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 إىل من كانت لي حياة 

 أخذها املوت وتركتين بال حياة

 (أمي)

***** 

ق   ا أ ن  العش  ً ه مدعي  لى كل من  أ هان  كرأمت  لك إ  عه لد 
دف   .هو من  ي 

حق   سب  ي 
د من  لا  ي  ه ي  عت 

ها ووض  لب 
ق 
رأءة   لت  ب  ي 

لى كل من  ق    إ 
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 إستكإنة         

 

 
 

ُناقش علاقات الحب، درجاته الخمسة عشر: الهوى  استكانة ت
 ،الصبوة ،الغرام ،والشغف والكلف والنجوى والوصب، الود

م والهيام، وتقف  ،الاستكانة، الخلة ،الشوق ،العشق ،الوجد ُّّ التتي
وهي الإهانة في الحب ومدى هيمنة  الاستكانةكثيرًا عند قصتنا 

 العاشق على قلب معشوقه.

تجعلك تعرف جيدًا إلى أي درجة وصل حبك؟ وهل توقف 
ً  واحدٍ  أم اكتمل؟ هل كان من طرفٍ  ً  أم كان علاقة  كاملة

تستحق المشقة والمثابرة؟ فالعلاقات تحتاج للعديد من التضحيات 
ن سيطرة أحدهما على الآخر وإلغاء من الطرفين كي تستمر برضا دو

ستجد نفسك بعبارات كثيرة تتوقف عندها وأنت تسأل شخصيته. 
ا وصلُت لهذه المرحلة؟  حالك هل حّقًّ
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 البذايت
 

ترتك نفشك ًتفكز  ,قد تؤٌ باحلب دًن ًعَك

فكط بغزٍزتك فجىَع البشز ٍشتوٌن احلب لكن لَص 

ص ون حكنا احلصٌه عمٓ هذي املشاعز إال ون شد

 ًاحد. 

 ميل النفس إلى الشهوة. الهىي:

 .وهي أولى درجات الوقوع في الحب
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 إستكإنة         

 انفصم األول
ي ميدإن إلتحرير وسط إلزحإم وهتإفإت إلثوإر سقطت عينه 

 
ػ

ي إلدمإء 
 
ينيإت تتكئ عىل صديقتهإ غإرقة ػ ي إلعشر

 
عليهإ. فتإة ػ

خطفته من أول وهلة، هم بمسإعدتهإ. أوشكت عىل إلسقوط 

إ
ً
ي إنت ،أرض

شل شظإيإ إلخرطوش من قدمهإ وكل منهمإ سإرح بعين 

إآلخر، سقطت من يدهإ محفظتهإ فظهرت بطإقتهإ، مإ زإل رني   

 ، صمت لدقإئق وتحدث بتعجب. نور خإلد مندور إإلسم بأذنه: 

ي سأرإِك يوًمإ مإ 
كريم: أنِت نور؟ كنت أشعر دإئًمإ أنن 

؟ ي
 أتذكرينن 

ي إلنو  إستكمل بلهجة طفولية: 
ر يإ نور. كنِت تبكي    هيإ أطفنئ

  .كلمإ قلت لك هذه إلكلمة

 فإبتسمت: 

! إل أصدق هذه إلمصإدفة!   - ي
 كريم يوسف إلحلوإن 

تغإضت عن شعورهإ بإلرعب من أصوإت إلرصإص وتظإهرت 

وكل حوإسهإ ترجف رعًبإ ممإ حولهإ كإنت تنظر حولهإ  ،بإلقوة

 بصورة غي  طبيعية. 

ي 
 
إتجإٍه بعد ؤلقإء  تبإدإل أرقإم إلهوإتف وجرى كل منهمإ ػ

طة لغإٍز مسيٍل للدموع، إتكأت عىل صديقتهإ ودخلتإ ؤحدى  إلشر

ي تستنشق  هإلعمإرإت لتحتميإ بحإرس إلعمإرة فهذ
إلمرة إألوىل إلن 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


10 

 
 إستكإنة                      

 
فيهإ إلغإز إلمسيل للدموع. تسمع أصوإت إلرصإص، تحدق عينهإ 

ي إلنإس وتتسإءل: 
 
من أين أتت لهم إلجرأة عىل إلوقوف وسط "ػ

ي إلرصإص؟ ف
 
، ػ

ُّ
لوإل مإ تفكر به مإ نزلت لميدإن إلتحرير قط

إ لهإ بدهإء.  ل نظرت صديقتهإ مي   
 طريقهمإ للمي 

إ بخبٍث  ي كتفهإ:  مي 
 
 وهي تخبط نور ػ

 من هو كريم؟ -

ي محإولة ؤلنهإء إلحديث وقإلت: 
 
 فتنهدت نور ػ

ي ليس ؤإل.  -
 صديق طفولن 

عن طلبت منهإ أن تصمت؛ ألنهإ تفكر مإذإ ستقول لوإلديهإ 

 إلجرح إلذي بقدمهإ! 

رسحت نور محدثة نفسهإ بعد أن قررت أن تغي  مسإر 

هإ، تفكر برؤية كريم صديق طفولتهإ أول من تقرب ؤليهإ  تفكي 

ليشعرهإ أن إلعإلم به كثي  من إلبشر كإن بمثإبة أخ لهإ، صديقهإ 

 طفولتهإ، إنتقلت مع أرستهإ لمنطقة أخرى فإنقطعت 
َ
ة إألوحد في 

 .. وهإ قد عإد من جديدأخبإره عنهإ 

  ".تتووووو " -

ود نور فضحكتإ مًعإ.  إ مقإطعة رسر  قإلتهإ مي 

***** 
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ل خإلد مندور، ألقت نور إلسالم عىل وإلدتهإ بإبتسإمة  ي مي  
 
ػ

قة فتوجست وإلدتهإ وبتعجب رإفعة حإجًبإ عن إآلخر.   مشر

ة فعلتهإ  - مإذإ تريدين؟ بإلتأكيد ورإء هذه إإلبتسإمة كإرثة كبي 

ي 
 إلبإئسة! إبنن 

إنكشت نور من وقع هذه إلكلمة عىل أذنهإ، فبعد كل مإ 

تحملته ومرت به ترإهإ وإلدتهإ بإئسة. لم تقصد مإ شعرت به 

فحإولت أن تغي  مسإر إلحديث. تنحنحت تسألهإ أين كإنت منذ 

إلصبإح. فتحت عينيهإ ووضعت يدهإ فوق فمهإ حي   رأت آثإر 

 ؟أين كإنت :إلدمإء عىل ثيإبهإ سألتهإ

 :خإفٍت  فقإلت بصوٍت 

-   
ُ
 أعيش يوًمإ آخر. أنإ جسد  كنت

ّ
بإلميدإن ؽي أموت! أتمن  أّل

 بال روح. 

 تحدثت وإلدتهإ بجمود: 

ي يإ نور من هذه إلحكإية؟! كيف ذهبِت للميدإن  -
لن ترحمين 

 بشهر 
ا
وأنِت تخإفي   من صوت فرقعة يفتعلهإ إألطفإل لهًوإ إحتفإّل

 رمضإن؟! 

يكفيهإ، كيف توضح لوإلدتهإ كشة صمتت نور؛ فمإ بدإخلهإ 

ء منهإ بلحظة؟! فمن يتمن  إلموت لن يهمه  ي
فرحتهإ وضيإع كل شر

مخلوق عىل وجه إألرض، يهّون إألمر عىل نفسه وكأن إلحيإة 

  .بأكملهإ إتفقت عىل هدمه
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 تنحنحت وإلدتهإ بعد أن زفرت: 

ي إلحيإة،  - 
 
ي أنِت آخر أمٍل ىلي ػ

ك، إبنن  ليس لدي أحد غي 

ي بشعإٍع  ،ك ألقوى عىل إلعيشأتمسك ب
من إألمل موجه  تمدينن 

 
ّ
ي ؤشإرة أن

ي يعطين  إ أفضل.  لقلن 
ً
 غد

ي صوتهإ من كلمة وإلدتهإ فنور لم تسمع  
 
ة إلحزن ػ لم تتغي  ني 

كلمة وإحدة دون أن تدوي بدإخلهإ آإلف إلمرإت. دخلت غرفتهإ 

ي إلمرآة رإفعة شعرهإ إألسود إلغجري ألعىل، إرتدت جلبإًبإ 
 
تنظر ػ

ة رمإدية إللون وجلست عىل فرإشهإ.  أبيض ينتصفه صورة ِهرَّ

فتحت إلحإسوب إلخإص بهإ، بحثت عن رقم كريم بإلفيس بوك 

 وإحٍد  فظهر ؤيميله وصور متعددة مع أصدقإئه معظمهإ لصديٍق 

وهو تإمر صديقه إلمقرب، تأملت مالمحه بكل صورة ترجف 

بريئة خإوية وتحدث حإلهإ فهذإ حلم حيإتهإ بطفولتهإ حي   كإنت 

من إلجرإح أكي  همومهإ بإلحيإة مإذإ ستقول لوإلدتهإ ؽي إل تأكل 

ق حإجز إلخوف إلذي صنعته  ؟ كإن أول شخص يخي 
ا
طعإمهإ كإمًل

أغمضت  لنفسهإ بعد إلحإدث إللعي   إلذي أفقدهإ إلطمأنينة،

عينيهإ، رسحت معه بعإلمهإ إلخإص فهي تبحث عن إلحب طيلة 

مإذإ تفعل؟ ألول مرة ترى دهم بشأنهإ. عمرهإ تتمن  أن يهتم أح

هل أعجبت به أم هذإ مجرد تعطش  هذه إلنظرة بعي   رجل لهإ! 

ة إل بأس بهإ  للجنس إآلخر ليس ؤإل؟! فمشإعرهإ جإفة منذ في 

تحتإج لرشفة حنإن، صمتت نور تتسإءل هل هذإ حلم أم بإلفعل 

ي وهذه مجرد ؤشإرة من هللا أ
نه سيعوضهإ هللا عن جرحهإ إلمإض 

مإ زإل هنإك أمل؟ إبتسمت بسخرية من نفسهإ ولسإن حإلهإ يقول  

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


13 

 
 إستكإنة         

ي عن هذه إألفكإر لم يحبك أحد
 وحيدة أنِت حن  أبد إلدهر.  ،كؼ 

يسألهإ عن أحوإلهإ لم  "كريم"دق إلهإتف، كإن إلمتصل 

يصدق حإله أنه تقإبل معهإ بعد كل هذإ إلعمر فإلدنيإ كحلقة 

ة ندور بهإ لنتقإبل مع إألشخإص ن فسهإ بأزمنة مختلفة دون صغي 

تدخل منإ نتعجب حي   نرإهم ونقول ؤن إلدنيإ ضيقة، لم نعلم أننإ 

نحن من نضيق إلزمإم عىل أنفسنإ نحتك بنفس نوعية إلبشر ندور 

 وندور بدإئرة إلحيإة حن  نسقط من شدة إلدوإر. 

ي كلية إلتجإرة
 
  ،سألته عن أحوإله فهو تخرج ػ

ا
لم يجد عمًل

 ؤنجإزإت ليفخر بنفسه أمإمهإ. حن  إآلن ليس لديه 

 
 
نور برونقهإ، شعرهإ إألسود إلطويل، لم ير كريم بحيإته أننى ك

ك بينهمإ منذ  ء إلمشي  ي
، إهتمإمهإ به فإلشر عينيهإ إلجميلتي  

يتمنيإن أن يهتم بكل منهمإ أهل  ،طفولتهمإ هو عشقهمإ لالهتمإم

، سألهإ  ف أنه يرإهإ كلمإ نظر ألننى عن إألرض جميًعإ فهل يعي 

ء عىل مإ يرإم. صمت لدقإئق فصمتت  ي
أحوإلهإ وطمأنته أن كل شر

 ظن أنهإ أغلقت إلخط لكنه همس بفضول: 

 هل أنِت مرتبطة يإ نور؟  -

ي تخجل من إؤلدإلء بهإ أمإم أي من 
ه بحكإيتهإ إلن  فهل تخي 

 إلبشر أم تكذب مدعية قصة حب أسطورية؟

  ***** 
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  محبوب.الحزن الدائم والتفكير في ال الىجذ:

 

وا أحزن الكمب حني توَىن عمَى الٌحدّ 

ظات وٌجعْ يف حَاتى ٍفكز ٍتذكز حل

يف احلبَب ًميتنع عن التفكري بأِ داًٖىا 

 .شُٕ آخز سٌاي
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 انفصم انثاني

ي إلكإمن 
بعد لحظإت من إلتفكي  إلمرهق وإلدمع إلخؼ 

ي هي 
بشإئرهإ رفعت شفتيهإ ألعىل معلنة رفضهإ لهذه إلحإلة إلن 

ي تمنتهإ لكنهإ مجبورة عىل ع
ليهإ حن  إآلن، لم تكن هذه إلنهإية إلن 

 مإ إل يروق لهإ.  وفعِل  قوِل 

 أجإبت عن سؤإله بنفس غي  رإضية: 

ة لكن تدخل إلنصيب ولم تكتمل.  - ي منذ في 
 نعم تمت خطبن 

 أتمن  لِك حيإة سعيدة وأن يعوضِك هللا بخي  ممإ سلف.  -

ممإ ثم أغلق إلخط فوًرإ وكأن أحدهم بإنتظإره أو شعر بإلضيق 

 لم تفهم إألمر. سمع منهإ. 

حدث حإلهإ:  
ُ
ي شعرت بتِ  ت

ته بذلك لكنن  الل إل أعلم لَم أخي 

ه عن قسوة مإ مررت  ،تتالشر من صدري بمجرد إلبوح له هل أخي 

؟  به أم أحتفظ بجرحي لنفشي

إبتسمت  ،إبتسإمته، كلمإته إلحنون إلنإدرة ،تذكرت يإرس

رقرقت بعينيهإ دمعة لكنهإ سإلت من ورفعت شفتيهإ ألعىل، ت

أعمإق قلبهإ كيف تحول إلحلم لكإبوس مريب مإ زإلت مرإرة إلدمع 

ي إنتإبتهإ فور خروج نتيجة 
بحلقهإ، تلك إلنظرة، إلرجفة إلن 

إلفحص حي   ذهبت معه ليجري بعض إلفحوص، من بي   

إلفحوص طلب إلطبيب لمجرد إإلطمئنإن أشعة مقطعية عىل 
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يريدإن تقريًرإ من مستشؼ  حكومية بسالمة رئته  كإنإ فقط  ،إلصدر

ء يمنع سفره، قإم إلطبيب بأخذ صورة ي
 ،أو أنه غي  مصإب بأي شر

كإن   ،خرج من غرفه إألشعة بعد أن خرجت إلنتيجة، نإدى بإسمه

يبدو إلقلق عىل وجهه فأخذت منه إألشعة، مإ زإلت عينإهإ 

 عإلقتي   بنظرته إلمملوءة بإلحزن فتحدثت بخوف: 

؟  -  أنإ خطيبته يإ دكتور خي 

ي خطيبك؟ 
 أجإب برصإمة وإقتضإب: مَم يعإن 

ء! أن  له عقد عمل خإرج مرص، هذه ؤجرإءإت  - ي
وإل أي شر

 إلستكمإل إألورإق. 

إ ويسإًرإ: 
ً
إ فوق إآلخر، هّز رأسه يمين

ًّ
ب كف  ض 

 إل حول وإل قوة ؤإل بإهلل.  -

إ فتحدث إلط
ً
بيب إقشعر بدنهإ، أدركت أن هنإك أمًرإ سيئ

ي بحزن: 
 
ي إلكبد وإلورم بدأ ينتشر ػ

 
ي ػ

خطيبك لديه ورم رسطإن 

ي تجإور
 إلكبد.  إألعضإء إلن 

حإولت  ،كفكفت دمعهإ بيدهإ، حإولت أن تتمإلك أعصإبهإ

حبس دموعهإ لكنهإ فشلت بجدإرة فإنفعإإلتهإ تظهر عىل وجههإ 

إ من  ،مهمإ
ً
حإولت أن تخفيهإ قإلت برضإ وحزن دفي   وكأن طود

سقط فوق رأسهإ وتالطمت بي   إلحجإرة كلمإ تجلس  إلحجإرة

 تسقط مرة أخرى: 

 قدر هللا ومإ شإء فعل.  -
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ي مقتبل عمره ستنتهي حيإته بمأسإة فتحدثت 
 
شإب ػ

 لو إلعالج بإلخإرج سينجيه؟ ببصيص من إألمل: 

ي معهد قإطعهإ إلطبيب: 
 
إل يوجد دإٍع للسفر هو سيحجز ػ

ية مإ بي   إلعالج إلكيمإوي وإلعالج إألورإم ؽي يعيش شهوره إلبإق

 .  إؤلشعإعي

إ  جإء من بعيدٍ 
ً
رآهإ تكإد أن تسقط من طولهإ فأن  ؤليهإ مشع

فإستوقفه إلطبيب وصإرحه بحقيقة مرضه فإنكمشت جبهته 

إ عليه وكل مإ فعله أن قرر إلبعد عنهإ وتركهإ، كيف  وسقط مغشيًّ

 تتحمل كل هذه إلمصإئب؟

قإ، منعته هي  من ذلك لكنه كإن حإد إلشخصية،  صمم أن يفي 

عت له   دون علمه تي 
كه، دإئًمإ مإ كإنت تزوره بإلمشؼ  لم تي 

ع  بإلكثي  من أكيإس إلدم كإدت تموت بدإل منه. كإن بوسعهإ إلتي 

بنبضهإ مقإبل حيإته لكن إؤلرإدة إؤللهية تدخلت وأخذ هللا أمإنته. 

مرإسم دفنه  منعهإ وإلدهإ من حضور جنإزته، أمإ عنهإ فهي أجرت

بخيإلهإ لم ير إلجميع حزنهإ لم تبك، ترصخ، تهلل، تفقد وعيهإ 

ود لكن قلبهإ إلدفي   كإن يعترص حزنإ عىل فقدإن  إتهموهإ بإلي 

حبيبهإ مع أول تجربة لهإ بإلحيإة تفقده، مجرد مكإلمة هإتفية 

ورثإء قدمته ألخته بإلهإتف لم تفرغ مشإعرهإ كبتت وكتمت 

 بدإخلهإ. 

ودهإ: قإطعت وإ  لدتهإ رسر

؟ - ي مإذإ تفعلي  
 نور نور أنإديِك إبنن 
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إلحظت وإلدتهإ إلدمع إلعإلق بعينهإ وصورتهإ مع يإرس بيدهإ 

 إلمبتلة بإلدمع فربتت عىل يدهإ: 

؟!،  - ي
مرة أخرى يإ نور؟! ألم نتفق أن نرض  بإرإدة هللا يإ بنن 

إلمنهمكة من أشعر بك وبروحك  ،عمق إلجرح بقلبك ىإعلم مد

 إتهمك إلجميع بجفإء إلقلب حن   .خرين عليكحكإم إآل أقسوة 

كل  .وأنكروإ مشإعر إلحزن لديك بل وسخروإ منك ي   قربقرب إألأ

ن إل أذلك زإد من وجعك لكن وإلدك إبتعد عن إلجميع وقرر 

 .عإئلته ؽي يفوز بِك  عدهمي

 أشإرت وهي تضم صورته بيدهإ: 

ه فإستمري بحيإتك.  -  ؤذإ كنِت تريدينه أن يرتإح بقي 

وم وإلدتهإ، كيف تعيش مع ردت نور بنفإد صي  وإنكسإر تل

ي إختإرتهإ خصيََص من أجله؟!! خيل لهإ 
ه وترتدي مالبسهإ إلن  غي 

رأت نفسهإ معه تحت سقف وإحد بخيإلهإ أإل  ،بيتهمإ، أوإلدهمإ

ه أقسمت  ي ذلك؟!، فهي ستموت بكل لحظة ؤن تزوجت غي 
يكؼ 

لهإ أنهإ تحإول ؤقنإع حإلهإ بحب أي شخص تقإبله تعلم أنهإ 

ي مخطئة لكن  
كل مإ تريده هو إلخروج من صومعة إلذنب إلن 

تهإ أنهإ تقإبلت مع كريم حإولت أن تتنإش  ألقت حإلهإ بهإ، أخي 

 مع يإرس.  عوإمهإأ

ومشإعرهإ إلطفولية خيل لهإ أنه حبيبهإ كذبت  "كريم"تتذكر 

  .عىل حإلهإ

إ وقإلت  منعتو تمإلكت وإلدتهإ 
ً
دمعهإ، أخذت نفًسإ عميق
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.   لم يستحق يإرس  بثقة:  ي
 كل هذإ إلحب إبنن 

 . ي أمي
 أعي   نور وضخت بوجه وإلدتهإ: إصمن 

ْ
 إلحت

 أمهإ بغضب: إل يستحق. 

ي منهإرة نور ِ
ي مثلمإ أحببته ،: إصمن 

ي أعلم أنه لم يحبن  ِ
 ،إصمن 

ي أرجوِك أرجوِك.  ِ
 إصمن 

جلست وإلدتهإ بجوإرهإ تكفكف إلدمع إلمتسإقط من عينهإ  

من عينهإ وتتنهد تبكي دون  بعد أن نإمت. مإ زإل إلدمع يتسإقط

ي بمجرد إلخلود للنوم فإلقلوب لن تنإم 
وعي بإلوجع لن ينقَص 

 وإلعقول إل تكف عن إلتفكي  بإلحب مهمإ حدث. 

ة مسإءا أن  وإلدهإ غإضبإ. دخل إلشقة  ي تمإم إلسإعة إلعإرسر
 
وػ

ع حذإءه وذهب ؤىل إلمطبخ وكشف  فألؼ  بحقيبته إلرمإدية وإني  

عة من إللحم إلمحمر وهو يحدث رويدإ بجدية إلطنإجر. إلتهم قط

 وعينإه تشي  ؤىل غضبه يسأل عن نور. 

إءة أجإبت: نإئمة منذ أن عإدت.   بمنته إلصدق وإلي 

 لن ترى إلنور.  ،وإلدهإ بتوعد: لن تخرج بعد إليوم ؤن شإء هللا

ة، سألت حإلهإ  :فإرتبكت وإلدتهإ، تعلم أن نور مصإئبهإ كثي 

ي حيإته مإذإ عرف ؽي يغضب ل
هذه إلدرجة فنور هي ض 

 لكن.........؟

***** 
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الولع وشغل القلب بالشخص، اللوعة بالحب من  الكلف:
أكثر درجات الحب لوعة وحرقة تجعلك تتأرجح بين الرفض 

نار من  بين الارتباط والوحدة وكأنك على شفا حفرةٍ  ،والإيجاب
 ستذهب.  لا تعلم إلى أينوالجنة على بعد خطوة تتأرجح 
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 انفصم انثانث

 لكنهإ تعلم أنه لن يقسَو عليهإ مهمإ فعلت. 

طرق وإلدهإ بإب غرفتهإ فوجدهإ نإئمة فحإول أن يتمإلك 

أعصإبه ووضع يده عىل جبهتهإ وتحسس خصالت شعرهإ 

 فإستيقظت، قبلت يده وقإلت بحنإن: 

ي  -
إ لم أسمح له بإهإنن 

ً
ي أعلم ذلك جيد

ي أنت غإضب من  أن 

ل قبل أن أحطم إلمكتب فوق رأسه. تركت إل  عمل وعدت للمي  

تحدث بغضب: هذإ ليس من إختصإصإتك يعإقب من يشإء 

كة.   فهو نإئب مدير إلشر

خبطت يدهإ بإلحإئط: لكنه ليس صإحبهإ! َمن هو ليمنع رزق 

 رجل مسكي   ويتعإىل عليه؟ لن أسمح له بذلك. 

حديث دخلت وإلدتهإ إلغرفة وطلبت من وإلدهإ أن ينهي إل

ه بمإ  ته أنهإ شعرت ببعض إلتعب بعد أن عإدت لم تخي  وأخي 

ي كفنت قلبهإ ودفنته مع 
إ ؽي إل يحزن عىل إبنته إلن 

حدث تفصيليًّ

 رجل إل يستحق حبهإ من وجهة نظرهمإ. 

يه إلرمإدي إللون  خرجإ للصإلة وجلس كل منهمإ بركن من إألني 

إليوم بميدإن وإحتسوإ فنإجي   إلقهوة وهم يشإهدون مًعإ أحدإث 

إ عىل نور تقف مع شإبٍّ طويل إلقإمة  إلتحرير وإرتكزت إلكإمي 

ته سمرإء عينإه سودإوإن شعره نإعم وغزير تجلس بعربة  بشر
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إؤلسعإف وممرضة تدإوي قدمهإ، فنظر لهإ وإلدهإ نظرة عتإب 

ي تخشر من إلذبإب بميدإن إلتحرير كيف 
وتعجب من نور إبنته إلن 

 رأسه:  ولمإذإ؟ فقإل وهو يهز 

ي للموت مثل  - كة ؽي تهرن 
لهذإ إلسبب إفتعلِت شجإًرإ بإلشر

 يإرس أليس كذلك؟

حإولت أن ترد عىل حديثه لكنهإ صمتت لم تقَو عىل إلحديث 

بعد أن ذكر إسمه إكتفت بإلنظر ؤليه فحإولت وإلدتهإ أن تغي  

 مسإر إلحديث فسألتهإ: 

 أهذإ إلشإب هو كريم؟ -

 يإ نور؟ وإلدهإ بإندهإش: َمن كريم

بت منه وإضعة يدهإ حول عنقه: كنإ ندرس مًعإ  إقي 

 بإلمدرسة. 

ة  إ متذكًرإ حكإيإت نور عن كريم ودميتهإ إلصغي  ً ضحك كثي 

ي إبتإعهإ لهإ فأطلقت عليهإ إسم 
وقإلت ؤنهإ إبنة  « مرمورة»إلن 

ي  ي تضعهإ دإئًمإ فوق إلرف إلزجإح 
كريم، نظر وإلدهإ لدميتهإ إلن 

 وقإل بمزح: 

 عإد وإلدك يإ مرمورة. ؤذن  -

ب  وإلدتهإ بسعإدة: طويل هو وإلدك يإ مرمورة، وإلدتك تقي 

 من إألرض. 

 ضحك إلجميع وخلدوإ ؤىل إلنوم. 
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تشإجر كريم مع وإلده بعد أن ضخ بوجهه وهو يحإدث نور 

إ لم تسمعه نور لكن كإن محتمال أن تسمع وتعلم أن وإلده 
ًّ
حق

جوده وينبذه دإئًمإ مإ يرسل له يعإمله كطفل أو كعبد لديه يكره و 

 ؤشإرإت أنه إل يريد وجوده بإلحيإة. 

ء إلنور ويطفئه مرإت  ي
كريم يتكئ عىل طرف إلمقعد يَص 

ي جمعته بنور. لقد كإن بأَمّس 
متوإلية يتذكر تلك إلمصإدفة إلن 

إلحإجة لمنفذ يعود به ليستنشق جمإل إلحيإة مرة أخرى رغم 

صإدقة تروي عطش قلبه عالقته بهإجر مإ زإل يحلم بكلمة 

إلمشتإق للحيإة لقد إفتقد إلحنإن طيلة عمره لم يشعر بوجود 

ي 
أهله بجوإره لم يعرف لألمإن طعًمإ لم يدرك إلمعن  إلحقيؼ 

للعإئلة مع أب يأن  إلحنإن عىل ولده إلوحيد وأم ترجف حي   

تسمع كلمة من زوجهإ، ظهرت بحيإته هإجر إلفتإة إلسمرإء 

ة ممشوقة إلقوإم يي    ين مالمحهإ إلممي   ين وجههإ بإلحجإب في  

، تحركت مشإعره   بلونهمإ إلعسىلي
بصغرهإ وعينيهإ إلوإسعتي  

تجإههإ، نظًرإ لخجله كإن كلمإ نظر ؤليهإ بمدرجإت إلجإمعة تحمّر 

وجنتإه، تجري إلقشعريرة بأنحإء جسده، تذكر حي   تجرأ للمرة 

 إألوىل وتحدث معهإ. 

 منك -
َ
إتك، فقد إلحظت  هل من إلممكن أن آخذ دفي  محإض 

ي إلحضور؟
 
إمك ػ  إلي  

 هزت رأسهإ بإؤليجإب. 

 فسألهإ هل ممكن أن يأخذ رقمهإ ؽي يعيده لهإ؟
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إت عىل إإلنتهإء لنستعد لالمتحإنإت  ب موعد إلمحإض  إقي 

تبإدإل نظرإت إؤلعجإب ونشأت بينهمإ صدإقة عميقة فبإتإ إل 

قإن وبآخر يوم من إمتحإنإت إلجإمعة إجت  مع إألصدقإء. يفي 

ي لن أرإكم ثإنية.  -
 هإجر: أشعر أنن 

لم ينطق كريم بل نطقت عينإه وبدإ شوق سنوإت ولهفة  

ة: إل تقوىلي ؤنك ستموتي   فأنِت رس وجودي.   كبي 

ي كإذبة فقط كنت أتلهف لهذه إلنظرة 
فأجإبت عينإهإ: ؤن 

 بعينيك. 

 ومن هذه إللحظة بدأت حكإيتهمإ. 

ه: لمإذإ إن إ ضمي 
ً
جذبت لنور؟، خطفت روحي كريم محدث

 ! ي
إ عن هإجر حبيبن 

ً
 وألول مرة أدإري شيئ

 إتصل بهإجر فأجإبت عىل إلفور

؟ ي
ي يؤنبن   كريم بجدية: هإجر ضمي 

ف مإذإ فعلت؟ -  إعي 

ي ميدإن إلتحرير  -
 
 وأنإ ػ

ي 
؟! ألم أقل لك ؤن 

ا
قإطعته هإجر وبغضب: إلميدإن ثإنية

ي ب إسمك حي   أخشر عليك حي   أسمع صوت إلرصإص يرصخ قلن 

يقولون سقط شهدإء أهرول كإلمجذومة ألسمع صوتك وحي   

أسمع صوتك ترد روحي من جديد سإمحتك لكن إل تذهب 
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 إلميدإن مرة أخرى أرجوك. 

 إزدإد إرتبإكه. 

ف به  -  لكن يإ هإجر ليس هذإ مإ أود أن أعي 

 مطمئنة؟ 
ُ
 هإجر بشغف وفضول: مإذإ فعلت لست

دد: تقإبلت هنإك مع صد ي منذ إلطفولة تدعي نور كريم بي 
يقن 

ي أخونك 
وشعرت بإنجذإب وإعجإب دفيني   بهإ شعرت حينهإ أنن 

ف لك.   بمشإعري فقررت أن أعي 

تلعثم لسإن هإجر ودب إلرعب نوإقيس قلبهإ إل تعلم لمإذإ 

 تعإلت دقإتهإ بمجرد سمإع إسم نور

لم تظهر هإجر غضبهإ للحظة وهذإ مإ ينقص كريم فقط 

شعور برجولته ستبؼ  تلك إلنقطة إلفإصلة بينه بعض إإلهتمإم وإل

ي لتقإبل 
ت هإجر مسإر إلحديث وبجدية: من  ستأن  وبي   هإجر غي 

 وإلدي؟

 زفر كريم بغضب: 

ي أخشر من صوت نفسه كيف  -  أن أقول ذلك أمإم أن 
أخشر

ي أريد أن أتزوج فهو دإئًمإ غإضب من 
ه بكل جرأة أنن  سأخي 

 وجودي؟! 

 غضبت وقإلت: 

 سنظل عىل هذه إلحإل؟ كريم أنت لست جديًرإ ؤىل من   -
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ي أعطيتك ؤيإهإ. 

 بإلمسؤولية، أنت لست عىل قدر من إلثقة إلن 

 بدأت تتهمه إتهإمإت عديدة حن  ضخ بوجههإ 

ي كذًبإ؟ أنِت عإشقة للتقليل من  -
ؤىل من  ستظلي   تتهمينن 

ي وستظلي   كذلك لذإ أنإ متأكد أن مشإعرك تجإهي مليئة 
شأن 

 بإلزيف. 

أغلقت إلخط وأجهشت بإلبكإء ؤىل من  ستظل عىل هذه 

 لهذه 
ا
إلحإل؟ تخشر خروج كريم من دإئرة حيإتهإ لكنهإ إل تجد حًل

إألزمة فلن يخلصهإ من تحكمإت عمهإ سوى قبولهإ إلزوإج. تحب  

 كريم ولكن هل يصل قدر  هذإ إلحب ؤىل أن تنتظره؟

***** 

 

إ ونور لميدإن إلتحرير مرة أخر  إ ذهبت مي  ى فوجدت شإبًّ

يرصخ بعد أن تلؼ  طلقة بذرإعه إليمن  بمحإولة ؤلنقإذ صديقه 

ي 
 
يإن قلبه وتوػ ي مرصعه بطلقة بقدمه لكنهإ وصلت لشر

إلذي لؼ 

ي إلحإل. 
 
 ػ

***** 
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هو أكبر عدو من الممكن أن يلازمك يقتلك ببطء  الخىف

 .لتتخلى عن أي شيء مقابل التخلص من خوفك
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 عانفصم انراب
بت وجدته كريم لم يرصخ من إأللم كمإ ظنت لكن  وحي   إقي 

يط ذكريإته مع صديق عمره  من لوعة إلفرإق يسي  أمإم عينيه رسر

 لم يشعر بوجود نور هذه إلمرة لكنهإ تعمدت إلذهإب ؤليه: 

 كريم ممكن أن تهدأ! ؤن شإء هللا إلجرح سطحي   -

ي إلصي  عىل -
ي يإ نور، مإت من يعطين  ي قلن 

 
هذه  إلجرح ػ

 ، ي إلحيإة لن  أعود للميدإن ثإنية سأطلب حقنإ جميًعإ من رن 

ي آآآآآآآآآه  ي وأن 
ي وأح 

إنكش ظهري منذ هذه إللحظة تإمر صديؼ 

 . ي  من وجع قلن 

تجإوزت نور عن حيإئهإ ولمست وجهه لتكفكف دمعه، دق  

إ. نعم  إ أنثويًّ
ً
هإتف كريم فأجإبت نور إندهشت حي   سمعت صوت

 ؤنهإ هإجر. 

؟ هإجر: ك  ريم هل أنت بخي 

 نور: كريم مصإب يإ آنسة 

هإجر بلهفة يتخللهإ بعض إلغضب: من أنِت؟ وأين هو؟ أنِت  

؟!  ي
 
 كإذبة كريم توػ

 كريم سيبؼ  
 
ضخت نور بوجههإ: إخرشي لن يتوػ

 مع............... ثم صمتت لتفهم مإ يخرج من فمهإ
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 صمتت هإجر وحإولت أن تتمإلك أعصإبهإ: 

ع صوته قوىلي له هإجر ستموت ؤن لم فقط أريد سمإ  -

 تحإدثك. 

 أعطته إلهإتف وهي تزفر( )

يإ كريم أرجوك طمنهإ، أعطت نور إلهإتف لكريم فرصخ وهو  -

 يقول: تإمر مإت يإ هإجر تإمر مإت لم يتبق ىلي أحد. 

 أغلق إلخط 

 إتصلت مرة أخرى وبلهفة قإلت: 

-  . ي عمي
ي ؤليك ولو سيقتلن 

 أين أنت؟ سآن 

ي إلميدإ -
 
. ػ ي

و أنإ بخي  أرجوِك إل تأن 
 ن أمإم إلمي 

ل مهشمة إلمشإعر بعد أن سمعت كلمإت   عإدت نور للمي  

هإجر تذكرت حإلهإ حي   فقدت يإرس لم تكف عن سمإع صوت  

دد بأذنهإ مإ زإل ضإخه يلمس كيإنهإ، مإ زإل ضإخ روحهإ  كريم يي 

كه بشعة حن   إ. ترددت للحظإت تمسك هإتفهإ ثم تي  مستمرًّ

 رت أن تتصل به. قر 

؟  -  كريم أنت بخي 

نهي ؤجرإءإت دفن روحي مع صديق عمري.  -
ُ
حة أ  أنإ بإلمشر

حإولت أن تخرجه من حإلته فضحكت بدهإء: هإجر تحبك  

إ منذ من  أنتمإ مرتبطإن؟ ً  كثي 
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 أجإب دون إهتمإم: 

ي لهذه إلدرجة إنخدعِت بهإ   -
من أيإم إلجإمعة لكن لم تحبن 

 كمإ إنخدعت أنإ. 

إ وكأن كالمه طمأنهإ وبإفتعإل شخصية أخذت 
ً
نفًسإ عميق

إلعإقلة: أنتم إلرجإل جميعكم قسإة إلقلوب كإدت تموت من 

 إلخوف عليك. 

تنهد وطلب منهإ أن تغلق إلخط فإعتذرت وتذكرت أن ليس 

 هذإ وقت إلحديث 

فإرتدت نور عبإءتهإ إلسودإء إلمرصعة بإألحجإر إلزرقإء وألول 

زين وجههإ بإلحج
ُ
حة لمؤإزرة مرة ت إب إألسود وتوجهت ؤىل إلمشر

ي مصيبته وهنإك رأت مإ أثإر إلرعب بقلبهإ، رجل يمسك 
 
كريم ػ

قب كريم من بعيد  ، إقشعر بدنهإ تي  بأكيإس تملؤهإ أشالء إلبشر

إب فوق  إ تضع إلي 
ً
وهو يكفكف دمع وإلدة صديقه إلجإلسة أرض

إن فيهدئه إ إلجميع، رأسهإ وترصخ وكأنهإ تقف عىل جمرإت من إلني 

ي فتجيب بإنكسإر وحشة: 
 سيأخذك تإمر للجنة إهدنئ

ي لكنه -
ه لعروسه وأحمل أوإلده عىل كتؼ 

َ
كنت أتمن  أن آخذ

ي برفق دعوت له 
ضإع دون مقدمإت أعددت له ثيإبه وقّبل جبين 

 أن يحفظه هللا لكنه رحل دون رجوع. 

 كريم: إستغفري يإ أمي إبنك عريس. 

 .قلب نوركإن إلموقف صعبإ عىل قلٍب ك
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ل وهي بحإلة لن تحسد عليهإ فالحظت  عإدت نور للمي  

 وإلدتهإ إرتبإكهإ فقإلت. 

 أإل تتنإولي   إلعشإء يإ نور؟ -

 أجإبت وهي تتثإءب من شدة إلتعب: 

-  . . تصبحي   عىل خي   نوٍم يإ أمي
ُ
 أنإ جإئعة

دخلت غرفتهإ وتسطحت عىل فرإشهإ وإلدمع ينهمر من عينهإ 

إ من إلذكريإت
ً
يط إلمؤلمة أمإمهإ تذكرت موت يإرس بكل  رأت رسر

ي منإمهإ رأت  
 
تفإصيله إلمؤلمة نإمت وإلدمع يغرق مالمحهإ وػ

كإبوًسإ مرعًبإ رأت نفسهإ تنإم عىل فرإشهإ ويإرس يشي  ؤليهإ من 

إ ثم سحب قدمهإ فإستيقظت 
ًّ
بعيد ؽي تذهب له وهي خإئفة جد

إ مشعة ومالمح إلرعب ترتسم عىل وجههإ جرت لغرفة وإلده

 وأيقظته. 

 نور برعب ودقإتهإ تتصإرع مع أنفإسهإ

ي أنإ خإئفة هل ممكن أن تأت للنوم بجوإري؟  -  أن 

 بلهفة وخوف فإق إلحدود: 

ي خإئفة؟ -
 مإذإ بك حبيبن 

 أجإبت ويدإهإ ترتعشإن من إلخوف

-  ! ي  أكإد أن أموت رعًبإ يإ أن 
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 ذهب معهإ لغرفتهإ وأخذهإ بي   ذرإعيه ونإمت كمإ لم تنم منذ 

مئة عإم وأكيى وإستيقظت صبإًحإ وجدته يحتشي كوًبإ من إلشإي 

 بإلحليب بجوإرهإ رمقته بحب 

ي أنت بجوإري منذ إلبإرحة - ي حبين   .أن 

  :تحدث بدإلل

ة نور  - ي إلكبي 
ي طفلن 

ومن أغىل لدي من فلذة كبدي، صديقن 

ي نور
 عين 

إث  مإ هو إلكإبوس إلذي رأيِته؟ :إعتدل بجلسته وسألهإ بإكي 

أن تتهرب من سؤإله فأشإرت لوإلدتهإ تسخر من  حإولت

ي إلصمت 
 
جلبإبهإ إلرمإدي هّز وإلدهإ رأسه برضإ حي   تأكد رغبتهإ ػ

كته وطلب منهإ أن ترتدي  ي إلحإل ليجهز ليوم شإق بشر
 
فخرج ػ

مالبسهإ ليأخذهإ معه دون نقإش بعد شجإرهإ مع أستإذ/ سيد 

كة.   نإئب مدير إلشر

ة بل جلست بجوإرهإ تتحسس لم تخرج وإلدتهإ من إلغرف

خصالتهإ إلنإعمة تسألهإ عن سبب خوفهإ لكن نور إلعنيدة 

 تحدثت بحدة

ي إألزرق وسأحكي لك فيمإ بعد  -
ي ىلي فستإن 

 هيإ أمي أحرص 

***** 
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إ تكإد  تجلس نور بمكتبهإ إلوإقع بجوإر مكتب صديقتهإ مي 

م  تكون مغيبة عن إلوعي محدثة نفسهإ فمإ أقرب نور ؤىل حإلهإ رغ

ة بشخصيتهإ وعدم رضإهإ إلكإمل عن حإلهإ  كرههإ لصفإت كثي 

ي تدفعهإ بقوة لتترصف وفق مإ يريد قلبهإ هي 
ومشإعرهإ إلن 

صديقة لنفسهإ تتقوقع دإخل حإلهإ نعم لم تجد إلرإحة  ؤإل 

؟ مإ إلذي يقف  بتفري    غ روحهإ مع نفسهإ، سألتهإ مإذإ بِك يإ نفشي

 حيإل نومك لَم تشعرين بهذه إلغصة؟

 فأجإبت بتهدج وكيإن محطم: 

؟ أإل تتذكرين يإرس إلبإرحة لم  - ي
أإل تعلمي   يإ نور بمإذإ أعإن 

 من تإمر ؤىل من  ستحتفظي   بدمعك؟  
ا
تري حبيبك بإلنعش بدّل

 ؤىل من  ستخفي   مشإعرك وتنهمر دموعك لتغرق وسإدتك؟

ي إل  
أظهري حزنك يإ نور أنِت ؤنسإنة ِمن حقك أن تحزن 

ي همهمإتهم
لن يملكوإ سوى ألسنة تتخبط بقلوب إلبشر  تخشر

 فتجرحهم. 

ودهإ فأغمضت عينهإ وفتحتهإ  إ إلمكتب لتقطع رسر بت مي  ض 

 مرإت متوإلية. 

ي إلجميلة؟ -
ن   مإ إلذي يشغل بإل أمي 

 ثم قإلت: 
ا
 صمتت قليًل
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 الجراح يف الحب 

ٌ من العلاقات تفشل بسوء فهم وإلقاء كل طرف  كثير
تق الطرف الآخر فتصبح العلاقة مؤذية وموجعة المسؤولية على عا

تنتهي بألم ووصمة من المشاعر المؤذية لن تنمحي مهما مر بنا الزمان 
 بل تدفن مع صاحبها. 
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 انفصم اخلامس

 ثم قإلت: حبيبهإ، عمرهإ، قلبهإ، نبضهإ، أول من 
ا
صمتت قليًل

هإ.   دق قلبهإ، نطق بإسمهإ وعشقهإ دون غي 

 ً إ كثي  إ بمإ قإلته لهإ وطلبت منهإ أن تتنإزل وتكتب أعجبت مي 

هذه إلكلمإت وتحتفظ به لكنهإ رفضت وبشدة فهي تخجل من 

 إطالع أحد عىل مشإعرهإ إلخإصة. 

إ مإ قرأته بمذكرإتهإ حينهإ سقط إلدمع من عينهإ  تذكرت مي 

دون أن تدري حقإ نور تمتلك من إلمشإعر مإ يجعلهإ تمس 

ق إلقلب فهي ؤنسإنة حسإسة تتمي    إلقلوب برقة كلمإتهإ فتخي 

برقتهإ، وبإلطبع أن  عدو إلسعإدة أ. سيد ليقطع حديثهمإ وجلست  

كل منهمإ عىل مكتبهإ تنظر بإألورإق. بينمإ هي تنظر له من تحت 

إألورإق بعتإب تنحنح وإعتذر لهإ عىل إنفعإله، فقبلت عىل مضض 

ث ؤإل بخوفهإ وشعورهإ بإلعجز حيإل إ لتعإمل مع فهي إآلن إل تكي 

ي ؤسعإد 
 
ي إختبإر كهذإ يفشل ػ

 
نفسهإ فمإ أصعب أن يوضع إلمرء ػ

مإ يحتإجه، يتخبط بإلحيإة ويبحث طيلة إلوقت عن  -بل فهم-

مفتإح لفك رموز حجر رأسه وحي   يتأكد أنه فشل بجدإرة يجلس 

ء يرصخ وكأنه بجبل مهجور  ي
أمإم حإئط مسدود ليس ورإءه شر

ه. تتوإىل ضخإته لكن لم يسمع د  وي  هإ غي 

***** 
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إتصلت هإجر بكريم تطميئ  عليه بعد رحيل نصفه إآلخر 

ي أثنإء إلعزإء وهْجِرهإ له منذ إلليلة إلمإضية، 
 
فالمهإ عىل غيإبهإ ػ

 رن بأذنه كالم نور 

إ - ً إ، تحبك كثي  َ  هإجر تحبك كثي 

نِت إلبإرحة ألم تقوىلي ؤنك ستأتي   للعزإء ونتنإول  -
ُ
أين ك

 إلعشإء مًعإ؟

 تهرًبإ من إستكمإل إلحديثزفرت 

لنإ فلم أقَو عىل تركهم -  أن  ضيوف لمي  

إ حإجبيه 
ً
 فتحدث بغضب عإقد

ي أصبح أنإ غي  مهم بإلمرة! « سيف» -
 بإلتأكيد! فحي   يأن 

غضبت من كلمته وأسقطت عليه غضبهإ متهمة ؤيإه بإلتقصي  

فلو تقدم كريم لِخطبتهإ سيمحو عمهإ فكرة زوإجهإ من سيف أو 

وج أي شخص من عىل إ ي أنهإ من إلممكن أن تي  
 
ألقل سيفكر ػ

خإرج ؤطإر إلعإئلة، كريم لم يتنإزل ويحإول من وجهة نظرهإ، دب 

 شجإر عنيف بينهمإ. 

لم يلتمس كريم لهإ أعذإًرإ فإألمر يتعلق بكرإمته بل يلوم حإله 

 عىل ؤعطإء قلبه لمن إل يستحق. 

إ فضلت أن تبؼ  م
ًّ
ع سيف وإل إستشعر من حديثهإ أنهإ حق

تؤإزره وهو بأشد إحتيإج ؤليهإ فمإ أصعب عىل إلمرء من أن يجد 

ي لن يعوض ولو كإن 
إ بال صديق، فإلصديق إلحقيؼ 

ً
نفسه وحيد
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، ستشعر بفجوة بجدإر قلبك كلمإ نطق  حولك ألف من إلبشر

 أحدهم كلمة كإن ينطقهإ. 

قرق بعينه وهو يقول لنفسه:   أغلق إلخط وإلدمع يي 

إ من إلِفرإق مإ هذه إلف -
ً
تإة غريبة إألطوإر؟، تإرة تبكي خوف

 
ُ
وتإرة تبتعد بقسوة وتتمن  إلَهجر؟!!، إل بد أن تختإر بيننإ أنإ لست

 عن سيف، إستحإلة أن أقبل إلعيش معهإ بنصف قلب. 
ا
 بديًل

بعد أن إستعإدت قوتهإ ممإ قإله وإتهإمإته لهإ، كفكفت دمعهإ 

إت إلمرإت لكنه وصل لط ريق مسدود معهإ، وإتصلت به عشر

وج؟ لمجرد إلزوإج فقط أم  طفح كيله من ترددهإ، لَم تريد أن تي  

ي غرورهإ بعشقه لهإ؟ مإ هو رس ؤلحإحهإ عىل تقدمه 
رض 
ُ
ت

لخطبتهإ؟، لم يكن سبب ؤضإر عمهإ عىل زوإجهإ من سيف سبًبإ  

، بصيص أمل تتعلق به لتخرج من  ي
كإفًيإ بإلمرة، لكنه أمر حقيؼ 

 تعيش مع من إختإره قلبهإ. دإئرة إلتحكمإت و 

َعر كريم بألم بيده فتذكر صديقه وهو يبتسم بعينه، يلتقط  
َ
ش

ة قطعت بكإءه نور تطميئ  عىل حإله وصوتهإ  أنفإسه إألخي 

 مختلف عن أي مرة: 

 مإذإ بِك يإ نور؟ صوتك مختلف -

إ.. قلة نوم ليس ؤإل......  -
ً
 أبد

إ مإ لكنه 
ً
ي شيئ

خؼ 
ُ
تهإ أنهإ ت إكتؼ  بمجرد سالم إستشعر من ني 

وإطمأن كل منهمإ عىل إآلخر فبكل منهمإ مإ يكفيه ليصمت تمإًمإ 
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ء بإلحيإة.  ي

 ويمتنع عن كل شر

فإلعشق يدفع إلمرء لإلقبإل عىل إلحيإة يزين وجهه بإبتسإمة، 

 تلمع عينإه من شدة إلفرح وكل منهمإ ذإبل من جفإء مشإعره. 

***** 

 

إ أن تأخذ ملف خطة إأل  سعإر ألستإذ خإلد، طلب سيد من مي 

ق بوجههإ ؽي يعتذر لهإ 
إ كإد يلي  

ًّ
ب جد ب هو من نور، إقي  إقي 

 فتحدثت بلهجة صإرمة 

ي لهذه إلدرجة؟  -
ب من  أنت بإلتأكيد شخص مجنون لمإذإ تقي 

 مإذإ تريد؟

دخلت مكتب وإلدهإ وإلغضب يتطإير من عينيهإ تشكو من 

سذإجة  هذإ إلفعل إلذي ترفضه فإستعطفه أ. سيد وقإل بكل

 وخبث: 

ي  -
ي أردت أن أرإضيهإ لن أقوى أن تغضب من 

هي مثل إبنن 

 . ي
 إبنن 

إ من إللهفة ألول مرة   ً فتحدث وإلدهإ بلهجة تحمل كثي 

ي 
 
تسمعهإ وطلب منهإ أإل تتحدث مع أ. سيد عىل إؤلطالق حن  ػ

شؤون إلعمل وطلب منهإ أن تخرج من إلمكتب فخبطت إلبإب 

 بقوة وغضب. 
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ه بحزم أن نور هي أشإر بسبإبته أل  ستإذ سيد فجإء ؤليه وأخي 

ي إلحيإة وإن فكر بيوم من إأليإم أن يضإيقهإ فسيقطع 
 
من تبؼ  له ػ

رأسه بل يقيله. فتوسل ؤليه سيد تحجًجإ بأوإلده إلذين يعيشون 

 من قوت يومه فذكره هو أن نور إبنته يحبهإ تمإًمإ كحبه ألوإلده. 

ي مكتب نور مندور:  -
 
 ػ

إ للرحيل، حي   نور تلملم أو 
ً
رإقهإ وتغلق درج إلمكتب إستعدإد

بت وإلدتهإ من  ل ووضعت مفتإح إلشقة بإلبإب إقي  وصلت للمي  

 إلبإب تسألهإ بتلهف وخوف

! مإذإ حدث؟ لَم أتيِت بإكًرإ؟ -  خي 

ت لهإ عصي  ليمون بإلنعنإع ؽي تهدأ 
روت لهإ مإ حدث فأحرص 

عت وهي متأكدة أن زوجهإ لن يسمح لشخص أن يؤذي نو  ر، إني  

نور فستإنهإ إألزرق وإستبدلته به بنطإإل أبيض بخطي   رمإديي   

 strongوبلوزة رمإدية مكتوب عىل صدرهإ بإللون إألبيض ) 

women)  ت منإديل مبللة مخصصة ؤلزإلة إلمكيإج وبدأت أحرص 

ء حن  ظهرت  ي
ي به مالمح حزنهإ ومإ ؤن َمحت كل شر

تزيل مإ تخؼ 

ي بدإية عينهإ إلمنتفخة من إلبكإء م
 
ة ػ تذكرة حي   كإنت صغي 

ي 
 
ي فقإبلهإ شإب ػ ي كيًسإ من إلكشر نح بإلشإرع لتشي  بلوغهإ، تي 

ينيإت سمي   طويل. بكل قسوة إعتدى عىل حيإئهإ  بدإية إلعشر

إ بهإ. 
ً
 متحرش

لم ترِو هي حينهإ مإ حدث لمخلوق عىل وجه إألرض بل 

ة إل  هذه عالمة من إلعالمإت إلكثي 
سودإء إكتفت بإلصمت لتبؼ 
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ي تعتىلي روح نور، تعكر صفإؤهإ. 

 إلن 

دخلت وإلدتهإ إلغرفة تمد يدهإ ليد نور لكنهإ شإردة فوضعت 

هإ فإعتذرت  وإلدتهإ يدهإ عىل عي   نور ذهإًبإ وإيإًبإ لتستعيد تركي  

وأخذت إلكوب طلبت منهإ أن تنإم فقط سإعتي   حن  تسهر معهإ 

ؽي إلمفضل فإ
ليوم إلخميس طيلة إلليل لمشإهدة مسلسلهم إلي 

 تعإد حلقإت إألسبوع بإلكإمل. 

 ؽي 
ة وإلنصف مسإءا إستيقظت نور بتمإم إلسإعة إلعإرسر

كية وبجوإرهإ  تشإهد مسلسل فإطمة فهي تعشق إلمسلسالت إلي 

إ من إلفشإر وبيدهإ إألخرى زجإجة ميإه  ً إ كبي 
ً
وإلدإهإ تتنإول طبق

ة وإلدتهإ تتفإعل مع إألحدإث مرة تبكي وم رإت تبتسم غإزية كبي 

ي إلمسلسل ووإلدهإ يهز قدمه بشدة فهو إل يحب 
 
وكأنهإ تعيش ػ

مثل هذه إلسهرإت حإول أن يتكيف مع إألمر لكنه فشل بجدإرة 

 فأغلق إلتلفإز فجأة فسألته نور بإلحإح: 

؟ أحب كريم أقصد فإطمة فإطمة  - ي  لَم يإ أن 

قهقهإت متوإلية منهإ ووإلدتهإ، فعقد خإلد حإجبيه فهو إل 

عإًمإ دون أن  ٤٢ب مثل هذه إلترصفإت كؼ  أنه تركهإ طيلة يح

تضع حجإًبإ عىل رأسهإ سوى مرإت قليلة. تضع مسإحيق إلتجميل 

د وأخرجت ثالثة  وتخرج بكإمل زينتهإ. ذهبت لغرفتهإ وفتحت إلمي 

من إآليس كريم ووقفت بجوإر وإلدهإ وهي تقف عىل أطرإفهإ ؽي 

إبهإمهإ نحو ثغرهإ ؽي يقبلهإ تطول وجهه قبلت جبينه ثم أشإرت ب

فوإفق عىل مضض. أعطته إآليس كريم ووإلدتهإ تقف وإضعة 
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 يدهإ حول خرصهإ. 

 أين أنإ من هذإ إلحب يإ حبيبة أبيِك؟ -

ئ  فأعطتهإ إآليس كريم، عإدت لتجلس عىل قدم وإلدهإ تختن 

بأحضإنه وتستمع لدقإته وصوته وهي بإلقرب من قلبه وهي بي   

حدث مع رويدإ عن أمور عإئلية ويخططإن مًعإ يديه حي   كإن يت

لقضإء ؤجإزة إلصيف بجزر إلمإلديف هذه إلسنة فقفزت نور 

 ألعىل وضمت يديهإ لقلبهإ تنهدت قإئلة: 

 جزر إلمإلديف يإإإإ لروعة إإلختيإر.  -

 أن تذهب ؤىل إلمكإن، دخلت نور غرفتهإ 
ٌ
كإن يعلم أنهإ شغوف

ك وإلديهإ مًعإ لن تريد أن تق  ف عإئقإ أمإم سعإدتهمإ وحريتهمإ. لتي 

إ تسأل عنهإ أين   فتحت إلحإسوب فوجدت رسإلة من مي 

 كإنت مختفية؟

 تبسمت وكتبت لهإ: 

ي مإذإ عنك؟ - ي إلجميلة أنإ بخي  يإ قلن 
 مرمورن 

ت مالمحهإ وإنكمشت جبهتإ ثم كتبت:   تغي 

 لست بخي  كيلر مريض تعلمي   كم أحبه!  -

إدتهإ وإألخرى تدإفع عنه إلمتهإ عىل إقتنإئهإ لكلب كع

، صديق وكإلعإدة تم تغيي   ٌّ ي
 
بإستمإتة ترإه مصدر حمإية، َوػ

إلموضوع بلحظة روت لهإ نور عن كريم وعالقته بهإجر فالحظت 
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إ  ة بحديثهإ لكنهإ لم تظهر ذلك فأغلقت مي  إ مالمح تشبه إلغي  مي 

إ من إلرإحة. 
ً
 إؤليميل ؽي تأخذ قسط

إلثإنية صبإًحإ ترددت تحإدثه أم إل جإء دور كريم إلسإعة إآلن 

 .
ا
إ خجوّل

ً
 ثم كتبت صبإح / مسإء إلخي  ووضعت ملصق

***** 
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  اختفاء:

في لحظة قد يختفي من يعطيك أملًا بالحياة فتبحث عنه 
كالمجذوم لا تفكر بتصرفاتك تتصرف دون وعي على أمل أن تجده 

 وبعد ذلك تكتشف أنك جنيت على حالك بما فعلت.
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 انفصم انسادس

ي إلحإل وكأنه ينتظر أن تلمس أصإبعهإ لوحة 
 
فأجإب ػ

 وأجإب: 
ا
 إلمفإتيح لتكتب له، إبتسم قليًل

 صبإح / مسإء إلشإي بإلنعنإع  -

ي 
سألته عن أخبإره فتحدث بكل حشة عن حزنه وحيإته إلن 

إ، وإلده إلذي يرإه مإ زإل 
ًّ
 جد

ا
ل ؤإل قليًل ل من إلمي   بإتت بإردة لم يي  

به بعض إألحيإن ووإلدته  ٥١ديه ل عإًمإ يعإمله كمرإهق يرإقبه ويرص 

 تفكي  يرإهإ  
ي أصبحت كآلة متحركة تنفذ طلبإت وإلده دون أدن 

إلن 

ب  هإ ؤن لم تستجب  ول فهو يرص  كؤنسإن آىلي يتحرك بريموت كني 

ف لهإ بهذه إلتفإصيل   فلوإل مإ يمر به لمإ إعي 
ا
لطلبإته، صمت قليًل

 شخصية إلخإصة بحيإته إل

 فتنحنحت نور وهي تحإول أن تخفف عنه  

 مإذإ عن هإجر؟ -

لمح إإلهتمإم بحديثهإ فإبتسم بدهإء وثقة، طلب منهإ هدنة 

ء بصدق، أغلقت وكإد إلفضول  ي
ليعود لرشده ثم يروي لهإ كل شر

ء عن هإجر؟ ي
هإ بشر  يقتلهإ لَم لم يخي 

***** 
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إ للعمل بحجة مرضهإ مك ي مي 
ي يوم إألحد لن تأن 

 
ثت نور ػ

إ حن  قهوتهإ تنإزلت عنهإ هذإ 
ً
إ أبد

ً
وحيدة طوإل إليوم لم تأكل شيئ

إليوم شعرت أن مالبسهإ غي  مفرودة من إلدإخل فدخلت مكتب 

وإلدهإ كإنت تعلم أنه بإجتمإع مع أحد إلعمالء وقإمت بفرد 

قبهإ وهو يلف  مالبسهإ فدورة إلميإه كإنت مشغولة وهنإ رأته يي 

فتيه وينظر لهإ بشهوة فإستشعرت بإلخوف لسإنه حول شفتإه ش

 فأخرجت هإتفهإ وتظإهرت بإلحديث مع وإلدهإ: 

كة سإعة  - كه بهذه إلشر . لن تي  ي وهو ينظر ؤىلي أنإ بإلمكتب أن 

 وإحدة. 

 أمإمهإ كإد يبكي يتوسل 
إ إنحن 

ً
ففتح بإب إلمكتب، دخل مشع

ته أنهإ ل إجع عن ؤقإلته فأخي 
ن تخي  ؤليهإ ؽي تقنع وإلدهإ أن يي 

ء مرة أخرى فسيقإل عىل  ي
ء وأقسمت ؤذإ فعل أي شر ي

وإلدهإ بشر

إ تنظر لجسدهإ ببغض 
ً
إلفور كإنت تحدثه وجسدهإ يرجف خوف

شديد كأنهإ تكرهه وتخشر من تنإسقه لتقع فريسة بيد من إل 

يرحم فمإ أصعب أن تكره إلمرأة جمإلهإ، ومإ أسعدهإ حي   تتمإيل 

إ للحيإة، أمإ نور بخرصهإ عىل أنغإم عإشق يكسبهإ ث قة بحإلهإ وحبًّ

ء ممإ سبق.  ي
 فلم تجد أي شر

***** 
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دق هإتف نور ؤنه كريم فتبسمت ولسإن حإلهإ يقول: كريم 

 عىل حإىلي 
 إلغإمض بسالمته يطميئ 

وبعد أن أغلقت إلخط تذكرت شكوإه من جلسته أمإم 

إلحإسوب طيلة إلوقت و إلملل، إلفرإغ إلذي أصإبه بعد وفإة 

رت أن تسإعده بطريقة مختلفة فطلبت من وإلدهإ أن صديقه فقر 

يعلن عن رغبته بشبإب تعمل بقسم إلحسإبإت لقلة إلعمإلة. وبعد 

كة مندور تطلب شبإبإ  ثالثة أيإم إقتنت جريدة إألخبإر وخي  عن رسر

ة فأخرجت هإتفهإ من حقيبتهإ  ط إلخي 
بقسم إلحسإبإت إل يشي 

صورة من إؤلعالن أرسلتهإ  إلسمرإء إلمزينة برسمة كإرتونية وأخذت

لكريم برسإلة نصية لكنه لم يجب فإتصلت به مرإت ومرإت لم 

يجب إختؼ  كريم فجأة دون مقدمإت لم تسأله عن محل ؤقإمته 

إلحإىلي ثالثة أيإم عىل هذإ إلحإل وكل من يتصل بخصوص إؤلعالن 

 .  تؤجل مقإبلته لألسبوع إلتإىلي

مكروه لكريم أيإم رتيبة مرت عىل نور خشية من حدوث 

تذكرت إلميدإن هل ذهب لهنإك أصإبه مكروه لكنه أقسم لهإ 

وعليهإ أنهمإ لن يعودإ لهنإك وهي وعدته بذلك فقررت أن تبحث 

 عن هإجر بقإئمة أصدقإء كريم أرسلت لهإ بال تردد

؟ تحدثنإ من قبل  - ي
مسإء إلنور أنإ نور صديقة كريم تتذكرينن 

  .حي   أجبت عىل هإتف كريم

دقيقة أجإبت هإجر بجمود كإدت تحطم لوحة  ٢١رور وبعد م

  :إلمفإتيح من شدة إلعصبية، وحدثت نور بغطرسة
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ي بإلتأكيد عإقبه وإلده، أخذ منه  -
 
نعم تذكرتك، إل تخإػ

 
ا
ك صديقك إلمقرب أنه مإ زإل طفًل إلهإتف وإلالب توب ألم يخي 

إ ُيعإقب من وإلده؟!  ً  صغي 

عىل حديثهإ وكأنهإ لم تَر رفعت نور حإجبيهإ ألعىل ولم تجب 

بت من أن تصدق كريم حي   قإل ؤنهإ إل تحبه كيف إلمرأة  إلرد إقي 

أن تتحدث عن حبيبهإ بهذه إللهجة؟!! وحن  ؤن كإن هنإك خالف 

 بينهمإ إل بد أإل تقلل من شأنه وتحفظ هيبته أمإم إلجميع. 

إ  حإولت أن تتعإيش وحيدة تقترص حيإتهإ عىل وإلدتهإ ومي 

غلق هي وحيدة رغم حشد إلنإس حولهإ لكنهإ تتألم بعإلم م

ء عىل وجه  ي
ي خوفهإ من كل شر

ي محإولة فإشلة أن تخؼ 
 
بصمت ػ

إألرض وبعد مرور يومي   دق هإتفهإ إلمتصل هو كريم يسألهإ عن 

فرصة إلعمل هل مإ زإلت متإحة كم يود أن يستقل عن وإلده ؽي 

ء.  ي
 يطلق له حرية كل شر

جههإ عبإرإت توحي بعودة إألمل إبتسمت نور وإرتسمت عىل و 

لحيإة مختلفة يملؤهإ إلحب فهي إل تقوى عىل إلعيش بال إهتمإم، 

  ، ي
إلحيإة بال مشإعر كنفق مظلم تسي  به وحدك تتمن  أن ينقَص 

 كريم بمثإبة طوق نجإة تتعلق به ؽي إل تغرق بدوإمة إلحيإة. 

هإ عن كثي   ي تمي  
أجإبت وهي تبتسم لتظهر غمإزإت وجههإ إلن 

 ن إلفتيإت: م

 فرصة إلعمل متإحة وإلمقإبلة يوم إألربعإء ؤن شإء هللا.  -
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كريم يقف أمإم إلتلفإز يرصخ بوجه وإلده ألول مرة فهو 

يتحدث منذ رب  ع إلسإعة لكن وإلده غي  مهتم وقف بقميصه 

 إألزرق وبنطإله إألبيض: 

 لَم  -
ا
ي إهتمإًمإ أنإ أتحدث لست تمثإّل

ي أعطن  أرجوك أن 

؟ ل ي
ء تكرهن  ي

ي غي  مرغوب للعيش معك؟ لم أشعر بشر
َم أشعر أنن 

 سوى تجإهل، قهر، ذل. 

 فأجإب وإلده بعي   دإمعة وصوت جْهورّي:  

 إسأل وإلدتك.  -

آإلف إلتسإؤإلت مرت بذهن كريم متعجًبإ من حإل وإلدته 

ي دخلت غرفتهإ وأغرقت يديهإ من إلدمع، خرجت بعد أن 
إلن 

من كرإمتهإ وطلبت من كريم  قضت عىل إألخرص  وإليإبس ممإ تبؼ  

 أن تتحدث معه بعض دقإئق.......... 

 ***** 
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قد تصل لدرجة من التحمل ترفض المكوث بهذه  اليأس:
الحالة فتتمرد وتتحرك بمكانك دون أن يراك أحد، بداخلك صراع 

 وهم لا يعلمون.

قد تعطيك الحياة فرصة واحدة لاستعادة ما خسرته فتدير 
غلها تتحطم تنكسر تفقد الأمل لن تجد سوى ظهرك رافًضا أن تست

 الانتظار الرتيب الذي ينهش روحك.
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 انفصم انسابع

 

ي يوم إألربعإء دق إلمنبه إألحمر بجوإر مضجع كريم بتمإم 
 
ػ

إلسإعة إلسإبعة صبإًحإ نظر لبدلته إلسودإء وعقد يديه مع 

قة، ؤقبإل عىل إلحيإة وحزن دفي   عىل مإ قإلته له  إبتسإمة مشر

ض عىل  وإلدته مشفق هو عليهإ وعىل حإله ليته مإ تحدث أو إعي 

إلتجإهل فإألمر أكي  ممإ كإن يظن لست مجرد أب قإٍس يفرض 

ء فإليوم لديه فرصة أن يعمل  ي
شخصيته عىل إبنه، تنإش كل شر

ي يرى بصيص أمل أن تكون هي طوق إلنجإة 
ومع من؟ مع نور إلن 

وجه لدورة إلميإه غسل وجهه له ممإ يمر به كمإ ترإه هي تمإمإ، ت

ل وهو بكإمل أنإقته.   وأسنإنه وعإد ليبدل مالبسه. خرج من إلمي  

ي كل مإ أمإمهإ 
أمإ نور فمإ زإلت تقف أمإم خزإنة إلمالبس تلؼ 

عىل إلشير رإفضة مالبسهإ كإفة كجميع إلفتيإت رغم إمتالء 

ي خزإنتهن بإلمالبس يرينهإ فإرغة. وبعد أن تأففت قررت أن ترتد

ت أبيض مزينإ بقلب مكسور مرسوم  ي شي 
 أزرق چيي   ون 

ا
بنطإّل

بإللون إألحمر. وقفت أمإم إلمرآة وجربت جميع ألوإن إلشفإه 

لكنهإ إستقرت عىل إللون إألحمر. رسمت عينيهإ بحنكة وزينت 

رأسهإ بطوق أحمر ألقت شعرهإ حوله وخرجت متجهة ؤىل 

كة، وإلدهإ يقف أمإم إلسيإرة يضع قدمه فوق إألخرى  إلشر

 نور إلجميلة عإدت للحيإة وإرتدت إألحمر.  وبإعجإب وتعجب: 
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إبتسمت فخًرإ وأعطته يدهإ ؽي يسإعدهإ بركوب إلسيإرة ففتح 

ء  ي
 إلبإب وإنحن  بعض إلشر

ي إلجميلة.  -
ن   تفضىلي أمي 

جلست بمكتبهإ تستقبل إلمتقدمي   للوظيفة وهي تتحدث 

تظإر كريم إلذي تأخر معهم برتإبة معلقة عينهإ عىل إلبإب بإن

إ بضحكة خبيثة:  ، جإءت مي 
ا
 قليًل

-  . يئة تضع إلخطط دون علمي ي إلي 
 هإ هي صديقن 

ود   نور بتعجب ورسر

 مإذإ تقصدين؟ -

 برفع جإجبهإ 

 كريم بإلخإرج يطلب أن يقإبل نور هإنم مندور   -

ي إبتسإمتهإ ولمت خصالت شعرهإ 
حإولت نور أن تخؼ 

 هإ فوق حإجب صديقتهإ وبمزإحإلسإقطة عىل ثغرهإ ووضعت يد

 أنزىلي حإجبيك سيصالن ؤىل رأسك -

ي إلحإل فأنإ بإنتظإر ضيف -
 
ي عن وجهي ػ  إغرن 

إ بسعإدة:   مي 

 أكيى هللا من ضيوفك أ. نور  -

إ من إلمكتب تتظإهر بإلجدية تخي  كريم أن نور  خرجت مي 
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بإنتظإره دخل كريم فبدإ عىل نور ؤعجإب شديد بهيئته دون أن 

سقطت عينإهإ عىل قميصه إألبيض إلمفتوح وبعض  يتحدث

ي تظهر من صدره لكن إلخجل منعهإ من 
إلشعرإت إلخفيفة إلن 

مجرد إلتفكي  بإعجإبهإ بجسده. صمت طويل ونظرإت مد كريم 

 يده لنور ثم تحدث بجدية 

ي  -
 هيإ ندخل مكتب وإلدك مًعإ أخشر أن يرفضن 

 نور بخفة ظل 

إلعإمة، من فضلك إمأل هذه  معك أ. نور مسؤولة إلعالقإت -

 إإلستمإرة. 

ء وتعجب من حديثهإ كؤنسإن آىلي  ي
إختؼ  خوفه بعض إلشر

ددهإ كإلببغإء، أجإب بنفس إلطريقة بعد  وكأنهإ تحفظ إلكلمإت لي 

 أن مأل إإلستمإرة 

 تفضىلي أ. نور أرجو أن أحظ  بإلقبول  -

ب  إستأذنهإ بإلرحيل لكنهإ أقسمت عليه أن يفطر معهإ ويشر

ي هذه إللحظة دخل وإلدهإ ميإ
 
ه غإزية تعلم مدى عشقه لهإ وػ

فوجدهإ تجلس مع كريم مبتسمة فأدرك سبب إهتمإمهإ إلزإئد 

قة وتمن  من هللا أن يعوض إبنته عن كش روحهإ  وإبتسإمتهإ إلمشر

 من عالقة أنهكت روحهإ وإنقضت بجرح قإطع بإلمشإعر 

ي ىلي قهوة وأحرص   - ي ىلي دفي  سالم عليكم نور أرجوِك إطلن 

  .إلمصإريف
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 :نور بسالسة

 حإض  حإض  أ. خإلد  -

أمسكت وجه وإلدهإ برفق وجعلت عينه تنظر صوب كريم 

 قإئلة 

 ألم تتذكر هذإ إلوجه؟ -

جع ذإكرته متذكًرإ حي   رأى كريم مع نور عىل شإشة 
خإلد يسي 

 إلتلفإز بميدإن إلتحرير

 وقبل أن يتحدث خإلد قدم كريم نفسه: 

ي   -
  صديق نور. كريم إلحلوإن 

بإدله إلسالم وبعد حديث إستمر لدقإئق إختفت إبتسإمته 

ء وألؼ  إلسالم عليه متجًهإ لغرفته يضع يده فوق  ي
بعض إلشر

شعره إلغزير يتعجب من ضيق إلحيإة، كريم عإد من جديد ليعمل 

ي حيإل إبتسإمة نور وكريم أم 
معهم لكن هل سيقف إلمإض 

 سيكون للنصيب رأي آخر؟

ته أنه مجرد تريث بعض إ ء وإبتسم حي   تذكر أن نور أخي  ي
لشر

 ؽي تسإعده. 
 صديق، لكنهإ إفتعلت إحتيإجهإ لموظفي  

إ بإلملفإت سألهإ عن نور فأخذته للبإب   ه دخول مي  قطع تفكي 

ؽي يرإقب إبتسإمة نور هإ هي نور تبتسم وترتدي مالبس مبهجة  

إ تفوق إلحد لكنهإ تشعر بإلخوف فهي تعلم أ نه لم كإنت فرحة مي 

يدق إلحب بإب نور بعد وفإة يإرس فكريم هو مجرد محإولة 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


54 

 
 إستكإنة                      

 
كة ينطقهإ كريم كإنت تسمعهإ منه  للحيإة ومع أول كلمة مشي 

ي هذه إإلبتسإمة وتعود من جديد لظلمة قلبهإ وتعيش عىل 
ستختؼ 

 ذكرإه

 ضحك خإلد وتحدث بخيبة أمل 

ء بمإ وضعه بقلبهإ  - ي
 سيفسد يإرس كل شر

إ أنه ء منذ لحظإت أقسمت له مي  ي
 إ كإنت تفكر بنفس إلشر

***** 

 

ي إلمسإء تجلس نور عىل طإولة إلعشإء تأكل رقإئق 
 
وػ

إئح إلدجإج تروي تفإصيل إليوم لوإلدتهإ، كريم  إلبطإطس ورسر

وتقدمه للعمل بمحض إلصدفة فتجإهل وإلدهإ كذبهإ فوجهت 

يحة من إلخيإر   نظرهإ لوإلدهإ وبيدهإ رسر

ي من سنختإر لشغل إلو  - ون أن  ظيفة؟ تقدم خمسة وعشر

إ  شإبًّ

هإ أنه لم يتدخل بإختيإرهإ لفريق عملهإ منذ بدإية عملهإ  أخي 

كة لكنه تحدث بدهإء  بإلشر

؟ -
ا
 من إلممكن أن نقبل شإبإ يدعي كريم مثًل

هإ  إجع وإلدهإ وأخي 
ضحكإت متوإلية من وإلديهإ عبست في 

ذب ثإنية، أنه يمزح ؽي إل يرى نحيبإ لم يشهده وطلب منهإ أإل تك
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كة، شعرت بإلخجل حيإل  أعطإهإ إؤلذن أن يعمل كريم معهم بإلشر

إ  هإ هإتفهإ ؤنهإ مي  وإلدهإ إلذي علم بكذبتهإ لكن قطع تأنيب ضمي 

قة  هإ بمدى جمإلهإ إليوم وجمإل إبتسإمتهإ وإطاللتهإ إلمشر تخي 

 فهي تعلم مإ تقصده صديقتهإ فتحدثت بجدية وثقة

ة أعي  به من هذه إلحإلة أظن كريم مجرد صديق طوق نجإ  -

 أنك آخر من يفكر بمإ يدور برأسك 

 . إ بشغف: ولَم إل؟ كريم شإب وسيم كمإ كنِت تتمني    مي 

 ضحكت نور : 

فن يإ   -
ُ
ي د إ أن قلن 

ً
كريم مرتبط عإطفيإ وأظن أنِك تعلمي   جيد

فن مع من......... 
ُ
إ د  مي 

ي 
جإهإ أن تحإول نسيإن إلمإض  إ بوجههإ تي  ضخت مي 

متت متذكرة أول من تحركت مشإعرهإ تجإهه، فيإرس كإن فص

إلكون كإنت تبحث عن إلحب بحروف إسمه وحي   أوشكت عىل 

إلتأقلم مع جمود مشإعره وإلرضإ بمعإملة إل تنإسب صديقة 

لسيت حبيبة طلب منهإ أن ترحل ولَم ترحل؟ هي أحق أن تعيش 

، بعد أن معه أيإمه إلبإقية لكن قسوته منعته أن يسمح لهإ بذلك

ة دلفت  إت إلرصخإت وكتمت صوتهإ بوسإدة كبي  ضخت عشر

لتغسل وجههإ لتخرج من غرفتهإ مدعية إلسعإدة تدق بإب وإلديهإ 

خبطإت متوإلية تشبه إلموسيؼ  تطلب من وإلدهإ أن تذهب ؤىل 

إلنيل معه فوإفق عىل مضض. وعد وإلدتهإ أنه سيحرص  لهإ آيس  

إ 
ً
مشإعر إألبوة جإنًبإ وقفت أمإم كريم نزل مع نور كصديقة تإرك
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إلنيل شإردة يعلم وإلدهإ أنهإ تريد أن تتحدث بأمر هإم مإ دإمت 

ي ؤىل هنإ، لكنه لم يبدأ بإلحديث بدأت نور إلحديث 
 طلبت أن تأن 

ي وأعيش مإ تبؼ  كأي فتإة  -
خإلد أنإ قررت أن أتجإهل إلمإض 

 بعمري، هذإ مإ تتمنإه أليس كذلك؟

 هز رأسه بإؤليجإب

ي وعقىلي وأمحو آثإر إلجرح ف ي ألخرجه من قلن 
أكملت: سإعدن 

ن  ي أن أتعإيش مع إلنإس أكوِّ
، سإعدن  إلممدود إلذي تركه بدإخىلي

ي مإمإ 
 صدإقإت أحب أتزوج أرغب بطفل جميل ينإدين 

نظر لهإ وإلدهإ بشفقة ولم يتحدث فقد شعر أنه إل بد أن 

ك لهإ مسإحة أن تقول كل مإ يجول بخإطرهإ يعلم  أن كلمإته إل يي 

ئ بركإن إأللم بدإخلهإ تسبب يإرس لهإ بألم نفشي يصعب عىل  تطؼ 

أي شخص تحمله، تعيش مع إلذكريإت فمإذإ لو علمت بإلحقيقة 

دإد  إ ووإلدهإ ستكرهه، تتقبل موته أم سي   ي يخفيهإ كل من مي 
إلن 

 ألمهإ؟ 

 ***** 
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  األمل:

ّ ه لماتت  من رحم الألم يولد الأمل فلولا حسن الظن بالل
آلاف القلوب، اليقين هو ما يعطينا ثقة بأنفسنا لنتحمل ونسير 
يقنا من جديد، نغلق صفحات الماضي ونلملم ما تبّقى  بطر

 بداخلنا.
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 انفصم انثامن

 

هإ وإلدهإ أنه يرى طيف ؤعجإب منهإ بكريم فأجإبت بكل  أخي 

 وضوح: 

 كريم مرتبط بصديقته وهي تحبه إل تقلق ليس كريم هو من  -

 . ي ي أن 
ي أفكر بنفشي أنإ أحتإج بعض إلدفء إلعإطؼ 

 جعلن 

ي مقلتهإ يأن  إلسقوط 
 
قإلتهإ بإحتيإج فإق إأللم وإلدمع يقف ػ

 بإعجإب أي شإب من قبل رغم أنهإ جميلة. 
 
 فهي لم تحظ

 تنهدت وسألته: 

ي مقبولة إلمالمح؟ تحدث برصإحة لن أغضب!  -
 أترإن 

ي يإ ج -
وجينن  ميلة إلجميالت! كفإِك مقبولة إلمالمح أإل تي  

ي 
ي تأخذن 

ء وجهك وغمإزتك إلن  ي
ي تَص 

ي إبتسإمتك إلن 
توإضًعإ تكؼ 

 . ي
ن   من إلدنيإ يإ أمي 

ي  
 
تنهدت فهي ترى أنه يجإملهإ، كل من قإبلتهم كإنوإ سبًبإ ػ

كشهإ وهدم ثقتهإ بنفسهإ جميعهم ضعفإء لم يقووإ عىل تحمل 

م فقرروإ جمإل طبإعهإ يكرهون كونهإ إألجمل إألحق بإإلهتمإ

هدمهإ قبل أن ترى مكإنتهإ ظنإ منهم أنهإ ستتكي  لكنهإ كإنت 

هإ بكلمة تروي عطشهإ للحب وبعد صمت طويل  ُ
ترغب بمن يجي 
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 قإلت: 

ي صديقه  -
 
ي كريم بإلميدإن إهتم بوجودي وحي   توػ

حي   رآن 

أقسم عىلي أإل أتحدث عن إلثورة أو أذهب ؤىل هنإك ووعدته بذلك 

 
َ
كة رأيت أنت مدى إهتمإمه فكيف إل أنجذب ؤليه   حي   جإء إلشر

ي أننى أستحق 
ي بصيص أمل أنن 

كصديق ليس أكيى لكنه أعطإن 

ي حن  ظهرت هإجر حينهإ شعرت بخيبة  إ ن 
إلحب ظننته مهتمًّ

 أمل. 

 أنهإ ستخرج من عإلمهإ 
َ
ء تأكد ي

إطمأن وإلدهإ عليهإ بعض إلشر

ل بعد أن إبتإع إآليس كريم وهمإ ي ستمعإن إلمغلق، عإد معهإ للمي  

دندن مع « رصيف نمرة خمسة»لعمرو ديإب وأغنية 
ُ
وهي ت

 إألغنية. 

***** 

ة  هإجر غإضبة للغإية من ترصفإت كريم إلذي تجإهلهإ منذ في 

د عليهإ، )ألم  فقررت أن تجذب إنتبإهه برسإلة أثإرت فضوله لي 

؟(.  ك نور بحديثهإ مغي  تخي 

 فتحدث بلهفة، خوف: 

؟ - ي
 هل سألتك عن 

ه عالمإت إلتعجب كيف وصلت نور لهإجر ظهرت عىل وجه

ه لحظإت   .ولم يستغرق تفكي 
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  :إستكملت هإجر حديثهإ

ي عنك، كإنت قلقة عليك  -
 سألتن 

ته أنهإ قإلت لنور بأنه تشإجر مع وإلده  فإبتسم ولكن حي   أخي 

 أغلق فمه ونظر لألرض منكًشإ 

كة مندور وشعوره بإلسعإدة  تحدث مع هإجر عن عمله بشر

نور ووإلدهإ فإزدإدت ظنونهإ بإنجذإبه لنور لكنهإ   من مقإبلة

كذبت حإلهإ، إستغلت حديثه عن عمله ؽي تفتح مرة أخرى 

ي ألف 
موضوع إلخطوبة فهو إآلن لديه وظيفة لكن هل يكؼ 

ل؟ إل بإلطبع أيضإ هو يرى سيف بينهمإ.   وخمسمئة جنيه لفتح مي  

ء ؽي يشعر  ي
قررت هإجر إإلنسحإب من حيإته بعض إلشر

ه بذلك تحدثت وكأنهإ رإضية تمإًمإ عمإ قإله، بقيم تهإ لكنهإ لم تخي 

أغلق معهإ إلخط وجلس عىل رسيره وإضًعإ يده ورإء رأسه وقدمه 

فوق إألخرى، سعيد هو بإهتمإم نور به فهي تريد مسإعدته دون 

 مقإبل. 

ء فدخل غرفته يسأله  ي
لم يسمح له وإلده بمجرد إلتفكي  بشر

وعبوس وحي   شعر بجديته ربت  عن طبيعة عمله لكن بجمود 

 يعتمد عليه. 
ا
عىل كتفه وطلب منه أن يستمر ويعمل ليصبح رجًل

ة فوضع رأسه عىل  ة كبي 
رأى بعي   وإلده نظرة رضإ لم يرهإ منذ في 

إلوسإدة وغفإ حن  إلصبإح ثم أحرص  نفسه بشعة متجًهإ لعمله 

بحمإس فإئق، نور خرجت من إلعمإرة بصحبة وإلدهإ تشعر 

إ نور بإلرض
ً
ء بعد أن أخرجت مإ بقلبهإ فإليوم أيض ي

إ بعض إلشر
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مختلفة عن كل يوم، ليست بهيئتهإ بل بإقبإلهإ عىل إلحيإة ترتدي 

ة شغوف للعمل، للحيإة، عإقدة  نظإرة شمس مفعمة بطإقة كبي 

أملهإ أن تقوى عىل إلتعإيش من دون يإرس وبال ضغوط، تقإبلت 

إ فأمسكتإ يدي كة مع مي  ،  عند بإب إلشر بعضهمإ إلبعض كطفلتي  

 جلست نور عىل مكتبهإ لملمت إألورإق وضعتهإ جإنًبإ وبإبتسإمة 

إ ممكن أن نتنإول إؤلفطإر مًعإ؟  -  مي 

ب قهوة وب  هذه  إعتذرت لهإ عن إؤلفطإر لكنهإ طلبت أن تشر

إللحظة دخل كريم ليسجل حضوره بعد أن تبإدإل إلسالم وعرفته 

ة خإ إ كصديقة ليست كسكرتي  صة بوإلدهإ طلبت منه أن بمي 

ط أن يعزمهمإ   يفطر معهمإ فوإفق بشر

إ بضحكة لذيذة: بهذه إلحإلة سأفطر معكمإ  مي 

نظرت نور لهإ نظرة عتإب علمت أنهإ تحتإج ؤىل إلمإل ولم 

هإ   تخي 

فتإة تعيش وحيدة بعد وفإة وإلديهإ تتحمل مسؤولية لم  

لحدود لم يتحملهإ بعض إلرجإل لكنهإ تمتلك عزة نفس تفوق إ

إ. 
ً
 تطلب يوًمإ من نور أن تقرضهإ جنيًهإ وإحد

 دخل أ.سيد فوجدهم يتنإولون إؤلفطإر، فتحدث بسخرية 

ي مع أصدقإئك؟ -  أ. نور هل يعلم وإلدك أنك تأكلي   كشر

 نور بنفإد صي  

-  !
ا
ي خإرج إلعمل.. هذإ أوّل

 زمالء عمل! هم أصدقإنئ
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، فلن أنتظر من ش  به رجل مثلك أن أمإ ثإنًيإ أ. خإلد سمح ىلي

ي درًسإ، تفضل ؤىل مكتبك 
 ُيلقنن 

 رأى كريم إلدم يجري بعروقهإ ومالمحهإ عإبسة فقإل 

د إلطعإم هيإ لنأكل -  سيي 

أكلت نور بشعة وعصبية فإئقة لم يتحدث كريم بهذإ إلوقت 

إ  ي ليتوقع ردة فعلهإ، لملمت نور ومي 
 
فهو لم يعرفهإ بإلقدر إلكإػ

ي(  إ نور وبدأت تلطف إلحديث آثإر إلجريمة )إلكشر أت مي 
ّ
وهد

ي تنتظرهإ بفإرغ إلصي  وإتفقتإ أن 
بحديثهإ عن خصوم إلمالبس إلن 

إ أبهر نور حي   رأته 
ً
يذهبإ مًعإ أخرجت من حقيبتهإ مكيإًجإ جديد

ي أخفتهإ 
فأخذته وتوجهت للمرحإض كطفلة رسقت دميتهإ إلن 

 عنهإ وإلدتهإ، قإطعهإ صوت وإلدهإ 

 نور أين أنِت؟ -

 خرجت بشعة

 .كنت بإلمرحإض  -

إ فأدركت أن هنإك  طلب منهإ أن تلحقه بمكتبه ومعهإ مي 

مصيبة بإنتظإرهمإ وضع أمإمهإ إألورإق وهي بحإلة ذهول متعجبة 

حدث حإلهإ وهي متأكدة من إستحإلة 
ُ
ممإ ترإه، فصمتت تمإًمإ ت

كة وإلدهإ سألهإ وإلدهإ عن تفسي  وإضح كيف  إ لهإ ولشر خيإنة مي 

 هذه إألورإق ليد خصمه وإئل سمرة.  وصلت
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إ ويسإًرإ بإشإرة 
ً
صمتت تمإًمإ، « إل»أومأت بوجههإ يمين

خرجت من غرفته جلست أمإم إلمكتب وضعت يدهإ فوق 

إ  جبهتهإ ولملمت خصالت شعرهإ وهي تزفر، تفكر مإذإ تفعل مي 

متعجبة من حإل صديقتهإ إلذي تبدل فجأة بعد أن خرجت من 

قبةمكتب وإلدهإ فسألت  هإ بصوت خإفت وعيون مي 

 مإذإ بِك يإ نور؟ -

 أجإبتهإ بنفإد صي  

إ نخرج من هنإ أريدك بأمر مهم  -  هيإ مي 

 ***** 
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  الثقت:

قد تثق بمن لا يستحق الثقة، تضع أصابع اتهامك بأعين 
يئة مما ظننت به، جميعنا مخطئون لا نستثن أحدًا.  بر
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 انفصم انتاسع

ة حإدة عمإ رأته أخذتهإ من يدهإ  جلستإ مًعإ، تحدثت نور بني 

إ يتأكد من 
ً
إ جيد إ فمن يعرف مي  لم تسمح لنفسهإ أن تشك بمي 

، سألتهإ:   ؤخالصهإ وسالمهإ إلدإخىلي

 من  تركِت إؤليميل مفتوًحإ؟ -

إ  ت مالمح مي   تغي 

إ إل أغلقه سوى آخر إليوم   - ً  كثي 

صل نور بحشة: ضإعت إلصفقة بسبب ؤهمإلك، ؤيميل و 

كة وإئل سمرة بإلمنإقصة وتفإصيل أسعإرنإ وإل أعرف   منك لشر

 كيف وصلت هذه إألورإق. 

ء بإلتأكيد سينقطع  ي
إ يدهإ عىل فمهإ: ضإع كل شر وضعت مي 

ي 
 
 مصدر رزػ

وبدإ عليهإ إإلنهيإر أمسكت نور بيدهإ لم أشك بك أعرف كم  

ي ذلك، كيف نثبت 
 
أنِت حسإسة فقط نفكر مًعإ من له مصلحة ػ

إ من مإل وإلدي إلحق
ً
ي فيك إل يستحق أن يأكل رزق

يقة فمن يؤذين 

ي علينإ جميًعإ لست أنت فقط، صفقة بأربعة 
وهذإ يريد أن يقَص 

إ وكأن  ماليي   ضإعت وضإعت عليك نسبتك بهإ، لم تجب مي 

أذنهإ من حديد عإدت لمكتبهإ وهي تتخبط بكل من ترإه فهي 

لست عىل مكتبهإ تشعر بإلضيإع قد تفقد مصدر رزقهإ إلوحيد، ج

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


66 

 
 إستكإنة                      

 
 وكتبت إستقإلتهإ متوجهة بغضب لغرفة خإلد وبحزن قإلت: 

ي للعمل لرحلت عىل إلفور - ي لن أفعلهإ ولوإل إحتيإح 
تعلم أن 

لن أحإدثك كمديري إآلن أنت عمي تعلم مكإنتك لدي دخلت 

 سوإكم 
َ
ي لم يبق

إ وملًحإ تخىل إلجميع عن 
ً
بيتكم وأكلنإ مًعإ عيش

ي حن  
ي وإن لم تظهر سأنسحب أرجوك إقبل إستقإلن 

 تظهر برإءن 

كة.   من حيإتكم تمإًمإ ومن إلشر

ي هذه إللحظة فتحت نور بإب إلغرفة وهي ترصخ بوجههإ: 
 
 ػ

 من ؤثبإت   -
ا
كنت متأكدة أنك ستفعلي   ذلك أنت غبية بدّل

إ؟! 
ً
 برإءتك ستهربي   بعيد

ب خإلد بيده عىل إلمكتب:   ض 

يإة مكسب ليست آخر صفقة، لَم أنتمإ منهإرتإن؟! فإلح

 وخسإرة 

ي 
ي عليكمإ أنن 

خبط عىل رأسه وكأنه يتذكر:  لكن كنت أخؼ 

كة لمرإقبة إلجميع حن  أنتمإ. إلجت عي   نور  إت بإلشر أضع كإمي 

هل رأى سيد وهو ينظر ؤليهإ حي   صفعته؟ حك ذقنه وطلب من 

ي فوًرإ فهل شك بكريم؟
إ أن تذهب لمكتب كريم ليأن   مي 

***** 
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خإلد يستشيط غضًبإ فكلف كريم بفحص نور غإضبة شإردة، 

إت لكي يتأكد ممإ يشك به، أمإ نور فهي متأكدة ممن فعل  إلكإمي 

كة سوإه لكنهإ تنتظر ظهور إلحقيقة  ذلك لن يكرههإ بإلشر

لتتحدث بكل ثقة وتضع أصإبع إتهإمهإ بعينه، سأله كريم 

 وإإلبتسإمة ترتسم عىل وجهه

ي بهذه إلمهمة ولم تكلف -
إ  لمإذإ كلفتن  أحدإ أفرإد إألمن أو مي 

 أو نور أو أي شخص آخر؟

 أجإب خإلد وهو يضبط نظإرته إلسودإء بثقة 

كة  - إت بإلشر  إل يعرف أحد بوجود كإمي 
ا
 أوّل

ي بإلحقيقة  
ن  ثإنًيإ ألنك جديد بإلعمل فلن تنحإز ألحد ستخي 

 كإملة دون خوف عىل عالقتك بأحد. 

مع نور وإفق كريم وبعد إنقضإء سإعإت إلعمل جلس 

إ تقضم  إت إلمجإورة للعمل. مي  إت بإحدى إلكإفتي  ليتفحصإ إلكإمي 

هإ وتوترهإ حن  إعتدلت  إ وترقًبإ ونور بقمة تركي  
ً
أظإفرهإ خوف

إ فرأى سيد حي    بجلستهإ أكيى من مرة بدأ يرإقب تصوير إلكإمي 

ب من وجه نور لمح إلذعر بمالمحهإ فنظر لهإ تظإهرت بإلنظر  إقي 

إ وتحدثت إ تسألهإ بمن  لمي  وقلبهإ يدق كعقإرب إلسإعة مع مي 

تشك؟ فأجإبتهإ إل أعلم؟ وبعد مرور سإعإت قرر كريم أن يأخذ 

له لقد تأخر إلوقت حإولت أن  لهإ ويعود بإلتسجيالت لمي   نور لمي  

 تمنعه وتظل بجوإره لكنه رفض. 
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كهإ تنإم وحيدة  ل فهي لن تي  إ بإلتإكشي متجهة للمي   أخذت مي 

كة فنور تخشر من إلفرإق لو أو تعود لم لهإ تخشر أإل تعود للشر ي  

بيدهإ ألمسكت بكل من تحب بخيط حديدي وكبلتهم بقلبهإ ؽي إل 

قوإ عنهإ  يفي 

***** 

ل، جلس أمإم إلحإسوب لم يبدل مالبسه فقط  عإد كريم للمي  

قب مإ يحدث ولم تخَف  ع حذإءه وفك أزرإر قميصه إألسود يي  إني  

نور. دخل وإلده إلغرفة فوجده يرإقب عن عينه مضإيقة سيد ل

إت سأله مإذإ يفعل وألول مرة يتحدث معه بحكمة  إلكإمي 

ويشجعه عىل عمله إلنبيل وبحثه عن إلحقيقة حن  طلب من  

ل رأسه، لم  كريم أن ينإم بعض إلوقت ويرإقب هو إلحإسوب، قبَّ

يعلم أن وإلده ينتظر له خطأ ليصدق مإ يجول بخإطره ظن أنه 

ى بإل تسجيالت مإ يؤكد شكوكه لكن كريم كإن حريًصإ كل سي 

إلحرص ونظر للتسجيل وصل للسإعة إلثإلثة يوم إلحإدي 

ين من شهر مإيو نإم من شدة إلتعب سإعتي   وإستيقظ  وإلعشر

ليستكمل فلم يجد وإلده أمإم إلحإسوب ودخل دورة إلميإه 

 ليتوضأ لصالة إلفجر وجد وإلده يجلس أمإم إلتلفإز وبجمود 

إقب سيدة إلقرص نور مندور وهي تعمل  - تتحجج بإلعمل لي 

 إل تكذب مرة أخرى 

لم يرد كريم فقط إكتؼ  بأخذ نفس عميق وعالمإت إلحشة 

ي هذإ إلرجل يعلم أن 
ض  ظهرت عىل قلبه إلبإهت فمإذإ يفعل لي 
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طإعة وإلده من طإعة هللا لكن حقإ أنهكته ظنونه فهو يشك بكل 

ء أيكرهه وإلده؟ إستحإل ي
ة أن يكره إلمرء ولده مهمإ حدث شر

إ حيث توقف وبعد دقإئق من  إجع تسجيل إلكإمي  بينهمإ عإد لي 

إ وسيًمإ  قب رأى شإبًّ  إلي 
ً
يجلس عىل مكتب  ،إإ ويسإرً يتلفت يمين

إ لخإرج إلمكتب. 
ً
إ طبع ثالث ورقإت وأخذهإ مشع  مي 

ي لم تتذوق 
بشعة أخذ صورة من إلمشهد وأرسلهإ لنور إلن 

 تلك إلليلة .  طعم إلنوم

***** 

إ إلغإرقة بإلنوم  نور تجلس عىل حإفة إلفرإش وبجوإرهإ مي 

 مإ تنإم لعدم شعورهإ بإألمإن تعيش وحيدة بشقتهإ 
ا
فهي قليًل

تخشر حن  ؤن سمعت هرة تعبث بكيس قمإمة ونور تتصفح 

إلفيس بوك تعبث بشعرهإ تدإري قدمهإ من صقيع إلمكيف 

ي جلستهإ ورأته.. لم تتوقع  وفجأة أتت رسإلة كريم فإعتدلت
 
ػ

للحظة فهذإ موظف أمي   طيب لم يفتعل مشكلة وإحدة منذ أن 

 تم تعيينه. ألحق كريم بإلصورة رسإلة

ء، فقط أردت أن » ي
إ بشر ي وإلدك أو مي  أرجوِك إل تخي 

 «.أطمئنك أنه ليس أ. سيد

فتحت نور فمهإ، كيف فهم كريم مإ يدور برأسهإ؟ فهي بإلفعل 

كإنت متأكدة أنه هو من فعلهإ لم ترد عىل رسإلته تشك بسيد بل  

 «.حإض  شكًرإ لك»سوى بكلمتي   
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هإ إلغرفة تشعل 

ُ
ي إلصبإح دخلت وإلدت

 
غفت سإعإت قليلة وػ

إلمصبإح وترفع إلستإر ؽي توقظهمإ، تنإولتإ معهإ إؤلفطإر بعد أن 

إ أسود بورد أبيض ووضعتإ نفس 
ً
إرتدت كل منهمإ فستإن

حمر إلشفإه وكأنهمإ توأمإن فإألصدقإء حي   ؤكسسوإرإت إلشعر وأ

تقوى عالقتهم ويمر بهم إلزمإن يأخذون مالمح بعضهم إلبعض 

إ  إ علميًّ ً حن  يظن إلنإس أنهم ألم وإحدة. إل أجد نظرية أو تفسي 

ي إلسيإرة 
 
ل وهمإ بكإمل زينتهمإ وػ لذلك، فقط نزلتإ من إلمي  

قب:  ، خإلد بي  ي
إ بإلكرشي إلخلؼ   جلست نور ومي 

ء؟ - ي
 هل كريم وصل لشر

إ بثقة:   مي 

ء لتحدث مع نور لكنه لم يفعل.  - ي
 لو وصل لشر

 ***** 
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 .شدة ألم الحب الىصب:

فالحب سلاح ذو حدين يغير حياة الإنسان يحزنه ويسعده 
كما يشاء، فإذا اختفى الحبيب من الوجود تلونت الحياة باللون 

وت الأسود القاتم، وتبدلت الأحوال كوردة ذبلت مع م
حبيبها رغم إهماله لها، مجرد وجوده واستنشاقه لعطرها كان 

 يبعث بها أمل الحياة.
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 انفصم انعاشر

إ وخإلد، ذهبت نور  بمكتب خإلد مندور يجلس كل من مي 

بنفسهإ لتستدعي كريم ونظرإت إللوم متبإدلة بينهمإ، تلومه عىل 

صمته حي   رأى سيدإ يضإيقهإ.. كيف تلومه وهي إلمذنبة؟ 

؟ ف إلخوف إلمنبثق من عينهإ يجعلهإ مطمًعإ للجميع ممن تخشر

 لقتلته بإألسلحة كإفة لكنه 
ا
ومإ نهإية خوفهإ؟ لو كإن إلخوف رجًل

يالزمهإ كظلهإ إل تقوى عىل إلتخلص منه، وبعد صمت سإد 

للحظإت أخرج كريم فالشة معدنية ووضعهإ بيد خإلد فنظر خإلد 

إ وأشإر لنور أن تخرج لكنهإ رف  ضت وبشدة. لمي 

إ بقمة رعبهإ من ترصف خإلد علمت أن إألمر يتعلق بفإرس  مي 

إ لهإ عن 
ً
هذإ إلشإب إلذي إقتحم حيإتهإ دق بإب قلبهإ وكإن عوض

إ بإلتسجيالت. كإن إل يريد فضح هذإ  فقد وإلديهإ، وإجه خإلد مي 

إ عىل مإ روته له حي   سإومهإ فإرس أن تنهي عالقتهإ  إألمر أمنته مي 

ور لكنهإ حتمإ إختإرت نور. فإرس يكرههإ لسبب غإمض به أو بن

لكنهإ لم تتخيل أن يصل إألمر لهذإ إلحد بينهمإ. أرإد قطع مصدر 

رزقهإ وهو يعلم كم هي وحيدة وبحإجة ؤىل إلمإل، إنسحبت نور 

من إلغرفة وخرجت تجلس عىل مكتبهإ تضع يدهإ فوق جبهتهإ 

إ خإ ت مي  ي وإن أخي 
لد به لمإ أخفت عنهإ. فبإلتأكيد هنإك أمر خؼ 

، شعرت  ر وإحد ؤلخفإء هذه إألمور بي   صديقتي   إل يوجد مي 

خت  إ، فهي رسر بتالل من إلجرإح تتدفق بقلبهإ وهإ هي تنخدع بمي 
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حإجز إلثقة وعكرت شفإفية عالقتهمإ فأكيى مإ يكرهه أي ؤنسإن 

هإ بكل  إ عإرية من إلكذبإت تخي  هو إلكذب وإلخدإع فنور أمإم مي 

ء دو  ي
ء شر ي

ن خجل حن  عالقتهإ بيإرس كإملة تعرفهإ دون حذف شر

 وإحد منهإ. 

إستدع خإلد فإرس، خرج كريم من إلمكتب فطلب من نور 

أن يجلس معهإ فأشإرت بيدهإ موإفقة ودون مقدمإت وبجدية 

 ونظرة لم ترهإ من قبل 

ي يإ نور  -
 
ؤذإ شعرِت بإلهوإء يضإيقك سأكون بجوإرك إل تخإػ

ي أنإ رأيت إلرعب ينبثق 
 
ب منك سيد، إل تخإػ من وجهك حي   إقي 

 هنإ ووإلدك، جميعنإ معك ونحبك. 

ي نزلت دون أن تشعر وبحشة: 
 كفكفت دمعتهإ إلن 

لكنه ليس هنإ هو بعإلم آخر أشتإق ؤليه وإلشوق يهشم مإ  -

ي فقط ألمسه أسمع أنفإسه ليته يغضب 
تبؼ  من ضلوعي ليتن 

ي بإلرحيل فقط يعود للح
ي يأمرن 

ظة أضمه ألقوى عىل وينهرن 

 تحمل إلحيإة من بعده. 

 كريم بفضول: 

 من تقصدين؟ -

 نور وشفتإهإ ترتعدإن: 

ي منذ عدة سنوإت أخذه إلمرض  - ي وحبين  أقصد يإرس خطين 

ي بعإلم مظلم أبحث عنه بكل كلمة 
ة، تركن  ي قبل زفإفنإ بفي 

 
توػ
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ه.   ينطق بهإ غي 

بإحتيإجهإ فحي   تقع نور بموقف يستحق إلتفكي  لن تفكر ؤإل 

ليإرس لم تعلم أنه حي   كإن معهإ لم تشعر هي بوجوده لكن هذه 

هي إلحيإة من يذهب لم يتبق منه سوى موإقفه إلجميلة أمإ 

 قسوته سيئإته نهرإته كل ذلك يذهب ويدفن معه! 

حإول كريم أن يهدئهإ فتحدث عن هإجر وروى لهإ أنه تشإجر 

ذه إلعالقة إلمشوهة معهإ وأنه يحبهإ لكنه إل يعلم مإ نهإية ه

 مالمحهإ< 

إ خإلد فإرس.  ي مي 
 قطع حديثهمإ خروج إلثالنى

إ وفإرس أورإق إستقإلتهمإ طلب خإلد من نور  بعد أن قدم مي 

ة وفرد أمن وترسله للجريدة.   أن تكتب ؤعالن عن وظيفة سكرتي 

إ بغضب:   نظرت لمي 

 أنِت من تريدين إلرحيل؟ -

إ بخجل:   مي 

ي  -
ي ؤذإ  أخفيت عنك أعلم أنن 

كن  ي أن يي 
مخطئة لكنه هددن 

تك بعالقتنإ   أخي 

 نور بصوت مرتفع: 

؟  حي   كنت  -
ا
إ تخشر إلفرإق لمإذإ ضعيفة أنِت مثىلي مثًل مي 

ي بإلضعف وإآلن بكل ثقة 
ي يإرس كنت تتهمينن 

كن  أخشر أن يي 
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؟ ي
كن   وجدية تقولي   سيي 

 خإلد بحزم: 

إ عن هذإ إليإرس أكره -
ً
ي يإ نور وكفإِك حديث

ته. إنته  إصمن  سي 

إألمر رحمه هللا ورحمك من عذإبك لحإلك إستكمىلي طريقك 

 ببعض من إألمل. 

كإن كل هذإ أمإم كريم إلمتعجب ممإ يسمعه. مإ سبب كرههم 

ك فتإة كنور جميلة، جذإبة،  ليإرس لَم كإن يهددهإ بإلفرإق؟ فمن يي 

 ذإت أصل، طيبة؟! 

***** 

عمل لكنه رفض هإجر تتصل بكريم تطلب منه أن تزوره بإل

إحة إلغدإء وطلبت منه أن ترى  ي إسي 
 
وبشدة فإتفقإ عىل إللقإء ػ

نور فوإفق فهو رغم ؤعجإبه بهإ رأى إستحإلة أن تكون هنإك عالقة 

بينهمإ بعد مإ سمعه عن عالقتهإ بيإرس، يحب هإجر لكنه يرفض 

وج  مإ تفعله كليإ فإلرجل قإدر أن يعشق إمرأة، ويحب أخرى، ويي  

هإ، يع هن وهكذإ. غي   جب بغي 

ي إألخريإت  
 
إلرجإل يبحثون عن نوإقص زوجإتهم وحبيبإتهم ػ

إته  وحي   يجدونهإ إل يتنإزلون عن ُجرح إلطرف إآلخر ونسيإن مي  

ء وإحد فقده بهإ.  ي
 مقإبل شر

 أزرق وبلوزة من إللون  
ا
هإجر ترتدي حجإًبإ أزرق، وبنطإّل

ي إلهإدئ خرجت نور مع كريم إلستقبإلهإ.   إلبمن 
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د أن رحبت نور بهإ إعتذرت وطلبت إؤلذن من وإلدهإ أن بع

ل فلم يوإفق يعلم كم هي مجروحة منه، كيف يتحدث  تعود للمي  

بخصوصيإتهإ أمإم غريب؟ نعم فكريم مإ زإل غريًبإ عنهإ تحدث 

إ أمإمه كش وإلدهإ حإجز إلصمت:  ً  عن يإرس أمإمه قسإ عليهإ كثي 

ي من كإبوسك أل -
ي منذ أيإم أن فعلت ذلك ؽي تستيقظ 

م تعدين 

؟! 
ا
ي لنفسك قليًل

 تعيشر

 بإنكسإر ودموع مكتومة : 

ي بسكي   بإرد أمإمه، حقإ  -
ي ليس لك حق أن تجرحن  إل يإ أن 

ي إعتدت إلجرإح من إلجميع لكن أنت إل! أنت جش 
ي يؤلمن  قلن 

ي قبل أن تكون وإلدي. 
 إألمإن بهذه إلحيإة صديؼ 

إم ظلت تبكي وتبكي ضمهإ معتذًرإ، لم يمر إلموقف مرور إلكر 

ورفضت إلطعإم أليإم عديدة وبإلصدفة ونور تجلس أمإم 

إلحإسوب رأت صورة جعلت جسدهإ يرجف تبكي ترصخ تحطم مإ 

 حولهإ وتقول برصإخ: 

 إل إل إل إل إل هذإ كذب لن أصدق إل إل.  -

 ***** 
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يك له فيها. :الخلت  توحيد وضع الحبيب في مكانة لا شر

تقبلت البعد وهي تعتصر شوقًا  بعد أن أعطته الأمان
انكشفت الأمور وانقلب كل شيء رأًسا على عقب فهل 
ستخضع وتكره إذا وجدت كرامتك تهان وبك يستهان أم 

يائك، ذاتك؟  تستمر بقتل كبر
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 انفصم احلادي عشر

إ بموقف إل تحسد عليه تبكي وتدإعب كلبهإ حزينة من  مي 

تكمل ظلمه أإل يكف عن فإرس. بعد أن إنتهت إلعالقة أض أن يس

كة ؽي 
كهإ. ومع ذلك لم تسمح لخإلد برفضه من إلشر إنتقإمه بي 

ودهإ دق جرس  ي ظل رسر
 
كة بمشكلة و ػ يظل قريًبإ منهإ. وضَع إلشر

إلشقة فنظرت من إلعي   إلسحرية وهي تقدم خطوة وتأخر خطوة 

  رأت رويدإ تبكي وتهلل: 

ي  -
ي بنور ستموت من شدة إلصدمة عرفت كل شر

 ء. إلحؼ 

إ عىل صدرهإ وإرتدت مالبسهإ بشعة وذهبت  خبطت مي 

 .معهإ

***** 

ء من حولهإ يحإول وإلدهإ أن يهدئ  ي
نور ترصخ تحطم كل شر

من روعهإ لكنهإ إل تسمعه إنتقلت لعإلم من إألوجإع وبعد دقإئق 

قليلة ومحإوإلت فإشلة منهم أن تهدأ أشإرت لهم بإلخروج من 

ي قلبت موإزين إلغرفة فإمتنعوإ هي لم ترهم فقط 
ترى إلصورة إلن 

عقلهإ وجعلتهإ ترجع للورإء نإدمة عىل ؤخالصهإ وسذإجتهإ إرتمت 

عىل فرإشهإ أمسكت قدمهإ بيدهإ نإمت عىل إلجإنب إأليمن 

إ تجلس أرضإ بجوإرهإ  وإستيقظت بعد عشر سإعإت وجدت مي 

وإلدهإ يبكي بجوإر إلحإئط وإلدتهإ تبكي حن  إنتفخت أعينهإ 
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هي تحإول أن تنطق فشلت بجدإرة تنحنحت ؽي نظرت لهم و 

يظهر صوتهإ دون جدوى فتحركت من فرإشهإ وأتت بورقة وقلم 

  :وكتبت

ب .  -  أريد أن أرسر

 وضعت إلورقة بيد وإلدهإ إلمتعجب من صمتهإ 

؟!  ي
 يسألهإ لَم لم تتكلمي أنِت غإضبة من 

 أومأت برأسهإ إل 

 كتبت: 

، أنإ بخي   ي  إل أستطيع إلتحدث أن 

إ ت ي من إلخجل تتأسف مي 
همس بجوإرهإ بصوت يكإد يختؼ 

لهإ عّمإ أخفته عنهإ بخصوص فإرس، تلوم حإلهإ كيف أخفت عنهإ 

إ إ بهإ لكن كتبت نور عبإرة زلزلت كيإن مي  إ خإصًّ
ً
 شيئ

ء من أي  ي
ي مإ تشإئي   فإآلن أنإ كصخرة أتوقع أي شر

)أخؼ 

ي 
 شخص حن  نفشي تإهت، أنإ مغفلة وسأكتشف قريًبإ َمن خدعن 

 سوإه(

إ من كلمإتهإ كيف لو علمت أنهم جميًعإ يعلمون  توجست مي 

كة بينهم؟ حتًمإ ستنهإر .   بمإ رأته بل هي خطة مشي 

 ظلت عىل هذه إلحإلة أربعة أيإم إل تتحدث إل تذهب للعمل 

***** 
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إ أيضإ كلمإ  كة يتعجب من غيإب كٍل من نور ومي  كريم بإلشر

، هإجر سأل خإلد عن نور يجيب فقط تعب بسيط غي    مطميئ 

إ إختفت دون مقدمإت أتته رسإلة هإتفية أن هإتف نور أصبح 
ً
أيض

 متإًحإ إآلن، فإتصل عىل إلفور وتحدث بلهفة

 نور أيَن أنِت؟ -

إ وبجدية  تنحنحت مي 

إ يإ كريم نور غي  قإدرة عىل....  -  أنإ مي 

 أخذت نور إلهإتف من يدهإ وحإولت مرإًرإ ثم حركت شفتيهإ

 ك ك كريم  -

 م بكت بحرقة. ث

 سألهإ مإذإ بهإ 

إ أن تطلب منه أن يحإدثهإ عىل إلمإسنجر، أغلق  فكتبت لمي 

 إإلتصإل وهو بقمة لهفته وفضوله مإذإ أصإبهإ؟

ة عشت سنوإت typingنور  : أنإ كنت ضحية كذبة كبي 

ي ألشغل حإىلي طيلة إلوقت بإلعمل ؽي إل  كة أن 
مقهورة عملت بشر

إ عىل وجه إألرض يإ   أفكر ولَم أفكر، بمن أفكر لن
ً
أصدق مخلوق

 كريم. 

إ حإجبيه 
ً
: لم أكن أعلم أن مجرد خالف typingكريم عإقد

إ سيفعل بك كل هذإ.   مع مي 
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إ بخذإلن وعينإهإ تلومهإ عىل مإ أخفته عنهإ  نظرت لمي 

وإستكملت حديثهإ مع كريم فهو لم يفهم سبًبإ وإضًحإ لهذه 

 إلفضول يهيمن عليه. إلحشة وإلحزن بحديثهإ يحإول أن يعرف و 

ة من إأللم تنغلق تنفصل عن  مإ أقش أن تعيش إلفتإة في 

 إلحيإة تحزن عىل مإ إل يستحق إلحزن. 

بعد حديثهإ إلمبهم مع كريم جلست إلقرفصإء وطلبت من 

إ كوب مإء دمعت عينهإ وربتت عىل كتفهإ برقة:   مي 

ي سمعت صوتك من جديد -
 صديقن 

 :نور بدإلل

ي أخفي -
ِت عليهإ أنك عىل عالقة بمن؟ بفإرس؟ صديقتك إلن 

؟ ي
ِتن  كك لو أخي 

 ولَم سيي 

هإ أن وظيفتهإ كإنت من حق  إ ثم قررت أن تخي  ترددت مي 

فإرس لكن وإلدهإ فضلهإ عليه ؽي تخرج من حإلتهإ إلنفسية عقب 

وفإة يإرس لكنهإ لم تصدق فهذإ إلسبب غي  كإٍف ليندس بينهم 

كة.   ويحإول تدمي  إلشر

يإرس يإرس ثم تنهإر بلحظة وتحطم كل مإ حولهإ نور تردد: 

 بإلغرفة تمزق خصالت شعرهإ وتلطم وجههإ. 

إ تبكي وتبكي ثم  دخل وإلدإهإ لمحإولة تهدئتهإ وهي بحضن مي 

بعد دقإئق نجح إلجميع بتهدئتهإ جميعهم كإنوإ يعلمون هذإ لكن 

وإلدهإ رفض أن يطلب منهإ إلعدول عن عشق هذإ إلندل دون 
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رإت فق رر معه أن يفتعل هذه إلمكيدة فإلحقيقة هي ) لم يمت مي 

 يإرسر!!!!!!(

ومإ رأته نور هي صورة آلسيإ وإئل سمرة ويإرس وخي  تهنئة 

بخطبتهمإ يظهر بأبه صورة يبتسم لم يبتسم بجوإر نور بصورة 

وإحدة. بعد أن هدأت طلبت من وإلدهإ أن تخرج معه كصديق 

كهإ ليس كأب فحي   يتعإمل إألب مع إبنت ه كصديق يحتوي  هإ ولن يي 

لتفإهإت أصدقإء إلسوء، أخذهإ وإلدهإ لمطعمهإ إلمفضل وطلب 

لهإ وجبتهإ إلمفضلة )تشيكن بإرميچإنإ( كإنت حقإ جإئعة لم تأكل 

منذ أيإم فقط تحتشي إلعصإئر وقبل أن تأكل طلبت من وإلدهإ أن 

 يحكي لهإ مإ حدث تفصيليإ: 

كذبت أخته؟ هل هو حقإ لَم ترصف يإرس بهذه إلقسوة؟ لَم  

 مريض؟ مإذإ حدث؟ 

ء وهمإ يحتسيإن إلقهوة.  ي
وي كل شر  طلب منهإ أن تأكل وسي 

***** 

ل مع رويدإ إبتإعتإ ورد إلچوري لنور ووضعتإه  إ تهندم إلمي   مي 

بغرفتهإ رويدإ سعيدة لنهوض نور من هذإ إلكإبوس حتًمإ كإنت 

دة نور للحيإة ستعرف يوًمإ مإ.. تأخر هذإ إليوم لكنه يوم إستعإ

إ قلقة ممإ سيقوله خإلد لنور هل  بكإمل ؤرإدتهإ أن تعيش.. مي 

 ستنتهي عالقتهإ بنور أم تتفهم إلموقف؟

 ***** 
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 الحب الخالص الرقيق  الىد:

قبل أن تضع قلبك بيد أحدهم كن متأكدًا أنه لن يترك 
 حبك من قبضة يده فما أصعب الخذلان!
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 انفصم انثاني عشر

ي محإولة ؤلقنإع وإلده بإلعالج إل بد كريم يتحدث 
 
مع وإلدته ػ

أن يتعإيش مع مرضه ويوإفق عىل إلعالج فهو مريض لديه 

ء كيف يقتنع أن كريم  ي
ضالإلت سمعية وبرصية يشك بكل شر

ولده وهو يشك بزوجته ؤذإ تحدثت مع طفل صغي  وإبتسمت أو 

 ؤذإ تعطرت وتزينت له يبحث بغرفتهإ عن غريب تنتظره، حي   علم

ًحإ لظنه أن إلولد ليس له هي تعلم طبيعة  ًبإ ُمي  ب  هإ ض  بحملهإ ض 

مرضه منذ ِخطبتهمإ قررت أن تتحمله فهو رغم مإ يظهره من 

إ 
ً
. أوقإتإ يكون حكيًمإ، هإدئ إلطبإع وأحيإن قسوة رجل مسكي  

ء إل يمتلك مثقإل ذرة ثقة بحإله.  ي
إ كل شر

ً
إ كإره

ً
إ شإرد

ً
 مشتت

أن يطلب لمعمل تحإليل حي   ولدت كريم أخذته دون 

وقبل أن  DNAوأخذت عينة من دم كريم ودمه لعمل تحليل 

 بموقع )كل يوم 
ا
يذهب معهإ فتح متصفح جوحل وقرأ مقإّل

 معلومة طبية( عن إلحمض إلنووي وكإن جزًءإ من إلمقإل: 

ي تقنيإت تحديد »
 
فمنذ إكتشإف دور إلحمض إلنووي ػ

  ٢4ول: كل طفل لديه إلنسب وذلك إعتمإدإ عىل قإعدة بسيطة تق

من إألم؛ أي أن إلطفل يحصل  ٤2من إألب، و ٤2كروموسوم، 

عىل نصف حمضه إلنووي من أبيه، وإلنصف إآلخر من أمه. لكن 

إلسؤإل إألول إلذي ظهر هو كيف نحدد نصف إلحمض إلنووي 

ي 
إلخإص بإألب و إلخإص بإألم، ومن هنإ ظهرت إلقإعدة إلثإنية إلن 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


85 

 
 إستكإنة         

ي موقع معي   من إلحمض إلنووي لدى تقول: كل جي   موجود 
 
ػ

إلطفل يوجد منه نسختإن، وإحدة من إألب ووإحدة من إألم. بعد 

ذلك بدأت إختبإرإت إلنسب بتحإليل بسيطة مثل تحإليل فصإئل 

إلدم، حيث يوجد جينإت مسؤولة عنهإ وبمقإرنة فصإئل دم إألب 

وإألم و إلطفل، يمكن إلتنبؤ بأبوة شخص من عدمهإ، لكن هذإ 

 
ً
ي إألبوة وليس ؤثبإتهإ، وذلك نظرإ

ي نؼ 
 
 فقط ػ

ا
إإلختبإر كإن فعإّل

، وإحتمإإلت  لوجود مجموعة ضيقة من فصإئل إلدم لدى إلبشر

ورة أنه  ي بإلرص 
حدوث تشإبه بي   فصيلة دم شخص وطفل إل تعن 

أبوه، أمإ عدم وجود إلتشإبه إلصحيح بي   فصيلة إلشخص 

نسإب عن طريق إلحمض وإلطفل فتؤكد عدم أبوته له. إختبإر إأل 

إلنووي مع تقدم إإلكتشإفإت إلخإصة بإلحمض إلنووي، تمكن 

ي إلحمض إلنووي عىل 
 
إلعلمإء من إكتشإف موإقع ػ

ي صورة تتإبع 
 
إلكروموسومإت إلمختلفة. هذه إلموإقع توجد ػ

تكرإري من إلوحدإت إلبنإئية إلخإصة بإلحمض إلنووي، ويختلف 

ي طوله
 
 «.من شخص آلخر ػ

مل إلقرإءة حينهإ إكتؼ  بجملة )لكن لهذإ إإلختبإر لم يستك

ي إألبوة ليس ؤثبإتهإ( فلم يقتنع بنتيجة إلتحليل 
ي نؼ 

 
نتإئج فعإلة ػ

ل نهرهإ  ه إلطبيب أن كريم ولده وحي   عإد إلمي   أخذ إلنتيجة وأخي 

مه، صبوٌر هي رغم 
ُ
ل
َ
وإتهمهإ أنهإ عىل عالقة بدكتور إلتحإليل لم ت

جود كريم حإفز كبي  للعيش مع هذإ إلرجل قسوة مإ تتحمله لكن و 

ل  ل طيلة إلوقت لم تخرج لتبتإع طلبإت إلمي   إلذي يحبسهإ بإلمي  

إ كبقية 
ً
لم تتحدث مع بإئع حن  لو أمإم زوجهإ لم تمتلك هإتف
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ي للكلمة هيهإت كم 

 
إلبشر لم تصإدق نسإءا إل تعيش بإلمعن  إلحرػ

دته فإلولد ضحت هذه إلمسكينة ليعيش ولدهإ مع وإلده ووإل

بحإجة لوجود وإلديه مهمإ تقدم بإلعمر لكن كريًمإ لم يشعر 

ي 
ئ ؤإل بلحظإت قليلة فقط لحظإت ضعفه إلن 

 
بحضن وإلده إلدإػ

 يحتضن بهإ كريم ليطميئ  هو. 

دخل كريم غرفة وإلده قّبل رأسه وأخذ له زجإجة من عصي  

إلمإنجو محكمة إلغلق ؽي إل يظن أن بهإ سمإ بغطإء صفيح ؽي 

قتنع أنه لن يغرز رسنجة بهإ سم قإتل له، طلب منه أن يجلس ي

معه فقط لدقإئق ضم وإلده قدمه وإنكمش فبدأ كريم بإلحديث 

 ليثي  شفقة وإلده عليه: 

إ أحتإج  - ً ي مرة وإحدة، كثي 
ي أنك تحبن 

ن  ! تعلم أنك لم تخي  ي أن 

ي لكنك كنت ترفض حن  إلنظر 
ي موضوعإت تهمن 

 
 رأيك ػ

َ
أن آخذ

، تتجإه ي ؤىلي
ي أن تنجب مرة أخرى تركتن 

، لم تسمح لوإلدن  ي
لن 

إ أو 
ً
إ، دونك أنإ بال هوية، أريدك مغي وإلدي إل أريد منك نقود

ً
وحيد

 ! ي ي بمرضك أن 
ي وإلدتن 

تن  ي أخي   مالبَس فقط أريد أن 

ظهرت عليه مالمح إلغضب وقبل أن ينطق بكلمة طلب منه  

 لكنه تحدث بكل ضإمة
ا
 كريم أن يسمعه أوّل

.  أنإ لست - ي
إ بن 

ً
 مريض

 كريم وعينإه تدمع: 

إ جلست بجوإرك -
ً
ي إبنك بإبإ حي   كنت مريض

إبنك تعلم أنن 

إ من أن أفقدك حن  مرضت بنفس مرضك 
ً
بكيت كإألطفإل خوف
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إ ضت أهذي بكلمإت غي  مفهومة فؤن لم  ً ي كثي 
إرتفعت حرإرن 

ي 
ي أحبك دعن 

ي لَم سأحبك رغم أنك لم تقدم ىلي مإ يجعلن  تكن أن 

ي سنذهب للطبيب وهو من يقرر أنت مريض أم إل، ؤن أسإعدك  أن 

لم أكن إبنك لَم أردت وجودك مغي لحًمإ ودمإ وروحإ ليس موجهإ 

إ، بكي وإلده بي   أحضإنه وقرر أنه سيذهب معه 
ً
إ كإره

ً
منتقد

ي حديثه بصيص أمل يعيش من أجله. 
 
 للطبيب حي   رأى ػ

***** 

هإ أنه هإ به وإلدهإ، أخي  ذإت مسإء  نور مصدومة ممإ أخي 

ة فذهب لهإ عىل  ه أنهإ تقع بمشكلة كبي  إ تخي  شتوي إتصلت به مي 

ته بمقإبلتهإ مع يإرس.   إلفور أخي 

كة أن  لهإ يإرس حي   تأكد أن نور خرجت لتبتإع  يإ إلشر ي كإفتي 
 
ػ

بعض مستلزمإت إلزوإج مع وإلدتهإ، تحدث بلهجة قإسية يشكو 

بح يخنقه كحبل يلتف من قرب نور إلزإئد منه وتعلقهإ به إلذي أص

حول عنقه حإول مرإًرإ أن يحبهإ لكنه فشل بجدإرة فهو ليس 

جديًرإ بعشق فتإة شفإفة رقيقة وكأنه ينتظر من تجعله يلتف حول 

 حإله من أفعإلهإ إل يستحق سوى أفغ. 

إ من حديثه فهي تعلم أنه يتهرب من  ً إ كثي  صدم مي 
ُ
لم ت

 صديقتهإ. 

ي 
ين وتطهو أجمل كم مرة خذلهإ ووعدهإ أن يأن  ل وهي تي   للمي  

ف إلدمع بقهر ويتصل هو بكل  إألكالت بيدهإ تنتظره وعينإهإ تي  
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إت إلمرإت ليجيب بكل برود وجمود  هدوء بعد أن إتصلت به عشر

ي عىل رؤيتك حديثك  -
ي عندك فلن أجد منِك مإ يشجعن 

لن آن 

 بإرد! 

ض هو عىل لومهإ إلمستمر له كيف إل تلومه وهو طيلة  معي 

إت إرتبإطهمإ لم يتصل بهإ سوى مرإت تكإد تعد عىل إألصإبع سنو 

ي حي   يتكرم ويجيب عىل مكإلمإتهإ ترد بغضب 
فمن إلمنطؼ 

إ حن  ولو أقنعه أهل 
ً
وعصبية لكن طبعه لم يَر نفسه مخطئ

 إألرض جميًعإ. 

رإت ولم  كم مرة طلب منهإ أن تبتعد لُيقيم إلعالقة دون مي 

كهإ، مسكينة يعدل عن هذإ إلقرإر سوى وهي ت جإه أإل يي  بكي وتي 

نور كم تحبه وتتعإمل بكل برإءة تّصي  حإلهإ بقطرإت من إلكلمإت 

ي يلقيهإ عليهإ بدإفع إلعطف. 
 إلكإذبة إلن 

ته أنهإ ستنهي له إلموضوع خبطت عىل  إ أخي  دد مي 
لم تي 

 إلمنضدة وقإلت بغضب

 لست جديًرإ  -
َ
 لو رأيتهإ تموت أمإمي أنت

 لن تستمر معك حن 

إ ً  بإلعشق أكرهك كثي 

لم تفكر للحظة دخلت مكتب أ. خإلد خبطت إلبإب ورإءهإ، 

 تحدثت وهي تلهث: 

كه  - ي إل بد أن تي 
ك إبنتك هذإ إل يإرس . أرجوك سإعدن  ستي 

ي أنه مّل ِمن إهتمإمهإ ووجودهإ، نور ليست قليلة 
ن  فإلحيوإن يخي 
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ي َمن تتذلل لش
إب  نور جميلة تستحق من يقدرهإ ليست صديقن 

  .ؽي يبؼ  بجوإرهإ

فه هو أنه  ي عىل قلب كل مإ إقي 
ملعون هو إلحب حي   يجن 

إ عىل أحد إألطرإف يتحول للعنة 
ً
عشق فإلحب حي   يصبح عبئ

 تقتله. 

 وطلب لهإ كوًبإ من عصي  
ا
طلب خإلد منهإ أن تهدأ أوّل

إلليمون وأغمض عينه وهو يدلك جبهته كيف سيترصف مع إبنته. 

ه إلعالقة قلًبإ وقإلًبإ لكنه لم يستطع أن منذ إلبدإية يرفض هذ

 يمنعهإ. 

وبعد دقإئق زفر وإتصل بيإرس يطلب منه إلحضور فوًرإ دون 

 ؤبدإء أي أعذإر 

 ***** 
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 ملامسة الحب لشغاف القلب. الشغف:

ية  الحب لن يقتصر على الرجل والمرأة فهو فطرة بشر
اخلنا للوالدين والأقارب، نحب لنحيا ولولا الحب لماتت بد

 الحياة.
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 انفصم انثانت عشر

ف لكريم أنه تمت خطبتهإ عىل سيف رغًمإ عنهإ  هإجر تعي 

وهو يضحك بحزن، كإن يتوقع ذلك فهي لم تحبه كل مإ أرإدته هو 

وج بأرسع  وج لكن إألهم أن تي   وج! إل يهم ممن تي   فقط أن تي  

وقت ممكن لم تكن تحبه يوًمإ بل كإن كقطعة غيإر، ؤن إختؼ  

إ عىل نفسه كإن يحبهإ لكن حب بال أمل سوف  يظهر، حزن كثي 

فقط إحتيإج للحب يتملكه ليثبت لحإله أنه مرغوب بوجوده مإذإ 

سيفعل؟ جرحت رجولته لم يتقبل محإوإلت ؤظهإر برإءتهإ طلب 

إ مهمإ حدث فهو لن يريدهإ بحيإته 
ً
منهإ أإل تتصل به مرة أخرى أبد

نفسه وهو يضغط عىل زر  تحدث غإضًبإ بإبتسإمِة إنتصإٍر عىل

 إلحظر: 

ي إل أريدك هنإ .  -
 بلوك يإ هإجر من كل حيإن 

***** 

نور تستمع لحديث وإلدهإ وهي بقمة إلذهول ؤىل هذإ إلحد  

 كإنت رخيصة وقليلة بنظر يإرس، إستكمل خإلد. 

أغلق يإرس هإتفه ولم يأِت لمقإبلته أو حن  يعتذر فلم يكتِف 

 منه هو شخصيإ.  بإلتقليل من شأن إبنته بل يقلل

ل يإرس نزل منهإ خإل د وبصوت سيإرة سودإء تقف أمإم مي  

 .َجْهورّي: ) يإإإإإإإرس(
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نزل يإرس مع وإلدإه إلذي حإول أن يسيطر عىل إلموقف 

ي قمة حرجه ممإ يحدث، طلب من خإلد أن 
 
بهدوء، غإضب هو ػ

 يدخل إلشقة ليتنإول معهمإ كوًبإ من إلقهوة فوإفق عىل مضض. 

 إملة خشنة: أنإ إل أريد إلزوإج من نور يإرس بمع

ء لطلب يدهإ لَم إآلن  ي ك عىل إلمح  ي لم أجي 
خإلد بثقة: لكن 

تطلب فسخ إلخطبة وأنت تعلم كم تحبك بل تذهب لصديقتهإ 

ي عنك؟! 
بعد إبنن 

ُ
 تطلب منهإ أن ت

ي 
ي رغم أنن  ي لم تَر عيون 

يإرس وهو يزفر: وهذإ هو إلسبب تحبن 

 بكلمة أو تتشإجر مغي ؤإل لقلة أرى عيوب  هإ كإملة، لم تخظئ 

، بإردة هي عالقتنإ، كنت أتمن  أن تكون هنإك حيإة بيننإ  إهتمإمي

 لكن كيف ومجرد خطبة لن أتحمل إستكمإلهإ؟! 

بعد أن وصل خإلد معه لحإئط سد أزإل عنه إلحرج وطلب 

منه أن يخي  نور أنه أتت له سفرية عمل وأنهإ فرصة لن تعوض 

عه للمستشؼ  إلستكمإل أورإق إلسفر ويطلب منهإ إلذهإب م

إ كإنت 
ً
وهنإك يخي  إلطبيب نور بمرضه، طبًعإ لم يكن مريض

إ بي   إلجميع بعلم 
ً
خدعة من خإلد، حن  موته كإن خدعة وإتفإق

إ، خإلد ورويدإ كل مإ فعله خإلد كإن لكي إل ينجرح قلب إبنته لم  مي 

إ بإ
ً
هإ بإلحقيقة يمرر سكين إ عىل رقبتهإ يعلم أنه إآلن وهو يخي 

ً
رد

ؤإل  عت عن ؤخرإجهإ لم تنطقضخإت دإخلية توإلت دإخلهإ إمتن

 :بكلمة

إ حي   طلب منهإ أن أتركه؟!  - ي مي 
ن   لَم لم تخي 
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 أجإب بثقة: كنِت ستحإدثينه لوًمإ تبكي   حن  يعدل عن قرإره 

ي 
أجإبت بحشة وعينإهإ تلمع من إلدمع: لم أتوقع أن تخدعن 

ي هذإ خدإع لَم ل
ي وأنه قإل وقإل و.. صديقن 

ي أنه لم يحبن 
ن  م تخي 

 و.... 

ب خإلد إلمنضدة بيده فنظر ؤليه إلجميع حإول أن يهدأ  ض 

 وتحدث وهو يجز أسنإنه 

 جميعنإ قلنإ لم يحبك.. كنِت معصوبة إلعيني    -

ل  لملمت نور أشيإءهإ وطلبت من وإلدهإ أن تعود للمي  

رًرإ مرإقبتهإ من بمفردهإ ترجته وإلدمع مختنق بحلقهإ فوإفق مق

ء من حولهإ  ي
بعيد ظلت تسي  بإلشإرع وهي شإردة إل تشعر بشر

حن  دخلت بإب إلعمإرة وورإءهإ وإلدهإ ينظر لعينيهإ إلمنتفختي   

يحإول كشف مإ بقلبهإ من غصة لكنه يتعجب من نظرإتهإ 

ء فعلته حي   دخلت غرفتهإ هو  ي
إلصإرمة دخلت إلشقة وأول شر

إ أن تخ إ حقيبتهإ أنهإ طلبت من مي  رج من إلغرفة فأخذت مي 

وحبكت شعرهإ. كإنت جإهزة للمغإدرة. لم تمنعهإ إستبدلت 

 بمالبسهإ ردإءا أسود وأغلقت إلبإب ورإءهإ. 

دد  ي مإ زإلت تي 
تتذكر كم أهإنت نفسهإ معه تذكرت كلمته إلن 

 بأذنهإ كل لحظة وتشعر بإلدونية حينهإ. 

سإمر مع أصدقإئه  ذإت يوم كإنت تريد أن تطميئ  عليه وهو يت

إ حينهإ 
ً
إ، وإلدهإ بعمله ووإلدتهإ لم تمتلك هإتف

ً
كإن هإتفهإ تإلف

إل وجدته  نزلت إلشإرع متلهفة لسمإع صوته وفور دخولهإ إلسني 
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يخرج من إلكإبينه كإن يحدث صديقه ليشإهد معه مبإرإة كرة 

إ فقإل  ً إلقدم أمإ هي فال تستحق مجرد دقيقة من وقته إلمته كثي 

جسي  ة: بي 

ّ ألهتم بِك  -  عىلي
لّحي  

ُ
 أرإِك كشحإذة ت

ة أمإم حإلهإ  لم تجبه فكلمإت إلدنيإ لن تلملم كرإمتهإ إلمبعيى

ي خذلهإ بهإ فكل عإم يوم 
حينهإ! ليست هذه إلمرة إلوحيدة إلن 

ة صبإًحإ تنظر  ميالدهإ كإنت تنتظر إلسإعة تدق إلثإنية عشر

ي إنتظإر أن يتصل يهنئهإ لكنه لم يفع
 
ل ومن تتصل هي للهإتف ػ

ي 
إ فقط وهو حي   يتذكر ويخرج من عإلمه يفكر بتلك إلن  مي 

 تشتهي إلعذإب 

ة قد ترونهإ سإذجة لكن مفتإح قلب أي فتإة هو  موإقف كثي 

ء بإلكون  ي
هن إلهدإيإ وإل إلمإل وإل أي شر إإلهتمإم ليس ؤإل، لن تجي 

إ رحيًمإ بي   يديك أمإ ؤن لم تهتم فلن ت
ً
ى مالك رى فقط إهتم فسي 

 سوى شيطإٍن رجيم. 

***** 

أخذ كريم وإلده ؤىل إلطبيب إلنفشي ليبدأ رحلة إلعالج، لم 

يكن يعرف مإذإ به فقط بدأ يتفهم أن ترصفإته غي  طبيعية وأدرك 

سبب ؤقإلته من كل عمل يطرق بإبه تعرف عىل أسبإب عزلته 

 
ا
 وضعفه دخال مًعإ للطبيب فإبتسم للوهلة إألوىل قإئًل

ي أن  -
 أسإعدكمإ؟ كيف يمكنن 
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ي ؽي أعيش حيإة طبيعية أختلط بإآلخرين، أن 
يوسف: سإعدن 

إ ؤذإ خضعت للعالج وأظن 
ً
ي سيكون سعيد

أشعر بروعة إلحيإة فإبن 

ي جميع إألطرإف. 
إ سأشعر برإحة جئت ألرض 

ً
 أنإ أيض

يوسف يبدو وسيًمإ خمري إللون، عينإه عسليتإن جإحظتإن، 

ي أصلع طويل إلقإمة رغم تعديه عإمه إلستي   
 يبدو كشإبٍّ أربعين 

 إلهتمإمه إلبإلغ بنفسه. 

طلب منه إلطبيب أن يحكي مَم يشكو فإستأذن كريم وخرج 

ين  فروى له يوسف منذ بدإية مرضه كإن بعإمه إلخإمس وإلعشر

ة بحيإته فأخذه أخوه لدجإٍل يتلو عليه إلقرآن  تعرض لضغوط كبي 

رت ألكيى من مدعًيإ أن مإ يفعله سيشفيه تمإًمإ وبعد زيإرإت تكر 

 مرة حسم إلدجإل إألمر

 
ا
إ قإئًل

ً
 وضع يوسف رأسه أرض

ي أن جسدي مسكون بقبيلة من إلجن وهم من  -
وأخي  أح 

ي لمثل هذه إألفعإل، أسب كل من أقإبل أرى أنإًسإ 
يدفعونن 

ي أسمع صوت إلتلفإز وأحدهم يشي  ؤىلي ويخرج لسإنه 
بونن  يرص 

ي حي   أن تحدث. 
ة كإن يجن جنون   أشيإء كثي 

عد محإوإلت إلدجإل بإلقضإء عىل إلقبيلة كإن يفشل وأنإ ب

ي وإلدجإل وكل من أرإه 
ي وسخظي وسب أح 

مستمر بعنإدي وضإح 

ي بمؤإمرة ضد نفشي أكره إلجميع أن  بربإط طويل ولفه حول 
وكأنن 

ًحإ هربت  ًبإ مي  بته ض  ي كدت أن أموت إستدعيت قوإي وض 
عنؼ 

 . ي
ئ بأحضإن زوجن   من إلمكإن أختن 
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إلطبيب هل خطر ببإل أحد أنه بحإجة ؤىل عالٍج نفشي سأله 

فهز رأسه بإؤليجإب، نعم قإلت زوجته قبل زوإجهمإ فهي إبنة عمه 

ي 
 
 ؤإل هجوًمإ من أفرإد إلعإئلة فإلمرض إلنفشي ػ

َ
لكنهإ لم تلق

مجتمع مثل مجتمعنإ بمثإبة وصمة عإر يتهرب إلجميع منهإ. أإل 

مإ إلطب إلنفشي فليس عليه يعلمون أن إلدجل كفر بإهلل تعإىل أ

غبإر فهو علم وإسع له حقإئق ملموسة بعض إلمرض  يندمون 

إجعون بعد أن يلقوإ نفوًرإ من  بعد ؤقبإلهم عىل هذه إلخطوة يي 

 إلجميع. 

ي من ضالإلت  
ومن خالل حديثه مع إلطبيب أيقن أنه يعإن 

برصية وإضطهإد وضالإلت شك )فصإم( وعدد إلمصإبي   بإلفصإم 

ي مرص 
 
وإحد بإلمئة من سكإن إلعإلم ومرص بهإ سبعة وتسعون ػ

ي سبعة وتسعون ألف شخص من إلفصإم 
مليون فرد فبإلتإىلي يعإن 

ه.   فمريض إلفصإم يعيش حيإة شبه محإل أن يتحملهإ غي 

ي وإلعالج إلنفشي 
ه إلطبيب أنه حقإ يحتإج للعالج إلدوإنئ أخي 

 سأله إلطبيب وهو يحك أنفه بأظفره 

 أن كريم إبنك؟ هل أنت متأكد  -

بكل هدوء وخوف وذعر ودموع مألت وجهه أجإب: إل لم 

ة  ي لم أصدق أنهإ هي من أحببتهإ بعد زوإجنإ بفي 
إ بحيإن 

ً
أصدق شيئ

ي وبإت يشي  ؤىلي ويصيح 
ي أح 

. بعد شجإر بيننإ نهرن  ي
توفيت وإلدن 

 مإتت أمي أنت سبب موتهإ لوإلك لكإنت بيننإ. 

 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


97 

 
 إستكإنة         

ل بحإلة إل ي رنى لهإ بكيت كدت أموت حينهإ خرجت من إلمي  

ي 
وجًعإ وبعدهإ أصبحت كطفل صغي  أبكي ألتفه إألسبإب وكأنن 

ي 
فة لكن زوجن  ي حإىلي من إلشر

بحإجة لحضن أمي أحإول أن ألؼ 

ة بدأت أشك أنهإ لم تعد ىلي وحدي  
ي وتبكي بقوة بعد في 

تمنعن 

كنت أعود من عمىلي أجدهإ بكإمل زينتهإ متعطرة ومسإحيق 

ة عىل شخص إلتجميل تملؤ مالمح هإ من إلبدإية وأنإ أشعر أنهإ كثي 

ب  هإ ألشعر بإلرجولة وإلسيطرة  ي أقل منهإ، كنت أض 
مثىلي أو أنن 

عليهإ أتهمهإ بإلعهر تإرة أطردهإ وهي لم تتفوه بكلمة لمخلوق 

 .
ا
 خإرج إلشقة وتعود حي   أذهب ؤليهإ متوسًل

ة وحولهإ مإ لذ  إ كثي 
ً
ي يوم عدت من عمىلي وجدت شموع

 
وػ

 ىلي من إلطعإم وكإنت إلمفإجأة؟؟؟؟؟؟وطإب 

 ***** 
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 شدة التعلق بالحبيب، فلا يمكن التخلص منه. الغرام:

احذر أن تكون عبئًا على من تحب، لا تْدنُ أكثر من 
 اللازم.
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 انفصم انرابع عشر

 

إ، ظننتهإ تمزح، لم 
ً
وكإنت إلمفإجأة أنهإ حإمل، لم أصدقهإ أبد

، أكن أعلم أن كريًمإ سيكون ض ي وشكي
ي وعجزي وضعؼ 

حية مرض 

، فمإ  ي كره كريم ووإلدته ىلي
ي نظرإتهم ويؤلمن 

أعيش بعزلة، تؤلمن 

ي حد إلموت. أنه إلطبيب 
أفعله معهإ حتًمإ سيجعلهإ تكرهن 

 إلجلسة وإتفقإ عىل موعد آخر للجلسة إلثإنية. 

***** 

 

ي 
 
ي إلحركة، فهي تشعر بشلل ػ

 
نور تنإدي وإلدتهإ لتسإعدهإ ػ

وإلدتهإ فوجدتهإ بحإلة إل ُيرنى لهإ، جفنهإ منتفخ  أطرإفهإ، دخلت

من حدة إلبكإء، حإولت ضمهإ لكنهإ إعتذرت عن معإنقتهإ، فهي 

إ كذبت عليهإ؛ كإنت تعلم أنه مإ زإل عىل قيد إلحيإة، تركتهإ 
ً
أيض

تحبه، لو علمت من إلبدإية أنه يفضل إلموت عن إلبقإء معهإ لمإ 

إ. 
ً
 بقيت معه يوًمإ وإحد

لدخول دورة إلميإه وإنشغلت هي بإلطبخ، تنإدي  سإعدتهإ 

 بعفوية: 

 نور، تعإىلي لتقطغي إلسلطة.  -
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لم تجب نور، مسحت رويدإ يدهإ بثيإبهإ وخرجت من 

إلمطبخ متجهة ؤىل غرفتهإ وهي تنإدي فلم تجب، إلحظت أن 

ضوء دورة إلميإه مإ زإل موقدإ، فطرقت إلبإب وعينإهإ تنطقإن 

 بإلرعب. 

ي نور؟ نور؟نور، هل تسمع -
 ينن 

***** 

 

خإلد يجلس عىل مكتبه يفض شجإًرإ بي   سيد وكريم، فكريم 

يتعإمل معه بإستهزإء وينكر وجوده، أمإ سيد فلم يعرف سبب 

تغي  ترصفإت كريم معه، وبكل ثقة ذهب ؤىل خإلد يطلب ؤقإلة  

كريم من إلعمل. رفض خإلد بشدة وروى لسيد عن إلجهد إلذي 

ئ بإلموقف كلًيإ، لم  بذله كريم لكشف حقيقة مإ  حدث، ففوح 

ه خإلد عمإ حدث من إألسإس، تحدث بحدة، وغضب:   يخي 

ي يد أصدقإء إبنتك  -
 
كة ػ ، أنت تضع إلشر ي

إآلن سأقدم إستقإلن 

كة لم أعرف أي  ، وأنإ عىل هإمش إلشر  عإمهإ إلثالثي  
َّ
ي لم تتعد

إلن 

 ؤإل. 
ُ
ء سوى بإلصدفة، نإئب مدير عىل إألورإق لست ي

 شر

ي قمة سخطه وأض عىل حإول خإلد 
 
تهدئته، لكنه كإن ػ

إإلستقإلة، فإضطر خإلد أن يوإفق. خرج كريم ورإءه، خإلد يرإهمإ 

من ورإء زجإج إلمكتب، كريم يتكلم بحدة ويشي  بأصإبعه يتوعد 

 سيد، ففتح بإب مكتبه ونإدى بجدية عىل كريم: 
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ي أنه إستقإل أن تتحدث معه بهذه إلطريقة، هو بعمر  -
إل يعن 

إ. وإل
ً
 دك وهذإ إل يصح أبد

 ثم زفر: 
ا
 صمت كريم قليًل

 لم أود أن أقول لك بأنه حإول مضإيقة نور من قبل.  -

هز خإلد رأسه بإؤليجإب، فهو يعلم ذلك وظن أنه مجرد سوء 

 فهم. إستكمل كريم حديثه: 

ب من وجههإ بطريقة جعلتهإ ترجف وتتصبب  - ذإت مرة إقي 

إ، وإلمرة إألخرى كإنت تهندم 
ً
ي مكتبك وهو ينظر عرق

 
مالبسهإ ػ

مة، لم تكن تعلم بوجوده.   ؤليهإ بطريقة غي  محي 

ت مالمح خإلد ورفع حإجبيه، إتصل بإلحسإبإت، توقف  تغي 

ي 
 
سيد هنإك فذهب ؤليه بصحبة كريم، دفعه عىل إلحإئط وهو ػ

 قمة غضبه: 

كة، وإن رأيتك  - ي إلعمل لقتلتك! إختِف من إلشر
 
لوإل أننإ ػ

ي هللا ونعم إلوكيل، أشكوك يوًمإ مإ سأقتل ك! أنت رجل قذر، حسن 

إ بل ثقة به. 
ً
، ليس ضعف ي  لرن 

إ ليتحدثوإ حول خطة  عإد ؤىل مكتبه مع كريم وإستدع مي 

ي 
 
ي ظل غيإب نور وإستقإلة سيد، فهي ػ

 
ة إلقإدمة ػ ي إلفي 

 
إلعمل ػ

 ؤجإزة طويلة، يتسإمرون ويضحكون وقطع حديثهم إتصإل رويدإ. 

 خإلد: نعم رويدإ. 
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ي إلحمإم منذ نصف سإعة، أطرق إلبإب 

 
رويدإ تصيح: نور ػ

ي يإ خإلد!  جيب، ِإلَحق ن 
ُ
 وإل ت

 صإح بهإ: إكشي إلبإب، ومإذإ تنتظرين؟! 

عإجزة هي عن كش إلبإب، تحإول دفعه بكل قوتهإ لكنهإ 

إن.   فشلت، ترصخ وإل يسمعهإ أحد من إلجي 

أخذ خإلد مفتإح سيإرته، نهض من مقعده بشعة بعد أن 

ي 
 
إ وكريم أن نور لم تجب، فذهبإ معه لالطمئنإن عليهإ، وػ أخي  مي 

ل، كإن يقود بشعة جنونية، كيف ستكون  ظرف دقإئق وصل إلمي  

 حيإته ؤن لم تكن نور معه؟! 

فتح بإب إلشقة وكش بإب دورة إلميإه، فوجدهإ غإرقة 

إيي   يدهإ بشفرة إلحالقة، أعظ خإلد  بإلدمإء بعد أن قطعت رسر

حإئط وجلس بجوإرهإ يتوسل ؤليهإ أن تنطق وترد عليه، ظهره لل

ئ بأحضإن رويدإ وترصخ:  إ تختن   مي 

ي سأقتلك يإ يإرس لو أصإبهإ  - نحن من قتلنإهإ، أقسم برن 

 مكروه! 

إ، حملهإ عىل يده وجرى بهإ 
ً
أمإ كريم، فكإن رد فعله مختلف

، وقبل أن ي ، نزل عىل إلشإرع متجًهإ ؤىل إلمستشؼ  قف لهم تإكشي

، أخذهإ إألطبإء  إلجميع، فتح خإلد سيإرته وأخذهم ؤىل إلمستشؼ 

بشعة لقيإس إلنبض ومحإولة ؤسعإفهإ، بعد مرور نصف سإعة 

 خرج إلطبيب فجرى خإلد عليه: 
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ي وسأعطيك كل إلمإل إلذي تريده،  -
أرجوك إنقذ إبنن 

ء، فقط أريدهإ!  ي
 سأعطيك كل شر

، فقط تحتإج ؤىل أمسك إلطبيب يده بشدة ليط مئنه أنهإ بخي 

تعليق محلول لتعوض مإ فقدته من دمإء وتخييط جرح يدهإ، 

 . ي إلمستشؼ 
 
نقل ؤىل غرفة إعتيإدية ػ

ُ
 وست

كريم إل يفهم رس شعورهم بإلذنب جميًعإ، لكن ليس هذإ 

 وقت إلسؤإل. 

***** 

إ ووإلدتهإ، كريم   وبجوإرهإ مي 
ي إلمشؼ 

 
نور عىل فرإش ػ

ء وتنحنحت: بإلخإرج مع خإلد،  ي
 فتحت عينيهإ بعض إلشر

 أين أنإ؟ -

إ بشعة وبفرحة عإرمة:   خرجت مي 

عمو خإلد، نور أفإقت، نور تتحدث، لم أفقدهإ، أليس   -

 كذلك؟

دخل بشعة بينمإ كريم تأخر خطوة وتقدم خطوة، فأذن له 

خإلد بإلدخول لرؤيتهإ. نظرإت لوم من نور للجميع، تتفقد أرجإء 

 كريم وإبتسمت بنفإد أمل.   إلغرفة ثم نظرت ؤىل

ي  -
ي حن  إآلن وتعإملن 

تعلم أنك إلوحيد إلذي لم يخدعن 

 بآدمية! 
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إ، أنِت بحإجة ؤىل إلرإحة.  ً ي كثي 

 كريم بخوف: إل تتحدنى

  
ا
كوهإ مع كريم، بدأ كريم إلحديث محإوّل طلبت منهم أن يي 

 كش حإجز إلصمت. 

ي إل -
 
ء ػ ي

كون لَم تغضبي   هللا وتنهي   حيإتك؟! إل يوجد شر

 يستحق موتك. 

 أجإبتة بحنق: 

، فوددت أن أموت لعله  - ي قلوب إلبشر
 
لم أجد إلرحمة ػ

ي من قسوتهم. 
 يرحمن 

لم يتمكن من إلرد عليهإ، فهو إستنتج أن كلمإت إلدنيإ لم 

إن قلبهإ إلمتوهج، لكنه شغوف أن يعرف مإذإ بهإ، فقط  ئ ني 
تطؼ 

ه وتي  ع ردإ  ، فهل ستخي  ء كرإمتهإ منذ أيإم معدودة كإنت بخي 

 إلُمهإنة أمإمه؟

 ***** 

  

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


105 

 
 إستكإنة         

 

 

 نزوع النفس إلى الحبيب وشدة تعلقها به. الشىق:

فمن الشوق ما يقتل، قد نتصرف بتهور فيظهر عكس ما 
بنا؛ يظن الجميع أننا نبتعد لنكشف الأخطاء، ل كن  هو في قلو
ياءنا  في الواقع هي محاولة للتقرب لعلنا نجد ما يرضي كبر

بنا بكلم  ة تطفئ نيران الهجر.ويربت على قلو
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 انفصم اخلامس عشر

 

ته حي   كإنت بإلدرإسة وكل من صديقإتهإ أن لديهإ شإبإ  أخي 

إ، كإنت 
ً
معجبإ بهإ، بل يحبهإ، أمإ هي فلم يهتم أحد بوجودهإ أبد

إ يحبهإ 
ً
تبحث عن إلحب وحي   أن  يإرس لم تصدق أنه حق

 ويريدهإ، لكنه حينهإ أثبت حبه بتقدمه لخطبتهإ، وبضحكة

 مكسورة: 

ء بدإخىلي ولملم أشالء مشإعري  - ي
إسمه يإرس، ملك كل شر

، وحي   تأكد من إستحإلة هجري له، بإت يتعإمل  ي  بحن 
ليحظ 

ه  
ُ
مت
ُ
ي لم أكن موجودة. حإولت جإهدة أن أعيد إهتمإمه، ل

وكأنن 

ي ثم  إ أن يدخل قلن 
ً
ب، لم أطلب منه أبد ، فهو من إقي  إ لمإ تغي  ً كثي 

 يفر هإرًبإ. 

 عي
ْ
 نيهإ وكفكفت دمعهإ ثم تنهدت وقإلت: أغمضت

ي بعد  -
كن  ، لكن لن أسمح له أن يي  ي

ه عىل إلتقرب من  لم أجي 

ي 
 
ي ؤنسإنة يحق ىلي إلحب وإإلهتمإم، وكأن إلعيب ػ

أن شعرت أنن 

ي 
 
! أنإ لست جديرة بإلحب، أم أقل من بنإت إلكون ػ ي

شخصين 

ي أحد؟
ء؟ لَم إل ُيحبن  ي

 شر

 سألهإ كريم بفضول رإفًعإ حإجبيه: 

-  ! ي
 
 ألم تقوىلي ىلي أنه توػ
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ة تشبه إلبكإء:   نور بني 

، لم يتمكن من إلعودة ؤىل ذإك إلمكإن  - نعم، مإإإت بدإخىلي

إ. 
ً
 أبد

ء ثم وضعت يدهإ حول ركبتيهإ، هإ هي إآلن  ي
ته بكل شر أخي 

عإرية أمإمه، لكنهإ عإرية من إلكذبإت، توسلت ؤليه أإل يخذلهإ، 

إ لَم إختإر يإرس هذ ً ي هذإ إلتوقيت لكنه تعجب كثي 
 
ه إلفتإة وػ

تبط بهإ وهو يعلم أن نور بإلتأكيد ستعرف أنه عىل قيد إلحيإة  لي 

بإرتبإطه بهذه إلفتإة، بإلتأكيد أرإد كشهإ مرة أخرى أو هنإك دإفع 

 إنتقإمي ورإء إختبإره لهذه إلفتإة بإلتحديد. 

***** 

ل يرتدي حذإءه ويستعجل وإلده، فإليوم موعده  كريم بإلمي  

بيب إلنفشي بعد أن أذن له خإلد بإجإزة. دخل يوسف مع إلط

 غرفة د. شهإب عالم، إستكمل من حيث وقف: 

ة وحولهإ ممإ  - إ كثي 
ً
، وجدت شموع ي يوم عدت من عمىلي

 
وػ

، وكإنت  لذ وطإب من إلطعإم، يتوسطهإ جوإرب لمولود صغي 

 إلمفإجأة؟ أنهإ حإمل! 

دف وسأل قفز إلشك فوق مشإعر أبوته، تعإمل معهإ بفتور، أر 

 إلطبيب: 

ي دإء إلشك؟ -
ي هل يرث من 

 ؤذإ كإن كريم إبن 
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 ، ي
أجإبه إلطبيب بثقة أن إلدرإسإت تؤكد أن إلمرض هو ورإنى

ولكن إل توجد إلدإللة إلرئيسية لذلك، ولكن ؤذإ تحقق له إلظرف 

 وإلمنإخ إلمنإسب لظهوره فسوف يحدث هذإ بكل سهولة. 

ريم عرضة لم يفهم حديث إلطبيب، لكنه أوضح له أن ك

لإلصإبة بإلفصإم ؤذإ ُوضع تحت ضغط وظروف قإسية، لكن ليس 

وري أن يصإب بحدة إلمرض نفسهإ، فإطمأن قلبه بعض  من إلرص 

ء، لكن مإ آثإر قلقه أن بعض إلحإإلت يظهر عليهإ مرض  ي
إلشر

ي سن إلثمإنية عشر عإًمإ. 
 
 إلفصإم ػ

جد % تقريًبإ من إلمصإبي   بإلفصإم إل يو 46طمأنه إلطبيب أن 

ي سإبق يدل عىل حدوث إلفصإم. ورغم أن 
ي أرسهم تإري    خ مرض 

 
ػ

ض أن إلمرض ينتقل بذإته، فؤن  ي تفي 
هنإك بعض إلفرضيإت إلن 

إألرجح هو أن إلذي ينتقل هو إلقإبلية وإإلستعدإد لإلصإبة 

بإلمرض ؤذإ توفر مإ يدعو ؤىل حدوثه من أقدإر هللا. وبعد حديث 

لد كريم بعض إلعقإقي  عىل مطول، إنتهت إلجلسة مع ؤعطإء وإ

أمل أن يتحسن، وطلب من كريم أن يتصل بوإلدته ليتنإول معهم 

إلغدإء عىل ضفإف إلنيل، تعجب كريم حي   طلب منهإ أن تلحق 

بهم هي ؤىل هنإك، وسأل نفسه هل هو وإثق بهإ هذه إلمرة أم 

 يعإند حإله ليتغلب عىل شكه. 

ي كإن يفضلهإ هو منذ خط
بتهمإ، ووضعت إرتدت مالبسهإ إلن 

ي إلموإصلة متجهة ؤىل 
 
 من مسإحيق إلتجميل. أخذت ػ

ا
قليًل

إلمطعم، ذهب إلستقبإلهإ، سحب إلمقعد من إلمطعم برقة وأشإر 

ؤليهإ بإلجلوس فإبتسمت، أعطإهإ قإئمة إلطلبإت لتطلب مإ يلذ 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


109 

 
 إستكإنة         

ه بدإلل  لهإ من طعإم، فنظرت ؤليه وعينإهإ تنطقإن بإلعشق، لتخي 

مثله. كريم سعيد، يبتسم ألول مرة منذ وفإة  أنهإ ستأخذ طعإًمإ 

إ هذه  ً تإمر وترك هإجر له ومحإولة نور إإلنتحإر، تعشت أموره كثي 

ء ويرسل ؤليه إلعوض.  ي
ة، وهإ هو هللا يصلح كل شر  إلفي 

ي عالقتهإ بهذإ إلرجل إلذي 
 
، بدإية جديدة ػ

ا
كإن يوًمإ جميًل

وكأن نبض غإب منذ مرضه، غإب عن إلحيإة، عن ولده وعنهإ، 

ي صفحإت 
قلبهإ توقف لسنوإت ثم عإد لينبض بكلمإت لن تكؼ 

 إلكون لكتإبتهإ. 

***** 

نور تجلس أمإم إلحإسوب تحإول تهكي  ؤيميل يإرس بإلطرق  

ي 
ة إلن  جعت إهتمإمإته وتوإريخه إلمفضلة، أرقإمه إلممي   كإفة، إسي 

ي توقعتهإ، وبإلفعل 
ي إلسإبق من كلمإت إلش إلن 

 
يستخدمهإ ػ

 .٥٩١٩/ ٩/ ٥٤عهإ تإري    خ مولد وإلده صإدف م

بشعة وقبل أن يكتشف يإرس بفتح جهإز آخر لحسإبه، 

ي هذه إللحظة دخلت وإلدتهإ، 
 
طبعت محإدثإته مع آسيإ، وػ

 فلملمت إألورإق بشعة وتلجلجت بإلحديث: 

؟ -  مإذإ تريدين أمي

كهإ خمس  إ بإنتظإرهإ، فطلبت منهإ فقط أن تي  تهإ أن مي  أخي 

ي درج دقإئق لتبد
 
ل ثيإبهإ، أغلقت حسإب يإرس ووضعت إألورإق ػ

ي لم تخرج منهإ 
إلمكتب إلمجإور لمضجعهإ، خرجت من غرفتهإ إلن 
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ي كل مكإن وظالم 

 
منذ عدة أيإم، وكإنت إلمفإجأة! بإلونإت ػ

وشموع ومفرقعإت بجوإر أذنهإ، فقفزت ؤىل أعىل وإلجميع 

ي يتوسلون ؤليهإ أن تسإمحهم، يعلمون حجم إلجرح إلذ
 
ي تسببوإ ػ

ء من أجلهإ. وبعد حديث دإر  ي
إ فعلوإ كل شر

ً
فتحه، لكنهم حق

ئ بغيإب  ي لم تنطؼ 
بينهم وأمنيإت من إلجميع أن تعود نور، نور إلن 

ء إلكون بإبتسإمة من ثغرهإ،  ي
ي تَص 

ي عينيهإ، نور إلن 
 
بريق إلحب ػ

ي تتظإهر بذلك. 
 نور إلقوية أو إلن 

إن بإهتمإمهم بهإ، أكلت  نور وكأنهم أخمدوإ مإ بدإخلهإ من ني 

إلحلوى بنهم، ضحكت ومألت وجوههم بإلثلج إلمعلب، قفزت 

إ،  إبل؛ وإلدهإ، مي 
َ
ق
ُ
ل كل من ت قبِّ

ُ
كطفلة من فرط سعإدتهإ ت

إ  وإلدتهإ. هإ هي تحإول إلتعإيش وتعود من جديد، ثم نظرت ؤىل مي 

 وقإلت وهي ترمش بعينيهإ: 

، هنإك أشيإء غإمضة وأح - ي
إديث مطولة أمإ أنِت يإ حلون 

 ستكون بيننإ، بعدهإ سأقرر هل أسإمحك أم إل. 

إ من حديثهإ، ثم تنإول إلجميع إلكحكة إلمزينة  إرتبكت مي 

بعد أن أكلت نور بقية إلحلوى وحدهإ دون « آسف يإ نور»بكلمة 

إ منهم. 
ً
 أن تعظي أحد

ء ورسم إإلبتسإمة عىل  ي
ب هذإ إلموقف خإطرهإ بعض إلشر يَّ

َ
ط

ء هذه إلليلة ذهب كل منهم لحإله سوإهإ، مالمحهإ، بعد إنتهإ 

ي إألورإق! 
 
 تفكر مإذإ ستقرأ ػ

صدم؟
ُ
 أم ستجد مقدإر ذرة أمل ؽي إل تكرهه...  هل ست
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 اللهو والغزل بين الحبيبن. الصبىة:

حين تبدأ علاقة جديدة، تكون في قمة سعادتك، ل كن 
دث ُكن حذرًا كي لا تجرح شخًصا كل ما اقترفه ثقته بك، تح

عن حالك وكن مهذبًا، فمن أدب العلاقات عدم كشف 
 عيوب الآخر بعد انقضاء العلاقة.
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 انفصم انسادس عشر

نور تتفقد إألورإق، ومع كل ورقة تتغمد بإلكشة وتعلم أن هذه 

ي بدإية إلتعإرف يإرس يكتب آلسيإ: 
 إستكإنة وليست حًبإ، فؼ 

ي إلكون.  -
 
 مرحًبإ بأجمل فتإة ػ

تحدث بهذه إلثقة، ولَم يتحدث وهي تعلم فنهرته بأي حق ي

 أنه خطيب نور مندور؟! 

 أجإبهإ بعد لحظة: 

، لم  - أي نور تقصدين؟ هذه منطفئة، ليس لهإ وجود بدإخىلي

أنجذب ؤىل طبإعهإ.. مالمحهإ.. حديثهإ.. حن  مشإعرهإ، لكن حي   

ي 
ف لك أنك أرَسِتن  ي وقررت إلحديث معك ألعي 

رأيتك، تزلزل كيإن 

تك وحجإبك، أمإ هي تدإري ترددهإ وشخصيتهإ بجمإلك ورق

 إلمذبذبة بمسإحيق تجميل! 

ي أمإمهإ وتفقدت بيدهإ مالمح وجههإ، 
نظرت نور ؤىل إلمرأة إلن 

إ ووضعته حول شعرهإ وهي  ثم أخرجت من إلخزإنة حجإًبإ رمإديًّ

مة! أردفت وهي تهز رأسهإ  ي لست ملي  
ي ألنن 

تتسإءل: هل تركن 

إم وهو  : أي إلي   ي
ي بهذه إللهجة؟! بإلنؼ 

يحإدث فتإة إل يعرفهإ عن 

ة  ، وبغضب وني  عيه وهو إل يعرف للرحمة معن 
َّ
أي دين إلذي يد

 بإكية: 

 لن أرحمك!  -
َ
.. أقسم لك ي ي قلن 

 
 ػ

ٌ
 ليس لك مكإن
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إستكملت قرإءتهإ بعد أن تأثرت آسيإ بحديث يإرس، فهو قإدر 

عىل ؤقنإع أي فتإة بشخصيته وفرض وجوده، متمكن هو من 

إع، شكرته آسيإ عىل كلمإته إلرقيقة وإنتهت إلمحإدثة، قلبت إلخد

ي أول سطر بدأت 
 
نور إلورقة بشغف وتلهف لرؤية مإ يرضيهإ، وػ

 آسيإ بإلسؤإل عن يإرس فكتبت: 

 أين أنت وكيف حإلك؟ -

، وبعد حديث شإئق عن ؤعجإبهإ بشخصيته  أجإبهإ أنه بخي 

 تستحقه، وحديثه ومحإوإلت ؤثإرة غروره وشعوره بأن نور إل 

 سألته: 

 كيف تعرفت عليهإ؟  -

 فروى لهإ. 

ي إلبحر وليس 
 
عىل أحد شوإطئ إؤلسكندرية، فتإة تغرق ػ

... يجري  ي
ي إبنن 

، خإلد يرصخ: إبنن  ي إلشإطئ
 
هنإك فريق ؤنقإذ ػ

إ ويسإًرإ، يضع إلرمإل فوق رأسه فهو لم يلمس إلبحر لمرة 
ً
يمين

ن سبب. كإنت وإحدة منذ وإلدته، يكرهه، يخإف منه، يبتعد دو 

ي 
 
ي أقل من لحظة، نزع يإرس ثيإبه وقفز ػ

 
تغرق هي مع وإلدتهإ، وػ

إلبحر ليخرجهمإ بحإلة سيئة وإحدة تلو إألخرى، خإلد يجلس أمإم 

نور، ينظر ؤليهإ وإلرعب يتنإثر من حوله، ورويدإ تتهإفت أنفإسهإ 

وتشكر رب  هإ عىل خروجهإ سإلمة بعد أن كإن بينهإ وبي   إلموت 

م تقَو عىل نطق إلشهإدة من شدة إلرعب. بدأ إلتعإرف لحظإت، ل

بينهمإ، أعجب يإرس بنور، وهي أيضإ تنظر ؤليه طيلة إلوقت، 
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ته إلخمرية  تعجبهإ عينه إلسودإء وشعره إلنإعم إألسود إلقإتم وبشر

ي مطعم 
 
إلمتوسطة إلطول. أض خإلد أنه سيتنإول معهم إلغدإء ػ

ت نور هذإ إليوم ب
ّ
إت وزينت وجههإ أسمإك فإخر، أطل ثيإب كإألمي 

بمكيإچ رقيق، فتجرأ كعإدته وتعرف عىل وإلدهإ عن قرب بعد أن 

ي عينيهإ 
 
إلحظ من ترصفإت نور إلمريبة أنهإ أعجبت به، رأى ػ

إحتيإًجإ ؤىل إلحب لم يشهده من قبل، فأخذ هذه إلثغرة لصإلحه 

وقرر إلتقرب منهإ حن  ينهل من طإقة إلحب لديهإ، توإلت 

الت وإلمحإدثإت إلهإتفية، وبعد مرور شهرين طلب يإرس إلمقإب

 مقإبلة نور، لكنهإ رفضت، وبثقة: 

ل أمإم وإلديِك ومغي وإلدإي لنحتشي  -
ي إلمي  

 
سأقإبلك ػ

 إلقهوة. 

 ثم تنحنح مبتسًمإ: 

بإت.  -  أو إلشر

 ، ي
إ بمإ قإل، فهي لم تتوقع أن هذإ إليوم سيأن  ً فرحت كثي 

ل مع وإلدتهإ بعد أ ء هندمت إلمي   ي ن إتفقت مع يإرس عىل إلمح 

يوم إلخميس، إتصل هو بخإلد ليؤكد حضوره بعد أن شعر 

ي إلوقت نفسه، تذكرت نور ليلة حضور يإرس مع 
 
بموإفقة نور، وػ

 عإئلته، جلس خإلد معهإ وتحدث بكل ثقة وثبإت: 

إ لهذإ إلشإب، من  أعجب بهإ؟ وبشعة جإء  -
ً
لست مطمئن

 لخطبتهإ؟ هنإك أمر غريب! 
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 دإلل: نور ب

ي إلدنيإ؟!  -
 
ي قبيحة أم أقل من أي فتإة ػ

 غريبة! أترإن 

 خإلد بجدية: 

ي.  - ّ ضمي   مإ يمليه عىلي
ُ
، قلت ي

 إفهمي كمإ تشإئي   إبنن 

ي سي  
 
ي إلكون، متشعة وترغب ػ

 
أمإ وإلدتهإ، كإنت كأي أم ػ

ي بيت زوجهإ. 
 
 إبنتهإ ورؤيتهإ ػ

ء، رغم رفض خإلد أهَل يإرس وأسلوب تعإملهم  ي
رغم كل شر

ة، يسألون عن كل  ة وصغي  ي كل كبي 
 
إز، يتدخلون ػ إلمثي  لالشميئ 

ته  ي يعلمهإ من خي 
ء دون وجه حق، رغم خوفه من نظرته إلن  ي

شر

ي إلزوإج، وإفق عىل إلخطبة 
 
أنهإ ليست نظرة عإشق أو رإغب ػ

ين ؤىل صإلون  ي يوم إلخطبة ذهبت لتي  
 
ي فندق ضخم، وػ

 
وأتممهإ ػ

ي إرتدإء فستإنهإ أو يلتف  إلتجميل وحيدة، لم يسإعدهإ أحد 
 
ػ

ي هذإ 
 
إ عجزت عن مؤإزرتهإ ػ إت إألصدقإء، حن  مي  حولهإ عشر

ء إل يمكن أن يلتئم،  ي
كة، وإنكش دإخلهإ شر ك إلشر إليوم ؽي إل تي 

ي قمة إإلحتيإج ؤىل أخت تشإركهإ 
 
ي هذه إألوقإت تكون ػ

 
فإلفتإة ػ

ي إل تنش. 
 هذه إللحظإت إلن 

إ وردًيإ وز 
ً
ة، كإنت تشبه إرتدت نور فستإن ينت رأسهإ بتإٍج كإألمي 

إ، بكت حن  فسد مكيإچهإ وأعإدته  ً إلقمر، يإرس تأخر عليهإ كثي 

ي وجههإ، تغإضت عن كش 
 
، جإء غإضًبإ يرفع صوته ػ

ا
ثإنية

كب سيإرة وإلدهإ إلمزينة بإلورود يقودهإ  خإطرهإ ونزلت معه لي 

ين ؤصبعهإ أحد إألقإرب، ترتسم عىل وجههإ إلسعإدة بإنتظإر أن تي   
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بخإتم يلتف حول قلبهإ فيحجمه بعشق قد يؤدي بقلبهإ ؤىل 

إ  إلهالك، وهي إل تعلم دخلت إلقإعة ويدهإ تلتف حول يده، ومي 

تقف ورإءهإ تمسك بفستإنهإ، ووإلدتهإ تدمع من إلسعإدة، أمإ 

وإلدهإ فكإن يرإقب نظرإت يإرس غي  إلمفهومة، وقبل أن يجلس 

، ترك  هإ وذهب ؤىل أصدقإئه يرقص معهم. بجوإرهإ كأي عروسي  

ي زفإفهإ وحيدة تنظر ؤىل إلسمإء وتقول بخيبة 
 
نور تجلس ػ

 أمل: 

 أهذإ هو إليوم إلذي طإلمإ حلمت به؟!  -

إ ترقص وسط فتيإت إلعإئلة وأقإرب إلعريس وإلجميع  مي 

منشغل وسعيد سوإهإ. جإء يإرس بعد أن أنه ترحيبه بأصدقإئه 

 ليأخذ صورة مع ه
ا
ي يطلق عليهإ عروس، بل هي متنإزّل

ذه إلن 

ة يمألهإ  مجرد ديكور يزين إلمقعد إألبيض إلذي يعتىلي قإعة كبي 

ي آخر لحظإت إلعرس، ألؼ  عىل قلبهإ إلسكينة بكلمإت 
 
إلفرإغ، ػ

 حب، ممإ جعلهإ تتنإش جرإح إليوم. 

رفعت شفتيهإ ؤىل أعىل، هزت رأسهإ وأغمضت عينيهإ عدة 

ه بمدى مرإت مستكملة قرإءة دليل ؤ دإنة عشيقهإ، آسيإ تخي 

كة مندور،  كة وإلدهإ من إجتهإد رسر إلخسإئر إلوإقعة عىل رسر

 فتحدث بكل نكرإن للجميل وغطرسة: 

ي قمة إلغرور وإألنإنية، أنإ  -
 
مشكلة خإلد مندور أنه شخص ػ

إ أكرهه، حن  ؤنه لم ُيِجد تربية إبنته إلضعيفة إلشخصية، من 
ًّ
حق

 بعض إلجلسإت إلنفسية. وجهة نظري نور تحتإج ؤىل 
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 رإفًعإ حإجبيه: « ؤيموشن»آسيإ بتعجب و

 ولَم تستمر معهإ حن  إآلن؟!  -

ي 
 
ي قلب نور فشلت ػ

 
ؤجإبته كإنت بمثإبة سكي   ُوِضعت ػ

نزعهإ، بل قد تفشل عدة مرإت، فبعض إلكلمإت تخرج كإلسهإم 

 تجرح إلقلوب. 

 ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


118 

 
 إستكإنة                      

 

 

 

  كسر الخىاطر:
ح رغم ظنك أن قد ترى عينًا مكسورة دون سبب واض 

هذا الإنسان سعيد إلى أبعد الحدود، قد تحسده على ما يمتلك 
من مال، سعادة، أسرة... ل كن إن اقتحمت دواخله تجد 

 إنسانًا هشًا تحطم حين ُكسر خاطره آلاف المرات.
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 انفصم انسابع عشر

 أجإب يإرس بجمود: 

 أشفق عليهإ فقط! لم أحبهإ أو أعجب بهإ.  -

ور تمرر إألورإق ومع كل ورقة يزدإد عمق توإلت محإدثإتهمإ، ن

جرحهإ منه، حن  جإء يوم وقرر يإرس إإلرتبإط بآسيإ، ووضعت له 

خطة محكمة وهي مإ حدث وعرفته ِمن وإلدهإ، أمسكت إألورإق 

ة وهي تكتم ضختهإ  ولم تستكمل إلقرإءة، فمزقتهإ قطًعإ صغي 

إحتيإجهإ بإلوسإدة، ظنت أن إألمر أيش من ذلك، فمهمإ كإن مدى 

إ كلمة )أشفق عليهإ( تقإل منه هو 
ً
إ لن يضإهي أبد

ً
ؤىل إلحب عميق

لفتإة إل تعرف عن نور سوى أنهإ إبنة خإلد مندور، ضجرت من 

ي رأسهإ. 
 
 ؤهإنته لوإلدهإ، لَم تقرب منهإ؟ آإلف إألسئلة دإرت ػ

ي إليوم إلتإىلي إستيقظت، تكحلت ؽي إل تظهر آثإر 
 
غفت وػ

يحة من إلخي   مع قطعة من إلجي   إلبكإء عىل وجههإ، تن إولت رسر

إلمملح، دخلت مع وإلدتهإ إلمطبخ بعد حديثهم عن ليلة إلبإرحة 

ء، نظرت ؤىل  ي
وفتحهإ لهدإيإ إإلعتذإر، إل تشعر هي بروعة أي شر

 ثم كشفت صدرهإ، تطلب من وإلدتهإ أن ترى فيه 
ا
وإلدتهإ طويًل

 ، رى بإلعي  
ُ
إ يؤلمهإ بشدة، تظن أن إلجرإح ت

ً
طمأنتهإ وإلدتهإ أن شيئ

ء ظإهر، وهي غي  متوقعة أن إبنتهإ جريحة ؤىل هذه إلدرجة،  ي
إل شر

ي طريقهإ فسإده إلظالم 
 
فهي ضحية شإب طإئش وضعه إلحظ ػ

 وقتل كل جميل بدإخلهإ. 
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ي 
 
ي إلمطبخ، نور تجلس عىل إلمقعد تسإعد وإلدتهإ ػ

 
وػ

 تنظيف إلبإذنجإن ؤلعدإده للحشو، رويدإ تبتسم وتقول: 

ي ؤجإزة من إلعمل، أأتنس بِك أجم -
 
ء هو أنك ػ ي

ل شر

 . ي
 وتسإعدينن 

لم تالحظ إبتسإمة أو أي رد فعل عىل وجه نور، فذهبت ؤليهإ 

 تنقر بيدهإ فوق كتفهإ: 

 نور، مإذإ بك؟ -

لم تنتبه سوى ؤىل يدهإ تسيل منهإ إلدمإء بعد أن جرحت من 

إ آلة تنظيف إلبإذنجإن، تحإول فك يدهإ لكنهإ تجز عىل أسنإنه

عإقدة يدهإ بقوة تعجز رويدإ عن حلهإ ؤإل بعد محإوإلت عديدة، 

ثم بكت نور حن  تفطرت من شدة إلبكإء، ربتت وإلدتهإ فوق  

 كتفهإ وقإلت بحزن: 

؟ أنِت بحإجة  - ي
في   أنك بحإجة ؤىل إلمسإعدة إبنن 

من  ستعي 

 ؤىل طبيب نفشي يسإعدك. 

 نفسية(. تذكرت كلمة يإرس )أرإهإ تحتإج ؤىل بعض إلجلسإت إل

 فصإحت: 

 مجنونة أنإ!  -
ُ
، لن آخذ جلسإت نفسية، لست  إل يإ أمي

أشإرت وإلدتهإ ؤليهإ ؽي تصمت تمإًمإ، ممإ جعلهإ تفكر للحظة، 

فوإلدتهإ يوًمإ مإ كإنت تعإلج نفسًيإ وهي تعلم ذلك، إعتذرت 

ك موضوع  لوإلدتهإ وقبلت يدهإ ورأسهإ ثم طلبت منهإ أن تي 
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إلدتهإ حبوًبإ مسكنة، فأعطتهإ وهي إلطبيب إآلن، طلبت من و 

ترإقبهإ من بعيد، تعلم أن حإلتهإ متأخرة هذه إأليإم، ولن يشعر 

ة مرضية مرهقة وشعر  بمريض نفشي أكيى من شخص مر بفي 

، رأى نظرإت إلشفقة بعي   إلجميع وسئم من  بمرإرة إلتعب إلنفشي

ي ستدإهمه طيلة حيإته، وقفت ورإء إلبإب تنظر 
 وصمة إلعإر إلن 

ة عىل نور إلمإكثة أمإم إلمرآة تبتسم بإكية،  من إلفتحة إلصغي 

شإم بإلكإمل، وقبل أن تتنإولة بلحظة دخلت  يط إلي  تخرج رسر

ب  هإ عىل يدهإ فإنتفضت من إلهلع.   وإلدتهإ لترص 

إ: 
ً
 رويدإ بأسلوب حإد جد

إرتدي مالبسك وهيإ نذهب مًعإ ؤىل إلطبيب، وإإل أقسم  -

ي مركز نفشي 
 
ي سأضعك ػ  بقية سنوإت عمرك. برن 

نظرت نور ؤليهإ وشفتإهإ ترتفعإن ؤىل أعىل، لم تتوقع سمإع 

هذه إلكلمإت إلصإدمة من وإلدتهإ، فإستكملت رويدإ بإللهجة 

 نفسهإ وأمسكتهإ من طرف مالبسهإ: 

-  ، ي ، لن أتركك لتصبحي مثىلي ضحية أرسة إل تهتم ن  ي
هيإ إنهَص 

 هيإ يإ نور. 

 نور بتعجب: 

ي أن وإلدي -
ِتن  ؟أخي  ي

 ك توفإهمإ هللا قبل وإلدن 

نظرت رويدإ ؤىل إلحإئط هإربة من إلحديث، فعلمت نور أن 

إ آخر إل تعرفه عن وإلدتهإ، لكنهإ قررت أن تصمت،  هنإك رسًّ
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فوإلدتهإ غإضبة ولن تسمح لهإ بإلمنإقشة. إرتدت مالبسهإ ونزلت 

 أن يجلس مع وإلدتهإ 
ا
ؤىل إلطبيب مع وإلدتهإ، طلب إلطبيب أوّل

لسة إألوىل وحدهمإ ليعرف كيف كإنت طفولتهإ وأزمإت حيإتهإ إلج

ليمسك بطرف خيط يبدأ به إلعالج، إكتؼ  بمجرد إلتعرف عىل 

إ آخر للجلسة إلثإنية. 
ً
 نور وحدد موعد

ل، فكإنت إلمفإجأة عدم وجود  إ مع خإلد ؤىل إلمي   عإدت مي 

رويدإ ونور، لكنهمإ صعدإ بعدهمإ بدقإئق، إلصمت يعم إلمكإن 

إ بمحإولة إنتحإر نور. ع
ً
ت رويدإ خإلد  ىل إلغدإء بعد أن أخي 

إ تنظر ؤليهم، تشعر أن وجودهإ غي  مرغوب فيه، وقبل أن  مي 

ترحل بعد تنإول إلطعإم أخذتهإ نور ؤىل غرفتهإ تسألهإ عن كريم، 

، حي   طلبت نور من إلجميع 
ي إلمشؼ 

 
إ حي   كإنت ػ فتذكرت مي 

تهإ نور أنهإ روت إلخروج وجلست معه مإذإ قإلت، وب كل برإءة أخي 

 : إ وتحدثت بنفإد صي  ء عن عالقتهإ بيإرس، فغضبت مي  ي
 له كل شر

 ستظلي   طيلة عمرك بهذه إلسذإجة أيتهإ إلبلهإء!  -

أشإرت نور ؤليهإ لتخفض صوتهإ، فتحدثت بصوت منخفض 

 ووجه عإبس: 

من هو كريم؟ مإذإ تعرفي   عنه؟ كيف تثقي   بشخص إل  -

ي بمإ فعله بك يإرس؟تعرفينه وتروي ل
 ه تفإصيل حيإتك؟ ألم تكتؼ 

تهإ، فقررت معهإ  ي إألورإق وأخي 
 
لم تجبهإ، تذكرت مإ رأته ػ

ؤغالق صفحة يإرس من حيإتهإ، أمإ نور فكإن لهإ رأي آخر، ترغب 

 بإإلنتقإم منه. 
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كريم يجلس عىل إألريكة بجوإر وإلده يشإهد معه فيلًمإ 

 رومإنسًيإ، فخبط عىل كتفه: 

؟ - ي
 من  سأرإك مع زوجتك يإ إبن 

 أجإب بنصف إبتسإمة: 

، أنإ إل أصلح للحيإة، إل أصلح للحب.  - ي  إل يإ أن 

روى له قصته مع هإجر وإلنهإية إلبإئسة بينهمإ، فنصحه أإل 

يعظي قلبه ِلسوى من/ ؤإل لمن يستحقه، فإلمشإعر إلصإدقة 

 بإلحب إلح
 
ق إلقلوب، وقلب كريم مإ زإل بكًرإ لم يحظ ي تخي 

قيؼ 

حن  إآلن، فإلحب مإ هو ؤإل نغمإت تدإعب إلقلب، تطرب إآلذإن، 

تني  إلدنيإ، تغي  إلشخص من حإلة مزإجية بإئسة ؤىل شخص مرح 

يحب إلحيإة، يرغب بإلعيش مرة أخرى حيإة جديدة مع حبيبه ؽي 

ي تجعله يقوى 
ي ذإكرته حصيلة من إلذكريإت إلجميلة إلن 

 
يكون ػ

إ. 
ً
 عىل إلعيش سعيد

***** 

ي عيإدة إلطبيب إلنفشي بإنتظإر إؤلذن ن
 
ور بصحبة وإلديهإ ػ

ي موقف 
 
إ ػ

ً
ء أربك نوًرإ ووضع خإلد ي

بإلدخول، ولكن حدث شر

 حرج، وظهرت عليهإ عالمإت إؤلرهإق إلنفشي وإلتوتر. 
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 شدة الوجد ومناجاة طيف الحبيب. النجىي:

يُعتبر من إحدى مراحل الحب المتطورة، ويدّلُّ  والَىجذ:
 ى مداومة التفكير في المحبوب، وعدم القدرة على نسيانه.عل

حين تعشق، ستجد عقلك مكبلًا وقلبك هو من يتحكم في 
نظراتك، همساتك وتصرفاتك، حتى الدمع يسقط من القلب، 

 فما أقسى الحب حين يكون لمن لا يستحقه!
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 انفصم انثامن عشر

ي إلعيإدة، وبعد دقإئق معدودة دخل شإ
ب دخل رجل خمسين 

ي يده زجإجة مإء، نظرت نور ؤىل إلبإب ووضعت 
 
يلهث أنفإسه وػ

 يدهإ فوق فمهإ وبتعجب رفعت حإجبيهإ: 

 كريم!   -

بعد أن ألؼ  إلسالم عىل خإلد ورويدإ، عرفهم بوإلده وسألهم 

عن سبب زيإرة إلطبيب، فإرتبكت نور وفكرت لدقإئق ثم قإلت 

 بسذإجة: 

ي مع يإرس أث -
إ. أنإ مريضة.. تعلم، حكإين  ً ّ كثي   رت عىلي

فنظر ؤليهإ وإلدهإ ووجدهإ مرتبكة تهز قدمهإ بقوة وتقضم 

ي كش إألرض بقدمهإ، 
 
، ترغب ػ أظفإرهإ، تتحدث بغضب دإخىلي

لم تشفع لهإ هذه إلحإلة، نظر ؤليهإ وإلدهإ بتوعد وجإء دورهإ، 

 فدخلت ؤىل إلطبيب، سألهإ عن إسمهإ فأجإبت: 

 نور.  -

 إلطبيب: 

 كم عمرك؟  -

 نور: 

 عإًمإ.  ٤4 -
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 إلحإلة إإلجتمإعية؟ -

 عزبإء.  -

 إلطبيب: 

ي إألرسة؟ -
 
 مإ هو ترتيبك ػ

ته أنهإ وحيدة وليس لديهإ ؤخوة.   فأخي 

ي إلعالج؟ -
 
، لَم ترغبي   ػ

ا
 أوّل

 فأجإبت بحنق: 

 لست مريضة! أمي هي من ترى ذلك.  -

 إلطبيب: 

لست مريضة.. بل من إلممكن أنك تعإني   من إضطرإب  -

 ىل مسإعدة، وهذإ ليس خطأ. نفشي وتحتإجي   ؤ

ء تسبب  ي
بعد أن إتفقإ عىل أن تروي له كل مإ يؤلمهإ، وكل شر

 بألم نفشي لهإ منذ طفولتهإ، طلب منهإ أن تتحدث عن طفولتهإ: 

ء؛ ظلم، قهر، إنطوإء، عنف...؟ - ي
 هل كنِت تعإني   من شر

ي أحد! أنإ أقل من إلجميع.  -
 لم يتقبلن 

، لم تجب، فقط رفعت سألهإ لَم ترى نفسهإ بهذه إلصورة

إ وتقرب منهإ 
ً
إ كإن وحيد

ً
ته أن كريًمإ أيض شفتيهإ ؤىل أعىل، ثم أخي 

حن  أصبح صديقهإ إلوحيد. لم يسألهإ إلطبيب من هو كريم، فهو 
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 يرغب أن يسمع منهإ أكي  قدر من إلمعلومإت. 

إلحظ إلطبيب إرتبإكهإ، فنهض من مقعده وجلس عىل 

ي إلكرشي إلمقإبل لهإ، أمسك إلمز 
 
 ػ

ا
هرية ورفعهإ ثم وضعهإ ثإنية

 وضع جديد، سألهإ: 

 تبدو أجمل، أليس كذلك؟ -

ة طويلة أن  فت له أنهإ كإنت تتمن  منذ في  إبتسمت، إعي 

تتحدث مع شخص إل يعرفهإ، تجمع مإ بدإخلهإ من قسوة إلبشر 

وتلقيه عىل عإتق شخص آخر، ثم تمحو كل مإ قإلت ؽي إل يتذكره، 

إكرته وهويته، أو تقتله بعدهإ بلحظة! أو ترويه لشخص فإقد ذ

ي جعبة 
 
إ ألحد رغم تلقإئيإتهإ إلمتفإنية، لكن ػ

ً
فهي إل تعظي أمإن

إ، مسلسلة بقيد إلخوف 
ً
إلذكريإت أموٌر لم تخرج من قلبهإ أبد

إ حن  
ً
ء مإ تفعله مؤقت ي

إلذي يسطو عىل حيإتهإ، فإتفقإ عىل شر

ن تدون مإ تريده تتأكد أن هذإ إلطبيب يستحق ثقتهإ، إتفق معهإ أ

إ لتتخلص منه تمإًمإ، وبذلك 
ً
إن ي ورق ثم تمزقه وتشعل به ني 

 
ػ

تكون أزإحت همَّ إلخوف من إلبوح ألي شخص عىل وجه إألرض 

 بمإ يدور بخلدهإ، ولكي تثق به قإل: 

 أي  -
ُ
ت ء مإ إل يعرفه أحد سوإِك، وإذإ أخي  ي

ي بشر
ين  أخي 

إ، فأنإ أقسمت
ً
ي أبد ي ن 

ي إلكون فال تثؼ 
 
ي سأحفظ أرسإر  شخص ػ

أنن 

 مرضإي. 

، تصإرع خوفهإ  ته نور وهي تتمإلك أعصإبهإ ؽي إل تبِكي فأخي 

ي إلحيإة وإلعيش، إرتعدت شفتإهإ: 
 
 ورغبتهإ ػ
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 أحب يإرًسإ، كم أتمن  أن أرتمي بأحضإنه، ألومه عىل  -

ُ
مإ زلت

 ، ي صحرإء جردإء مملوءة بإألفإعي
 
، لمإ وجدت إألمإن ػ ي مإ فعل ن 

ي بقسوته، قت
، ورغم كل ذلك أعشقه، قتلن  ي

، هشم كرإمن  ي
يإنئ ل كي 

ي سأقول أنإ مريضة به. 
فت بمرض   ؤذإ إعي 

وعدهإ إلطبيب أن هذإ إلش لن يخرج ؤىل شخص ثإلث 

بينهمإ. خرجت من إلغرفة وهي تكفكف دمعهإ ودخل وإلدهإ 

ة  يسأل إلطبيب، هل هي مريضة بإلفعل أم هذه مجرد في 

ي من حإلة إكتئإب حإدة وستمر؟، فصدمه إلطبيب بأن إبنته 
تعإن 

ولديهإ قلق وتوتر منذ طفولتهإ، تحتإج ؤىل إلمسإعدة وإإلحتوإء 

وإلمرإقبة طيلة إلوقت، أخي  خإلد إلطبيب أنه أعطإهإ ؤجإزة 

ي أرسع وقت، 
 
طويلة من إلعمل، لكنه طلب أن تعود ؤىل إلعمل ػ

. إنتهت إلجلسة إ للتفكي 
ً
ة ؽي إل تجد وقت ف بأعمإل كثي 

َّ
كل
ُ
 وت

ب من عيش حيإة طبيعية مع  ودخل كريم مع وإلده إلذي إقي 

إ ولده بدأ يحب إلحيإة، يرغب أن 
ًّ
وإلدته، وبدأ يطميئ  أن كريم حق

إ. 
ً
 يرى كريًمإ سعيد

***** 

إ حإجبيه، نور ؤليه من 
ً
خرج خإلد من غرفة إلطبيب عإقد

خلف نظإرتهإ إلسودإء، يتمكن إلخوف منهإ، تسأل نفسهإ برعب: 

ه إل  طبيب أنهإ مإ زإلت تحب يإرًسإ؟هل أخي 

ة  كة، بعد أن رحب إلجميع بهإ بعد في  أخذهإ معه ؤىل إلشر

غيإب إل بأس بهإ، دخلت مكتب وإلدهإ وجلست أمإمه، خإلد 
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 بغضب: 

ؤىل من  ستظلي   مكشوفة أمإم إلجميع؟، كلمإ رأيِت شخًصإ  -

ي إلحذر؟! أمإ ؤذإ قإل
إ كإن تروين له تفإصيل حيإتك دون توح   أيًّ

إ أو جرحك وتحدث عن خصوصيإتك تغضبي   
ً
أحد منإ عنك شيئ

إ!  ً  كثي 

، وبعدم إهتمإم قإلت: 
ا
 أشإرت بيدهإ ؤليه ؽي يصي  قليًل

 هذإ طبيب، ظننته لم يفِش رس مريضته!  -

 :  قإل بنفإد صي 

ِته بتفإصيل عالقتك مع يإرس؟ ولَم  - أقصد كريم، لَم أخي 

إرس أمإمه؟ بأي غضبِت حي   كإن معنإ بإلمكتب وتحدثت عن ي

إِك إآلن؟ لن يفهم  ِزني   إألمور يإ نور؟ هذإ شإب، كيف سي 
َ
مكيإل ت

يئة.   أحد طيبتك وترصفإتك إلي 

 تفكر، ؤن مإ فعلته كإرثة تستحق إإلعتذإر، لكنه 
ا
صمتت قليًل

لم يقبل إعتذإرهإ، هو يريد إبنته مسؤولة عن ترصفإتهإ، ليست 

مية يحركهإ قلبهإ. 
ُ
 د

د ؤىل إلعمل من بدإية إألسبوع، فشعرت إتفق معهإ أن تعو 

 .
ا
 بإلسعإدة قليًل

***** 
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ذهبت ؤىل مكتب كريم، جلست أمإمه لتسأله عن أحوإل 

ه بعودتهإ، لكن لم يكن هذإ إلسبب  ة غيإبهإ وتخي 
ي في 

 
إلعمل ػ

ي عيإدة إلطبيب 
 
ي ورإء ذهإبهإ ؤليه، سألته لَم كإن ػ

إلحقيؼ 

هإ أنه صديق وإلده ليس أك ؟، فأخي  ، رفعت حإجبيهإ إلنفشي يى

ي أن يقإبل إلطبيب 
وهزت رأسهإ غي  مقتنعة، فليس من إلمنطؼ 

ي عيإدته، تذكرت كلمإت وإلدهإ وهو يحذرهإ من برإئتهإ 
 
أصدقإءه ػ

ء يمكن أن يقإل، عإدت ؤىل مكتب وإلدهإ تطلب  ي
وأن ليس كل شر

إء مالبس جديدة  ي رسر
 
إ لتسإعدهإ ػ منه بعض إلنقود، وأخذت مي 

 دث مإ إل تتوقعه بعد أن دخلت محل إلمالبس. فوإفق، ولكن ح

 ***** 
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 فرط الحب وعجب المحب وهو مختلط بالشهوة. العشك:

مهما هيمن عليك العشق، كن حذرًا كي لا تقدم 
تنازلات قد تندم عليها يومًا ما، فمن يحب يحفظ حبيبته في 

 قفص زجاجي كجوهرة ثمينة كي لا يعاقبه ربه بفراقها.

 قبل أوانه عُوقِب بحرمانه()من تعجل شيئًا 
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 انفصم انتاسع عشر

 

آسيإ تختإر مالبس جديدة بصحبة صديقتهإ، وألول مرة 

ي إلصور فقط، 
 
إ ػ

ً
تتقإبل مع نور وجًهإ لوجه، يريإن بعضهمإ بعض

ي أذن 
 
تالشت نور ووجودهإ وبدأت بإختيإر مإ ينإسبهإ، همست ػ

إ:   مي 

 هذه آسيإ خطيبة يإرس.  -

 ه هللا. ثم ضحكت بسخرية: رحم

إ فتحت فمهإ  رفعت نور شفتيهإ ؤىل أعىل وشهقت، مي 

وتظإهرتإ بعدم إإلهتمإم، لكن آسيإ لن تضيع هذه إلفرصة لتثبت 

لحإلهإ أنهإ إنترصت عىل نور، ذهبت ؤليهإ ورفعت وجههإ ؤىل أعىل، 

 قإلت بغطرسة وهي تشي  بإصبعهإ ؤىل نور: 

ي أجمل ممإ توقعت، فإلص -
إ نور مندور، أنِت حقيؼ 

ً
ور أحيإن

 تكون ظإلمة بإبرإز جمإل إلمالمح. 

إ:   إنفعلت مي 

ي إلكون.  -
 
ي أجمل فتإة ػ

إ آسيإ، لديك حق، فصديقن 
ًّ
 حق

إ:   أشإرت بإصبعهإ فوق فم مي 

، لم يطلب منك أحد رأيك.  - ي
 إل تتحدنى
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 إنفعلت نور وأنفإسهإ تتهإفت: 

-  . إ لك بإلمخإدع إلكبي 
ً
 أبإرك لك عىل أخذك بقإيإي، هنيئ

 آسيإ بسخرية:  ضحكت

ع إلموت ؽي يتخلص  -
َّ
ي إد ؟ فحبين  ي

بقإيإِك! أي بقإيإ حبيبن 

ي حيإته. 
 
 من وجودك ػ

 نور بثقة صفقت بيدهإ: 

وكإن إلدور إألكي  لِك أيتهإ إلمؤلفة إلبإرعة، أنِت من أخرجِت  -

ي هللا برجل بمعن  إلكلمة، ليَس مدعًيإ 
إلقصة، أمإ أنإ فعوضن 

 إلرجولة. 

إ،  خرجت من إلمحل وهي تضع يدهإ فوق أمسكت بيد مي 

 رأسهإ: 

 شإإبوه آسيإ!  -

صمتت آسيإ تمإًمإ، تفكر كيف عرفت نور أنهإ هي من خطط 

كهإ.   ليإرس ؽي يي 

 ممإ قإلته، بعد أن 
ا
نور منكشة، مقهورة، لكنهإ مجبورة قليًل

يإت تحتشي كوًبإ من إلقهوة،  هدأت جلست عىل ؤحدى إلكإفتي 

إ تسألهإ ل َم كشفت آلسيإ أورإقهإ، أنهإ قرأت كالم فنظرت لهإ مي 

 يإرس معهإ. 
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 نور تلوم حإلهإ: 

يإإإ ربإإإه! من  سأكف عن إلتشع؟، بإلتأكيد لن يسكت يإرس  -

ي ذلك، 
 
ي وهو يمتلك مإ يسإعده ػ

حي   يعلم بذلك، سيفضحن 

 . ي
 لديه صور عديدة ىلي ويعرف تفإصيل حيإن 

 وتفكر بهدوء، ف
ا
إ أن تهدأ قليًل من إلممكن أن طلبت منهإ مي 

، لكن إلخوف  تظن آسيإ أن هذإ مجرد توقع من نور ليس أكيى

 تملك منهإ. 

***** 

 

ي رد فعل يإرس حي   
 
ل، تفكر ػ إ، عإدت ؤىل إلمي  

ً
ع شيئ

َ
لم تبت

يعلم أنهإ رأت آسيإ، نظرت ؤىل يدهإ وهي تتخيل يده تلتف حولهإ 

 ويقبلهإ بلطف كمإ كإن يقبل يد نور. 

ة كمإ كإن يفعل مع سألت حإلهإ، هل يطلب منهإ  تنإزإلت كثي 

هإ بدإفع إلحب؟ يطإلبهإ أن ترسل ؤليه صورة لهإ وهي  نور؟ يبي  

هإ إل تحبه وإل ترغب بإسعإده؟  لية وإذإ رفضت يعتي  بمالبسهإ إلمي  

إ، مإ إلذي يمي   آسيإ عنهإ؟ هل يتصل بهإ أم  ً تسأل نفسهإ كثي 

إ ؤنهإ تتسول ينتظر منهإ إإلهتمإم كمإ كإن يفعل معهإ؟ هل قإل له

 . ي
 لتحظ  بحبه أم هي قوية ستكشه كمإ كشن 

***** 
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ي طريقهمإ 
 
ي ؤليهإ، وػ

أنهت آسيإ جولتهإ ثم إتصلت بيإرس ليأن 

ته أنهإ تقإبلت مع نور مندور، فرأت بعينه لهفة  لهإ أخي   
ؤىل مي 

 وفضول حي   سألهإ بعي   دإمعة: 

كيف أصبحت إآلن؟ أين رأيِتهإ؟ مإذإ دإر بينكمإ؟ هل   -

؟تحد ي
 ثتمإ عن 

ترجلت من سيإرتهإ وهو ورإءهإ، وقفإ أمإم وجه إلسيإرة، 

ي رأتهإ لهإ من 
إ، أجمل من كل إلصور إلن 

ً
ته أن نور جميلة حق أخي 

 قبل، فتنحنح كأنه فقد صوته وهمس: 

 نعم، هي جميلة.  -

إ وسألته بغضب : 
ً
 ترصفت آسيإ بجمود، فخبطت قدمهإ أرض

ليست هذه نور إلمنطفئة ولَم أنت متأثر ؤىل هذه إلدرجة؟ أ -

كهإ؟ ي إدعيت إلموت لتي 
 إلن 

 بهدوء قإتل قإل: 

ي لمإ تركتهإ.. كإنت جميلة بريئة.  -
ي حيإن 

 
 ؤن لم تظهري ػ

 غضبت آسيإ وإحمر وجههإ: 

ي أن أني  حيإتك، أنت  -
، طلبت من  ي

ي حيإن 
 
أنت من ظهرت ػ

 
ُ
ي ذنَب تركك لهإ؟ لست

حملن 
ُ
ي بذلك وت

من فعلت ذلك، لَم تتهمن 

ي لست مثلك يإرس، أنت أقش  قإسية
مثلك أتظإهر بذلك، لكنن 

، فمن يقوى عىل  ي إلكون، وأنإ بإنتظإر لحظة كشك ىلي
 
مخلوق ػ

ي منتصف إلطريق 
 
كه ػ ؤنسإن ضعف أمإمه ويعتي  حبه مذلة ويي 
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دون إلنظر ؤىل عوإقب فعلته، من إلممكن أن يدهس أي شخص 

إ.. إألنإنية هي شعإر حيإت
ً
 ك! مقإبل أن يعيش سعيد

حإول يإرس تهدئتهإ، فربت عىل كتفيهإ برفق وطلب أن تهدأ ؽي 

يحإول أن يقرب وجهإت إلنظر بينهمإ، فأقسمت أنهإ ستنش إألمر 

ؤذإ وجدت سبًبإ مقنًعإ لترصفه وإهتمإمه برؤيتهإ نور، أمإ زإل 

يحبهإ، لكنه لم يحبهإ من إألسإس، وكإن رد يإرس صإدًمإ بإلنسبة 

 ؤليهإ حي   قإل... 

***** 
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كطيف الإنسان هو، ماضيه يلاحقه، يلازمه في  املاضي:
كل خطوات حياته، فلكل منا زلات وأخطاء وإصابات 
نفسية لم تشَف بعد، فلا تستهِن بماضيك، كن حذرًا من 

 واقعك كي لا تندم حين يصبح ماضيًا.
 

 

 

  

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


138 

 
 إستكإنة                      

 

 انفصم انعشرون

هإ يإرس أنه ينتإبه شعور بإلذنب حي   يتذكر نوًرإ وطيبت هإ، أخي 

ي تركهإ بهإ، حي   
ة قإسية، وإلطريقة إلن  صمتهإ وتقبلهإ ألمور كثي 

كه يفلت بفعلته، حي   فتح رسإئلهإ بعد أن  يفكر أن هللا لن يي 

ي تنعيه بهإ فكتبت: 
 ظنت أنه قد مإت وقرأ كلمإتهإ إلن 

ي معك، » ، إل يحق ىلي أن أعيش إآلن بعد أن رحل قلن  ي حبين 

ي هذه إلدن
 
ي أتخبط ػ

يإ؟ رغم إلبعد، إلقسوة رغم غيإبك لمإذإ تركتن 

  حي   أرإك بجوإري، أو حن  أتأكد أنك 
وقلة إهتمإمك، كنت أطميئ

ي إلمنطقة نفسهإ حي   كنت تسإفر مع أصدقإئك، كنت أشعر 
 
ػ

بإلغربة وإلظلمة وكأن روحي إنتقلت ؤىل مكإن بعيد، أمإ إآلن، كيف 

؟ كيف سأتنفس وأنت بعيد ع ي ن سآكل وأنت لم تأكل؟ كيف حبين 

 ، ي ي أللحق بحبين 
ي ؤليك! يإ رب عجل بمون 

إلحيإة؟ أرجوك خذن 

إ يشتإق 
ً
، أعلم أنه أحيإن ي

فال حيإة ىلي من دونه وإل حيإة له من دون 

 «ؤىل وجودي... 

 أشإرت ؤليه آسيإ ؽي يصمت وتحدثت برفع حإجب: 

إ تشتإق ؤىل وجودهإ؟ -
ً
إ! أحيإن

ًّ
 حق

 أجإب بثقة: 

إ.. أشعر بإلذنب تجإهه -
ً
، كنت إل إل أبد ي ي قلن 

 
إ، فلنور مكإنة ػ

ي وتهتم  ي ن 
ي ؤنسإن ذو أهمية وهنإك من تعتن 

فقط أشعر معهإ أنن 
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ي 
 
ي منصب مرموق، ولدي نجإحإت ػ

 
بوجودي، أمإ معك، فأنإ ػ

ي إلجميع 
ة مثلك يحسدن  ء، ومغي أمي  ي

ي عن كل شر
عمىلي تعوضن 

 عليهإ. 

ركبت آسيإ إلسيإرة بعد أن أنه حديثه وهي غي  مطمئنة له، 

ي إل تخصهإ، فمجرد وجود لكن
هإ مثله تعشق إمتالك إألشيإء إلن 

ي حيإتهإ، 
 
إلخطيب إلسإبق إلبنة مندور معهإ هو بمثإبة نجإح كبي  ػ

إ من أن يعود ؤىل نور، وؽي 
ً
لم تتنإزل عن غروروهإ وتتخلَّ عنه خوف

 تنفذ خطة وإلدهإ إلذي إفتعلهإ ضد مندور. 

***** 

 

: كريم يتحدث مع وإلده عن نور وعإئلته
ا
 إ، فضحك قإئًل

 مإذإ لو إرتبطت بنور يإ كريم؟ -

 أشإر كريم ؤليه بإشإرة إل. 

ي بهإ، لكن ليس كل مإ  - ي قلبهإ رجل آخر، لن أنكر ؤعجإن 
 
نور ػ

 نتمنإه نحظ  به! 

بعد أن روى له حكإيتهإ مع يإرس، لم يوإفقه وإلده إلرأي، فهي 

ي كش إلقلوب، كل ذنبهإ أنهإ 
 
ي نظره ضحية شإب بإرع ػ

 
أحبت ػ

ي 
 
خطيبهإ حًبإ جًمإ، تمنت ؤرضإءه، وكإنت إلنتيجة ضيإع قلبهإ ػ

 مغإرة مظلمة من إلقسوة. 
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ي قلب 

 
كريم طيلة عمره يتمن  أن يكون إلرجل إألول وإألوحد ػ

ي ترتبط به، ومن إلصعب أن يتنإزل ويقبل بنصف قلب، لكن 
إلن 

ليس مقيإًسإ أن تمنع نفسك من إإلرتبإط بفتإة لهإ مإٍض، فهو 

ي أخالقهإ فلن يرتبط، أمإ أ
 
إ له مإٍض مع هإجر، ؤن لم يثق ػ

ً
يض

ي إلحب هو أقش مإ يكون. 
 
 إللوم عىل إلوقوع ػ

وبعد حديث مطول، أقنعه وإلده أن يتقرب ؤليهإ لعله يشعر 

تجإههإ بإلحب، فهي فتإة جميلة رقيقة ذإت حسب ونسب، إقتنع  

ي إألمر. 
 
 كريم بحديثه فقرر أن يفكر ػ

***** 

 

ل، وقبل أن تصعد ؤىل إلشقة  وصلت آسيإ  ويإرس ؤىل إلمي  

 أشإرت ؤىلي وهي تخبط رأسهإ بيدهإ: 

ي أنإ من خططت لك طريقة  -
نسيت أمًرإ هإًمإ، نور تعلم أنن 

 تركك لهإ. 

خبط يإرس عىل إلسيإرة غإضًبإ وأض أن يتقإبل مع نور ويفهم 

، إنته إألمر، لكن هل  ي
منهإ لَم تفتش ورإءه وتفتح دفإتر إلمإض 

إلفعل سيجرؤ عىل مقإبلتهإ؟ ستسمح له هي ووإلدهإ أن يدخل ب

 .
ا
 حيإتهمإ ولو للحظة ثإنية

***** 
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ي مكتب وإلدهإ وتتحدث بصوت جهوري: 
 
 نور تجلس ػ

؟ تكلم! ظننتك  -  ي
هإ عن  ي أنإ أحبك؟ مإ إلذي يمي  

لَم تركتن 

ي إلحقيقة، أنإ من تركت إلحيإة ورإء ظهري 
 
تركت إلحيإة، لكن ػ

مثلك، تنإزلت وقبلت ؤهإنتك وقتلك   حي   إرتبطت بشخص

ي بمنته 
، جرح مشإعري، غضبك دون أسبإب، تركتن  ي

يإنئ كي 

ي ستمثلهإ، فأنإ 
 لك هي إلمشحية إلشإئقة إلن 

ْ
إلقسوة حي   أخرجت

ي بإخرإجهإ 
سإذجة صدقتك، ولألسف سإعدك وإلدي وصديقن 

؟ ي
 بشكل جيد.. إنطق، لَم تركتن 

إ بإب إلمكتب وكإنت إلمفإجأ  ة! فتحت مي 

 إنقضت عليهإ نور وخدشت وجههإ وهي ترصخ: 

 سأقتلك يإ يإرس، سأقتلك!  -

إ حي   سمع صوتهم، هدأت نور بعض 
ً
جإء وإلدهإ مشع

ء بعد أن صإح بهإ وإلدهإ:  ي
 إلشر

ي تمإًمإ!  -
 نورررر، إصمن 

ي إلغرفة، 
 
ي عينيهإ، ليس هنإك أحد ػ

 
إ تردد وإلدمع يتالأل ػ ومي 

 فتحدثت بخوف عىل صديقتهإ: 

؟مع  -  من تتحدثي  

وكأنهإ إستيقظت للتو، تتفقد أرجإء إلغرفة، تقسم لهإ أنه كإن 

هنإ كإن أمإمهإ، لن تكذب، هي بإلفعل كإنت ترى طيفه، أتت لهإ 

 .
ا
 بكوب من عصي  إلليمون ؽي تهدأ قليًل
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خإلد يحإول فهم مإ يحدث وقلبه يؤلمه عىل إبنته إلمسكينة، 

إ أنهمإ تقإبلتإ بإلصدفة م ته مي  ع آسيإ سمرة، فقإل بصوت فأخي 

 يشبه إلهمس: 

إ، سأترصف.  -
ً
 حسن

ه بتطورإت حإلتهإ، فحدد  إتصل فوًرإ بطبيبهإ إلنفشي يخي 

ي قمة خجلهإ ممإ فعلته، كإن 
 
إ قريًبإ للجلسة إلتإلية، نور ػ

ً
موعد

صوتهإ وإضًحإ ترصخ بشدة، وإزدإد حي   سألهإ كريم عن صوتهإ 

ينإهإ وتذكرت حديث إلعإىلي ومع من كإنت تتشإجر، فالجت ع

ء قإبل للنقإش، فقإلت وهي شإردة:  ي
 وإلدهإ أن ليس كل شر

إ.  -  مع مي 

إ قبل أن تدخل إلغرفة عن سبب غضب  لم تعلم أنه سأل مي 

نور، وحي   خرجت كإنت شبه مفزوعة ووجههإ غإرق بإلدمإء من 

خدشإت نور، صمت عىل مضض، لكنه تردد بإلتقرب ؤليهإ، هإ هي 

 تكذب! 

هون إلكذب حن  لو كإن لمصلحتهم إلشخصية، إلرجإل يكر 

أمإ هم فيحل لهم إلكذب من  يريدون، ألم يكذب هو حي   قإل أن 

د. ؤيهإب صديق وإلده؟ تقبلت هي إألمر ولم تأخذه بهذه إلصورة، 

ة إلرإحة، أخذتهإ  ي في 
 
أمإ هو فكيف يتنإزل عن كذبهإ ويقبله؟! وػ

إ لتنإول إلغدإء وكريم معهمإ، بعد أن ذ هبت ؤىل إلصيدلية دإوت مي 

وجههإ وأخفت مإ تبؼ  بإلمكيإچ، نور تبدو منهكة، حول عينيهإ 

 ثم 
ا
سوإد قإتم بعد بكإئهإ، وألول مرة لم تهتم بمظهرهإ، أكلت قليًل

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


143 

 
 إستكإنة         

 جإء وإلدهإ ليأخذهإ ؤىل إلطبيب. 

***** 

ي غرفة إلطبيب.. 
 
 ػ

 إلطبيب: 

إ، أنإ  -
ً
، لن أخي  أحد ي

 
 أكمىلي حديثك عن طفولتك، إل تخإػ

 . ي عمىلي
 
 طبيبك وشفإؤك دليُل نجإحي ػ

لونج.   فتحدثت وهي تستند ؤىل إلشي  

ي طعإًمإ لوإلدهإ من  ي إلمرحلة إإلبتدإئية، نزلت لتشي 
 
كإنت ػ

ل، وهنإك تقإبلت مع رجل طويل إلقإمة  إلمتجر إلمجإور للمي  

ته سودإء،  ، وجهه ممتىلئ بإلشعر إألسود، وبشر عريض إلمنكبي  

ره بهدوء، ففعلت ذلك وهي تنظر ؤىل كل طلب منهإ أن تسي  بجوإ

من حولهإ لينقذهإ أحد ممإ سيفعله بهإ، لكنه أقسم أنه سيذبحهإ 

إ معه حن  آلمتهإ قدمهإ، طلبت منه  ً ت كثي 
َ
ؤذإ نطقت كلمة، مش

ي إلقصي  إلمتسخ 
إ من جلبإبه إلبن 

ً
أن يحملهإ فرفض وأخرج سكين

ي أذنهإ ووضعهإ عىل رقبتهإ، فجحظت عينإهإ هلًعإ، أخذ إل
ُحىلي إلن 

ل أحد  إء إلخي   فجرت بشعة، طرقت مي   وتركهإ، ذهب لشر

إلسكإن وإختبأت فيه وجسدهإ يرتجف من شدة إلخوف، فأخذهإ 

ؤىل أقرب مسجٍد ليحإول أن يجعلهإ تتحدث، تتوقف عن إلخوف، 

ه بإسمهإ، فبعد أن هدأت قإلت له برعب:   إلصمت، إلبكإء وتخي 

 أنإ إبنة عإئلة مندور.  -
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إ من فقدهإ، فأ

ً
خذهإ ؤىل وإلدهإ إلذي كإد أن يموت خوف

إ عنهإ، منذ هذإ إليوم وهي 
ً
إ ويسإًرإ بحث

ً
ي تجري يمين

ووإلدتهإ إلن 

ء عىل وجه إألرض، كل إلكإئنإت إلحية.  ي
 تخإف من كل شر

لم يكن هذإ إلموقف إلوحيد إلذي جعلهإ تنظر حولهإ كلمإ 

إ من أن يتتب
ً
ي طريق، تنظر ورإءهإ خوف

 
عهإ شخص مإ سإرت ػ

ويؤذيهإ بأي شكل من إألشكإل، تذكرت حي   كإنت تمزح مع 

يت وهي تهددهإ بحرق إلشقة، وإلدتهإ  وإلدتهإ وتشعل إلكي 

يت وألقته عىل إألريكة إلبنية  تضحك بشدة فأشعلت نور إلكي 

ل وسإد إلرصإخ  إن بإلمي   إلمغطإة بكسإء أبيض، فإشتعلت إلني 

إ ممإ سيفعله أرجإء إلمكإن، وهي متمسكة بدميت
ً
هإ تحتمي بهإ خوف

وإلدإهإ بهإ، غضب وإلدإهإ منهإ، حينهإ دخل خإلد غرفتهإ بعد 

ؤخمإد إلحريق بعد أن عنفهإ بإلحديث، أخذهإ بي   ذرإعيه ومنذ 

إن، حن   إ، ترتعب من إلني 
ً
يٍت وإحد  كي 

َ
هذه إللحظة لم تشعل عود

 .  بعد أن بإتت فتإة عىل مشإرف عإمهإ إلثالثي  

 طبيب: سألهإ إل

هل هنإك أشيإء أخرى تتذكرين أنهإ تسببت لك بألم وزرعت  -

 إلخوف بدإخلك؟

 هزت رأسهإ بإؤليجإب. 

ي إلشإرع 
 
ل جدهإ مندور، رحمه هللا، كإن ػ ي مي  

 
حي   كإنت ػ

إن، فأوقفهإ وطلب  ي طريقهإ للعودة قإبلهإ أحد إلجي 
 
نفسه، وػ

ل، وأخذهإ لتحتشي عصي  إلقص ب معه، منهإ أن إل تعود ؤىل إلمي  
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 يلتفون 
ا
فذهبت عىل مضض، وحي   عإدت وجدت وإلدهإ ورجإّل

إ، كإنت 
ً
حوله أمإم إلشقة ووإلدتهإ تحملهإ إلنسإء، لم تفهم شيئ

ي 
وفَيت، لكنهإ صعقت بمإس كهربإنئ

ُ
ة، ظنت أن وإلدتهإ ت صغي 

إ 
ً
حن  إنكتمت ضخإتهإ، تأخذهإ إلكهربإء ؤىل أعىل وتلقيهإ أرض

إلحمد تم ؤنقإذ وإلدتهإ، لكنهإ أصبحت  حن  تمزقت مالبسهإ، وهلل

إن وإلكهربإء وإلسي  وحيدة ترك وإلدتهإ ؽي إل تصإب  تخإف من إلني 

 بمكروه، وكأن إلكون إتحد عليهإ ليصبح شعإر حيإتهإ هو إلخوف. 

أنه إلطبيب إلجلسة دون أن يعلمهإ بحديث وإلدهإ معه، 

ة وكتب لهإ بعض إألدوية ؽي تتغلب عىل إلهالوس إلبرصي

 وإإلكتئإب إلحإد. 

***** 

إ، رقم غي  مسجل، مرإت عديدة وهي  صوت رني   لهإتف مي 

ي مكتب خإلد، فأجإبت نور، وبعد أن سمعت صوت إلمتصل، 
 
ػ

ألقت إلهإتف وإزدإدت دقإت قلبهإ، تهإفتت أنفإسهإ، فمن 

 إلمتصل؟! 

 ***** 
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 هل سقطت فريسة لقلبك من قبل؟ الضعف:

ه، يتصرف وفق ما يريد، تحكم بك، فرأيت شخًصا لا تعرف
تنظر إلى نفسك بلوم، لماذا أقبل بهذا؟ فأنا لست هذا 

 الشخص، بالتأكيد كثير منا سقط في هذا الخطأ وندم كثيرًا.
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 انفصم احلادي وانعشرون

 

إ قد عإدت للتو،  أغلق يإرس إلخط وإتصل مرة أخرى، كإنت مي 

إ بتعجب وأمسكت هإتفهإ، فقإل يإرس بغضب  :فنظرت ؤىل مي 

إ هإنم؟ أنإ يإرس.   -  كيف حإلك يإ مي 

 حدقت عينإهإ: 

؟!  - ي  يإإإإإرس! كيف تجرؤ عىل إإلتصإل ن 

تعمدت فتح سمإعة إلهإتف لتسمع نور حديثه، قإل بلهجة 

 قإسية: 

ي وتكف عن إلتجسس.  -
ي تلك إلمريضة أن تبتعد عن  أخي 

 إنته إألمر. 

إن إلغضب وإأللم مم إ قإل، أغلق إلخط وترك نوًرإ تأكلهإ ني 

، ذهبت  إ إآلن مريضة وتتنإول إلعالج، لم تتحدث أو تبكي
ًّ
فهي حق

إ، هي بإنتظإر  ؤىل إلبوفيه لتطلب كوًبإ من إلنسكإفيه وآخر لمي 

إ، ترتفع شفتإهإ ؤىل أعىل، دموعهإ تأن  
ً
همإ، جلست أرض تحضي 

ول، رآهإ كريم وهو قإدم يدندن:   إلي  

ي فيه، إشغىلي نفسك ع
نه بأي حإجة، )إنسيه، متفكريش تإن 

 بطىلي تحبيه(. 
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حدقت به، فكلمإت إألغنية تتمإشر تمإًمإ مع مإ يحدث لهإ، 

ق عقلهإ، صمت وأعطإهإ يده ؽي تنهض،  خإفت منه وكأنه إخي 

إ من أن 
ً
يإ، رفضت خوف طلب منهإ أن توإفق أن يأخذهإ ؤىل إلكإفيي 

 يغضب وإلدهإ، فقإل كريم بثقة: 

 أمر بسيط.  -

يإ فقط ثم إتصل بخإلد يطلب من ه أن يأخذ نور ؤىل إلكإفيي 

نصف سإعة، فضحك خإلد ووإفق، فهو يرغب أن تخرج من تلك 

إلحإلة، جلست نور عىل مقعد موإٍز للحإئط وكريم أمإمهإ، هدأت 

ء. كريم يحإول إلتودد ؤليهإ ويحإدثهإ برقة:  ي
 بعض إلشر

أنِت جميلة يإ نور، وأي شخص يتمن  وجودك، أرجوِك  -

ك هذإ إلمالك؟! تأكدي من ذلك..  َمن إلمجنون إلذي يي 

فإبتسإمتك قإدرة عىل أخذي ؤىل عإلم آخر، أنإ معجب بك 

وبوفإئك، شخصيتك إلمجنونة، ترددك، خوفك، وحن  جنونك، 

 أرى عيوبك جميلة. 

أخذهإ حديثه ؤىل عإلم آخر، هل هذإ إلحديث يقإل لهإ؟ كم 

ي مكإن آخر، 
 
تمنت أن تسمع إلحديث نفسه من شخص آخر ػ

لكن إلنصيب تدخل وشإء إلقدر أن يبتعد بقسوته عنهإ، رسحت 

 دقإئق ثم كتمت دمعهإ وإبتلعت ريقهإ، تذكرت حي   قإل: 

 مريضة!  -

طلب كريم منهإ أإل تحرمه من إبتسإمتهإ إلرقيقة، دخل شإب 

ي ومعه فتإة بإلعمر نفسه تقريًبإ، جلس ؤىل إلمنضدة 
ين  عشر

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


149 

 
 إستكإنة         

عينيه وإلجت عينإه، إلمجإورة لهمإ، نظر ؤىل نور ثم حدق ب

ي لم تكف عن إلنظر ؤىل نور، 
ود يإرس وأنظإره إلن  إلحظت آسيإ رسر

 يإرس بفضول: 

لم تتغي  نور، مإ زإلت تقضم أظفإرهإ وتنظر حولهإ، لكن من  -

 هذإ إلذي معهإ؟

 آسيإ دون ؤبدإء إهتمإم: 

ي أنهإ إرتبطت.  -
تن   بإلتأكيد هذإ خطيبهإ، نور أخي 

 نهض يإرس رإفًعإ صوته: 

؟ - ي
ين   لَم لم تخي 

ذهب ؤىل منضدة نور وكريم، صمتت نور تمإًمإ حي   رأته، وكأن 

جرح إلسنوإت إلسإبقة إنمح بمجرد أن رأته، لم يكن مإ بينهمإ 

إ، هي مستكينة أمإمه، ُمهإنة، فإقدة وجودهإ وكرإمتهإ، فإقدة 
ً
عشق

نفسهإ، خبط عىل إلمنضدة متنإسًيإ وجود خطيبته، وأمسك بيد 

 :نور بعنف

، من هذإ؟ وكيف تسمحي   لنفسك أن  - ي مغي
هيإ إنهَص 

 تجلشي معه؟

ي إللحظة نفسهإ، 
 
أغمضت نور عينهإ وهي تدمع وتضحك ػ

ء، وللتو  ي
ب  هإ، تحبه رغم كل شر إشتإقت ؤىل لمسته حن  لو كإن يرص 

إ.. تخبطت مشإعرهإ.   صدقت أنه مإ زإل حيًّ

نهض كريم من مقعده وأمسك يد يإرس إألخرى وقإل بصوت 
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من أنت؟ وكيف تجرؤ عىل إلتعإمل معهإ بهذه إلطريقة؟  د: حإ

إ! 
ً
 أنت مجنون حق

 فتحدثت نور برعب: 

ي وجهه بهذه إلطريقة.  -
 
 إصمت كريم، هذإ يإرس، إل ترصخ ػ

تمإسك كريم ثم أخذهإ وترك إلمكإن، بعدمإ جرى يإرس ورإء 

 آسيإ إلمصدومة من ردة فعله وترصفإت نور إلمريبة. 

ي طريقهمإ، نور 
 
تتوسل ؤىل كريم أن يسإمحهإ، لم تقصد  وػ

إ رهيًبإ، عينإه حمرإوإن من 
ً
جرحه بهذإ إلشكل، لكنه صمتت صمت

شدة إلغضب، وبعد محإوإلتهإ معه تحدث معهإ ألول مرة بعنف 

 وغضب: 

أنِت لست ؤنسإنة! كيف مإ زلِت تحبينه؟ كنِت ستموتي    -

إنة؟ كيف بسببه، تركِك وإدع إلموت ؽي إل يرإِك. كيف أنِت ؤنس

تتحملي   كل هذه إؤلهإنإت؟ هذإ ليس حًبإ، هذإ ذل! إرحمي 

إ يدع كريم.   حإلك، أمإ أنإ فأرجوِك إنشي أنك يوًمإ مإ عرفِت شإبًّ

تركهإ وكتب ورقة إستقإلته ووضعهإ أمإم خإلد وسط ذهول 

منه، مإذإ حدث بي   كريم ونور أغضبه ؤىل هذه إلدرجة؟ لم يقبل 

فقط وضعهإ قيد إإلنتظإر حن  يفهم إألمر،  إإلستقإلة ولم يرفضهإ،

 .
ا
إ ؽي يهدأ قليًل

ً
 أعطإه ؤجإزة أسبوع

***** 
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عإدت نور ؤىل غرفتهإ وهي تبكي بحرقة ممإ حدث.. كريم قشي 

ة تجإههإ، فلَم تركهإ رغم  عليهإ بإلحديث، ويإرس يبدو عليه إلغي 

هإ ولم تشعر  وجود مشإعر ولو قليلة تجإههإ؟! أخذت عقإقي 

، شإردة بحإلهإ،  إ وإستيقظت برأسهإ ألم إل يتحمله بشر ً نإمت كثي 

بت عىل رأسهإ بمطرقة  عن إلوإقع، مغيبة عن إلحيإة، وكأنهإ ض 

حديدية محإطة بإألشوإك، وهن أصإب جسدهإ، إل تعلم أن 

ء تمإلكت  ي
إلعالج سيكون له هذإ إلتأثي  إلقوي، رغم كل شر

ي إلمرآة تزيل بقإيإ إلدمع، ثم 
 
ذهبت ؤىل وإلدتهإ ونهضت، تنظر ػ

تريد أن تحتمي بأحضإنهإ بعد أن فقدت إألمإن وشعرت أن إلكون 

ي مؤإمرة عليهإ، دخلت غرفة وإلدتهإ بعد أن طرقت إلبإب، 
 
ػ

وإستلقت عىل ذرإعهإ إليمن  تروي لهإ مإ حدث بإلتفصيل، 

تعجبت وإلدتهإ من رد فعل يإرس، كمإ إلمتهإ عىل ترصفهإ مع كريم، 

: طلبت منهإ أن ته
ا
 دأ وهي ستحل إألمر، فتلجلجت قليًل

ي أن أعود ؤىل يإرس؟ -
! هل ستسإعدين   أي أمر أمي

 فقدت وإلدتهإ أعصإبهإ وصفعتهإ. 

ي إلكون سوى يإرس؟! إل يحبك، من   -
 
يإرس... يإرس! أإل ترين ػ

؟! كريم لديه ألف حق، هو فقط لديه حب إمتالك وهذإ  ستفهمي  

ي إلكون لن مإ أثإر غضبه حي   رآِك، فليكن لو ك
 
إن آخر رجل ػ

ن وإلدك، وأنت  ، أقسم لك لو حدث ورأيِته ألخي 
ا
ي معه ثإنية

تتحدنى

 تعلمي   حي   يغضب مإذإ سيفعل بك! 
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عإدت ؤىل غرفتهإ نإدمة عىل مإ قإلته لوإلدتهإ، هإتفهإ يدق، 

 أجإبت فوجدته هو يتحدث بلطف ودإلل: 

 يإ نور!  -
ا
ي رأيتك ثإنية

 إل أصدق أنن 

ي وجهه، ممإ  حإولت أن تتغلب
 
عىل ضعفهإ وأغلقت إلخط ػ

إ من  ، منعته مي  ي إليوم إلتإىلي
 
أثإر جنونه، فذهب ؤىل خإلد ػ

إ غضًبإ 
ً
إلدخول لكنه دفعهإ ودخل إلمكتب بإلقوة مستشإط

 :  يتحدث بأسلوب مهي  

 نور هذإ إلشإب، سأقتلهإ وأقتله،  -
ْ
يإ خإلد، ؤذإ تزوجت

؟ لن أرحمهإ!  ي
 تسمعن 

ت خإلد لوجوده إ فطلبت من إألمن لم يكيى ، أشإر بيده ؤىل مي 

كة، وأيقن أن إألمر يتعلق بكريم، فإتصل  أن يأخذه ؤىل خإرج إلشر

 به فأجإب عىل إلفور: 

إسمع يإ كريم، أحدثك بصفة شخصية، ليس بخصوص  -

ي أي مكإن بعد سإعة. 
 
ي ػ

 إلعمل، أرجوك قإبلن 

وإفق كريم عىل إلفور، وبعد سإعة إنتظره كريم أمإم إلمطعم 

إ  كة، فأكدت مي  إلمتفق عليه لكنه تأخر، هإتفه مغلق، إتصل بإلشر

أنه خرج منذ حوإىلي سإعة ونصف، فشعر بإلقلق، لكن كرإمته لن 

 تسمح أن يسأل نوًرإ عنه. 

 ***** 
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 الجنون الخالص في الحب. الهيام:

نمحو عقولنا ونتحول إلى مجاذيب، نعشق القرب، بل نُدمنه 
 حينها أرحم من الفراق. حتى لو كان يقتلنا، فالموت
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 انفصم انثاني وانعشرون

إرتدى خإلد نظإرته إلسودإء وخرج من إلمكتب متجًهإ ؤىل 

إلسيإرة، إستوقفته رسإلة عىل هإتفه، مشهد لنور وهي تبكي وتقبل 

إ من إلمإل 
ً
كهإ، تطلب منه أن يأخذ مبلغ يد يإرس وقدمه ؽي إل يي 

أنه إل يستحق كل هذه  ليبؼ  معهإ، وهو مصمم عىل إلرحيل بحجة

إ من أن تموت ؤذإ أصإبه مكروه. 
ً
 إلمشإعر، وإل بد أن يبتعد خوف

فته هو  كم هو مخإدع! يتالعب بمشإعر بريئة لفتإة كل مإ إقي 

إ  ؤعطإؤه قلبهإ، فكر لدقإئق بعد أن ألؼ  هإتفه عىل مكتب مي 

ة لقتل  ل وإلد يإرس، يقسم له أنه لوإل إلعشر إ ؤىل مي  
ً
وذهب مشع

 ده وهدده بغضب: ول

ي سيدفع إلثمن غإلًيإ، وإذإ رأى أي  -
ؤن لم يبتعد يإرس عن إبنن 

 شخص هذإ إلتسجيل سأرفع قضية تشهي  ضده! 

 رجع ؤىل إلخلف بظهره وهو يقول: 

هذه آخر مرة سأدخل هذإ إلبيت وأوجه لك إلحديث، ألنك  -

 لم تجد تربية إبنك من إألسإس. 

ي  حإول إلرجل أن يفهم مإذإ فعل إبنه
 
، لكن خإلد كإن ػ

ا
ثإنية

 حإلة إل يحسد عليهإ. 

 أمإم شخص إل 
ا
مإ أقش أن يرى إؤلنسإن فلذة كبده ذليًل

 !  يعرف للرحمة معن 
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وضع رأسه عىل تإرة إلسيإرة وهو يبكي بحرقة عىل حإل إبنته، 

ي أرسلهإ ؤليه بإلفعل مع  
وضحكإت يإرس وأصدقإئه عليهإ إلن 

إ لو رأت هي هذإ؟ بإلتأكيد كلمإتهم إلسإخرة من مشإعرهإ، مإذ

ستنهإر، ستتأخر حإلتهإ، رفع رأسه عىل صوت أجرإس إلسيإرإت 

ي جيبه عن 
 
ي تقف خلفه، فتذكر كريم إلذي ينتظره، بحث ػ

إلن 

 :  هإتفه، فلم يجده، خبط رأسه وبنفإد صي 

 يإ أهلل.  -

ة، وحي   رآه كريم قإدًمإ من بعيد،  ثم توجه ؤىل إلمطعم مبإرسر

 أل بلهفة وخوف: جرى نحوه وهو يس

 أين كنت أ. خإلد؟ -

ي مهمة إل بد من ؤنجإزهإ.. سأله عن 
 
ه خإلد أنه كإن ػ أخي 

سبب طلب إإلستقإلة فإمتنع عن ذكر إلسبب ؽي إل يغضب عىل 

إ بإلموضوع، فحك له كريم  
ً
نور، فأكد له خإلد أنه يعلم أن ليإرس يد

إ بفضول: 
ً
ء وهو يسأل خإلد ي

 كل شر

؟ أقسم لك  - ي
 هذإ مإ حدث! هل تصدقن 

ء بعد مإ رآه، تنإزل عن  ي
هز خإلد رأسه، فهو سيصدق أي شر

يإئه وهو يقول بصوت يكإد يكون منعدًمإ:   كي 

إ لنور هإنم  -
ً
َّ مشهد ي أتأخر هو أن يإرًسإ أرسل ؤىلي

مإ جعلن 

ي به. 
 يهددن 
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؟ هل تنإزلت نور  إتسعت عي   كريم، فهل هذإ مشهد ؤبإحي

إ مقإبل هذإ إلعشق؟
ً
 عن جسدهإ أيض

 إستكمل خإلد: 

، يسخر منهإ هو  - ي
إلمشهد عبإرة عن إستهإنة بمشإعر إبنن 

فته أنهإ أحبته بصدق، أهذإ ثمن  وأصدقإؤه.. مإ ذنبهإ؟ كل مإ إقي 

 إلحب؟

إ، هذإ ذل! نور  جن جنون كريم، فهو يؤكد لخإلد هذإ ليس حبًّ

إ تحتإج ؤىل إلمسإعدة، هي إل تتخيل غيإب يإرس من عإلمهإ، 
ًّ
حق

كإن قد مإت كمإ إدع، ستعيش عىل ذكرإه وقلة قليلة من حن  وإن  

 آسيإ 
ا
موإقفه معهإ، وحي   علمت أنه مإ زإل عىل قيد إلحيإة مفضًل

إ أنهإ فقدته، هي 
ًّ
ي دإئرة مظلمة وشعرت حق

 
عليهإ، إنحرصت ػ

 ترغب بتفري    غ طإقة إلحب بدإخلهإ ولم تجد أمإمهإ سوإه. 

إ مع كريم فيمإ قإل 
ً
تمإًمإ، إلحظ أن كريًمإ هز خإلد رأسه متفق

ء مإ،  ي
يهز قدمه ويحك جبهته بيده، فعلم أنه يرغب بقول شر

 فإبتسم. 

ي مإ تخفيه هيإ.  -
 تحدث تحدث، أعطن 

ف له كريم أنه إنفعل عىل نور وقسإ عليهإ بإلحديث،  إعي 

ف له أن مإ  فالمه خإلد كأي أب أشفق عىل إبنته إلمسكينة، إعي 

ة،  لم يعلم من أين أن  بهذه إلجرأة، فعله كإن بدإفع إلحب وإلغي 

وقإل لوإلدهإ بأنه بإلفعل بدأ يشعر بإلحب تجإههإ، وحي   لمس 

إ لم يشعر بإلحب 
ً
يإرس يدهإ كإد أن يهشم عظإمه، فهو أيض

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


157 

 
 إستكإنة         

ة، لكنه يخفيهإ ليعطيهإ  إلصإدق طيلة حيإته وبدإخله مشإعر كثي 

لمن يستحق، حن  هإجر لم يعطهإ كل إلحب إلذي تمن  أن 

يكة حيإته.  يخرجه  لشر

بعد أن تأكد خإلد أن عالقته مع زميلته إنتهت، إتفق خإلد 

ة  ة، لكنهإ ليست في  معه أن يحإول إلتقرب ؤىل نور هذه إلفي 

ي عالقة 
 
إرتبإط، هي إل تزإل جريحة ولن يدإوي إلعشق إلوقوع ػ

أخرى، حينهإ ستكون إلنتيجة إنهيإر إلعالقة رأًسإ عىل عقب، ألنهإ 

ي عالقة، إل بد أن مجرد تحصيل ح
 
إصل، وحي   يدخل إلمرء ػ

يتأكد أنه محإ من قلبه كل إلعالقإت إلسإبقة محًوإ أبدًيإ ويبدأ 

بمشإعر جديدة وكأنه مولود للتو عىل يد عشيقه، هذإ هو إلعشق 

ل ليصلح بينه وبي   نور بعد أن مزق   
إألبدي. أخذه معه ؤىل إلمي 

 ورقة إستقإلته وهو يمزح: 

غضب نور وتس -
ُ
 تقيل! من أين جئت بهذإ إلجنون؟ت

***** 

ي جلسة نور إلثإلثة مع طبيبهإ، تحكي له تفإصيل ؽي 
 
وػ

، تستكمل قصتهإ:   يسإعدهإ، ترغب بإلتوقف عن تنإول إلعقإقي 

ي إلبدإية لم  -
 
إ، ػ ي إلمرحلة إلجإمعية، تعرفت عىل مي 

 
وأنإ ػ

أتقبلهإ، لكن مع إلوقت إعتدت إلمكوث معهإ، فأنإ أخشر أن أعود 

ل بمفردي، سنوإت قليلة وحدثت ثورة ينإير، فقررت أن  ؤىل إلمي  

إ أن أذهب معهإ ؤىل هنإك، فهي  ي حي   طلبت مي 
ظهر شجإعن 

ُ
أ
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فقدت عإئلتهإ وتذهب ؤىل هنإك ؽي تنعم بإلشهإدة لتتخلص من 

 وحدتهإ. 

سلهإ ؤليه.  إ، كإنت تظن أنهإ فقدت يإرًسإ وإلموت سي 
ً
ونور أيض

 توقف: أشإر إلطبيب ؤليهإ أن ت

ِت  - لكن أهلك يعيشون معك، صديقتك تحبك، لَم إخي 

ي 
 
ي إلدنيإ سوى يإرس؟ أليس هنإك عالقإت ػ

 
إلموت؟ ألم يوجد ػ

 إلكون سوى إلعالقإت إلعإطفية؟

ف أنهإ بغيإب يإرس غإب إلنور عن طريقهإ كمصبإح  تعي 

يرشدهإ طريقهإ، وحي   رحل أغلق قلبهإ بمفإتيح ذهبية مختبئة 

 فقط بقلبه. 

ي 
 
ي تإمر وػ

 
 إلميدإن، تقإبلت مع كريم وشعرت به حي   توػ

ي مرإسم إلعزإء، تخيلت أنهإ جنإزة يإرس إلذي مإ زإل 
 
صديقه، وػ

، كمإ قإل لهإ أبوهإ.  ي
 
عىل قيد إلحيإة، حن  إآلن كإنت تظنه توػ

 إستكملت وعينإهإ تدمع: 

، أضخ  - ي
ي وهإتؼ 

ي وأحطم زجإج مرآن  ي أبكي وأمزق ثيإن 
وتركن 

لكنه كإن مصمًمإ تمإًمإ أإل أحرص  مرإسم جنإزته وأإل  بأعىل صوت،

ي أموت بهإ، رأيته يومهإ 
ي وتركن 

ة، أغلق بإب غرفن  أرإه للمرة إألخي 

 ، ي ظلمة إلقي 
 
ي عىل ترؽي له ػ

يجلس عىل حإفة إلمضجع، يلومن 

ي بقوة وهرب، لم أَره من يومهإ، حن  رأيته منذ أيإم. 
 إحتضنن 

 مرحلة إلوصب، وهي أقش أدرك إلطبيب أنهإ وصلت معه ؤىل

 مرإحل إلحب، حي   تصل ؤىل شدة إأللم. 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


159 

 
 إستكإنة         

 سألهإ إلطبيب بدهإء: 

إ صديقتك؟ -  أإل تخإفي   من مي 

هزت رأسهإ بإؤليجإب، ولفت يدهإ حول قدميهإ، وقإلت وهي 

 ترفع شفتيهإ ؤىل أعىل مستعدة للبكإء: 

ي بعض إألحيإن.  -
 
ي ػ

 نعم، أخإف أن تقتلن 

 سألهإ عن إلسبب. 

إ ت ة غريبة بإلنسبة ؤىل نور، كيف مي  ة إألخي 
ي إلفي 

 
رصفإتهإ ػ

ي عنهإ إرتبإطهإ وتعرف بكذبة يإرس وتوإفق عىل رؤيتهإ 
تخؼ 

مجروحة، بل مذبوحة أمإمهإ، كيف وكيف، وضعت حولهإ 

عالمإت إستفهإم، شوهت صورتهإ أمإمهإ، لكن حل هذإ إللغز 

 إلخإص بإخفإء معلومإت عن يإرس هو فقط )إلخوف(، تخإف

عليهإ من نتيجة مإ تفعل بحإلهإ، لكن موضوع ؤخفإء إرتبإطهإ 

جعل إلطبيب يتنإقش مع نور عن سبب ؤخفإئهإ، فلم يقتنع لكنه 

 سألهإ: 

ي أن تقتلك؟ -
 
 هل هذإ سبب كإٍف لتخإػ

 أشإرت إل. 

ي إلكون بعد وقبل خروج 
 
ي أي مكإن ػ

 
فهي إل تشعر بإألمإن ػ

، أحدهمإ جعلهإ يإرس من حيإتهإ، أنه إلطبيب جلسته بطل بي  

 تتعجب، وإآلخر جن جنونهإ، فمإذإ طلب منهإ؟! 
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قد ٍكٌن أواوك خَار خيمصك ون وتاعبك بمحظْ 

عٌض ون اهلل, عن كن وا فاتك, لكنك وعصٌب العَنني, ال 

تزٔ سٌٔ وا ٍشري إلَى قمبك, ًكأنك جمرب عمٓ الشري ًرإي, 

ن الزضا تكتن حالك بكن حماًلْ إلرضاٖى, ًأنت راٍض ك

عن هذا اجلزح, ًكأنك متشك بشكني حادّ جتزح نفشك 

 ًتمىمي اجلزاح ًتعَد فتح اجلزح ون جدٍد.
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 انفصم انثانث وانعشرون

ي بمفكرة وتجيب عىل هذإ إلسؤإل عشر 
طلب منهإ أن تأن 

 ؤجإبإت. 

ة أسبإب تجعلك تحبي   نفسك.  -  إذكري عشر

لشوق! تغي  إلطلب إآلخر، هو أإل تحإدث يإرًسإ مهمإ غلبهإ إ

ي 
 
هإ فوًرإ ؽي إل تنتكس، تعجبت ألنهإ حقإ تفكر ػ مسإر تفكي 

 إللحظة ألف مرة، تريد أن تحإدثه وتعود ؤليه. 

ل، جلست ؤىل إلمنضدة وإرتدت نظإرتهإ  عإدت ؤىل إلمي  

ي شعرهإ، فكرت 
 
إلخإصة بإلقرإءة وإلكتإبة، رفعت إلقلم ووضعته ػ

، أنزلت قلمهإ ثم كتبت: لم أحب نو 
ا
ًرإ؟ سأكتب أسبإب كرهي قليًل

 لهإ؟ لم أحبهإ من إألسإس! 

تضحي ألجل من حولهإ دون أن يتنإزل أحدهم ويعطيهإ جزًءإ  -

 من حقهإ. 
ا
 قليًل

إل تسمح لحإلهإ أن تغفو بوجود وإلدهإ وإلدتهإ أو صديقتهإ،   -

 ؽي إل تضيع لحظة بعمرهإ دونهم. 

-  .  تحب بصدق وتتحمل ؤهإنإت لن يحتملهإ بشر

ي به تكتم ض  -
خإتهإ إلدإخلية، تسمع ضجيج قلبهإ، وتكتؼ 

 وهي تكتم صوت إلعإلم من حولهإ. 
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إ لم  -

ً
تنهإر من جرحهم مشإعرهإ، ثم تضحك أمإمهم وكأن شيئ

 يكن. 

 تظن إلجميع معهإ، وتكتشف فجأة أن بعض إلظن ؤثم.  -

إ منهإ وتتقبل عيوب  هإ، ألنهإ ليس لديهإ  - ة مي  تتحمل غي 

 صديقة أخرى. 

ديهإ حًبإ مرضًيإ، وستموت ؤذإ فجأة لم يعد أحدهمإ تحب وإل -

ي إلحيإة. 
 
 ػ

 وحيدة وحيدة وحيدة...  -

ثم كتبت بخط كبي  مأل إلصفحة: نور إلوحيدة ستظل كمإ 

إ! 
ً
، إل ولم ولن أحبهإ أبد  هي

 طوت صفحتهإ وكتبت موجهة حديثهإ ؤىل يإرس: 

ي إلغإرقة بإلدم
ي إلكون، أكتب ؤليك بعين 

 
ع ؤليك يإ أقش قلب ػ

إ لخإتم إرتبإطي بك. 
ً
ي تموت كل لحظة شوق

 ويدي إلن 

ي ذليلة 
ي وجعلتن 

يإنئ ؤليك يإ من قسوت حن  حطمت جبإل كي 

 أمإمك. 

ي أقولهإ له بكل أسف، بسببك أنإ مريضة 
ؤليك يإ من جعلن 

 نفسًيإ. 

ته أنهإ لن تسإمحه حن  لو بك أبد إلدهر، حن  لو عإد  أخي 

، ستع  يقبل يدهإ كمإ فعلت هي
ا
ي ثإنية

ض  ود ؤليه بكل سهولة لي 
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رغبتهإ ببقإئه، وبدإخلهإ ألف سبب وسبب أن تكرهه، بعضهإ 

هإ عىل إلبقإء. مإذإ تفعل  يرفض إلخضوع لحبه وإلبعض إآلخر يجي 

تهإ؟ فكلمإت كريم أربكتهإ، جعلتهإ تفكر ألف مرة،  ي قمة حي 
 
وهي ػ

 أهي تستحق هذه إلمشإعر أم هو مشفق عىل قلبهإ؟

ي أقل قطع خلوتهإ وإلد
 
هإ، دق بإب غرفتهإ فأخفت أورإقهإ ػ

من لحظة، طلب منهإ أن يتحدث مع نور إلصديقة، ليس إإلبنة، 

فرحبت بذلك بإبتسإمة رقيقة أظهرت أسنإنهإ إلجميلة، فأخذ 

ي إلعالج 
 
إ وجلس بجوإرهإ يسألهإ عن حإلهإ ومدى رإحتهإ ػ

ً
مقعد

 مع إلطبيب، فتحدثت بإكية: 

ي  -
ي تشعرن  ، إلعقإقي  يإ أن  ي ورأشي

ي مكبلة، تثقل لسإن 
أنن 

ة، أرجوك  ي لم أنم منذ سنوإت كثي 
، وكأنن  ي أنإم دون أي وعي

تجعلن 

 أريد أن أتوقف عن أخذهإ! 

ي أن 
لم يتحدث، ضمهإ بقوة، فهو يعلم أن من غي  إلمنطؼ 

توقف إلعالج فجأة، فؤذإ تعإفت وقرر إلطبيب ذلك فسيقلل كمية 

 بسحبه مرة وإحدة.  إلعالج بإلتدري    ج ؽي إل يتأثر جسدهإ 

 : ة وحزن دفي    قإل خإلد بحي 

ي  -
، أنإ من جعلتك تصلي   ؤىل هذه إلحإلة، ليتن  ي

آسف إبنن 

ت  ت أإل أضإيقك، إخي  ي إخي 
منعتك من إلبدإية بأي طريقة! لكنن 

، إل أعلم  إإلختيإر إألسهل ؽي أظل أمإمك طيلة إلعمر إألب إلمثإىلي

إ ألدفنك فيه مع رجل ً ي أحفر بيدي قي 
، بل هو أنن 

ا
، إل ليس رجًل

 حيوإن. 
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نظرت ؤليه نور وهي تتمن  أن تمنعه من نهر يإرس، لكنهإ 

تمإسكت، طلب منهإ أن تتنإش وجود يإرس بإلحيإة ؽي تعيش 

ي إلحيإة مشإعر جميلة ألنإس جميلة لم 
 
سعيدة، وهو يؤكد لهإ أن ػ

 تقإبلهم بعد. 

***** 

د تجيب أم إل، و  بعد دقإئق دق هإتف نور وعينإهإ إلئجة، تي 

ي وضعتهإ 
من إلتفكي  أجإبت عىل إلهإتف وكشت كل قوإعدهإ إلن 

مع وإلدهإ وطبيبهإ، إستسلمت له، زفرت بعد أن سمعت صوته 

ي إلذي تعشقه وهو يتحدث بصوت خإفت، أغلقت إألنوإر 
إلحإن 

 .  لتتحدث معه عىل ضوء إلمصبإح إلصغي 

ة تشبه إلبكإء:   تحدث بني 

ء - ي
ي يإ نور، كل شر

، وكأن هللا  سإمحين  ي
من حوىلي يحإربن 

 ، ّ ، تتعإىل عىلي ي بكي 
ي عىل مإ فعلته معك، آسيإ تعإملن 

يعإقبن 

ي عمله دون إلنظر ؤىل مإ أريده أنإ، 
 
ي أن أسإعده ػ

ووإلدهإ يأمرن 

، ندمت عليك يإ حب عمري،   ّ يفرضون سيطرتهم إلكإملة عىلي

، كل مإ أتمنإه أن أعود   كنِت كإلمالك، لم تضغي أعبإء فوق رأشي

 ! ي
 ؤليك حبيبن 

تنهدت نور وإلدموع تتسإقط من أعمإقهإ، نظرت حولهإ، 

فتحت إلبإب وأغلقته ؽي تتأكد أن إل أحد يسمعهإ، إعتدلت 

، كأنهإ طفلة  بجلستهإ وقإلت بدإلل وحب ورأسهإ نإحية إليمي  
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 تشكو لدميتهإ من قسوة إلجميع: 

، إل حيإة ىلي من دونك، أنت من هجرت  - ي إشتقت ؤليك حبين 

ي  ي من قلبك قلن  ة للجرإح، أنت من ألقيت ن   وجعلت منه مقي 

ي بكل 
إ بك، لكنك كنت تقتلن 

ً
ي شغف لتدهس مشإعري، شإخ قلن 

ي بعد أن 
نظرة إحتقإر، ضحكة سخرية، إتهإم بإطل، أنت من قتلتن 

ي قبلة إلحيإة، شإءت إألقدإر أن يضيع إلحلم وينهإر ويعم 
أعطيتن 

ي إلمرإر، أشتإقك بكل مإ أملك حب
. حيإن  ي  ين 

وبعد عودتهإ ؤليه وسمإع كلمة منه روت عطش إلسني   

إن إلهجر، عإدت ؤىل إلحيإة من جديد، طلبت من  وأخمدت ني 

وإلدهإ بعض إلمإل لتبتإع مالبس جديدة، عإدت إإلبتسإمة تالزمهإ 

إ لتدإري دمعهإ، 
ً
طيلة إلوقت بعد أن كإنت تجإهد وتضع رموش

ي إبنته، وكإن 
 
إ للغإية. ظن خإلد أن حديثه أثر ػ

ً
 سعيد

 ***** 
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  كره النفس:

قد تظن أنك تكره حالك ولديك آلاف الأسباب لذلك، 
ل كن بداخل كل سبب تجد دافعًا قويًا وعشقًا دفينًا لحالك، 
فالرغبة بالاهتمام حب للذات، الشعور بالوحدة، الغضب من 
تصرفات الآخرين، جميعها وغيرها دلائل على عشقك 

 هما ظننت أنك غير مهم.لنفسك، فلا تستهن بنفسك م
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 انفصم انرابع وانعشرون

 

إ، كريم يرإجع معهإ  كة مندور، نور تحتشي إلشإي مع مي  ي رسر
 
ػ

إ بعض إلمهإم،  إألورإق إلخإصة بإلعمل، طلب خإلد من مي 

فإستغل كريم إلفرصة ليختلس لحظة مع نور لعله يلفت إنتبإههإ 

هإ بمدى ؤعجإبه بمالبسهإ وإطاللته إ إليوم، كإنت لوجوده، أخي 

 جدإ من 
ا
ة حن  رفعت شعرهإ ؤىل أعىل ووضعت قليًل تبدو ممي  

إلمكيإچ، وكأنهإ فجأة إكتسبت ثقة بنفسهإ، إبتسمت وهي تضم 

 شفتيهإ وترفعهمإ ؤىل أعىل. 

إألننى حي   تعشق تتمن  أن تنإل ؤعجإب عشيقهإ، لكنهإ 

 ستبهر إلجميع سوإه. 

فعل معي   لن كثي  منإ ينكش خإطرهم وهم بإنتظإر رد 

هإ كريم أنه كذب  يجدونه، فتكون صدمة بإلنسبة ؤليهم، أخي 

ء مإ ويتمن  أن تسإمحه، ممإ أثإر فضولهإ، لكن قطع  ي
عليهإ بشر

 تعطيهإ لكريم، تطلب منه 
ٌ
إ وبيدهإ أورإرق حديثهمإ خروج مي 

كة. نظرإت صمت بي   كريم  ؤرسإلهإ ؤىل مكتب أحد إلعإملي   بإلشر

ر، وصل إلحب بهإ ؤىل مرحلة إلخلة، وهي ونور، ثم دق هإتف نو 

ي إلمكإنة نفسهإ، 
 
توحيد مكإنة إلحبيب، إل تضع أي شخص معه ػ

 إل يشإركهإ بهإ مخلوق عىل وجه إألرض أًيإ كإن. 
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دلفت ؤىل مكتب وإلدهإ إلذي ذهب ألدإء صالة إلظهر، 

إ  وأجإبت بصوت خإفت ؽي إل يظهر صوتهإ، تعلم بوجود كإمي 

 بإلمكتب. 

. نعم حب - ي  ين 

إ تإمإ، تعلم أن 
ً
أجإب بأنه يريد أن يقإبلهإ بشعة، فرفضت رفض

إ لو عإدت ؤىل يإرس وإستكإنت 
ً
وإلدهإ هذه إلمرة لن يغفر لهإ أبد

، فنور كأي فتإة، تخجل من إلبوح بعشق رجل أمإم 
ا
لحبه ثإنية

وإلدهإ، لكن هذإ إلعشق من نوع آخر، وكأنه خإرج عن ؤرإدتهإ، 

ء مريب يجذبهإ ؤل ي
ك حإلهإ شر يهإ ويدفعهإ للترصف بجنون، وتي 

ي إلضغط 
 
تتشكل كمإ يريد حبيبهإ. إستخدم يإرس أسلوبه إلسإبق ػ

عليهإ وإتهمهإ أنهإ إل تحبه ألنهإ إل ترغب بإرضإئه، فطلبت منه أن 

ك آسيإ وينش كل مإ سبق  يحدث وإلدهإ ويطإلبه بإلغفرإن له، ويي 

 وتبدأ معه من جديد، فضحك سإخًرإ: 

إ ولو رآِك تموتي    ليس -
ً
ي أبد

بهذه إلسهولة، وإلدك لن يقبلن 

 لوعة أمإمه، وآسيإ لن تسمح ىلي أن أتركهإ. 

فرفضت مقإبلته ؤإل ؤذإ نفذ مإ طلبته، تعجب من رفضهإ 

وإضإرهإ، فألول مرة تتحدإه وتقف أمإمه كؤنسإنة لهإ متطلبإت 

 تحت 
ا
 يديه. وحقوق، فقرر أن يغي  طريقة إلتعإمل معهإ لتقع ثإنية

***** 
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هإ  ي دفي 
 
وجإء موعد جلستهإ مع طبيبهإ، أتت بمإ دونته ػ

إلخإص بإلعالج، وتنإقش معهإ بعد أن شعر ببصيص أمل بإلعالج 

حي   رآهإ بكإمل هيئتهإ كفتإة مقبلة عىل إلحيإة، سألهإ بفضول 

، تفقده وكأنه متوقع مإ  مإذإ كتبت، لَم تحب نور؟ فأعطته إلدفي 

 إنتصإر:  ستكتب، وقإل بإبتسإمة

 أنِت تكرهي   حإلك يإ نور؟ -

 هزت رأسهإ بإؤليجإب وهي تقول بخذإلن: 

، إل أحبهإ عىل إؤلطالق.  -  إل أحب نفشي

 تنإقش معهإ بكل كلمة كتبتهإ: 

ك  - : كتبِت أنك تكرهي   إهتمإمك بمن حولك دون أن يعي 
ا
أوّل

 أحدهم إهتمإًمإ. 

ة عن  سألهإ لَم تفعل مإ إل تريد فعله، هل هي ليست رإضي

 كونهإ تهتم بال مقإبل؟

إلبشر يعطون مإ يريدونه حي   يهتم شخص مإ بمإ حوله، فكل 

مإ يرغبه هو إلتقرب ؤليهم ليس ؤإل، يشعر بإلغربة، يتمن  وجودهم 

 معه طيلة إلوقت، أمإ نور فأجإبت بشكل مختلف: 

ي بأحالمهم حي    -
ون  أهتم ليتذكروإ ىلي موإقف جميلة، لي 

فقدي، لكن حينهإ لن يعود لنور وجود أموت وهم نإدمي   عىل 

عىل إؤلطالق، لن أشعر أيضإ بإإلهتمإم، لكن هللا سيهتم بأن 

، هو فقط من أثق به وبرحمته.  ي
حمن  ، سي  ي

 يحإسبن 
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نور مخطئة بمإ تقول، فؤنه لخطأ جسيم بحق نفسك أن 

 تترصف وفق مإ يريده إآلخرون وتعظي بال مقإبل. 

 تغفو بوجود إلمقربي   منك. ثإنًيإ: كتبت إل تسمح لحإلهإ أن 

 قإل إلطبيب: 

إ من إلرإحة، هذإ  -
ً
هذإ خطأ، ألن من حقك أن تأخذي قسط

ي عن إلكمإل، فإلكمإل هلل 
ي إلتضحية، إل تبحنى

 
ي ػ

ليس حًبإ، إل تتفإن 

 وحده. 

 . إ: تحب بصدق وتتحمل ؤهإنإت إل يتحملهإ بشر
ً
 ثإلث

مع وهذه هي إإلستكإنة، قبول إلذل وإؤلهإنة، وهنإ تحدثت 

إ تحبه وترغب بإلعودة ؤليه، لكن وإلدهإ 
ً
طبيبهإ عن يإرس وأنهإ حق

مستحيل أن يوإفق، تحدث إلطبيب بثقة يؤكد لهإ أن ليس هنإك 

ي 
 
ته أن ػ مستحيل، لكن ليس قبل أن يخضع يإرس للعالج، كمإ أخي 

حيإة يإرس فتإة أخرى فضلهإ عليهإ، فتحدث إلطبيب وهو 

 يخإطب عقل نور: 

نور إؤلنسإنة تستحق أن تحظ  بحب كمإ  عىل مإ أظن، -

 تحب، فأنِت أننى جميلة مهذبة، ينقصك إلثقة بحإلك. 

ي بضجيج قلبهإ. 
 رإبًعإ: تكتم ضخإتهإ وتكتؼ 

إ؛ إل بد أن تتقبل 
ً
إ مخطئة وجد

ً
وكإن رأي إلطبيب أنهإ أيض

حزنهإ، غضبهإ وحن  ضإخهإ، فهي ؤنسإنة، إل بد أن تسمح لنفسهإ 

ي 
 
إلتعبي  دون أي حرج، َمن ِمنإ لم يرصخ يوًمإ  ببعض من إلحرية ػ
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إ، يضحك غضًبإ أو سعإدة، فإؤلنسإن 
ً
إ، يبكي فرًحإ أو حزن

ً
مإ حزن

مسئول كل إلمسئولية عن ؤسعإد نفسه، أمإ نور تتكإسل عن ؤسعإد 

 نفسهإ. 

 خإمًسإ: تنهإر من جرحهم مشإعَرهإ ثم تضحك أمإمهم! 

 رأي إلطبيب: 

إ من -
ً
كل من يقسو عليك، إبتعدي،   إل بد أن تأخذي موقف

 تخلَصي من إلعالقإت إلمؤذية بحيإتك. 

نح بعينهإ:   قإلت وإلدمع يي 

ي نإقصة،  -
هنإك عالقإت ليس بيدينإ ؤنهإؤهإ، جميعهم يرونن 

ي نإقصة وعي وثقة. 
إ أنن 

ً
 وخضوعي للعالج إلنفشي جعل لديهم يقين

توقف إلطبيب عند هذإ إلحد ولم يستكمل نقإشهإ، علم أنهإ 

 هإر ؤذإ إستكمل ضغطه عليهإ. ستن

 سإدًسإ: تظن إلجميع معهإ وتكتشف أن بعض إلظن ؤثم. 

 رأي إلطبيب: 

إ، وبي   هذإ وذإك  -
ً
إ ويموت وحيد

ً
إ، إؤلنسإن يولد وحيد

ً
حق

ة طيبة.  ك بصمة جميلة وسي 
 يحإول أن يي 

هإ.  إ منهإ ألنهإ إل تملك صديقة غي  ة مي   سإبًعإ: تتحمل غي 

 رأي إلطبيب: 

ن إلفتيإت َيغْرن من صديقإتهن إلمقربإت، لكن عىل كثي  م  -
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إ، من إلممكن أن تكون  ً إ صديقتك تحبك كثي  حد علمي أن مي 

هنإك غبطة ورغبة منهإ أن تصل ؤىل مإ تملكينه من أرسة ومإل 

. إبتسمت نور وقإلت:   ومعجبي  

؟! أنإ غي  مرغوب بوجودي!  -  أي معجبي  

 إلطبيب بثقة: 

للكثي  من إلشبإب، لو كنت شإًبإ إل، بل نور مندور حلم  -

وجتك عىل إلفور.   بعمرك لي  

 ضحكت معه وإستكمال إلجلسة. 

إ: تحب وإلديهإ حًبإ مرضًيإ، وستموت ؤذإ فقدت أحدهمإ. 
ً
 ثإمن

إ مرضًيإ، فال بد أن 
ً
رأي إلطبيب هو أنهإ تتعلق بمن حولهإ تعلق

يتوقع كل منإ فقد أي ؤنسإن بأي لحظة، إلفرإق قإتل موجع 

ي لحظة. مفجع
 
 ، لكن هذه هي إلحيإة، تفن  ػ

 تإسًعإ: وحيدة. 

رأي إلطبيب هو أن نور ليست وحيدة، بل بدإخلهإ فجوة لم 

ينجح بمألهإ وإلدإهإ وصديقتهإ وكريم أو حن  يإرس، فدإئرة 

، لكن جميعهم يحبونهإ سوى يإرس  معإرفهإ ضيقة ؤىل حد كبي 

 إلذي إل ترى هي حيإتهإ سوى به ومعه. 

بته عن يإرس، فتعجب إلطبيب من تنإقدهإ، كيف أمإ عمإ كت

إ أنه ليس لهإ؟! تكإبر 
ً
ي إلوقت نفسه، تعلم جيد

 
تريد إلعودة له، وػ

إ. كتب 
ً
إ غإمض

ً
بقتل روحهإ بيدهإ، ممإ دفعه بإلشك أن هنإك شيئ
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ين مرة:   لهإ جملة وطلب منهإ أن تكررهإ وتكتبهإ عشر

 أن أحب أنإ أستحق إلحيإة، وأتعهد أمإم نفشي وأمإم هللا»

ي 
 «.نفشي وأعيش بكرإمن 

***** 

خرجت نور من عيإدة إلطبيب، فخبط كتفهإ بكريم، فغمز لهإ 

 وهو يقول برقة: 

ئ إلكون هنإ.  - ي تضن 
 نور إلن 

تذكرت حي   قإل لهإ أن هنإك أمًرإ هإًمإ يريد ؤخبإرهإ ؤيإه، 

 ثم قإل... 
ا
 فسألته عنه، صمت قليًل

 ***** 

 

 

 

 

 

 

  

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


174 

 
 إستكإنة                      

 
 

 

 

, كن حذًرا احذر أن تكشف حالك بتصزف جنٌنُ

 كُ ال ختشز الكثري بدافع خٌفك ون الٌحدّ.
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 انفصم اخلامس وانعشرون

 كريم: 

إ وأعود ؤليِك.  -
ً
، سأعظي للطبيب شيئ

ا
ي قليًل

 إنتظرين 

إ من أن يرإهإ يإرس، 
ً
ي قمة إلرعب خوف

 
ل وهي ػ أخذهإ ؤىل إلمي  

هإ  ي طريقهمإ أخي 
 
ء، وػ ي

فهي تحإفظ عىل مشإعره رغم كل شر

ي كذبهإ عليهإ منذ أن إلتؼ   بمرض وإلده وأن
هذه هي إلكذبة إلن 

، فمن يعش معإنإة  معهإ، تقبلت كذبته وهي مطمئنة ؤىل حد كبي 

إلمرض إلنفشي من إلصعب أن يجرح مشإعر مريض آخر ولو 

يإ  بكلمة أو ؤشإرة بجنون، فإلمريض إلنفشي قد يصإب بهستي 

 بمجرد أن يقول أحدهم له أنت مجنون. 

 أجإبته نور برضإ: 

ء منذ  - ي
فت لك بكل شر ي بإلحقيقة، فأنإ إعي 

ن  ولمإذإ لم تخي 

 إلبدإية؟

 إبتسم ورفع حإجبه، غمز بعينه وقإل: 

ي  -
ي أمإمي إآلن ليست صديقة قديمة، ليست صديقن 

ألن إلن 

ي رأيتهإ من قبل. 
ي إلعمل، إل هي ليست نور إلن 

 
 ػ

ي 
 ولكزته وهي سعيدة بكم إلمشإعر إلن 

ا
إحمر وجههإ خجًل

 إ دون مقإبل. أعطإهإ له
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دلفت إلشقة وهي متخبطة إلمشإعر، فكريم يجذب إنتبإههإ 

ويحرك مشإعرهإ، يزلزل أنوثتهإ بإهتمإمه، ويإرس مإ زإل يستغل 

عشقهإ، يضغط ويجرح يقسو ويبعد، بل ومإ زإل إلعإئق إلذي 

إ 
ً
يقف أمإمهمإ قإئًمإ، )آسيإ( فكرت للحظإت ورفعت شفتيهإ حزن

ق جبهتهإ، إنتظرت حن  منتصف عىل حإلهإ، وضعت يدهإ فو 

إلليل، وكلمإ تذكرت حديث كريم تبتسم، أصإبتهإ حإلة من إلقلق، 

ضيه،  هل يإرس غإضب منهإ لرفضهإ مقإبلته؟ تفكر مإذإ تفعل لي 

إت إلمرإت، لكنه إختؼ   إتصلت به لم يجب، كررت إتصإلهإ عشر

، لم تجد وإل وسيلة لتتوإصل معه، فكرت ؤىل َمن 
ا
ثإنًيإ ثإنية

شت سجإدة إلصالة وزينت وجههإ إلمالئكي بحجإب  ستلجأ، فإفي 

أسود وبكت سإجدة، ألقت كل همومهإ عىل هللا، بكت حن  

ح قلبهإ ثم نهضت ولملمت سجإدتهإ وهي مطمئنة ؤىل حد   إنشر

إ لتأخذهإ ؽي تبؼ  معهإ هذه إلليلة، لملمت  ، جإءت مي  كبي 

ي قمة غضبه، فهو كأي أب إل 
 
يقبل أن تنإم أشيإءهإ ووإلدهإ ػ

 ، فتإتإن وحدهمإ، لكنهمإ أقنعإه بأخذ رويدإ معهمإ ؽي يطميئ 

ل به  ي مي  
 
إ تخجل من إلنوم ػ فوإفق عىل مضض، فرغم إلقرب مي 

رجل غريب، حن  لو فعلت ذلك من قبل، إل تريد أن تكون ثقيلة 

ي بينهم يبؼ  غريًبإ عنهإ، 
عليهم، فخإلد رغم مشإعر إألبوة إلن 

إ هإتفهإ لتأخذ سهرت مع صديقتهإ  حن  إلصبإح ثم طلبت من مي 

ت مالمحهإ دون مقدمإت،  إ، وفجأة تغي  ً منهإ نغمة أعجبتهإ كثي 

إ عن سبب غضبهإ، تنكر بشدة مإ رأته، كإن صإدًمإ لم  تسألهإ مي 

 تتخيله، لم تتوقعه أو يخطر ببإلهإ يوًمإ مإ. 
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ف لوإلديه، يتحدث دون خوف، يبتسم ويتفقد  كريم يعي 

ف لوإلديه بفعلته  ردود  أفعإلهم، يقول بثقة وكأنه طفل صغي  يعي 

 بإلمدرسة: 

ة مإ كنت عىل  - ألول مرة أشعر بهذه إلمشإعر، إل أنكر لفي 

ء آخر، ؤنسإنة  ي
عالقة بفتإة، كإنت عالقة مرهقة، لكن نوًرإ شر

ميم مشإعر   ي لي 
، قلبهإ يحمل من إلحب مإ يكؼ  جميلة ؤىل حد كبي 

 ، ة زرعت بدإخىلي ي بخي  إآلن، كل كثي 
، )أشإر بيده(.. لكنن  ي

بطفولن 

ي قلبهإ وأن تشؼ  تمإًمإ 
 
مإ أتمنإه أن تدعوإ ىلي أن أحظ  بمكإنة ػ

 ألصإرحهإ بمشإعري. 

 أخذته وإلدته بي   ذرإعيهإ: 

ي قلبك.  -
 
إ ػ

ً
 ؤذن سأبدأ أغإر! نور ستأخذ مكإن

ي إلكون 
 
هإ أنه مهمإ حدث لن يأخذ ؤنسإن ػ فإبتسم وأخي 

إ، فألول مرة يشعر أنه قريب ؤىل هذإ مكإنهإ، أمإ 
ً
وإلده فكإن سعيد

إلحد من كريم، يتحدث أمإمه دون خوف أو خجل، يشعر بأبوة 

 حقيقية. 

***** 

نور تتقلب بإلفرإش وهي غي  مستوعبة مإ يحدث.. لَم هذه 

إ؟ مإ إلذي يربطبهإ بيإرس؟ ومإ إلذي يقسم  إلرسإئل عىل هإتف مي 

ي ؤيإه؟ هل هن
ن  ء بينهمإ؟ إعتدلت ولكزتهإ عليهإ أإل تخي  ي

إك شر

 فنهضت بخوف. 
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؟ أريد أن أنإم!  - ي

 مإذإ يإ نور؟ لَم تلكزينن 

 زفرت نور وهي تتحدث بغضب: 

من  أرسل ؤليك يإرس هذه إلرسإئل؟ ومإ إلذي يربط بينكمإ؟   -

؟ ي
ين   كيف يجرؤ أن يتغزل بك؟ وكيف إل تخي 

إ بصوت يفوق صوت نور:   مي 

ي من -
إلممكن أن أنظر ؤىل مثل هذإ  يتغزل بمن؟ أتظني   أنن 

إلرجل! إل أنظر ؤىل بقإيإ إلرجإل، لست مثلك، لن ترض  ؤنسإنة، 

ي ؤنسإنة عىل وجه إألرض أن تعجب بهذإ إلشإب! 
 وأؤكد حدينى

 نور بغضب: 

 أنإ لست ؤنسإنة بنظرك ؤذن!  -

إ ؤليهإ أن تخفض صوتهإ، وقإلت وهي تشي  بإصبعهإ  أشإرت مي 

 ؤىل نور: 

 ولكن ؤنسإنة مهإنة. أنِت ؤنسإنة  -

سمعت رويدإ صوتهمإ وهي بإلمرحإض إلمجإور للغرفة، 

فدفعت إلبإب بقوة ودلفت، أمسكت بشعر نور وهي غإضبة، 

ب  هإ بكل مإ أوتيت من قوة:   ترص 

 كيف عرفِت رقم يإرس يإبنة مندور؟!   -

 مإذإ ستفعل بعد أن كشفت حإلهإ؟! 
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ي رد منإسب علي
 
ي قمة غضبهإ، وهي تفكر ػ

 
هإ، تلعثم وإلدتهإ ػ

إ بإنتصإر:   لسإنهإ فقإلت مي 

 ؤذن عرفت رس سعإدتك إأليإم إلمإضية!  -

فوضعت نور هإتفهإ بحقيبتهإ ورحلت وورإءهإ وإلدتهإ ترصخ 

 بوجههإ: 

ي هذإ إلوقت؟ -
 
 ؤىل أين ستذهبي   ػ

إ من وإلدتهإ، إنتظرت حن  موعد عيإدة طبيبهإ 
ً
فعإدت خوف

جههإ، وقإلت له وهي وذهبت ؤليه وعالمإت إلخوف ترتسم عىل و 

 ترجف: 

ت  - ي أخي 
ب ثم إختؼ  ككل مرة، بغبإنئ  ؤىل يإرس، إقي 

ُ
عدت

ي 
 
ي أموت ػ

ي عقإًرإ يجعلن 
.. أرجوك أعطن  ي

.. سيقتلن  ي .. ستخي  أن  أمي

 إلحإل! 

طلب منهإ أن تهدأ وأعمل إلمسجل عىل موسيؼ  معينة، بكت 

 وهو يحإول أن يصل معهإ ؤىل نقطة فإصلة، وسألهإ: 

؟مَم تخإف -  ي  

 أجإبته: 

ي مإ زلت أتحدث مع يإرس.  -
 أخإف أن تقول أمي لوإلدي أنن 

 إلطبيب: 

ته بذلك؟ -  ومإذإ لو أخي 
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-  ! ي

 سيقتله ويقتلن 

 إلطبيب: 

 مإذإ سيحدث لو قتلكم؟ -

 نور: 

-  . ي
ي غإضب من   سأموت وأن 

طلب منهإ أن تفكر بآخر مإ يمكن حدوثه لتتخلص من 

و مقإبلة مع من هو خوفهإ، حن  إلموت إل يستدعي إلخوف، فه

أرحم من جميع إلخلق، هدأت ؤىل حد كبي  بعد أن سمح لهإ 

ي أثنإء إلجلسة، رفضت 
 
إلطبيب أن تبكي حن  تشعر بإرتيإح، وػ

ي قمة 
 
تمإًمإ إلتحدث مع إلطبيب أو قول مإ يطلبه منهإ، فهي ػ

 خوفهإ، وخجلهإ من نفسهإ، أعطإهإ ورقة وطلب منهإ أن تكتب: 

ي أستأهل  )أنإ محتإجة ؤىل أن
أحس وأصدق وأمإرس، ؤنن 

)... ي ؽي وطإ لحسإن 
 رسر

 فقإلت: 
ا
 إمتنعت عن إلكتإبة، فطلب منهإ أن تسإعده قليًل

ي إلكون.. ؽي أستمع ؤىل كلمإت جميلة   -
 
ؽي أعيش كأي أثن  ػ

 . ي بحإىلي
 تزيد من ثقن 

إكتؼ  إلطبيب بهذإ إلقدر وأنه إلجلسة بعد أن كفكفت 

 دمعهإ وخرجت مبتسمة. 
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إ ووإلدتهإ بإنتظإرهإ عىل أحر عإدت نو  ل فوجدت مي   
ر ؤىل إلمي 

من إلجمر، طلبت منهمإ أن تدعإهإ وشأنهإ، إتصلت بوإلدهإ 

طلبت منه أن يقإبلهإ بأقرب مكإن، فهي تحتإج ؤىل إحتضإنه 

ي تمإم إلسإعة إلخإمسة، 
 
ئ به من إلعإلم إلمخيف، أن  ؤليهإ ػ لتختن 

ت هي لتبتإع زجإجة شعرت بإلعطش، فوضع سيإرته جإنًبإ ونزل

 ميإه غإزية وأخرى معدنية، فحدث مإ إل يتوقعه! 

 ***** 
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 الإهانة في الحب. االستكانت:

لك للإهانة قد يضعك محلًا للشك، يظنون أنك قدمت  ُّّ تحم
 تنازلات عديدة لم تفكر أنت بها يومًا ما.
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 انفصم انسادس وانعشرون

 

ي إلشإرع ترفع شفتيهإ ؤىل أعىل، إ
 
لبشر من حولهإ نور تقف ػ

ثر بأذن إآلخر، نزل  ون ؤليهإ بسخرية، وكل منهم ييى يضحكون، يشي 

 خإلد من إلسيإرة ليفهم مإ يدور، سألهإ: 

 مإذإ بك يإ نور؟ مإذإ فعلِت ؽي يضحكون؟ -

إغرورقت عينإهإ بإلدمع وهي تقسم أنهإ كإنت هنإ، كإنت هنإ، 

 أخذهإ من يدهإ ؤىل إلسيإرة، سألهإ بفضول: 

 كنِت تتحدثي   يإ نور؟! مع من   -

 فأجإبت: 

ي بإلفشل وإلخوف من كل  -
، إتهمتن  ي

سيدة عجوز صفعتن 

ي إل أستحق إلعيش، وحي   وددت أن أرد عليهإ 
ء، قإلت ؤنن  ي

شر

ي إستيقظت فجأة من غفلة، 
إختفت فجأة، نظرت حوىلي وكأنن 

؟  ي ، أإل تعلم أين ذهبت أن  ون ؤىلي فوجدت إلنإس يضحكون ويشي 

 ف لَم تقول ىلي كل هذإ. هيإ نبحث عنهإ لنعر 

أشإر ؤىل شفتيهإ ؽي تصمت، وضع رأسهإ فوق صدره وقإل 

 بحنإن: 

، كنِت تحإدثي   إلهوإء!  - ي
 لم يكن أحد أمإمك إبنن 
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ي صوتهإ إلذي لو 

بكت وهي تكتم ضخإتهإ، تفتح فمهإ ؽي يخؼ 

ل، أعطإهإ دوإءهإ  خرج لزلزل إلكون، أخذهإ وإلدهإ ؤىل إلمي  

ة يعبث بخصالت شعرهإ، يتفقد وجلس بجوإرهإ وهي نإئم

 أن تكون محمومة ؽي يعتي  مإ حدث مجرد 
جبهتهإ، يتمن 

 تخإريف، لكنهإ فقط مخدوعة موجوعة. 

***** 

فت   إ، إل تدركإن مإذإ أصإب نوًرإ، فإعي 
ً
إ ورويدإ تقفإن بعيد مي 

إ عن  ته مي  كل منهمإ لخإلد بمإ حدث قبل أن تخرج نور، أخي 

مالمحهإ يطلب منهإ أن يقإبلهإ، فهو رسإلة يإرس لهإ وهو يتغزل ب

 
ا
ء غإمض، صمتت قليًل ي

حي   رآهإ ألول مرة شعر تجإههإ بشر

 وقإلت: 

 عىل حديثه هذإ.  -
ُ
 لم تَر نور كيف رددت

إ ليست سإذجة أو مسكينة كنور، بل هي وإعية تمإًمإ بمإ  فمي 

طة وتطلب منه ؤقرإًرإ  تقول، هددته أنهإ ستأخذ إلرسإلة ؤىل إلشر

رض بعد أن عنفته وطإلبته بإإلبتعإد عنهإ وعن بعدم إلتع

 صديقتهإ، إستكملت حديثهإ وهي تقول: 

بتهإ وإلدتهإ إزدإد بكإؤهإ، ونإمت وهي تضم  - بعد أن ض 

 قدميهإ وكأنهإ متقوقعة بحإلهإ. 

ي 
 
ي هذإ إلعمر وػ

 
ب  هإ وهي ػ نظر خإلد ؤىل رويدإ بلوم، كيف ترص 

، هي تقسو ؽي ترى هذه إلظروف؟ فرويدإ مختلفة تمإًمإ عن خإلد 
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إبنتهإ بأحسن حإل، أمإ خإلد يحن ويحن ويدلل حن  أفسد كل 

بية هي  ي إلي 
 
ء بخوفه عليهإ، وإإلثنإن مخطئإن، فإلوسطية ػ ي

شر

 إلحل إألمثل. 

دلف ؤىل غرفة نور ليسألهإ من أين علمت برقم هإتف يإرس، 

 فسمع صوت هإتفهإ يدق، ؤنه كريم، أجإب خإلد: 

ئ جدإ.  -  نور وضعهإ سن 

، فطلب من خإلد أن يرإهإ، لكنه رفض  شعر كريم بخوف دفي  

، فهي ليست جإهزة لمقإبلة أي  ي إليوم إلتإىلي
 
إ ػ

ً
وأعطإه موعد

شخص، إستيقظت وهي تعبث بعينيهإ، فطلب وإلدهإ أن تغسل 

ي ؤليه ؽي يتحدث معهإ بأمر هإم، فعلت، وعإدت، 
وجههإ وتأن 

 سألهإ: 

 من أين علمِت برقم يإرس إلجديد؟ -

 أجإبت بخبث: ف

 رأيته عىل برنإمج توضيح إألرقإم.  -

لم يصدقهإ، فقرر أن يرإقب ترصفإتهإ من بعيد، ليعلم هل عإد 

 .  يعبث بقلبهإ وعقلهإ من جديد أم هو مخظئ

***** 
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ي مرإحل 

 
كريم يعبث بصور قديمة، تفقد صوره مع تإمر ػ

وج من فتإة  عمرهم إلمختلفة، تذكره حي   كإن يمزح معه أنه سيي  

عسكري إلمرور، لسخريته من إلجميع، إل يعجبه أحد، مسح  تشبه

عينيه بيده وترحم عىل صديقه، بل أخيه تإمر، دخل وإلده فقبل 

 آخر 
ا
جبينه وإعتذر له أنه لم يسمح لوإلدته أن تنجب له طفًل

 ليؤنس وحدته، فربت كريم عىل يده وقإل بإبتسإمة تعتىلي إلدموع: 

، أصبحت أحبك وتعو  - ي ي وأن 
إ عمإ سبق. أنت أح  ً ي كثي 

 ضن 

إطمأن وإلده بعد أن سمع منه هذه إلكلمإت، فكلمة وإحدة 

 قإدرة عىل تغيي  حإلته إلنفسية. 

***** 

نور تقف أمإم وإلدتهإ، نظرإتهإ لم تخُل من إللوم وإلخوف، 

طلبت منهإ وإلدتهإ أن تجلس فجلست عىل طرف إلمقعد وهي 

 تضم ذرإعيهإ، تحدثت رويدإ: 

ف من إلهوإء إلطإئر أن يهمس بأذنك، لم أنإ وإلدتك، أخإ -

 
ا
، وإآلن سأسألك سؤإّل ي

، أخإف عليك حبيبن  يحبك أحد مثىلي

ي بكل ضإحة، لن أؤذيك مهمإ كإنت إؤلجإبة. 
 وتجبين 

كإن إلسؤإل صإدًمإ ؤىل درجة جعلت نور تفتح فمهإ وتصمت 

 تمإًمإ. 
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 لم تتعجب وإلدتهإ من صمتهإ، روت لهإ مإ حدث: 

وإلدهإ، حينهإ علم وإلدهإ بإألمر فرإقبهإ حي   تعرفت عىل  -

وهي تقإبله، وأخذ رجإل إلعإئلة ليلقنوه درًسإ لم ينسه، حينهإ 

وقفت رويدإ أمإمهم وبيدهإ سكي   توجهه نإحية صدرهإ وهي 

إ ستقتل حإلهإ، وكإن هذإ إألمر 
ً
تهدد إلجميع ؤذإ لمس أحدهم خإلد

إلعإئلة وصمة عإر لوإلدهإ بعد أن وقفت أمإمه صوب رجإل 

 جميًعإ. 

 إستكملت وإلدمع يكإد يقفز من عينهإ: 

إ،  -
ً
ي إلليلة نفسهإ مع وإلدك بعيد

 
ي بإلوأد، فهربت ػ

هددون 

ء ورإء  ي
ء، تركت كل شر ي

جئت معه ؤىل إلقإهرة، وبدأ من إل شر

ي إلنفسية 
إ يستحق إلتضحية، حينهإ حإلن 

ً
ظهري وهربت، ألنه حق

إ، وإلدك يدخر إلمإل ليبتإع  ً ي ونعيش حيإة تأثرت كثي 
ىلي دوإنئ

ي 
 
إ، عمل ػ ً ة يمألهإ إلحب، تعب وإلدك كثي  ي شقة صغي 

 
بسيطة ػ

ي 
 
ي وخوػ ة تعن 

من أن  -حي   حملت بك-مجإإلت عديدة، تحمل في 

ي إلتسعة 
 
ي تنإولتهإ كل يوم ػ

ة إألدوية إلن  ي مشوهة من كيى
تكون 

إ 
ً
أشهر، مرت علينإ كسنوإت عجإف، إلرعب جعلنإ إل ننإم خوف

، كنت مريضة، كنت أرى فتإة عليك، لكن  ي
ليس بيدي يإ إبنن 

، كنت أرتعب من إلمكوث وحدي ولو  ي
ي وأنإ وحدي تنهرن 

بن  ترص 

ي أنهإ 
ة إل بأس بهإ حن  أثبتت ىلي طبيبن  ي لفي 

لدقيقة وإحدة، إلزمتن 

، رأيتهإ هنإك تنظر ؤىلي  ي
ي عيإدة طبيبن 

 
رسإب، ذإت يوم كنت ػ

ي دون  نظرإت مرعبة، كإن دوري لم يأِت بعد، دلفت
غرفة طبيبن 

ي مغي ؽي ترإهإ، 
إستئذإن وأنإ أمسكهإ من يدهإ أطلب منهإ أن تأن 
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وكإنت إلمفإجأة، هذه فتإة تتنإول إلعالج عند إلطبيبة نفسهإ، 

ي أخشإهإ. 
 رأيتهإ تجسدت أمإمي إلصورة إلن 

 وحي  

بكت كل من رويدإ ونور، روت لوإلدتهإ مإ حدث بإلشإرع وهي 

أقش أن يرى إلمرء أشيإء ليست وإقعية  مع وإلدإهإ، فضمتهإ، فمإ 

ي إلعإلم 
 
، يجد حإله ػ ويسخر منه من حوله دون رحمة، دون وعي

، أغلقت فمهإ 
ا
لزل دإخلًيإ، رفعت رويدإ ذقنهإ قليًل إ، يي  

ً
وحيد

 وبكت حشة عىل مإ شعرت به إبنتهإ. 

 سألتهإ نور: 

ي أو غي   -
ّ بإرإدن   أمي تظني   أن يإرًسإ إعتدى عىلي

ا
هل فعًل

 لك؟ذ

 رويدإ بثقة: 

ي مكإنك يوًمإ مإ، كإن سؤإىلي حقيقيإ، فأنإ وضعت  -
 
لو لم أكن ػ

ي موقفك نفسه، لكن مع رجل يستحق إلحب وإلتضحية. 
 
 ػ

 ثم إستكملت: 

-  ، ي
أخذنإ وإلدك أنإ وأنِت ؤىل وإلدي ألعتذر له عىل مإ بدر من 

، وحي   أنجبت وعرفت معن  كلمة أبنإء، ندمت  ي
لكنه لم يسإمحن 

 خإطر وإلدي أمإم إلرجإل، لكن إل دإعي للبكإء عىل كش عىل كش 

ي هللا عىل مإ فعلته. 
 إلخوإطر، فليسإمحن 

 فدق هإتفهإ. 
ا
تإح قليًل  دلفت نور غرفتهإ لي 
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فجأة تنهض من غفلتك نادمًا على كل ما  صحىة الحب:
فعلته، لتحظى بالحب بعد أن تيقنت أنك قدمت كل ما 

الكيل، حينها تصحو وكأنك من  بوسعك، تحملت حتى طفح
 أهل ال كهف، نائم دون أن تشعر.
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 انفصم انسابع وانعشرون

 عليهإ ويحكي لهإ تفإصيل يومه، يسألهإ عن 
كريم يطميئ 

ي 
 
ي ؤليهإ وهو مشور، إتفق معهإ أن تتنإول معه إلغدإء ػ

حإلهإ، يصغ 

 ثم وإفقت، فهي بدأت تشعر بلذة 
ا
، فكرت قليًل إليوم إلتإىلي

ي إإلهتمإ
 
م، هذإ إلذي تمنته طيلة عمرهإ لكن من شخص آخر. وػ

ل  ي نهإية إليوم عإدت ؤىل إلمي  
 
، مر إليوم كأي يوم، وػ إليوم إلتإىلي

تدي أجمل ثيإب لديهإ، ولم تضع نقطة مكيإچ وإحدة، خرجت  لي 

وهي مطمئنة وتشعر بإإلنتصإر، فهي من وجهة نظرهإ تخون يإرس 

ليأخذهإ ؤىل هنإك، إلسإئق إلذي فضل آسيإ عليهإ. ركبت تإكشي 

ي تحفظه 
يرتدي غطإء رأس يحجب وجهه، غي  مسإر إلطريق إلن 

هي تمإًمإ، سألته لَم يسلك هذإ إلطريق، فأغلق إلسيإرة بإلكإمل، 

إ، فأشإر ؤليهإ أن تصمت وكشف وجهه، يإإإرس 
ً
تعإلت أنفإسهإ خوف

هو من يقود إلسيإرة! لم تعرف طبيعة مشإعرهإ حينهإ نزل من 

ي مكإن يسوده إلظالم، نزلت هي ورإءه تسأل بفضول عن إلس
 
يإرة ػ

ب هإمًسإ بأذنهإ:   سبب أخذه لهإ بهذه إلطريقة، فإقي 

 أحبك يإ نور!  -

تذكرت حديث إلجميع، كيف يحبهإ وهو فعل كل ذلك 

 ليتخلص من خطبتهمإ، فتحدثت بطالقة: 

ي نصف مإ أستحق، أنت  -
ي يوًمإ مإ، لم تعطن 

إل، لم تحبن 

ء. ؤنسإن أ ي
، ترغب بتملك كل شر ي

 نإن 
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ب منهإ وحإول أن يقبلهإ وتحسس ظهرهإ، شعرت بغرإبة  إقي 

إ وهو ورإءهإ 
ً
ترصفإته فرصخت، لم يسمعهإ أحد، جرت بعيد

إ، أخرجت هإتفهإ من 
ً
يحإول أن يمسك بهإ وهي إل تفهم شيئ

 مالبسهإ وإتصلت بكريم وهي ترصخ بخوف: 

ي ويحإول إ -
.. يإرس خطفن  ي ، أرجوك، إلحق ن  إلعتدإء عىلي

ي أرجوك!  ي أن يلحق ن  ي أرجوك، أخي  أن 
 إلحقن 

جن جنون كريم بعد أن أغلقت نور إلخط فجأة، إتصل بخإلد 

ه بمإ حدث، فألؼ  كوب إلشإي إلذي يحتسيه  بشعة وأخي 

إ 
ً
بإلحإئط ونزل بشعة جنونية، أخذ كريم ؤىل إلقسم ليقدم بالغ

ي عىل هإتف كر 
ي تأن 

 يم تسجل تلقإئيإ. بمإ حدث، فإلمكإلمإت إلن 

***** 

نور مإ زإلت تقإوم يإرس إلذي جن جنونه حي   طلبت من كريم 

ة فدفعته بقوة،  خصيََص أن ينجدهإ منه، أحكمهإ بخإنة صغي 

سقط عىل حجر فسإل إلدم من وجهه وفقد إلوعي تمإًمإ، ضخت 

 بخوف: 

 يإإإإرس! أرجوك إنهض يإإإإرس!  -

دهإ عىل إلفور، أخذت هإتفهإ منه، فتحته وتحدثت مع وإل

خإلد يجلس أمإم إلضإبط، فجأة إتصإل من هإتف نور، أمره 

إلضإبط أن ينتظر حن  يتم مرإقبة هإتفهإ لتحديد مكإنه بإلخريطة، 

 ، إ بأمر إلضإبط، جلست تبكي وتبكي
ً
إتصلت بكريم لم ُيِجب أيض
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، تمكن إلخوف منهإ، إتصل  حن  جإء من بعيد كلب أسود كبي 

 ر: وإلدهإ فأجإبته بذع

-  ! ي ي أن 
، قتلت يإرًسإ، أرجوك إلحقن  ي ي أن 

، إلحقن  ي  أن 

ظل معهإ عىل إلهإتف حن  وصل ؤليهإ هو وعربة إؤلسعإف 

ئ بوإلدهإ رعًبإ، نظرت  طة، أخذت إؤلسعإف يإرًسإ، ونور تختن  وإلشر

كه بعد أن  ؤىل سيإرة إؤلسعإف، تفكر هل تذهب مع يإرس أم ستي 

ر وإلدهإ بيده إل، وأعطإهإ حطم بيده آخر جزء كإن له بقلبهإ. أشإ

هإتفه لتشإهد إلفيديو إلذي أرسله ؤليه يإرس، أغمضت عينيهإ من 

قسوة إلموقف، تأكدت من خروجه من قلبهإ ؤىل إألبد، فهي تقبل 

منه أي ؤهإنة سوى إإلعتدإء عليهإ جنسيإ، أمإ أن يكشف هذإ إألمر 

 أمإم وإلدهإ وضحكإت أصدقإئه إل يمكن أن تتحمله، فرغم كل

إ من هذه 
ً
ء لديهإ كرإمة، لو ستدهس قلبهإ لن يدخل مجدد ي

شر

ي 
 
لؼ  ػ

ُ
إللحظة، كل مإ جإل بخإطرهإ، مإذإ لو مإت يإرس، ست

 إلسجن؟! 

طة وإلدمع يغرق وجههإ  أخذهإ إلضإبط ؤىل سيإرة إلشر

ونظرإت إلخذإلن بعي   وإلدهإ، تتمن  إلموت أفضل من أن يرإهإ 

 وإلدهإ بهذإ إلمنظر. 

***** 
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ي إلمشؼ  
 
حركة رسيعة وتوتر، أخذ إألطبإء يإرًسإ بشعة ؤىل  ػ

غرفة إلعنإية إلمركزة، نور مصإبة برعب، إتصل وإلدهإ بطبيبهإ 

ي هذإ إلموقف، تحدث معه بصوت يشبه إلبكإء: 
 
إقبهإ ػ  لي 

-  . ي
 سأعطيك كل مإ أملك من أموإل مقإبل ؤنقإذك إبنن 

مض نور كلمإ نظرت ؤىل يديهإ وإلحديد إلذي يلتف حولهإ تغ

عينيهإ وتبكي بحرقة، سإعإت رتبية مرت عىل إلجميع، نور تدىلي 

إفإتهإ أمإم إلنيإبة، كريم يقف بجوإرهإ، يسإندهإ كظلهإ، خإلد  بإعي 

ي قمة حزنه وخوفه عىل إبنته وخجله ممإ يحدث. 
 
 ػ

 حيإ ؽي تعإقبه عىل مإ 
آسيإ تقف أمإم غرفة يإرس تتمن  أن يبؼ 

جودهإ بحيإته، خرج إلطبيب من فعل مع إبنة مندور، متنإسًيإ و 

 غرفة يإرس وسأل عن أهله، فهرول وإلده. 

 إلطبيب: 

-  . ، لكنه سيكون بخي  يف دإخىلي  هو مصإب بي  

طلبت آسيإ إلدخول له ؽي ترإه، فرفض إلطبيب تمإًمإ، سمح 

، فدلفت بعد أن طرقت إلبإب، لكنه لم  ي إليوم إلتإىلي
 
لهم بإلزيإرة ػ

ؤىل جوإره وإألسالك حول جسده، يسمع فهو نإئم تمإًمإ، جلست 

 تحدثت معه وكأنه يسمعهإ: 

إ من  -
ً
ب  ح مزيد سأتركك يإ يإرس، أنإ كنت مجرد فرصة لك لي 

ي ذهبت لتعبث  كة أن 
ي رسر
 
إلمإل، وبعد أن أخذت وضعك بإلعمل ػ

إ إل بأس به من 
ً
نت عدد بمشإعر نور ؽي تعود ؤليهإ بعد أن كوَّ
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ي إلبنك. )إ

 
بتسمت بحزن(، نحن إلعمالء وحسإًبإ كإفًيإ ػ

كة مندور لم تكن محكمة،   إلمخطئون، خطة وإلدي لإليقإع بشر

إ ؽي يشق أورإق  كة وِخدإعه مي 
ي زرع فإرس بإلشر

كإن يكؼ 

ي من يإرس لتتأثر  إ ؤىل تقرن 
ً
إلمنإقصإت، لكن لم يكن هنإك دإٍع أبد

ي عمله، كنإ مغفلي   جميًعإ. 
 
إ ويقرص ػ

ً
 نور فتشغل خإلد

 وجههإ، قإلت بحزن: إبتسمت وإألش عىل 

ي صنعتهإ من فتإت مشإعري أنإ ونور،  -
كتك إلن  أبإرك لك رسر

 أكإبر 
ُ
 أعلم أنه إل بد من تركك، كنت

ُ
إ، كنت

ً
أمإ إآلن سأتركك وحيد

ي لست ذليلة لك مثلهإ، لم ولن أحبك يإ 
وأعإند مع نور، لكنن 

ي تجإهك ولو دقة وإحدة.   يإرس، لم يدق قلن 

جوإره، خرجت من إلغرفة خلعت خإتم خطبتهإ، وضعته ب

 ورأسهإ شإمخ. 

 به نور 
ْ
وإلد يإرس ينتظر لحظة نهوض إبنه ؽي يفهم لَم فعلت

ت معه مرإحل إلحب كإفة، نظر ؤىل آسيإ  ذلك، فهو يعلم أنهإ عي 

 يسألهإ عن رس رحيلهإ، فربتت عىل كتفه: 

-  . ، إطميئ   سيكون بخي 

ي رحلت ؤىل إألبد من حيإة يإرس تإركة ورإءهإ ذنب نور 
إلن 

 جرحتهإ. 

***** 
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ي إلحجز لمدة أربعة أيإم عىل ذمة إلتحقيقإت، 
 
نور تمكث ػ

تنتظر لحظة خروج روح يإرس من جسده أو ؤفإقته ونجإتهإ من 

ي محنته. 
 
إ جإء ليقف مع خإلد ػ

ً
كهإ، وإلده أيض إلسجن، كريم لم يي 

ف أنه كإن  جوب، إعي 
ُ
، إستعإد يإرس وعيه فإست وبعد مرور يومي  

ي أرسلت له ؤيإهإ قبل أن يمزح معهإ وأ
خرج رسإئل إلشوق إلن 

ي آخر مرة، أكد للضإبط أنهمإ مإ زإإل عىل عالقة بعضهمإ 
يختؼ 

 ببعٍض، ومإ حدث مجرد شجإر بسيط، فسأله إلضإبط: 

 تقول نور ؤنك حإولت إإلعتدإء عليهإ!  -

ود:   أجإب بي 

ك عإئلتهإ   - كيف أعتدي عليهإ وهي عىل إستعدإد تإم لي 

؟  !وإلعيش مغي

ُووجهت نور بمإ قإله يإرس، مصدومة هي ممإ قإل، طبيبهإ 

يحإول تهدئتهإ، دموعهإ لم تتوقف للحظة، كريم مصدوم كيف 

عإدت نور ؤىل يإرس رغم وجوده معهإ وعدم تركه لهإ للحظة، 

إنسحب من إلقسم بعد أن كشت نور خإطره وأشعرته أن وجوده 

 يشبه إلعدم، وعدل عن قرإر زوإجهمإ. 

 ***** 
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الندم بمثابة اعتذار للذات عما اقترفناه بحقها، ل كن  النذم:
 لم ُيجدِ الندم بشيء، لم يمُح آثار الماضي مما حدث.
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 انفصم األخري

تنإزل يإرس عن إلمحرص  وأخي  إلجميع أنه كإن مجرد شجإر 

بينه وبي   حبيبته، رفض خإلد وطلب من إلنيإبة معإقبة نور، فهي 

 موعد ليست حبيبته، وبعد تجد
َ
د
َّ
حد

َ
يد إلحبس أربعة أيإم، ت

ي إلمحكمة. 
 
 جلستهإ ػ

ي جلسة إلمحكمة أمإم إلحضور: 
 
 وهنإك سألهإ وكيل إلنيإبة ػ

 هل كنِت عىل عالقة بإلمدعو يإرس؟ -

 أجإبت نور: 

هل هنإك محإكمة لقلب عشق بصدق؟ أنإ أستحق إلعقإب،  -

، كشت فأنإ أحببته حبإ لم يشهده إلعإلم، لم يقرأه أحد بإألسإط ي 

 ؤهإنإت، 
ُ
، قِبلت ي

إمي لوإلدي من أجله، حطمت مبإدنئ
قوإعد إحي 

، ؤذإ كإنت هنإك  ي
ي وكش خإطر عإئلن  وكإنت إلنتيجة كش قلن 

ي بإؤلعدإم جرًحإ، وذبًحإ، 
محكمة للعإشقي   فأنإ تمت معإقبن 

 دفعت ثمن كل لحظة عشق عشتهإ مع هذإ إلشخص! 

ي وقإل برصإم
 ة: ثرثرة بإلقإعة، فخبط إلقإض 

إءة نور مندور من إلتهمة  - محكمة! حكمت إلمحكمة بي 

إلمنسوبة ؤليهإ، وحبس إلمدعو يإرس بتهمة تضليل إلمحكمة 

وإؤلدإلء بمعلومإت مغلوطة مع وقف إلتنفيذ وغرإمة تقدر 

 بخمسة آإلف جنيه. 
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ء؛ قلبهإ  ي

خرجت نور مع وإلديهإ من إلمحكمة خإرسة كل شر

ي آخر جلسة لهإ 
 
مع طبيبهإ كإنت جلسة عالج وكرإمتهإ، وػ

 ، ي
جمإعية تضمهإ وزمالءهإ بإلعالج، ومن ضمنهم يوسف إلحلوإن 

وإلد كريم، وبطبيعة إلجلسإت إلجمإعية وجهت نور حديثهإ ؤىل 

 يوسف، زفرت وتحدثت بحنق: 

ء، إآلن نإدمة عىل كل مإ مررت  - ي
إ! خشت كل شر ً أنإ نإدمة كثي 

ي رإضية عن حإىلي هو عش
ي للكتإبة، هي مإ به، كل مإ يجعلن 

ؼ 

ي عإلم 
 
ي أحيإ حيإة أخرى مع نفشي ػ

ي وتجعلن 
ي من صمن 

يخرجن 

ي تلقنت 
ي عىل مإ مررت به ألنن   رن 

ا
، وإآلن أبتسم حإمدة ي خإص ن 

 درًسإ لن أنسإه أبد إلدهر. 

(إل تعِط قلبك لشخص يحإول كشه، فقط إهرب بمإ تبؼ  من  

 وحدتك(
ا
 كرإمتك وإبدأ من جديد متحمًل

إلجلسة، فدلف من بإب غرفة إلعالج إلجمإعي أنه إلطبيب 

كريم وبيده دفي  بشكل إلقلب أحمر إللون، أعطإهإ ؤيإه، فتحته 

فوجدت خإتم خطبة بدإخله، إبتسمت ونظر ؤليهإ، إلجميع 

ون ؤليهإ:   يشي 

ي يإ نور، كريم يستحق قلبك، هيإ نور، هيإ نور!  -
 وإفؼ 

خإلد يربت أوقفهإ صوت حنون يقبل يدهإ وجبهتهإ، نعم ؤنه 

 عىل كف كريم ويقول: 

-  . ي
 ستكوني   بأمإن مع كريم يإ إبنن 
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 تدخلت رويدإ بإلحديث وقإلت: 

إ.  -
ً
 أنإ موإفقة أيض

ت بوكيه ورد ألقته بيد نور وهي تبتسم وتفتح  إ فأحرص  أمإ مي 

 ذرإعهإ وتغمز بعينهإ: 

-  ! ي
ي يإ صديقن 

 وإفؼ 

ي يوم زوإجهإ يقف يإرس أمإم إلفندق إلم
 
قإم به وإفقت نور، وػ

ي تركته، خش  
إلزفإف يبكي بحشة عىل خسإرته حب نور وآسيإ إلن 

ء وفقد ثقة إلجميع بعد مإ فعله مع نور مندور، وإآلن جإء  ي
كل شر

ي قمة إلرضإ عن حإلهإ، تحإول إلبدء من جديد، 
 
عوض هللا، نور ػ

 .  ويإرس يقف مكإنه ويدفع ثمن عبثه بمشإعر إلبشر

 ة بي   كريم ونور. وإنتهت إلقصة ببدإية حيإة جميل

 

 
٤4/٥6 /٤6٥٢ 
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 شكر خاص

 د. أسمإء عبد إلوهإب عيش

 إستشإري إلطب إلنفشي وإلعالقإت إألرسية

 عضو إلجمعية إألمريكية للصحة إلنفسية

 عضو إلجمعية إلمرصية للصحة إلنفسية

ي ؤخرإج إلروإية بهذه إلصورة وإمدإدي 
 
عىل جهدهإ ػ

إ من وقتهإ ليخرج هذإ بإلمعلومإت إ ً ي كثي 
لنفسية إلكإفية وإعطإنئ

 إلعمل ؤىل إلنور دون معلومإت نفسية مغلوطة. 

 إهداء خاص

ي آدم.  ي كندة وصغي 
ن   ؤىل صغي 

ي إلحيإة. 
 
ي ػ

، إلجندي إلمجهول برحلن   وإلدإعم إألول ىلي

/ رويدإ زكريإ وتشجيعهإ ىلي عىل  ي
لن أنش دور صديقن 

 إستكمإل إلروإية. 
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