
 

 
 

 

 

تعلمتاها  دروس ...الحكماء الكتب وأفواه أ هات في نج ة أن يمكن ال الصدددددد    ا تعلمنا

 .وتصرفاتنا أفكارنا و شاعرنا عليها ع بنيناالشار  ن

ية. دورة إلى األيام  ن يوم عصددددددر  توجهة في كنت يات  ن أكن لم ت ريب  اللواتي الفت

 شدديء كل السددواد. غير  نا يرى ال ...غيري أال  الفتيات الخروج فمثلى  ثل عن  يتأنقن

 في يعنى ال أل را كان سددددددوداوان. وهما عيناي. إال واضددددددحا يب و ال الي . حتى  غطى

 سواد". في سواد"  إال النهاية

 في رايتهن اللواتي أجمل الفتيات  ن عيناي فتاه لمحت الباص. إلى صددددددعود أول عن  

 الهاتف عطرها تتح ث على الرقيق وهي صددددددوتها المفرطة. بأناقتها جمالها وزاد حياتي

 .الكا لة صورتها في الرفيع ذوقها الباص. أرجاء يفوح في الذي

 بقضاء الركاب ليحظى... . زدحما الوضع وسيصبح آخرة. عن سيمتلئ الباص أن نتخم

 .الشهي عطرها الفتاه ويستنشقون إلى هذه ينظرون  هم الوقت بعض

 الباص يتحرك ولم بالركاب روي ا روي ا تفكيري والباص يمتلئ في غارقة زلت  ا كنت

  ترهال وب اء الكراسدددي على نالجالسدددي  ن أكثر الباص في الواقفين ع د أصدددبح وق  إال

 .تطاق ال درجة إلى السير وبطي

 خمنت.. .أنا يقص ني هل أص ق نفسي. لم ...عريضة بابتسا ة الركاب يح ق لي أح  كان

  رة واع ته لبرهة النافذة باتجاه راسددددددي فأدرت أ ا ي. تجلس الفتاه التي إلى ينظر أنه
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. .يحدد ق إلى. ينظر يزال  ددا كددان الحقيبددة  ن النقود بعض إخراج أردت أخرى عندد  ددا

 .يبتسم

.. .الغباء واألغبياء  ن بال نيا أكثر شيء أكرة ال أنا.. .غبيا كان هل.. .ال.. .أعمى كان هل

بها  تح يقه على يغطى كان ربما.. .المقصودة اننى في شك عن ي يزال و ا ذلك كان و ع

هات درءا... .ألخر حين  ن إلى بالنظر نه قائق تقولالح كل الن.. .للشددددددب  أن يمكن ال ا

 .أنا تكون

  ريض. أنه تأك ت عن ها تح يقه. في بجانبي وأستمر يقين عن  ا جلس إلى شكي تحولو

شمس كعين جمالها والواضح الرائعة الفتاه تلك أيترك.. .ربما عقليا  ختل شاكس ال  فتاه لي

 .لمات الحقيقة يعر  لو قبحها.  ن جمالها   ى  طلقا يعر  ال

 أن أكتشددددددف ب أت ق  كنت.. .طوري عن اخرجن الموقف هذا لكن.. .  التحرشضدددددد أنا

المسددددددتور  كشددددددف يهمهم  ا بق ر التحرش يهمهم ال الذين عقليا المختلين  ن الع ي  هناك

 حول الرجل أسددةلة على اإلجابة باألسددرار وأن الملي الغا ض الفضددول بالشدديء وإشددباع

 الفتاه نفسها  ن أهم يكون الفتاه ق 


