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 : إهداء 

 
 .. إىل تلك الروح اللي مل تعد بيننا...لذلك القلب الذى افتقده للغاية

 ..معها تشبه مجال النجوم وسط مساء صافية أايمىملن کانت 
 .. اقناع قلبی و عقلی ابختفائك كثريًاأحاول  

 ... !! واحد شئالقلب و العقل علی  يتفقو لکن للمرة األوىل 
 

  أنِت..؟ أين ..اتسأل دوماً 
  ألن اراِك مرة أخرى... ألن أحتدث معك.. ألن أنظر إليك..؟

 ...  و يظل العقل البشري رافض تقبل فكرة االختفاء األبدي
ال تعرف األموات..لكنك ستظلني حية بداخلي و لكنين نسيت أن القلوب 

 افتقدك حبجم هذا الكون و أكثر... ...  إىل األبد
 ...متنيت أن تكوين أول من يقرأ

 ... افتقدك أخيت
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مع صديق دربه على الشاطئ يتسامران ... وفجأة ُعكر صفوه مبجرد  وكعادته جيلس
به بل مبعىن أدق احرقه أن بدأ صديقه ابلتحدث ىف ذلك املوضوع الذى لطاملا اغض

فهو مل يعد حيتمل التحدث...وكلما حاول إهناء املوضوع عاد صديقه للحديث  ...!!
مرة اخرى ...وابلطبع احلق معه فكيف له ان يتحمل حديث صديقه عن حمبوبته هبذه 
الطريقة ...؟!كيف لعاشق السماح لٱخاه أن يغازل فتاته امام عينيه..!؟كيف لصديقني 

فتاًة واحدة وهى مل تدِر يوما ما يدور بقلبهما ..؟؟!! )فهل ضاق الكون بك أن يعشقا 
اي صديقى( ..فمنذ اول مرة عرف فيها حب صديقه ملن اضاءت عليه حياته منذ أن 
رآها ..وهو يشعر ابلنار تتأچچ ىف صدره بل ىف جسده أبسره ... فقبل أن خيرب صديقه 

منذ سنني مضت ,وٱنه حيلم بذلك اليوم الذى  أن تلك الفتاة هى الىت لطاملا حدثه عنها
يذهب هو واهله خلطبتها.....اسرع صديق عمره ليخربه أبنه حيبها ..أبنه ال يدِر كيف 

 ستكون حياته ان مل يكملها معها ..!! أى مصيبة هذه ..!؟
 

إبمكانه إال أن يصمت ويدع صديقه يكمل ذلك احلديث الذى ال  فلم يعد         
!! فكل مرة جيلس معه فيها يعود ليتطرق لذلك املوضوع ...وكل مرة يقرر هناية له ..

فيها أن خيربه احلقيقة ..و أن هذه هى الفتاة الىت احبها منذ أول يوم رآها فيه على 
الشاطئ منذ ما يقرب من أربع سنني مضت ...يعود ليتذكر أبنه هبذه الطريقة سيفقد 
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طوال حياته آخاه الثاىن ...ولكن كيف ألخ صديقه الوحيد ..صديقه الذى ظل يعتربه 
ٱال يشعر مبا يدور ىف صدر أخيه ..؟؟!...ٱمل يشعر يومًا ابألمل الذى ميأل قلبه .؟؟ أمل 
يالحظ الشرر الذى يتطاير من عينيه يريد الفتك به قبل التفوه بكلمة واحدة عن أمل 

طوال هذه السنني ...  حياته ..!!!وبعد ذلك اليوم قرر أن يصارحها مبا كتمه ىف صدره
خشية أن يسبقه صديقه وبذلك يكون قد خسر صديقه وحبيبته وحياته كلها .. 
وذهب يومها اىل منزله مبكرًا وظل طوال ليله يتذكر ذلك اليوم الذى رآها فيه ألول 
مرة وهى ملتحفة السواد يشع وجهها نورًا ..ومقلتيها تزرف عربات كاللؤلؤ الذى 

.!!...وجلست على الشاطئ وهى حتدق به وكاهنا تشتكى له خيشى سقوطه أرضًا .
مهها وأخذت تنهمر ىف البكاء .....وهو يراقبها من بعيد وال يقوى على رؤيتها هكذا 
وقد عرف أن والدها قد توىف يومها ومل يقدر أبدًا أن يذهب هلا ليخفف عنها ما هبا أو 

.حىت اعتاد أن أيتى كل يوم إىل الشاطئ حياول هتدئتها وظل يراقبها يومًا فيومًا فيوماً...
لرؤيتها من بعيد وهى جتلس مع صديقاهتا...ظل يفكر ىف كل ما حدث طوال السنني 

  !!.....املاضية حىت غرق ىف ثباٍت عميق

دقات قلبه املتسارعة خوفاً من أن يكون قد أتخر على موعد  مستيقظاً على         
ارتدى مالبسه ..وذهب إىل الشاطئ ولكنه مل جيدها ذهاهبا إىل الشاطئ ... قام مسرعًا 

... ظن أنه قد ذهب مبكرًا عن موعد ذهاهبا ...فبقى ىف االنتظار..ولكنهكلما مر 
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الوقت أكثر..كلما ازداد قلقًا من أال أتتى ...حىت مغيب الشمس وقتها فقط تيقن من 
عد أن رسم ىف خياله أهنا لن أتِت ... وعاد إىل منزله تزفه احلسرات وخيبات األمل ب

املشهد السعيد الذى بقى ينتظر حدوثه طوياًل...وظل يذهب كل يوم إىل الشاطئ 
لرؤيتها وإخبارها حقيقة مشاعره ....ولكنها مل أتِت .... حىت فقد األمل وظن أهنا لن 
أتتى ابدًا ... وقرر أن يذهب آلخر مرة لعلها أتتى أو يرى أحدًا من صديقاهتا فيسأل 

هلا ... وحلسن حظه ٱتت ...ولكنه بقى وامجًا ىف مكانه لبعض الوقت قد عن أحوا
يكون من فرحته أو رمبا ألنه سيتحدث معها ألول مرة آخريًا بعد كل تلك السنني 
....فأخذ يشجع نفسه للذهاب إليها ...وابلفعل أخذ يقرتب ويقرتب منها وسأهلا 

ة قليلة وصمتت لربهة فابتسم هلا :أتسمحني ىل ابجللوس ..؟؟ أخذت تنظر إليه ىف ريب
..فأطمئنت له قلياًل .. وقالت له:تفضل ..على الرحب والسعة .. أخذ يتلجلج ال 
يعرف كيف يبدأ او ماذا يقول ..؟؟!! فبادرت هى تسأله:ماذا سيدى أهناك شيئ تريد 

سؤالك قوله ..؟ فنظر إليها نظرًة خبأ ورائها كل ما حيمله قلبه... وقال:أان...أان أردت 
فقط ..ملاذا مل أتِت كل تلك الفرتة املاضية إىل الشاطئ على غري العادة ..؟؟ 
...تفاجأت من سؤاله وأخذت تنظر اليه وكأهنا تستنطقه ما جيول خباطره وقالت حبذٍر 
شديد:كان هناك شيئ قد شغلىن قلياًل ...فقال معلقًا على كلمتها األخرية:قلياًل 

دين كثريًا كثريًا جدًا....أخذت تنظر اليه وهى ال تدِر كيف ..أتقولني قلياًل ..بل تقص
لشخص غريب أن يتحدث معهاهكذا وكأنه يعرفها مند زمٍن ... ورمبا شعر هو انه قد 
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اخطأ عندما صرح بكلماته األخرية هذه ...فعاد ليكمل قوله: ... ولكن..أخري أم ماذا 
 !..؟؟

 

فابتسمت قلياًل وهى تدير يدها حنوه وتقول:نعم خري فقد خطبت اخلميس             
املاضى ....!!صمت ..اصابه وجومًا شديدًا من عمق الصدمة ..ُذهل ..تفاجأ 
وبدوأنن يشعر ..صرخ بوجهها..مااااذا..ماذا تقولني ...من الذى خطب..امتازحينىن 

.؟...وبدا وكأنه جمنوانً ال يشعر مبا ..?! قوىل..قوليها ..نعم نعم متازحينىن أليس كذلك .
يقوله .... فقلقت منه ..انتفضت من مكاهنا وهى تنظر إليه والدهشة تعلو وجهها 
...!! وقالت:سيدى أأنت خبري..؟؟ ماذا حدث أبك شيئ ..؟؟فأخذ يبكى 
ويقول:خبري..؟؟ كيف..كيف سأكون خبري .. آه وتسألىن ماالذى حدث ...أمل تدرى 

؟؟ أمل تالحظى نظراتى ..؟؟ أمل ..وأمل .. وأمل..؟! .... نظرت إليه وكأهنا ال يومأ ما ىب ..
تدِر كيف لشخص أن يتحول هكذا ىف دقائق معدودات فعلى قدر ما كان فيه من 
اهلدوء واللطف ..أصبح األن كاجملنون الذى أصيب بعقله وال يعلم ما به ... وحاولت 

شعر بشيئ..هل أنت مريض..؟؟ ....اهنمر مساعدته قائلة: أأخذك اىل طبيب ..؟؟ ات
اكثر ىف البكاء ...وظل ينظر إليها فهو يشعر كأن الدنيا أغلقت أبواهبا أمامه ...برغم 
إنه كان منذ حلظات ىف غاية السعادة وأخذ ينظر إليها وكأنه يودع كل ملمح من 
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دموعها وتلك مالحمها...فهااتن العينان الىت لطاملا رآها تبكى وهو ال يقدر على مسح 
الوجنتان اللتان تتوردان خجاًل كلما نظر إليها .. وهذا هو ثغرها الذى أشرق حياته 
وأضائها منذ أن رآه يطلق ضحكات وإبتسامات تشع أماًل هلذا الكون ... وهذا .. 
وهذا ... فبدتعلى وجهها عالمات الدهشة والتعجب من شدة نظراته إليها وعادت 

؟؟ ..ملاذا تنظر اىل هكذا ..؟؟ فازدادت نظراته اليها وهو ال لتسأله:سيدى اتعرفىن ..
يدِر أيقول هلا أم يرحل أم ماذا..؟؟فسكت .. ولكنها عادت لتسأله :اتعرفىن ..؟؟ 
........أعرفِك ..!! اتسألينىن..؟؟ فأان أعرفك أكثر مما أعرف روحى ..أتدرين ما 

جيمعىن بك ..أان الذى عقد  أقول ..فأان الذى ظللت سنني أنتظر ذلك اليوم الذى
احلياء لساىن ..!! أان...وأان ...وأان ...وأنت ال تدِر من أان ...؟!! .. أمسعىت ما أقول 
..؟! أمل تشعرى بوجودى هنا..أو هنا.. ورمبا هنا ...ليتىن مل أراكى يوما ...! أالتتذكرى 

 ..اتذكرى ..؟؟ذلك اليوم الذى اتيىت فيه إىل هنا واخذتى تبكى يوم وفاة ابيكى .

 

الشاطئ وهى تبكى ..فنظر لدموعها وازداد بكاؤه  فجلست على        
...وقال:ال ال تبكى لن أدع فتاتى تبكى يوما ...!! فتاتى ..!؟ آه رمبا مل يعد إبمكاىن 
قوهلاحىت ...عندما جئىت إىل هنا يومها بقيت أراقبك من بعيد وال أدرى ما ىب من شدة 

صدرى وأان أراكى تبكى وال أقدر على حمو دموعك ..أتدرين..؟؟ النار الىت أحرقت 
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..وكيف تدريــــــن ..؟!! لعلىن مت قبل يومنا هذا حىت ال أراكى من نصيب غريى وليس 
بيدى إال البكاء.... ماذا أقول وكيف أشرح ... أتعلمني مباذا كنت احلم ..؟؟ ظللت 

تك أان واهلى ...واألن أرى ذلك أحلم منذ سنني بذلك اليوم الذى سآتى فيه خلطب
احللم يضيع من بني يدى.... كيف ميكنىن العيش بدونك..؟؟ فاألايم الىت بقيىت ال 
أتِت فيها اىل هنا مرت كالعقود على وعندما أتيىت ورأيتك تقرتىب من بعيد رقص قلىب 
فرحاً....واألن قد مــــــــــات قلىب ... قد دفن مع قولك)لقد خطبت اخلميس 

ملاضى(كيف ميكنىن نسيانك..؟؟ فأان الذى قررت أن أخسر صديقى الوحيد من ا
أجلك ... ولكنىن قد خسرتك وخسرته وخسرت حياتى الىت مضت ومستقبلى الذى 
دمر من قبل أن أيتى .... أتسمحني ىل أن ألقى عليكى نظرتى األخرية قبل أن أرحل 

نها بنزف قلبه الذي يعتصر أشاحت بوجهها عنه...فشعر حي  !!......ورمبا لألبد
أملاً...و قبل أن ينطق گلمة واحدة...أسرعت هي لتقول:و لكن ملاذا مل تقل يل منذ 
البداية... مل أتخرت كل ذلك الوقت..!؟ فقال و عالمات األمل متثلت علی گل ملمح 
من مالحمه :مل أكن أقوى علي قوهلا...لقد أسر اخلوف قلبی..فبت أضعف مما أختيل 

فنظرت له نظرة مل يستطع فهم ما ورائها.. و ابدرته قائلة:ال تقل "رغماً  !..عنیرغمًا 
عنی "...فمن ال يقوى علي كلمة العشق... لن يقوي علي متطلباته..!!و ما إن أهنت 
مجلتها األخرية هذه حىت هبت مسرعة من مكاهنا ...و خلفته ورائها و رحلت هی إلی 

 ) !!...األبد



 

  

11 

 

 هو و القدر   

 

 
 

  ****** متت حبمد هللا


