجئ يف حديقة احليوانات فانتفضت احليوانات من أقفاصها وسارت بقية أحداث 



الرواية لتظهر أن هناك مرضاً خطرياً ظهر وقد زرع يف احليوانات وبدأ يصيب سكان املدينة 
فعكف األطباء علي اكتشاف دواء هلا، لكن مشاعرهم بدأت تظهر وحتدث مشاكل 

بينهم وكانت هناك طبيبة صيدلة منهم قد ساعدها الدكتور الذي يدرس هلا وطلبت منه 
مادة غري متوفرة مبصر لتتم تركيبة الدواء بعد أن فشلت يف حتضريها كثرياً، وساعدها علي 

فعل ذلك وأعطاها إياها مث رحل لبلده وهي حاولت تركيب الدواء وجنحت وتناولته 
ثالث أطباء مرضي ودواء ((مبفردها وتركت أصدقائها أل�م خانوها، وأمسيت الرواية بأسم 

 وقد كتبت اسم بطلة الرواية مرمي، وهو القريب من َمراْم وبدأت أحداث الرواية ))واحد
حبادث السيارة الذي حدث للتو ملرام، وملا انتهيت من كتابتها بشكل أديب سهل ومل 

أعّقد اللغة، وكتبت إهداء هلا يف �ايته كي تكون هدية مميزة هلا، وأرسلتها لدور النشر 
وانتظرت لثالث شهور كاملة من دور النشر، وحظيت بالرفض من واحد وعشرون دار، 

وملا قُبل العمل كان العقد عبارة عن دفع مال والتكلفة علي الكاتب ومل أستطيع تدبر 
املبلغ فاعتذرت هلم، وال يزال أوراق الرواية يف أدراج مكتيب أفتحها ألقرأها مبفردي 

 واحتفظت هبم حلني أشتاق هلا.
بدأت الدراسة يف الفرتة اليت كنت أنتظر فيها رد من دور النشر، وكنت أتفحص 

هاتفي ككل مرة، وشعرت فجأة أنين أريد أن أحتدث مع مرام، ففتحت رسائل الفيسبوك، 
ومل أجد صفحتها، وظننت أ�ا مسحت صفحيت ولغت الصداقة بيننا، وألتأكد من ذلك 
فتحت تويرت، وقمت بكاتبة اسم حساهبا، لكنين نسيته، فكتبت أمسها وظهر يل أ�ا ال 
تزال تتابعي، لكن غريت صورهتا لألسود، فلما دخلت علي حساهبا وجدت تعزيات من 

 أصدقائها، ومل أفهم ماذا حدث، ومن تويف.
قّلبت يف كل حساهبا ومل أجدها تكتب شيئاً، فدخلت علي الرسائل، وفكرت 

بكتابة شيء هلا، لكنين ترددت للغاية، وكرهت إحساس التجاهل منها، وال أريد الشعور 
 مبزيد من األمل، فأغلقت شاشة هاتفي وتركته جانباً .

* * * 



بعد يومني من قرائي للربقيات أصدقائها علي مواقع التواصل، نزلت من بييت 
وأوقفت سيارة أجرة، وقلت له عمارات السفارات، وطيلة الطريق كنت أحدق لشاشة 

هاتفي وأنظر للطريق من النافذة برتدد، فأنا ال أعلم عنوان منزهلا بالضبط ومل تصفه يل وال 
أعرف رقم العمارة أو الشقة، وملا نزلت من السيارة دخلت بني العمائر وأنا أنظر هلاتفي 
بني احلني واآلخر وقد ُقطع اتصال االنرتنت عنه. بعدئذ، توقفت أمام عمارة رقم عشرة 

ونظرت لشاشة هاتفي ألتأكد إن كنت صحيحاً، وتأكدت من ذلك، واقرتبت من 
املدخل ألجد أن الباب ال يفتح إال بإذن من سكان العمارة من خالل االتصال هبم عن 

طريق هاتف العمارة املعلق جانب الباب، وملا قرأت األمساء علي جهاز االتصال باحثاً 
عن اسم عبد العظيم وجدت أن مكان األمساء فارغاً وال يوجد سوي أرقام شقق، وزدت 

حرية من أمري، فبحثت عن حارس العقار وكان بعطلة، فكان ذلك أول يوم العيد 
 الكبري.

انتظرت حىت نزل أحدي سكان العمارة منها وفتح الباب فدخلت مسرعاً وطرقت 
 .))مرام؟ هل هي موجودة؟((علي كل شقة، وسألتهم: 

ذات مرة رفعت مرام صورهتا يف مدخل العمارة علي تويرت معلقة علي شكلها، 
وكانت الصورة وهي تقف أمام املرآة وكنت أذكر تلك املرآة بإطارها فوجدهتا يف مدخل 
العمارة مما زادين تأكيد أنين كنت أسري علي اخلطي الصحيحة، وملا طرقت كل أبواب 
العمارة إيل أن وصلت للطابق احلادي عشر وكل من كان يفتح يل يقول ال، مل نعرف 

أحد هبذا االسم، حىت فتحت يل سيدة تقول يل أين اعرف كل سكان العمارة وال يوجد 
فتاة هبذا االسم، وبعض الشقق مل تفتح يل، وظننت أنين أخطأت بالتوقيت فالكل حيتفل 

 بالعيد األضحى.
نزلت من العمارة واليأس معلق علي رأسي، ملا سرت لألمام وقد أعطيت ظهري 

للعمارة، كنت أطرق بالنظر حويل، ووقعت عيين علي عمارة يف الناصية اليت قابلتين، وكان 
مكتوب عليها عمارة رقم عشرة ب، فضربت يدي برأسي وكيف مل خيطر ببايل أن هناك 

عمارتني بنفس الرقم، فدخلتها، ونظرت حويل باحثاً عن املرآة، وكانت هي، وقد أخطأت 



ذاكريت بشأن املرآة اليت رأيتها يف عمارة رقم عشرة ألف، وصعدت طوابق العمارة أطرق 
علي شقة شقة ويفتح يل الشاب والكهل والطفل وكلهم جييبون بأنه ال يوجد أحد هبذا 
االسم، ونزلت من العمارة ونظرت حويل فوقعت عيين علي سيارة مرام وكان ال يزال أثر 
احلادث عليها فقالت يل مسبقاً أن أبيها يرفض إصالحها وال يوجد تأمني علي السيارة، 

 وتأكدت أن العمارة اليت تسكن مرام فيها هنا لكن ال أعرف أين هي.
رجعت ملنزيل وفتحت اإلنرتنت ودخلت علي حساهبا بتويرت وفتحت املتابعني 
الذي تتابعهم ألجد من بينهم أصدقائها املقربني، فضغطت علي متابعة من حسايب 

الشخصي، وكتبت تغريدات ألصدقائها بأين ذهبت ملنزهلا ومل أجدها، فردوا علي بعد 
دقائق طويلة وقفت فيها يف الشمس وقالوا أ�م سيحاولون الوصول إليها، وطلبت رقم 
هاتف مرام ألنه ضاع مين فلم جيبوين ومل أتضايق وقتها، وسألوين كيف تعرف مرام وال 

 نعرفك، ومل أجد إجابة وقلت هلم أنين زميٌل هلا.
مساء ذلك اليوم، وجدت متابعة من مرام علي حسايب الشخصي، فسرت رعشة 

يف جسدي فرحاً وانتفضت من مكاين وقمت باللف حول نفسي كأنين أقوم حبركة رقص، 
 ورسالتها سريعاً : 

 مرام أنِت خبري؟ ماذا حدث؟. -
 لكنها كعادهتا مل جتيبين، فرجعت أرسل هلا:

 مرام أجيبيين أرجوكِ ((
 أنِت ترين رسائلي؟

 .))لن أتركك وسأظل أرسل لِك حىت تردين
أنا أالقي عذاباً يف تلك العالقة اليت ال أعرف هلا شيء، وفقدت تركيزي وختللت 
األفكار السلبية لعقلي وتركت هاتفي، إال أنه سرعان ما تلقيت منها رسالة كتبت فيها: 

 .))أكره ُحزين الذي جيعلين أبتعد عنك وال أجيبك وال أرغب برؤيتك قلق علي((



شعرت بوخز ينزع من قليب وأنا أمسك اهلاتف واقرأ الرسالة وقد أعادت للفؤاد 
كنت قلق عليِك وجئت ملنزلك وحبثت عنِك ((النبض واحلياة وتنفست الصعداء وأجبتها: 

 .))ومل أجدك
ملا قرأت الرسالة مل ترتدد بالرد، لكين مل أهتم، لقد شعرت براحة كدت أن 

لقد أخربين أصدقائي ((أنساها، ومل أأيب إن ردت أم ال فقد اطمأننت عليها، وقالت: 
بذلك، صدقين مل أكن أرد عليهم حىت، كنت باملنصورة عند جّدي، لكن كيف عرفت 

 .))عنوان منزيل؟
ابتسمت ابتسامة صغرية، وفتحت الصور ألرسل هلا صورة مبوقع منزهلا علي 

قمت بالتقاط صورة من هاتفي ملوقع منزلك، أتيت به من ((اخلريطة، مث كتبت هلا رسالة: 
رسالة عندما كنِت حتدثيين علي الفيسبوك وقد حدد مكان منزلك، كان ذلك منذ سّتة 

 .))شهور، أنا ال امسح رسائلك أبداً ..
يا إهلي! هل سبق وأن قال لك أحدهم أنك َجمنون. . ((بعد حلظات أرسلت يل: 

 .)). ياسر، أنت أفضل من أصدقائي املقربني فهم مل يفعلوا معي ذلك
لو كانوا أخربوين ((شعرت بقليب يرتاقص داخلي وكاد يقفز من صدري، وراسلتها: 

 .))أنِك باملنصورة لكنت جئت إليِك، لكن مهًال ماذا حدث؟
أخربتين أن جّدها أصيب بسرطان اجللد، وقد تويف زوج خالتها، وقالت يل أ�ا 
سخرية القدر، وذهبت لرؤية جّدها، وبعدها حتدثنا حىت الساعة الثانية مساءاً وبعدها 
منت، ويف اليوم التايل انتظرت حىت حل املساء، ومل تكن تفتح حساهبا، إيل أن جاءت 

الساعة الرابعة فجراً وأضيء هاتفي ألعلم أن مرام كتبت تغريده ففتحت عيين علي صوت 
لقد انتظرتك حىت تعودين، كيف حالك؟ ((تطبيق تويرت، وفتحت اهلاتف مث أرسلت هلا: 

 .))أخربيين أنِك خبري
تركت الرسالة وغفوت يف النوم، وظننت أ�ا لن جتيبين كعادهتا، لكين سرعان ما 
استيقظت علي صوت تويرت مرة أخري، وهذه املرة وجدهتا كتبت تغريده وذكرتين فيها، 

ياسر ؛ سبب من أسباب السعادة ((وقد التقطت صورة احملادثة بيننا، وكتبت فوقها 



، ولو تعلم كم الفرحة والنبض الذي يدق ))وخروجي من حالة االكتئاب ؛ ربنا حيميك
بداخلي وأنا أحّدثها حلدثين كل ساعة وملا غابت حلظة عين، فأنا أشتاق هلا كما يشتاق 

أقسم لِك حني أحدثك يتبدل مزاجي ويصبح ((الروح للجسد، ورددت عليها يف تغريده: 
 .))لليوم معين آخر

 .))أقسم أنين أحبك((وملا رّدت كتبت: 
ومل يعد يل أمنيات أخري أريدها يف هذا املساء وقد اكتفيت هبا، وشعرت يف 

 كالمها حبضن يغيب ىب لعاملها. 
كنت مع أصدقائي، وتوقفت السيارة ىب يف الطريق ((فتحت الرسائل، وكتبت يل: 

 .))فتأخرت
سررت ملا أخربتين بتفاصيل يومها وأردت معرفة املزيد، وسألتها عن مواعيد 

امتحاناهتا فقالت أ�ا ستنتهي منها يوم اخلميس القادم وقد رسبت يف مادتني وهي تذاكر 
يف الصيف لتعوضهما، واآلن قد تأخر الوقت لكنين أردت احلديث معها وأردت أن ترتاح 

مرام أفكر جبلب هدية لزميليت لكن ليس ((أيضاً، وكنت أنانياً فتحدثت معها، وسألتها: 
 .))لدي فكرة، ماذا قد حتبه الفتيات؟

وقالت يل الفضة، وأ�ا تعشق الفضة، فقلت هلا أ�ا ليست هدية مميزة، وسألتين 
عما أفكر به فأرسلت هلا صورة للوحة طويلة وقلت هلا هذه لوحة طويلة مكتوب عليها 

اهللا اهللا ((بالقلم الذهيب وكان املكتوب عليه ذكريايت أنا وأقاريب فقالت مجلة لن أنساها: 
 .))علي الدماغ

رغم أ�ا كانت مجلة عادية لكن أدركت أن عالقيت مبرام جعلتين أنتبه لتفاصيل مل 
 أتصور يوماً أنين كنت سأحفظها عن ظهر قلب.

مل تقول يل اقرتاحات أعجبتين من اهلدايا، ونزلت أحبث عن سلسلة فضي أشرتيها 
هلا، فلم أجد شيئاً مميزاً، ورحلت من احملالت بعد أن لفتت لساعات، وكان اليوم 

اخلميس، تذكرت أ�ا ستذهب لالمتحان، وذهبت ودخلت مبين صيدلة ألسأل عن 
امتحانات الفرقة الثالثة فسألين الطالب عن اسم املادة وكنت جاهًال بأمساء مواد صيدلة 



لصعوبة نطقها وحفظها، فقال يل اسم مادة وقلت له نعم هي، ومل أكن أعلم أي فرقة 
ختص، وكان حظي أ�ا بالفعل املادة اليت ستمتحن فيها مرام، فأخربين أن االمتحان 
سيكون الساعة الثانية عشر، ونظرت حويل باحثاً عن ساعة، مث نظرت هلاتفي، إ�ا 

التاسعة، سأنتظر لثالث ساعات وساعتني إضافتني حىت تنتهي من االمتحان واطمأن 
عليها، وجلست علي سلم الكلية حىت ال أغفو حلظة وأراها، ومل انتظر طويًال حىت 

وجدهتا تسري مع صديقتها فنهضت من مكاين وقد تصببت عرقاً من احلر والشمس، 
ورأيتها قد توقفت للحظة ودنت خبطوات واسعة حنوي وملا توقفت أمامي ابتسمت ال 

 إرادياً وسألتها:
 كيف حالك؟. -

وقبل أن ترد شعرت بنفسي أميل حنوها ألعانقها وأضّمها إيل بقوة، وكانت 
حاجيت لعانقها غلبتين إحلاحاً، وكان لألمان رائحة ال ُتشم إال يف حضنها وما رغبت يف 

 أن تفلت مين فأشعر بالضياع.
لكّنها. . . وضعت يديها علي صدري ودفعتين بعيداً عنها برفق، فنظرت هلا 

بارتباك، إ�ا غريبة، ال ميكن توقعها، وهذا كاد يثري جنوين وحيطم تفكريي وجيعلين أحبث 
فيها، ما ميكنين قوله أن عالقيت هبا توقفت إيل هذا اليوم، وهي تدخل القاعة أكدت علي 

أن أبقي يف انتظراها وال أرحل وملا خرجت من االمتحان وكنت قد انتظرها يف الشمس 
حيث ال يوجد ظل يف تلك الساعة أمام مبين الصيدلة خرجت مع صديقتها وكانت 

تشكو صديقتها هلا عن االمتحان ومل تكن منتبه هلا، ووقعت عينيها يف عيين، وأخذا يسريا 
حىت ابتعدا فناديت عليها بصوت عايل وقد مسعته لكنها مل تلتفت يل، عجباً لتلك املرأة 

 ما الذي تفعله ىب؟.
جلست يف مكاين وأنا أشعر باحلزن من طريقتها، واتصلت هبا فأجابتين وسألتها 

عن مكاين فأغلقت اخلط بوجهي، رغم ذلك، �ضت من مكاين وحبثت عنها يف 
الكافيرتيا فوجدهتا مغلقة يف الصيف، وحبثت عنها يف مطعم اجلامعة، وكانت هناك، فقد 
مسعت ضوضاء حوهلا، وكانت املرة األويل واألخرية اليت قد مسعت صوهتا يف اهلاتف وكل 



، اقتحمت جملسها ملا رأيت شاباً جيلس معها، وحتدثت معها وجتاهلت ))آلو((ما قالته 
وجوده فراح يتحدث إيل صديقتها، ومل أالحظ أن هناك غرينا جالس باملكان، وعاتبتها 

فضحكت واعتذرت وغضبت وغلت عروقي من الضيق لكين سرعان ما هدأت، المست 
يدي باخلطأ وشعرت بنعومة يديها ولن أنسي ملمسهما، وقبل أن أرحل طلبت مين أن 
أقّبل خدها، وكانت قد طلبت مىن أن أعطيها قبلة يف فمها من قبل لكن كان هذا يف 

 .))أكيد ال تقصدينين هبذا الكالم((رسائل خاصة بيين وبينها، ورددت عليها: 
 .))أقصد والديت((ونظرت يل بنصف عني: 

وكانت سليطة اللسان وجريئة يف ردودها ومل يروق يل هذا وقلت هلا يف حرج: 
 ، مث غادرت من أمامها.))إذن هذه شئون خاصة بكِ ((

تلك األنثى حّبها حطم ضلوعي، وجلست يف غرور ورفعت ساق فوق األخرى 
وتنازلت هلا كي أعلن عن مشاعري حنوها وباحلب الذي يغدق قليب ويربط ضلوعي، 

وتتوقع مين أن أقدم هلا اعتذارات، فما باهلا؟ أال تري أن النساء اجلميالت ميلن الشوارع 
كالغبار يف اهلواء، وأن كلمة احلب أصبحت أرخص من اخلبز وتقال أكثر من السالم، 
وأن األحباء يظهرون حبهم علي مواقع التواصل وأ�ا تعجب هبم وحتلم برجل يفعل هلا 

ذلك، وقدمت هلا قليب ورفضته، ورغم ذلك مل أتركها، ومل تنقطع اتصااليت هبا، وأرسل هلا 
كم اشتقت إليها فلم جتيبين كعادهتا، ومل أهتم باألمل الذي شعرت به وقد اعتدت علي 

تصرفاهتا، وإذا ردت واعتذرت أ�ا ال ترد علي من فرحيت برسالتها أقول هلا ال هتتمي 
 ألمري، وال تعلم هي أن كل أمري يكون أمرها.
* * * 

بدأ الفصل الدراسي األول وكنت بالفرقة الثانية من كلية التجارة وأصبحت ألتزم 
يف مواعيد حماضرايت وأخذت األمور جبّدية بعد ما كانت نتيجيت يف السنة األويل بتقدير 

مقبول. عندما علم أهلي بنتيجيت كانوا يهونوا علي ببعض الكلمات وأنه ال بأس من 
ذلك التقدير، وكنت أعرف أ�م يقولون ذلك وبداخلهم حزين علي درجايت وأنين خيبت 
ظنهم وتضايقت من نفسي وأردت أن أحصل علي درجة االمتياز، فلم أكن أشعر يوماً 



أنين طالب فاشل ومستهرت وكل يوم كنت أذاكر املواد وأحفظها أكثر من مرة، ومل يكن 
الندم حّالً وكنت أحضر وال أحد معي من أصدقاء اجلامعة، تفرقنا فجأة وملا كنت أري 

سايل مل نكن نتحدث، ألقي عليها السالم وأرحل، وكانت آخر حمادثة بيننا أنين كلمتها 
يف اهلاتف بعد أن زارت الطبيب وكنت معها وقلت هلا سأتابع معِك مواعيد األدوية 

لتلزمي هبا، فقالت يل كم هذا لطفاً مين ومل أكرتث بقوهلا، وكانت سايل أكثر األشخاص 
زيفاً رأيتهم، تبتسم وبداخلها العكس، وتضحك يف برودة، فهي تكتفي بفتح فمها 

وإطالق صوت ضحكة وبداخلها ال تريد أن تضحك، وعندما كنت أرسل هلا رسائل 
 ألذكرها مبيعاد دوائها مل تكن ترد أو تري رسائلي وتتجاهلين فابتعدت عنها.

يف األسبوع الرابع بالدراسة بدأ مهرجان األسر، وكنت منظم ألحدي األسر 
الثقافية وقد عّيين فيها أحد زمالئي بعدما أخربته ذات مرة أنين أكتب رواية ثالث أطباء 
مرضي لدواء واحد وقد أعجب بأسلويب األديب يف التعبري والسرد، وحينها كنت النائب 

علي األسرة، ووقفت علي طاولة دائرية واسعة خاصة باألسرة، كانت حتت خيمة بيضاء 
كبرية فغطت الطاوالت من الشمس ووقفت يف الظل، كان ذلك يف فصل الشتاء، اليوم 
العاشر من شهر أكتوبر، علمت أنه عيد ميالد مرينا ملا رأيت صديقتها ماريهان تبحث 

 عن أحد ليذهب معها إيل أقرب مركز جتاري وحتضر لفافة هدية.
رأيت مرينا تدخل من باب اخليمة، وكان هلا بابني، والباب األبعد كان علي بعد 
ثالثون مرتاً فهي خيمة ضخمة، وكان هناك حشد بعيداً عند الباب لكنها خرجت منه 
ويف يدها فتاة أعرفها، امسها إسراء، ومل يكن بيين وبني هؤالء الفتيات كالماً من قبل وال 

 أعرفهم وال أعرف زميلي الذي ورطين هبذا املكان ومحلين مسؤولية األسر.
مرينا، كلما نظرت إيل وجهها أفنت جبماهلا، وصدق من قال إن نساء برج امليزان 

 هم األكثر مجاًال بني نساء األبراج. 
اقرتبت تلك الفاتنة حنو طاولتنا علي غري هداها وتركت إسراء فيما راحت 

تتحدث مع ماريهان، وظللت أراقبها، وملا زالت نظرات عينيها التائهة عين أسرتين يف حبر 



من التفاصيل، معلنة عن وطن أمامها، وكانت بداية لثورة العبودية والعشق احلرام واملوت 
 األسود، وكانت أغرب جتربة مررت هبا يف طّيات حيايت.

كنت ال أكِّن هلا أيّة مشاعر، لكن أسرين شكلها، وانتظرت إيل حني انتهت 
حديثها مع ماريهان وانتهزت فرصة أن أتقرب منها، فدنوت منها خطوات، ووجدهتا 

 تبتسم يل يف لطف، وقلت وأنا ألتقط نفسي:
 كل سنة وأنِت طيبة. -

زالت ابتسامتها، مث أزاحت خصلة قد تطايرت بفعل نسمات اهلواء. نظرت يف 
 عينيها ورأيت دموعاً كادت أن خترتق حواجز عينيها لكنها كتمتها وأردفت:

 وأنت طيب. . .  -
 .))ما بِك؟((ملت حنوها وسألتها بصوت هادئ: 

رفعت رأسها لتنظر إيل وملا الحظت قريب هزت رأسها يف ارتباك مث تراجعت وهي 
 .))شقيقيت توّفت. . عن إذنك((تقول: 

قبل أن تستدير هّبت نسمة برد خفيفة بعثرت خصالت شعرها فغطت وجهها، 
أخذت ترفع يدها وهي تنفخ يف اهلواء من الغضب وقد بدا يف نربهتا احلزن واألمل، ورأيت 

 باللغة االنكليزية مكتوباً علي أصابعها مل  أنتبه له يف املرة األويل وهي تعّدل ))إميان((اسم 
من شعرها، فظننت أن هذا اسم أختها اليت توّفت للتو، وزممت شفيت حزناً وقلت هلا يف 

 .))البقاء هللا((أسف: 
هّزت رأسها ومل جتد كالماً تقوله، وجلست علي أحدي الكراسي املوجودة خلف 

الطاولة مع صديقتها إسراء، وأخذا يتحدثان، فيما مررت خارج اخليمة أحتدث مع أحدي 
 زمالئي بالكلية، ومر ذلك اليوم علي حنو هادئ خاٍل من األحداث الغري روتينية.

* * * 
كان مهرجان األسر يقام لثالث أيام، حضرت اليوم األول واليوم الثاين كنت 

باملستشفي أمر ألستلم احلقن، وفوجئت أن مديرة املستشفي أصدرت قرار بتغيري طريقة 
صرف األدوية أل�م وجدوا أن هناك بعض الطالب يسرقون األدوية ويبيعو�ا بأسعار 



باهظة وهم غري مرضي، وملا تعرفت علي النظام اجلديد أخذت وقتاً يف املستشفي ألن 
املكان كان مزدمحاً للغاية، وكان هناك الكثري من املرضي احلاضرين، ومل أكن أعلم ما 
الذي أصاهبم من مرض لكن األعراض اليت كانت عليهم غريبة، فهناك الكثري منهم 

جالس علي كراسي متحرّكة، ومصابني بتشنجات يف أيديهم وأرجلهم وفمهم ال يُفتح 
بسهولة كي يتكلموا فيصدر احلرف منهم ممدوداً وال تفهم ما يقولونه، وملا أشحت النظر 

عن ذلك اجلانب وحّدقت أمامي وجدت فتاة تتساند علي كتف والدهتا وهي حتاول 
التحرك والسري، فلما نزلت بنظري حنو قدمها رأيتهما متداخلتني ومتقوسان علي بعضهما 

فأشحت بالنظر عنها هي األخرى ومل أحتمل رؤية أحداً يتأمل، مث قمت خبفض رأسي 
 ونظرت لألرض واكتفيت باالنتظار.

 من آخر ممر املستشفي حتّرك كرسي حامًال عليه بعض الكيلو جرامات من كتلة 
بشرية، وكان لشاب يف مثل سّين، اقرتب حنوي بدفعة من أحد أقاربه الذي كان حيّرك 

ماذا تفعل هنا؟ أنت ((كرسيه، وتوقف جانيب، انتبهت له عندما سألين قريبه بنربة عميقة: 
 .))مريض؟

رفعت رأسي ونظرت له، ورأيت وجهاً قد مّر عليه الزمن وترك خطوطاً حول العني 
 .))جئت ألستلم الدواء أجل((والفم واخلد، وقلت له: 

 اهللا يأخذ بيدك. -
لقد كان جير حالة أسوأ من حاليت ورغم ذلك مل يشتكي من املرض الذي أصاب 
ذلك املريض اجلالس علي الكرسي، ودعا يل، وشعرت بإحراج، ومل أفهم مغزى سؤاله أو 

 ملاذا اختصين بالسؤال، فسألته يف فضول:
 مما تشتكون؟. -

 أجاب الرجل يف جفاء وهو يشاور علي قريبه اجلالس علي الكرسي:
 لقد أصيب مبرض التصلب املتعدد. -

شكل املريض كان غريباً وجعلين أرتاب وأقلق من املرض وتذكرت أنين أصيبت به 
 .))كم عمرك؟((وأنا صغري، فسألته: 



. . . و. . . ((ما إن فتح املريض فمه، نقط كالمه ببطء:  . . . مخسـ خـ. . مخسـ
 . ))عشـ. . عشر. .

سكت فجأة وقد هتّجم فمه، فضممت حاجيب وأردت أن أشيح بنظري عنه 
وأردت أن أقول له أن يصمت إذا كان يشعر بالتعب يف الرد، لكن بدا أنه ال يستطيع 

 .))مخس، وعشر. . عشرون. . .((إكمال الكلمة بسرعة، وتابع: 
شعرت بضرورة الصمت، وألتزمت السكوت بعد أن رميت ابتسامة صغرية لذلك 

املريض، ومرت ساعات إيل أن استلمت الدواء وغادرت يف مواصالت وأنا ال أستطيع 
التوقف عن التفكري بذلك املريض، شكله، عجزه وطريقة كالمه وحركة عظام فّكه الغري 

طبيعية. جعلين أدخل املنزل أحبث فيه عن حاسويب، وأخذت أقلب يف صفحات 
االنرتنت، وكتبت االسم العلمي ملرض التصلب املتعدد، وظهرت يل نتائج كثرية، 

 فضغطت علي رابط يوضح املرض وأعراضه، وقرأت:
مرض التصلب املتعدد هو اضطراب اجلهاز املناعي مما يعين أن النظام املخصص 
حلفاظ اجلسم من األمراض يهاجم املخ، األمر الذي يؤدي إيل تقلص وظيفة يف الدماغ 

 واحلبل الشوكي.
هناك اثنان وثالثة فاصل عشرة مليون من ستة مليار مصابون هبذا املرض علي 

 مستوي العامل وال يزال سببه لغزاً .
 مرض التصلب املتعدد ميكن السيطرة عليه.

وقرأت معلومات أخري كثرية عنه وقلبت فيها إيل أن وصلت لألعراض فتوقفت 
 بالصفحة وقرأت يف متّعن:

قد يشعر مريض التصلب املتعدد بالغباء أحياناً وحاالت من النسيان وانعدام 
الرتكيز، وحيتاج مريض التصلب املتعدد إيل بذل جمهود أكثر من األشخاص العاديني كي 

 حيفظ شيئاً أو يركز انتباهه عليها.
 مريض التصلب املتعدد قد يشعر أيضاً بالدوار بدون مؤثرات خارجية.



يواجه مريض التصلب املتعدد مشاكل يف القدرات العقلية خاصة بتقنية حل 
املشاكل، فقد يعاين من الرياضيات والفيزياء والكيمياء واليت تعتمد علي قدرة حل 

 املشاكل.
قد يصاب مريض التصلب املتعدد حباالت من االكتئاب وتتفاوت درجات 

 االكتئاب حسب هجمات جهاز املناعة علي املخ. 
يف حاالت نادرة يعاين مريض التصلب املتعدد من نقص القدرة علي اإلدراك 

 واضطراب املشاعر والسلوك.
للحظة علمت ِملَ منعين األطباء عن القراءة عن املرض، وفّضلوا أن اكتفي بتناول 
األدوية، واآلن فقط قد وضحت يل بعض األمور اليت عجزت عن فهمها مسبقاً، وكان 

كل ما حيدث من حاالت نسيان وانعدام تركيز واكتئاب وفقدان القدرة علي حل 
 املشاكل يف املواد العلمية كان تفسريه املرض الذي أعاين مّنه.

كنت أسري بني الناس وال أحد يالحظ علّي شيئاً لكين بداخلي أعلم أن جسدي 
يهاجم نفسه ويُدّمر شيئاً فشيئاً والزلت أجهل �اية هذا املرض وكيف سيكون مصريي، 
فلما علمت من خالل حبِث عن أمساء األدوية اليت أتناوهلا وعلمت بعدئذ أ�ا أدوية ملنع 
االكتئاب وليست ملعاجلة مرض التصلب املتعدد، مل يعد لدي قدرة علي ختيل مستقبلي 

 يف السنني القادمة، وبقي لدي كل شيء مبهم وغامض فجأة. . .
* * * 

اليوم الثالث وهو األخري يف مهرجان األسر، بعدما انتهيت من حماضرة األويل 
خرجت منها وكانت الساعة احلادية عشر فذهبت ملطعم اجلامعة وأحضرت مشروباً 
ساخناً يل واخرتت النسكافيه، مث اقرتبت من اخليمة يف خطوات هادئة وأنا أراقب 

النسكافيه علي حافة الكوب لئال يقع مين، وملا دخلت وبقيت حتت اخليمة توجهت 
ناحية الطاولة اخلاصة باألسرة اليت كنت فيها، وراقبت املكان من حويل ألنظر حنو أبواب 

اخليمة، ورأيت من خالهلا املطر يتساقط باخلارج، فأردت أن أبقي بالداخل واحتمي 
بكويب الساخن، وكنت أقف مبفردي حينها ومل أجد زميلي وماريهان ومرينا وإسراء وال 



أحد، ووجدت أوراق علي الطاولة خاصة بالتسجيل، ففّضلت اجللوس علي كرسي 
 جانب الطاولة إيل حني يأِت أحد منهم.

كنت جالساً ومل أشعر بغزارة املطر باخلارج، ووجدت أن الطالب يدخلون إيل 
اخليمة حىت امتألت بعدد ال بأس به من الطالب، وجاءت مرينا ومعها إسراء، فسألتهم 

 عن زميلي، وأجابتين مرينا وهي تأخذ كوب النسكافيه من يدي للتناول رشفة منه:
 ال أعلم، كنت أظن أنه هنا معك. -

بلعت رشفتها وال يزال الكوب يف يدها، شعرت بطعم النسكافيه ونظرت يل 
 .))طعمه كالبسكويت((تقول: 

 لففت رأسي أحبث عن زميلي وقلت:
 اشربيه كله، سأحضر واحداً آخر. -
 جيد ألن نكهته أعجبتين. -

�ضت من الكرسي وسرت بني طالب ال أعرفهم، وبدا يل أ�م من الفرقة األويل 
من الكليات، ومررت من بينهم وأنا اصطدم باألكتاف، وكانت عيين تقع علي وجوههم 

 فلم أتعرف علي أحٍد منهم.
خرجت من بني الزحام وكنت علي حافة اخليمة ووجدت أمامي سّلماً ينزل ىب 
درجتني حىت أصبح خارج اخليمة، ولوهلة مسعت صوتاً من خلفي يناديين، فلما لفتت 

رأسي وجدت إسراء تناديين وكان معها مرينا، استدرت واقرتبوا مىن ووقفوا أمامي، علت 
 عالمات الدهشة علي وجهي وسألتهم:

 ِملَ ال جتلسون هناك عند الطاولة؟. -
شعرت بشيء غريب بعد طرحي هذا السؤال عليهم، ملا نظرت ملرينا كانت حائرة 
وتنقل نظراهتا بيين وبني إسراء وكأن هناك رسالة مبطنة حتاول قراءهتا، أما إسراء فأطرقت 

 الصمت لثواين، ومل جتيبين، فعدت اسأهلا نفس السؤال، ورفعت نظرها حنوي مث قالت:
 أبداً، أنا عندي حماضرة، سأترك مرينا جتلس هناك لئال ترتك الطاولة. -

 نظرت ملرينا وأنا أؤكد:



 أجل ابقي هناك إيل حني أن أعود. -
 .))حسناً ((مل تنظر مرينا إيل، ورمقت إسراء بنظرة قبل أن تستدير قائلةً : 

واستدارت مرينا وبقيت أنظر إلسراء وقد دار ببايل أسئلة كثرية هلا، لكنين أبقيت 
الصمت، ولففت بنظري علي أحدهم، وشعرت فجأة بأن األرض تدور من حويل، 

وكدت أسقط، ومل أشعر بقدمي تستطيعان محلي بعد، فسقط جسمي علي األرض يف 
حلظة وكان ذلك سريعاً، وفقد كل قدرات احلس للحظات ومل أكن أمسع شيئاً حويل أو 

 أري أحداً سوي شاشة مظلمة عتمة تعكس ما بداخلي.
شهقت إسراء من هول املفاجأة، ولفت مرينا بظهرها لتجدين ملقي علي األرض، 

ومحلين أحد رجال األمن وساعدوهم بعضاً من أصدقائي املوجودين حويل، وصاح 
إحداهم بكرسي، فنقلوين جسدي عليه، وكنت جالساً عليه وأطرايف ممدة ومسلوبة جتاه 
جاذبية األرض وبدوت كجثة حديثة املوت، ظّنوا أنين فاقداً للوعي، فصاح أحدهم بأن 

يبتعد احلشد الذي جتمع فجأة حويل ألجل اهلواء، لكن سرعان ما تغري هذا، وكان 
جسدي يتشّنج، وبدأت ذراعي تاهتزان بقوة كأنين صعقت من الكهرباء، فحملوين إيل 

عيادة اجلامعة، وانتظروا باخلارج، ومل أشعر بنفسي إال وأنا يف سرير العيادة، ووضعت 
الطبيبة شيئاً يف أنفي، وملا ضغطت عليه انتفضت من مكاين، و�ضت من علي السرير 
ما ((ووجدت قدماي تالمسان األرض من شدة االنتفاضة، وقالت يل أنين خبري، فسألتها: 

 .))كان هذا؟
 أجابتين وهي تعود لكرسي مكتبها:

 ضيق نفس أحدث لك حالة شبه اإلغماء. -
 أ. . . أنا مصاب مبرض. . . التصلب املتعدد. -

 نظرت يل وقد ابتسمت:
التصلب املتعدد ال ُحيدث إغماء إال لو بذلت جمهوداً كبرياً كممارسة الرياضة  -

 أربع ساعات متواصلة، ميكنك اخلروج اآلن.



أخذت أنفاسي وخرجت من غرفة الطبيب وكان معي زميلي املسئول عن األسرة، 
 .))أنا خبري((وأمسك بذراعي ألستند عليه لكين رفعت يدي معرتضاً وقلت له: 

 .))سأوصلك ملنزلك((مل أبدو له كذلك، فنفي ذلك وقال: 
وكنت خارجاً من باب العيادة وأنا امسع مجلة زميلي، وفتحت الباب ألجد صفاً 
طويًال من األجسام البشرية اليت تقف بانتظاري لتطمئن علي، ومل أكن أدرك أن هناك 

هذا العدد من الناس يعرفين بل ويهمهم حايل، وحبثت من بينهم علي أحداً كنت أريد أن 
أراه، ووجدت إسراء وماريهان ومرينا وبقية زمالئي ومل أجد من كنت أحبث عنه، وألقيت 

هلم ابتسامة بلهاء يف اهلواء ومشيت من بينهم وأنا امسع كالماً وحروفاً كثرية خترج من 
 أفواههم: 

 أنت خبري؟ 
 ماذا أصابك؟

 أري أنك أصبحت جيداً، لقد قلقنا عليك، ورأيناك وقعت فجأة!.
ومن جانيب كانت مرينا وإسراء يتحدثان، مل أكن منتبهاً هلم فقد نزلت مع زمالئي 
من الرجال، وكان امسي يرتدد يف حمادثة بني مرينا وإسراء، وسألتها مرينا بنربة ملؤها القلق: 

 .))هل معِك رقم ياسر ألتصل به واطمأن عليه؟((
 .))كال ليس معي((حّدقت إسراء إليها بعينني فارغة، وهزت رأسها: 

رجعت ملنزيل يف سيارة زميلي، دخلت وأنا ال أشعر بنفسي وقد أصابين الدوار 
وشعرت وقتها أن هناك أصدقاء يهتمون ىب، ودخل زميلي ورائي وتفقد الصالة وبعض 
أجزاء الشقة فيما كنت شارداً أقف يف املطبخ وأشرب مياه مثلجة، وبعدها خرجت من 
املطبخ ألطرق بالنظر يف ممر الشقة ألجد زميلي خيرج من غرفيت وقد طرح علي سؤاالً : 

 .))أتقيم مبفردك؟((
 أومأت له رأسي وقلت يف برود: أجل.

صفق بيده صفقة عالية وجال بأنظاره يف أرجاء الشقة وهو مبتسم، مث لف حنوي 
 وسألين:



 إذن لن متانع إذا جئت شقتك ومعي فتيات؟. -
فهمت سريعاً أنه يريد إقامة حفالت ليلة يف منزيل واصطحاب فتيات عندي، ومل 

يبدو علي أنه من هذا النوع ملا رأيت عليه من حتفظ مبالغ فيه، فقطبت حاجيب يف 
 انزعاج:

 أخشي أنين سأمانع. -
حدق إيل مطوًال وقد بدا يف عينيه الكثري من التساؤالت وأراد أن يضيق علي 

 وسألين:
 هل لديك مشاكل؟. -

فتحت فمي صاعقاً وقد جنح يف استفزازي، وصحت فيه وحتدثنا فيما بيننا 
حبديث خيرج عن األدب وقد ظهر يل جانب آخر من شخصيته مل أكن أراه وانتهي 

بطردي من شقيت، وأوصدت الباب خلفه مث رحت أجلس علي أريكة الصالة أفكر يأمراً 
 آخر قد أحتل تفكريي ومل يفارق يوماً بايل وكأن ال أمر سواه.

كنت أفكر بتلك الفتاة اليت رأيتها، عندما مّرت أمامي مل أكن أري سواها وكأن 
الناس تبخرت يف اهلواء فأصبحوا غباراً، ومل يفقدين ذلك الغبار رؤية جلماهلا وضحكتها 

وعينيها السوداء، ومل أري جبمال عينيها قط، وليت الذي خلق العيون السوداء خلق 
 القلوب اخلافقات حديداً .

هانيا. . . أنثي خشع هلا الفؤاد ساجداً وتّيم فيها العشق وأحببتها من كل أوجاع 
روحي وغّصة قليب وحرقة نفسي، ولو تذكرهتا ولو سهواً ابتسم، وهي من خيفق هلا القلوب 
ومتتزج الفرحة باملشاعر، وكانت احلب األول وتفارقنا بعد شهور من تعارفنا ومل أكن أختيل 

أن أراها يوماً، وملا وقعت عينيها عليها علمت أ�ا َسجلت يف جامعيت وكانت مقيدة 
فيها. أصبت بدوار حاد أفقدين صوايب وكنت أدرك أنه ال خيص مرض األعصاب الذي 

أعاين منه لكنين أدعيت اجلهل أمام الطبيبة ألن زميلي كان يقف جبواري فبدا يل أنه يريد 
 معرفة السبب.



هلانيا قصصاً كثرية معي، مضينا يف قصة عشق كان ُحيكي هبا، وسعدت من 
مفاجأة القدر وكم هي أنقية اهلدايا اليت أرسلتها الصدف يل! لكين، أريد نسيا�ا، هي 

من تبقي بقليب، ومل أقوي علي نسيا�ا مهما عكفت، ووضعت ذكراها يف قليب واجلانب 
 الشاغر مين، يف الفراغ الذي ال أريد أن أمأله بشيء عابر، شيء ال يُبدل بأحد.

تنهدت، وقمت ألنام، واستغرق ذلك ساعات مين ألغطس يف نوم عميق ال 
 أستيقظ بعدها إال بعشر ساعات.

* * * 
إنه يوم آخر باجلامعة، بعدما انتهيت من أمر مهرجان األسر وعدت ملنزيل وكان 

ذلك اخلميس، أخذت احلقنة صباح يوم اجلمعة ألين كنت نسيت فعل ذلك مساء 
اخلميس ومل يكن هناك مشاكل كثرية يف تأجيل امليعاد يوماً أو تقدميه يوماً . ذاكرت يف 

خالل تلك األيام وكنت قد تلقيت بعض الرسائل من أصدقائي علي موقع التواصل 
وعندما أفرغ أرد عليهم بالشكر مقدراً اهتمامهم، لكن، تلك الفرتة هي األكثر شعوراً 

فيها بالوحدة، وكنت أعود ملنزيل أنادي علي والدي ووالديت، وبعدها استوعب أنين أقطن 
مبفردي فأالزم الفراش واألمل ينهش يف عتمة قليب حزيناً، كنت أظن أنين قادراً علي نسيان 
هانيا، لكن بدا أنين استعيدت كل ذكريايت هبا، وجعلتين أشعر كم كنت وحيد يف غياهبا 

وفراقها، وذهبت للجامعة واختلطت بأصدقاء يل حماوًال أن أنسي ذلك الفراغ الذي هجم 
علي أفكاري فجأة، ووجدت نفسي أخرج من احملاضرة بصحبة إسراء ومرينا وصديقي 

أمحد وخرجنا من الكلية إيل مطعم جلسنا فيه داخل اجلامعة وأخذنا نتكلم طويًال 
ونضحك، وكانت ضحكة مرينا رنّانة جتذب األذان وملا كانت تضحك كنت أضحك 

معها وأحسست بفرحة داخلي أ�ا تضحك علي كل شيء أقوله، وأحببت هؤالء الناس 
اليت تضحك من أي شيء، وأضافت املرح جللستنا وكنت قد نسيت آخر مرة ضحكت 

 هبذا الشكل فصممت علي البقاء مكاين وأال أحترك إال معهم حىت �اية اليوم.
 �ض أمحد من كرسيه واستأذن، وقالت إسراء:

 أنا سأذهب حملاضرة، خذين معك. -



 تطلع أمحد إليها ومل ميانع باصطحاهبا، وقال:
 حسناً تعايل. -

وقفت إسراء وقد أزاح كرسيها للخلف، مث سارت إيل جانب أمحد وساروا 
خبطوات هادئة إيل أن خرجوا من باب املطعم، وملا نظرت ملرينا وجدهتا حتدق برتكيز حنو 
أمحد وإسراء، ومل أكن ألسأهلا عن سبب تسمر عينيها عليهم طويًال، لكنها كانت تراين 

 أنظر إليها بطرف عيين، ومسعتها تقول وال تزال عينيها مسمرة عليهم:
 كل واحد فيهم وراءه حكاية سوداء، لو يعلموا أنين أعرف كل شيء عنهم. -

ونظرت إليها وأنا أحاول فهم ما قالته لكين مل أفهم شيئاً وقد بدا أن هناك رسالة 
مبطنة خلف كالمها، ومل اسأهلا ما ترمي إليه وبقيت صامتاً أنظر إليها، وكانت قد نظرت 

إيل يدها وقرأت اسم شقيقتها اليت كتبته علي إصبعها، وظهر يل أ�ا غرفت يف التفكري 
حىت شردت، فلم أزعجها وبقيت ساكتاً، ووجدهتا ترفع معصمها، فرأيت جروحاً مكان 
عروقها، وسرعان ما نظرت يف عيين فوجدتين أنظر إيل مكان العروق وقد ملئ باجلروح، 

فأسرعت بإعادة معصمها، وبلعت ريقها، مث رجعت بظهرها للخلف لتجلس علي 
الكرسي يف راحة ولفت برأسها جانباً حنو الطاوالت حيث جيلس الطالب يتهامسون يف 

 كالم ال نسمع منه سوي ضوضاء أضجت يف رؤوسنا.
 وقالت مرينا:

 انظر إيل هذا الشاب اجلالس مع هؤالء الفتيات. -
جعلتين أراقب أحد الطالب الذي ال أعرفه، وكانت هذه أول مرة أراه يف اجلامعة، 

لكين ملا نظرت إليه وجدته جالساً علي كرسي جلدي وجبانبه فتاة وأمامه فتاة يتحدث 
 معها، وبدا أنه يشعر بالضيق، وقالت يل مرينا وهي تطيل النظر حنوه:

 ظاهر عليه أنه ال حيب الفتاة اليت جتلس جبانبه. -
 وابتسمت وأنا أنظر إليها وعّدلت علي حتليلها، وقلت:

ِملَ ال تقولني أنه يريد التفرد بالفتاة اليت جتلس أمامه وفقط؟ ال يشرتط أن  -
 يشعر بالكره حنو األخرى.



 وجدت كالمي مقنعاً وزمت شفتيها قائلة: رمبا. . .
نظرت يف عينيها وتأملت زرقة البحر فيهما، وملا رأتين أحدق هلا ابتسمت يف 

 خجل فبادلتها االبتسامة وقد امتزجت مشاعري بالسعادة والفرحة.
 أضفت هلا:

 أنا كنت مثله عندما كنت أجالس خطيبيت السابقة. -
 أومأت وقد وافقتين الرأي:

 مزعج جداً أمر اخلطوبة. -
 أجل بالفعل. -
 لقد ُخطبت عندما كنت بالفرقة األويل وكرهت األمر وفسخت اخلطوبة. -

 رفعت حاجيب ومل أظن أ�ا قد مرت مسبقاً مبثل هذه التجربة، فسألتها:
 كنِت خمطوبة؟. -

 رفعت يدها اليمين يف اهلواء وأضافت:
 أنا خمطوبة اآلن، لكن هذا غري األول. -

تفاجئت عندما رأيت خامتاً يف يدها ومل أكن قد الحظته من قبل رغم أنين كنت 
أحتدث إليها يف فرتة لكن بدا يل أنين ُشردت أكثر من الالزم. عندما علمت بأمر خطبتها 

مل يغري األمر شيئاً بالنسبة يل أو هلا، وكنا نتقابل يومياً يف اجلامعة ونتحدث ونضحك 
وكنت أحكي هلا تفاصيل عين فتعرف الكثري عين لكين مل أعرف عنها سوي أشياء 

بسيطة، فهي حتب اللون األسود، بل تعشقه، وتأكدت من ذلك عندما رأيتها ترتديه 
دائماً، وأدركت أن املرأة اليت تُفضل اللون األسود يف ردائها هي ملكة علي عرش اجلاذبية، 
وقالت يل كم حتب العطور ومساحيق التجميل وتعجبت لذلك فطبيعتها مجيلة وال حتتاج 
ألن تضع مساحيق جتميل، وكان ما عرفته عنها سطحي للغاية مل يكفيين بأن أتعمق يف 

شخصيتها ومل أريد أن أكون كذلك وبدونا أصدقاء أمام املأل ونشأت بيننا صداقة سريعة 
اعتززت هبا وأثارت تساؤالت أصدقائها لكنين مل أكرتث فلم أكن سوي علي معرفة 

 سطحية هبم وقالت يل مرينا أنه من اجليد أنين أعرف أمسائهم ومل أنساها بعد.



* * * 
توضأت وصّليت العشاء وغفوت يف النوم بعد يوم طويل مررت به يف اجلامعة 
وكانت لدي حماضرتني وانتهي يومي تقريباً علي الساعة الثالثة بعد الظهر وكنت علي 

وشك أن أغادر اجلامعة، لكين وجدت مرينا تقول يل أ�ا سرتحل علي اخلامسة وطلبت 
مين أن أبقي معها حىت حيني وقت قدوم مواصالت اجلامعة اخلاصة فرتكبها، وجلست 

معها وكان معنا أصدقاؤها ماريهان وإسراء وفتيات أخريات، والحظت كم كانت سعيدة 
معهم وتضحك وحتدثت مبواضيع شيت وكانت هي النجمة وموضع النظر ولفت االنتباه 

وحمور احلديث والكالم وتالقي األعني وملكت جاذبية كانت تشد هلا القلوب وكنت 
أضحك وألقي النكات والدعابات أنا اآلخر وشعرت أنين أجد نفسي معها كلما جلسنا 

سوياً، وهذه املرة كانت توجه حديثها أكثر مع صديقتها، وحينها راودين شعور أ�ا 
تتجاهلين وتوقفت عن الضحك والكالم وساد صمت مفاجئ بداخلي ومل أبدي أي 

انفعاالت وسكت ومل أفتح فمي بشيء، فنظرت يل وأحست أن هناك شيئاً غريباً قد مّر 
ىب لكنها عادت تتحدث مع أصدقائها يف املوضوع الذي كانت تتكلم فيه وكنت شارداً 

 ال أعلم ما هو، فعادت حتدق يل، وقطبت حاجبيها متسائلة: ياسر، ما بك؟.
بدا واضحاً أن شعوري انعكس علي مالحمي وكيف تبدلت فجأة، وملا وقعت 
عيين يف عينيها وقد أصبت بالصمت مكتفياً بالنظر إليها ألجد يف عينيها تساؤالت 

وحرية، ومل أجيبها، وأشاحت بالنظر عين ورأيت كم كانت تنظر يل باهتمام، لكن اختفي 
ذلك سريعاً ملا حتدثت مع أصدقائها ومل يلتفت أحداً منهم يل وشعرت حينها أنين كنت 
أبدو طبيعياً ومل تعكس مالحمي شيئاً، لكن ظهر أن مرينا جتيد قراءة العيون ولغة اجلسد 

 مثلي ورمبا أكثر براعة مين.
�ضت من مكاين وفكرت بإحضار شيئاً ألشربه، وتركت الفتيات يتحدثن 

بأمورهن اخلاصة، ووقفت دقائق انتظر املشروب الساخن الذي طلبته، وعدت به إيل 
الطاولة اليت تركت عليها أربعة فتيات من بينهم مرينا، ألعود وأجلس جبانبها، ونظرت ِلما 
كنت أشربه وعلي شفتيها ابتسامة صغرية أثارت فضويل بأن أعرف سّرها، ورجعت تنظر 



ملاريهان لتعود إيل جمري احلديث بينهما الذي دار عن احملاضرات واملشاريع اليت مل حيضر 
ياسر سيساعدنا، هو ((أحداً هلا بعد، وقالت هلا بصوت واضح كاد أن يصل إيل أذين: 

 .))حيفظ املنهج كّله
 بعد ما مسعت ما قالته تركت الكوب الساخن جانباً والتففت إليها متسائالً :

 عن أي ياسر تتحدثني؟ ال ميكن. . .  -
 ابتسمت مرينا ولفت برأسها من فوق كتفيها حنوي:

 بال تقصدك. -
 رددت عليها بسخرية وأنا أعود آلخذ الكوب يف يدي: 

آه حسناً إذا كان كذلك فنحن علي رهان إذا حصلت علي تقدير مقبول  -
 فيها.

 رهان؟!. -
 أجل، رهان علي مخسمائة جنيه. -
 اتفقنا. -

ارتشفت مشرويب الساخن وكنت أعلم أن كالمي مل يكن سوي مزاحاً وقد رأيت 
ابتسامة ماريهان وقد بدا يل أيضاً أ�ا تقبلت مزحيت، وتابعنا كالماً حول ذلك املشروع يف 

مادة السلوك اإلداري، وتعد من أصعب املواد يف كلية التجارة املعتمدة علي احلفظ من 
وجهة نظر الكثري من الطالب لكن بدا يل أ�ا حتتاج إيل الفهم أل�ا اعتمدت علي 

تفسري اجلانب النفسي للموظفني وتوقع سلوكياهتم وهو اجملال الذي أردت التخصص فيه 
 فكانت مادة سهلة ورمبا هذا ما أعطي لزمالئي إحياء بأنين أذاكرها ِجبدْ .

تلقت مرينا رسالة من تطبيق الواتساب، وبعدها أصدر هاتفها صوت رنني جنم 
عن رسائل كثرية توالت وراء بعضها ففتحتهما لتقرأهم وكنت أشرب حينها ومل أسقط 
عيين يف شاشة هاتفها، وملا انتهت من قراءة الرسائل انتفضت من مكا�ا وقد دفعتين 
بيدها عن دون قصد فسقط علي سروايل قطرات ساخنة من املشروب فنهضت من 



مكاين وحدقت هلا بنظرة فارغة، كنت ألسأهلا عن سبب اندفاعها لكين فوجئت هبا 
 تقول:

 ياسر تعايل معي. -
 .))ما األمر؟((وسأهلا وقد علت الدهشة علي وجهي: 

ارتبكت ونظرة أصدقائها هلا جعلتها تزداد حرية وتوتر، وسحبتين من يدي 
وخرجت ىب من املطعم ومشيت جبانبها وقد نسيت أمر القطرات الساخنة اليت سقطت 

 .))عذراً مل أقصد((علي للتو، لكنها نظرت يل وقالت: 
 هززت رأسي يف دون مباالة وقلت:

 ال هتتمي. -
كان هناك سالمل مؤّدية إيل مبين أسنان وكنا نسري حنوها، ووجدت مرينا قد 

 توقفت يف مكا�ا فجأة وقالت وهي تلف للناحية األخرى:
 كال ال أريد الذهاب ملبين أسنان فرتاين شقيقيت. -

تساءلت إن كان لديها شقيقة بالفعل يف اجلامعة، فهي مل ختربين مسبقاً عنها، 
 وختيلت لو أ�ا تشبهها وأن ملرينا شخصاً آخر يشبهها فكيف سيكون األمر؟.

شعرت أنين أسري إيل جانب مضللة وبقيت خطواهتا حائرة وتسري ىب مييناً مرة 
وياسراً مرة إيل أن استقررنا علي مقعد خشيب اتسع لكلينا، وأرجعت ظهري للخلف فيما 

 .))اقرأ كالم إسراء يل((رأيت مرينا تناولين هاتفها ووضعته علي ساقي وهي تقول: 
 نظرت لشاشة اهلاتف ألقرأ الرسائل اليت وصلت هلا للتو:

 أري أنِك جتالسني ياسر طيلة الوقت((
 ونسيِت أمر خطيبك

 يا إهلي لقد نسيت أن خطيبك ال يتصل بِك أو يتحدث إليِك منذ شهرين
 أتعلمني أن خطيبك كان معي باألمس

 وسهرنا سويّاً 
 وبالنسبة إيل ياسر هل نسيِت أنه مسلم وأنِت مسيحية؟



 .))إن مل ترتكيه سأخرب شقيقتك وتعلمني عواقب ذلك
توقفت بالتفكري للحظة وأنا أعيد قراءة يف تلك الرسائل، وبعدها لففت برأسي 

 إيل مرينا ألسأهلا وقد خطر يف بايل أمر إميان: 
 أنِت مسيحية؟. -

 رفعت حاجبها وهي تتطلع إيل من األسفل لألعلى ومل تصدقين:
 أمل تعلم بعد؟. -

 ناولتها هاتفها وهززت رأسي يف براءة:
 كال، مل أالحظ ذلك. -
أيّاً كان اآلن، أريد أن أرد عليها، إن رأيتها أمامي قد أصفعها علي وجهها  -

 وألقنها درساً لن تنساه.
 مرينا األمر ال يستحق كل هذا، وأري أن املوضوع تافهاً . -

 حّدقت مرينا إيل وقد انفجرت يف غضباً :
تافه؟ أنت حقاً ال تعلم شيئاً، إسراء كانت معجبة بك، وحتاول التقرب منك  -

وتبعدي عندما تقابلك، كانت تصفف شعرها وتأِت لتفرده أمامك حىت تراه وتعجب هبا، 
ومل أخربها أنك ال تنتبه ملثل هذه التصرفات، حىت وقت أن سقطت علي األرض وأغمي 
عليك فجأة طلبت منها رقم هاتفك ألتأكد أن كالمي كان صحيحاً ورفضت أن تعطيه 

 يل رغم أ�ا كانت حتتفظ به.
أردك متاماً أنين مل أركز يف كل ما قالته وقد ُشغل بايل كله بأ�ا مسيحية وحينها 

أردت سؤاهلا عن إميان، ومن هي إميان، وكيف مل أالحظ ذلك، وما أمر خطيبها وعّجت 
 األسئلة بداخلي حىت كدت أنفجر وأردت إقناعها بأن األمر ال يستحق، وسألتها حينها:

 ما أمر خطيبك؟. -
 أشاحت بيدها وراحت تنظر بعيداً يف الفراغ عابسة:

ال أعلم له أمراً، مل نتحدث منذ فرتة، كما قرأت يف الرسالة وكل فرتة أري فتاة  -
 من اجلامعة ختربين أ�ا كانت معه.



 وكيف تسكتني علي هذا؟. -
 هّزت رأسها وقالت يف صوت ملؤه احلزن:

 أنا أعاين من مشاكل كثرية أهم منه. -
ودفنت رأسها بني يديها، وأدركت كم أن كالمها صحيح وبدا يل أن هذا الوجه 

الضاحك املبتسم دائماً حيمل خلفه كثرياً من األمور الغامضة اليت مل أكشفها بعد، 
وأدركت أكثر أن النساء األكثر مجاًال أقلهم حظاً . نظرت إليها مدركاً ما تشعر به، 

 ولزمت الصمت ألين وجدهتا فجأة ترجع للخلف وقد امتألت عينيها بالدموع ومهست:
أريد أن أضع ثقيت بأحد وال خيذلين، لكنهم دائماً ما خيذلوين لدرجة أنين إذا  -

 رأيت أحد يعاملين حبسن انتظر منه بأن خيون ثقيت.
 مل أتوافق مع كالمها وصححت هلا:

 ستجدين بالتأكيد أحداً لتكسيب ثقته. -
 ونظرت يل وقالت:

 أراك هتذي بالكالم، لذلك كف عن احلديث أفضل لك!. -
رأيت أن شرح وجهي نظري ستزعجها فأطرقت الصمت ونظرت أمامي إيل الفراغ 
فيما أخذت متسح دموعها بطرف معصمها، ووجدت نفسي أفكر هبستريية ورفعت يدي 
ألقرهبما منها لكنين تراجعت وبقيت يدي يف اهلواء وكنت مرتدداً وعدت أقرب يدي مرة 

أخري من وجهها وكدت أجن لرؤية دموعها ولتصرفها حبساسية ورجعت يدي جانيب 
ونظرت أمامي وكانت تراين بطرف عينيها وتعض علي شفتيها لتكتم ابتسامة كادت أن 
تفجر لثمها من السعادة، ومل أري تلك االبتسامة ملا لفتت ألنظر هلا ووجدهتا حتدق يف 
عيين دون أن تفلت أنظارها ورأيتها جراءة منها وحدقت يف تينك عينيها وكانتا ترتقرق 

 كأمنا أشاهد آللئ وابتسمت وقلت:
 ما رأيك بأن نكف عن احلديث سوياً؟. -

 ضحكت ضحكة قصرية مل يصدر هلا صوت، مث قالت:
 ياسر ال تريب ذقنك، الذقن الطويلة ال تليق بك. -



حتسست ذقين بطرف أصابعي وقد تركتها تنبت لثالث أيام، مث قطبت حاجيب 
 وقلت مازحاً :

 أنِت عميقة جداً . -
 أطلقت ضحكة اشتقت لسماع صوهتا منها، وقالت:

 أنا أهتم بالشكل فعًال وسطحية جداً . -
 وتذكرت حديثها واهتمامها مبساحيق التجميل والعطور واملالبس وقلت:

 سأحلقها عندما أعود للبيت حسناً . -
اعتقدت أن األمر كاد أن ينتهي ويتوقف عند هذه النقطة، ومبجرد أن أكملنا 

حديثنا �ضت مرينا باحثة عن إسراء وعن بقية أصدقائها وملا رأهتا يف املطعم حيث مكان 
ما تركناها، وواجهتها وصفعتها قبل أن تنطق بأي شيء وكان هذا أمامي وكنت هادئاً 

وملكت نفسي وانفجرت مرينا فيهم وصاحت وتصرفت بغل وحقد مل يسبق وأن رأيته ومل 
أتوقع أن يصدر منها، فأمسكتها من ذراعيها وشددهتا بعيداً عنهم ودفعتين بعيداً وقد 

أوقدت عينيها شرارة من الغضب، وارجتف جسدي من نظراهتا احلادة لكنين عدت اقرتب 
منها ألمسك بذراعيها وأحكمت يدي عليها فنظرت يف عيين وصحت فيها بأن تتوقف 

وتدرك ما تفعله، وسكتت فجأة ونظرت حوهلا تتأمل كم الفضائح اليت ارتكبتها يف 
اجلامعة، ولكنها سكتت ألجل أمراً آخر وعندما غادرنا املكان أخربتين أ�ا ال هتتم بالناس 

وال بالطالب وال بالتعليقات اليت قد تسمعها من أحد وأ�ا ستنتقم بطريقتها يف أعز ما 
متلكه إسراء، وأخربتين أن إسراء معجبة خبطيبها وحينها مل أفهم ما قد تفعله مرينا، 

وانتظرت إيل أن أتت الساعة اخلامسة وما بني تلك الفرتة كنا جالسني صامتني ال أحد 
فينا يتكلم أو ينظر لآلخر وكنت أشعر باألنس يف صمتها وكالمها، ويف غضبها وصفائها 

 وكل أمزجتها ومل متانع بأن نكف عن احلديث سوياً . . . 
عدت للمنزل وأول شيء قمت به أن حلقت ذقين وعملت علي أعمال منزلية يف 

املنزل إيل أن أرهقت وفتحت موقع التواصل الفيسبوك وكتبت عليه منشور وذكرت فيه 
مرينا؛ من أحسن الناس اليت تعرفت عليها يف اجلامعة، ((حساب مرينا وكان حمتواه: 



الضحك من القلب والصحبة احللوة؛ عصبيتك ومزاجيتك وغضبك وفرحك وكلك علي 
رأسي كالتاج؛ أنِت مجيلة يف كل حاالتك، فليحفظك اهللا وحيميِك من كل شر وليدوم 

، وملا رأت ذلك املنشور كتبت يل كلمات ّمنت عن فرحها وتقديرها ))الصداقة بيننا؛ آمني
ملا قلته عنها وقالت يل أنين أسعدهتا يف وقت حز�ا، وحينها كلمتها يف الرسائل وأخربهتا 

 كم أحب ضحكتها وإذا نامت يف يوم حزينة ال تغمض يل عني.
بعدئذ، صليت ومنت، وراودين حلماّ غريباً، ويف ذلك احللم كنت أري مرينا تتقّرب 
مين إيل أن انعدمت املسافة بيننا وكانت أنفاسها قريبة من أنفاسي ونظرت يف عيين طويًال 

قبل أن تطبع قبلتها علي شفيت، وأفقت من ذلك احللم، و�ضت من السرير وكنت 
نشيطاً ومل أتكاسل، ونظرت إيل نافذة غرفيت ألجد أن الشمس مل تشرق بعد، ومسعت 

آذان الفجر، فأدركت أ�ا كانت رؤية، ورحت أصّلي الفجر وغفوت يف النوم، ومل استيقظ 
سوي علي الساعة الثامنة صباحاً وكان ميعاد احملاضرة الساعة التاسعة، وقبل أن أقوم 

بغسل وجهي أو بدأ طقوس يومي الصباحية فتحت هاتفي وحبثت عن تفسري األحالم 
وكنت أؤمن هبا أكثر ملا قرأت عن قصة سيدنا يوسف، ورأيت أن القبلة أعنيت أنه قد 

ينشأ حب من الفتاة اليت قّبلتين، وقد ال ينشأ وال ضرر يف ذلك، ووجدت تفسريات كثرية 
 للقبالت يف األحالم ولكنها مل تتفق مع الرؤية اليت حلمت هبا لذا آمنت مبا قرأته.

فوجئت بشاشة هاتفي تضيء بامسها واتصلت ىب، فأجبتها، وبدا صوهتا متعباً 
 وقالت:

ياسر احضر معك نقود كافية، أريد أن أذهب للسينما، لن أحضر حماضرة  -
 الساعة الواحدة.

 مرينا أنِت خبري؟. -
 كال، سأخربك عندما أراك باجلامعة. -

كنت متشوقاً ألعرف ماذا حدث أكثر من كوين مهتماً باألمر، ومل يكن فضوًال 
كما ظننت، لكن تلك الفتاة قلبت حيايت رأساً علي عقب وأكثر ما أعجبين أ�ا كانت 

تأِت يل بأخبار وأحداث غريبة كل يوم وما شعرت بعاصفة من املشاكل واألحداث 



املتتالية إال عندما تعرفت عليها ومل يزعجين ذلك أبداً وقد أدركت للتو أن حيايت كانت 
هادئة جداً ومملة للغاية وجاءت هي وأحدثت هبا ضجيج أذهلين وأخرجتين من حياة 

 مواقع التواصل حىت تغيبت عنه.
ملا وصلت للجامعة حضرنا سوياً احملاضرة األويل ومل تكن تتكلم مطلقاً، وملا انتهينا 
أخذت بيدي وسحبتين علي سينما كانت قريبة من اجلامعة وكان هناك ثالث أفالم عربية 

، نظرت هلا ))أريد دخول فيلم الفرح((أصابتنا احلرية أمامهم وماذا سنشاهد، وقالت يل: 
 بغرابة وأنا أقول:

 هناك فيلم آخر كوميدي، ما رأيك بأن نشاهده سوياً؟. -
 مل يعجبها االقرتاح مطلقاً وعربت عنه بضيق:

أريد فيلماً كئيباً ألدخل وابكي دون أن يالحظين أحد، الفيلم الكوميدي  -
 سيجعلين أضحك.

حاولت أن أعقل كالمها وأرتبه مع الضحكات اليت كنت أمسعها منها وهززت 
 رأسي بقوة وأنا اسأهلا:

 أنِت متزحني؟. -
قد بدا يل أنين مل أفهم ما تريده، وأحلحت علي، وألن النقود كانت معي أرغمتها 

علي الدخول لفيلم كوميدي بدور العرض وشاهدته معها للمرة الثانية وقد سبق وأن 
رأيته. كنا بالداخل مبفردنا متاماً وبقية كراسي السينما فارغة، وقد ظننت أننا دخلنا 

السينما لنشاهد الفيلم لكنين وجدهتا تتكلم معي وعينيها مسمرة علي شاشة الفيلم، ومل 
ننتبه للفيلم أبداً وكنا ننظر لبعض وحتدثنا بأمور شيت، قالت يل أ�ا ملا ركبت حافلة 

اجلامعة تركت حقيبتها علي الكرسي الذي تعتاد أن جتلس عنده، وقالت أن إسراء تسكن 
قرهبا فرتكب معها نفس احلافلة، ملا نزلت مرينا من احلافلة وكانت تتحدث معي إيل أن 

تنطلق احلافلة هبا، يف ذلك الوقت فتحت إسراء حقيبتها وسرقت نقوداً منها، وملا صعدت 
مرينا وجدت حقيبتها مفتوحة، توقعت أن تقول يل أ�ا علمت من السارق، وقالت يل 

بالفعل أ�ا كانت تعلم أن إسراء هي من فعلت ذلك وذهلت ملا قالت يل أن هذه ليست 



املرة األويل وأ�ا ترتكها تأخذ نقوداً منها أل�ا تعود بعد شهر وتضع النقود يف حقيبتها 
جمدداً، مث أخربتين أ�ا وقتها كانت أخذت من والدها مفتاح اخلزنة لتأخذ مصروفها منه 
كما يشاء هلا وترك هلا احلرية بأن تأخذ اآلالف إذا أرادت وأدركت أ�ا من عائلة غنية 
وفاحشة الثراء، وبعدها قالت يل أن والدهتا علمت باألمر ومل تستطيع الكذب عليها 

عندما سألتها عن النقود واعرتفت مبا حدث ومنعتها من أخذ املفتاح أو نقوداً من اخلزانة 
وتشاجرت معها ونزلت من الشقة إيل بيت خاهلا بعد أن طردهتا والدهتا من املنزل، واآلن 

هي قد جاءت من منزل خاهلا وأعطاها القليل من املال وأرادت أن خترج وترتك اجلامعة 
وكل من يذكرها بأصدقائها، وعندما سألتها إن كانت إسراء من أصدقاء اجلامعة فأخربتين 

كل واحد ((أ�ا صديقة قدمية من املدرسة وتعرف عنها مصائب كثرية وتذكرت مجلتها 
 وأدركت حلظتها فقط ))فيهم وراءه حكاية سوداء، لو يعلموا أنين أعرف كل شيء عنهم

كم كانت حمقة يف كالمها، ونظرت يف عينيها وقد غبت عن احلديث وعن كالمها 
 ومهساهتا وقلت:

أري الدموع يف عينيِك دائماً يا مرينا، حىت أنِت ال تضحكني يف الصور من  -
 قلبك.

ابتسمت مرينا ابتسامة مصطنعة بذلت جهداً لرتمسها علي شفتيها وهي ختفي 
 جانب آخر خلفها وقالت:

 أعلم هذا. -
مل أظن أنين قد أقع باحلب جمدداً، وهبذه السرعة وقد ختطيت كل احلواجز وقد 

أتاين هواها وصادف قلباً خالياً فتمكنا، ووقتها مل خيطر ببايل خطيبها أو ديانتها أو 
مشاعرها حنوه ونسيت كل ذلك ومضيت وأبقيت امسع خلفقات قليب اليت تدق يف عنف 

 حىت كادت أن تسمعها لوال صوت الفيلم لُفضح أمري.
 متتمت متسائالً : 

 مرينا هل عندك أوراق تكتبني فيها خواطرك؟. -
 أجل. -



وأضافت: موجودين حتت فراشي، عندما تأِت اخلادمة لتنظف الشقة سأخرجهم 
 وأجلبهم لك.

بعدما انتهي الفيلم خرجنا من السينما وأدركت أن مشاعري تتحرك حنوها شغفاً 
ومل يكن ذلك يف صاحلي وقد يؤذيها، وجلسنا سوياً علي رصيف اجلامعة رافضة أن 

تدخلها، ونظرت حويل قبل أن أجلس جانبها ومل أمانع قط. نظرت ليدها ونّبهت نفسي 
أن تلك الفتاة لرجل آخر وال يوجد مربر ملا أشعر به حنوها، واعتقدت أن الرؤية قد تكون 
 صدقت، وبالفعل صدقت ألن التفسري أشار أنه ليس من الضروري أن حتبك تلك الفتاة.

 لفت رأسها إيل وهي تسألين:
 هل ستذهب حلفل خطوبة ماريهان؟. -

دعتين ماريهان بالفعل منذ شهر تقريباً علي حفل خطوبتها ودعت معي مرينا 
وأمحد صديقي ألننا األقرب معرفة هلا يف اجلامعة وال تعرف سوانا، وحينها اتفقنا مجيعاً أن 

 حنضر حفل خطوبتها، ووافقنا، وجاءتين اآلن مرينا لتذكرين بامليعاد، وسألتها:
 مىت؟. -
يوم اخلميس القادم يف مركب علي النيل، أنا أسألك ألعلم ما لون البذلة  -

 الذي سرتتديها يف ذلك اليوم.
مجعت صور صف البذالت الذي عندي وكان كلهم باللون األسود، وفتحت 

فمي ألجيبها وما كان أن مسعتها تصيح يف محاس مفاجئ وانتفضت جبسدها من مكا�ا 
 قد توقفت أمام ))الدودج((ووّجهت جسدها حنو سيارة سوداء موديل السنة وكانت ماركة 

اجلامعة وخرج منها طالب مقيد معنا باجلامعة، فلما رأيته مرينا توقفت يف مكا�ا وأخذت 
تراقب السيارة من بعيد إيل حني أن دخل الطالب اجلامعة واختفي من أنظارنا، فدنت 

مرينا حنو السيارة وهي تفتح ذراعيها كأمنا تريد أن تضم السيارة إيل حضنها، فضحكت 
 يف مكاين وقمت ألقف أمام السيارة وقلت:

 أنِت جمنونة. -
 نظرت يل جبّدية وقالت يف برود:



 أنت ال تعرف ماذا متثل السيارات بالنسبة إيل. -
 وملعت عينيها وقالت: خاصة هذا النوع.

 مل أري قط فتاة حتب السيارات مثلها.
* * * 

كان ذلك يوم االثنني عندما أخذنا قسطاً من الراحة من احملاضرة األويل، 
فخرجت مع مرينا وأمحد وماريهان لنقف نتحدث سوياً، وقالت مرينا يف أسف وهي تنظر 

 ملاريهان:
 أخشي أنين لن أستطيع اجمليء حلفل خطوبتك. -

فتحت ماريهان فمها شاهقة وتثبتت يف مكا�ا للحظات كالشجرة، فوضعت 
 مرينا يدها علي فمها ومهست: أنا آسفة. . . 

وقفنا أنا وأمحد إيل جانب بعض نشاهد هذا املشهد الدرامي املقتبس من 
 املسلسالت الرتكية. دمعت ماريهان وهي تقول:

 كيف ذلك؟ أنا عددت كل شيء. -
 قاطعتها مرينا:

 لقد أخربتك أمس أنين سأعجز عن حضور خطوبتك، أنِت تعلمني السبب. -
ال تزال الدموع يف عيين ماريهان ومل أفهم ما سبب تلك الدموع سوي أن النساء 

أكثر تعبرياً عن مشاعرهم عن الرجال. بقينا أنا وأمحد ننظر هلم حىت شعرنا بامللل من 
أعالنا ألسفلنا، وتنهدت، إيل حني انتهوا، وعانقتها مرينا لتخفف دموعها واعتذرت هلا، 

 فسأهلم أمحد مقاطعاً :
 مرينا ما مشكلتك؟. -

 رجعت مرينا للخلف وقد تركت ماريهان، ونظرت إيل أمحد قائلة:
خطييب عاد من السفر وملا أخربته بأمر خطوبة ماريهان قال يل لن أذهب إال  -

 معه.
 وما املشكلة!. -



املشكلة أن ماريهان قالت يل أنه ال يوجد مكان للحجز يف القاعة، واحلجز  -
 باألمساء، وال مكان له فلن أذهب.

* * * 
ملا علمنا مبشكلة مرينا وحاولنا أنا وأمحد أن حنلها مع ماريهان، لكن ماريهان 

ظلت تناهد وعاندت ونفت أنه ميكن أن تدخل مرينا وخطيبها فال يوجد سوي مكان 
واحد حمجوز بامسها، فاعتذرت هلا مرينا عن اجمليء، ويومها بعدما انتهينا من احملاضرة 

األويل ذهبت ماريهان ملنزهلا بسيارهتا كالعادة، فهي قليًال ما جتلس معنا باجلامعة، وهذه 
الفرتة كانت ترتب أمورها وتقوم بتحضري فستا�ا، وكان كل تفكريي يف خطيبها الذي 

عاد من السفر، والزلت أري أنين مل أتعمق بشخصية تلك الفتاة بعد، وهناك أموراً كثرية 
ال أزال أعلمها عنها، وملا سألتها عن أمر خطيبها مل ترد وبدا أ�ا ال تريد التحدث هبذا 

الشأن، وملا غادر أمحد بقيت جالسة معي يف مطعم اجلامعة، وربّتت علي يدي بقوة 
 فجأة وقد �ضت من كرسيها قائلة:

 تعايل معي. -
 إيل أين!. -

 أخذتين إيل مطعم خارج اجلامعة، وكان املطعم يبيع األطعمة والوجبات السريعة، 
 .))سأطلب طعاماً وستدفع أنت((ووقفت جانيب وهي ترفع رأسها لتنظر يل: 

للتو توليت أمر املصروف خاصتها وكأنين والدها الثاين، فلم أناقشها هبذا األمر 
واعرتض، وكانت قبل ذلك متتنع أن يدفع هلا أحداً أي شيء، وجلسنا علي طاولة أمام 

بعض، وملت حنوها ونظرت لطعامي وقد الحظت شيئاً : ِملَ تفصل الصلصة عن 
 البطاطس؟.

 ابتسمت وأنا أنظر هلا وقلت:
 ال أستطيع أن أكل إال وإن فصلتهم. -

تنهدت مرينا، وقد راودها أفكاراً كثرية ومشاكل شيت يف ذهنها شعرت أ�ا تريد 
 .))ما بِك؟((أن تبوح هبا، وسألتها: 



 ملا نظرت يل وكنت أحدق هلا انتظر إجابة منها، وبدأت تقول:
 لدي مشكلة. -

 وأسرعت بالقول ونظرت هلا باهتمام:
 ما هي؟. -
 خطييب، عندما عاد تشاجر معي. . . -

 قاطعتها:
 حلظة كيف كان خيرج بصحبة إسراء وبنفس الوقت عاد من السفر؟. -

 اتسعت عينيها وقالت يف غضب:
 خرج معها وبعدها سافر، ياسر ال أحتمل اللحظة اليت تتغايب فيها!. -

أضافت يل أن خطيبها يف الفرتة األويل من اخلطوبة كان يتغّزل فيها بالكلمات 
ويعرب عن مشاعره كثرياً وقالت أ�ا كانت تصدقه وأحّبته، وبدأ يسافر تبع عمله ويغيب 
طويًال ويقطع اتصاالته هبا، وكانت تتصل به كثرياً ومل يكن جييبها إال قليًال وملا تعاتبه ال 
يعطيها قدراً من التقدير واالهتمام، وفقدت مشاعرها حنوه ومل تعد حتبه. آخر مرة رجع 

فيها من السفر زارها يف منزهلا وأمسك هباتفها وفتحه ليمسح كل صورها وتشاجر معها 
بشأن مالبسها الضيقة، كانت تصرخ وتغضب وتلقي بأي شيء أمامها ومل يستطيع 

السيطرة علي غضبها وترك هلا هاتفها فارغاً من األرقام والصور ومسح كل رسائل 
أصدقائها، وقالت أنه ال يالحظ تلك األشياء ولو كان الحظ لكان أعرتض علي 

صداقتنا، لكنه فعل ذلك بدون سبب واضح، ونظرت هلا وقد أصابتين سهاماً من احلزن 
 وعصفت نربهتا بقليب وكاد أن خيفق بشدة، وغّريت املوضوع فجأة:

 لقد اعتذرت ملاريهان عن حضور حفل خطوبتها. -
 فتحت فمها من الدهشة، فيما تابعت:

أخربهتا أن أهلي سيأتون زيارة يل بنفس يوم خطبتها، ولن أستطيع احلضور،  -
 وأردت أن تذهيب بدًال مين.



شعرت جبسدها يرجتف ومل يكن هذا من الربد، وقد صحوت فيها مشاعر كادت 
 أن تنسي أ�ا سوف تشعر هبا جمدداً .

 سألتين بنعومة:
 ِملَ قد تفعل هذا؟. -

 نعومة صوهتا جعلتين أشعر باحلميمة، ومهست:
أريد أن أراِك سعيدة دائماً، لو أمكنين أخذ كل احلزن يف عينيِك وأخفف  -

 عنِك، فهل تسمحني؟.
نظرت إيل عيين، وكانت كلمايت صادقة نبعت من داخلي وكنت أشعر هبا وجاداً 

 يف كل ما قلته، وترددت نظراهتا حنوي، مث أخذت نفساً عميقاً، وقالت:
أتعلم شيئاً؟ كنت أفكر منذ يومني بأن أقص شعري متاماً، وأردت أن أكون  -

 صلعاء.
 رفعت حاجيب:

 صلعاء؟ كيف فّكرِت بذلك؟. -
 أومأت وقد ابتسمت قائلة:

 أجل. . . فكرت بأن أكون ولداً، ومل أحب حيايت كفتاة قط. -
 لديِك مشاكل مع الرجال؟. -

 هّزت رأسها نافية:
كال األمر ليس كذلك، بال أنا أحب فكرة اخلطوبة والزواج وال مشكلة لدي  -

 مع كل هذا، ولكين. . . ال أعلم. . . أردت الشعور بذلك وفقط.
 مل أفهم ما ترمي إليه، فنظرت هلا وكست الدهشة مالحمي، فقالت:

ِملَ الرجال تأخذ حريتها يف كل شيء؟ ترتدي ما حيلو لك وتتزوج مرة واثنني  -
وثالثة وال يطلق اجملتمع عليك لقب عانس أو مطلق، واألمر يبدو عادياً إذا طلقت ألنك 
رجل! تصاحب فتاة وخترج معها وال يقول لك أحد شيئاً، لكن لو فتاة فعلت ذلك فهي 

 يف جمتمعنا عاهرة!.



 اتسعت عيين دهشة وقاطعتها:
تعلمني زميلك الذي أّسس األسرة؟ تعرفيه أليس كذلك؟ أتعلمني أنه يصطحب  -

فتيات كل يوم يف سيارته؟ ويسمي بالعاهر أيضاً ! األمر متساوي بني الرجل واملرأة لكنِك 
 تنظرين لألمور من جهتك.

ساد صمت ومل نسمع حولنا سوي صوت مهس الزبائن وتوصيل الطلبات، 
 وقالت:

خطييب األول تركين ألنين رفضت فكرة اإلجناب، كنت أحبه، لكن مل أحب  -
 األطفال، وتشاجرنا حىت تركين، وأحياناً أشك يف نفسي.

 نفيت ذلك بقوة وأنا أقول:
أنِت طبيعية يا مرينا، صدقي ذلك، لكن يبدو أنِك تعانني من مشاكل  -

 نفسية.
للحظة مل أدرك أن حديثي معها المس قلبها ومشاعرها وحزنت، وقد كسا 

وجهها مبظهر األسى، وكانت تشيح النظر لكنين مل أنزع أنظاري من عليها وكنت يف كل 
 مرة أنظر إليها أشعر أنين أتطلع ملالحمها للمرة األويل.

مالت برأسها لألسفل وهي ترفع يدها حنو صدرها، لتمسك بسلسلة حديدية 
أثقلت بصليب خشيب ُرمست أطرافه األربعة وحّددت حبرفية من ِقَبل صانع يدوي ماهر، 

 وقالت:
أتعلم شيئاً؟ هذه السلسلة كانت مّلكاً ألخيت إميان، لكنين مل أعد أرتديها منها  -

عندما ماتت ألين حزنت وكانت تذكرين هبا، وملا كنت أراك تقرتب مين وتتحدث معي 
كثرياً كنت أشعر بالقلق حنوك، ومل خيطر ببايل أنك ال تعلم أنين مسيحية وارتديت 

السلسلة حىت تراها لكن الحظت بعدها أنك كنت تستمر بالسؤال واحلديث معي، ومل 
هتتم للديانة، رمبا، ألنك أردت أن نكون أصدقاء، ليس كبقية الرجال اليت عرفتهم، لقد 

 عرفت رجاًال كثرية أفقدوين صوايب وكرهت أسباب احلياة بسببهم وبسبب تصرفاهتم.



فتحت فمي شاهقاً، ومهما كنت أحاول أن أخفي الدهشة عن مالمح وجهي مل 
أجد سبيال، ليس ألجل ما حتمله السلسلة، ولكن، كيف يل مل أالحظ هذا؟ لقد فقدت 

 تركيزي بالكامل وأصبحت أشرد بذهين كثرياً .
رفعت مرينا معصمها لتظهر جروح عند عروقها وقالت: حاولت االنتحار، لكن 

 عائليت أنقذتين.
ظلت تتحدث هبذا املوضوع كثرياً، وقالت أ�ا حتب وضع مساحيق التجميل 

لتشعر بأنوثتها وكلمات الرجال هلا تسعدها، والغزل جيعلها تطرد تلك األفكار من رأسها، 
وابتسمت ملا قالته، وأ�ا تتوهم بفكرة ليست حقيقية، ودخلت للحمام فنزعت لون طالء 

الفم ومسحت الكحل ونزعت عدساهتا الالصقة وملا خرجت رأيتها بإطاللة غريبة 
وجديدة، وكان لون شفتيها احلقيقي أبيض ولون عينيها بّين وبدت متعبة وقالت أ�ا حتب 

نفسها هبذا الشكل، وكم أن حياهتا حزينة وتغدق باملشاكل، حكت يل مشاكل عن 
والديها وأختها ومرضها وكيف عانيت وقتها، وعلمت حقاً أن خطيبها هو مشكلة صغرية 

 يف حبر املشاكل اليت تعيش فيها.
* * * 

جاءت يوم األربعاء وهي مبتسمة، نظرت إليها أنا وماريهان وسألناها عن 
 السبب، ومتتمت: لقد فسخت خطبيت.

ولعّلي أندهش ِملَ حتلو النساء بعدما ترتك الرجال! كانت مشرقة ومثرية، ومل يسبق 
وأن رأيتها هبذه اإلطاللة، وكان وقوع عيين يف عينيها كالسحر األسود وتساءلت كيف 

 تفعل ىب هذا.
طلبت مين أن آِت معها اخلطوبة لنحتفل سويّاً، وطلبت أيضاً أن ارتدي بذلة 

سوداء وقميص أسود وربطة عنق ذهبية وأنه الطاقم املفضل لديها. ويف يوم اخلطوبة قلت 
ملاريهان أنين سآيت وبعدها أجلس مع أهلي، واحلقيقة أن أهلي بالسعودية ولن يأتوا مصر 
أبداً وكانت جمرد كذبة حىت تذهب مرينا. كنا يف سفينة ضخمة احتفلنا باخلطوبة ومررنا 
مبواقف مضحكة كثرية وقد خلعت مرينا حذائها أربع مرات من كثرة احلركة والرقص وقد 



آملها، وبعدما أكلنا صعدنا للطابق الثالث من السفينة وكان السطح، فلم يكن فوقنا 
سوي جنوم الليل، ومل يكن األمر رومانسياً أبداً فقد ظلت مرينا تشتكي من احلذاء وبني 
مجل شكواها تبدي إعجاهبا بلون البذلة، فأبتسم، وتركتها للحظات ألجلب أمحد وبقية 

أصدقائنا من الطابق األول، لكنهم كانوا ال يزالون علي طاوالت الطعام، فصعدت 
مبفردي وقد وجدت مرينا تقف مبفردها وجال نظري حويل ألجد أننا لسنا مبفردنا، ومل 
 مينعين ذلك بالتغزل يف فستا�ا الزهري، لكين سرعان ما أوقفت الغزل وقاطعتين تقول:

 أتعلم ما رأيته للتو؟. -
 سألتها بنعومة وأردت خلق جّواً من احلميمة بيننا: ماذا؟.

 عّضت علي شفتيها وقد شعرت بامليل إليها أكثر مما سبق، وابتسمت.
 شبحاً . -

تراجعت للخلف وقد انتفضت من مكاين كأن صاعقة ضرب بظهري، وتابعت 
 مرينا:
كانت سيدة ترتدي مالبس سوداء وقصرية ونظرت يل بعينني واسعة ونادت  -

 بامسي.
رأيت ابتسامة واسعة علي وجه مرينا، لطاملا كانت حتكي عن األشباح واجلن، 

وأراها سعيدة هبذا اجملال من األحاديث حىت أ�ا كثرياً ما تتطرق إليه وحتكي يل عن أموراً 
تراها وأصوات هامسة تسمعها جانب أذنيها قبل أن تنام وعندما تكون مبفردها وتستمع 

بطعامها يف عدم وجود بقية أفراد عائلتها، وال ترمي للموضوع باًال بل أ�ا جتد يف هذا 
األمر سعادة، وقالت يل سابقاً يف مرة كنا جنلس نأكل سوياً أ�ا أرادت أن أعطيها رابطاً 

بأفالم رعب لكل السنوات السابقة لكين عجزت عن الرد باملعرفة وقلت هلا ال أفضل هذا 
النوع من األفالم، وباألحرى كنت أقصد أنين مل أعد أفضله من حني ما رأيته بأم عيين يف 

العني السخنة واإلسكندرية لكنها ضحكت يف أرجاء املطعم بضحكة رنّانة جعلتين 
أتلفت مييناً ويساراً ألري العيون الغريبة تتطلع إلينا وكأننا ارتكبنا احلرام، فوضعت يدي 

 وما كان رّدها علي سوي ))حسناً أنا أحبها بالفعل لكن أسكتِ ((علي فمها، ومهست: 



أنين جبان وخائف من هذا العامل، العامل الذي ال أعرف عنه أي شيء لكن يف كل مرة 
 يبدو يل أنه خميف.

 فقلت مازحاً :
 ِملَ أراِك مبتسمة! هذا ليس حقيقياً أليس كذلك؟. -

 هّزت رأسها بقوة مؤكدة وقالت: بال.
ارجتفت وقد راجعت كل املواقف اليت مررت هبا خالل سفري مع أصدقائي، ومل 

 أرد أن أخربها هبا حىت ال أري أشباحاً، وقلت يف انزعاج:
حسناً غّريي املوضوع، هناك أشياء كثرية قد نتحدث عنها، األكل الذي  -

 أكلناه للتو مثالً .
 زالت ابتسامتها فجأة وقالت:

 ال تذكر حرف النون، فأنا مل آكل شيئاً، لقد أكلت كل طعامي. -
 أحسست أنِك تريدين أن تعزمني علي لكنك كنِت خجولة. -
 فعالً !؟. -

نظرت إليها مطوًال وقد ابتسمت، وأدركت أنين ال ابتسم إال معها وال أضحك 
 من قليب إال عندما تضحك، وقد الحظت ذلك.

امحرت وجنتيها خجًال وقد حّدقت هلا حىت أيقنت أن نظرة العني أمجل من ألف 
رسالة، وقد انطفأت قناديل احلب من ممرات كانت باألمس مشرقة فاكتسحتها ظلمة 

موحشة، ذبلت ورود الشوق، والعشق زاهي هبواجس مضطربة وثورة الظنون أشعلت فتيل 
حرب ضروس دارت رحاها خبفايا قلوبنا وأصبحنا علي نقيد حارسي وأنا من عامل وهي 

 من عامل آخر ومجعتنا األقدار سوياً وكان احلب أقوي مّنا.
أشعر برغبة يف ضّمك وإخفاءك ((ملت برأسي حنوها ونظرت يف عينيها هامساً : 

 .))من كل األعني
 وكنت أغار من غريب يري عينيها صدفة فُيغرم. 



جن جنون نبضات قلبها ومن حسن حظها أن هناك ناس بالطابق وكنت 
 ألعانقها، لكنين حافظت علي املسافة بيننا، وسألتين:

 سنبقي أصدقاء؟. -
مل أؤمن يوماً بالصداقة بني الرجل واملرأة، لكنين رأيت يف عينيها ارجتاف وكأ�ا 

 ختشي خمططات املستقبل خالف الديانة، رغم ذلك أومأت هلا رأسي مؤكداً :
 سنظل أصدقاء. . . -

* * * 
كنا قد انتهينا من ارتشاف كؤوس العصائر وانتهت حفلة اخلطوبة قرب العاشرة 
مساءاً وغادر كٍل مّنا السفينة يف العاشرة والعشر دقائق ورجعت ملنزيل وأنا أذكر روعة 
احلديث واملشاعر اليت أحسستها معها، وابتسمت وغفوت يف نوم عميق صحبته راحة 

 كنت علي وشك نسيا�ا.
عادت مرينا ملنزهلا وغريت مالبسها وأخذت محاماً ساخناً مث أغلقت نور غرفتها 

 وجلست علي سريرها وكانت الغرفة مظلمة متاماً ال تسمح هلا برؤية شيء.
 انفجرت بالبكاء.

* * * 
صباح يوم اجلمعة كنت أعتاد علي أن استيقظ متأخراً ألذهب إيل صالة اجلمعة 
أول شيء وكنت أحافظ علي صالة الفجر إيل جانب ذلك، ومل أشعر باجلانب الديين 
اآلخر ملرينا، فلم أكن اسأهلا عن الكنسية إال عندما ختربين أ�ا ستذهب إليها، حينها 

كانت تقوم باجللوس مع األيتام واألطفال وتقوم بالتربعات، وكنت سعيداً لألعمال اخلريية 
اليت تقوم هبا لكين مل أفهم نظام الكنسية وكنت أتساءل دائماً كيف يدخل األطفال 

للكنسية وجتلس معهم، وظننت أنه مكان خمصص إلقامة الطقوس الدينية فقط فنفت 
ذلك. صحيت يوم اجلمعة ألغسل وجهي وأتوضأ واتصلت مبرينا، سّتة مكاملات ومل جتيبين 

 فظننت أ�ا ال تزال نائمة، وأخذت اهلاتف معي ونزلت.



مرينا كانت وقتها بالكنسية، وكانت الكنسية فارغة صباح يوم اجلمعة وملا دخلت 
مل تري أحداً، سوي البابا، جالت بأنظارها حوهلا وتأكدت أن الكنسية كلها فارغة، 

وتقدمت بني جمالس العبادة وكانت صفوفاً من اخلشب الطويلة علي جانبيها، ومرت من 
بينهم حىت صعدت علي املنصة، وكان البابا واقفاً وقتها منتظرها، حدق إليها وابتسمت 

 ابتسامة هادئة وقال:
 لقد جئت كما طلبِت مين، ما األمر؟. -

 أحّس أ�ا مرتبكة وختفي أمراً ما، فأخفي ابتسامته، وقال:
 تكّلمي يا ابنيت. -

 كان صوته يبعث بالطمأنينة الكافية جلعلها تتكلم، فتمتمت:
 أنا يف ورطة، وال أجد أحد ألحتدث معه سواك. -

 .))ما هي؟((أدرك ذلك وتأكد من شكوكه، وسأهلا: 
لقد فكرت كثرياً قبل أن تأِت إيل هنا وتتحدث هبذا الشأن، ومل تكن لتأِت، 

 حولت نظرها عن البابا يف تردد، وقالت:
 أنا أشعر مبشاعر احلب جتاه شخص. . . -

كادت أن تقول اسم ياسر، لكنها توقفت عن احلديث وأخذت نفس عميق، 
 وأضافت:

 شخص ال يناسبين. -
 تنهد البابا وقد أصابت شكوكه أموراً أخطر من اليت ظننها، وقال:

 حسناً أخربيين ما املشكلة. -
أقلقها الصوت الرجويل اخلفيض القادم من عاملها، ذلك العامل الذي ال يناسب 

 حياة ياسر. قالت: إنه مسلم.
 رسم البابا الصليب علي جسده وهو يقول: بأسم الرب.
 مث نظر إليها وقد اتسعت عينيه من هول املفاجأة وسأهلا:

 هل جري بينكم شيئاً؟. -



 كال، كال. -
 أنِت واثقة من ذلك؟. -

 أومأت مرينا وهي تنظر للبابا:
 أكيد. -
حسناً يا ابنيت، حاويل أن تبتعدي عنه وتقللي لقاءك به، ال ختسري دينك  -

 ألجل احلب.
 دمعت عينيها وكادت أن تبكي، ونظرت إليه متسائلة:

 ملاذا أنا؟. -
 هز البابا رأسه وقال ليطمئنها:

 هذا امتحان من اهللا ليخترب إميانك ومتسكك بدينك. -
غادرت مرينا الكنسية وهي تعلم أ�ا لن تقوي علي السماع بالنصيحة وكان احلب 

أقوي منها، وغلبت عليها مشاعرها، وأتت بعدها يف يوم األحد ألقابلها، وكان معي هلا 
 قمت ))دودج((مفاجأة، فتحمست هلا وابتسمت، وأخرجت من جييب مفتاح سيارة ماركة 

بتأجريها أليام، فانتفضت من مكا�ا وقفزت فرحة وهي تصرخ، ظنت يف البداية أنين 
اشرتيتها، لكن ملا علمت أنين أجرهتا زاد هتورها، وأخذت املفتاح مين وخرجت من اجلامعة 

لتبحث عنها يف هلفة، فلما رأهتا ركبتها وجلست علي كرسي السائق فيما فتحت زجاج 
السيارة من الناحيتني ونادتين من داخل السيارة لتعودين وأجلس جبانبها، فرحت بدون 

تردد، وانطلقت ىب إيل طريق السويس، قادت علي سرعة مائتني، وكنت أصرخ فيها أل�ا 
سريعة وكنت خائفاً علي السيارة أل�ا ليست يل، ولكنها ابتسمت يف محاس غري طبيعي 

وألتمعت عينيها بربيق واهج وملا رأيت زمحة سيارات يف �اية الطريق قد أوقفتها إشارة 
مرور أبطأت بسرعة واحتكت عجالت السيارة باألرض حمدثة صوت صرير عايل كاد 

 الناس يظنوا أن هناك حادثة.



فتحت السيارة وتقيأت خارجها، كانت مرينا تضحك وتسخر مين، لكين لففت 
حنوها ومل أطل النظر إليها وقد رجعت بظهري للخلف. شعرت بالتعب الشديد ومل أكن 

 أري شيئاً أمامي واهتزت الصورة يف عيين ومتتمت:
 مل يكن هذا مزاحاً . . -

 انفجرت من الضحك وقد أمحّر وجهها، فعبست وقلت:
 ارجعي، واذهيب ىب للمستشفي. -

كان يومها ظهر هلا أشياء مل تكن تعلمها عين، أخذتين للمستشفي وكشف علي 
جسدي كشف األعصاب، وأعطاين الطبيب بعض األدوية وقال يل أن أذهب إيل الطبيبة 

اليت أتابع معها ألسأهلا إن كانت حاليت تسمح بأخذ تلك األدوية أم ال ألنه مل يتطلع 
علي تقارير أشعة املخ لدي واحلالة لديه ليست كاملة، وملا خرجنا، كان يف يدي ورقة 
مكتوب هبا األدوية، ومرينا تسري جانيب يف هدوء مطرقة الصمت ال جتد ما تقوله وقد 

 شعرت باألسف حنوي.
علمت بأمر املرض الذي أعاين منه، ومل تظن أن يكون األمر خطرياً وجيعلين أفقد 

متعيت يف أشياء بسيطة أقوم هبا، وسألتين عن ذلك املرض عندما كنا نسري خارج ممرات 
املستشفي فأجبتها باقتضاب عنه وقلت هلا بعض التفاصيل، فاعتذرت، وحينها نظرت 

إليها وشعرت أن األمر كله غري مهم وقد نسيته، فهززت رأسي ومل أستطيع إظهار غضيب 
 منها بعد، وقدت السيارة بدًال منها وذهبت هبا للجامعة.

* * * 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 النھایة
 
 

بعد أسبوعني من موقف السيارة الذي حدث بيين وبني مرينا، ورجعنا للجامعة 
وحكينا ألصدقائنا، غابت مرينا عن اجلامعة، وظننت أ�ا كانت لتخربين، سألت ماريهان 

عنها، وقالت يل أن خطوبتها اليوم، وتعجبت، كيف هلذه السرعة، ومن هذا الشخص 
وكيف هلا بأن ال ختربين ولطاملا كنا أصدقاء! جاءت بعدها مرينا للجامعة وتكلمنا هبذا 
األمر فقالت يل لقد فوجئت بأهلي قبلها بيومني أ�م حيضرون يل فستان اخلطوبة، ويف 
يوم عيد ميالد خطييب أمتمنا اخلطوبة، وسألتها هل حتبينه يا مرينا؟ وقد نظرت يل حبزن 

 .))أنا مل أكن ألتصور أنين قد أقع باحلب، وقد فعلت((بالغ وهي تقول: 
حينها مل يبدو كالمها مفهوماً، وبقيت أحدق إليها، حىت شعرت هبا وهي تنهض 
من مكا�ا، واقرتبت مين وعانقتين بقوة، وقبضتك ذراعيها علي للحظة مث رجعت للخلف 

 .))يا إهلي كم أحبك((ومهست بنربة مرجتفة: 
علمت منها أن الكنسية إذا عرفت بأمرها سيأخذو�ا وجيعلون منها راهبة، قد 
تلقي تعذيب جسدي قاسي طيلة الفرتة اليت ستقيم هبا يف الكنسية بعيداً عن أهلها، 
ومينعوها من الطعام والشراب حىت جيف حلقها، وملا مسعت ذلك الكالم منها حزنت 



ألجل الفارق الديين بيننا، وقبل يوم زفافها بشهر، اتصلت ىب وكتبت رقمي علي هاتفها 
ألن خطيبها قد مسحه وكان يراقب كل اتصاالهتا وكل األمساء املسجلة عليه، ورددت 

أريد أن أراك ((عليها يف هلفة، لكنين كتمت كل كالم الشوق بداخلي، واستمعت إليها: 
 .))قريباً، يف املركز التجاري مبدينة نصر

اتفقنا علي ميعاد وكنت أسأهلا عن السبب فلم جتيب بإجابة واضحة، وملا ذهبت 
وتقابلنا كنت أريد عناقها، وأمحلها يف اهلواء وألف هبا من الفرح، وقد ذاب كل هذا يف 

حلظات عندما ذهبنا إيل حمل فساتني الفرح، ووقفت خارجه، تسّمرت عينيها علي فستان 
أبيض، وقالت أ�ا سرتتدي هذا الفستان قريباً ولن يكون له. أبقيت عيين علي الفستان 
 ومل أقوي علي النظر إليها، وهي كذلك، ودّمعت عينيها ونظرت لصوريت املنعكسة باملرآة:

 يا إهلي. . . أنت وسيم يف اللحية. -
 حينها خفضت بصري وقلت: أخربتك كثرياً أنِك عميقة.

 ضحكت ضحكة صغرية ومل تطلق صوتاً مث متتمت:
 أتعلم شيئاً؟ . . . لقد اعتدت أن آكل البطاطس والصلصة وهم منفصلني. -

 لففت رأسي وأمعنت نظري فيها وقد ابتسمت:
 سأخربك سرّاً، مل أعد أخاف األشباح. -

 وسعدت للخرب فرفعت حاجبيها.
 حقاً؟ هل معك أفالماً إذن نشاهدها سويّاً؟. -

حّدقت إيل شعري الداكن وحلييت الطويلة، ما أسعدها حقاً أنين جئت ألراها بعد 
 مدة أن ظنت أننا لن نتالقى مرة أخري.

 سألتها:
 سنبقي أصدقاء؟. -
 سنظل أصدقاء. -

* * * 



ودامت صداقتنا سنني طويلة، وحىت اآلن ال أزال أكلمها علي مواقع التواصل بني 
فرتة واألخرى، وبعدها غبت عن مصر، وأخذت الشهادة وسافرت إيل السعودية، وأقمت 
هناك سنتني، حبثت عن عمل وقبلت يف إحدى الشركات، وكنت أعود للمنزل وأنا أشعر 

بوحدة حقاً بني أهلي، فكنت أجلس علي احلاسوب اخلاص ىب وقد كان هذا ما اعتد 
علي فعله يف مصر خالل فرتة الدراسة، وبدأت أحبث عن مادة اجلرافني، وتعمقت فيها 
وعرفت كيف تصنع وفهمت التفاعالت اخلاصة بتلك املادة واحتادها مع عناصر أخرى، 

وصدف أن عرف صديق والدي بأنين أحبث يف هذا اجملال فأخذ يتحدث معي حول 
الكيمياء والفيزياء وكان متفاجئاً أن شاباً يف عمري وختصصي املهين ويقرأ عن اجلرافني إال 
أن األمر كان بالنسبة يل عادياً، وقال أنه ال يوجد معامل كيميائية تعمل حبث عن هذه 

املادة سوي يف واحداً يف أفريقيا وكنت أعلم تلك املعلومة وبدا يل أنين ملم بكل املوضوع، 
وبعد شهر دعاين إيل ديب، بلده األصلية، ورحب بإقاميت معه أسبوعاً، ووقتها ذهب ىب 

إيل مكتبات ضخمة يف ديب، فكنت أمجع بعض الكتب وأفتحها واقرأ فيها إيل حد ست 
ساعات متواصلة بدول ملل أو كلل، ووقع يف يدي أحدي كتب عن علم النفس ويدعي 

 وذهلت ملا قرأته عن اخلرافات املوجودة به، وقيل أن )) خرافة يف علم النفس50أشهر ((
علم الفنج الشوي اخلاص بقراءة املالمح غري حقيقي، وال األبراج الفلكية، وال 

اجلرافولوجي املتعلق بتحليل الصفات من خالل خط اليد، وتوّسع إدراكي بأمور كافة 
عندما انتهيت من هذا الكتاب، وأعجبت بفكرة القراءة يف علم النفس عن شيت املواضيع 
األخرى لكن صديق والدي فّضل أن أفتح كتب الكيمياء، ولطاملا كنت أكره هذا الفرع، 

لكنين بدأت قراءة فيه حىت أعجب مرام، وأستطيع التحدث معها، وفعلت أشياء كثرية 
 حىت تعجب ىب ولعلها ال تعرف ذلك، لكنين أحببتها واآلن مل أعد كذلك.

* * * 
ذهبت ملركز حتليلي يقوم علي االخرتاعات واألحباث يف ديب، وكان صديق والدي 

قد دّلين عليه وذهب معي وتابع عملية األشراف علي، فأول ما قاموا به حتديد اختبار 
ذكاء، وحصلت علي درجة العبقري، مث قاموا بتحليل طيب، وأخربهتم أنين مصاب مبرض 



التصلب املتعدد وتفاجئوا هلذا التناقض، فالتصلب املتعدد يتلف قدرات املخ الذهنية، 
ومتسكوا ّيف، وقمت مبذاكرة أحباث وقرأت عن الكيمياء بتعمق شديد عن أي مرة 

 سبقت، بل أرهقت، وكنت أحقق نتائج جيدة ملا بذلته من جمهود يف الفهم واحلفظ.
مرت سنة علي وجودي يف ديب وأدركت أنين ابتعدت متاماً عن ختصص التجارة 
الذي كنت أدرسه، وطلبت من صديق والدي أن أعمل بشركة إيل جانب دراسيت، وقد 

اعرتض واعرتض زمالئي مبركز التحليل، فعكفت علي البحث عن وظيفة أخري، وقّدمت 
علي العمل يف مستشفي خاصة بديب، وكان وقت العمل ينتهي إيل الساعة الثانية ظهراً، 
وعملت هلناك ملدة سبع أشهر، واستطعت أن أوّفق بني العمل واملذاكرة واألحباث وكان 

 األطباء الصيادلة يقومون مبساعديت يف األحباث إذا طلبت منهم ذلك.
مررت يوماً بامرأة جذبت أنظاري، ملا وقعت عيين عليها شهقت من هول 

املفاجأة، وبقيت أحدق إليها وأتابع خطواهتا بكل أركان املستشفي. تلك املرأة هي اآلن 
زوجيت، رأيتها أول مرة باملستشفي، وتعرّفت عليها عندما وجدهتا توجهت لقسم االنتظار، 

ومل ألتفت للقسم الذي ذهبت إليه، وجلست جبانبها، مث دقائق وسألتها عن امسها، فلم 
تنظر يل أو جتيب، وظننت أ�ا أرادت أن تتجاهلين ألين كنت أضايقها، فسكت ونظرت 

بعيداً، لكنين مل أريد أن هترب مين، فعدت اسأهلا، ومل تنظر يل أيضاً أو ترد، وعدت 
السؤال مرة ثالثة وأنا أعد نفسي أن تكون األخرية، فنظرت يل، ومل تقل شيئاً، شعرت 

 بغرابة املوقف، مث قلت:
 آسف أزعجتك. -

أنا مسعي ((هّزت رأسها نافية وقد رأيتها خترج من حقيبتها دفرت وقلم، وكتبت عليه: 
 .))ضعيف وال أستطيع التكلم

 مث أعطتين الدفرت ألقرأ تلك اجلملة وقلت هلا: آسف.
 .))كّال أنا خبري((فأخذته مّين وكتبت عليه: 

قرأت ما ُكتب وابتسمت ابتسامة صغرية وبقيت جالساً جبانبها حىت جاء دورها 
ودخلت لطبيب املخاطبة، وانتظرهتا يف مكاين حىت انتهت، مث سألتها عن مواعيدها 



األخرى إذا كانت لتأِت جمدداً، وقالت أنه بعد أسبوع، وكنت كل أسبوع انتظرها بنفس 
املكان، فتأِت لتجدين، وملا كانت تراين تبتسم وكنت أفرح لرؤيتها وانتظرها بشوق 

وأحببتها واصطحبتها ألماكن كثرية قبل الزواج، وعندما جئت ألطلب منها الزواج قبلها 
 حدث شيئاً غريباً .

كان ذلك مبطعم مفتوح علي الشارع، أجلس علي طاولة وكانت أمامي، وملت 
 حنوها وقلت:
 أريد أن أمسع صوتك. -

 .))كال ال أستطيع((هّزت رأسها، وكتبت يل يف ورقة كانت حتملها معها دائماً : 
 قرأت ما كتبته ونظرت إليها غاضباً، وسألتها يف هدوء حماوًال كتم غيظي:

 ملاذا؟ ما السبب؟. -
الناس ((تناولت القلم جمدداً وشعرت باحلنق من طريقة تواصلها معي، وكتبت: 

 .))يضحكون علي
 قلت هلا بإشارات:

 أنا لن أفعل. -
ورفضت، وبشدة. وقتها عدت ملنزيل غاضباً وغبت عنها أسبوع، وكانت تراسلين 

فيهم وكل ردي عليها أنين متعب ومنشغل يف حبثي، ولعلي كنت أحس حبز�ا ألجل 
غيايب وقسويت حنوها، فعدت هلا، حامًال باقة من الورود، كنت أعلم أ�ا علي ميعاد مع 
طبيبها، ومشيت بني ممرات املستشفي ومل ألقي باًال لنظرات الناس إيل، وكل تفكريي قد 

ُصب علي تلك املرأة، اقرتبت من قسم التخاطب، ودخلت باحثاً عنها بعيين وقد توقفت 
عند بداية املمر، فرأيتها، وملا وقعت عيين عليها رأيت جبانبها رجًال يتحّدث إليها عن 

مسافة قريبة، أخذ يضحكها ويداعبها بكلماته فلففت وسرت يف سرعة هائجة إيل أن 
توقفت يف ممر ضيق خاص باملمرضات فقط، ألقيت الورد يف عنف علي األرض وجلست 
علي األرض سانداً ظهري علي احلائط، ودفنت رأسي بيدي يدي، كنت أظن أن بعد ما 
مررت به يف اجلامعة أنين مل أعد قادراً علي احلب جمدداً وبنفس املشاعر اليت كنت أشعر 



هبا حنو كل فتاة أحببتها من قبل، هذه املرة أردت التمسك بذلك احلب، وأال يفلت مين، 
 لكن، عندما �ضت، تركت الورد مكانه وقد تفّرق يف شكل فوضوي.

انتظرت جللستها التالية، ورحت للمكان الذي تكون فيه يف االنتظار دائماً، فلم 
أجدها، حبثت عنها طويًال يف الغرفة وسألت عنها فلم أجدها، شعرت أنين فقدت جزءاً 

من عقلي وجننت، وارجتف جسدي من القلق، واقتحمت غرفة طبيب التخاطب فلم 
 أجدها معه، وسألته عنها وقلت له امسها فقال أ�ا انتهت من اجللسات.

رجعت للمنزل يومها حمبطاً، شعرت باحلزن والوحدة وتأملت بداخلي، ومل استطع 
بأن استمر طويًال هكذا، واتصلت هبا، فلم جتيبين، وقد نسيت أمر صوهتا، فأرسلت هلا 

رسالة حمتواها أنين أريد رؤيتها، وسرعان ما أجابتين أ�ا متفّرغة، فتقابلنا يف مطعم، 
 وذهبت إليها، كنت ارتدي مالبس عادية وبدا شكلي عادياً فلم أكن مهتماً بنفسي.
عندما وصلت وجدت ذلك الرجل الذي كان يتحدث إليها مسبقاً، شعرت 

بقليب خيفق يف عنف واستدرت واستأذنت منها بالرحيل، لكنها حلقت ىب، سرت خبطوات 
سريعة بني الناس يف الشارع ومل أكن أري شيئاً أمامي ومل أحدد يل هدفاً وغضبت، 

 .))يـ. . يا. . ياسر((فتوقفت يف مكا�ا ونادتين: 
مل ختربين أ�ا كانت مصابة مبرض التصلب املتعدد وهو ما أحدث هلا مشكلة يف 

 التخاطب. . . 
استدرت، وجاء يف ذهين صورة الرجل الذي كان جالساً علي الكرسي وحياول 

 التحدث.
حدقت إليها بعينني فارغتني، هذه املرة األويل اليت امسع صوهتا، كان عالياً وأجش، 

صوتك. . . أمجل ما ((وحرّكت يدي مشرياً هلا بإشارة الصم إشارات تفّسر كالمي: 
 .))مسعت أذناي

وبعدها بشهر تزوجنا، وعشت معها يف منزل كبري ولكين مل أجنب منها. عشت 
معها أمجل سنني العمر، قضيت أياماً أري فيها تعرب يل عن حبها، كانت تفاجئين دائماً، 
عندما أذهب ألحضر هلا هدية تقول يل أ�ا أتت يل بواحدة، فابتسم، وكدت أشعر أنين 



أعيش باجلنة معها، وكنت أعانقها كل يوم وأرّبت عليها وكنت هلا الزوج واألب واألخ 
 واحلبيب والعاشق وكل شيء وأحببتها، رمبا أكثر مما كنت أحبها عليه قبل الزواج.

* * * 
حياة الرجل قد تشهد فروقاً عن النساء، وبالنسبة للمرأة فحياهتا كالكتاب، كل 

صفحاته تتحدث عن رجًال واحداً، أما الرجل فكتابه يتحدث عن كثري من النساء، 
بعضهم قد يضّم فصوًال، وبعضهم قد يتحدث عنهم يف سطور أو صفحات أو يذكر 

امسهم سهواً والبعض اآلخر ال يذكرهم إطالقاً، وكنت كذلك، وكبقية الرجال، وتعددت 
عالقايت بالنساء لطاملا كنت حماطاً هبم، وعرفت رِهام وأية ومرام وسايل ومرينا وجهاد ومنة 

وسلمي وغريهم وال أذكر كل أمسائهم يف احلقيقة، وكنت أعطي لكل منهم نصيب من 
قليب وأحببت كل فتاة بقدٍر، والبعض أعجبت به، والبعض كّونا صداقة وقد جنحت بعض 

 الصداقات وفشل البعض منهم.
لكين، لدي فتاة هي الكتاب بأكمله، وهي السبب لكل ما أنا فيه وكل ما عانيه 

 وما سأعانيه، إ�ا هانيا.
أنا اآلن انتظر ميعاد الطائرة اليت ستقلين علي مصر، إنه اليوم السابع من شهر 

يوليو، يوم وصلت فيه إيل القاهرة وقلت لزوجيت أن لدي عمل يف مصر لبضعة أيام 
وسأعود سريعاً ألجلها، فابتسمت واقرتبت لتطبع قبلة علي جبيين وطمأنتها، وقلت هلا 

 أحبك ونزلت حبقيبة سفري وها أنا أضع أول قدم يف مطار القاهرة.
أول مكان ذهبت إليه بعد أن ركبت سيارة أجرة من املطار كان الصيدلية، دخلت 
وجعلت السائق يأيت معي ليساعدين عن اخلروج من السيارة، وملا دخلت الصيدلية ورآين 

 .))كيف حالك يا حج؟((الصيديل وقد بدا له أنين شيخاً، فقال يل: 
كنت مقبل علي الثالثني ومل أكن كبرياً إيل هذا احلد، لكن بدأ شعري يتلون إيل 

 الرمادي واألبيض، وابتسمت ابتسامة مصطنعة وقلت له:
 أريد حّنة سوداء للشعر. -



ذلك الشاب الصيديل كان حياول املزاح معي ومداعبيت، وابتسم ومل يستدير ليأِت 
 بالطلب الذي طلبته، وسألين:

 ما رأيك بأن تأخذ واحدة باللون البّين، سيليق عليك. -
 تذّمرت وقلت:

 أريد األسود. -
 اهدأ، ما بك، حسناً سآيت لك به. -

* * * 
 وقد حجزت ثالثة أيام، ودخلت ))توليب((أقمت يوم السابع من يوليو يف فندق 

الغرفة وبدأت اقرأ طريقة االستعمال علي علبة احلّنة، وقمت بوضعها علي شعري 
وانتظرت لساعات ويف تلك األثناء كنت أعد مالبسي وأري ما سأرتديه غداً وكنت قد 
كففت عن هذه االختيارات التفاهة واحلائرة، رغم هذا وقفت بالساعات أراقب نفسي 
يف البذل وأي لون سيليق علي أكثر، وبدوت أكثر جاذبية يف البذلة السوداء والقميص 

األبيض وارتديت ربطة عنق سوداء مث غسلت شعري وسّرحته للخلف وعلي اجلانبني 
 وحلقت حلييت، ورحت انظر للمرآة فعدت كأنين شاب قد خترج من اجلامعة.

* * * 
اليوم الثامن من شهر يوليو له ذكري يف قليب حفرت منذ عشرة سنني، وكل سنة 

 أنزل مصر يف هذا امليعاد ألجل نفس الغرض واهلدف.
يف ذلك اليوم منذ عشرة سنني تعرفت علي هانيا ودار بيننا احملادثة األويل عندما 

كّلمتين وتعرفت علي، وقتها كنت من مشاهري موقع تويرت، وصدرت يل كثري من 
التعليقات الساخرة ومنها االجتماعي والسياسي وكان يل الكثري من املتابعني وتصدرت 
األكثر إعادة للتغريد يف مصر يف فرتة الثانوية العامة، وكنت أنزل الشارع تتعرف الناس 

علي ويقولون أنت من يغّرد علي تويرت واسم حساب كذا فأبتسم وأقول هلم أجل إنه أنا، 
وشعرت أنين أتعامل معاملة املشاهري النجوم يف تلك الفرتة، وكونت صداقات كثرية 
وعديدة مع خمتلف األعمار، لكنين فوجئت يوم الثامن من شهر يوليو أ�ا تتابعين 



وتتحدث معي، فرددت عليها، وبعدها بقينا نتحدث واسأل عليها كل يوم وأعجبت ىب 
وأحبتين كثرياً، لكن قست علي فجأة، وال أعلم السبب، وتغريت تصرفاهتا كثرياً، كانت 

مزاجية للغاية بشكل ال يطاق، وكثرية التذمر والغضب واحلزن والكآبة والسوداوية والغياب 
وابتعدت عين وكل مرة كنت أنا من يتصل هبا ومل خيطر ببايل أبداً أ�ا قد تريد أن تبتعد 

عين، وملا ترد ختربين أ�ا مبزاج سيء وال تشعر أ�ا خبري فأسلها عن السبب وتقول يل أ�ا 
ال تعلم حقاً ما هبا وأن هذا الطبيعي، وعجزت عن فهمها، لكين أردت أن حتس 

بالسعادة، فكنت أحتدث إليها كثرياً وأرسل هلا رسائل احلب والغزل الطويلة وتسعد هبا 
وتقول يل أ�ا ال جتد ما تقوله، وكم حتبين، وأرد عليها، فتقول يل أ�ا حمظوظة برجل 

 مثلي.
عادت لعاداهتا الغريبة ومل أكن أفهم ملَ تفعل ذلك، وصدف مرة أن قرأت عن 

األبراج حبسايب الشخصي، وقرأت عن برج الثور وقتها، ودخلت علي هذا احلساب الذي 
يتكلم علي األثين عشر برجاً وحبثت عن األبراج ومل أفهم شيئاً وقتها، فبحثت عن برجي 
بتاريخ ميالدي، وقرأت عن برجي وكما قلت أنين رأيت صفات كثرية تشاهبين، فأدركت 
أن األبراج صدقاً، وسألت هانيا عن برجها، فأخربتين أنه السرطان، ولطاملا كنت أحب 

هذا الربج وأصحاب هذا الربج فهو ألجلها، بقيت شهر أتابع حسابات األبراج واقرأ عن 
السرطان وأجد التوافق املماثل لشخصية هانيا وفهمت بعض التصرفات اليت تفعلها وأن 

مزاجيتها تنطبق علي الناس كلهم وليس أنا بشخص بعينه، وأحببت أمر األبراج، ففتحت 
حساباً عن األبراج وخصصته لثالثة أبراج وهم السرطان والعقرب واحلوت أل�م نفس 
الصفات تقريباً، وبقية األبراج مل هتّمين، لذا بقيت أكتب عن السرطان وشاركت معي 
ناس من برج السرطان ليكتبوا عن برجهم وأري ما يكتبونه عن أنفسهم حىت أفهمهم، 
وفتحي هلذا احلساب جعلين أحتدث بشكل خفي وشخصي مع ناس من هؤالء الربج 

 املائي واسأهلم أسئلة أريد منها تفسري شخصية حبيبيت.
وقبلت بعيوب كثرية فيها، فكانت تصادق الشباب وخترج معهم وكان هلا الكثري 
من األصدقاء الرجال وكنت شديد الغرية عليها ولكن مل أحتّدث هبذا الشأن، وبعد ستة 



شهور من عالقتنا فتحت معها موضوعاً ما كان جيب أن أحتدث فيه، وأرسلت هلا رسالة: 
 .))هل لكي يف شئون اجلنس؟((

وحينها مل ترد، واكتفت بقراءة الرسالة، وأدركت اخلطأ الذي ارتكبته، فرفعت 
مساعة اهلاتف األرضي واتصلت هبا وردت والدهتا علي وقالت يل حلظات وسأناديها، مث 
انتظرت وبعد ثواين مسعت صوت السماعة تغلق من الناحية األخرى، وبقيت أرسل هلا 
رسائل ملدة أسبوع ومل تكن تقرأ أو ترد حىت توقفت، وبقيت أسبوعاً أتابع كل أخبارها، 

وكنت غارقاً يف القلق والتوتر من أن ترتكين، أسبوعاً من العذاب والبكاء كل يوم، أسبوع 
من االنتظار أن حتّدثين وقد شعرت باخلجل من نفسي ووجدت رسالة وصلت يل منها: 

 .))أنا مل أعد أحّبك، أنا أكرهك، لقد خدعت فيك((
 ظنت أنين كنت ألعب مبشاعرها ألتقرب منها ألجل غرض حيواين، وأرسلت هلا:

 أنا غين ووسيم وأحبك، ماذا ينقصين؟. -
 وقالت:

 الرجولة. -
قامت بإلغاء املتابعة من كل مواقع التواصل وفصلتين عن حياهتا، وتركتين أموت 
من القلق عليها ومل أعتاد علي أال أكلمها وال يكتمل يومي بدو�ا، وبعدها. . . بدأت 
أشعر باألعراض، الرعشة والكهرباء وسوء اخلط والنسيان وانعدام الرتكيز، وبعد تشخيص 

الطبيب قال: التوتر والقلق قبل االمتحانات أظهر مرض كان يف جسدك يسّمي بالتصلب 
 املتعدد، إن مل تدخل املستشفي اآلن ستموت وتنتهي حياتك يف خالل ساعات.

وملا دخلت املستشفي جلست يومني أتلقي العالج وهو الكورتيزون، واتصلت 
هبانيا وقد غّريت رقم هاتفها فلم جييبين، ففتحت موقع التواصل وكتبت هلا أنين مرضت 
وأريد رؤيتك، واتصلت ىب سريعاً، فأخربهتا ما حدث، وقالت أريد أن آِت إليك أعطين 
العنوان، فرددت: لقد تأخر وقت الزيارة وسأغادر املستشفي غداً، لكين أردت رؤيتك 

وقد أفتقدك، ولن استطيع التحدث معِك أكثر من ذلك فأشعة اهلاتف اخللوي تؤثر علي 
 خمي جبعل أثقاب فيه.



حىت اآلن ال يعلم أحداً أن القلق الذي كنت أشعر به مل يكن بسبب االمتحانات 
 مطلقاً، وكان بسبب أنين فارقت هذا احلب.

تلك العالقة أفقدتين مشاعري وعقلي وأصابتين مبرض غريب، رمبا بسببه أنا مل 
أجنب ألنه أفقد القدرة علي اإلجناب، وما أصاب زوجيت باحلزن الشديد، وأفقدين القدرة 
علي كتابة الروايات ورفضها من دور النشر ألنه أضعف مناطق اللغة باملخ وجعل أسلويب 
يف التعبري ضعيف، وجعلين أحب مرة واثنني وثالثة وسريعاً ورمبا يف وقت واحد لطاملا كان 
مريض التصلب املتعدد يعاين من مشكلة يف إدراك املشاعر واضطرابات نفسية، وأصابين 

مرض النسيان وأعراضه شبيه بألزهامير، كان ذلك يف أوائل العشرينات فقدت عملي 
 كباحث ووصلت ملرحلة أنين كنت أكتب اسم زوجيت علي يدي ألين أنساه.

الثامن من شهر يوليو، يف فندق توليب، نزلت لقاعة االستقبال، كنت أرتدي 
البذلة السوداء وربطة العنق والقميص وحذاء جديد، وانتظرهتا، ككل سنة، كلسنة انتظرها 

يف نفس املكان وال أجدها، كل سنة أنزل هلا من البلد اليت أكون فيها ألراها وألتمس 
النظر يف عينيها، كل سنة قليب حيرتق يف نفس املكان شوقاً إليها، لكن هذه السنة، 

وبالفعل، قد أتت، ودخلت من باب الفندق خبطوات هادئة تطرق بكعب حذائها العايل 
علي األرض طرقات تناغمت مع دقّات قليب، دّقة تتالت بعدها دقة ودمي يسري يف 

عروقي جبنون كنهر جارف مع تيار ال يعلم أي منحين سيؤدي مبصريه، ومل تكن تلك املرة 
األويل اليت أراها، إ�ا الثانية، عندما رأيتها يف اجلامعة، ولكن هذه املرة كانت مبفردها، 

فاملرة األويل كانت بصحبة شاب، مما أصابين بصدمة وسقطت أرضاً ومل أستطيع متالك 
 أعصايب وقتها فا�رت.

  أردت التحدث إليها هذه املرة، والتقرب منها، هذا املكان ال يذكرين هبا وفقط، 
بل بآخر مرة تقابلنا فيها، وأخربتين كم حتب اجمليء إيل هنا، وقتها اقرتبت منها، 

، ))أحبك((وعانقتها، وضممتها إيل يف عناق طويل، طويل للغاية ومهست يف أذ�ا: 
فرفعت ذراعيها حويل وبادلتين العناق، مث تفارقنا بعدها، وبعدها كنت كاجملنون، أنزل 

أحبث عنها يف الشوارع القريبة من منزهلا لعلي أجدها وأراها وأصلح ما فعلته، وحبثت يف 



األماكن اليت كنا نتقابل فيها عنها، وملا أرجع من البيت فارغاً ومل أكن أجدها كنت 
أحتدث مع نفسي بصوت عايل حىت إذا جلس أحداً معي يظن أنين جمنون وخياف مين يف 

 وملا ))ياسر هل تتحدث إيل أحد أو تتكلم يف اهلاتف؟((املساء ويدخل الغرفة ليسألين 
، وطيلة ))هل تتحدث إيل نفسك؟ أنت جننت؟((أنفي ذلك يتعجب أصدقائي مين 

 قضائي فرتة الدراسة يف مصر كنت أحبث عنها إذا ذهبت ملكان كنا جنلس فيه.
ذلك العناق، والشغف الذي شعرت به وأنا أالمسها وأدلك وجهها بأصابعي، 
وميكنين القول أنين مل أشعر بذلك بعدها، ومل أبادل أحداً ذلك احلب من قبل، وكلما 

 عانقت أحدهم وتقربت منه أنفر أو ينفر مين ألنه يشعر بعدم القبول فأفارقه.
مل أستطيع احلديث أو النطق بشيء، وواجهت مشاكل يف فعل ذلك، وحتركت 
من مكاين مسافات ضيقة ومل تكن تالحظين، بل كانت مشغولة حبجز غرفة مع قسم 

 االستقبال.
وجّهت وجهيت للبيانو املوضوع يف قاعة االستقبال، دنوت منه حىت كنت أمامه، 

 . ))ُقصاد عيين((ورفعت الغطاء عنه، وبدأت يف عزف األغنية اليت كنت أعزفها هلا 
طرقت بأصابع يدي االثنتني علي حروف البيانو البيضاء والسوداء أعزف بكلتا 

اليدين يف مهارة ومتّرس، وقد جذبت أنظار الكل حنوي، ونظرت يل، فرأتين أعزف 
 األغنية.

رأيتها أنا اآلخر، كانت موجودة بالفعل، أحسست بالنبض داخلي، وعدت 
أعزف ومل أنظر هلا، وشعرت للحظة أنين ال أريد التحدث معها ألين علمت أ�ا أتت هلذا 

املكان كي تصنع فيه ذكري مجيلة، فهي دائماً كانت تربط األماكن باألشخاص، واآلن 
لعلها مع شخص آخر غريي تريد أن متضي قصة احلب بينهما لتنساين، ذكري أمجل يف 

هذا املكان، وسالماً عليها، وعلي الضاحكني، ويف قلوهبم سنني بكاء، أولئك الذين قرروا 
 العيش بدون حب، واملضي، وقد حالفتهم احلياة ومل حتالفين بعد.

انتهيت من العزف، وصفقت يل واستدارت لرتحل، ومل تراين وأنا أخرج من خلف 
البيانو علي كرسي متحرك حيمله عجالت، وقد أصابتين انتكاسة من القلق يف الفرتة 



األخرية ألين علي وشك واعتقاد أنين سأقابلها. هاجم جهاز املناعة جسدي، وأصاب 
قدمي وعيين وفمي فعجزت عن املشي والرؤية بوضوح، لكين ميزهتا، ومل أستطيع النطق 
حبرف ولو نطقت كانت ستخاف مين ومن حركات فّكي، هلذا عزفت هلا هذه األغنية 

 وهبا الكلمات اليت أريد أن أقوهلا هلا.
لقد عرفت فتيات كثرية بعدها، ووقفت معهم يف األزمات واملشاكل ومسعت هلم 

وكنت الطرف األكثر عطاء وحللت هلم معضالهتم  ومل أتقرب منهم ومل أشتكي هلم يوماً، 
وكنت كالصديق واألخ واألب لكل من حويل، فلم يصدر عين لفظاً وال فعًال، أردت أن 

أثبت، أنين رجًال هلا، وأنين الرجل الذي تريده، وأيقنت أن كل الفتيات اليت قابلتهم يعانوا 
من مشاكل مع الرجال أو من الرجال، وبعد أن تسببت لعقدة لدي هانيا، أردت أن 

أصلح تلك املشاكل النفسية لدي كل فتاة قابلتها، بداية من رِهام إيل مرينا إيل ما بعد 
مرينا وكانت كل فتاة تأخذين لعامل آخر ال أفهمه وأدركت أن مشاكل النساء احلياتية قد 

يكون سببها رجل وهذا الرجل هو حبيب وأب وزوج وخطيب وأخ، وما حدث مين، كان 
بفعل شيطان، وأنا آسف، لكنين، مل أتركك مبفردك، شعرت أنين سأبتعد عنك وأن 

عالقتنا ستنتهي، فاتصلت بصديقتك ألصلح املشاكل بينكم، وعادت إليِك وتأسفت 
لكي ومل أقوي علي تركك وحيداً، لكنك كنِت ترتكيين وحيداً دائماً غارقاً يف دموعي، 

أردت قول الكثري لِك فأنا أمحل بداخلي طنني من الكلمات واألشعار واحلب كما كنت 
 أفعل دوماً، لكنين فاقد القدرة علي النطق والتعبري.

سأغادر األرض اليت القيتك فيها، وأعود لزوجيت، أجلس معها وأذكرك، كما 
ذكرتك منذ أيام وأنا أعانقها ومهست بأمسك، وكانت تشبهك كثرياً، عندما رأيت زوجيت 

للمرة األويل تعلقت هبا أل�ا كانت تشبهك يا هانيا، وقبلت كل عيوهبا وسلبياهتا ألين 
كنت فقدت األمل يف العودة إليك ورؤيتك مرة أخري، وكنت أحبث عن أحد من نفس 

برجك، هلذا السبب ميكن أنين كنت أتعلق هبم بسرعة، لكن، ال مثيل لكي وال أحد 
ستظل تبحث عن أحد ((منهم كان يشبهك، وليتك كنِت تكذبني وأنِت تقولني يل 

، وكان ))يشبهين وستعود إيل يف النهاية، وسأجد الكثريين منك يتمنون لقاء نظراهتم بنظريت



لّون الُنب يف عينيك أمجل بكثري من ذلك األزرق الذي َيسرق أنظارهم، وعرفت احلسناء 
والشقراء وملكات مجال ولكنِك كنت خمتلفة وال تبدين مثل أحد، وكنت حذراً من 

أنِت ((اجلميع عداك وهّيمت يف حّبك ومريض به وبِك، وكنت صادقاً وأنا أقول لِك 
 فبداخلي روح تبحث عن روحك، تفهم منها تلك التفاصيل اليت بداخلك اليت ال ))روحي

 تقدر علي فهِمها أرواح اخللق اهللا أمجعني.
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