
 & على شفا الحب & 

 

دق جرس الباب لتفتح الخادمة وتوقع االستالم ثم تحمل باقة الورود الصفراء وتصعد بها إلى الطابق الثاني وتعطيها 

 لسيدتها التي أصابها الذهول وراحت تغمغم  

 " غريب.. كيف عرف أنني أحب الورود الصفراء؟! 

 

 المساء أمسكت بالهاتف وأرادت أن تحادثه لكنها آثرت االنتظار حتى يلتقيا في 

 كان كل شيء جاهز الفستان األحمر األنيق والحذاء األسود العالي .كما قررت قبال قصة الشعر التي تنتويها

 حتى العقد الماسي الذي سترتديه كان جاهزا.

 

 في المساء كان هو أنيقا كعادته ، لطيفا كعادته ، طريفا كعادته أيضا

 

 متقطعة دليل على اإلعجاب ثم قال :  فعندما رآها تطل بثوبها األحمر  أطلق صافرة  

 أنا هنا من أجل السيدة أمنية . هال تناديها لو سمحت    

   

 أمنية:  السيدة أمنية ليست موجودة اليوم ، أنا فقط. 

 هل أفي بالغرض؟   

   

 زياد : ربما .. لنر هذا معا  

 ثم استقال السيارة السوداء الفاخرة  تالضحكاتبادال 

 بعا أن يفتح لها الباب مع عبارة لطيفة على غرار  ولم ينس ط

 تفضلي سيدتي ، فلتصعد الملكة ، انتبهى لرأسك أميرتي

 أو أي عبارة طريفة مثل 

 حاذري أن تجرحي السيارة  

 حتى أنه كان حريصا دوما على أن يسحب لها مقعدها في المطعم بكل تهذيب فتبتسم في رقة 

 

 انت خبيرة في الدالل والترفع كان خبيرا في فنون الجنتل مان وك

 كان رجال من الطراز الذي تصفه الفتيات بفتى األحالم

 لديه كل المقومات الالزمة ال ينقصه سوى فرس أبيض

 كانت أمنية تعيش أسعد أيامها مع هذا الرجل الرقيق 

 ال تعرف حقا هل تحبه أم ال 

 لكنها سعيدة وهذا يكفي

 هائمين يمكن أن تلتقط لهما صورة وتسميها _ الحب _كانا يتناوالن العشاء كطائري حب 



 

 سألته

 كيف عرفت أنني أحب الورود الصفراء يا زياد ؟ 

 زياد : ألن كل  النساء يحببن الحمراء منها  

 وانت  لست  ككل النساء ، انت  امرأة استثنائية

 

 كان حديثه على الدوام على هذه الشاكلة بطريقة تثير الريبة  

 لمدللة بداخل أمنية لم تنتبه أبدا لذلك..لكن األنثى ا

 

كان كل ما يثير اهتمامها هي تلك الندبات الصغيرة المتفرقة في وجه زياد والتي أخبرها أنها ناتجة عن سقوطه عن شجرة  

 عندما كان صغيرا

 والتي ال تؤثر إطالقا على مظهره

لية بسيطة لكنه كان يرفض بحزم ويخبرها أنه يريد أن لكنها تريده مثاليا لذلك نصحته أكتر من مرة بإجراء جراحة تجمي

 يتذكر بها ماضيه

 لذلك عندما أخبرته بذلك للمرة المليون ضرب الطاولة بقبضته وصاح فيها :

 " أخبرتك أنني لن أفعل أال تفهمين أيتها الغبية " 

ا األسود الطويل مبدية االستياء  ذهلت لرد فعله الغريب ثم نكست رأسها قليال وهي تمرر اصابعها على خصالت شعره 

 من ردة فعله

 فبادرها سريعا باالعتذار قائال :  

 أعتذر منك  ، لكنني ال أريد أن نتكلم في هذا األمر مجددا ،  

 سامحيني يا أميرتي 

 كيف للرجل  أن يتحول من حال إلى حال بهذه السرعة 

 ولَم كل هذا الغضب  

 دارت تلك التساؤالت في خلدها لكنه لم يترك لها المجال  

 فأخرج علبة زرقاء مخملية من جيب سترته 

 لمعت عيناها وهي ترى بريق ذلك الخاتم المرصع لكنها لم تبد  أي اهتمام  

 وشكرته بالمباالة  

 هال طلبنا التحلية ؟ 

 قالها زياد فهزت رأسها موافقة 

 زياد : دعيني أختر لك  طبقا مميزا 

 

 لوح  للنادل الذي جاء من فوره ليخبره : اثنان من هذا  

 مشيرا بسباته لشيء ما في القائمة  



 وعندما أحضر الطبق ووضعه أمامها شهقت من الصدمة  

 كان هذا هو طبقها المفضل الذي ال تطلب غيره في أي مكان  

 ؟  أمنية : هل انت ساحر أم تقرأ األفكار

 زياد : ماذا حدث ؟ 

 أمنية : هذا هو طبقي المفضل 

 زياد : حقا ؟! انه طبقي المفضل أيضا 

 

 ثم تناوال طبق الحلوى في استمتاع 

 

 كان زياد حاذقا وكانت أمنية ساذجة .. ساذجة جدا 

 أو كما وصفها زياد تماما 

 . غبية . 

 

 رات الغزل والهدايا  ، ثم يعود لشقته الفاخرة مرت عدة أشهر على نفس الوتيرة ، يغرقها زياد كل يوم  بعبا

 يقف  أمام المرآة ، يتأمل وجهه طويال  ثم يمرر أنامله على تلك الندبات ويغمغم ببعض الكلمات ثم ينام. 

 

 كان كل شيء يسير كما خطط له تماما 

 لها عشاءا يليق بفخامتها  حتى حان وقت التنفيذ ، دعاها لشقته الفاخرة وأخبرها أنه يجيد طهي بعض األكالت وسيعد

 

 لم تكذب خبرا وأعدت نفسها لهذا العشاء ، لكنها لم تكن تعرف أنه قد يكون عشاءها األخير 

 

 تأنقت كعادتها وتركت شعرها االسود الطويل ينسدل على كتفيها

 افرة متقطعة كعادته ثم قال:صاستقبلها عند الباب وأطلق 

 مثاليا إلى هذا الحد " " كيف يمكن للمرء أن يكون 

 

 كانت تلك العبارة تحوي أكثر من معنى ، لكنها لم تعي سوى معنى واحد فقط وهو أنها رائعة

 

 كانت الشرفة مفتوحة عن آخرها ، والستائر ترفرف بفعل الرياح 

 وكان الطعام على الطاولة لكنه كان طعاما جاهزا ليس معدا في المنزل 

 

 فتساءلت : 

 بنفسك عشاءا يليق بفخامتي  أخبرتني أنك ستعد 



 

 زياد : نعم أخبرتك ، وسأفعل 

 

 قال كلمته ثم فاجأها بصفعة قوية أطاحت بها أرضا  

ولم يترك لها الوقت للدهشة او التساؤل فكانت يده تقبض على شعرها ليسحبها إلى الكرسي المقابل للشرفة ويقيدها بحبل 

 غليظ كان يرقد خلف المقعد

 

 الطاولة وراح يلوح به في وجهها كالمجنون   ثم سحب سكينا من على

 كانت تصرخ بكلمة واحدة : 

 لماذا لماذاااا ؟ لماذا ؟ 

 لقد أحببتك

 

 أدار وجهه عنها ونظر للسماء نظرة طويلة ثم قال :

 أحببتني ؟ حقا ؟ 

 هل كما أحببت  عمر ؟ 

 

   وقعت تلك الكلمة عليها وقع الصاعقة وعادت بذاكرتها للوراء قبل ثالث سنوات

 

 كان عمر حبيبها السابق الذي عاشت معه قصة حب ملحمية لمدة سنة كاملة 

كان يغدق عليها بكل الحب واالهتمام وينفذ كل رغباتها ومطالبها ويكتب لها قصائد عن الليل والنهار والشمس والقمر  

 ينهيها دائما بحبه لها  

 لقد أحبها حقا 

 

 ث ما حدلكن كل هذا الحب لم يغن عنه شيئا حين حدث له  

 

 متفرقة في جسد كما تأذت حنجرته ففقد القدرة على الكالم تعرض لحادث مروري أدي إلى تشوه كامل في وجهه وكسور 

 وألنها امرأة استثنائية تعشق المثالية ، لم تتخل عنه فقط  

 بل لم تكلف نفسها بالسؤال عنه ولو مرة واحدة. 

 

 عادت تمارس حياتها الطبيعية وكأن شيئا لم يكن . 

 

 وجهها وعلى رقبتها أعادها زياد الغاضب من شرودها وهو يمرر السكين الحاد على 

 



 وهي تبكي وترتعد :

 ، ال تقتلني ، سأفعل ما تريد  لال تفعأنا نادمة ، أنا أعتذر ، أنا مخطئة بحق عمر ، أرجوك 

 

 لكن زياد لم ينتبه لكلمة واحدة مما قالت فألقى بالسكين جانبا ثم أحضر ماكينة الحالقة 

نة المزعج يخلع قلب الفتاة المذعورة فتصرخ وتبكي وتتوسل   ،  وراح يزيل شعرها ببطء واستمتاع، وصوت أزيز الماكي

 بينما الرياح القادمة من الشرفة تنثر خصالت الشعر األسود في كل مكان في مشهد ملحمي مهيب. 

 

 إلى الشرفة   متثاقلةانتهى زياد من قص شعرها فألقى بالماكينة بعيدا وتنهد ثم مشى بخطوات  

 بائسة في تحرير يديها من خلف ظهرها لكنها لم تفلح ، كانت مذعورة إلى حد الموت  في حين بدأت الفتاة محاوالت

 

عاد زياد ليمسك بالسكين من جديد ويمررها على وجهها لكن هذه المرة تعالت الصرخات بقوة ، في حين سال الدم الحار  

 مازالت تصرخ وتقول : التيعلى وجه الفتاة 

 

من أجل عمر ، يمكنني أن أعوضه ، أنا نادمة ، سأعوضه عن كل شيء ، أرجوك   أنا أعتذر ، أرجوك ، سأفعل أي شيء

 اتركني يا زياد 

 

 " أمازلت  ال تفهمين أيتها الغبية، إنني أنا عمر "

 

 أمنية : ماذا ؟! لكن كيف ؟

 

اآلن فقط أدركت أمنية كم كانت ساذجة ، كيف لم تالحظ كل تلك العالمات ، كيف لم تتعرف عليه ، كيف لم تعرف  

 ابتسامته ، ولن عينيه ، حتى شكل الجسم والعضالت والطول و   و   و 

 

 الكثير والكثير من األشياء التي لم تنتبه لها ، كانت مشغولة بأشياء أهم 

 

حظ وتعرضت للحادث المفجع لم أتألم بقدر ما آلمني رحيلك ، لم أهتم لتشوه وجهي بقدر ما آلمني  زياد : حين تخلى عني ال

 من النظر إليه انزعاجك

 لم أتألم ألنني فقدت صوتي إال ألنني لن أكون قادرا على قول كلمة أحبك 

 

 قضيت ثالث سنوات أتنقل بين غرف العمليات  

 أجريت عمليات ال حصر لها  

 نجرة ، عمود فقري ، وبعض العمليات األخرى زراعة وجه ، ح

 

 



 اآلن أنا هنا بمظهري الجديد ووجهي الوسيم الذي ال يشوبه سوى بضع ندبات غير واضحة ، لكنها تزعجك  

 

 اآلن انت  هنا في قبضتي ولن يحول بينك وبين الموت أحد 

 

 عن الشرفة فهوى من الطابق الثالثين  قالها زياد فباغتته أمنية بعد أن تحررت من قيدها بضربة قوية أطاحت به 

وفي جزء من الثانية مرت كل حياته أمام عينيه وتوقفت عند مشهد واحد حين كانا عاشقين وكان عمر يالطفها كعادته 

 فعندما رآها وضع كفه على صدره صارًخا  

 " آااااه آااه آاااااااه "

 حدث ؟  يما الذأمنية : ماذا بك ؟ 

 فيجيب بابتسامة رقيقة :

 سهام عينيك  قلبي تلقد أصاب

 أمنية : في المرة القادمة سأقتلك بحق 

 عمر : ان كانت نهايتي على يدك فسأكون راضيا  

 

 

غزيرا من رأسه ، في حين تحجرت دمعة أخيرة في السائل األحمر سقط سقطة قوية تهشمت فيها كل عظامه وانساب  

 .عينه لألبد

 

 

 

 

 والكثير من التحقيقات والعالج النفسي والبدنيبعد شهور من الحادثة 

 

 كسا  الشعر من جديد رأس أمنية واختفت تقريبا كل الجروح من وجهها  

 في حين لم يشف أبدا جراحها الداخلي 

 فعاشت تعاني اضطرابات نفسية حادة وعدة محاوالت فاشلة  لالنتحار تقوم بها من حين آلخر  

 :وته في عقلها لألبدفي حين ظلت تلك العبارة تتردد بص

 

 " كيف يمكن للمرء أن يكون مثاليا إلى هذا الحد؟ " 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


