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 .قوامها سحره 
 .شغله الشاغل  صارت 
 .شًء فً نهج حٌاته كل انقلب ألول مرة  رآهامنذ  
، الهبت أحاسٌسه ، أججت رغباته ، ٌتخٌلها دابما الى جانبه ،  هأو لٌل هفً ٌوم العن ذهنه لم تغب  

 .ال ٌستطع ان ٌفكر بها مع غٌره 
 . الحقها باالتصاالت ، تجاهلته  

 لم تعطه فرصة للحدٌث..  ى اتصاالته المتواصلة بعناد منتزعا الحٌاء من قاموسه لم  ترد عل
 . فؤادهفً وشرح ما ٌعتلج 

 ..  ظهورها فً الشارع ٌلوي أعناق أعتى الرجال باتجاهها  
  

. صغر من عمره بعقد كامل كان فً حدود العقد الرابع ، رٌاضً فً مبنى جسمه ، وٌبدو أ
 بل الكثٌرات بدأن التحرش به ،.. الناجحة  النسابٌة ورجولته مغرٌة بدلٌل عشرات العالقات
  .تغٌر ولم ٌعد شًء ٌمأل عٌنه غٌرها . اتصاالت كثٌرة ٌرن بها نقاله ال ٌرد علٌها 

سٌارة ٌملك .  ، ووضعه االجتماعً واالقتصادي ثابت وال خوف من اهتزازه ة جمٌلة ترجول
ه أموالوعدد من المنازل ، را  ومحالت تجارٌة الومالك  ٌجددها كل سنتٌن ، فخمةمرسٌدس 
 . واسع الثراء  :بكلمات بسٌطة . واالستثمارات فً األراضً  البورصة موزعه بٌن 

وٌبدو ان وقاحته من شعوره بقوته . ال هم لمصروف الحٌاة ، وبال خوف من ضابقة آخر الشهر 
 .ةالمالٌ

 " .هو صاحب المبة :، كما ٌقول المثل ، " الرأي"فصاحب 
 .من كل ما ٌحٌطه من جمٌالت لم ٌعد ٌرى غٌرها 

 .وصار ٌحلم بالوصول الى ساحرته .. قطع كل عالقاته 
 .لم ترد على اتصاالته حتى بكلمات اعتذار . ولكنها صدته 

 . كان ٌثور غاضبا وٌقرر خطوات ٌرد لها اهانتها
 .تختفً ثورته ، وٌغرق فً حلمه الرطب بأن تلٌن امام مالحقته.. حها عندما ٌلم

ممٌزة والتً تشع براحة ٌتأمل قوامها الممشوق ، مشٌتها الشبٌهة بالمشٌة العسكرٌة ، تقاسٌم وجهها ال
 .، والمشع براحة نفسٌة وثقة شخصٌة وتأملها  ، ال ٌشبع االنسان من النظر الٌها والق نادر 
صل معها تأصلت فً نفسه ، لم ٌكن فً حسابه ان ٌتزوج ، وبات ٌقنع نفسه ان السبب رغبته بالتوا

 المبرطالت من األمهات ،  الخاطبات ،عدم قناعته بفتاة حتى الٌوم ،  ولكن من أجل عٌنٌها ارسل 
طمعا بالفوز بتزوٌجه والحصول على أجرة قد تكون من ثالثة  ٌترددن على والدته واللواتً كن 
 . ارقام 

 ؟بشكله وجٌبه  ، فكٌف الحال والعرٌس سٌد الرجال والخاطبات ٌجعلن القرد غزاال 
، ومن الحارة الفوقا والتحتا  بتجنن  وتلك الفتاة من الحارة القرٌبة.. لقطة ابنة فالن  : كن ٌثرثرن 
حماسة ، واألم تفور .. فقط اقنعً ابنك ..  و.. و .. و فً الحسن واألخالق  تآٌا والبلد المجاور 
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الخاطبات عارضات أجمل الصباٌا ،  لبقت؟ ..ما قٌمة المال بدون بنٌن .. واإلبن  فً عالم آخر 
 .وال ٌتركن األم اال وهً تدمع من عقوق ابنها الراف  للزواج . وكلهن بعمر الورود 

 .ساحرته التً أعٌاه تروٌضها  ...اال هً 
عالقاته أوقفها شاعرا ان ال شًء . ى لمغامرة عابرة ، حتمنذ رأها لم تعد به رغبة بإمرأة غٌرها    

ولكنها ال تلتفت ألحد وال ٌعنٌها .. كانت تبدو قرٌبة ومٌسرة ... ٌروي احتراقه الداخلً اال رحٌقها 
 ،وال تكلف نفسها عناء الرد  تلغً االتصالالمتصل  الرقم  صاحب اذا لم تعرف.. من ٌتصل بها 

.. ثقتها بنفسها تزٌد جنونه .. وال ٌبدو ان المطاردة تقلقها  . تصال كأنها تعلم ما ٌختبا وراء اإل
 ...على احتضان وجنتٌها بكفٌه  .مشٌتها مثٌره ، وجهها ٌسحره ، ال ٌعرف كٌف ٌصبر على صدها 

ولكن احساسه ٌقول ان هذه فذلكة .. قال أحدهم ان الرجل ٌرغب دابما بالمرأة التً لم ٌحصل علٌها 
من هً أجمل منها ، وأكثر اغراء جنسٌا ، ولكنها هً ظلت الممٌزة والمثٌرة أكثر  هناك.. كالمٌة

هل وصوله الٌها . وبتفكٌر معاد ٌخاف ان ٌكون ذلك القول صحٌحا أٌضا  .من كل نساء األر 
 سٌبقٌه ولهانا ومسحورا بها ؟

 ؟ٌفسر ما هو به من صبابة وعشق  هل من سبب عقالنً
 .، وهو لٌس هو نفسه منذ التقاها ..  هو نفسه ال ٌعرف ما أصابه

 ؟  هل من تبرٌر لهذا الشعور وهذه القناعة التً ٌمكن ان ٌقال انها أخرجته من استقراره الحٌاتً 
 أخرجته من اندفاعه وراء التنانٌر ؟ 
 .التنانٌر القصٌرة كانت تصعقه 

 . ، أو أقصر قلٌال  ركبةللولكنها ترتدي 
ألول مرة ٌشعر انه ٌملك أحاسٌس . سحة جمالٌة تخترق األحاسٌس تمٌزها اناقة تضفً علٌها م
 . تتمحور حول فتاة بعٌنها

 هل هو الحب؟
لٌس بسبب .. ، ربما لهذا السبب كانت عالقاته النسوٌة ناجحة عدا األطٌان ورث مالٌٌن كثٌرة 

 ..أي مصروف كبٌر  أمام وعدم تردده ، شطارته بقدر ما هً شطارة  جٌبته 
 ..انه مستعد ان ٌبدل امواله كلها بعالقة معها كم ٌشعر 

هً : " ٌقول لنفسه .. ٌحاول ان ٌحدد ما شده الٌها ، وٌجد نفسه عاجزا عن وضع رؤٌة واضحة 
 . "كما هً منتهى احالمً 

ان ٌكسر قناعاته ضد  امستعد كان. كان انٌقا فً ملبسه ، ولكنها ال ترٌد ان تمنحه حتى التفاتة 
 !!سٌجعلها ملكة غٌر متوجة . سٌلبً كل ما تطلبه  .ت به زوجاالزواج اذا قبل

اللواتً ٌتقن الحدٌث عن المستقبل المضمون والرفاهٌة وكل شروط الحٌاة ارسل احدى الخاطبات 
. مجنونة : " جواب الرف مذهولة من وعادت .. .المرٌحة والسعٌدة التً تنتظر من تقبله زوجا

 .  !"ترف  المالٌٌن؟
 . مع وعد بمبلغ مغر اذا نجحت باقناعها ان تقبله زوجا  ارسل غٌرها

البنت ال .. وعادت تقول له لٌس لك نصٌب. كان ٌعرف انه ٌنصب فخا لها ، وربما فخا له أٌضا  
 .. تشتري وال تبٌع ، عندي أجمل منها 

ا ال كٌف ٌشرح لهن ان ما ٌشد رجل الى امرأة بعٌنه. ٌهز رأسة رفضا غاضبا من غباء الخاطبات 
 .ٌفسر  بجمال بارز فقط 

 .هناك شًء ٌحسه وال ٌدري كنهه
 .أحٌانا ٌجد نفسه متناقضا مع قناعاته 

  .ٌصعقه ظهورها  ..ولكنه كلما لمحها ٌصاب ٌما ٌشبه ضربة الكهرباء
 .. ٌتخٌل نفسه فً فراش الزوجٌة الى جانبها  

 ؟ على نفس الوجه الى جانبه  صباحهل حقا ٌستطٌع ان ٌستٌقظ كل 



سٌصاب ، نصف سنة .. بعد شهر ..  الٌوم ٌبدو األمر شدٌد الرغبة وقمة أمانٌه ، وهو ٌعرف نفسه 
 ..ربما الحب ٌجعل الموضوع سهال.. ال ٌعرف ... بالرعب اذا استٌقظ كل صباح على نفس الوجه 

 ..ربما حقا تغٌر ؟ او على األقل هذا ما ٌشعر به  .ٌغٌره 
 ؟ كٌف صمد والده ستون سنة   

 الم ٌرث نفس جٌناته ؟
هل سٌكون أخالقٌا .. المشكلة عنده لٌست مالٌة ، ٌستطٌع ان ٌدفع مبلغا ٌقارب من الحلم لفتاة مثلها

ان ٌنالها مقابل ثمن مدفوع ؟ هل سٌظل للحب والعالقة معها نفس القٌمة فٌما لو نالها مقابل نقدي ، 
 !  ده ؟ٌما ٌربدل ان تهبه نفسها كما ٌهبها نفسه ، ألنها ترٌد 
كلما  تظهر ٌصاب بارتعاش حتى لو كان ما ٌفصل .. كانت رغبته بها أقوى من كل تفكٌر منطقً

لها اشعاعها الذي ال ٌفهم  .تشده بجمالها الذي ال ٌمكن تحدٌدة بوجهها وقدها فقط .. بٌنهما مابة متر
المشاعر النابمة مضمونه ، حضورها القوي الذي ٌضفً ما ٌشبه الضوء الداخلً الذي ٌنٌر 

 .وٌوقظها 
طابعا انثوٌا نادرا  ،  ٌجعل المرء ال ٌشبع من النظر الٌها بكل . هناك شًء ال ٌعرف كٌف ٌحدده

تركٌبتها ، من وجهها الهادئ بمسحة جمال كالسٌكٌة ، الى صدرها الناه  ، وقوامها المتناسق ، 
 .. اال أتقنته  لم تهمل شٌباوكأنه نحت على ٌد فنان ، حسب مقاٌٌس جمالٌة 

حتى فساتٌنها التً تختار الوانها بما ٌتالبم مع قوامها ، معتمدة دابما ان تكشف ما ال ٌزٌد عن  
َ  ، تجعلها أكثر اثارة حتى من التنورة التً ق  فوق الركبة  سنتٌمترات بخٌلة عقل  تصرصرت وقَّ
ولكن امام ظهورها ،  .نثوي، وهً المنطقة التً تشكل أحد أخطر أسلحة اإلغراء األها الشباب وراء

 .. هناك ما ٌسٌطر على العقل واألحاسٌس أكثر اٌالما من التنانٌر القصٌرة .. تسقط تلك النظرٌة 
رقبة ال تلتوي وراء تترك بالتأكٌد تعرف ان مظهرها ال ٌترك زوج عٌون ال تتعلق بها ،وال  

ربما هذا ما .. جمالها هادئ ٌرٌح النظر ، ولٌس جماال ٌثٌر الحواس غٌر الواعٌة ..  ظهورها 
. ٌرٌد ان ٌشرك حواسة األخرى لتكتمل المتعة .. ٌجعلها فرٌدة وممٌزة ، ولكنه ال ٌرتوي من النظر 

 . حساس بجمالٌة جسم االنسان رغم ان تأملها  ٌبعث الراحة فً نفس االنسان وتعطٌه نوعا من اال
 تصبحوهل حقا المرأة التً ال ٌصلها الرجل  أٌكون تمنعها وصدها له من عوامل جنونه وراءها؟

 ؟ أكثرمرغوبة 
وال ٌبدو أن األمر .. وٌدو انها تعرف انها المقصودة بمطاردته لها.. كان ٌطاردها وكأنه عاد مراهقا 

وهذا ٌضاعف الرغبة االفتراسٌة التً تجعل قلب الرجل  ... ا ربما تزداد تغنج.. ٌهمها ، أو ٌقلقها
 .ٌخفق بشدة  
 ..ألشترى خدماتها ربما لشهر كامل ، حتى ٌرتوي  من اٌاهم لو كانت فتاة 

 .ومع ذلك لم ٌفقد األمل فً الوصول الٌها
.. زٌة وبعد ان ردت خاطباته خاببات  صارت تبدو اكثر استفزا.كانت تراه دابما فً محٌط حٌاتها

ربما عدم تعوده على الفشل ٌجعله مثارا ومصمما . وأكثر من مجرد هدف آخر وضعه نصب عٌنٌه
؟ ولكنه ٌرف  كل التفسٌرات الممكنة حٌن ٌخلو لنفسه ، وٌقر ان شٌبا ما تغٌر فً حٌاته وتفكٌره 

 ..منذ صارت ال تغادر ذهنة لٌال او نهارا  
 .ملذاتها   كانت تبدو انها الحٌاة  نفسها التً ٌحب

 ترى هل ترسم خطة لتقزٌمه فً مواجهتها ؟
 .أحٌانا ٌبدو انها تبتسم .. كان ٌالحقها بسٌارته المارسٌدس السوداء 

 ؟ ..ربما احتقارا
 ؟ ..ربما لشعورها انها محط اهتمام العدٌد من الرجال

، التً ال  ترى هل تشعر بالنظرات التً تقٌسها طوال وعرضا ، وتفحص تناسق جسمها  ومقاٌٌسه
 ٌمكن اال ان تكون فً مصاف أفضل المعطٌات؟



اوقف سٌارته ، واقترب لٌرى ما هو التجمٌل .. فً أحدى المطاردات شاهدها تدخل معهدا للتجمٌل
 . الذي تحتاجه أجمل النساء

 موظفة على الباب منعته من التقدم أكثر نحو الغرفة المغلقة ، التً لم ٌفهم ما الدافع المجنون الذي
 .حركه لٌدخلها رغم معرفته ان ما ٌرتبكه حماقة قد تكلفة ثمنا غالٌا

 .. المحل للنساء  -
وشرحت له ان المعهد ٌقوم بتنظٌف األظافر وتنسٌق الحواجب وازالة الشعر الزابد .. قالت له بأدب 

ا انهت ، كم" المعهد ال ٌستقبل الرجال"وٌؤسفها ان .. والمانٌكور لألظافر.. ، وتنسٌق شعر الرأس 
 .حدٌثها مبتسمة

 . ولمعت برأسه فكرة 

 .ارٌد ان أدفع تكالٌف ما تطلبه .. الفتاة التً دخلت قبل قلٌل  -

 من تكون بالنسبة لها؟ -

 ..من العابلة -

 .لحظة سأفحص ما هً طلباتها -
 .رفعت سماعة التلفون واستفسرت

 .مابة وخمسون دوالرا ٌا سٌدي  -
وعاد الى سٌارته وهو قلق من اسلوب . ه لها عند خروجهادفع المبلغ ، وترك كرته للموظفة لتعطٌ

 تضع حدا لحلمه المجنون؟ .. هل ستتصل لتشكره ؟ أم سٌتلقى ردا قاسٌا ، وربما شتٌمة . رد فعلها
 .وقفت أمام معهد التجمٌل تجٌل نظرها بما حولها.. بعد ما ٌقرب من الساعة خرجت 

 ! تبحث عنً  -
 .قال لنفسه

وبال تردد خطت بخطوات ثابتة نحو . تنظر باتجاه سٌارته .. هً تحدد مكانه  ها. توقعاته أصابت 
ارتعاش فٌه تخوف ، وفٌه انفعال الذي . شعر بارتعاش شدٌد . تعابٌر وجهها ال تقول شٌبا. سٌارته

 .ٌخو  أول تجربة 
ة ال األمر الذي ٌزٌدها سحرا ، وٌزٌده انفعاال ورغب..كانت خطواتها أشبه بالمارش العسكري 

 ..تؤجل
 .جلست بجانبه .. بدون مقدمات فتحت باب سٌارته 

 ماذا ترٌد منً ٌا رامً؟ -
 .والحاحه ته اربما من الخاطبة  ، وال شك انها غٌر غافلة عن مطارد. تعرف اسمه 

 .ارٌد لك كل خٌر -

 .تكلم معً بوضوح.. انا لست طفلة -
 .فسٌرها باتجاه محدد كانت كلماتها حادة وواضحة وتلقٌها بلهجة عادٌة ال ٌمكن ت

 اال ترٌدٌن ان تعرفً من أنا أوال؟ -

 ..ه مابة مرة نضاعفٌشٌبا لم  ٌبقٌنتك لم اخاطب.أعرفك عنك كل شًء -

 .. ولكنها الحقٌقة  -
 :قاطعته 

 !!ال أقصد اموالك وامالكك   -
 .جملها القاطعة ، وقوة تعابٌرها دون تردد تزٌدها جماال 

 ..أعطنً فرصة للتحدث معك  -

 .ولنقفل الموضوع مرة والى األبد .. بجانبك ، قل ما ترٌد  ها انا -

 .وكل ما تشابٌن رهن أمرك ..  زوجة كارٌد -

 .شترى بالمالٌال  لن اختار زوجً بسبب مقٌاس مالً ، الحب و.. انا لست معروضة للبٌع  -



 .. طلبت ٌدك  -
 :قاطعته 

 .ن ان المال ٌشترٌنً ، اذا كنت تظأموالك ال تقول لً شٌبا .. انت ال تالبم تصوراتً  -

 .انا انسان عاشق .. انا لست تاجرا -

  .جٌلك ال ٌناسبنً وعقلً ال ٌناسبك  ..عمري اعمرك ضعف -

 .. حتى وجدتك .. لم أجد من تستحق ان أحبها.. انا عازب  -

 ..، رجاء ال تكرر ذلك للصالون التً دفعتها هذه نقودك .. شكرا  -
 .اعادت له ما دفعه فً معهد التجمٌل

 !اعتبرٌها هدٌة .. ال ال ٌشكل عقبة عنديالم -

 .ال أتلقى هداٌا ال استطٌع اعادة شًء مقابلها -
 .وقرر ان ٌغامر بكل شًء . وهنا حسم رامً أمره 

 الف دوالر؟ 011اسمعٌنً جٌدا ، أعر  علٌك لٌلة معً مقابل  -
ثل جمالها ، كان ٌعلم انها من وسط متوسط الحال ، ولفتاة بم. بان القلق على محٌاها. صمتت 

. لوهلة شعر انه قذر جدا. الطلبات المختلفة من مالبس وادوات تجمٌل ونوادي وحفالت فوق قدرتها 
لوهلة شعر ان ما ٌقوم به ٌحطم هالة الحب  التً أخفى وراءها شبقه ورغبته الجنسٌة االفتراسٌة بها 

. 
ارضاء غروره الجنسً لٌفخر  هل ٌنحدر االنسان الى هذا المستوى من الحٌوانٌة المجنونة مقابل 

 امام أصحابه بتسجٌل أهداف جدٌدة فً ملعب من مستوٌات ال ٌحلم أحد بالوصول الٌها؟ 
هً األكثر  دابماام ان المرأة التً ٌعجز الرجل فً الوصول الٌها .. هل حقا سحرته كانسانة جمٌلة 
 رغبة واحتراقا للوصول الٌها؟

 ؟..دوالرالف  011انا جاد لٌلة واحدة مقابل  -
 ال ٌعرف هل هو صوته ؟

 هل حقا كان حلمه معها مجرد لٌلة ؟
؟  ..وما ٌدعٌه لنفسه من حب نظٌف ألول مرة فً حٌاته .. كل مطاردته الطوٌلة لعدة أشهر  

 ؟..ٌختصرها بلٌلة واحدة 
 ؟..هل حقا ٌرٌدها مقابل مبلغ نقدي  

 .قٌقً ألمرأة ، مما هو عشق ح يكان ٌعرف ان ما ٌحركه بات أقرب للتحد
هل ٌستبدل كل ما حركه ألشهر طوٌلة من العذاب واألحالم الرطبة   بمجرد لٌلة  ٌجرب بها  

 !؟ طعمها
حتى بدون ان تعطٌه .. الف دوالر 011حقا لم ٌكن ٌعنٌه ، أو ٌؤثر على حالته المادٌة ان ٌدفع لها 

وتجعل من ٌملكه أكثر وسخا منه  .ألول مرة ٌشعر ان المال ملًء باألوساخ .. شٌبا اال مجرد مودة
 ولكن جنونه كان ٌقوده ، . 

 ؟..لم أسمع ردك على اقتراحً  -      

مبلغ .. أكون مجنونة اذا  وافقت ، ولكنً بنظر بع  الناس اكون أكثر جنونا اذا رفضت  -
والسؤال هل . وستكون على حساب كرامتً.. مثل ما تقترح ٌفتح لً ابوابا ال أملك مفاتٌحها 

 ٌع كرامتً ؟اب

 اذن تزوجٌنً ؟ -

 .، ولكنً لست مجنونة ألخسر كل عمريمع عدٌم القٌم أستطٌع ان أخسر لٌلة من عمري  -
 .كانت كلماتها قاسٌة واستفزازٌة ، لكنه ع  على لسانه شاعرا بتجاوزه للحدود 

دون ان  ٌطعنه بشدة تؤلمه. شٌبا انسانٌا ثار فً داخل نفسه . كان ٌلمح دموعا مجمدة فً عٌنٌها 
 :وحسم أمره . وشٌبا ٌجعله ٌقرر ان ٌنقذها من نفسه . ٌقدر على تحدٌد نوع األلم



 هل تقبلٌننً للٌلة كاملة؟.. واذا عرضت علٌك عشرة دوالرات  -

 من تظننً ؟.. اذهب الى الجحٌم انت ودوالراتك . وبال شرف .. انت وقح  -
 .تبكً بمرارة من طرٌقة مشٌتها أٌقن انها..وفتحت باب السٌارة وخرجت 

.. شكرا : " مع رسالة ٌقول فٌها.. الف دوالر 011فً نفس الٌوم  كتب حوالة مالٌة بأسمها بقٌمة  
 " رامً_ هذا ثمن انقاذك لكرامتً وانسانٌتً 

 !!ولكن الحوالة المالٌة اعٌدت الٌه ممزقة داخل رسالته
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