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 إیمان عبد الواحد

  الفصل األول

مكتبھا  على األریكة الموجودة في غرفة ھدىاستلقت 

رھاق ؛ أمضت عدة بالمستشفى و ھي تشعر باإل

ساعات في غرفة العملیات من أجل والدة متعسرة 

یاة األم و التوأم الذي رزقت لكنھا نجحت في إنقاذ ح

  .بھ 

  

ببعض  الجید أن تعود إلى بیتھا لتحظَ  منربما كان و  

أن بالبیت ما یدعوھا بالراحة لكنھا لم تكن تشعر 

  ..للعودة إلیھ 

  

قبل ؛ دخل والدھا إلى المكتب و نظر إلیھا في إشفاق  

  :أن یھتف 

؛ ھل  ھدىي الفیال یا تعودین إللم أعد أراِك  -

 نقلِت إقامتك إلى المستشفى ؟

  

و ھي ؛ جالسة على األریكة  ھدىاعتدلت 

  :تھتف في ارتباك 



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

٤ 

 إیمان عبد الواحد

لماذا .. أھالً یا أبي ؛ لم أنتبھ إلى دخولك  -

 غادرت غرفتك ؟

  

جلس عبد الرحمن على المقعد المجاور 

  :و ھو یھتف ؛ ألریكتھا 

قضیت عمري كلھ سئمت البقاء في الفراش ؛  -

ي المستشفیات لكنني بعد أن أصابني ف

و المشكلة لیست .. المرض أصبحت أبغضھا 

المشكلة في ؛  ھدىفي بقائي بالمستشفى یا 

ماذا یحدث .. بقاءك أنِت بھا أكثر مما ینبغي 

أھناك مشكلة تخفینھا .. بینك و بین ھاشم ؟ 

 عني ؟

  

أن في في حرارة و ھي تفكر  ھدىتنھدت 

قلق والدھا و سؤالھ عن مشاكلھا مع ھاشم قد 

قد  عدة سنوات ؛ ربما ألنھالأتى متأخراً 

و قد ؛ تبھ لما یحدث نجاھدت طویالً حتى ال ی

نجحت في إخفاء حقیقة فشل زواجھا لوقٍت 

  ..  طویل

  

والدھا ھو أھم شخص في حیاتھا ؛ لطالما كان 

كذلك سواء قبل أن تتعرف على ھاشم أو بعد 

زواجھا منھ ؛ فقد ماتت أمھا عقب والدتھا 
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بفترة وجیزة متأثرة بمرض السرطان الذي 

  .ا بمفرده و رباھا والدھ دمھاأصاب 

  

و حنانھ علیھا لم یجعلھا تشعر بألم  حبھ لھا 

تعیش مع فقد كانت ؛ الیتم و ال بمرارة الغربة 

عشر من ت السابعة والدھا في النمسا حتى بلغ

عمرھا ثم قرر والدھا فجأة العودة إلى مصر 

  .. نھائیاً 

  

  :عندھا ھتفت في حیرة 

لیس لنا أحد .. أبي ؟ و ما الذي سنعود إلیھ یا  -

حتى شقیقك الوحید قد مات العام .. ھناك 

الماضي ؛ و أنا ال أرغب في ترك النمسا فھنا 

 .بلدي الذي ال أعرف غیره 

  

  :ھتف عبد الرحمن في حدة 

صحیح أن والدتك ..  ھدىأنِت مصریة یا  -

ثم إنك .. كانت نمساویة لكن العصب غالب 

الشاب و لن تجدي ھنا ؛ مسلمة و متدینة 

 .المناسب لترتبطي بھ 

  

  :في حیرة  ھدىھتفت 
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لنا أصدقاء مسلمون سواء .. من قال ھذا ؟  -

كانوا من المصریین أو العرب المقیمین ھنا أم 

ثم من الذي یفكر في .. من أبناء النمسا نفسھا 

أنا سأدرس الطب مثلك و مثل  .. ؟ الزواج 

و لن أفكر في الزواج قبل  -رحمھا هللا  -أمي 

 .سنین 

  

لكن والدھا كان مصراً على فرض وجھة 

و خالل نظره ھذه المرة على خالف العادة ؛ 

بضعة أشھر باع منزلھ  و سیارتھ و صفى 

ئرة معاً في الطریق كل متعلقاتھ و ركبا الطا

  .إلى القاھرة 

   

كانت تشعر باإلثارة و ھي متشوقة للحیاة 

و كان ھاشم   الجدیدة التي تنتظرھا ھناك ؛ 

أول ابتسامة تنتظرھا على أرض المطار و ھ

و العشرین من عمره قد  شاب في الخامسة .. 

تخرج لتوه من كلیة الطب ؛ لدیھ طموح جامح 

و آمال عریضة ؛ و شخصیة جذابة سحرتھا 

و ھو یقدم لھا باقة من ؛ أول وھلة  ذمن

  :الزھور ھاتفاً باالنجلیزیة 

أتمنى أنك تتحدثین االنجلیزیة بطالقة یا بنت  -

  .فأنا لألسف ال أجید األلمانیة ؛ عمي 
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  :ضحكت في مرح و ھي تھتف  

المھم أن تكون قد أجدت العربیة مثلي ألفھمك  -

    أنا مصریة مثلك .. لما أنت مندھش ؟ .. 

أم أنك ظننت أنني ؛ و أعتز بلغتي و تراثي 

 .خواجایة 

  

كانت تتحدث العربیة بطالقة و تجیدھا 

 و االنجلیزیة و الفرنسیة  كإجادتھا لأللمانیة 

و ربما أفضل ؛ حتى أنھا كانت تعرف اللغة 

 ىحدكما لو كانت قد تربت في إالدارجة 

حواري االسكندریة مسقط رأس أبیھا و الذي 

   أصر على أن تكون إقامتھما في مصر 

  .. ھناك 

  

ھا فیال في اشترى والدخالل أیام قلیلة 

موحة و أصر على كفرعبده و مستشفى في س

أن یعمل ھاشم االبن الوحید للمرحوم أخیھ في 

مستشفاه و أن یقیم معھ في الفیال ؛ و ھكذا 

  ... ھدىأصبح ھاشم جزءاً ال یتجزأ من حیاة 

  

و ھي تحاول ؛ في حرارة  ھدىزفرت 

  :الھروب من ذكریاتھا لتھتف 
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اجتزت .. ى غرفتك یا أبي ؟ لما ال أرافقك إل -

و لیس من ؛ لتوك جراحة دقیقة في القلب 

 .المنطقي أن تغادر فراشك بھذه السرعة 

  

أطاعھا عبد الرحمن في صمت و ھو یفكر 

و كان  ؛ في أنھ كان معجباً كثیراً بابن أخیھ

بھ لذا قربھ  یعتبره بمثابة االبن الذي لم یحظَ 

رعة ؛ و بارك زواجھما الذي تم بس ھدىمن 

في االسكندریة  افلم یكن قد مر على وجودھم

قد التحقت  ھدىسوى بضعة أشھر و كانت 

  . .بكلیة الطب لتوھا 

  

أن یؤثر الزواج من صحیح أنھ كان یخشى 

 على دراستھا لكن ھذا لم یحدث فقد اجتازت

كل سنوات دراستھا بالكلیة بتفوق ؛ ثم 

حصلت على الماجستیر و ھا ھي على وشك 

و ھي بالكاد قد ؛ الحصول على الدكتوراه 

  .تجاوزت الثالثین من عمرھا 

  

على االستلقاء في فراشھ قبل أن  ھدىساعدتھ 

یطلب منھا أن تشغل لھ التلفاز و ما إن فعلت 

في حتى رأت ھاشم على الشاشة و ھو یتحدث 

أحد البرامج التلیفزیونیة الكثیرة التي یظھر 
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أن في تفكر  ھدىل الوقت حتى بدأت ابھا طو

وجھھ قد صار مألوفاً على الشاشة كما لو كان 

و  تنھد عبد الرحمن .. أحد نجوم السینما 

  :ھتف 

طالما توسمت فیھ النبوغ و التفوق و ھو لم  -

ھاشم الیوم أحد أبرع جراحي المخ .. لني یخذ

 .ألعصاب و اسمھ یشار إلیھ بالبنان و ا

  

  :لم تستطع أن تخفیھ ؛ في ضیق  ھدىھتفت 

لكن طموحھ لیس لھ سقف ؛ و ھو ال یكتفي  -

 .بكل ما حققھ و ال زال یطمع في المزید 

  

عن أذن  صوتھا لم تخفَ نبرة الضیق في 

  :والدھا الذي ھتف 

..  ھدىھذا یعیدنا إلى موضوع زواجكما یا  -

أصبح یقضي معظم لیالیھ قد الحظت أن ھاشم 

أصبح مبالغاً خارج الفیال و سفره إلى طنطا 

 .بھ كما لو كان یقیم ھناك ال ھنا 

  

 عالً لم تستطع أن تبوح أمام والدھا بأن ھاشم ف

یقیم في طنطا ؛ لیس ألجل عملھ في مستشفى 

طنطا الجامعي أو للمحاضرات التي یلقیھا 

       ھناك ؛ بل ألن ھناك محل إقامة زوجتھ
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و أوالده ؛ و البیت الحقیقي الذي اختار أن 

  .. یستقر بھ لكنھا لم تستطع أن تقول ھذا 

  

 ال زال ضعیفاً والدھا رغم اجتیازه للجراحة 

و ھي قد نجحت ؛ و لن یحتمل صدمة كھذه 

في إخفاء األمر عنھ لعدة سنوات و ربما كان 

.. أن تكتم الحقیقة في قلبھا إلى األبد  اعلیھ

  :كالم والدھا و ھي تھتف  ھدىتجاھلت 

أرید أن أطمئن .. لما ال تتركني أفحصك ؟  -

 .علیك بنفسي 

  

  :ھتف عبد الرحمن في حدة 

أنِت ابنتي ..  ھدىال تغیري الموضوع یا  -

الوحیدة و من حقي أن أطمئن علیِك و إذا لم 

نا سأسأل ھاشم تبوحي لي بما تخفینھ عني فأ

 .أنا أعرف أنھ لن یخدعني ھو ابن أخي و .. 

  

أن والدھا كان  في و ھي تفكر ھدىتنھدت 

لكنھا ال تلومھ دائماً مفرط الثقة في ابن أخیھ ؛ 

على ھذا فھو لیس الوحید الذي خدع بھ لكنھا 

عندما اكتشفت .. أفاقت من أوھامھا منذ سنین 

أنھا تعیش بھا بأن السعادة التي أوھمھا ھاشم 
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كانت سراباً قد تحطم بسرعة على صخرة 

  .. الخیانة 

  

 ھدىعلت طرقات على باب الغرفة فشعرت 

كان القادم فھو سیشغل ما باالرتیاح فأیاً 

عدلت وضع .. والدھا عن مالحقتھا باألسئلة 

  :قبل أن تھتف ؛ النقاب على وجھھا 

 .ادخل  -

  

 دخل إلى الغرفة رجل أشیب الشعر ؛ في مثل

     و یرتدي معطفاً أبیض  سن والدھا تقریباً 

تھلل عبد .. طبیة حول عنقھ  و یضع سماعة

  :الرحمن فرحاً لرؤیاه و ھتف 

لم أرَك منذ یومین یا صدیقي .. أھالً یا سلیم  -

العزیز ؛ مع أنك حسب علمي ال زلت تعمل 

 .في المستشفى ھنا 

  

  :ھتف سلیم مبتسماً 

لدّي حاالت في المستشفى األمیري أخذت كل  -

أال زلت .. كیف حالك أیھا العجوز ؟ .. وقتي 

أن ابنتنا الجمیلة على أراھن .. تتمارض ؟ 

ستستطیع إقناعك بمغادرة المستشفى في  ھدى

  .فرصة  أقرب



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٢ 

 إیمان عبد الواحد

  :مبتسمة  ھدىھتفت 

یبدو أنھ ھو من .. على العكس یا عمي  -

ل الوقت اسیقنعني بالبقاء في المستشفى طو

لكن بما أنك ھنا اآلن فأنا .. ألبقى قریبة منھ 

ابني  ما معاً و أعود لبیتي فأنا لم أرَ سأتركك

 .منذ یومین 

  

فھتف عبد الرحمن في ؛ الغرفة  ھدىغادرت 

  :لھفة 

ھل أرسلت أحداً خلف ھاشم إلى طنطا كما  -

ً أنھ یخفي من أنا واثق .. طلبت منك ؟   شیئا

 .ید أن تبوح بھ تعلمھ و ال تر ھدىعنا و 

  

  :و ھو یھتف ؛ ظھر األسى على وجھ سلیم 

ھو یخفي الكثیر مما لم أكن أتوقعھ و لن  -

لكنني ال أظن أن .. تصدقني عندما أخبرك 

و إال لطلبت ؛ عما یخفیھ  شیئاً تعلم  ھدى

 .الطالق منذ وقٍت طویل 

  

  :شحب وجھ عبد الرحمن بشدة قبل أن یھمس 

ماذا فعل ھاشم .. لھذا الحد ؟ .. الطالق ؟  -

 ھل تزوج سراً ؟.. بالضبط ؟ 
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  :قبل أن یھتف ؛ زفر سلیم في حرارة 

حالتك الصحیة لیست مستقرة یا صدیقي و لم  -

أكن أحب أن أنقل لك خبراً بھذا السوء لكن 

النذل تزوج .. علیھ  توكاألمر ال یمكن الس

فلدیھ ثالثة أوالد ؛ سنوات  منذ بضع..  عالً ف

 .بالمدرسة ھذا العام  أصغرھمالتحق 
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  الفصل الثاني
  

ل إلى الفیال في ساعة متأخرة من اللی ھدىدخلت 

 ت نفساً عمیقاً ؛ رفعت النقاب عن وجھھا و التقط

  .قبل أن تصعد إلى الطابق األعلى 

  

أنھ لن من لم تكن سیارة ھاشم موجودة لذا أیقنت  

یعود ھذه اللیلة ؛ و ھي قد اعتادت على ھذا 

     تبریر غیابھ بحتى أنھ لم یعد یھتم ؛ الوضع 

  .. لھا 

  

إلى غرفة أحمد الذي كان نائماً في  ھدىدخلت 

فراشھ و ھو یحتضن دباً من الفراء كان یعتبره 

جبین الطفل الذي لم  ھدىصدیقھ الوحید ؛ قبلت 

و ھي تفكر في أن یبلغ السادسة من عمره بعد 

ثیر من األلم كوجوده في حیاتھا قد ھون علیھا ال

الذي شعرت بھ عندما اكتشفت أنھا عاجزة عن 

   .. االنجاب 

  

في الثالثة أعوام األولى لزواجھا كانت مشغولة 

جداً بدراستھا لذا لم تشعر بالقلق حیال عدم 

؛ حدوث حمل بل ربما كانت ممتنة لھذا الوضع 

لكن عندما شعرت بأن زواجھا من ھاشم أصبح 
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من عداد الماضي  شیئاً على وشك أن یصبح 

وجود طفل بینھما ربما كان عدم أن  في فكرت

قتھما ؛ لذا عالھو السبب في الجفاء الذي ساد 

طلبت من إحدى الطبیبات العامالت لدى والدھا 

في المستشفى أن تفحصھا و أتت نتیجة الفحص 

  .. مؤلمة 

  

صھا في الحمل ضئیلة جداً إن لم تكن معدومة فر

علیھ  بدُ صارحت ھاشم بما اكتشفتھ لم ت؛ و عندما 

ھذا  بل ربما شعر باالرتیاح و لم یخفَ  الصدمة

  .. عنھا 

  

حاول أن یبرر موقفھ الغریب بأن ظروف 

دراستھا لن تسمح لھما باقتناء طفل في الوقت 

جئ ج فلترعالو إذا كانت ترغب في ال؛ الحالي 

  ..ھذا إلى الوقت المناسب 

  

  غرفة أحمد و ذھبت إلى غرفتھا  ھدىغادرت 

و ھي تتذكر كم جرحھا موقف ھاشم و جعلھا 

  .. تعید التفكیر في تاریخھا كلھ معھ 

  

عندما تزوجتھ كانت تحبھ و تعتقد أنھ الشخص 

المناسب بالنسبة لھا ؛ لكنھا اكتشفت بسرعة كم 
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١٦ 

 إیمان عبد الواحد

 ذظھرت بینھما من فالخالفات التي؛ كانت مخطئة 

الفات الكبیرة في أول لحظة كانت بسبب االخت

  .. و أسلوب إدارتھا  نظرتھما للحیاة

  

في الوقت الذي كان فیھ ھاشم یحب الحیاة ف

        الصاخبة ؛ و یمیل إلى اللھو ؛ و السھر ؛ 

و شرب الخمور كانت ھي تمیل للھدوء و الجدیة 

  .. في العمل 

  

حیاتھ بالطریقة التي اختار  كان یریدھا أن تشاركھ

ن ع لَ أن یعیشھا بھا لكنھا لم تكن مستعدة ألن تتخ

  .. التي لقنھا لھا أبوھا  ئالمباد

  

  

  :كان ھاشم یھتف دوماً في سخط 

     فتاة نصف أوروبیة .. انظري إلى نفسك  -

و نشأت في بلد متحضر كالنمسا كیف تبدو 

ھذه العباءة و ھذا النقاب .. ؟ بھذه الصورة 

یجعلني أشعر بأنني قد تزوجت فالحة من 

 .و لیس فتاة عصریة و مثقفة ؛ دكرنس 

  

تشاركھ میولھ و ال تتجاوب مع  ھدىلم تكن 

رغباتھ التي كانت تشعر بھا معظم الوقت 
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١٧ 

 إیمان عبد الواحد

متطرفة و غیر مقبولة لكنھا كانت تنتظر منھ أن 

یظھر بعض االحترام لھا و أن یجتھد في تقلیص 

   الفجوة التي اتسعت بینھما حتى ابتلعت كل 

  ..  شيء

  

عندما تخرجت و عملت في المستشفى سمعت 

قتھا عالعن الممرضة التي یتھامس الجمیع عن 

 بالطبیب الشاب المتزوج لكنھا لم تكن ترغب في

تصدیق ما تسمعھ ؛ حتى تركت تلك الممرضة 

  .. العمل فجأة و اختفت 

  

في أنھ من الطبیعي  ھدىفي ذلك الوقت فكرت 

أن تشعر باالرتیاح لخروج تلك الفتاة من حیاة 

زوجھا لكن ما حدث ھو العكس تماماً فقد ازداد 

  .. شعورھا بالقلق 

  

ھا بأن غیاب ھاشم قلب المؤمن دلیلھ و قلبھا أنبأ

طویلة خلفھ سر علیھا اكتشافھ  البیت للیالٍ  عن

و كأن ؛ قتھما فجأة عالخاصًة عندما انقطعت 

  .. ھاشم أصبح یعتبرھا غیر موجودة في حیاتھ 
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١٨ 

 إیمان عبد الواحد

عندما اكتشفت زواجھ من تلك الممرضة التي 

أنھا  أیضاً أسس لھا شقة فاخرة في طنطا اكتشفت 

  .. حامل في مولودھا األول 

  

شعرت باأللم كثیراً عندما أنھا قد  ھدىال تنكر 

اكتشفت خیانة ھاشم لكنھا لم تكن مصدومة فقد 

  ..بھذه الخسة  شیئاً كانت تتوقع منھ 

   

فكرت كثیراً في مواجھتھ بالحقیقة التي تعلمھا 

ربما ألن والدھا كان یشعر ؛ لكنھا لم تفعل 

نتھ سعیدة و مستقرة و لم بباالرتیاح لفكرة أن ا

؛ تشأ أن توقظھ من ھذا الوھم على حقیقة مفزعة 

شیخوختھ سعیداً و مرتاح البال  من حقھ أن یقِض 

و ھذا ما ستضمنھ لھ حتى لو كان ھذا على 

  ..حساب كرامتھا 

  

من تیار  ھدىرن جرس ھاتفھا المحمول فأفاقت 

األفكار الذي جرفھا و أسرعت تتلقى االتصال ؛ 

  :صوت سلیم یھتف في أسى  أتاھا

.. لو سمحت  ھدىعودي إلى المستشفى یا  -

و یرغب ؛ لألسف حالة والدك تدھورت فجأة 

 .في رؤیتك قبل أن یموت 

  



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٩ 

 إیمان عبد الواحد

إلى المستشفى و كل ما تفكر  ھدىأسرعت 

أن سلیم یبالغ ؛ حالة والدھا الصحیة  ھو فیھ

كانت حتى ساعة مضت مستقرة و ال یمكن 

لكنھا ما إن أوقفت  ؛ أن تنتكس ھكذا ببساطة

سیارتھا أمام المستشفى حتى وجدت سلیم یقف 

 في انتظارھا و الدموع تمأل عینیھ و ھو 

  :یھتف 

 .قدر هللا و ما شاء فعل .. البقاء � یا ابنتي  -

  

في غرفة نوم والدھا و ھي تقرأ  ھدىجلست 

في مصحفھا الصغیر و الدموع تتساقط على 

مة وفاة وجھھا ؛ ال تعرف كیف تواجھ صد

قد  أن اعتقدت أنھعد والدھا ھكذا فجأة خاصًة ب

  .تعافى و اجتاز أزمتھ الصحیة 

   

 ا أن تكون قویة في مواجھة آالمھاعلمھا والدھ

و أن تتحمل خسارتھا و أقدارھا بشجاعة ؛ 

   لكنھا كانت تشعر بأنھا على وشك االنھیار

تحضر مراسم الدفن و الجنازة خاصًة و ھي 

تعرف أنھا قد أصبحت مضطرة أنھا كانت 

واجھا الذي لمواجھة ھاشم بما تعرفھ ؛ و أن ز

أصبح على سنوات  انتھى فعلیاً منذ بضع

  .. و نھائي  وشك االنتھاء بشكل رسمي
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٢٠ 

 إیمان عبد الواحد

دخل ھاشم إلى الغرفة و نظر إلى دموعھا في 

  :قبل أن یھتف ؛ برود 

  اآلن لو ..  ھدىنحتاج للحدیث معاً یا  -

 .سمحِت 

  

قبل ؛ أغلقت المصحف و تنھدت في حرارة 

  :أن تھتف 

ھذا الحدیث كان یجب أن یجري بیننا منذ  -

و اآلن ال تستطیع أن  ثمانیة سنوات یا ھاشم

 .ترجئھ حتى الصباح 

  

  :بھت وجھھ ؛ قبل أن یھتف 

توقعت .. أنِت تعرفین بزواجي من سھا فإذاً  -

لِت انفصالنا بدون حتى بعندما تق؛ كھذا  شیئاً 

 .تسألیني عن األسباب  أن

  

المصحف على المنضدة  ھدىوضعت 

  :و نھضت و ھي تھتف ؛ المجاورة 

   كانت لدیك زوجة أخرى .. و لما أسألك ؟  -

اعتبرت .. و وجودھا في حیاتك یكفیك 

كل حقوقي  عليّ زواجنا كأن لم یكن و أنكرت 

حتى حقي في أن تكون رجالً و تواجھني 

  .بزواجك الثاني 



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

٢١ 

 إیمان عبد الواحد

  :في حدة ھتف ھاشم 

 ھدىبدون أن تتجاوزي في الحدیث معي یا  -

أنا تزوجت و ھذا حقي ؛ ثم ال تنسي أنك .. 

و أنا كنت أرغب  ؛ عقیم و لیس بیننا أوالد 

 .في أن یكون لي ابن 

  

  :و ھتفت  ھدىلمعت الدموع في عیون 

أنت لم تتزوجھا لتنجب كما .. كذاب یا ھاشم  -

ریك في تجا.. تزوجتھا ألنھا تشبھك .. تدعي 

تسھر و تشربو ترتدي ثیاباً .. حیاتك الماجنة 

أنت لم .. عاریة و ترضي غرورك األحمق 

ترغب في االنجاب مني ألنك لم تكن ترغب 

أنت حرمتني من .. في استمرار حیاتنا 

 ؛ عندما تركتني معلقة  نجاباإل فيفرصتي 

جنا منذ سنین بدالً من ازو و ال أفھم لما لم تنھِ 

 .تعذیبي 

  

  :ھتف ھاشم في حدة 

تزوجت سھا ألنني أحبھا  عالً لدیِك حق فأنا ف -

امرأة تتدفق بالحیویة و لیست تمثاالً بارداً .. 

.. مجرداً من االحساس مثلك یا دكتورة 

و یجب أن  ھدىزواجي منِك غلطة عمري یا 

  .أنِت طالق .. أصلحھا اآلن 
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٢٢ 

 إیمان عبد الواحد

الدموع التي  غادر ھاشم الغرفة قبل أن یرَ 

   سالت على وجھھا قبل أن تلتقط المصحف 

و تظل تقرأ بھ و ھي تحاول أن تجد بھ سلوى 

و لم تنم إال بعد ؛ لروحھا التي تنزف من األلم 

  .. أن أدت صالة الفجر 

  

لمسة حانیة من أنامل صغیرة تمسح الدموع 

الصباح  تستیقظ في ھدىعن وجھھا جعلت 

و نظرت إلى أحمد  الباكر ؛ فتحت عینیھا

  الجالس على مقعده المتحرك بجوار فراشھا 

و اعتدلت جالسة و ھي  و الخوف في عینیھ

  :تھتف 

 ھل كنت تبكي ؟.. ما بك یا حبیبي ؟  -

  

  :ھز أحمد رأسھ نفیاً و ھو یھمس 

كنِت تبكین في نومك ؛ التي أنِت .. ال یا أمي  -

ھل سیأخذ غرفتك أنِت أیضاً و یلقیِك إلى 

 ؟ الشارع

  

  :فھتف ؛ إلى أحمد في حیرة  ھدىنظرت 

الدكتور ھاشم طردني من غرفتي و قال أنھا  -

و أنھ سیعیدني إلى ؛ أصبحت من حق أوالده 
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٢٣ 

 إیمان عبد الواحد

الملجأ أو یلقیني إلى الشارع الذي أتیت منھ ؛ 

 .ألنني لم یعد لي مكان ھنا 

  

   تغادر الفراش و احتضنت أحمد ھدىھبت 

  :و ھي تھتف 

مثلھ یمكن أن یؤذوك و أنا ال ھاشم و ال ألف  -

.. تعالى یا حبیبي .. على قید الحیاة یا أحمد 

 .أنا سأعیدك إلى غرفتك 

  

حملت الطفل إلى غرفتھ حیث كان ھاشم یقف 

    مع شابة أنیقة على وجھھا ابتسامة ظافرة 

ء قبل أن عالفي است ھدىو ھي تنظر إلى 

و تلتفت إلى ؛ أحمد في فراشھ  ھدىتضع 

  :ھاشم ھاتفة 

 ما الذي تفعلھ یا دكتور بالضبط ؟ -

  

  :ھتف ھاشم في سخریة 

زوجتي .. أضع األمور في نصابھا الطبیعي  -

و أوالدي من حقھم أن یعیشوا معي في بیتي 

 .على األقل ھم أولى من أوالد الشوارع .. 

  

  :قبل أن تھتف  ھدىامتقع وجھ 
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٢٤ 

 إیمان عبد الواحد

عش مع .. ھل تتخیل أنني سأسمح بھذا ؟  -

  زوجتك و أوالدك أینما ترید لكن لیس ھنا 

 ... یا ھاشم ؛ ھذا بیتي و لیس من حقك 

  

 :ابتسمت سھا و ھتفت 

یبدو أن الدكتورة لم تستیقظ بعد یا ھاشم ؛ لما  -

ال تذكرھا بأن ھذا بیت المرحوم عمك و أنك 

بما في ھذا .. ؟  شيءترث النصف في كل 

 .لفیال و المستشفى ا

  

  ؛ قبل أن  ھدىبدت الصدمة على وجھ 

  :تھمس 

زواجك كل ھذا الوقت ھذا ھو سبب اخفاؤك ل -

خشیت أن یعاقبك والدي على ما فعلتھ .. 

 .بحرمانك من المیراث 

  

  :ھتف ھاشم في حدة 

و من األفضل ..  ھدىحقي و لن أفرط فیھ یا  -

یكن لِك أن تتأقلمي مع الواقع بسرعة و إذا لم 

العیش في نصف الفیال یناسبك فأنا مستعد 

أوالدي یحتاجون لمكان .. لشراء نصیبك 

فسیح لیكبروا على راحتھم أما أنِت و ھذا 

 .الكسیح فستكفیكما شقة صغیرة 
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 إیمان عبد الواحد

  الفصل الثالث
  

أحمد و عادت إلى غرفتھا و ھي  ھدىحملت 

مصدومة ؛ وضعت أحمد في فراشھا و بدلت ثیابھا 

  .و غادرت الفیال ؛ و وضعت النقاب على وجھھا 

  

ال یمكن أن تسمح لذلك الحقیر باالستیالء على  

؛ البیت الذي عاشت فیھ مع أبیھا و بھ كل ذكریاتھا 

و لن تحتمل أن تعیش معھ في نفس المكان بعد أن 

  .. وجھھ القبیح و عاملھا بمنتھى الحقارة  أظھر

  

كان ھاشم الذي عرفتھ أخیراً رجالً في منتھى 

القسوة و األنانیة و ال تعرف كیف أحبتھ و وثقت 

  .. بھ في یوم من األیام 

  

سیارتھا و سارت على قدمیھا حتى  ھدىتركت 

  وصلت إلى شاطئ البحر فجلست تتأمل األمواج 

نت تشعر بالحزن و األلم و ھي تفكر في عمق ؛ كا

و الحسرة على كل سنوات عمرھا التي أضاعتھا 

یوم من األیام حلم  فيمع ھذا الرجل الذي اعتبرتھ 

  .. العمر 
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٢٦ 

 إیمان عبد الواحد

یقھرھا للكنھا رغم ھذا لم تكن مستعدة لالستسالم لھ 

؛ فإذا لن تحتمل العیش فیھ  اً و یفرض علیھا واقع

فستثبت كان یظن أن وفاة والدھا قد تركتھا ضعیفة 

لھ أنھ مخطئ و أنھا تستطیع مواجھتھ بكل ما 

  .ن قوة فھي لیست وحیدة كما یتخیل أوتیت م

  

فإذا كان والدھا قد مات فلھ أصدقاء سیقفون معھا  

شاكر بطرس محامي / و یدعمونھا و أولھم د 

 والدھا و صدیقھ المقرب و الذي كانت تعرف أنھ

ي ھذه عنھا ف یعتبرھا بمثابة ابنتھ و لن یتخلَ 

  ..الظروف 

  

إلى مكتب شاكر و شرحت لھ كل ما  ھدىذھبت 

  :فزفر في حرارة و ھتف ؛ حدث 

كثیراً من  حذرت والدك..  ھدىلألسف یا  -

حذیراتي تو لم یأخذ  ھاشم لكنھ كان یثق بھ

لكن ال تبتئسي یا ابنتي .. على محمل الجد 

فأنا أعرف كیف أتعامل مع شخص بحقارتھ 

أن نوثق الطالق بشكل  ھو المھم أوالً .. 

رسمي ألتعامل معھ بحریة المعاملة التي 

 .یستحقھا نذل مثلھ 
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٢٧ 

 إیمان عبد الواحد

مكتب شاكر و عادت إلى الفیال  ھدىغادرت 

لھ  ھدىو ھو معھا ؛ لم یستغرب ھاشم لجوء 

  :بل ھتف مبتسماً ؛ 

كنت أنوي .. ك یا دكتور جید أنك أتیت بنفس -

نھاء إجراءات المیراث و تسلیم زیارتك إل

 .كة التر

  

  :ھتف شاكر في ھدوء 

.. ھاشم / المأذون على وشك الحضور یا د  -

بعد إنھاء إجراءات الطالق ستكون لنا جلسة 

طویلة معاً لنناقش تفاصیل التركة و إجراءات 

 .توزیعھا 

  

جراءات توزیع التركة كان ھاشم متلھفاً على إ

   حتى أنھ أنھى إجراءات الطالق بسرعة ؛ 

قد أبرأتھ من كل حقوقھا  ھدىو بما أن 

حصلت على طالق بائن ال رجعة فیھ كما 

و ما إن ذھب المأذون  نصحھا شاكر تماماً ؛

  :حتى ھتف شاكر في ھدوء 

و اآلن یا ھاشم أمامك ساعة واحدة حتى  -

أظن .. تجمع متعلقاتك و تغادر الفیال نھائیاً 

أن الساعة ستكون كافیة جداً حتى ال أضطر 

  . لالتصال بالشرطة
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٢٨ 

 إیمان عبد الواحد

  :ھتف ھاشم في حدة 

أنا وریث و من .. و ماذا ستقول للشرطة ؟  -

 ....حقي 

  

  :قاطعھ شاكر ھاتفاً في ھدوء 

الفیال لم تكن .. و من تحدث عن اإلرث ؟  -

عقد .. ملكاً لعمك لتكون من ضمن التركة 

        شراء الفیال الموثق في الشھر العقاري 

..  ھدىباسم  مكتبيو الموجود في خزینة 

و ال ؛ فالفیال منذ شرائھا و ھي مملوكة لھا 

 .یحق لمخلوق غیرھا التصرف فیھا 

  

  :ھب ھاشم واقفاً و ھو یھتف في ثورة 

 ...أنا لن .. ھذا غش و تدلیس  -

  

  :قاطعھ شاكر مرة أخرى ھاتفاً 

المستشفى لیست .. و لیكن في علمك یا دكتور  -

شریكتھ بالنصف  ھدىملكاً خالصاً لعمك ألن 

منذ تأسیسھا و كل العقود التي تثبت ھذا 

مسجلة بالشھر العقاري و موجودة تحت یدي 

كما أن عبدالرحمن لم یكن لھ حساب في .. 

البنك فكل الحسابات باسم المستشفى أي أن 

تملك فیھا النصف عوضاً على نصیبھا  ھدى
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٢٩ 

 إیمان عبد الواحد

تملك ثالثة  ھدى.. باختصار .. في المیراث 

 .دارة باإل شفى و لھا حق االنفرادأرباع المست

  

لم یغادر ھاشم الفیال إال بعد أن اطلع على 

العقود التي أصابتھ بالذھول بعد أن تبخرت 

كل أحالمھ في االستیالء على الفیال و إدارة 

  بدت علیھا المفاجأة  ھدىالمستشفى ؛ حتى 

  :و ھي تتكلم مع شاكر ھاتفة 

اذا قلص لم.. لم أكن أعلم بكل ھذا یا عمي  -

ھل .. أبي من حجم تركتھ على ھذا النحو ؟ 

 كان یشك في ھاشم ؟

  

  :ھز شاكر رأسھ نفیاً و ھتف 

     ھدىیا  تعرفین أباك أكثر من أي شخٍص  -

و ھو لم یفعل ھذا لیحرم ھاشم جزءاً من حقھ 

فكما تعلمین أبوك لم یكن ؛ في المیراث 

بالشخص الذي یخالف شرع هللا تحت أي 

       شيءباعك كل قد و إال لكان .. اعتبار 

 .و حرمھ من المیراث تماماً 

  

  :في حیرة  ھدىھتفت 
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٣٠ 

 إیمان عبد الواحد

یطاوع لأبي لم یكن .. ھذا ما یحیرني یا عمي  -

ھواه و یغیر شرع هللا حتى لو عرف بنذالة 

 .ھاشم معي 

  

  : ھتف شاكر في ھدوء

تركت لِك ثروة ال بأس  - رحمھا هللا  - أمك  -

بھا ؛ و أبوِك استغل والیتھ علیك و اشترى 

أي أنھ قد .. الفیال و نصف المستشفى بمالك 

 .أعطاِك حقك ال أكثر و ال أقل 

  

ھكذا انسحب ھاشم من الفیال و إن ظل 

أن یجرؤ محتفظاً بعملھ في المستشفى دون 

في  ھدىو وجدت  على المطالبة بإدارتھا ؛

إدارتھا للمستشفى و عملھا كطبیبة مالذاً آمناً 

  .. و حسرتھا   یحمیھا من التفكیر في ألمھا 

  

كانت تقضي الكثیر من الوقت في المستشفى 

و ھي منكبة على العمل حتى بدا كأنھا تنتحر 

  و الصداع   ببطء فقد بدأت تشعر باالرھاق

مستعدة و الدوار معظم الوقت لكنھا لم تكن 

ألنھا  ؛ لكبح نفسھا عن االنخراط في العمل

  .. كانت تھرب من التفكیر في حیاتھا البائسة 
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٣١ 

 إیمان عبد الواحد

  ذات لیلة عندما خرجت من غرفة العملیات 

و ذھبت إلى المكتب وجدت سلیم في انتظارھا 

؛ كان یرى االبتسامة في عینیھا و ھي تجلس 

  :خلف مكتبھا ھاتفة 

تك زیارة لیس من عاد.. مرحباً یا عمي  -

المستشفى في ھذه الساعة المتأخرة فأنا أعلم 

        أن عملك بالجامعة و المستشفى األمیري 

 .و عیادتك یأخذ كل وقتك 

  

  :ھتف سلیم في قلق 

و ما سمعتھ  ھدىلم أرِك منذ وفاة والدك یا  -

اتصلت ألطمئن .. یا ابنتي  جعلني أقلق علیكِ 

أنِك لم تغادري المستشفى بعلیِك و أخبروني 

حتى ابنك حجزِت لھ غرفة ھنا .. منذ یومین 

 ھدىرویدك یا .. لتجري لھ بعض الفحوص 

لماذا تعاملین نفسك بھذه القسوة یا ابنتي ؟ .. 

 .إن لبدنِك علیِك حق .. 

  

  :في تردد  ھدىھتفت 

الفیال ملیئة بالذكریات یا عمي كما أن  -

أن إدارة تعرف .. المستشفى تحتاج لوجودي 

    مستشفى بھذا الحجم بمفردي لیست سھلة 
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٣٢ 

 إیمان عبد الواحد

و أنا ال أرید التقصیر في األمانة التي تركھا 

 .لي أبي 

  

  :ھتف سلیم في حدة 

    أنِت ال تقصرین في حق أحد سوى نفسك  -

  عودي إلى بیتك فوراً یا دكتورة ..  ھدىیا 

أن و احصلي على بعض الراحة ؛ فأنا أكاد 

فال  ؛ حت نقابكشحوب وجھك من ت أرَ 

 .تكابري و اسمعي النصیحة 

  

المستشفى و قادت سیارتھا في  ھدىغادرت 

شوارع االسكندریة التي لم تكن خالیة حتى 

  .في ھذه الساعة المتأخرة 

  

و بین نفسھا تعترف بأن سلیم لدیھ  كانت بینھا 

و تحتاج إلى  رھاقتشعر باإل عالً حق فھي ف

 من الراحة فھي حتى ال تتذكر متى قسطٍ 

  .. نامت أو أكلت آلخر مرة 

  

تشعر بدوار انتابھا فجأة و فوجئت  ھدىكانت 

عندما بدأت قطرات من الدماء تتساقط من 

أرادت أن تتوقف بالسیارة عندما أنفھا ؛ 

غامت عیونھا و عجزت عن الرؤیة لكنھا بدالً 
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٣٣ 

 إیمان عبد الواحد

من أن تضغط المكابح ضغطت دواسة البنزین 

ل أن تفقد الوعي و السیارة منطلقة بسرعة قب

  ..في الطریق 

  

یقود السیارة  مالكفي الطریق المقابل كان  

األجرة التي یعمل علیھا و بجواره ابنھ أحمد 

  .. الذي لم یبلغ السادسة من عمره بعد 

  

كان ینظر إلى الطفل الذي غلبھ النعاس في 

أسى فھو مضطر إلى حملھ معھ في السیارة 

ألنھ لیس لھ أحد طوال ساعات عملھ الشاقة 

الذي لم یكن  مالك یتعھد برعایتھ في غیاب

مستعداً إلى ترك ابنھ وحیداً في الغرفة 

الصغیرة التي یقیم فیھا فوق سطح إحدى 

  .. البنایات في القباري 

  

السیارة التي تندفع نحوه  مالكما رأى عند

مسرعة حاول السیطرة على سیارتھ لیتفادى 

االصطدام عندما فوجئ بأن مكابح السیارة ال 

  ..تعمل 
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٣٤ 

 إیمان عبد الواحد

انتابھ الذعر و ھو یحاول أن یتنحى جانباً  

بالسیارة األجرة  ھدىعندما اصطدمت سیارة 

یمد  مالكو  ..التي انقلبت على جانب الطریق 

كأنھ یحاول أن یحمیھ قبل أن ؛ یده إلى ابنھ 

  .یفقد الوعّي 
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٣٥ 

 إیمان عبد الواحد

  الفصل الرابع
  

عیونھا ببطء ؛ لكن الضوء الشدید  ھدىفتحت 

بھرھما فعادت إلغالقھما مرة أخرى ؛ كان 

صوت سلیم و ھو یھمس باسمھا و یحثھا على 

استعادة وعیھا یتسلل إلى أذنیھا لكن عقلھا لم یكن 

یرغب سوى في االستسالم للظالم الذي اكتنفھ من 

  .. جدید 

  

لم تكن تدرك أنھا موجودة بغرفة العنایة المركزة 

و ال تشعر  بالمستشفى األمیري منذ ثالثة لیالي ؛

بقلق سلیم الذي أخذ یراجع كل الفحوص التي تم 

إجراؤھا لھا من تحالیل و أشعة باھتمام قبل أن 

  :ینظر إلیھا ھاتفاً في توتر 

..  ھدىطالت غیبوبتك أكثر من الطبیعي یا  -

.. ما الذي یعوق استعادتك لوعیك یا ابنتي ؟ 

لمك ؤبد الرحمن ال زالت تأعرف أن وفاة ع

و یمكنك تجاوز ؛ لكنك قویة و مؤمنة 

  .خسارتك و المضي في حیاتك 

  

مركزة و وجد غادر سلیم غرفة العنایة ال

و ھو بادي القلق  شاكر یقف في انتظاره

  :فھتف سلیم 
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٣٦ 

 إیمان عبد الواحد

فعلنا كل ما في .. لألسف لم تستعد وعیھا بعد  -

وسعنا و لیس ھناك سبب طبي الستمرار 

و قد أمرت لھا ؛  ھذا الوقت كلالغیبوبة 

 .بالمزید من الفحوص لنطمئن علیھا 

  

  :ھتف شاكر بسرعة 

ى أفضل نقلھا إل.. لكن لیس ھنا یا دكتور  -

إلشراف مستشفاھا على أن تتولى بنفسك ا

 .جھا عالعلى 

  

وعیھا كانت ترقد في  ھدىعندما استعادت 

بدا إحدى غرف العنایة المركزة بمستشفاھا ؛ 

وكأن عقلھا ال زال راقداً في غیاھب الغیبوبة 

و لم ؛  وھلةفھي لم تتعرف على سلیم في أول 

 ؛ تتذكر من تكون وال ما الذي فعل ھذا بھا

 ھدىو بدأت  لكنھ سرعان ما أفاق من غفوتھ

واستعاد قلبھا ألم فراق ؛  شيءتتذكر كل 

و غدر زوجھا و ضیاع حیاتھا في  والدھا

  .حرمان شباك الوحدة وال

   

  :كان سلیم ینظر لھا في إشفاق و ھو یھمس 
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٣٧ 

 إیمان عبد الواحد

ركزة منذ عشرة أنِت في العنایة الم..  ھدى -

ما ھو .. لِك ؟  ذا حدثما أیام ؛ ھل تتذكرین

 یمكنك تذكره یا ابنتي ؟ شيءآخر 

  

  :ھمست في ضعف 

ركبت .. كنت معي في المستشفى ثم .. أنت  -

.. انتابني دوار .. سیارتي ألعود إلى الفیال 

.. كان أنفي ینزف ثم .. الدم .. وألم في رأسي 

.. ماذا حدث ؟ .. ال أتذكر أكثر من ھذا .. ال 

 ھل فقدت السیطرة على سیارتي ؟ 

  

  :و ھتف في حنان ؛ ربت سلیم على كفھا 

 ..ث أو التفكیر یا ابنتي ال ترھقي نفسك بالحدی -

من الواضح أنِك قد فقدِت الوعي أثناء القیادة 

لكن لیس ھذا ھو .. مما تسبب في االصطدام 

مكني تأن ترتاحي لتھو المھم .. ن المھم اآل

لن أسمح لِك .. من مواجھة كل ما ینتظرك 

المركزة قبل أن تستقر حالتك بمغادرة العنایة 

 .تماماً 

  

خطیرة و ھذا ما أدھشھا ؛ تكن إصابتھا  لم

   لكن ال كسور كان لدیھا جرح غائر برأسھا

یمكن أن  شيءال أي و ال نزیف داخلي و 
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٣٨ 

 إیمان عبد الواحد

أیام  غیبوبة التي استمرت لعشریتسبب في ال

  .كاملة 

   

و عندما نقلھا سلیم إلى غرفة عادیة أتى أحمد 

برؤیة أحمد  ةشاكر لزیارتھا ؛ كانت سعیدمع 

  .د مر بأیام صعبة الذي كان یبدو و كأنھ ق

  

الحیاة الذي  یعرف أنھا الشخص الوحید في 

و بدونھا سیعود إلى یھتم بأمره و یرعاه 

  .. و یفقد الحیاة الكریمة التي توفرھا لھ الملجأ 

  

من إلى صدرھا وھي تشفق علیھ  ھدىضمتھ 

یحمل ھم مواجھة الحیاة وھو في ھذا السن أن 

  :ربتت على رأسھ وھتفت في حنان .. 

و لحسن ؛ أنا لم أمت بعد .. اطمئن یا حمادة  -

نذار في الوقت المناسب اني ھذا اإلتالحظ آ

ألتنبھ إلى أنني یجب أن أحمیك و أرتب 

أن یصیبك أي بألنني لن أسمح .. لحیاتك 

 .أو بعد مماتي   ضرر سواء في حیاتي 

  

عندما خرج أحمد مع مربیتھ من الغرفة ؛ 

  :و ھتفت  التفتت إلى شاكر
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٣٩ 

 إیمان عبد الواحد

أنك تستطیع أن تساعدني في ھذا یا عمي  أظن -

أرید أن أوصي لھ بثلث تركتي تأمیناً .. 

لنفقاتھ مع أنني ال أدري من الذي یمكن أن 

یصبح وصیاً علیھ إذا أصابني مكروه فھو ال 

 .أحد لھ غیري 

  

نظر إلیھا شاكر في إشفاق ؛ كانت الضمادات 

ال تزال تحیط برأسھا لذا لم تكن تضع 

     الحجاب و النقاب كالعادة ؛ بدت صغیرة 

و جمیلة كما رآھا عندما تعرف على والدھا 

ألول مرة بعد عودتھما من أوروربا و إن 

  :ھتف .. كانت أكثر شحوباً و ضعفاً 

لدیِك مشاكل .. دعِك من أحمد اآلن یا ابنتي  -

أكبر من ھذا بكثیر و سنضطر لمواجھتھا 

 .بسرعة قبل أن تسوء األمور أكثر 

  

  :ھتفت في حیرة 

أتقصد  ..مشاكل من أي نوع ؟ .. مشاكل ؟  -

 یا عماه ؟ مشاكل قانونیة

  

  :ھتف شاكر في أسى 

.. مشاكل قانونیة و صحیة .. لألسف یا ابنتي  -

الشق القانوني ھو ما یخصني و سأحاول أن 
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٤٠ 

 إیمان عبد الواحد

سلیم / أما الباقي فأظن أن د ؛ أوضحھ لِك 

      سیتولى توضیحھ عندما تتحسن صحتك 

 .و تكوني مستعدة لسماعھ 

  

شعرت بالقلق یتسرب إلى نفسھا ؛ و ھي 

  :تھمس 

؛ دعنا في المشاكل القانونیة أوالً یا عمي  -

األكثر إلحاحاً و األولى ھي  ھان أنظغلب الفأ

.. ماذا ھناك یا عمي ؟ .. بسرعة المواجھة 

 .تكلم أرجوك 

  

ھو یعرف أن ما سیقولھ شاكر لحظة فصمت 

سیصدمھا و حالتھا الصحیة ستجعلھا أضعف 

لكنھ لم یجد أمامھ ؛ من مواجھة الصدمة 

  :لذا ھتف  اً آخر اً خیار

و تسبب في ؛  ھدىاً یا عدث كان مرواالح -

 .حایا ضسقوط 

  

  :قبل أن تتمتم ؛ ع وجھھا بشدة امتق

صد أنني أتق.. ما معنى ضحایا ؟ .. حایا ؟ ض -

أتقول .. قد صدمت أحد المارة بسیارتي ؟ 

ھذا لم .. عمي ..أنني ربما قتلت انسان ما ؟ 

  .ال یمكن أن یكون ھذا حقیقیاً .. یحدث ؛ ال 
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٤١ 

 إیمان عبد الواحد

بدت مصدومة بشدة حتى أنھ فكر في التراجع 

عن قول الحقیقة لھا كاملة ؛ لكنھ لم یستطع أن 

یتوقف عن الحدیث اآلن رغم انھیارھا 

الواضح فقد كان یعرف أنھا یجب أن تعرف 

حقیقة وضعھا جیداً لتعرف ماذا علیھا أن 

  :زفر شاكر في حرارة و أردف .. تفعل 

بسیارة  ارتطمت سیارتك..  ھدىلألسف یا  -

كس و یبدو اادمة في االتجاه المعقأجرة كانت 

       أن االرتطام قد أطاح بالسیارة األخرى 

ال في العنایة زالسائق ال .. و حطمھا 

     المركزة ؛ فھو لم یفق من الغیبوبة بعد ؛ 

    و حسب علمي أصیب بتھتك في الطحال 

و نزیف داخلي لم یتوقف إال بعد إجراء 

حالتھ لیست .. الستئصالھ  جراحة عاجلة

 .مستقرة و احتمال حدوث الوفاة قائم بشدة 

  

انھمرت دموعھا و ھي تبكي في لوعة ؛ ال 

تتخیل أنھا قد تسببت بكل ھذا اإلیذاء لشخص 

 ال تعرفھ و لم تره في حیاتھا و الھي حتى 

لمرة واحدة لكنھا جعلتھ على وشك أن یفارق 

تفعل كل  الحیاة ؛ و كانت تعرف أنھا یجب أن

  :ما في وسعھا إلنقاذه لذا ھتفت 

  ھنا في المستشفى ؟ ..أین ھو اآلن ؟  -
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٤٢ 

 إیمان عبد الواحد

  :و ھتف ؛ ھز شاكر رأسھ نفیاً 

..  ھدى.. في المستشفى األمیري بل .. ال  -

 ...الموقف 

  

  :ھاتفة في حسم  ھدىقاطعتھ 

إذا مات ھذا الرجل .. الموقف بشع یا عمي  -

و أنا ال أحتمل أن  قبتيسیكون ذنبھ في ر

أحمل وزره ؛ یجب أن أفعل كل ما في وسعي 

 .نقاذه قبل فوات األوان إل

  

فھتف شاكر في ؛ غادرت الفراش بسرعة 

  :انزعاج 

سلیم لن یسمح بخروجك من .. ماذا تفعلین ؟  -

المستشفى ؛ على األقل حتى نرتب أمورنا في 

 .النیابة و یتضح الوضع 

  

  :في حدة  ھدىھتفت 

مسئولیتي الجنائیة مسألة یمكن إرجاؤھا اآلن  -

أنا مستعدة لتحمل أي عقاب ترى المحكمة .. 

المھم أن حیاة انسان على .. أنني أستحقھ 

و ال أظن أنھ یلقى في ؛ المحك اآلن 

سأنقلھ .. المستشفى األمیري الرعایة الكافیة 
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٤٣ 

 إیمان عبد الواحد

و أرعاه بنفسي حتى یجتاز مرحلة ؛ إلى ھنا 

  .الخطر 

  

عندما ھتف شاكر ؛ غادر الغرفة كادت أن ت

  :في تردد 

 .. ھدىالرجل لم یكن بالسیارة وحده یا  -

  

التفتت إلیھ و ظلت تحدق في وجھھ الشاحب 

  :في ذعر قبل أن تھمس 

ھل .. أتعني أنھ لیس المصاب الوحید ؟  -

     تكلم  ..تسببت في إصابة شخص آخر ؟ 

و ما ھي كم عدد المصابین ؟ ؛ .. یا عمي 

  الضبط ؟حالتھم ب

  

خاللھا بأن  ھدىصمت شاكر لحظة شعرت 

قبل أن یھتف  ؛ قلبھا سیتوقف عن النبض

  :شاكر في أسى 

كان برفقتھ طفل في السادسة من عمره یبدو  -

 .و قد لقى مصرعھ في الحال .. أنھ ابنھ 

  

شھق شاكر في ذعر عندما انھمرت الدموع 

قبل أن ترتمي على األرض  ھدىوجھ على 

  .فاقدًة للوعي 
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٤٤ 

 إیمان عبد الواحد

  الفصل الخامس
  

وعیھا ظلت تبكي في لوعة ؛  ھدىعندما استعادت 

ال تستطیع أن تصدق أنھا قد قتلت طفالً و ھي التي 

أن تستقبل األطفال ھو كل عالمھا و عاشت لسنوات 

و تجلبھم إلى الحیاة ؛ و ال تعرف كیف ترتكب 

؟ جریمة كھذه و تتورط في إثمھا دون قصد أو نیة 

؛ لكنھا تتحمل الوزر و الجریرة و أیة عقوبة یمكن 

شعور الأن تقدرھا المحكمة ال یمكن أن تخفف 

  .. بالذنب الذي تملكھا 

  

إلى مستشفاھا  مالكساعدھا سلیم و شاكر على نقل 

حیث أمضت بضعة أیام بجواره في العنایة 

كان شاكر . .المركزة قبل أن یبدأ في استعادة وعیھ 

  :و قال لھا بصراحة ؛ فعلھ یعترض على ما ت

ھذا الشاب لیس مریضاً لدیِك یا ابنتي بل ھو  -

     .. أخطر شخص یستطیع أن یؤذیِك اآلن 

و بمجرد أن یستعید وعیھ و تتحسن حالتھ 

سیصبح أعدى أعداءك و ال تنسي أنِك قد 

ة ابنھ الوحید و ستكون ھناك تسببِت في وفا

 .ل ال حصر لھا كو تعویض و مشا  قضیة
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٤٥ 

 إیمان عبد الواحد

 :في حسم  ھدىھتفت 

عدة لمواجھتھ في أعلم كل ھذا یا عمي و مست -

.. و لیس ھذا ما یقلقني  الوقت المناسب ؛

الخسارة الفادحة التي تسببت بھا أنا مستعدة 

لمواجھة عواقبھا و أي تعویض أو عقوبة لن 

.. تعوض ھذا المسكین عما خسره بسببي 

أن یعیش فأنا ال أرید أن ھو  اآلن المھم

 .تتضاعف جرائمي 

  

الذي رقد على فراش  مالككانت تتأمل 

و الدموع تغرق ال حول لھ و ال قوة المرض 

؛ كان فاقداً للوعّي رغم أن كل وجھھا 

األجھزة التي تحیط بھ كانت تشیر إلى 

  .معدالت حیویة جیدة 

   

یستعید عافیتھ  اكان ذلك الجسد المسجى أمامھ

إلى  في صمت لكن صاحبھ ال یرید العودة

الحیاة لیقاسي ألم الخسارة الفادحة التي حاقت 

  ..بھ على حین غرة 

  

كان سلیم یصر على الحدیث معھا لكنھا لم و  

تمنحھ الفرصة فقد كان كل ما یشغلھا ھو 

و أن یستعید وعیھ ؛ و عندما حدث ھذا  مالك
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٤٦ 

 إیمان عبد الواحد

في استغراب إلى الفتاة التي تختفي  مالكنظر 

  :خلف نقاٍب أبیض و ھو یھمس 

 أین أحمد ؟.. أین أنا ؟  -

  

ھب من الفراش و قد تملكھ الفزع و ھو یھتف 

أن ھو باسم ابنھ في لوعة ؛ كان كل ھمھ 

یطمئن علیھ و لم تعرف ماذا علیھا أن تفعل 

  .. سوى مواجھتھ بالحقیقة 

  

 عندما  مالكانھمرت الدموع على وجھ 

  :ھمست 

 .البقاء �  -

  

األلم في عیون انسان كما رأتھ في  ھدىلم تَر 

    ندفع مغادراً المستشفى و ھو ی مالكعینّي 

أن جثة ابنھ ال بعندما أخبرتھ  ..و ھي معھ 

تزال في المشرحة ألن أحداً لم یطالب بھا 

  ..شعرت بأنھا قد طعنتھ بسكین 

   

إلى المشرحة و ساعدھما شاكر في  اذھب

  ..ا لدفنھ اً یدھاجراءات استالم الجثة تم
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٤٧ 

 إیمان عبد الواحد

وقفت بالمقابر ترتعش و ھي ترى بعینیھا  

؛ تعرف أن ھذا المأساة التي تسببت بھا 

 ثمانماً و ھو یواري جالرجل الذي بدا محط

ابنھ الوحید في التراب لن یغفر لھا أبداً ما 

  .. فعلتھ بھ ألنھا ال تستطیع أن تغفره لنفسھا 

  

الرجل الذي ال یعرفھا و لم یرھا من قبل قط 

سیكرھھا أشد الكراھیة طالما بقى على قید 

الحیاة و لن یستطیع أن یغفر لھا أن القدر قد 

سبباً في فقد ابنھ الوحید حتى لو حدث جعلھا 

  .. ھذا بغیر قصٍد منھا أو إرادة 

  

یحدق في القبر الذي ضم كل ما  مالككان 

و انھیار قبل أن  لوعة یملك في ھذه الحیاة في

نظراتھ یرفع عینیھ فجأة و یحدق بھا ؛ 

الغارقة في الدموع نطقت بالدھشة و ھي ترى 

الدموع التي تغرق عینیھا و ھي تقف مرتجفة 

  .. كورقة في مھب الریح 

  

بدا و كأنھ قد انتبھ فجأة إلى الفتاة المنتقبة التي 

قضت الساعات الماضیة معھ و شاركتھ أسوأ 

ال حیاتھ دون أن یعرف من تكون ؛ و لحظات 
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٤٨ 

 إیمان عبد الواحد

و بدون أن .. لماذا ھي موجودة بجواره ؟ 

  :یسأل ھمست 

 .أنا قتلت ابنك .. أنا السبب  -

  

كان األلم الذي بقلبھا أقوى من احتمالھا لذا 

؛ قبل  مالكتھاوت مغشیاً علیھا بین ذراعّي 

ً ا شاكر إلى المستشفى و لم یكن أن یعیدھ  شیئا

من ھذا األلم قد خفت بعد عندما بدأت في 

استعادة وعیھا لتجد أن ذلك الغریب لم یعد 

  ..موجوداً معھا 

  

كانت ترقد على أحد أسرة المستشفى و أحمد  

جالس على مقعده المتحرك بجواره و ھو 

  .. یبتسم لھا في حنان 

  

ابتسامتھ البریئة طالما كانت تشرق كالشمس 

قادرة بس لم تكن لكن حتى الشمفي عینیھا 

    على أن تبدد ظالم الجراح التي مألت 

  .. قلبھا 

  

أرادت أن تعود إلى بیتھا مع أحمد لكن سلیم 

  :رفض بشدة فھمست 
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٤٩ 

 إیمان عبد الواحد

       أنا لم أعد مریضة .. أرجوك یا دكتور  -

 .و سأرتاح في بیتي أفضل 

  

  :ھتف سلیم في أسى 

مریضة أكثر مما ..  ھدىبل أنِت مریضة یا  -

و یجب أن تعرفي  یمكنك التخیل یا ابنتي ؛

و قبل فوات األوان حتى  حقیقة مرضك اآلن

 .ج بسرعة عالنبدأ ال

  

نظرت إلیھ في حیرة ؛ ینتابھا شعور بأنھا ال 

ترغب في سماع ما سیقولھ رغم أنھا مضطرة 

سلیم لم یكن یدري ماذا علیھ أن .. ألن تفعل 

  :و ھو یھتف  یقول ؛ بدا متردداً 

أنِت طبیبة یا ابنتي و تدركین جیداً أن ..  ھدى -

كل األمراض اآلن تقریباً قابلة للشفاء إذا تم 

ھا بجدیة و سرعة و في الوقت المناسب عالج

و لحسن الحظ أن ذلك الحادث جعلنا .. 

نخضعك للفحوص و نتنبھ إلى المرض الذي 

 ..یستشري في دمك و 

  

  : ھاتفة في حزم ھدىقاطعتھ 
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٥٠ 

 إیمان عبد الواحد

قل ما لدیك أرجوك فأنت لست .. دكتور سلیم  -

ثم إن أسلوبك .. في حاجة لكل ھذه المقدمات 

 ھذا یوترني ؛ بما أنا مریضة بالضبط ؟

  

  :صمت سلیم لحظة قبل أن یھتف 

 .سرطان دم .. لوكیمیا  -

  

  :بشدة و ھي تھمس  ھدىبھت وجھ 

أتقصد نفس المرض الذي فقدت أمي حیاتھا  -

.. أنني أحتضر یا عمي ؟ أتعني .. بسببھ ؟ 

 أھذا ما ترید أن تقولھ ؟

  

ضحكت فجأة في ھستیریا ثم أجھشت بالبكاء 

ما كان ینقص الكابوس الذي  ؛ فھذا بالضبط

تعیش فیھ منذ وفاة والدھا حتى یكتمل ؛ 

الحادث الذي جعلھا مھددة بالسجن ھو نفسھ 

الذي نبھھا إلى أنھا مھددة بالموت ؛ و ربما 

محاكمتھا و یتم غلق  ل أن تنتھِ قب عالً تموت ف

  :ھتف سلیم .. القضیة 

؛  ھدىال زال المرض في مراحلھ األولى یا  -

سنبدأ .. و لحسن الحظ أننا قد اكتشفناه اآلن 

ج فوراً و أنا واثق من أنِك ستتماثلین عالال

  . - إن شاء هللا - للشفاء یا ابنتي 
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٥١ 

 إیمان عبد الواحد

  :في فتور  ھدىھمست 

أنا سآخذ بأسباب  و.. األعمار بید هللا یا عمي  -

ج مع أنني أعرف أن ھذا قد ال یكون عالال

مجدیاً لكنني سأفعل كل ما في وسعي ؛ لكنني 

لدّي .. ال زلت أرغب في مغادرة المستشفى 

 .. أمور كثیرة یجب أن أرتبھا قبل أن أموت 

و دیون ینبغي سدادھا للرجل الذي حطمت 

 .حیاتھ و أنا أنھي حیاتي 

  

ص و التحالیل التي كل الفحو ھدىراجعت 

و تأكدت بنفسھا من النتیجة ؛  أجراھا لھا سلیم

و ربما كانت محظوظة الكتشاف مرضھا في 

ھذا الوقت المبكر فال زالت أمامھا فرصة 

ج و الشفاء لكنھا لم تكن تأبھ لھذا لعالمعقولة ل

فكل ما كانت تفكر فیھ ھو األعباء التي على 

  .. كتفیھا 

  

.. تواجھ كل تداعیاتھا القضیة التي یجب أن 

مالك الذي حطمت حیاتھ و ال تعرف كیف 

و أحمد الذي .. تستطیع تعویضھ عما فعلت 

شم لحظة واحدة في إلقاءه في لن یتردد ھا

و رمیھ إلى الشارع بمجرد أن تموت أأ الملج
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٥٢ 

 إیمان عبد الواحد

 و تؤول إلیھ كل تركتھا بصفتھ و ریثھا 

  .. الوحید 

  

ندما كانت تتزاحم في رأسھا عأفكار كثیرة 

ذھبت إلى مكتب شاكر تطلب مساعدتھ ؛ 

  :قابلھا شاكر في ترحاب و ھتف مبتھجاً 

لدّي .. كنت على وشك زیارتك في المستشفى  -

.. أخبار جیدة جداً كنت أرید أن أزفھا إلیك 

مصاب  رضوانالنیابة أخذت إفادة مالك 

الحادث و لحسن الحظ لم یوجھ لِك أي إتھام 

یبدو أن مكابح سیارتھ كانت متعطلة مما .. 

   تسبب في الحادث و الفحص الفني للسیارة 

 .و موقع الحادث أكد أقوالھ 

  

  :و ھي تھتف  ھدىجلست 

 لماذا ؟.. أتعني أنھ قد نفى اإلتھام عني ؟  -

  

  :ھتف شاكر في استغراب 

قلت لِك أن التقریر الفني أكد .. لماذا ماذا ؟  -

في ھذه .. أنھ ھو المتسبب في الحادث ال أنِت 

الحالة الحادث سیعتبر قضاءاً و قدراً و في 

حال لم نتوجھ ضده بأیة بالغات سیتم حفظ 

أنِت اآلن حرة تماماً حتى .. الموضوع برمتھ 
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٥٣ 

 إیمان عبد الواحد

أن النیابة قد تنازلت عن استجوابك بعد 

دیمھا لشرح حالتك التقاریر الطبیة التي تم تق

تنسي ھذا یمكنك أن .. الصحیة حالیاً 

 .كأن لم یكن  ھدىالموضوع تماماً یا 

  

  :في حیرة  ھدىھتفت 

لما یعترف بھذه .. ألیس موقفھ ھذا غریباً ؟  -

البساطة بمسئولیتھ عن الحادث في الوقت 

على .. الذي كان من األولى بھ توریطي 

 .األقل لیضمن مبلغ تعویض محترم 

  

  :ابتسم شاكر و ھتف 

كنت .. من ھذه الزاویة بالذات لدیِك حق  -

أتوقع أن یالحقنا بالقضایا و یبالغ في مبلغ 

     التعویض خاصًة بعد أن عرف أنِك ثریة

و تدیرین مستشفًى استثماریاً على أعلى 

مستوى و ھو كما اتضح من التحقیقات مجرد 

یكون ال یملك قوت یومھ أن سائق أجرة یكاد 

الشكر للرب على أنِك لم تتورطي مع .. 

شخص معدوم الضمیر و ما أكثرھم ھذه األیام 

قلبك الطاھر و دعاء والدك لِك وقفا إلى .. 

 .جانبك في ھذه المحنة 
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٥٤ 

 إیمان عبد الواحد

  :قبل أن تھتف فجأة ؛ للحظة  ھدىصمتت 

 لدیك عنوانھ یا عمي ؛ ألیس كذلك ؟ -

  

  :ھتف شاكر بسرعة 

ملف  من السھل العثور علیھ فھو مدرج في -

ما الذي .. لما ؟ .. التحقیقات حتماً ؛ لكن 

 ؟ ھدىیا  تریدینھ منھ بالضبط 

  

  :في حسم  ھدىھتفت 

أرید أن أخفف عن نفسي عبء ذنب ذلك  -

.. سي ذلك المسكین في محنتھ االطفل و أن أو

ھو ال یرغب في التعویض و ال أنا أملك 

مة بدفع لكنني ملز.. ویضھ عن خسارة ابنھ تع

 .ة لھ لیرتاح ضمیري یالشرعالدیة 

  

حاول شاكر إثناءھا عن االتصال بذلك الشاب 

        ؛ لكنھ أمام إصرارھا أعطاھا العنوان 

و عرض علیھا أن یذھب معھا فرفضت 

  .. شاكرًة لھ 
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٥٥ 

 إیمان عبد الواحد

  الفصل السادس
  

تذھب إلى  ھدىفي الصباح التالي كانت 

المنزل الذي یقیم مالك على سطوحھ ؛ 

شیكاً صعدت الدرج المھترئ و ھي تحمل 

  .بقیمة الدیة في حقیبة یدھا الصغیرة 

  

ال تعرف كیف سیستقبلھا ذلك الشاب و ال  

كیف سیكون شعوره نحوھا لكنھا كانت 

  .. طریقة ممكنة  ةمستعدة لمواساتھ بأی

  

ماً لكنھا ربما حرمتھا األقدار من أن تصبح أ

تعرف معنى أن یكون لك ابن و تفقده في 

و رغم أن مالك لم یحملھا  ؛ لحظة واحدة

المسئولیة قانوناً عما حدث لكنھا في قرارة 

شعر باإلثم و ترید أن تزیح عن نفسھا كانت ت

      لھا عبء ھذا الذنب و كانت تتمنى كاھ

  .. لو یساعدھا على ھذا 

  

اثرة رف متنوجدت فوق السطح بضعة غ

قدیمة و متھالكة كالبیت كلھ ؛ لمحت امرأة 

تغسل بعض الثیاب في إناء معدني فاقتربت 

  .مالك منھا و سألتھا عن 
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٥٦ 

 إیمان عبد الواحد

ھا یقیم فیأشارت المرأة إلى الغرفة التي  

 في استغراب ؛  ھدىالشاب و ھي تنظر إلى 

نظرات المرأة التي بدت لھا  ھدىتجاھلت 

جارحة و مھینة و ھي تقترب من باب الغرفة 

و تطرقھ عدة مرات دون  الذي كان موارباً 

  .. جدوى 

  

و تعود في وقٍت الحق  فأن تنصر في فكرت

  :لكن المرأة اقتربت منھا و ھتفت 

مالك .. ھل أنِت من الشئون االجتماعیة ؟  -

رحمھا  -منذ ماتت زوجتھ .. وحید و مسكین 

    و ھي تلد ابنھ و ھو یغلق علیھ بابھ  -هللا 

حتى أنھ لم یغادر غرفتھ .. و ال یختلط بأحد 

رأیتھ و ھو قادم ؛ كانت ھیئتھ .. منذ یومین 

دعینا ندخل إلیھ  ..و لم یكن أحمد معھ  غریبة

  -ال قدر هللا  –فربما یكون قد أصابھ مكروه 

  

أن تستنكر فكرة دخول البیت  ھدىكادت 

بدون إذن صاحبھ ؛ لكنھا عادت و تنبھت إلى 

قد ال یكون بخیر ؛ خاصًة في  عالً أنھ ف

و ألن باب الغرفة ؛ الظروف التي یمر بھا 

عندھا .. برفق  ھدىكان موارباً دفعتھ 

شاھدت الشاب الملقى على األرض فاقداً 
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٥٧ 

 إیمان عبد الواحد

و ھو في حالة بالغة من اإلعیاء  الوعيّ 

   ..مستشفاھا  ھا تسرع بنقلھ إلىجعلت

  

ساعات ظل مالك فاقداً للوعي و ھو ال  لبضع

      یشعر بالمرأة التي ظلت بجواره تسعفھ 

فتنھدت في ؛ و ترعاه حتى فتح عینیھ أخیراً 

  :خفوت و ھمست 

 .الحمد �  -

  

نظر إلیھا مالك و ھو یشعر بحیرة كبیرة ؛ 

نظرة عیونھا التي تظھر من خلف نقابھا بھا 

ارتیاح و سرور و كأنھا فعالً كانت تخشى أن 

  ..یموت 

  

  

في حیاتھ ال یدري من أین ظھرت ھذه المرأة  

ھو .. مرة أخرى و ال یعرف لما تھتم بھ 

وحید في ھذا العالم و ال یرغب في أن یظل 

ظن أنھ سیكون ممتناً ت تو إذا كان؛ بھ 

 ھمس في .. إلنقاذھا حیاتھ فھي واھمة 

  :ضعف 

 تتركیني أموت ؟لم لما  -
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 إیمان عبد الواحد

  :ھتفت ھدى ببساطة 

في الواقع ھو لیس .. ألن ھذا لیس اختیارك  -

من منحنا الحیاة .. اختیار أحد على اإلطالق 

و إذا كنت تظن أنك ؛ ھو من یسلبنا إیاھا 

تستطیع أن تحدد الوقت الذي یناسبك لیفعل 

لو كان .. و الدلیل أمامك .. ھذا فأنت مخطئ 

لتأخرت في الوصول إلى  هللا قد قدر موتك

ثم إن الموت جوعاً .. دقائق  بیتك لبضع

و مؤلمة ؛ لو كنت مكانك  یقة بطیئة جداً طر

ألشفقت على نفسي منھا ؛ لكن یبدو أن نفسك 

 .رخیصة جداً علیك لألسف 

  

  :ھمس مالك في أسى 

خسرت كل .. لم یعد لدّي ما أعیش ألجلھ  -

و االبن الذي تركتھ أمانة .. زوجتي ..  شيء

و ال  و ال وظیفةماالً ال أملك .. في رقبتي 

امنحیني سبباً .. أقارب و ال حتى أصدقاء 

و أعدك ؛ واحداً یجعلني أرغب في الحیاة 

 .أنني لن أكررھا مرة أخرى ب

  

  :رأى في عیونھا ابتسامة واسعة و ھي تھتف 

لدیك .. تراھا  لدیك أسباب كثیرة لكنك ال -

      .. نفسك و شبابك و صحتك و مستقبلك 
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٥٩ 

 إیمان عبد الواحد

أولھا أنك لم .. و یمكنني أن أمنحك المزید 

تعد وحیداً كما تظن ؛ لك في ھذا العالم 

.. صدیقة مستعدة لمؤازرتك في أّي وقت 

أسمعك و أحیاناً أن یمكنني أن أساعدك و 

.. ھل یمكن أن تقبل صداقتي ؟ .. أشكو لك 

و مخلصة  صدیقة وفیة جداً أن أكون بأعدك 

 - رحمھ هللا  –أبي  كان.. و ال تستھن بي .. 

ألف یقول أن لدّي عزیمة تجعلني أشد من 

ھذا یعني أنك ستكسب ألف صدیق .. رجل 

 .دفعة واحدة 

  

كانت لطیفة ؛ ال یستطیع مالك أن ینكر ھذا ؛ 

و ال أن ینكر أنھ قد شعر باالرتیاح لمجرد 

الحدیث معھا ؛ في عینیھا دفء و مودة تذكره 

و وقفت بجانبھ ؛ بالمرأة الوحیدة التي أحبتھ 

  .. في یوم من األیام 

  

في الصباح التالي عندما دخلت إلى غرفتھ 

و كان اسكاً لتطمئن علیھ ؛ كان یبدو أكثر تم

  :بإمكانھ أن یغادر الفراش حتى أنھ ھتف 

لن ..  أنا آسف.. أرید مغادرة المستشفى لكن  -

سداد حساب الغرفة اآلن ؛ خاصًة أنھ  یمكنني

  .من الواضح أنھا غالیة جداً 
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 إیمان عبد الواحد

  :وضعت ھدى مقعداً بجوار فراشھ و ھتفت 

بما أنني الطبیبة المسئولة عن عالجك / أوالً  -

فلن أسمح بخروجك من المستشفى اآلن ؛ 

         فجسدك ضعیف و یحتاج لتغذیة جیدة 

و أنا أفضل أن یتم ھذا ؛ و بعض المقویات 

ھنا و تحت إشرافي ألنني ال أضمن ما تفعلھ 

بنفسك لو سمحت لك بالخروج بھذه السرعة 

صدیقتك اآلن فأنت  بما أنني/ و ثانیاً .. 

مضطر ألن تقبل ضیافتي لك حتى یتم شفاؤك 

لیس من المعتاد أن نستضیف أصدقاءنا في .. 

ظك صدیقتك طبیبة حالمستشفیات لكن لسوء 

و تشعر بالراحة ھنا أكثر مما تشعر بھا في 

 .بیتھا 

  

  :ھتف مالك 

أنا ال أعرف كیف أرد .. ھذا كثیر یا دكتورة  -

 .لِك جمیلك 

  

  :بسرعة  ھتفت ھدى

.. لكنني أعرف كیف أجعلك ترد لي الجمیل  -

 . بأن تقبل ھذا
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٦١ 

 إیمان عبد الواحد

ناولتھ ورقة مطویة ؛ فتحھا مالك و حدق فیھا 

  :قبل أن یھتف ؛ في ذھول 

 ما ھذا ؟ -

  

  :ھتفت ھدى 

أنت كنت كریماً جداً و برأتني من مسئولیة  -

.. الحادث لكنني أرغب في أكثر من ھذا 

باإلثم و أن أرغب في أن تخفف عني الشعور 

 .تقبل الدیة الشرعیة مني 

  

  :ألقى مالك الشیك نحوھا و ھتف في حدة 

.. بل تعویضاً عن ابني ؟ قمن قال لِك أنني أ -

أنا .. ثم إنِك لست المسئولة عما حدث 

     أنا الذي لم یستطع أن یوفر لھ بیتاً .. المسئول 

و حیاة مستقرة و في النھایة تركتھ یموت على 

   أنا المسئول . .الب الشوارع األرصفة كك

 .أنا المسئول .. یا ھدى 

  

أجھش بالبكاء فنھضت و اقتربت منھ ؛ ربتت 

على كتفھ و ھي ال تعرف ماذا تستطیع أن 

أن تحس بمدى تستطیع .. تقول لتخفف عنھ 

      ن یمزقان قلبھ اآلن األلم و الحسرة اللذی
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٦٢ 

 إیمان عبد الواحد

و تعرف مرارة الخسارة و حرقة فقد األحباب 

  :ھمست في أسى .. 

    ھذه إرادة هللا .. لم یكن ذنبك یا مالك  اھذ -

 .. تھ شیئو م

  

  :ھتف مالك في لوعة 

أنا .. و لماذا یرید هللا أن یحرمني من ابني ؟  -

 .ال أملك غیره في حیاتي كلھا 

  

  :ترقرقت الدموع في عیونھا و ھمست 

أنھ ھو المھم .. ربما لحكمة ال تعلمھا اآلن  -

الدنیا .. و یحرمنا لنصبر یعطینا لنشكر 

اختبار عسیر و قد یكون ھذا ھو السؤال 

األصعب في حیاتك كلھا لكنك تستطیع أن 

لحیاة لم ا.. اصبر و توكل و احتسب  ..تنجح 

. .هللا سیعوضك أن ن تنتِھ بعد و أنا واثقة م

أنت ال زلت شاباً و الحیاة كلھا أمامك و یوماً 

سیبارك لك هللا و أوالد  ما سیصبح لك زوجة

  .فیھم 

  

ظل مالك یبكي في حسرة فجلست ھدى على 

  :طرف فراشھ ؛ و ھمست 
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٦٣ 

 إیمان عبد الواحد

الكالم سھل  أن.. أنا أعرف ما الذي تفكر فیھ  -

      و أنني ال أستطیع أن أشعر بما تحس بھ

أنني أعرف  على لكنني أؤكد لك ؛ و أقدره

صدقني یا مالك .. حقیقة ما أقول و أؤمن بھ 

ن تكون وحیداً في الدنیا بال أعرف معنى أ.. 

أنا فقدت أبي منذ مدة .. أھل و ال أحباب 

   ھار زواجي و لیس لي أخوة نوجیزة ؛ و ا

ینتابني أحیاناً نفس الشعور .. و ال أصدقاء 

اآلن و أفكر في أن حیاتي فارغة  كالذي یمأل

دخل إلى لكنني أ.. و تعیسة و ال جدوى منھا 

أستقبل في كل  أو العملیات و غرفة الوالدة

      یوم أجنة تعبر إلى الحیاة و ھي تصرخ 

و أفكر في أنني قد ال أكون سعیدة لكنني حتماً 

بعض الناس تنتظر مني أن أكون .. مفیدة 

و أحیاناً یمنحني القدر .. موجودة لمساعدتھم 

أحیاناً یضع و ؛ فرصة إنقاذ حیاة یائس مثلك 

لنا ك.. ارتي في طریقك لتفقد ابنك الوحید سی

و أمور نخجل من  لدینا أشیاء نأمل في تحقیقھا

و ھذا ما یجعل حیاتنا ؛ مجرد التفكیر فیھا 

ھذا ما یجعل .. صدقني یا مالك .. تستمر 

 .الحیاة تستمر 
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٦٤ 

 إیمان عبد الواحد

نھضت ھدى و أسرعت نحو باب الغرفة 

  :لتفتحھ و ھي تھتف 

ي التعرف عموماً لدّي ھنا صدیق یرغب ف -

 .علیك 

  

نظر مالك في حیرة إلى أحمد الذي دفعت 

ھدى مقعده المتحرك إلى داخل الغرفة و ھي 

  :تردف 

        سأترككما معاً لتتعرفا على بعض جیداً  -

سأتمم على .. و سأذھب لباقي مرضاّي 

 .. و أعود بعد القلیل من الوقت ؛ المستشفى 

  

        غادرت ھدى الغرفة بینما ابتسم أحمد 

و اقترب بمقعده من فراش مالك الذي غادر 

نظر إلیھ في حنان .. الفراش و اقترب منھ 

  .قبل أن یضمھ إلى صدره في شوق 
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٦٥ 

 إیمان عبد الواحد

  الفصل السابع
  

مرت ھدى على مرضاھا قبل أن تذھب إلى مكتبھا ؛ 

جلست خلف المكتب تشرب كوباً من الشاّي قبل أن 

اتصالھا و ھو تتصل على ھاتف شاكر الذي تلقى 

  :یھتف 

و ماذا فعلِت مع ذلك .. كیف حالك یا ابنتي ؟  -

ألنني .. ؟ ھل دفعِت لھ الدیة فعالً .. الشاب ؟ 

 .سیقبلھا  ال أعتقد أنھ

  

  :ھتفت ھدى في ھدوء 

ھو فعالً یصر على الرفض یا عمي لكنني  -

فأنا ال أحب أن .. سأحاول معھ مرة أخرى 

یمكنني أن  أحمل ذنوبي معي إلى القبر بینما

 .أتخفف منھا 

  

  :ضحك شاكر و ھتف 

عنیدة و عندما تصرین على .. تماماً كوالدك  -

لو كان حیاً اآلن .. ال تتراجعین عنھ  شيء

 .ألیدك في كل ما تفعلینھ 
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٦٦ 

 إیمان عبد الواحد

  :ھتفت ھدى في أسى 

ربما لو كان حیاً لما تورطت في .. رحمھ هللا  -

    قدر هللا.. ھذا الحادث من األساس و لكن 

 .و ما شاء فعل 

  

  :ھتف شاكر في اھتمام 

ھل لدیك .. لماذا تتصلین بي اآلن ؟ .. إذاً  -

 . ؟المستشفى   مشكلة في

  

  :ھتفت ھدى بسرعة 

لكنني أردت أن أذكرك .. ال و الحمد �  -

عرفت من الذي یمكن .. بموضوع الوصیة 

أنا لم أفاتحھ في .. أن أطمئن على أحمد معھ 

سأنتظر للوقت موضوع الوصایة بعد و 

تعداً عندما المناسب لكنني أرید أن تكون مس

یغھا و بمجرد أن یمكنك أن تص.. یوافق 

 . یوقعھا تكمل إجراءات التسجیل

  

  :ھتف شاكر في اھتمام 

إلى أنني سأحتاج ھو المھم .. لِك ھذا یا ابنتي  -

ألثبتھا في متن الوصیة ؛ بیانات رقمھ القومي 

 أعرفھ ؟   شخصأھو .. من ھو یا ھدى ؟ .. 
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  :ھتفت ھدى مبتسمة 

و ال أظن .. تعرفھ إلى حِد ما . .بلى یا عمي  -

نھ من الصعب أن تعثر على بیانات رقمھ أ

القومي فھي مسجلة في ملف الحادث و في 

أظن أن .. ملف دخولھ إلى المستشفى عندي 

 .ك ھو أنسب شخص للوصایة على أحمد مال

  

  :ھتف شاكر في استنكار 

أتقصدین مالك .. مالك من ؟ .. مالك ؟  -

ھذا .. مستحیل .. رضوان مصاب الحادث ؟ 

فكیف ؛ شخص غریب و ال تعرفینھ 

كیف .. و األھم .. تستأمینینھ على أحمد ؟ 

تستأمنینھ على الثروة التي تتنازلین عنھا 

نحن نتكلم عن بضعة .. لصالح أحمد ؟ 

مالیین یا ھدى و حیاة طفل وحید و مسكین 

ا و یجب أن تكوني أكثر على المحك ھن

.. حرصاً في اختیار الشخص المناسب 

       أن تفكري مرة أخرىھي نصیحتي لِك 

 .و تعیدي النظر في ھذا القرار األحمق 

  

  :ھتفت ھدى في ثقة 

 شكراً على النصیحة یا عمي لكنني أؤكد لك -

.. أنھ ال داعي إلعادة النظر في األمر  على
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ھو .. مالك ھو أنسب شخص لھذه المھمة 

یحتاج إلى ابن كما یحتاج أحمد إلى أب 

لیرعاه و أظن أن كالً منھما سیجد سلواه لدى 

قد ربما لدّي شعور غریب بأن القدر .. اآلخر 

أقحمھ في حیاتي في ھذا الوقت بالذات من 

لیحل محلي في رعایتھ عندما .. أجل أحمد 

  .. باً جداً و ھذا قد یحدث قری.. أموت 

 .لألسف 

  

  :ھتف شاكر في أسى 

أنِت لم .. ال داعي لكل ھذا الیأس یا دكتورة  -

سلیم / تبدئي رحلة العالج بعد كما أن د 

 .متفاءل جداً و ھذا یبشر بالخیر 

  

  :ھتفت ھدى و ھي تتنھد 

و ال تدري نفس .. عمار بید هللا یا عمي األ -

 ماذا تكسب غداً و ال تدري نفس بأّي أرٍض 

أن یطمئن قلبي ھو كل ما یھمني  ..تموت 

.. حمد ألموت و أنا مستریحة الضمیر على أ

 ھل یمكنك أن تفعل ھذا ألجلي ؟
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  :ھتف شاكر في استسالم 

سأبدأ في صیاغة .. كما تریدین یا ابنتي  -

الوصیة فوراً و عندما تنجحین في إقناعھ 

بقبولھا سأكون سعیداً باستقبالكما في مكتبي 

 .وقت یناسبك في أّي 

  

أنھت ھدى المكالمة و ھي تشعر باالرتیاح ؛ 

كما أنھت قھوتھا قبل أن تنھض و تذھب إلى 

  ..غرفة مالك 

  

رفة ابتسمت عندما رأت مالك جالساً في الش 

یتحدثان  و ھو یضع أحمد فوق قدمیھ و ھما

؛ كان من الواضح أن ذلك معاً في مودة 

یختلف الشاب الجالس أمامھا اآلن مبتسماً 

ص الذي كان یرغب في قتل كثیراً عن الشخ

  .. منذ وقٍت قلیل  نفسھ جوعاً 

  

  :اقتربت منھما ھدى و ھي تھتف 

ألن أحمد من األفضل .. ھل تأخرت علیكما ؟  -

 .أن یعود إلى البیت اآلن 

  

و ھو یھتف في ؛ ضم مالك الولد إلى صدره 

  :رجاء 
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بعض لأرجوِك اتركیھ معي .. بھذه السرعة ؟  -

بعد القصة التي كنت  أنا لم أنھِ .. قت وال

 .أحكیھا لھ 

  

  :رأى ابتسامة واسعة في عینیھا و ھي تھتف 

سأحضره لزیارتك .. یمكنك أن تنھیھا لھ غداً  -

كل یوم حتى تغادر المستشفى ؛ فمن الواضح 

 .أنكما قد أصبحتما أصدقاء 

  

حمل مالك الطفل و أعاده إلى مقعده المتحرك 

قبل أن یقبل جبینھ و یلوح لھ مودعاً ؛ 

  :بینما ھتف مالك ؛ انصرف أحمد مع مربیتھ 

أتعلمین . .بارك لِك هللا فیھ .. ابنك لطیف جداً  -

     أنھ في نفس سن ابني و یحمالن نفس 

 .االسم ؟ 

  

  :جلست ھدى و ھي تھتف 

كفلھ و ینادیني بأمي أنا أ.. أحمد لیس ابني  -

أنا .. ألنھ یتیم و لیس لھ أھل یتولون رعایتھ 

 .لیس لدّي أوالد لألسف فأنا عاقر 

  

نظر إلیھا مالك في حیرة ؛ كان یعتقد دوماً أن 

امرأة تفكر في تبني ابن ألنھا ال تنجب ؛  ةأیّ 
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ستنتقي طفالً سلیم الجسد ؛ جمیل الھیئة ؛ ال 

و مال كثیر طفالً كسیحاً یحتاج إلى جھد 

  :ھتف في فضول .. لرعایتھ 

.. أقصد .. ھل ھناك صلة قرابة بینكما ؟  -

   لماذا لیس أّي طفلٍ .. لماذا ھو بالذات ؟ 

 آخر ؟

  

  :ھتفت ھدى 

ربما كان ھذا ھو .. أتقصد بسبب ظروفھ ؟  -

السبب الذي جعلني أفكر في كفالتھ ھو بالذات 

كان سیواجھ صعوبات كثیرة إذا ظل أحمد .. 

في دار األیتام ألنھ یحتاج إلى رعایة خاصة 

كان عمره عامین عندما أتى إلى الدار ؛ .. 

كنت أوقع كشفاً دوریاً على األوالد ھناك 

          أول لحظة  ذجذبني من.. عندما رأیتھ 

لم .. و شعرت بأنني لن أستطیع التخلي عنھ 

ن زوجي في ذلك اأقصد من ك.. یكن زوجي 

     .. الوقت یوافق على ھذا لكنني أصریت 

و الحقیقة أنني كنت أحتاج إلى أحمد بأكثر 

خفف  تيوجوده في حیا.. مما یحتاج ھو إلّي 

عصیبة كثیرة ال أدري كیف كنت  اً عني أوقات

ابتسامتھ تضئ  ؛ سأتحملھا بدون مالك مثلھ

  .ظالم حیاتي 
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اً حتى ظل مالك یحدق في عیون ھدى كثیر

شعر بالخجل من نفسھ ؛ امرأة منقبة لیس من 

الذوق أن یحدق فیھا على ھذا النحو ؛ لكنھ 

تبدو مختلفة عن .. كان یحتار كثیراً في أمرھا 

أّي شخص مّر علیھ في حیاتھ حتى أنھ یعجز 

  :نھضت ھدى و ھي تھتف .. عن فھمھا 

لكنني قبل أن .. من األفضل أن أتركك لترتاح  -

 .أرجوك .. أن تقبل الشیك مني أذھب أریدك 

  

  :ھتف مالك في ضیق 

.. أرجوِك .. حسمنا ھذا الموضوع یا دكتورة  -

 .دعینا ال نتحدث بھ مرة أخرى 

  

صمتت ھدى لحظة و ھي تفكر في عمق ؛ 

  :قبل أن تھتف 

 .أنا أحتضر .. مالك  -

  

ھذه المرة لم یستطع مالك أن یقاوم رغبتھ في 

یتمنى لو رأى فیھما النظر إلى عینیھا ؛ كان 

نظرة الھیة لیصدق أنھا تمزح ؛ لكن عیونھا 

الحزینة بدت صادقة ألقصى درجة و ھي 

  :تردف 
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سأخضع للعالج لكن .. ان في الدم لدّي سرط -

الجمیع یعرفون و لیس .. النتیجة لیست مؤكدة 

األطباء فحسب أن السرطان یضع المصاب بھ 

و قد ال ع للموت یعلى أول الطریق السر

ألكثر من بضعة أشھر أو ربما لبضعة  عیشأ

في كل األحوال یمكنك أن تعتبر أن . .أسابیع 

رغبتي في حصولك على دیة ابنك ھي 

ال أرجوك .. بتي األخیرة في الحیاة رغ

ترفض رجائي إلیك ألن ھذا ھو أول و آخر 

ھل ستخذل .. سأطلبھ منك في حیاتي  شيء

 شخصاً في عداد الموتى ؟

  

كانت تتحدث في ھدوء كأنھا تقرأ نشرة 

؛ األخبار ؛ كانت تتكلم عن موٍت آٍت ال محالة 

    حیاتھا ھي .. و حیاة أوشكت على االنتھاء 

  ..آخر  و لیست حیاة شخٍص 

  

كان مالك یشعر بالحیرة و ال یفھمھا لكنھ مّد  

و أخذ الشیك منھا و رأى  یده لھا في استسالم

و ارتیاح جعلت في عیونھا ابتسامة سرور 

ف في أن الموت قد یخط قلبھ یئن و ھو یفكر

ھذه االبتسامة و أنھ قد ال یراھا مرة أخرى 

  .أبداً بعد اآلن 
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  الفصل الثامن

غادر مالك المستشفى بعد بضعة أیام ؛ كان جسده قد 

استرد عافیتھ و نفسھ الحزینة قد اعتادت على 

ھب ذ.. أوجاعھا و بدأت تتمرض على االستسالم لھا 

إلى المصرف و فتح حساباً باسمھ أودع فیھ قیمة 

الشیك ثم جلس على أحد المقاھي الشعبیة و ھو یفكر 

  .. في حیرة 

  

غریبة ھي الحیاة و غریب ھو القدر ؛ عندما كان لدیھ 

زوجة یعولھا و ابن یكفلھ و بیت یحتاج لإلنفاق علیھ 

أودھم یوماً كان بالكاد یستطیع أن یكسب ما یسد بھ 

  ..یوم  بعد

   

اآلن لم تعد لھ زوجة ؛ و لم یعد لھ ابن ؛ و ال یطیق 

و ال یعلم إلى أین یمكنھ أن یذھب  العودة إلى غرفتھ ؛ 

ما قیمة .. لكنھ یملك ماالً وفیراً لم یحلم بامتالكھ قط 

و ھو لیس لدیھ من یشاركھ متعة ؛ كل ھذا المال اآلن 

في الحیاة إذا لم یكن لنا  شيءٍ ما قیمة أّي .. إنفاقھ ؟ 

  .. بھا شخص نأنس بھ و نتقاسمھا معھ ؟
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ال یدري مالك ما الذي دفع بصورة ھدى إلى ذھنھ ؛  

و ال لما  الفتاة المنتقبة التي یكاد ال یعلم كیف تبدو

في عالمھ یتغیر منذ  شيءاقتحمت حیاتھ لكن كل 

  .عرفھا 

  

نھ قد فكر في كالمھا عن الموت و الحیاة ؛ فكر في أ 

و ربما ال یأمل في أن یجد السعادة في  ال یكون سعیداً 

.. من األیام لكنھ یستطیع أن یعیش بطریقتھا  یومٍ 

یستطیع أن یجعل نفسھ مفیداً و ما دام ال زال حیاً 

  .. فلیقدم للحیاة ما یجعلھ أھالً لھا 

  

و یذھب إلى  و لسبٍب ال یدركھ وجد نفسھ ینھض فجأة

       رغبة ملحة في مقابلة ھدى المستشفى ؛ انتابتھ 

و الحدیث معھا و لم یرغب في مقاومتھا ؛ ذھب إلى 

أن یجدھا ھناك و كانت فعالً في مكتبھا و ھو یأمل 

       اموجودة ؛ حتى أنھا قد نھضت من خلف مكتبھ

  :و استقبلتھ في ترحاب و ھي تھتف 

آمل في أنك قد جئتنا ھذه المرة زائراً ال  -

 .بالكاد قد غادرت المستشفى مریضاً فأنت 
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 و ھو یھتف في ؛ بدا الخجل في عینیھ 

  :ارتباك 

.. ن الممكن أن نصبح أصدقاء قلِت أننا م -

أن بإمكاني أن أمر علیِك و أتحدث  ظننت

    كنت أحتاج إلى شخص لیسمعني .. معِك 

إذا كانت لدیھ نصیحة جیدة ؛ و ربما ینصحني 

 .و لم یخطر على ذھني سواِك ؛ 

  

  :ھتفت ھدى في مرح 

أنا فعالً أرغب في .. و ھذا یسعدني جداً  -

أال یقولون .. صداقتك یا مالك و أرحب بھا 

و الصدیق عند أن معرفة الرجال كنوز 

مبتئساً و قد و أنا أشعر بأنك ال زلت ؟ الضیق 

یكون من الجید فعالً لو تتحدث عما تشعر بھ 

 .تشربھ  شيءٍ لكن أوالً دعني أدعوك إلى .. 

  

جلسا معاً یشربان القھوة و مالك یحكي لھا 

 .. عن رغبتھ في أن یبدأ حیاتھ من جدید 

  :ھتف 

ال أظن أنني أستطیع أن أعود لحیاتي القدیمة  -

البقاء في غرفتي القدیمة بدون .. كما كانت 

أحمد عذاب لن أتحملھ و أخشى لو أنني عدت 

إلیھا أن یصیبني الیأس و یدفعني االحباط 
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كما أنني كنت . .اتي مرة أخرى إلھدار حی

و ال  أكسب رزقي من قیادة سیارات األجرة

أظن أنني سأستطیع أن أعود لھذا بعد ما حدث 

عن كل ما كنت قد  یجب أن أتخلَ یبدو أنني .. 

لكنني ال .. و أستأنف حیاتي ؛ ألفتھ من قبل 

 .أدري من أین أبدأ 

  

  :ھتفت ھدى في حماس 

و أستطیع ؛ یفة وظأنِت تحتاج إلى .. من ھنا  -

لدیك .. أن أتدبر لك عمالً في المستشفى 

 مؤھل دراسي ؛ ألیس كذلك ؟

  

  :ھتف مالك في خجل 

لكنني بالطبع لم أعمل .. دبلوم تجارة .. تقریباً  -

 .بھ 

  

  :ھتفت ھدى بسرعة 

المستشفى یحتاج لمن یدیره .. ھذا مناسب جداً  -

 .و أنا واثقة من أنك ستثبت كفاءتك بسرعة 

  

إلیھا مالك في ضیق ؛ قبل أن یضع قدح  نظر

  :القھوة من یده و ھو یھتف في استیاء 
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أنِت تھزئین بي ؛ و ھذا األسلوب الجارح  -

 .ك بلطف  غریب من امرأةٍ 

  

  :ھتفت ھدى في صدق 

أنا .. أنا ال أھزأ بك و ال أفكر في أن أفعل  -

فعالً سأترك إدارة المستشفى و سأعتزل 

.. فرغ للعالج و سأتممارسة الطب مؤقتاً 

حتى رسالة الدكتوراة سأرجئھا لبعض الوقت 

على .. لدّي وظیفة شاغرة و أنت أولى بھا .. 

  األقل ألنني أثق بك أكثر من أّي شخص 

 .آخر 

  

  :ھتف مالك في حیرة 

 ا تثقین بي ؟مفل؛ لكنِك ال تعرفینني یا ھدى  -

  

  :قبل أن تھتف ؛ ارتشفت ھدى قھوتھا 

أعرف أنك .. أعرف عنك ما یكفي یا مالك  -

ال تحب أمور اللف .. شخص أمین و صریح 

كانت أمامك فرصة لتوریطي .. و الدوران 

في القضیة و ابتزازي من أجل الحصول على 

شخص .. مبلغ تعویض كبیر لكنك لم تفعل 

صحیح أنك قد تكون عدیم .. مثلك أھل للثقة 

ون الخبرة في أمور اإلدارة لكنني سأك
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 إیمان عبد الواحد

موجودة دوماً ألرشدك ؛ و أنا واثقة من أنك 

العمل ھنا .. و اطمئن .. ستثبت جدارتك 

سیستنزفك ذھنیاً و بدنیاً فوق ما تتخیل لذا لن 

         یكون لدیك وقت لتفكر في خسارتك 

كما أنك یمكن أن تقیم ھنا مؤقتاً ؛ أو أحزانك 

أنت .. حتى تبحث عن منزل مناسب لتشتریھ 

آلن و لن یكون شراء المنزل مسألة ملیونیر ا

و ھذا  لكنھا تحتاج لوقت و استعداد؛ صعبة 

لذا بما أن .. لن یكون متوفراً لدیك حالیاً 

مكتبي ھذا سیصبح لك اعتباراً من اآلن 

فھي .. فیمكنك استخدام ھذه األریكة لیالً 

 .مریحة جداً 

  

  :نان تھتف مالك في ام

 كیف أشكرك ؟ -

  

  :ة بتسمھتفت ھدى م

أنت ستؤدي لي خدمة .. لست مضطراً لھذا  -

أنا وحیدة .. جلیلة و أنا في ھذه الظروف 

    لیس لي أخوة یقفون معي.. مثلك یا مالك 

أنا ال .. ني و یحمون مصالحي نو یساندو

أعرض علیك وظیفة كما تتخیل ؛ أنا أطلب 

فأنا فعالً أحتاج إلى ؛ منك أن تسدیني معروفاً 
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ھ ثقتي و یحمي شخص أمین مثلك ألضع ب

 .ظھري 

  

  :ھتف مالك مبتسماً 

تصنعین بي معروفاً یا دكتورة و تدعین أنِك  -

أتمنى أن أكون عند ..  !!أنِت من یحتاج إلّي 

ما .. و اآلن .. حسن ظنك بي و أال أخذلك 

 الذي یجب أن أعرفھ عن المستشفى ؟

  

جلست معھ ھدى لعدة ساعات و ھي تتحدث 

رحت لھ كل عن المستشفى في إسھاب ؛ ش

     عن األقسام الموجودة بالمستشفى ؛  شيء

    و الرؤساء المسئولین عن إدارة كل قسم ؛ 

؛ لغیر القادرین و األسرة الخیریة المخصصة 

  :و أخیراً ھتفت 

أنت اآلن المدیر الفعلي للمستشفى بعد أن  -

معي و بعد أن عرفت تقریباً كل وقعت عقدك 

 سأتركك لتتعرف.. ظام العمل ھنا عن ن شيء

 اً على العاملین ھنا بنفسك لكن ھناك شخص

یدك أن تكون حذراً في التعامل معھ أر اً واحد

 .ألنھ لن یتقبل وجودك ھنا بسھولة .. 
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 إیمان عبد الواحد

قولھا حتى دخل ھاشم إلى  تنھِ أن لم تكد 

المكتب بدون استئذان ؛ كان الغضب واضحاً 

  :و ھو یھتف على وجھھ المتجھم 

   للعشاق مؤخراً  مقھىً ھل أصبح المستشفى  -

تغلقان باب المكتب علیكما منذ .. یا دكتورة ؟ 

 .ساعات 

  

احتقن وجھ مالك و كاد أن ینفجر في وجھ 

لك أعصابھ بصعوبة ؛ اھاشم غضباً لكنھ تم

ذلك الشخص و ال فیھا كانت أول مرة یرى 

ھي صفتھ في حیاة ما یعرف من یكون و ال 

  .. ھدى و ال ما ھي منزلتھ لدیھا 

  

لكنھ كان یعرف أنھ أیاً ما كان ھذا الشخص 

ألنھ ال یحق ؛ بال شك فھو حقیر و وضیع 

ساءة لمالك مثل ھدى على ھذا النحو اإلألحد 

  :ھتفت ھدى بحدة . .

لیس من .. زم حدودك اخرس یا ھاشم و ال -

تھامات في مكتبي جزافاً و ال حقك توجیھ اإل

إذا كانت .. اقتحام المكتب على ھذا النحو 

لدیك تساؤالت یمكنك أن تلقیھا بأسلوب مھذب 

و إال سأضطر آسفة إلى  و بمنتھى األدب

  .طردك من ھنا 
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  :ھتف ھاشم في استنكار 

.. من تظنین نفسك بالضبط ؟ .. طردي أنا ؟  -

أملك المستشفى مثلك تماماً یا دكتورة و لیس 

 ...من حقك 

  

  :قاطعتھ ھدى ھاتفة في صرامة 

حق لك الحصول على تملك ربع المستشفى و ی -

التواجد في المستشفى .. ربع األرباح السنویة 

و العمل بھا یتم بموجب عقد توظیف وقعھ 

 ةو أستطیع إلغاؤه في أیّ  -رحمھ هللا  - أبي 

أنت ھنا .. لحظة لو جعلتني مضطرة لھذا 

یعمل في المستشفى التي  طبیب كأّي طبیبٍ 

 ..مني  تھا و یدیرھا مالك بتكلیفٍ یأملك أغلب

فال تجعلھ أو تجعلني مضطرة لالستغناء عن 

 .خدماتك 

  

  :ھتف ھاشم في ثورة 

من مالك ھذا الذي یدیر المستشفى التي  -

لن أسمح لِك .. مني ؟   استولیِت على إدارتھا 

من الشارع و تضعینھ مكاني  اً بأن تجلبي كلب

 ... أنا .. 
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  :ھتف مالك في حزم 

أنت ستغادر المكتب اآلن و لن تریني وجھك  -

   ھنا مرة أخرى قبل أن تتعلم قواعد األدب 

لوال أننا في حضرة سیدة محترمة .. یا دكتور 

لرددت على إھانتك بیدي ال بلساني ؛ لكنني 

.. سأتغاضى عما قلت ھذه المرة إكراماً لھا 

 .ھذه المرة فحسب ؛ لذا أنصحك بأال تكررھا 

  

اشم بشدة ؛ ظل ینظر إلى مالك احتقن وجھ ھ

كون لھ من منھما ستفي و كأنھ یفكر فعالً 

الكلمة األخیرة إذا دخال في معركة جسدیة معاً 

  :ثم التفت إلى ھدى ھاتفاً 

سأذھب اآلن لكن ھذا لیس نھایة الحرب بیننا  -

قریباً جداً سأجلس على مقعدك ھذا و أدیر .. 

لن و لألسف یا دكتورة  .. مستشفاّي بنفسي

 .تكوني موجودة لتري ھذا بعینیِك 

  

غادر ھاشم الغرفة بینما تھاوت ھدى جالسة 

؛ خلف المكتب و ھي تخفي وجھھا في كفیھا 

  .بینما الدم في عروق مالك یغلي في غضب 
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  الفصل التاسع
  

قبل أن یھتف  ؛ لحظات ساد الغرفة الصمت لبضع

  :مالك في ضیق 

 .فحسب ال أظنھ شریكك .. من ھذا الصفیق ؟  -

  

و ھي تھتف في ؛ عنھ أشاحت ھدى بعیونھا 

  :فتور 

ھذا ھو الشخص الذي أوشكت على تحذیرك  -

  .. كما أنھ ابن عمي .. ھاشم طلیقي .. منھ 

أنھ  منال ریب .. و لألسف وریثي الوحید 

سیحصي الدقائق و الساعات بفارغ الصبر 

 . شيءحتى یفرغ أجلي لیضع یده على كل 

  

  : ثقةھتف مالك في 

أنِت ال زلِت ..  -إن شاء هللا  –سیخیب أملھ  -

شابة و عزیمتك قویة و أنا واثق من أن 

 .المرض لن یستطیع أن یھزمك 

  

  :لمعت الدموع في عیون ھدى ؛ و ھمست 

لك أرید أن أعیش یا ما.. أرغب في المقاومة  -

حیاتي كما ..  رغم أنني ال أدري لما سأقاوم 

ص الوحید و الشخ..  شیئاً ترى ال تساوي 
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ینتظر موتي  يالذي یجري دمھ في عروق

حبسني في عصمتھ اثنا عشر .. بفارغ الصبر 

عاماً كاملة و تركني بدون ذرة واحدة من 

لو أنھ كان یملك جرواً لتردد قلیالً .. التردد 

 .قبل أن یتخلص منھ 

  

أخفت ھدى وجھھا بین كفیھا و أجھشت 

كتمت ألمھا طویالً حتى لم یعد من بالبكاء ؛ 

  .. الممكن كتمانھ بأكثر مما فعلت 

  

جلس مالك أمام مكتبھا و ھو یفكر في أنھا 

تحب ذلك األحمق الذي ال یعرف قیمتھا و ال 

یستحقھا ؛ امرأة صافیة النفس ؛ دافئة 

العواطف مثل ھدى كیف یوقعھا الحظ العثر 

في حب رجل مجرد من الشعور مثل ھاشم 

  :ھكذا فكر قبل أن یھتف .. ؟  ھذا

 حتفلت بخالصي من شخٍص اللو كنت مكانك  -

عشر عاماً  كیف تحملِت صفاقتھ الثني.. كھذا 

      تستحقین جائزة على الصبر .. كاملة ؟ 

أنا عن نفسي قد ال .. و طول البال یا دكتورة 

عشر  ل البقاء معھ في نفس الغرفة الثنيأحتم

ثقة من أنھ طبیب ھل أنِت وا.. دقیقة فحسب 

ألنني أعتقد أن مرضاه سیلقون .. فعالً ؟ 
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حتفھم بانخفاض حاد في درجة الحرارة 

 .بمجرد أن یلمسھم 

  

ضحكت ھدى ؛ لضحكتھا صوت حاولت 

باً جداً في أذنّي مالك الذي إخفاؤه لكنھ بدا جذا

         باالرتیاح عندما مسحت دموعھا شعر 

  :و ھمست 

ھل لدیك .. دعنا نعود لما كنا نتحدث عنھ  -

.. أسئلة بخصوص نظام العمل بالمستشفى ؟ 

 . أنا جاھزة لإلجابة عن أّي سؤال 

  

  :تردد مالك للحظة ؛ قبل أن یھتف 

لماذا .. لكنھ عن ذلك السمج .. لدّي سؤال  -

   ربما لیس من حقي أن أسأل .. تزوجتیھ ؟ 

لة األصدقاء من حقھم طرح أسئ.. و لكن 

 كذلك ؟س ؛ ألی شيءخاصة بعض ال

  

كانت ھدى ترغب في اإلجابة ؛ و ربما لو لم 

یسألھا لكانت قد فتحت الحدیث من تلقاء نفسھا 

 رغب في الحدیث بشدة و مالك مستعد؛ ت

لسماعھا بإھتمام و ھذا ما كانت تحتاج إلیھ 

  :ھمست .. فعالً 
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.. توھمت أنني أحبھ .. أقصد .. كنت أحبھ  -

ة لست واثقة ؛ عندما أنظر إلیھ اآلن في الحقیق

ال أصدق أنني من الممكن أن أكون قد أحببت 

 .ھذا الرجل في یوٍم من األیام 

  

  :ھتف مالك في توتر 

 ألم تكوني سعیدة معھ ؟ -

  

صمتت ھدى لحظة و كأنھا تفكر في اإلجابة ؛ 

  :قبل أن تھتف 

 ربما كنت سعیدة معھ في البدایة .. ال أدري  -

و ربما أوھمت نفسي بالسعادة ألن ھذا ما 

على كل حال ھذا .. كنت أرغب في تصدیقھ 

بدأت الخالفات بیننا بسرعة .. لم یستمر كثیراً 

ال أرغب في  ھاشم كان یجذبني نحو عالمٍ .. 

لیھ و كنت أجذب نفسي بشدة إلى الدخول إ

ربما كنت أنا السبب في .. تجاه المعاكس اإل

عندما أراد ھاشم أن أنزع .. زیادة الھوة بیننا 

مقاومة كأنني أصر على .. الحجاب انتقبت 

و في النھایة لم أعد .. التیار الذي یجذبني إلیھ 

   مظھري .. أدري ما الذي ال یروق لھ بي 

لكنني اآلن بت أعرف أن .. أم أفكاري ؟ 

كنت .. ھاشم لم یكن یراني على اإلطالق 
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 إیمان عبد الواحد

؛ و لم یكن مجرد جواد یمتطیھ لتحقیق أحالمھ 

أن یحقق الكثیر منھا على  منلدیھ مانع 

و لألسف قد یكافئھ القدر على .. حسابي 

و یمنحھ كل ما كان یطمح إلیھ على   جحوده 

  .جثتي إذا ما فشل العالج في إنقاذ حیاتي 

  

  :ھتف مالك في ثقة 

        أنِت ستشفین .. ھذا لن یحدث یا ھدى  -

حیاتي حتى و تعیشین و قد تطول حیاتك و 

أنشر نعّي ذلك الحقیر في جریدة الصباح على 

 .حسابي 

  

ج ؛ أقامت في إحدى بدأت ھدى برنامج العال

و كان أحمد یأتي لزیارتھا  غرف المستشفى

  ..كل یوٍم تقریباً في 

   

مالك أیضاً كان یأتي لیجلس و یتحدث معھا 

ن یحرص و كالعدة مرات في الیوم الواحد ؛ 

و یقضي بعض  یومیاً  على أن یقابل أحمد

الوقت معھ ؛ حتى أنھ استأذن في أن یأخذه 

لیقضي معھ بعض الوقت في حدیقة الحیوانات 

  .. فوافقت ھدى فوراً و ھي تشعر بالسعادة 
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وجود أحمد في حیاة مالك جعلھ یستعید 

توازنھ بعد الخسارة الفادحة التي كان القدر 

و     یخبئھا لھ ؛ و جعلھ یشعر بمعنى الحیاة 

  .. السعادة من جدید 

  

ھذا ما فكر فیھ مالك و ھو یعید أحمد إلى فیال 

ھدى بعد النزھة الرائعة التي قضاھا معھ ؛ 

قبل أن یعود إلى المستشفى التي أصبحت بیتھ 

و كالعادة أسرع نحو ؛ و عملھ و كل حیاتھ 

  .. غرفة ھدى و دخلھا 

  

ثم وقف مشدوھاً و ھو یتأمل المرأة التي 

لم تكن تضع .. كانت تصلي في خشوع 

النقاب على وجھھا و لم یستطع أن یمنع نفسھ 

قبل أن یشعر بالخجل من ؛ من التحدیق فیھا 

  .. و یسرع نحو الشرفة  نفسھ

  

یدخن سیجاراً في توتر وقف للحظات و ھو 

و تدخل إلیھ و ھي ھدى صالتھا  قبل أن تنھِ 

  :تھتف 

 ھل استمتع أحمد بھا ؟.. ؟ كیف كانت نزھتك  -
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التفت مالك نحوھا ؛ كانت قد أعادت وضع 

 على وجھھا لكنھ لم یستطع أن ینسَ  النقاب

الوجھ الصبوح الذي نظر إلیھ للحظة واحدة 

لكنھ شعر بھ یقلب كل كیانھ رأساً على عقب 

 ..  

  

أنھا أجمل مما تخیلھا بكثیر بأراد أن یقول لھا 

دھا أن تنزع ھذا النقاب عن یأنھ ال یرو 

تراھا عین غیر عینیھ وجھھا أبداً ؛ ال یرید أن 

و ال أن یشاركھ في متعة النظر إلیھا أحد ؛ 

حتى لو كانت تلك النظرة قد دامت للحظة 

  :ھتف في ارتباك .. واحدة و ربما لن تتكرر 

.. أنا آسف .. ھدى .. جداً .. كانت ممتعة  -

   لم .. و لم أعرف  فجأةاقتحمت الغرفة 

 ...أقصد 

  

  :ضحكت ھدى و ھتفت 

ھي غرفة .. ھذه لیست غرفة نومي یا مالك  -

یمكنھ  مستشفى و بابھا مفتوح و أي شخٍص 

ثم لما أنت مرتبك .. لحظة  ةالدخول في أی

ألم تَر أحداً یصلي من .. على ھذا النحو ؟ 

 قبل ؟
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  :ظھر الخجل على وجھھ ؛ قبل أن یھمس 

.. ال أعرف حتى كیف أفعل  ..أصلي أنا ال  -

في حیاتي سوى صالة الجنازة على  لم أصلي

 .زوجتي و ابني 

  

  :نظرت إلیھ ھدى في استنكار و ھتفت 

ألم .. في ھذا السن ؟ و كیف ھذا و أنت  -

 ك الصالة ؟یعلمك والدا

  

امتقع وجھھ بشدة و أشاح بعیونھ عنھا ؛ قبل 

  :أن یھمس 

تربیت .. دكتورة  ن لألسف یالم یكن لي والدا -

لم أجد سیدة عطوف مثلك .. في ملجأ لألیتام 

كنت مجرد .. لتتعھد بي كما فعلِت مع أحمد 

  شاحب الوجھ شدید النحافة بالغ السمرة فتىً 

و لم یكن أحد یرغب في الحصول على طفل 

خاصًة إذا كان مجھول .. ال یمكنھ التباھي بھ 

 .النسب 

  

؛ كان یرید أن  نظر إلى عینیھاالتفت نحوھا و 

ھل ستحتقره ككثیر .. وقع كلماتھ علیھا  یرَ 

ھل سیتغیر .. من الناس و تغیر رأیھا بھ ؟ 

ھدى لم تكن مثل باقي .. ال .. موقفھا منھ ؟ 



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

٩٢ 

 إیمان عبد الواحد

رأى في عیونھا رقة و حنان لم .. الناس 

منذ فقد .. یرھما في عینّي امرأة منذ سنین 

  :و كانت تبتسم و ھي تھتف .. لیلى 

لكنني كنت .. ربیت في النمسا و أنا ت -

لم محظوظة فوالدي كان یصر على أن أتع

و أنا صغیرة  الصالة و أحفظ القرآن الكریم

 .جداً 

  

  :ھتف مالك في استغراب 

لكن لھجتك ال توحي بھذا .. حقاً .. النمسا ؟  -

 .لیس لدیك لھجة كاألجانب .. 

  

  :ھتفت ھدي مبتسمة 

      التعلیم في الصغر كالنقش على الحجر  -

 .یا أستاذ 

  

         قالتھا بالعربیة و أعادتھا باالنجلیزیة 

        و الفرنسیة و األلمانیة ؛ فضحك مالك 

  :و ھتف 

 .تجعلیني أشعر بالخجل من نفسي یا دكتورة  -

  

  

  



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

٩٣ 

 إیمان عبد الواحد

  :ھتفت ھدى بصدق 

لدیك .. ألنك لم تعد صغیراً .. یجب أن تفعل  -

ن تعرف أین إرادة و المفروض أ عقل و

و على فكرة أنا أؤمن  ..صالحك و تسعى إلیھ 

بأن الفرصة للتعلم تظل متاحة لكل شخص 

أن ھو المھم .. حتى آخر لحظة في حیاتھ 

 .و التقدم  كون لدیھ رغبة حقیقیة في المعرفةت

  

  :ھتف مالك في خجل 

نبدأ .. ھل یمكن أن أتعلم القلیل منِك ؟  -

أوالً و لو أعطیتیني بعض الدروس بالصالة 

 .غة االنجلیزیة سأكون شاكراً جداً لك لفي ال

  

.. ابتسمت ھدى قبل أن تبدأ في تعلیمھ 

األوقات التي كان یقضیھا معھا في غرفتھا 

     .. بالمستشفى كانت أسعد لحظات حیاتھا 

إلى متى من الممكن : و سألت نفسھا في ألم 

  .أن تستمر ھذه السعادة ؟ 

  

  

  

  



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

٩٤ 

 إیمان عبد الواحد

  الفصل العاشر
  

الذي أصبح كل  كان مالك یجلس في مكتب ھدى

في تركیز شدید ؛ عض الملفات عالمھ و ھو یراجع ب

عندما طرقت ھدى باب المكتب و وقفت عنده و ھي 

  :تھتف في مرح 

من الواضح أنك .. ھل یمكنني أن أدخل ؟  -

 .مشغول 

  

  :ھب مالك واقفاً و أسرع نحوھا و ھو یھتف 

    في العالم یمكن أن یشغلني عنِك  شيءال  -

 كیف حالك الیوم ؟.. یا دكتورة 

  

  :ھتفت ھدى في ھدوء 

.. لكنني لست في أحسن حاالتي .. الحمد �  -

مدى  سلیم لبعض الفحوص لنرَ / أخضعني د 

و ال زلت  تحسن المرض مع العالج الكیمیائي

 .و أنا أكره االنتظار .. نتیجة ظر ظھور الأنت

  

  :في حماس  ھتف مالك

    أنِت لم تغادري المستشفى منذ بضعة أیام  -

و ھذا سیجعلك حتماً تشعرین بالكآبة ؛ ما 



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

٩٥ 

 إیمان عبد الواحد

      رأیك لو خرجنا لتناول الغداء في أي

 مكان معاً ؟

  

خفتت حماستھ عندما نظرت إلیھ ھدى في 

    استغراب ؛ و أحس بأنھا قد ترفض طلبھ ؛

.. و أنھ ربما قد تسرع في العرض علیھا 

  :فأردف في ارتباك 

لن ترغبي في الخروج .. أقصد أنا و أنِت  -

سیكون ھذا موحشاً كالبقاء .. أعني .. وحدك 

 .في المستشفى تماماً 

  

  :و ھي تھتف ؛ ظھر المرح في عیونھا 

.. أترید الترفیھ عني كما فعلت مع أحمد ؟  -

على أن یدللني أحد فأنا لست معتادة .. أحذرك 

و قد أطمع ..  - رحمھ هللا  - بعد أن فقدت أبي 

ھل .. في أكثر من مجرد دعوة على الغداء 

 تدعوني إلى السینما ؟ یمكن أن

  

و ھو یھتف ؛ ظھرت الحیرة على وجھ مالك 

  :في استغراب 

.. كنت أظن .. ھل تدخلین إلى السینما ؟  -

 .أنِت منتقبة .. أقصد 

  



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

٩٦ 

 إیمان عبد الواحد

 :ھ و ھتفت ضحكت ھدى الرتباك

لم أطلب منك أن تدعوني للسھر .. ما بك ؟  -

السینما مكان جید للترفیھ .. في ملھى لیلي 

ألم تأخذ ابنك إلى .. خاصًة إذا كان لدیك طفل 

أنا و أحمد نذھب لمشاھدة كل .. السینما قط ؟ 

متحركة التي یتم عرضھا من أفالم الرسوم ال

جداً الرعب كما أنھ یحب أفالم .. خر وقِت آل

 .تنانین  خاصًة إذا كان بھا دینوصورات أو

  

ظھر الحزن في عیون مالك و ھو یفكر في 

أن ابنھ كان سیسعد بھذا فعالً ؛ لكنھ لم یكن 

نحى .. یملك الوقت و ال المال الكافي إلسعاده 

  :التفكیر في ابنھ جانباً قبل أن یھتف 

ما .. ؟ في ھذه الحالة ما رأیك لو نأخذه معنا  -

 یلم الذي یعرض اآلن و یمكن أن ھو الف

في الحقیقة أنا لم أذھب إلى السینما .. یعجبھ ؟ 

سوى لمرة واحدة في حیاتي و لیلى ھي التي 

   كان ھذا بعد زواجنا بأیام .. اختارت الفیلم 

أن نكررھا كل عام في عید على و اتفقنا 

ماتت أثناء والدة أحمد و لم .. زواجنا لكن 

   .ور عام على زواجنا نكن قد احتفلنا بمر

  



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

٩٧ 

 إیمان عبد الواحد

رأت نظرة حزن عمیقة و دمعة في عینیھ ؛ 

كافح حتى ال تنھمر عندما أتى على ذكر 

أرادت ھدى أن تسألھ عنھا .. زوجتھ الراحلة 

    .. كیف عرفھا ؟ .. كیف كانت تبدو ؟ .. 

و أال زال .. و لما تزوجھا ھي بالذات ؟ 

ت لكن السؤال األخیر بالذات كان.. یفتقدھا ؟ 

نظرة شوق و ألم .. إجابتھ واضحة في عینیھ 

  :و ھو یھتف  ؛ حاول مواراتھا

 ھل نذھب اآلن ؟ -

  

كتمت ھدى باقي األسئلة في أعماقھا ؛ كانت 

تشعر بأنھ ال زال یحب زوجتھ ؛ و لسبٍب ال 

تدركھ أو ال ترید أن تدركھ كانت تشعر بأنھا 

  .. لن تحب سماع ھذا منھ 

  

ترید أن تعرف الكثیر عنھ ؛ و ترید أن تسألھ 

عن أمور كثیرة في حیاتھ ؛ لكنھا لم تجد لدیھا 

  .. الشجاعة لتفعل ھذا 

  

       حتى بعد أن خرجت معھ من المستشفى

.. شتراھا مؤخراً و ركبت في السیارة التي ا

   أن لون السیارة یروق لھا  ألقت تعلیقاً على



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

٩٨ 

 إیمان عبد الواحد

حلم بأن یقود في یوم و رد علیھا بأنھ لم یكن ی

  .. ما سیارة یملكھا ھو ال اآلخرون 

  

خالل دقائق كان قد أوقف السیارة أمام الفیال 

حیث كان أحمد ینتظرھم مع مربیتھ في 

الحدیقة و ھو متلھف على النزھة التي وعدتھ 

بھا ھدى و ھي تكلمھ على الھاتف قبل أن 

  .. المستشفى   تترك

  

        مالك حملھ  بدا أحمد سعیداً جداً عندما

خلفیة بالسیارة قبل و وضعھ على األریكة ال

  :و ھتفت ھدى  أن ینطلق بھا

 .نسیت أن تضعھ في السیارة .. و المقعد ؟  -

  

  :ھتف مالك في بساطة 

أنا موجود و سأكون سعیداً جداً .. ال داعي لھ  -

ھو أیضاً من حقھ .. خر لو حملتھ من مكان آل

        ألیس كذلك .. ببعض التدلیل  أن یحظَ 

 یا دكتورة ؟

  

قف السیارات أوقف مالك السیارة داخل مو

  :و ھو یھتف  بمنطقة جرین بالزا ؛



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

٩٩ 

 إیمان عبد الواحد

أحمد سیختار المطعم ؛ و أنِت تختارین الفیلم  -

أما باقي األمسیة .. الذي سندخلھ بعد الغداء 

 .. فاتركوه لي و أنا سأحدده بنفسي 

  

ا كانت ھدى ون البیتزعندما جلسوا یتناول

و ھي تفكر في أن أّي  تنظر إلى رواد المطعم

شخص سیراھم اآلن سیعتقد أنھم أسرة 

          یبدون فعالً كأسرة .. صغیرة سعیدة 

و یشعرون بالسعادة ؛ رغم أنھم في الحقیقة 

ال .. أغراب و ال أحد منھم یمت لآلخر بصلة 

لكن .. صلة الدم و ال النسب و ال القرابة 

ھم جعلتھم ینسون ھذا المودة و المحبة بین

  .ات عسا تماماً لبضع

   

 استمتعوا كثیراً بمشاھدة فیلم العالم الجوراسي

و ظل ینتقل ؛ ثم حمل مالك أحمد إلى المالھي 

بھ من أرجوحة إلى أخرى ؛ حتى أنھ قد أصر 

  ..على أن تجرب ھدى بعض األلعاب معھم 

   

عندما شعروا بالتعب دخلوا إلى أحد المطاعم 

  و طلب لھم مالك الدجاج المشوّي و السلطة 

و البطاطس المحمرة و أكل بنھم و ھو یھتف 

  :ضاحكاً 



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٠٠ 

 إیمان عبد الواحد

البیتزا تبدو ..  شبعھكذا یمكن أن نشعر بال -

  .كفاتح شھیة ال طعاماً بالفعل 

  

بعد أن فرغوا من تناول العشاء ؛ نظرت ھدى 

 إلى ساعتھا التي تشیر إلى العاشرة مساءاً ؛ 

  :و ھتفت في أسى 

أظن أننا من األفضل لو .. مر الوقت بسرعة  -

 .ننصرف اآلن 

  

  :ھتف مالك في ھدوء 

بجوارنا ھنا محالً یقدم أفخر أنواع .. لیس بعد  -

جداً أنا واثق من أن أحمد سیحبھا .. المثلجات 

؛ الفیال و المستشفى على بعد دقائق من ھنا .. 

 .و لن نستغرق وقتاً في العودة 

  

  

ت ؛ ھي كان محقاً في أن أحمد سیحب المثلجا

حبت كل لحظة في أ في الواقع.. أیضاً أحبتھا 

قة قضتھا و استمتعت بكل دقی ھذا الیوم الممیز

نھا لم تشعر بأن مع أحمد و مالك ؛ ربما أل

  .. و یرعاھا منذ سنین  بھا أحداً یھتم

  



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٠١ 

 إیمان عبد الواحد

كانت عندما وضع مالك أحمد في السیارة 

في ھدى تفكر في ھاشم ؛ لم یحاول و لو لمرة 

     و لو مجاملًة لھا ؛  أن یعامل أحمد بلطف

اطمئن إلى أنھا قد أصبحت أسیرة أن و منذ 

في عصمتھ لم یحاول أن یخرج لیتنزه معھا 

  .. ا في أّي مكان مھیأو لیرفھا عن نفس

  

فكرتھ الوحیدة عن الترفیھ كانت بالذھاب إلى 

و ارتكاب  و شرب الخمور المالھي اللیلیة

المعاصي و ھذا لم یكن یناسبھا و لم تستطع 

  ..فیھ  ھأن تجاری

  

   أصر مالك على أن یحمل أحمد إلى غرفتھ

و یضعھ في الفراش بنفسھ ؛ قبل أن یھم 

  :تف بالذھاب من الفیال و ھو یھ

أم تحبین قضاء .. ألن تعودي إلى المستشفى ؟  -

یمكنني أن أمر علیِك في .. باقي اللیل ھنا ؟ 

 .و أقلك إلى المستشفى  ؛ الصباح

  

  :ھتفت ھدى 

لدّي أدویة یجب أن .. بل سأعود معك اآلن  -

یجب أن .. مالك .. أتناولھا قبل أن أنام 

على ھذا  لم أَر أحمد و ھو سعید.. أشكرك 



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٠٢ 

 إیمان عبد الواحد

و أنا نفسي لم أشعر بالسعادة .. النحو من قبل 

 .. التي أشعر بھا اآلن منذ سنین 

  

     نظر مالك إلى عیونھا ؛ بحر من الحنان 

و الرقة یفیض منھما و یجعلھ یشعر بشعور 

ھتف في .. غریب كان قد نسیھ منذ سنین 

  :صدق 

في حیاتي لم .. الشكر یا ھدى أنا المدین ب -

و لن .. على ھذا النحو یوماً ممیزاً  أقِض 

 .أنساه طوال حیاتي 

  

عادا معاً إلى المستشفى ؛ دخل مالك إلى 

      مكتبھ و حول األریكة إلى فراشاً مریحاً 

؛ و استلقى علیھ و عقلھ یزدحم بأفكار كثیرة 

  .ھا غرفتبینما دخلت ھدى إلى 

  

كانت تشعر باإلرھاق بعد ھذا الیوم الطویل  

ثیابھا و أخذت تصلي ت لكنھا اغتسلت و بدل

  ..صالتھا  قبل أن تنھِ 

  

و لم أكن ؛ كان ھذا تصرفاً مشیناً یا ھدى  -

 .أنتظره منِك 

  



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٠٣ 

 إیمان عبد الواحد

التفتت ھدى إلى والدھا ؛ كان یقف بجوار 

ھمست في .. فراشھا و ھو متجھم الوجھ 

  :لوعة 

لم تتجھم في .. ھل أنت غاضب مني ؟ .. أبي  -

 .قط وجھي ھكذا من قبل 

  

  : ھتف أبوھا متبرماً 

من .. و أنِت لم تتصرفي بھذا السوء من قبل  -

مالك ھذا بالنسبة لِك لتقضي معھ یوماً بأكملھ 

مجرد .. و تعودین عند منتصف اللیل ؟ ؛ 

و لیس من ؛ شخص غریب ال یمت لِك بصلة 

 ...حقھ أن ینفرد بِك أو یخرج معِك أو 

  

  :قاطعتھ ھدى ھاتفة في توتر 

ھو .. لى ؛ ب.. بل ھو غریب .. لیس غریباً  -

أشعر بأنھ .. لكنني ال أشعر بھذا .. غریب 

القرابة لیست .. أقرب شخص لقلبي اآلن 

قرابة الروح أحق .. قرابة الدم فحسب یا أبي 

 .و أولى 

  

  

  



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٠٤ 

 إیمان عبد الواحد

نظر إلیھا والدھا في ضیق قبل أن یولیھا 

ظھره و یبتعد في صمت ؛ صرخت ھدى 

تنادیھ و تستعطفھ و تطالبھ بالعودة إلیھا قبل 

  .یلف عقلھا الظالم  أن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٠٥ 

 إیمان عبد الواحد

  الفصل الحادي عشر
  

غریب ؛  استیقظ مالك من نومھ و ھو یشعر بنشاطٍ 

    ذقنھ  ن لحناً عالقاً في ذھنھ و ھو یحلقظل یدند

و یغتسل بدورة المیاه المرفقة بمكتبھ قبل أن یرتدي 

  ..ثیابھ و یسرع نحو غرفة ھدى 

  

كان یرید أن یلقي علیھا تحیة الصباح و أن یتناول  

فطوره معھا قبل أن یبدأ في االنھماك في تفاصیل 

العمل الیومیة المملة التي قد تستغرق منھ الیوم 

  ..بأكملھ 

   

اش خالیاً و لم دخل إلى الغرفة و وجد الفرعندما 

ة على نبسطالصالة الم یمس ؛ و لمح سجادة

و علیھا بقعة دم كبیرة  األرض بجوار الفراش 

     انتفض قلبھ في عنف قبل أن یرتد عن الغرفة 

و ھو یھتف في ؛ و یستوقف إحدى الممرضات 

  :لھفة 

 أین ھدى ؟ -

  

  :ھتفت الممرضة في أسى 
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١٠٦ 

 إیمان عبد الواحد

تعرضت لنزیف و فقدت وعیھا و ھي تصلي  -

یم الذي أمر بدخولھا إلى سل/ استدعینا د .. 

 .نعاش قبیل الفجر غرفة اإل

  

  :ك في جزع و ثورة ھتف مال

.. ني أحد ؟ وقظكیف یحدث ھذا دون أن ی -

 لماذا لم یخبرني أحدكم بما تعرضت لھ ؟

  

لم ینتظر مالك أن یسمع إجابة من الممرضة 

التي كانت تنظر إلى جزعھ و ثورتھ في 

   استغراب و اندفع نحو غرفة العنایة 

  .. المركزة 

  

كانت ھدى ترقد على الفراش و وجھھا 

كثر بیاضاً من المالءات التي الشاحب أ

؛ و عیونھا المسبلة توحي بأنھا ال افترشتھا 

  .. تزال فاقدًة للوعي 

  

وقف مالك یتأملھا في حسرة و الدموع 

تترقرق من عینیھ ؛ قبل أن یتنبھ لوجود إحدى 

سلیم الذي كان یتأملھ في / الممرضات و د 

  :ھتف مالك .. حیرة 

  حالتھا ؟ھل انتكست .. ماذا حدث ؟  -



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٠٧ 

 إیمان عبد الواحد

 نایةأشار لھ سلیم بأن یغادر معھ غرفة الع

  :و ھو یھتف بلھفة ؛ فخرج معھ مالك 

ھدى ال .. با� علیك قل أنھا ستتحسن  -

ھدى ستنجو ؛ ألیس .. تحتضر یا دكتور 

 كذلك ؟

  

؛ عندما أصبحا خارج غرفة العنایة المركزة 

  :ھتف سلیم 

ھدى حالتھا سیئة و الفحوص التي .. مؤقتاً  -

حالتھا لم تستجب  تدل على أن ایناھا لھأجر

ال زال .. ي كما كنا ننتظر للعالج الكیمیائ

أمامنا وقت قبل أن نحكم بفشل العالج 

لكن .. الكیمیائي تماماً و نبحث عن بدائل 

و اإلغماء و الغیبوبة التي دخلت بھا  النزیف

 .منذ الفجر كلھا مؤشرات ال تبشر بخیر 

  

  :ھتف مالك في لوعة 

       یجب أن یكون ھناك حالً .. و الحل ؟  -

یمكن أن تسافر إلى الخارج لو .. یا دكتور 

ال یمكن أن نستسلم ھكذا . .اقتضى األمر 

و نتركھا تضیع منا دون أن نحارب  ببساطة

 .من أجل سالمتھا 
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١٠٨ 

 إیمان عبد الواحد

  :ابتسم سلیم و ھتف في إشفاق 

ھذه الحرب بالذات ھدى لن تستطیع أن  -

نفسي الالمساندة و الدعم .. تخوضھا بمفردھا 

في غایة األھمیة بالنسبة لھا ؛ لذا أنصحك بأال 

تبدو متوتراً ھكذا أمامھا حتى ال تشعر 

   ھدى امرأة بالغة الرقة .. بحساسیة موقفھا 

ھي قد عانت مؤخراً من فو رغم كونھا طبیبة 

ظن أنھا تحتاج لمن صدمات كثیرة و أ

ف معھا ال وقویساعدھا على اجتیاز أزمتھا بال

دور طبیب مثلي قد یكون .. بتقدیم العالج لھا 

إذا لم تجد ما یجعلھا ثانویاً جداً في حالتھا 

 .و ترغب بھا  تحب الحیاة

  

  :ھتف مالك في لھفة 

 و متى ستستعید وعیھا ؟ -

  

  :ھتف سلیم مبتسماً 

   سأكون في مكتبي .. لحظة من اآلن  ةفي أیّ  -

 .و لن أغادر المستشفى حتى أطمئن علیھا 

  

عاد مالك إلى غرفة العنایة المركزة ؛ وقف 

یتأمل ھدى في صمت لمدة ساعة تقریباً قبل 
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١٠٩ 

 إیمان عبد الواحد

     ثم فتحت عیونھا ببطء ؛ أن ترف جفونھا 

  :و مالك یھمس 

 ھل تسمعیني ؟.. ھدى  -

  

  :ھمست ھدى في ضعف 

 ؟ماذا حدث  -

  

  :تنھد مالك في ارتیاح ؛ و ھتف 

أنِك بخیر اآلن و استعدِت ھو المھم .. ال یھم  -

 .حمداً � على سالمتك .. وعیك 

  

و ھي تھمس ؛ أمسكت ھدى كفھ تتعلق بھا 

  :في لوعة 

ال أرید .. أنا أحتضر یا مالك .. الوقت ینفد  -

.. أن أموت قبل أن أوقع أوراق الوصایة 

لن .. أریدك أن تكون وصیاً على أحمد 

      ھو یحبك .. مع أحد غیرك أطمئن علیھ 

یستطیع أن .. و أنت أیضاً تحبھ یا مالك 

یعوضك عن خسارتك البنك و أنت تستطیع 

 .أن تكون األب الذي یحتاج إلیھ 

  

  :ھتف مالك في أسى 
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١١٠ 

 إیمان عبد الواحد

أنا لم أكن أمیناً .. على ابنك ؟ منیني تھل ستأ -

 .على ابني و تركتھ یموت یا ھدى 

  

  :ھمست ھدى 

كان مجرد حادثاً .. ھذا لم یكن ذنبك .. ال  -

قضاءاً و قدراً ؛ و أنت لست إالھاً لتشكل 

أتوسل .. أرجوك یا مالك .. قدره كما ترید 

إذا لم تقبل الوصایة على أحمد .. إلیك 

أعرف أنھا .. سأموت و قلبي یبكي ألجلھ 

و لیس من حقي أن أعلقھا في  مسئولیة كبیرة 

 ..و لكن ؛ رقبتك 

  

  :أسرع مالك یربت على كفھا و ھو یھتف 

مسئولیة أحمد لن تكون عبئاً علّي یا ھدى ؛  -

ھو أمانة أتمنى أن أكون جدیراً .. بالعكس 

    تجعلني أشعر بالفخربحملھا ؛ و ثقتك بي 

أحمد سیمأل حیاتي بالسعادة .. و االمتنان لِك 

لكنني واثق من أنِك أنِت من سینجو و یربیھ 

    ؛          رك بھذا فیما بعد سأذك.. بنفسھ 

 .و ستقولین أنني كنت محقاً 

  

  

  



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١١١ 

 إیمان عبد الواحد

  :ھمست ھدى 

     أتمنى أن أعیش .. أتمنى أن تكون محقاً  -

.. لكن االحتیاط واجب .. و أربیھ بنفسي 

شاكر و وقع أوراق الوصیة  /اذھب إلى د 

أطلبھ منك  شيءقد یكون ھذا آخر .. أرجوك 

  .في حیاتي 

  

أمام إصرارھا ذھب مالك إلى مكتب شاكر ؛ 

استقبلھ الرجل في ترحاب و ظھر على وجھھ 

        األسى عندما أخبره مالك عن انتكاس حالتھا 

قبل .. و وجودھا بغرفة العنایة المركزة مرة أخرى 

  :أن یھتف 

لألسف یا مالك لن یمكننا توثیق الوصیة حتى  -

 .ف لو وقعتھا اآلن ؛ فات أوان ھذا لألس

  

  :ھتف مالك في حیرة 

ھدى ملھوفة جداً على إتمام إجراءات .. لما ؟  -

أن آتي لك على الوصیة حتى أنھا أصرت 

اآلن و أال ننتظر تحسن حالتھا و خروجھا من 

 ما المانع یا دكتور ؟.. العنایة المركزة 

  



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١١٢ 

 إیمان عبد الواحد

شاكر في حرارة قبل أن یخرج ملفاً من زفر 

ولھا درج مكتبھ و انتزع من جوفھ ورقة نا

  :إلى مالك لیقرأھا ففعل ؛ قبل أن یھتف 

 .. ما ھذا بالضبط ؟  -

  

  :في أسف ھتف شاكر 

ذلك النذل ھاشم استغل فرصة مرضھا أسوأ  -

الحقیر رفع ضدھا قضیة حجر .. استغالل 

استناداً إلى نفس التقاریر الطبیة التي أرفقناھا 

اآلن جمیع تصرفات ھدى .. بمحضر الحادث 

لحین البت في وقوفة القانونیة أصبحت م

القضیة و لألسف ھو یضمن الحكم لصالحھ 

 .في جیبھ ألنھ ھو الوریث الوحید 

  

  :و ھو یھتف ؛ امتقع وجھ مالك بشدة 

و كیف نخبر المسكینة بھذا و ھي في ھذه  -

سلیم یرى أن حالتھا حرجة / د .. الظروف ؟ 

أّي مجھود أو انفعال أو ضغط عاطفي أن و 

 .بشدة  قد یجعل حالتھا تسوء

  

  :في ضیق ھتف شاكر 

من .. لكننا لألسف لن نستطیع إخفاء ھذا عنھا  -

حقھا أن تعرف حقیقة الوضع حتى تقرر كیف 
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١١٣ 

 إیمان عبد الواحد

و إن كنت أرى أن موقفھا القانوني .. تواجھھ 

و حتى لو ماطلت في القضیة ؛ ضعیف جداً 

ھاشم واثق من .. فھذا لن یحدث أّي اختالف 

     قت دى مسألة وھأن حصولھ على تركة 

و القضیة مجرد محاولة لحمایة اإلرث من أن 

تتصرف فیھ أو تحرمھ منھ خاصًة بعد كل ما 

 .فعلھ معھا 

  

  :ھتف مالك في حیرة 

.. ذلك النذل لما یعاملھا بكل ھذه الوضاعة ؟  -

ھي ابنة عمھ و كانت زوجتھ في یوٍم من 

ھدى امرأة نبیلة و ال تستحق أن .. األیام 

ما الذي لدیھ . .جحود یعاملھا بكل ھذا ال

 ضدھا ؟

  

حدق شاكر في وجھ مالك للحظات في صمت 

  :؛ قبل أن یھتف 

ھدى كتومة بطبیعتھا و ال أظن أنھا قد  -

عن ظروف طالقھا من ذلك  شیئاً شرحت لك 

إلیھ رغم  ءيكما أنھا لن تحب أن تس.. النذل 

لكنني أریدك أن تعرف .. كل ما فعلھ معھا 

بعض التفاصیل فھذا قد یجعلك تفھم من ھو 

و تعرف حقیقة الكلب ؛ ھاشم بالضبط 
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١١٤ 

 إیمان عبد الواحد

 ةالمسعور الذي لن یتردد في عقرھا في أیّ 

 .الفرصة    لحظة لو واتتھ

  

ظل مالك یستمع إلى شاكر في صمت ؛ و في 

كل لحظة كان الشعور بالغضب یتدفق في 

أمامھ اآلن  عروقھ و ھو یتمنى لو كان ھاشم

  ..لیحطم وجھھ 

   

قبل أن یصافح شاكر شاكراً لھ و یترك مكتبھ 

عائداً إلى المستشفى و ھو ال یعرف ماذا 

 .یستطیع أن یفعل لیحمي ھدى من ذلك الكلب 
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١١٥ 

 إیمان عبد الواحد

  الفصل الثاني عشر
  

عندما عاد مالك إلى المستشفى مر على سلیم في 

العنایة المركزة مكتبھ أوالً قبل أن یذھب إلى غرفة 

؛ أراد أن یعرف سلیم بالخبر الذي یحملھ إلى ھدى 

.. انتكاسة من الممكن أن تحدث لھا  ةلیستعد ألیّ 

  :ھتف سلیم في ضیق 

تصرف ال یمكن استبعاده على شخص في  -

لكن حالة ھدى اآلن لن تحتمل .. سفالة ھاشم 

التقلبات العاطفیة و ھو یعلم ھذا جیداً بحكم 

و ال أستبعد أنھ سینقل لھا  ..عملھ كطبیب 

بر بنفسھ و بطریقتھ لیضمن أنھ سیحطم خال

لذا .. معنویاتھا آلخر مدى و یجھز علیھا 

علیك أن تخبرھا بالحقیقة .. شاكر على حق 

و أنا ؛ بإیجاز و بدون الدخول في التفاصیل 

سأظل موجوداً في مكتبي في حال حدث أّي 

 .لحالتھا  تطورٍ 

  

غرفة العنایة المركزة  ىدخل مالك إلعندما 

السة في الفراش و ھي تبكي في وجد ھدى ج

   حرقة ؛ بعد أن رفعت األجھزة عن جسدھا 

.. و طردت الممرضة إلى خارج الغرفة 

  :أسرع مالك نحوھا و ھو یھتف في جزع 
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١١٦ 

 إیمان عبد الواحد

 ماذا حدث ؟.. ما بِك ؟  -

  

  :ھتفت ھدى في لوعة 

 .ھاشم كان ھنا  -

  

اضح أن زفر مالك في حرارة ؛ بات من الو

فوت ھذه سلیم كان محقاً في أن ھاشم لن ی

جلس .. و یحطم أعصابھا الفرصة لیشمت بھا 

  :مالك على طرف فراشھا و ھو یھتف 

الدموع التي أراھا اآلن على أجمل وجھ رأیتھ  -

ھدى التي أعرفھا .. في حیاتي ال تلیق بِك 

أقوى بكثیر من أن یھزمھا سافل مغرور عدیم 

  .. ا الشعور مثل ھاشم ھذ

  

توقفت ھدى عن البكاء و ھي تنظر إلیھ في 

حیرة ؛ وصف وجھھا بأنھ أجمل وجھ رآه في 

  .. حیاتھ ؛ فھل كان یعني ھذا فعالً ؟ 

  

ھاشم كان یمطرھا بكلمات اإلعجاب منذ 

قابلھا في المطار حتى عقد قرانھا ثم تغیر 

و كأنھ لم یكن یراھا من قبل ؛ رأیھ فیھا تماماً 

جعلھا تنسى أنھا امرأة شابة لة طوی لسنواتٍ .. 

و جمیلة و المفروض أن تكون مرغوبة من 



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١١٧ 

 إیمان عبد الواحد

.. الرجل الذي اختارت أن تمنحھ كل حیاتھا 

     اآلن ترى في عیون مالك صفاء و حنان 

إعجاب صادق ال .. و إعجاب .. و رقة 

  :ھتف مالك .. یحاول أن یختلقھ أو أن یخفیھ 

 ھاشم ھذا مجرد كلب.. اسمعیني یا ھدى  -

ھو ینتظر .. جبان یطمع فیما لن یكون لھ أبداً 

موتك بفارغ الصبر كما قلِت و بیدك أال 

قاومي .. قاومي یا ھدى .. تحققي لھ أملھ 

ال زالت أمامك فرصة للشفاء و .. المرض 

 .للحیاة رغم أنف ذلك السافل 

  

  :ھمست ھدى في ألم 

سیفعلھ أنھ سیطردك من  شيءقال أن أول  -

  .أحمد خارج الفیال  المستشفى و یرمي

  

  :ابتسم مالك و ھتف في ثقة 

طویلة حتى  ألنھ سینتظر لسنواتٍ .. لن یفعل  -

تقضي نحبك و هللا وحده یعلم من منكما 

      قد یكبر أحمد و یتزوج .. سیسبق اآلخر 

و یستقل بحیاتھ قبل أن تواتیھ الفرصة لیحقق 

 .. مآربھ 

  

  :و ھي تھمس ؛ نكست ھدى رأسھا 



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١١٨ 

 إیمان عبد الواحد

أنا .. أموت بأسرع من ھذا بكثیر  ینتظر أن -

أنا طبیبة و أعرف أنھ .. فعالً أحتضر یا مالك 

ن لم فرصتي في الشفاء ضعیفة جداً إ..  محق

لیتني فاتحتك في موضوع .. تكن معدومة 

 .لیتني ما ترددت .. الوصایة من قبل 

  

  :مالك في حنان  فھت

إذا كان أحمد ھو ما یحزنك لھذا الحد فاطمئني  -

  سیظل في حضني .. د من اآلن ابني أحم.. 

          و لن أسمح لكلب مثل ھاشم بإھانتھ 

ال تنسي أنني اآلن لدّي حساب .. أو إذاللھ 

فر لھ سكناً وو أستطیع أن أ كبیر في البنك

  كریماً و سیدة ترعاه و سأجد عمالً مناسباً 

من المبلغ الذي وھبتیھ لي  اً أو أستثمر جزء

   أحمد سیكون بأمان  ..في مشروع صغیر 

  .ھذا وعد .. یا ھدى صدقیني 

  

في الصباح التالي سمح سلیم بخروج ھدى من 

غرفة العنایة المركزة و عادت إلى غرفتھا 

وجدھا القدیمة ؛ عندما ذھب مالك لزیارتھا 

تصلي و الدموع على وجھھا فجلس في 

  .. الشرفة 

  



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١١٩ 

 إیمان عبد الواحد

عندما خرجت ھدى إلیھ لم تضع النقاب على 

.. لكنھا كانت قد مسحت الدموع عنھ  وجھھا ؛

  :ابتسم مالك و ھتف 

امرأة بجمالك من الظلم .. لما نزعت النقاب ؟  -

أن تترك وجھھا مكشوفاً فقد یصاب المساكین 

ال أحد یمكن أن یحدق في .. أمثالي بالعمى 

 .الشمس دون أن یغشى بصره لألسف 

  

  :ھمست ھدى في تردد 

 ھل تغازلني ؟ -

  

  :و ھو یھتف مبتسماً ؛ ھب مالك واقفاً 

أنا فقط أقرر .. و ھل أجرؤ ؟ ؛ ال سمح هللا  -

 .الواقع الذي أراه بعینّي و ال یمكنك إنكاره 

  

بدا من الواضح أنھ یمزح و ال یرید أن یتركھا 

نھباً للشعور بالتعاسة الذي یمألھا ؛ لكنھا 

  كانت تفكر في أمور كثیرة تتزاحم في عقلھا

الحظ مالك تجھمھا . .و لم تستطع أن تبتسم 

  :فھتف في رقة 

ألم نقل أننا سننسى التفكیر في موضوع  -

عالجك .. الحجر ھذا و نركز على المھم ؟ 



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٢٠ 

 إیمان عبد الواحد

من أجل أن .. ھو أھم خطوة اآلن یا ھدى 

 .و من أجل أال یھزمك ذلك الحقیر .. تعیشي 

  

  :ھتفت ھدى في أسى 

جردني من مالي و من .. ني لأنھ یكببأشعر  -

أتصدق أن یكون مالي .. حریتي في التصرف 

 أمام عیني و تحت یدي و ال أستطیع أن 

قال أنني .. أتعرف ماذا قال لي ؟ .. ؟ ألمسھ 

قد تأخرت كثیراً على أن أشتري مقبرتي و لو 

قال أن .. أردت أن أقتني قبراً لي فلن أستطیع 

ي جثتي في علّي أن أتوسل إلیھ حتى ال یرم

  .مدافن الصدقة 

  

انفجرت ھدى باكیة ؛ و لم یستطع مالك من 

    أن یمنع نفسھ من أن یحتویھا بین ذراعیھ 

و یضمھا إلى صدره و ما إن فعل حتى دفنت 

ھدى وجھھا في صدره و ھي تبكي في لوعة 

  :ھمس مالك .. 

أنني لن أسمح لذلك الكلب بأن على أقسم  -

لو حاول أن یؤذیِك و ؛ یجرحك أبداً بعد اآلن 

   فھذا ما .. بكلمة أخرى سأقطع لسانھ 

 .یستحقھ 

  



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٢١ 

 إیمان عبد الواحد

انتزعت ھدى نفسھا من بین یدیھ و ھي 

  ؛ ترتجف ؛ تنبھ مالك و شحب وجھھ بشدة 

  :و ھو یھتف في ارتباك 

نسیت للحظة أن ھذا لیس .. أنا آسف .. أنا  -

 .حقاً آسف .. آسف  ..من حقي 

  

أسرع مالك یترك الشرفة و یعود إلى مكتبھ ؛ 

جلس خلف المكتب مھموماً و ھو یفكر في أنھ 

یندفع بعواطفھ نحو ھدى بسرعة ال یستطیع 

و أن ھذا قد یجعلھا تبتعد ؛ ھو نفسھ استیعابھا 

عنھ و تطرده من حیاتھا و ھو لن یحتمل ھذا 

  لم یعد یستطیع أن یتخیل حیاتھ بدون .. 

  .. ھدى 

  

اقفاً عندما دخلت ھدى إلى المكتب ؛ ھب و

وجھھا الشاحب یتدرج بالحمرة و ھي  نكا

  :تھمس في تردد 

ھاشم یطمع بي ألنني وحیدة و ألنھ وریثي  -

     لو كان لي شخص یحمیني منھ.. الوحید 

و یشاركھ في اإلرث فلن یتبجح على ھذا 

 . شيءالنحو بقدرتھ على تجریدي من كل 

  

  :ھمس مالك في حیرة 



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٢٢ 

 إیمان عبد الواحد

 .أفھم  ال -

  

  :ھمست ھدى 

ھاشم أن یحجر یستطیع لن لو كنت متزوجة  -

زوجي .. علّي ألنھ لن یكون الوریث الوحید 

أنا لم أستطع ..  شيءسیرث النصف في كل 

أن أمنح أحمد ثلث مالي لكنني أستطیع أن 

 ..أحرم ھاشم من نصف المال و یكون لك 

  

  :قبل أن تردف ؛ صمتت ھدى لحظة 

 .مني إذا قبلت الزواج  -

  

شحب وجھ مالك و ھو یحدق في وجھھا في 

  :ذھول قبل أن یھمس 

 .مستحیل .. أنا أتزوجك أنِت  -

  

  :ترقرقت الدموع في عیونھا ؛ و ھمست 

أعرف أنھ ال أحد یقبل الزواج من امرأة في  -

ال .. حكم المیتة ؛ لكنني أحتاج لمساعدتك 

أرید أن أظل تحت رحمة ھاشم التي ال وجود 

لھا ألنني أعرف أنھ لو واتتھ الفرصة لینكل 

و إذا ظللت أقف مكتوفة .. بي فلن یتردد 

الیدین و ھو یجردني من كل ما أملك فأنا 



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٢٣ 

 إیمان عبد الواحد

و أنا ال أریده أن .  .حتماً سأموت مقھورة 

 .ال حیة و ال میتة .. یقھرني 

  

  

  :یقاً ؛ قبل أن یھمس مالتقط مالك نفساً ع

أنا لست .. ھل فكرت في ھذا جیداً یا ھدى ؟  -

 شيءبیننا فوارق كبیرة في كل .. جدیراً بِك 

  .تقریباً لن تجعلني كفًء لِك 

  

  :سالت الدموع على وجھھا و ھي تھمس 

لكنني أطمع في شھامتك من حقك أن ترفض  -

ال أحاول أن أفرض نفسي علیك لكن .. 

 ..أنا .. مالك .. الظروف تضطرني 

  

اقترب مالك منھا و التقط كفھا و قبلھا قبل أن 

  :یھتف 

أنِت المرأة األكثر روعة التي قابلتھا في  -

خیالي لم یكن یستطیع أن .. حیاتي یا ھدى 

ات یجنح إلى ھذا الحد ألنني أعرف أن المساف

لكن .. بیننا شاسعة و لن أستطیع أن أقطعھا 

أظن أن علّي أن أرسل في طلب .. اآلن 

 .المأذون بسرعة قبل أن تتراجعي 

  



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٢٤ 

 إیمان عبد الواحد

ھا كانت تشعر یدرغم القفازات التي ترت

بحرارة شفتیھ ؛ و كان یحس برجفة أصابعھا 

  :في كفھ و ھي تھمس 

ھو سیحضر .. ر كدعنا نتصل على عمي شا -

.. العقد  یحضر كتابةو  المأذون بمعرفتھ

شاكر و سلیم كانا صدیقا والدي و أقرب 

 .شخصین لھ و وجودھما كوجوده 

  

بعد ساعة كانت ھدى تضع یدھا في ید مالك 

أمام المأذون الذي أتى بھ شاكر و جاء مسرعاً 

رددا معاً عھود الزواج في مكتب مالك قبل .. 

أن ینصرف شاكر و المأذون و تعود ھدى 

  .. إلى غرفتھا 

  

بینما ظل سلیم مع مالك في المكتب و ھو 

  .في صمت یتأملھ 

  

  

  

  

  

  

  



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٢٥ 

 إیمان عبد الواحد

  الفصل الثالث عشر
  

  :كان مالك یبدو سعیداً جداً عندما ھتف 

 .ال تبدو متفائالً .. سلیم ؟ / ما بك یا د  -

  

  :من الحدة  شيءھتف سلیم في 

.. یدعو إلى التفاؤل في ھذه الظروف  شيءال  -

  أنا أرى أن ھدى قد فقدت اتزانھا .. بالعكس 

 .و ھذا أسوأ ما یمكن أن یحدث لھا اآلن 

  

  :احتقن وجھ مالك بشدة ؛ قبل أن یھتف 

 ھل زواجھا مني ال یروق لك لھذا الحد ؟ -

  

  :ھتف سلیم في توتر 

ضدك  شيءلیس لدّي .. لیس منك أنت بالذات  -

طبیب ال أوافق على خطوة الزواج لكنني ك

       ھدى حالتھا تسوء یوماً بعد یوم .. ھذه 

سة التي حدثت و أنت بنفسك شاھدت االنتكا

    نما یساعات في الس لھا لمجرد قضاء بضع

أنھا تستطیع أن تتحمل ظن تو المطاعم ؛ أ

جھد البدني أو العاطفي الذي یمكن أن یقع ال

الزواج المتسرع و ھي على عاتقھا بسبب ھذا 

  في ھذه الحالة ؟



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٢٦ 

 إیمان عبد الواحد

ظھر القلق على وجھ مالك و ھو یفكر في 

  :قبل أن یھمس ؛ كالم سلیم 

    ؛ فھمت ما ترمي إلیھ .. اطمئن یا دكتور  -

 .أن مخاوفك لن تتحقق بو أعدك 

  

؛ كانت ھدى في غرفتھا تتكلم مع أحمد ھاتفیاً 

 كما؛ لقضاء اللیلة في الفیال  وعدتھ بأن تأتِ 

  .. و ال یتوقعھا  وعدتھ بمفاجأة ستسعده جداً 

  

ت حجابھا و وقفت عو نزأنھت االتصال 

أنھ في تصفف شعرھا أمام المرآة و ھي تفكر 

زال جمیالً و مسترسالً كما عھدتھ و لم  ال

  .. بعد ي في سقوطھ یائیتسبب العالج الكیم

  

و ھي تفكر في  عاغرورقت عیونھا بالدمو

    یكون لھا مستقبل مع مالك؛ قد ال المستقبل 

و ال بدون مالك ؛ قد یكون كل ما ینتظرھا في 

الحیاة بضعة أسابیع ستقضیھا في ألم و بین 

.. وجھھا شدید الشحوب .. جدران المستشفى 

قد یدعي مالك أنھ یراه جمیالً لكنھا ال تستطیع 

     تصدیق مجاملتھ ؛ ھي تفقد جمالھا و شبابھا

یاتھا كلھا و بمنتھى و حیویتھا و ستفقد ح

  .. السرعة 



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٢٧ 

 إیمان عبد الواحد

شعرھا الذي لم یره مالك أو یلمسھ من قبل لن 

 یظل في مكانھ ؛ ھو قد بدأ في التساقط فعالً 

.. و ستفقده بسرعة مع استمرارھا في العالج 

قد یكون وجود مالك في حیاتھا ھو أجمل ما 

حدث لھا  طوال حیاتھا لكنھ أتى متأخراً جداً 

  .لألسف . .

  

فوجئت بدخول ھاشم إلى الغرفة و ھو یغلي 

غضباً ؛ أسرعت تختطف الحجاب و تضعھ 

  :عصبیة  و ھي تھتف في؛ على شعرھا 

 من سمح لك باقتحام غرفتي على ھذا النحو ؟ -

  

 ً    انتزع ھاشم الحجاب من یدھا و ألقاه أرضا

  :و ھو یھتف 

كل ھذا كان ملكي و أنا .. ماذا ستخفین ؟  -

ألقیتك على طول لقیتھ و الذي زھدت فیھ ؛ أ

    ..و دمیمة و ال قیمة لِك  ذراعي ألنك تافھة

و ال یھمني أن تمنحي نفسك لذلك الكلب لكنني 

 .لن أتركك تبددین مالي 

  

  :ھتفت ھدى في حدة 



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٢٨ 

 إیمان عبد الواحد

مالك كألف رجل من .. ال تسبھ .. اخرس  -

ھذا إذا جاز لنا أن نعتبرك رجالً من .. نوعك 

 .األساس 

  

ة ألقتھا أرضاً ؛ قبل أن صفعھا ھاشم بقسو

كانت تصرخ .. ینھال علیھا ضرباً في ثورة 

       انتزع مالك في ألم و صوت صراخھا 

نحو الغرفة التي  او سلیم من حدیثھما و أسرع

 دخل لھا بعض العاملین و المرضى لكن أحداً 

كان ھاشم یھتف في .. لم یتدخل فیما یحدث 

  :ثورة 

أتتخیلین أنني سأظل مكتوف الیدین و أنِت  -

.. ھیھات یا دكتورة .. تنزعین مني مالي ؟ 

كان .. تلك المسرحیة السخیفة ال تنطلي علّي 

أم أنِك قد ؛ ولى بِك أن تقتني قبراً ال زوجاً األ

  .عمیِت عن الحقیقة 

  

دخل مالك إلى الغرفة و اندفع نحو ھاشم ؛ 

لھ اللكمات  جذبھ بعیداً عن ھدى و ظل یكیل

في غضب حتى انھمر الدم من وجھ ھاشم قبل 

  :ھتف مالك .. أن یحول سلیم بینھما 

   ذلك الحقیر أذاھا مرة بعد مرة .. لن أتركھ  -

  .و یجب أن یدفع الثمن 



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٢٩ 

 إیمان عبد الواحد

  :ھمست ھدى في ضعف 

 .أرجوك .. اتركھ یا مالك  -

  

صوتھا الضعیف جعل مالك یلتفت نحوھا في 

   جزع ؛ رأى الدم الذي بدأ ینزف من أنفھا 

و ھي تترنح ؛ أدرك أنھا ستفقد الوعي مرة 

أخرى فأسرع یفلت ھاشم من یده و یندفع 

نحوھا ؛ أحاطھا بذراعیھ في حنان و ھو 

  :یھتف 

 . شیئاً أرجوك افعل .. سلیم / د  -

  

سرع ینسحب لم یلتفت أحد إلى ھاشم الذي أ

من الغرفة بعد أن انشغل سلیم و مالك مع 

       ھدى التي عاودتھا الغیبوبة مرة أخرى 

  .. و أعادھا سلیم إلى غرفة العنایة المركزة 

  

ھذه المرة استمرت الغیبوبة لیومین ؛ قبل أن 

تستعید ھدى وعیھا و یوافق سلیم على إعادتھا 

  .. إلى غرفتھا 

  

یسة جداً و لم ترغب ھذه المرة كانت تبدو تع

      ؛ في الحدیث مع أّي شخص حتى مالك 

ضمتھ إلى  او عندما أتى أحمد لزیارتھ



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٣٠ 

 إیمان عبد الواحد

صدرھا و أجھشت بالبكاء لكنھا لم یكن لدیھا 

  .. ما تقولھ لھ 

  

دخل مالك إلى الغرفة و نظر إلیھا في إشفاق 

  :قبل أن یھتف 

أظن أنھ كان أتعس یوم .. الیوم عید میالدي  -

والدّي و ال یستحق االحتفال بھ و أنا في حیاة 

لم أحتفل بھ من قبل قط لكن ھذا العام مختلف 

عكة كبیرة تتحمل أن نغرس أرغب في ك.. 

 سأغرسھا بیدي .. ن شمعة و ثالثی بھا خمساً 

أن بو سأعدھا بنفسي لكنني سأسمح لكما 

 ما رأیكما ؟.. تشاركاني في أكلھا 

  

  :ھتفت ھدى في مرارة 

  میالدك ألول مرة في  ستحتفل بعید -

ألن یكون ھذا محبطاً و مخیباً .. المستشفى ؟ 

 لآلمال ؟

  

  :ھتف مالك 

زوجتي .. و من تحدث عن المستشفى ؟  -

العزیزة لدیھا فیال واسعة و بھا حدیقة غناء 

كما أنني .. ستكون مناسبة جداً لالحتفال 



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٣١ 

 إیمان عبد الواحد

أقترح أن تكوني كریمة و تمنحیني غرفة بھا 

 ھل ھذا ممكن ؟.. 

  

جلست ھدى بجوار مالك في سیارتھ التي 

حتى انطلق بھا صوب الفیال ؛ ظلت صامتة 

       و نزلت منھا المربیة  أوقف مالك السیارة

و أخرجت المقعد المتحرك و نقل مالك أحمد 

و یھتف ؛ قبل أن یلتفت مالك إلى ھدى .. إلیھ 

  :في قلق 

ألم .. ال تبدین بخیر .. ما بِك یا ھدى ؟  -

  ..في مغادرة المستشفى و لو للیلة ؟ ترغبي 

سلیم یرى أن ھذه خطوة جیدة لتحسین / د 

 .حالتك النفسیة 

  

  :ھمست ھدي في تردد 

رأیتك تضع .. ھل ستنتقل لإلقامة ھنا فعالً ؟  -

 .حقیبة مالبس كبیرة في السیارة 

  

  :اقترب مالك منھا و ھو یھتف 

 ھل لدیِك مانع ؟ -

  

  :ھزت رأسھا نفیاً و ھمست 



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٣٢ 

 إیمان عبد الواحد

ن على العكس أظ.. و لما ؟ .. ال .. مانع ؟  -

أنت تملك .. أنك قد تأخرت في ھذه الخطوة 

 .و من حقك أن تقیم فیھا ؛ نصف الفیال 

  

  :و ھتف في حدة ؛ احتقن وجھ مالك 

ھنا یا ھدى و ال تتعاملي مع  شیئاً أنا ال أملك  -

    أنِت ال زلِت حیة .. موتك كأنھ أمر واقع 

و موضوع .. ما شاء هللا و ستظلین ھكذا إلى 

 .المیراث ھذا سنرجئھ إلى ما بعد عمٍر طویل 

  

  :و ھي تھمس ؛ لمعت الدموع على أھدابھا 

.. قصر ؟  و ماذا سأفعل بعمري طال أم -

حیاتي كلھا بال طعم و ال معنى و ال قیمة لھا 

حتى .. لیس لدّي ما أعیش علیھ أو ألجلھ .. 

 عیش ؟أحمد لم یعد یحتاج إلّي ؛ فلماذا أ

  

و مسح دموعھا ؛ أحاط مالك وجھھا بكفیھ 

  :بإبھامھ و ھو یھمس 

.. و لدیِك أنا .. و لدیِك أحمد .. لدیِك ھدى  -

 أال یكفي ھذا یا ھدى ؟.. زوجك 

  

ارتجفت عندما اقترب مالك منھا حتى شعرت 

بحرارة أنفاسھ على وجھھا ؛ و عندما لثم 



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٣٣ 

 إیمان عبد الواحد

الفیال شفاھھا برقة ابتعدت عنھ و اندفعت نحو 

  ..و أسرعت نحو غرفتھا 

  

ال ألقت نفسھا في الفراش و انفجرت باكیة ؛  

تستطیع أن تنكر أنھا ھي التي أوقعت نفسھا 

ما كان علیھا أن تترك .. في ھذه الورطة 

عواطفھا تتحرك نحو مالك و ما كان علیھا أن 

تحرك األمور في ھذا االتجاه ؛ كانت تفارق 

و لم یكن لھا ما الحیاة في ھدوء و بال صخب 

تتوق إلیھ أو تأسى ألجلھ ؛ لكنھا اآلن تتشبث 

بالحیاة بأظافرھا و أنیابھا ؛ ال ترید أن ترحل 

و تترك وراءھا آخر فرصة منحھا لھا القدر 

  .. و لكي تحب تعیش لكي 

  

كان سلیم واضحاً جداً معھا .. و ما الفائدة ؟ 

عندما استعادت وعیھا في غرفة العنایة 

كان واضحاً لدرجة المبالغة في  المركزة ؛

  :القسوة و ھو یھتف 

أوقعت نفسك في فخ كنِت في غنًى عنھ یا بنت  -

    أنت أدرى الناس بحالتك .. عبد الرحمن 

و أنا لم أعد أستطیع أن أمنحك .. یا دكتورة 

ال أعرف لما تزوجِت مالك ھذا .. أمالً زائفاً 

كان .. لألسف .. شم ؟ نكایة في ھا.. اآلن 



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٣٤ 

 إیمان عبد الواحد

ینتظر موتك بفارغ الصبر  لدیِك شخٌص واحدٌ 

ھذا .. اثنین  اطمعاً في مالك ؛ و اآلن جعلتیھم

لیس بإمكانك أن تعیشي .. لن یغیر الحقیقة 

األیام القلیلة المتبقیة في حیاتك كزوجة ألن 

و نصیحتي لِك .. صحتك في تدھور مستمر 

أن تتراجعي عن تلك الزیجة الغبیة قبل ھي 

 .األوان أن یفوت 

  

انتفضت ھدى و أفاقت من ذكریاتھا عندما 

طرق مالك الباب بلطف قبل أن یدخل إلى 

  .الغرفة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٣٥ 

 إیمان عبد الواحد

  الفصل الرابع عشر
  

جالسة في فراشھا عندما دخل مالك  اعتدلت ھدى

إلى الغرفة ؛ اقترب مالك منھا و جلس على طرف 

  :الفراش أمامھا قبل أن یھتف 

.. ؟  شيءألسنا أصدقاء قبل كل .. ھدى  -

لما ال .. األصدقاء یتحدثون معاً بصراحة 

تفتحین قلبك لي و تخبریني بما تشعرین بھ 

ھل ..  فعالً ألنني أعرف أن ھناك ما یؤلمك ؟

 أنِت نادمة على زواجك مني ؟

  

  :أشاحت ھدى بعیونھا عنھ و ھي تھمس 

ھل ستجیب .. لو سألتك نفس السؤال  -

 ؟ بصراحة

  

  :ھتف مالك في ضیق 

ھل سمعت .. كنت واثقاً من أن ھذا ما غیرك  -

  األقاویل التي تناثرت بین العاملین 

 بالمستشفى ؟ 

  

  :و ھمست في حیرة ؛ نظرت إلیھ ھدى 

 . شیئاً أنا لم أسمع .. أیة أقاویل ؟  -

  



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٣٦ 

 إیمان عبد الواحد

تنھد مالك في حرارة ؛ نظرة واحدة إلى 

قد من المؤسف أنھ .. عینیھا تنبئھ بصدقھا 

فتح ھذا الموضوع اآلن ألنھ لن یستطیع 

و قد أصبح مضطراً ألن یجعلھا  اجعالتر

تعرف بما سمع مع أنھ یعرف أنھا ستستاء 

  :ھتف في تردد .. منھ 

نا بھذه السرعة و في ھذه مسألة زواج -

البعض یرى .. ثیر فضول الجمیع الظروف ت

أنِك سقطِت في فخ صائد ثروات استغل 

بعد طالقك من  ظروف مرضك و إحباطك

ربما كان الیوم الذي .. و أنھ ربما .. ھاشم 

قضیناه معاً خارج المستشفى ھو سبب 

و اضطرارك للزواج مني بھذه  انتكاستك

 .السرعة 

  

  :امتقع وجھ ھدى بشدة ؛ قبل أن تھمس 

من الواضح أنني فعالً قد أربكت .. أنا آسفة  -

حیاتك و ورطتك معي في دوامة لیس لھا أول 

ھاشم ھو مصدر اإلشاعة بال ریب ..  من آخر

و اآلن أصبحت .. ھو لن یتركني في حالي ف؛ 

و لن یتورع عن أن ؛ معي في نفس الجبھة 

 .یؤذیك بسببي 

  



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٣٧ 

 إیمان عبد الواحد

مّد مالك یده و أزاح الحجاب عن رأسھا برفق 

فأنسدل شعرھا كالوشاح على ظھرھا ؛ ابتسم 

  :مالك و ھمس 

ي على األقل ألصدق أنن.. ھكذا أفضل بكثیر  -

 .فعالً لم أعد غریباً عنِك 

  

ارتبكت ھدى و ظھر القلق في عیونھا ؛ 

  :فأردف مالك 

و أول حقوقك عندي .. أنِت زوجتي یا ھدى  -

أنا .. أن أحارب معِك في نفس الجبھة ھي 

أعرف أن ھاشم ھذا مصدر قلق كبیر بالنسبة 

أنِك قریباً جداً ستتخلصین بلِك لكنني أعدك 

 .من إزعاجھ إلى األبد 

  

  :ھمست ھدى في تردد 

ھل ندمت على زواجك .. أنت لم تجب بعد  -

 مني ؟

  

    ز برفقاأمسك مالك كفھا و نزع عنھا القف

  :و ھو یھمس 

ھذا أفضل ما حدث لي في .. بالعكس .. ال  -

لم أكن أتخیل أن أتزوج مرة أخرى .. حیاتي 

ال أعرف كیف كانت ستصبح .. ؛ لكن اآلن 



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٣٨ 

 إیمان عبد الواحد

.. و أنِت ؟ .. بھا  حیاتي لو لم تكوني موجودة

  ھل تصدقین أنني شخص بغیض و انتھازي 

 و یحاول استغاللك ؟

  

انباً و لمس أناملھا واحداً بعد جألقى القفاز 

سرت في جسدھا رعشة و ھي .. اآلخر 

  :تھمس 

عرضتھ أنا أنت لم تسَع لمالي یا مالك بل  -

في ھاشم و لكن من أجل  لیس نكایةً .. علیك 

من حقھ أن أتكفل برعایتھ حتى یكبر .. أحمد 

و أنا ؛ ؛ سبق أن قطعت على نفسي عھداً بھذا 

 .ال أحنث بعھودي 

  

نزع مالك القفاز عن یدھا األخرى و أحاط 

  :و ھو یھتف    كفیھا بأصابعھ القویة

بمالك أو بدونھ ال تقلقي على أحمد ؛ وعدتك  -

أن أكون مسئوالً عنھ و أنا أیضاً ال أحنث ب

بما فیھا عھود .. كل عھودي .. بعھودي 

الزواج التي قطعناھا معاً ألنھا لم تكن ھزالً ؛ 

ألیس .. أنا و أنِت كنا نقصد كل حرٍف فیھا ف

 یا ھدى ؟ كذلك 

  



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٣٩ 

 إیمان عبد الواحد

     ؛قبل كفیھا فتركت رأسھا یستند إلى كتفھ 

  :و ھي تھمس 

ھب أنني لم أمت .. ھب أن معجزًة قد حدثت  -

.. سلیم وجد طریقة مناسبة لعالجي / و أن د

مني ؟  ھل ستندم حینئٍذ على زواجك .. ھل 

ألن ھذا كان .. ھل ستھجرني حینئٍذ ؟ .. 

و مؤلماً و أفضل أن أموت  جارحاً و مھیناً 

 .على أن أتحملھ مرة أخرى 

  

حیطھا مسح مالك بیده على شعرھا ؛ قبل أن ی

  :و یھمس بحرارة ؛ بذراعیھ 

أنا أعیش في انتظار تلك المعجزة و أعرف  -

أنِت لن تموتي یا ھدى .. أنھا آتیة ال محالة 

  سنجد طریقة للعالج و ستشفین .. صدقیني 

و عندھا سیكون أمامي عمراً بأكملھ ألثبت لِك 

أنا أعرف قیمة .. أنني لست كذلك األحمق 

القدر حین أقحمِك في النعمة التي اختصني بھا 

 .حیاتي و لن أھدرھا ما حییت 

  

ابتعدت عن صدره و نظرت في عینیھ ؛ فیھما 

صدق و شوق جعل دموعھا تسیل في حسرة 

؛ أحاط مالك وجھھا بكفیھ و عانقھا في شغف 

؛ ظل یقبلھا مرة بعد أخرى و ھو یعتصر 



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٤٠ 

 إیمان عبد الواحد

جسدھا بین ذراعیھ قبل أن ینتزع نفسھ فجأة 

واقفاً و ھو یلتقط أنفاسھ في ھب یبعیداً عنھا و 

  .. صعوبة 

  

ارتجفت ھدى و عقدت ذراعیھا حول صدرھا 

     و ھي تشعر بالبرودة تسري في أوصالھا 

ھمس مالك في .. و دموعھا تنھمر في صمت 

  :أسى 

ھو .. سلیم حذرني من التمادي في عالقتنا /  د -

یرى أن ھذا قد یستنزف طاقتك و یربك 

 .آسف یا ھدى أنا . .برنامج العالج 

  

ظلت ھدى صامتة ؛ حاولت أن تمسح دموعھا 

   فجلس مالك مرة أخرىو لكن دون جدوى 

و مسح الدموع عن وجھھا بأناملھ و ھو 

  :یھمس 

شھر عسلنا لفترة وجیزة حتى ینتھي  ئسنرج -

لكن حاولي .. العالج و یتم شفاؤك بإذن هللا 

برنامج  طیعة و تنفذيأن تكوني مریضة م

ألنني مفتون یا عزیزتي و لن ؛ سلیم بحذافیره 

 .أستطیع أن أرجئھ لوقٍت طویل 

  



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٤١ 

 إیمان عبد الواحد

أخذت ھدى بنصیحتھ ؛ عادت إلى المستشفى 

و كانت تنفذ برنامج العالج الكیمیائي 

بحذافیره ؛ لكن نتائج الفحوص في كل مرة لم 

التھا حتى تكن تظھر تحسناً و لو طفیفاً في ح

  .. ال محالة  یتةبدأت توقن من أنھا م

  

و زاد األمر سوءاً عندما أصیبت بأنیمیا حادة 

جعلتھا تبدو دوماً شاحبة كالموتى و بدأ 

حتى أصبحت ال تنزع شعرھا في التساقط 

الحجاب عن رأسھا حتى عندما یكون مالك 

  بمفرده معھا في الغرفة حتى لو طلب ھذا 

  ..منھا 

  

 بدأت تصاب بالھزال نتیجة لضعف شھیتھا  

و ازداد  و أصابھا األرق و القئ المستمر ؛

  .شعورھا باالكتئاب 

   

و خالل أسابیع قلیلة أصبح مالك ینظر إلیھا 

في استغراب و كأنھا قد أصبحت امرأة أخرى 

كان یرى بریق الدموع في .. ال یعرفھا 

الوقت حتى عندما یتسلل إلى  طوالعیونھا 

في غرفتھا لیالً و یظل یتأملھا و ھي تصلي 

  .خشوع 



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٤٢ 

 إیمان عبد الواحد

و عندما كان أحمد یأتي لزیارتھا كانت تكافح 

لتخفي دموعھا عنھ لكنھا لم تكن تستطیع أن 

  .. تفعل ھذا 

  

ذات مساء كانت تجلس في فراشھا منھكة بعد 

 أن أخذت جلسة العالج الكیمیائي في الصباح 

؛ عندما  و تعرضت بعدھا لنوبة قئ فظیعة

بأن  دخلت الممرضة إلى غرفتھا و أخبرتھا

  .. مالك ینتظرھا في مكتبھ 

  

شعرت بالحیرة فھو عادًة یأتي إلیھا خاصًة في 

أیام جلسات العالج ألنھا تتركھا ضعیفة جداً ؛ 

        تجاھلت حیرتھا و ھي ترتدي ثیابھاو 

و تذھب إلى المكتب لكنھا فوجئت بأن مالك لم 

  .. یكن وحده 

  

و ھاشم و مدیر حسابات كان ھناك شاكر 

و ھو  شفى الذي یقف بجوار مكتب مالكالمست

و قد تجمدت الدموع في عینیھ ؛ منكس الرأس 

  :نظرت إلیھم ھدى في حیرة قبل أن تھتف .. 

 ماذا یحدث ھنا ؟ -

  



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٤٣ 

 إیمان عبد الواحد

ھب مالك واقفاً و أسرع نحوھا ؛ كانت تبدو 

شاحبة على نحٍو جعلھ یشعر بأنھا قد تفقد 

      حتى أنھ قد مد لھا یده لتستند إلیھاوعیھا 

و ھو یساعدھا على الجلوس على األریكة قبل 

  :بینما ھتف شاكر .. أن یجلس بجوارھا 

لألسف یا ھدى الموضوع مزعج و بغیض  -

لكنھ مھم جداً و یجب أن تعلمي بھ قبل أن 

و إال لما أزعجناِك و أنِت .. نتخذ أّي إجراء 

 .في ھذه الظروف 

 

نظرت ھدى إلى ھاشم في قلق ؛ كان متجھم 

ن الواضح أنھ یكتم توتره بصعوبة الوجھ و م

و ھي لم تره من قبل على ھذه الحال لذا 

  :التفتت إلى مالك و ھمست 

 ماذا فعل ھاشم ؟ -

  

  :ھتف مالك 

منذ أسندِت إلّي إدارة المستشفى و أنا أدقق  -

ملفات الحسابات .. النظر في الملفات القدیمة 

بالذات ؛ حتى بت واثقاً من أن حسابات 

فعھدت بالمسألة .. لعبث بھا المستشفى یتم ا

كلھا إلى مكتب محاسب قانوني معروف و ھو 

وضع یدي على اختالسات كبیرة تتم في 



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٤٤ 

 إیمان عبد الواحد

حسابات المستشفى بالتواطؤ بین مدیر 

أنا .. الحسابات و ابن عمك المحترم 

    واجھتھما بالمستندات التي تحت یدي أمام 

      .. شاكر و لم یستطیعا إنكار التھمة / د 

 ...أبلغ الشرطة فوراً عنھما حتى و س

  

  :ھتفت ھدى بسرعة 

 .لن تفعل .. ال  -

  

  :قبل أن یھتف ؛ امتقع وجھ مالك بشدة 

جریمتھما واضحة و لن .. ماذا قلِت ؟  -

 .یمكنھما التنصل منھا 

  

  :أشاحت ھدى بعیونھا عن مالك و ھي تھمس 

أنا .. ال أرید أن تتدخل الشرطة في الموضوع  -

ھاشم مستعد لرد المبالغ التي واثقة من أن 

 .اختلسھا و سنحل المسألة فیما بیننا 

  

زم مالك شفتیھ في غضب ؛ و ھو ینظر إلیھا 

  :في استنكار بینما ھتف شاكر 

ھاشم / أنا واثق من أن د .. ھدى محقة  -

شخص عاقل و یقدر حساسیة موقفھ و یمكننا 

 و ھو أمام أن ننسَ .. التفاوض معھ 
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١٤٥ 

 إیمان عبد الواحد

تم دفنھ بیننا اآلن علیھ أن الموضوع برمتھ و ی

 .یرضخ لجمیع شروطنا 

  

  :ھتف ھاشم في توتر 

أنا مستعد للتنازل عن حصتي في المستشفى  -

مقابل تسویة المدیونیة ألنني ال أملك ھذا 

 .المبلغ اآلن 

  

  :ھتف مالك في حدة 

حصتك في المستشفى أقل من قیمة  -

 .االختالسات یا دكتور أم أنك ال تالحظ ھذا 

  

  :وجھ ھاشم بشدة ؛ فھمست ھدى بھت 

شاكر لو سمحت حرر بنفسك عقود بیع / د  -

الدكتور لحصتھ باسم أحمد تحت وصایة مالك 

و أنا   .. على أن یسحب قضیة الحجر فوراً 

 .مستعدة للتنازل عن باقي المبلغ 

  

  :ھتف ھاشم في حدة 

ھذا .. ال ؛ مستحیل أن أتنازل عن القضیة  -

من حقي في  سیعطیك القدرة على تجریدي

 .و أنا لن أسمح بھذا ؛ المیراث 
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١٤٦ 

 إیمان عبد الواحد

  :ھتف شاكر في حزم 

 ض أو المناقشة موقفك ال یسمح لك باالعترا -

أننا لو حررنا محضراً  یا دكتور و ال تنسَ 

اآلن و حركنا الدعوى ضدك لن تجد قاضیاً 

خاصًة واحداً یحكم لصالحك في قضیة الحجر 

ھدى / د .. أنك لست الوریث الوحید اآلن و 

   كریمة جداً معك و متسامحة لدرجة مذھلة 

أن تخرج من المستشفى ھي و نصیحتي لك 

بكرامتك و سمعتك بدالً من أن تخرج على 

 .السجن الذي تستحقھ 
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١٤٧ 

 إیمان عبد الواحد

  الفصل الخامس عشر
  

أعلن ھاشم استسالمھ و موافقتھ على شروط ھدى 

بالنسبة لھ  شيءبسرعة و بدون مماطلة ؛ كان أھم 

بدون خسائر ؛ اجتھد  ھو الخروج من ھذا المأذق

 ةسمعتھ و شھرتھ و لن یحتمل أیّ  كثیراً لیصنع

  شوشرة من الممكن أن تھدم كل ما نجح في 

  .. تشییده 

  

غادر شاكر المكتب و معھ ھاشم و شریكھ بینما 

ظلت ھدى جالسة و ھي منكسة الرأس و تبدو 

  .. عمیق  كیرٍ شاردة و كأنھا قد غرقت في تف

  

لم تنتبھ عندما صفع مالك باب المكتب ثم أغلقھ 

  :و ھو یھتف  و التفت إلیھا ؛ بالمفتاح 

بعد كل ما فعلھ بِك ال زلِت .. ال زلِت تحبینھ  -

 .ال أصدق .. تحبینھ 

  

رفعت ھدى رأسھا تنظر إلي مالك في حیرة ؛ 

نظرة االستنكار التي ظھرت في عینیھ بدت 

ال تعرف لما یبدو عة ؛ غریبة و غیر متوق

على مالك و كأنھ یغلي غضباً لكنھ یبذل جھداً 

  :ھمست .. بالغاً لیحافظ على ثبات أعصابھ 
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١٤٨ 

 إیمان عبد الواحد

لم أعد أحبھ ؛ و ربما لم أحبھ في .. ال یا مالك  -

قراري ال دخل للحب في .. من األیام  یومٍ 

 .صدقني .. اآلن 

  

  :ھتف مالك في حدة مباغتة 

حمیتیھ بعد كل .. أنِت حمیتیھ یا ھدى .. كذابة  -

ذلك الكلب لم یكن یستحق أن .. ما فعلھ بِك 

ھو الذي أغرق نفسھ .. تنتشلیھ من ورطتھ 

 و كان علیھ أن یدفع ثمن ؛ في الخیانة 

 .أالعیبھ 

  

زفرت ھدى في حرارة ؛ كان من الواضح أن 

مالك غاضب للحد الذي یجعلھ عاجزاً عن 

و اقتربت منھ و ھي  ھضتن.. سماعھا 

  :تھمس في رقة 

دعني .. أنت ال تفھم حقیقة األمور  .. مالك -

 ...أشرح لك 

  

  :و ھو یھتف ؛ أمسك ذراعھا في قسوة 

كل المستشفى تعرف تفاصیل خیانتھ و خستھ  -

الحقیر الذي غدر .. یا دكتورة فھذا لیس سراً 

بك و أنِت في حضنھ و تزوج و أنجب سراً ال 

السافل الذي غدر .. یستحق أن تدافعي عنھ 
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١٤٩ 

 إیمان عبد الواحد

      امرأة أخرى .. بك ال یستحق أن تحمیھ 

و فعل بھا نصف ما فعلھ بِك لكانت قد نكلت 

لیس لھذا .. و أنِت تنتشلینھ من مصیبتھ .. بھ 

 .حبینھ ت.. تحبینھ یا ھدى  أنتِ .. معنًى آخر 

  

رغم الغضب الذي یعمیھ شعر مالك بالندم 

ألنھ قد جذب ذراعھا بقسوة فأفلتھ ؛ حینئٍذ 

  إلى سطح المكتب ابتعد عنھا و وقف یستند 

    و ھو یولیھا ظھره و یخفي وجھھ في كفھ

  و ھو یحاول أن یسیطر على انفالت 

   ..أعصابھ 

  

اقتربت منھ ھدى و وضعت كفھا على ظھره 

  : و ھي تھمس

ھاشم ھذا لم یعد لھ وجود ..  صدقني یا مالك -

  لكنھ ابن عمي.. ال في قلبي و ال في حیاتي 

و الدم لھ حقوق حتى لو كان ھو ال یعترف 

أنا ال أحمي ھاشم و ال اسمھ و ال .. بھا 

       أنا أحمي اسم عائلتي و سمعتھا سمعتھ 

 .و سمعة المستشفى 

  

  :و ھتف في حدة ؛ التف مالك نحوھا 
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١٥٠ 

 إیمان عبد الواحد

لیس ھناك أسھل من .. مجرد ھراء .. ھراء  -

و أنِت ال تكذبین علّي لكنك  الكذب یا دكتورة

 .حتماً تكذبین على نفسك 

  

  :لمعت الدموع في عیون ھدى و ھمست 

 الحظ أنك تھینني و ھذا لیس من ..  مالك -

 .حقك 

  

  :ھتف مالك في ثورة 

لي كل الحق علیِك یا دكتورة .. أنِت زوجتي  -

اإلھانة .. لكن من الواضح أنِك قد نسیِت ھذا 

ھي اإلھانة .. ما فعلتیھ بي اآلن ھي یا ھدى 

أن یشاركني ذلك الكلب فیك و لو في خیالك 

ھي األقاویل التي سیرددھا كل اإلھانة .. 

ا و سأسمعھا بأذني و لن أجرؤ نالعاملین ھ

.. ألنني أعرف أنھا الحقیقة على االعتراض 

    ھاشم لم یعد زوجك لكنھ ال زال حبیبك ؛ 

و من قالوا أنِك قد تزوجتیني فقط لتثیري 

غیرتھ و تردین لھ الكیل كیلین ربما لم یكونوا 

 .مخطئین 

  

كان من الواضح أنھ قد سد أذنیھ عن صوت 

العقل تماماً و ال یرغب في تصدیقھا ؛ كان 
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١٥١ 

 إیمان عبد الواحد

ھذا جارحاً جداً و مھیناً لكنھ لم یكن ھو ما 

  .. یؤلمھا 

  

ما كان یؤلمھا فعالً ھو أن موقفھا من ھاشم قد 

مما  شیئاً جرحھ لھذا الحد مع أنھا لم تقصد 

كان علیھا أن تكون صریحة .. دار في تفكیره 

   اً معھ ألقصى مدى حتى لو كان ھذا جارح

حقیقة .. ة قالحقی و مھیناً ؛ ألنھا تریده أن یرَ 

شعورھا نحو ھاشم فربما یجعلھ ھذا یدرك 

  :ھمست .. أخیراً حقیقة شعورھا نحوه 

ھجرني ھاشم بمجرد أن دخلت سھا إلى حیاتھ  -

ة سنوات كاملة و أنا كالمعلقة ثمانیتركني ل.. 

دون أن ینطق و لو بكلمة واحدة یبرر بھا 

ة سنوات و أنا أسأل نفسي في ثمانی.. موقفھ 

لما .. ما نبذني على ھذا النحو ؟ كل لحظة ؛ ل

   ة سنوات ثمانی.. تخلى عني بھذه البساطة ؟ 

ف أمام المرآة و أنا أحاول و أنا في كل لیلة أق

ما العیب الذي نفره مني ؟ ..  ما خطبي أن أرَ 

 الذي جعلھ یزدھدني و یبتعد  شيءما ال.. 

 .. و لم أكن أجد إجابة .. عني ؟ 

  

ذھول و ألم ؛ حدق مالك في وجھھا في 

  :فانھمرت دموعھا و ھي تھتف في لوعة 
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 إیمان عبد الواحد

.. ال تقل أنني أحب ھذا السافل ألنني ال أفعل  -

   ھاشم جرحني و أھانني و أذلني أمام نفسي

و لو كان آخر رجل في الدنیا .. و أمام الناس 

    ھل تفھم .. فلن یكون لھ مكان في حیاتي 

 ھل تفھم ؟.. یا مالك ؟ 

  

    عن وجھھا بظھر كفھ مسح مالك الدموع 

  :و ھو یھمس 

ال ؛ ألنھ سفیھ .. أعرف اإلجابة أنا لكنني  -

 .یعرف قیمة ما كان یملكھ و ال یستحقھ 

  

جذبھا مالك إلى صدره و احتواھا بین ذراعیھ 

د     كل تحذیرات ؛ و أخذ یقبلھا في شغف ؛ 

التي أبداھا تبخرت من  سلیم و المخاوف/ 

مالك ألنھ لم یعد یستطیع مقاومة تیار رأس 

حتى ھدى لم تعد تفكر الرغبة الذي یجتاحھ ؛ 

في مرضھا أو المصیر الذي ینتظرھا و كل 

تعش لھفًة على الرجل الذي ترذرة في قلبھا 

یعتصر كل ذرة في جسدھا و كأنھ یرغب في 

  ..تمزیقھا 

   

تسیر إلى الموت بسرعة ال تتخیلھا  ربما كانت

فكل ما ؛ كن ھذا ما یھمھا اآلن لكن لم ی؛ 
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 إیمان عبد الواحد

أال یأتي الموت قبل أن تعیش ھو كانت تتمناه 

  .. ھذه اللحظة 

  

مالك التي تحتویھا في اندست بین ذراعي 

  و ھي تستمع إلى دقات قلبھ المنتظمة حنان 

؛ بدا ھادئاً و أنفاسھ الحارة تداعب وجھھا 

كطفل بعد أن خلد إلى النوم لكنھا لم تستطیع 

      أن تنام ؛ لم تكن ترید أن تغمض عینیھا 

و تتوقف عن النظر إلیھ ؛ ال زالت حرارة 

عواطفھ تسري في أوصالھا و تتركھا و ھي 

  ..ترتجف ارتجافة لذیذة ال تریدھا أن تفارقھا 

  

عندما ارتفع صوت المؤذن بآذان الفجر 

ظھ ؛ لت من بین ذراعیھ بخفة حتى ال توقتسل

و اغتسلت قبل أن دخلت إلى دورة المیاه 

        تجمع ثیابھا المتناثرة في أنحاء الغرفة 

  .. و ترتدیھا 

  

نظرت إلیھ في إشفاق فقد بدا مستغرقاً في 

النوم و لم تكن ترغب في إیقاظھ ؛ و تمنت لو 

ھ زعاجفي الفیال اآلن فلما اضطرت إلى إ كانا

؛ لكنھا ال ترید أن تترك المكتب و تعود إلى 



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٥٤ 

 إیمان عبد الواحد

و تتركھ معرضاً لدخول أّي شخص  غرفتھا

  ..إلى مكتبھ و ھو ال یزال ینام عاریاً 

  

بجوار األریكة و لمست  ركعت على األرض

شعره في حنان ؛ فأمسك كفھا و قبلھا دون أن 

و ابتسامة  یفتح عینیھ ؛ كانت جفونھ ترف

  :و ھو یھمس ؛ ھ خالبة قد أشرقت على وجھ

 .أحبك یا لیلى .. أحبك  -

  

سحبت ھدى كفھا من یده كالملسوعة ؛ اسم 

الزوجة التي شاركتھ حیاتھ من قبلھا و التي لم 

تحاول أن تسألھ عنھا من قبل أیقظھا من 

حالوة اإلحساس الذي كان یغمرھا بصفعة 

  .. قاسیة أصابت قلبھا بال رحمة 

  

تنبھ مالك من غفوتھ و رفع رأسھ یحدق في 

و ھو یستعید ؛ وجھھا الذي أغرقتھ الدموع 

 ذكریات اللیلة التي قضاھا معھا قبل أن 

  :یھمس 

 .أنا آسف .. آسف یا ھدى  -

  

مد مالك یده لیمسح الدموع عن وجھھا و الندم 

دما انتزعت عن؛ یمأل عیونھ التي تحدق بھا 
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 إیمان عبد الواحد

باب  عت نحوو اندفھدى نفسھا بعیداً عنھ 

 المكتب ففتحتھ و خرجت و ھي تصفعھ 

  .خلفھا 

  

     أراد مالك أن یلحق بھا لكنھ كان عاریاً  

و كان حانقاً علیھا و على نفسھ ؛ لیس من 

حقھا أن تلومھ على أنھ لم یستطع أن یكبح 

و لیس من حقھ أن  ؛جماح رغبتھ فیھا 

یورطھا في عالقة جسدیة اآلن ؛ بعد أن 

         أصبحت حرة من ضغط ھاشم علیھا 

و تستطیع أن تدیر حیاتھا بالشكل الذي یحلو 

  .. لھا 

  

   ا ؛تعیش آخر أیامھ كانتحیاتھا التي ربما 

ھذه األیام  و إذا لم تكن ترغب في أن تقِض 

  .فلیس من حقھ أن یفرض حبھ علیھا ؛ معھ 

  

لك إلى غرفة ھدى فوجئ عندما ذھب ما

بالغرفة خالیة ؛ حتى ثیابھا و سجادة الصالة 

  لم تكن موجودة بھا ؛ أسرع یركب سیارتھ 

 اً و ینطلق بھا نحو الفیال لكنھ لم یجد لھا أثر

ھناك أیضاً و أخبره الخدم و المربیة بأنھا لم 

  .. تأِت و أن أحدھم لم یرھا بعینیھ 
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١٥٦ 

 إیمان عبد الواحد

مالك في كل كان ھاتفھا مغلقاً و بحث عنھا 

مكان دون جدوى ؛ لم یرھا أحد سوى شاكر 

على مكتبھ و وقعت أوراق  الذي مرت

       و طلبت منھ أن یقوم بتوثیقھا  الوصایة

و توثیق عقود بیع حصة ھاشم في المستشفى 

؛ قبل أن بمجرد أن یتم سحب قضیة الحجر 

  .. ترحل بسرعة دون أن تخبره عن وجھتھا 

  

ع مالك العثور علیھا لشھٍر كامل لم یستطی

حتى كاد أن یفقد عقلھ ؛ ال یعرف أین من 

الممكن أن تكون قد ذھبت ؛ و ال یدري كیف 

ستكون حالتھا الصحیة بعد أن توقفت عن 

العالج لكل ھذه المدة ؛ یخیفھ بشدة أن تموت 

بعیداً عن حضنھ ؛ ترعبھ فكرة أنھ ربما لن 

  .. یراھا مرة أخرى 

  

مرة و ھو یفكر في لف ألیموت في كل لحظة 

أنھ قد جرحھا بشدة في الوقت الذي لم یكن 

  .. سوى تضمید جراحھا  شيءیرغب في 

  

كان یجلس في مكتبھ و ھو یخفي وجھھ بین 

كفیھ عندما دخل شاكر إلى مكتبھ فجأة و ھو 

  :یھتف 
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١٥٧ 

 إیمان عبد الواحد

عثرنا على دلیل على أن ھدى من الممكن أن  -

أخبرني مصدر موثوق .. تكون في مطروح 

أنھا قد استخدمت كارت الفیزا ببھ في الداخلیة 

 .خاصتھا ھناك 

  

  :و ھو یھتف في لھفة ؛ ھب مالك واقفاً 

سأذھب إلى مطروح فوراً و سأنبش خلف كل  -

ھدى یجب أن تعود .. حجر حتى أعثر علیھا 

 .عالجھا قبل فوات األوان  بسرعة لتكمل

  

  :ھتف شاكر بسرعة 

والدھا كان یملك .. لن تكون مضطراً لھذا  -

 .شقة في شاطئ الفیروز و سأعطیك عنوانھا 

  

حصل مالك على العنوان منھ و اندفع نحو 

و ینطلق بھا نحو مطروح  سیارتھ لیركبھا

  ..بأقصى سرعة 

  

مع الزمن و أن كل  كان یشعر بأنھ في سباقٍ  

 اقة تمر لھا ثمن باھظ تدفعھ ھدى من حیاتھدقی

و كان شبح الموت یحوم في األفق و ھو ال .. 

یقرر الھبوط على رأسھم  ىیدري مت

  .كالصاعقة 
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 إیمان عبد الواحد

  الفصل السادس عشر
  

كانت ھدى تسیر على الرمال و ھي ترتجف ؛ اللیل 

    یزحف بسرعة على الشاطئ الخالي إال منھا ؛ 

الرجل الذي تركتھ و ھي ال تكف عن التفكیر في 

ھا خلفھا نادماً و ھي ال تدري ھل یندم ألنھ قد جرح

  .. أم ندم على أنھ قد حاول تضمید جراحھا  ؛

  

عندما رأت سیارتھ التي توقفت أسفل البنایة التي 

و لمحتھ یغادر السیارة على ؛ تقیم في إحدى شققھا 

عجل انتفض قلبھا في لوعة ؛ كانت تعرف أنھ من 

یراھا في ھذا الخالء الخالي إال منھما  المستحیل أال

  ؛ و تأكد ظنھا عندما رأتھ یعدل عن دخول البنایة

  .و یسرع نحو الشاطئ مقبالً علیھا 

   

كان یختلف كثیراً عن الھیئة التي قد رأتھ علیھا 

آلخر مرة ؛ ثیابھ لم تكن مرتبة و شعره كان متھدالً 

و بدا  بھعلى جبینھ ؛ كما أنھ قد أطلق لحیتھ و شار

ذكرھا یأكل و ال ینام ؛  ھزیالً و شاحباً كأنھ ال

كثیراً بالھیئة التي رأتھ علیھا في المستشفى عقب 

  .. ادث حال
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 إیمان عبد الواحد

      ھي أیضاً كانت قد ازدادت شحوباً و ھزاالً ؛ 

و جسدھا الذي كان یرتجف من برودة الجو و من 

صدمة رؤیتھ كان یبدو و كأنھ یقترب كثیراً من 

و ھو ؛ أسرع مالك یحتویھا بین ذراعیھ  ..النھایة 

  :یھتف في لوعة 

أفقد أن شھر بأكملھ و أنا أكاد .. حرام علیِك  -

كیف طاوعك قلبك على أن .. عقلي بسببك 

 .؟ تفعلي ھذا بي 

  

  ابتعدت ھدى عن صدره ؛ و ھمست في 

  :فتور 

ما كان .. حیث أتیت  عد من.. اذھب یا مالك  -

 .أصالً  علیك أن تأتِ 

  

  :مالك في توتر  ھتف

من حقي أن أشرح لِك .. یجب أن تسمعیني  -

كوني منصفة و ال تحكمي علّي .. موقفي 

 .بدون أن تمنحیني فرصة ألدافع عن نفسي 

  

  :و ھمست ؛ لمعت الدموع في عیونھا 

ما یمكن أن تقولھ لن .. لست مضطراً لھذا  -

 .من الحقیقة  شیئاً یغیر 
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 إیمان عبد الواحد

  :ف زفر مالك في حرارة ؛ قبل أن یھت 

أنِت یجب أن .. ھذا الحدیث سنرجئھ اآلن  -

 .تعودي معي لتستأنفي عالجك 

  

  :ھتفت ھدى في مرارة 

أنا أحتضر یا مالك .. النتیجة واحدة .. لما ؟  -

قد یرجئھ لبضعة .. و العالج لن یغیر المحتوم 

أیام أو لبضعة أسابیع على أحسن تقدیر لكنھ 

 .لن یلغیھ 

  

بدا من الواضح أنھا لیست مستعدة لسماعھ ؛ 

لكنھ لم یكن مستعداً للیأس ؛ أتى لیأخذھا معھ 

و إن لم یكن یرید أن یفعل ھذا عنوة فعلیھ 

  .. إقناعھا ؛ حتى لو استغرق ھذا بعض الوقت 

  

تنھد مالك في  ؛ عندما بدأ المطر في االنھمار

  :حرارة و ھتف 

أو أن  لیس أمامك سوى أن تركبي في سیارتي -

 ما رأیك ؟ف.. تصحبیني إلى شقتك 

  

لم یكن من المنطقي أن تتركھ یعود إلى 

سكندریة في ھذا الطقس المخیف و ھو قد اال
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 إیمان عبد الواحد

طول أتى لتوه و لم یسترح من القیادة على 

  .. أخذتھ إلى شقتھا الطریق ؛ لذا 

  

كانت الشقة دافئة ألنھا تركت التكییف یعمل ؛ 

     و ما إن دخلت إلیھا حتى نزعت حجابھا 

  :و عباءتھا و ھي تھتف 

لیس لدّي طعاماً ھنا سوى عسل النحل و اللبن  -

و الخضروات النیئة ؛ إذا كان ھذا یناسبك 

 .یمكنك أن تتناول عشاءك معي 

  

تركتھ و دخلت إلى المطبخ ؛ جلس مالك على 

ریكة و ھو یزفر في حرارة ؛ كان من األ

   الواضح أن الحدیث معھا لن یكون سھالً ؛ 

  .. و ھو ال یدري لما أصبحت بھذا الیأس 

  

ھذه لیست ھدى التي یعرفھا ؛ أكثر ما جذبھ 

إلیھا ھو صمودھا و قوة عزیمتھا ؛ فلما آل 

أألن المحنة أكبر .. كل ھذا لالنھیار اآلن ؟ 

وضع عبئاً جدیداً على  من احتمالھا أم ألنھ

المرتبكة ھي لم تكن مستعدة أكتافھا بعالقتھما 

  ..لمواجھتھ ؟ 
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 إیمان عبد الواحد

دخل إلى المطبخ و وقف یتأملھا ؛ بدا جسدھا 

النحیف بعد أن خلعت العباءة ھزیالً جداً و بدا 

مظھرھا غریباً بعد أن بدأ شعرھا في التساقط 

  موجوداً من و اختفى معظمھ كأن لم یكن 

  .. قبل 

  

امرأة أن  ةفكر في أنھ لیس من السھل على أیّ 

یتخلى عنھا و یتركھا و ھي و ھو جمالھا  ترَ 

كأن ھدى و  و بدا.. ال تزال في ریعان شبابھا 

  :قد فھمت ما یدور في ذھنھ و ھي تھمس 

ھذا كل ما تبقى مني .. مجرد حطام بشري  -

ال تقول أن لدّي ما أحارب ألجلھ .. كما ترى 

 . شيءألنني كما ترى لم یعد لدّي أّي ؛ 

  

اقترب مالك منھا و كاد أن یضمھا إلى صدره 

  :؛ لكنھا ابتعدت عنھ و ھي تھتف في حدة 

أكره الشفقة یا مالك ؛ و تعاطفك .. ال تلمسني  -

وحده ال یكفي لنؤسس علیھ عالقتنا حتى لو 

كانت قصیرة األمد جداً و ستنتھي خالل أیام 

حتى أموت و أنت یمكنك أن أنا سأبقى ھنا .. 

ال یمكن أن  ..تعود في الصباح إلى حیاتك 

معاً ألنني ال مستقبل لي على  یكون لنا مستقبل

  .طالق اإل
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 إیمان عبد الواحد

  :ھتف مالك في عتاب 

التي تتكلم .. ورة تھذا الیأس ال یلیق بِك یا دك -

ھدى التي ھي اآلن امرأة ال أعرفھا ؛ لیست 

االنسحاب من عاتبتني ذات یوم عندما قررت 

.. أین ذھبت مبادئك یا دكتورة ؟ .. الحیاة 

االستسالم یا ھدى ؛ الموت  كلیس من حق

لیس خیاراً نذھب إلیھ برغبتنا متى نشاء ؛ 

 ألیس ھذا ما قلتیھ لي و أعدِت إلّي صوابي ؟

  

  :و ھي تھمس ؛ أشاحت بعیونھا عنھ 

ھو الذي یسرع بل أنا ال أذھب إلیھ یا مالك ؛  -

اول أن أنني ال أحھو ل ما أفعلھ ك..  ينحو

لم یعد لي ما  ..أضع العراقیل في طریقھ 

أعیش لھ أو أقاوم ألجلھ ؛ حیاتي سلسلة 

طویلة من اإلخفاق و الفشل و ال تستحق عناء 

 .المقاومة 

  

و ھو یھتف في ؛ جذبھا مالك إلى صدره 

  :لوعة 

؛ موتي  إذا كنِت مصرة على الموت یا ھدى -

 ..  بین ذراعّي ال بعیداً عن حضني
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١٦٤ 

 إیمان عبد الواحد

أمطر وجھھا بالقبالت رغم الدموع التي 

أغرقتھ ؛ و ھمھمة االعتراض التي أفلتت من 

بین شفتیھا ذابت في حرارة قبالتھ ؛ قبل أن 

  ..یحملھا إلى غرفة النوم 

  

تیار الرغبة الذي یجرفھ أغرقھما معاً في  

و تدفن  أن تحتضن ھدى الوسادةالنشوى قبل 

وجھھا بھا و ھي تبكي في حرقة ؛ بینما نظر 

إلیھا مالك في لوعة قبل أن یقبل كتفھا العاري 

  :و یھمس 

ال أستطیع أن أصدق أنني .. أنا أحبك یا ھدى  -

أریدك .. من الممكن أن أخسرك بھذه السرعة 

في السعادة  يلتعیشي مع.. أن تقاومي ألجلي 

 أن أفعل كل ما في وسعيبالتي أعدك 

 .ألوفرھا لِك 

  

  :ھتفت ھدى دون أن ترفع رأسھا عن الوسادة 

أنا و أنِت نعرف أنك ال تحبني .. كفى یا مالك  -

و ال تعدني بما ال ؛ ال تقل كالماً ال تعنیھ .. 

 .تستطیع الوفاء بھ 
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 إیمان عبد الواحد

  :ھتف مالك في توتر 

أعرف أنِك .. أنا ال أخدعك یا ھدى صدقیني  -

أنني أضع عیني ن بي ؛ تعتقدین ظقد أسأِت ال

ي على المال الذي من الممكن أن یؤول لي ف

أّي انسان في  ..و أنا ال ألومك .. حالة وفاتك 

التوقیت .. مكانك كان سیفكر بنفس الطریقة 

 أسوأ ما في األمر ھو التوقیت ؛ ألیس .. 

في الوقت الذي تحررِت فیھ من .. كذلك ؟ 

ھاشم و أصبحت في مأمن من كیده و لسِت 

    جة إلى زوج مزیف لیحمیِك منھ ؛ في حا

و أنا لن أدعي أنني لم .. و یقف أمام أطماعھ 

أفكر في ھذا عندما سمحت لنفسي بتوطید 

أن ھذا لم یكن  على أقسم لكِ .. عالقتنا ؛ لكن 

أنا .. ل خوفاً من أن أخسرك بطمعاً في مالك 

.. و لست مستعداً لخسارتك  أحبك یا ھدى

أقسم بقبر ابني الذي لم .. أقسم لِك على ھذا 

 .یكن لدّي أغلى منھ 

  

  :ھمست ھدى في ألم 

 .اسكت أرجوك .. اسكت یا مالك  -

  

إلیھ ؛ نظر إلى عیونھا  جذبھا مالك بیده لتلتف

      المغرورقة بالدموع قبل أن یقبل رأسھا 
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 إیمان عبد الواحد

و یمسح الدموع عن وجھھا و ھو یھتف في 

  :صدق 

 أنا لم أكن.. اسمعیني یا ھدى ؛ أرجوك  -

لو كنِت .. صادقاً في حیاتي كما أنا اآلن 

غاضبة مني ألنِك تعتقدین أنني أحاول 

استغاللك فأنا مستعد ألثبت لِك أنني ال أرید 

 سوى ال أرید.. سواِك حتى لو كنِت معدمة 

طال سواء باقي عمرك في حضني  أن تقِض 

تخلصي من ثروتك ؛ .. قصر  أمر ھذا العم

و لطلیقك السافل أ تبرعي بھا لمالجئ األیتام

ً ھذا ال یھمني و لن یغیر .. أو احرقیھا   شیئا

 .في شعوري نحوك 

  

  :ھتفت ھدى في مرارة 

لم .. أعرف أنك ال تطمع في مالي .. أعرف  -

و أعرف .. أشك في ھذا و ال للحظة واحدة 

ال تقل .. حقیقة شعورك نحوي لكنھ لیس حباً 

قل .. أنك تحبني یا مالك ألنني لن أصدقك 

تشفق علّي ؛ قل أنك ال ترید أن تتركني  أنك

أموت و أنا وحیدة و تعیسة و مھجورة ؛ قل 

لكن ال .. أنك تتعاطف معي أو تأسى ألجلي 

ألنك لم تفعل و لن .. تقل أنك تحبني یا مالك 

  .تفعل 



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٦٧ 

 إیمان عبد الواحد

اعتدلت جالسة في الفراش و أخفت وجھھا 

بین كفیھا و ھي تسترسل في بكائھا ؛ بینما 

  :رة ھتف مالك في حی

أنا لست طفالً  .. أنا أدرى بمشاعري یا ھدى  -

 لما ال تریدین تصدیقي ؟.. 

  

  :و ھتفت في لوعة ؛ التفتت إلیھ 

.. ربما ألنني أفقت فجأة و رأیت الحقیقة  -

 ذالحقیقة أنني أنا من أصر على استغاللك من

ألقیت على أنا التي .. أول لحظة یا مالك 

عد قادرة ئولیة المستشفى التي لم أسكتفیك م

و مسئولیة الطفل الذي لن .. على إدارتھا 

ئولیة ھاشم الذي ال سمو .. أعیش حتى أربیھ 

أنا التي عرضت علیك .. أقدر على مواجھتھ 

أنا التي بدوت بائسة و مثیرة .. الزواج مني 

إذا  و ..و أنا أعترف بفشلي كزوجة  ؛ للشفقة

كان أحدنا قد استغل اآلخر و ابتز عواطفھ 

أستطیع االستمرار نا ال أنت ؛ لكنني ال فھو أ

 .. أحبك یا مالك ... أحبك  في ھذا ألنني

 .أحبك 

  

احتواھا مالك بین ذراعیھ ؛ و ضمھا إلى 

  :و ھو یھمس ؛ صدره بشدة 



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٦٨ 

 إیمان عبد الواحد

ال تحرمیني من .. قولیھا .. قولیھا یا ھدى  -

ألنني ؛ سماعھا و ال تحرمیھا على نفسك 

 . أنتظر أن تنطقي بھا منذ وقٍت طویل

  

لم تعد ھدى تستطیع أن تنكر حبھا لھ و ال 

عادت شفاھھ رغبتھا في االستسالم لھ عندما 

      تمطرھا بالقبالت و یدیھ تعتصر جسدھا 

  .و تعبث بكل عواطفھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٦٩ 

 إیمان عبد الواحد

  الفصل السابع عشر
  

توقف ھطول المطر مع ساعات الصباح األولى ؛ 

كانت ھدى ال تزال مستلقیة بین ذراعّي مالك الذي 

نم و ال و لم ت مسھدة  تظلال یزال یغط في النوم ؛ 

   ..للحظة واحدة طوال اللیل 

  

ھل سیحلم : ظلت تنظر إلیھ و تتأملھ و ھي تتساءل 

.. بالزوجة التي ال تزال تمأل خیالھ مرة أخرى ؟ 

و ھو یعترف بحبھ  لت اسمھا من بین شفتیھل سیفھ

ھل كان یفكر بھا عندما كان یغرقھما في .. لھا ؟ 

  .. عواطفھ و حبھ ؟ 

  

السؤال األخیر بالذات جعل الدموع تسیل على 

تنتظر اإلجابة .. وجھھا في صمت و ھي تنتظر 

عندما .. التي تعرف أنھا ال ترغب في سماعھا 

لكنھ ھذه المرة لم یكن رأت جفونھ ترف ارتعشت ؛ 

و ھو ؛ فرت من بین أھدابھ دمعة دافئة .. یبتسم 

  :یھمس 

 .سامحیني .. آسف یا لیلى .. آسف  -

  

أغمضت ھدى عیونھا في ألم ؛ و أجھشت 

  بالبكاء و ھي تنتحب في حرقة ؛ تنبھ مالك 



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٧٠ 

 إیمان عبد الواحد

و استیقظ من نومھ و حدق فیھا في حیرة و 

  :و ھو یھتف   ألم 

 ماذا حدث ؟ ..ما بِك یا ھدى ؟  -

  

لم تكن لدیھا إجابة تستطیع أن تسمعھا لھ ؛ ال 

تدري كیف تقول لھ أنھ كلما حاول أن یطفئ 

   و المذلة  نار شوقھا إلیھ أحرقھا بنار الغیرة

؛ ؟ و ال تدري لما یفعل ھذا بھا .. و اإلھانة 

ھي ال .. لما یصر على جرحھا و إذاللھا ؟ 

 ترید أن تتسول حبھ ما دام قلبھ ال یشعر بھا 

ھي ال ترید أن تعیش الساعات و ال یرغبھا ؛ 

الباقیة من عمرھا مع رجل یضمھا إلى صدره 

و ھو یتخیل امرأًة أخرى ال سبیل لدیھ ؛ 

  .. للوصول إلیھا 

  

   انسحبت من الفراش في صمت ؛ اغتسلت 

و حزمت حقیبتھا و نزلت معھ  و ارتدت ثیابھا

  .. إلى سیارتھ دون أن تنطق بحرٍف واحد 

  

جلست في السیارة التي انطلق بھا مالك و ھي 

تفكر في أن القدر لو أراد أن یترفق بھا 

لیرحمھا  ؛ فسیأتي الموت اآلن و لن ینتظر

  .. من األلم الذي یمزق قلبھا و یبعثر أشالءه 



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٧١ 

 إیمان عبد الواحد

   مالك السیارة أمام أحد المطاعمما أوقف عند

  :و ھتف 

نمِت بدون عشاء و لن نسافر لكل ھذه المسافة  -

ال تكوني مع .. بدون أن نتناول الفطور 

ا ھدى ألن حیاتك ثمینة یالمرض على نفسك 

 .و ال تستحق منِك أن تھدریھا 

  

؛ نزلت من السیارة  شیئاً نظرت إلیھ و لم تقل 

أمل الطعام و دخلت إلى المطعم و ظلت تت

الذي طلبھ لھا دون أن تمسھ و ھو یشرب 

  .قھوتھ بدون فطور و یتأملھا في حیرة 

  

ال یعرف لما ترفض تصدیقھ و تصر على  

؛ لكنھ یعرف أنھا ال االستسالم لتعاستھا 

تستسلم للحزن بل تستسلم للموت الذي قد 

.. یكون أقرب لھا اآلن من أّي وقٍت آخر 

  :ھمست ھدى فجأة 

 كانت تبدو ؟كیف  -

  

نظر إلیھا في حیرة ؛ لم یكن یفھم ما الذي 

  :تتحدث عنھ ؛ فأردفت في توتر 

كیف كانت تبدو ؟ .. لیلى .. زوجتك السابقة  -

  ھل كانت جمیلة ؟.. 



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٧٢ 

 إیمان عبد الواحد

حدق مالك في وجھھا في استغراب ؛ لم یكن 

یفھم ما الذي جعلھا تتذكر لیلى اآلن و ھي 

  .. التي لم تحاول الحدیث عنھا من قبل قط 

  

أخرج صورة من محفظتھ و وضعھا أمامھا 

نظرت ھدى إلى .. على المائدة في صمت 

الصورة و تنھدت في حسرة ؛ كانت لیلى 

.. صغیرة ؛ ربما في العشرین من عمرھا 

سمراء البشرة ؛ باھتة المالمح ؛ في عیونھا 

عادیة جداً .. لكنھا بدت عادیة .. حنان و رقة 

لعین علیھ دون أن من النوع الذي قد تمر ا.. 

تراه ؛ لكنھا حتماً كانت ممیزة و محظوظة ؛ 

ما دام مالك ال زال یحبھا حتى بعد وفاتھا 

  :ھتف مالك .. بسنوات 

ال أقصد في .. كانت تشبھك كثیراً یا ھدى  -

فأنِت شقراء و جینات نصفك .. الشكل طبعاً 

و إنما ؛ األوروربي تطغى على مالحك بقوة 

    ا نفس صفاء روحك كان لھ.. في الجوھر 

حبك للخیر و عطفك على و  و قوة عزیمتك

وجودھا في حیاتي ھو الذي أبقاني .. الغیر 

على قید الحیاة و جعلني أتخطى مرارة 

أنت ال تعرفین الكثیر عن حیاتي .. طفولتي 

 أنا تربیت في ملجأ لألیتام ؛ .. قبل أن نلتقي 



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٧٣ 

 إیمان عبد الواحد

و مھما قلت لن أستطیع أن أصف لِك كم 

لیلى دخلت إلى .. الحیاة ھناك قاسیة كانت 

و ھي في نفس سن أحمد تقریباً ؛ كانت  الملجأ

.. كبرنا معاً ..  عوامتصغرني ببضعة أ

؛ تني أن أتمسك باألمل و أحارب لتحقیقھ معل

عودتني أن أشعر بالسعادة لمجرد النظر إلى 

عینیھا أو سماع صوتھا و ھي تشجعني على 

واجھناھا حتى تحمل كل الصعوبات التي 

حصل كالنا على الشھادة المتوسطة و غادرنا 

حتى بعد زواجنا لم أستطع أن أوفر .. الملجأ 

لھا حیاة كریمة ؛ قاست كثیراً و ماتت 

 .لتمنحني ابناً أنا لم أعرف كیف أحافظ علیھ 

  

  :فھمست ھدى لمعت الدموع في عیونھ ؛ 

 .أنت ال زلت تحبھا  -

  

  : و ھتف في حرارة؛ تنھد مالك 

لیلى لم .. و ال أستطیع أن أنساھا و لن أحاول  -

    كانت أمي .. تكن زوجتي فحسب یا ھدى 

     و أختي و أھلي و سندي و رفیقة كفاحي 

و شریكتي في أیام صعبة ال تعرفین كیف 

لیلى لم تتركني قط نھباً للیأس ؛ .. مرت علینا 

كانت ترفض االستسالم للظروف الصعبة 



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٧٤ 

 إیمان عبد الواحد

الفقر و قلة األھل و قسوة  التي فرضھا علینا

كانت .. ضحت بحیاتھا لتجعلني أباً .. األیام 

تعرف أنھا مریضة بالقلب و أن قلبھا 

الضعیف لن یتحمل مشقة الحمل و الوالدة 

كانت عنیدة .. لكنھا رفضت إجھاض الجنین 

و كنت متخاذالً و لم أستطع أن أجعلھا تتراجع 

 و في النھایة أضعت الطفل الذي ضحت.. 

 .بحیاتھا من أجلھ 

  

مسح مالك الدموع التي سالت على أھدابھ ؛ 

         بینما كانت ھدى تتألم لأللم في عینیھ 

  :و ھتفت في أسى ؛ و المرارة في صوتھ 

كان قرارھا و ھي .. ھذا لم یكن ذنبك یا مالك  -

 .المسئولة عنھ 

  

  :ھتف مالك في انفعال 

ال ؛ بل كان قراري أنا لكنني لم أعرف ھذا  -

       أنا تركتھا تموت .. في الوقت المناسب 

ذنبھا معلق في .. یا ھدى و لم أحاول إنقاذھا 

حتى عندما .. رقبتي و ال أستطیع التنصل منھ 

أنام ال زلت أحلم بھا و أتوسل إلیھا كّي تصفح 

ألنني ال أستطیع أن أغفر لنفسي ؛ عني 

  .ي حقھا تقصیري ف



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٧٥ 

 إیمان عبد الواحد

  :على وجھ ھدى و ھمست  عسالت الدمو

تعلن حبك و تطلب .. تحلم بھا و تناجیھا  -

أعرف أنك ال .. أعرف یا مالك .. المغفرة 

 .تكف عن التفكیر فیھا حتى و أنا في حضنك 

  

امتقع وجھ مالك بشدة ؛ لم یخطر على ذھنھ 

قط أنھ من الممكن أن یتحدث أثناء نومھ أو أن 

ھدى یمكن أن تكتشف عواطفھ نحو لیلى بھذه 

  :في لوعة ھمس مالك .. الطریقة القاسیة 

ھل ھذا ما جعلك تشكین في عواطفي نحوك ؟  -

ھل ھذا ما جعلك تستسلمین للیأس و تفرین .. 

لم أتخیل .. ا آسف یا ھدى أن.. أنا .. مني ؟ 

أنني من الممكن أن أكون قد جرحتك لھذا 

 .الحد 

  

  

 و ھي ؛ حاولت ھدى أن تمسح دموعھا 

  :تھمس 

ھذا لیس ذنبك لتعتذر عنھ ؛ أنا التي فرضت  -

 .و ابتززت عواطفك  نفسي على حیاتك 

  

التقط مالك كفھا و اعتصرھا بین أصابعھ 

  :و ھو یھتف في لوعة ؛ القویة 



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٧٦ 

 إیمان عبد الواحد

ال تقولي ھذا یا ھدى أرجوِك و حاولي أن  -

 قطعة من قلبي .. لیلى جزء مني .. تفھمیني 

     ال زلت أحلم بھا .. و روحي و ذكریاتي 

و أفكر فیھا و أتمنى لو أستطیع التكفیر عن 

ذنبي نحوھا ؛ لكن ھذا وجھاً واحداً من 

.. أنني فعالً أحبك ھو الوجھ اآلخر .. الحقیقة 

 .أنا أحبك .. ھدى أقسم لِك یا 

  

  :ھتفت ھدى في مرارة 

 .ما جعل هللا لرجٍل من قلبین في جوفھ  -

  

  :ابتسم مالك و ھتف 

یكفي قلباً واحداً كي أحبك و أنا ال زلت  -

أحب النبي .. مخلصاً لذكرى زوجتي الراحلة 

الكریم زوجتھ عائشة و لم یتوقف عن حب 

  أمنا خدیجة ؛ ھل تنكرین ھذا ؟

  

تتناول ھدى فطورھا كلھ  أصر مالك على أن

قبل أن یركبا سیارتھ و ینطلقا نحو االسكندریة 

؛ أرادت أن تذھب إلى الفیال لترى أحمد لكنھ 

ھا ر على الذھاب إلى المستشفى لیفحصأص

شاكر و یجري لھا كل التحلیالت الالزمة 



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٧٧ 

 إیمان عبد الواحد

لیتضح ما الذي وصلت إلیھ حالتھا ثم ذھب 

  .. لیحضر لھا أحمد 

  

راشھا عندما دخل مالك إلى كانت تستلقي في ف

الغرفة و ھو یدفع مقعد أحمد أمامھ ؛ قفزت 

و أسرعت تضم الطفل  ھدى من الفراش 

الذي كان سعیداً جداً برؤیتھا ؛ ظل معھا أحمد 

  .. لبعض الوقت قبل أن یعیده مالك إلى الفیال 

  

إلى غرفة ھدى و ھو مالك دخل في المساء 

  :یھتف 

 ما رأیك ؟.. معاً فكرت في أن نتناول عشاءنا  -

  

  :ھتفت في قلق 

 ألم تظھر نتائج الفحوص بعد ؟ -

  

جلس مالك على طرف فراشھا و ربت على 

  :كفھا و ھو یھتف 

شاكر في مكتبھ و بمجرد أن / د .. اطمئني  -

أخبرتھ .. ترد لھ نتیجة التحلیالت سیأتي إلینا 

 .أنني سأنتظره في غرفتك ب

  



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٧٨ 

 إیمان عبد الواحد

شغل كانت تبدو متوترة و أراد مالك أن ی

  :ذھنھا في موضوٍع آخر ؛ فھتف 

ألیس ھناك .. وددت دوماً أن أسألك عن أحمد  -

  أقصد ھل ھو مولود .. عالج لحالتھ ؟ 

 بعجزه ؟

  

  :و ھتفت ؛ ھزت ھدى رأسھا نفیاً 

في  ال ؛ تعرض لحادث سیارة عندما كان -

ه و نجا ھو لكنھ مات والدا.. الثانیة من عمره 

ھناك .. أصیب بكسر في العمود الفقري 

جراحة من الممكن أن تعید لھ قدرتھ على 

المشّي لكنھا لیست مضمونة و ستعرض 

.. حیاتھ للخطر لذا لم أرغب في خضوعھ لھا 

ما عندما یبلغ سن الرشد یمكنھ أن یقرر بنفسھ 

.. إذا كان یرغب في المخاطرة بحیاتھ أم ال 

في تقدم مستمر و ربما بعد عدة  عموماً الطب

سنوات تصبح ھذه الجراحة سھلة و ال 

الوقت یحل الكثیر من .. مخاطرة فیھا 

ھذا إذا كنا نملك الوقت .. المشكالت یا مالك 

 .فعالً و لم یتسرب العمر من بین أیدینا 

  

  :ضمھا مالك إلى صدره ؛ و ھو یھمس 



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٧٩ 

 إیمان عبد الواحد

أنا واثق من أن هللا لن .. ال تفقدي األمل  -

  .یخذلنا 

  

دخل سلیم إلى الغرفة و ھو ممتقع الوجھ ؛ 

فقد كانت .. فسالت الدموع على وجھ ھدى 

  .ترى في عینیھ ما كانت تخشاه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٨٠ 

 إیمان عبد الواحد

  الفصل الثامن عشر
  

الذي ظل  مالك واقفاً ؛ و ھو ینظر إلى سلیمھب 

  :صامتاً في توجس ؛ قبل أن یھتف في توتر 

.. سلیم و ال تتركنا نھباً للحیرة / یا د  شیئاً قل  -

قل .. أرجوك .. ھل نتیجة التحلیالت سیئة ؟ 

أنھ لم یفت األوان بعد و أننا ال زالت أمامنا 

 .فرصة 

  

التفت مالك إلى ھدى ؛ انتفض قلبھ في لوعة 

و ھو یرى الدموع التي تسللت من بین أھدابھا 

و سالت على وجھھا الشاحب ؛ أسرع یجلس 

كأنھ یحاول و یحیط كتفیھا بذراعھ  ارھبجوا

؛ أن یحمیھا مما ستكون مضطرة لمواجھتھ 

  :بینما ھتف سلیم 

توقفھا عن .. ال أعرف ماذا أقول بالضبط  -

العالج الكیمیائي كان یستدعي بالضرورة أن 

تزداد حالتھا سوءاً ؛ لكن لحسن الحظ لم 

بل .. حالتھا مستقرة .. یحدث ھذا حتى اآلن 

 .مما كانت علیھ على نحٍو طفیف و أفضل 
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١٨١ 

 إیمان عبد الواحد

  :ھتف مالك في سعادة 

      دعنا نستأنف العالج بسرعة.. الحمد �  -

 .و لنأمل خیراً 

  

ظلت ھدى صامتة و شاحبة ؛ ھي تعرف سلیم 

جیداً و تعرف أنھ ال یقول الحقیقة بل یقول 

نصفھا فحسب و ال زال یدخر األخبار السیئة 

ا الذي من الممكن للنھایة ؛ لكنھا ال تعرف م

أن یخبئھ لو كانت حالتھا لم تزداد سوءاً كما 

  :ھتف سلیم .. یقول 

لن یمكن استمرار العالج الكیمیائي .. لألسف  -

و إیقاف العالج حكم .. و ھي في ھذه الحالة 

علیھا بالموت ال محالة لذا علینا أن نتخذ 

 .یسیئني كما سیسیئكما أنھ ال بدیل عنھ قراراً 

  

  :في حیرة  ھتف مالك

ھل تتحسن حالتھا .. أنا ال أفھمك .. سلیم / د  -

 ما ھي المشكلة بالضبط ؟.. أم تسوء ؟ 

  

صمت سلیم لحظة و ھو ینظر إلیھما في قلق 

  :قبل أن یھتف 

 .ھدى حامل  -

  



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٨٢ 

 إیمان عبد الواحد

  :شحب وجھ مالك بشدة ؛ بینما ھمست ھدى 

 أنت تعلم أنني .. سلیم / د .. ھل تھذي ؟  -

 .عقیم 

  

  :ھدوء ھتف سلیم في 

أنك كنِت تعالجین و یبدو أن ھو ما أعلمھ  -

    التحلیالت ال تكذب .. العالج كان مجدیاً 

لیس لدّي شك في ھذا .. أنِت حامل .. یا ھدى 

 .یا ابنتي 

  

التفتت ھدى إلى مالك ؛ و ھي تھتف في 

  :ذھول 

.. أنا حامل .. ھل تسمع ما أسمعھ ؟ .. مالك  -

ھل تصدق ؟ .. سأصبح أماً البنك .. أنا حامل 

بعد كل ھذه السنین و بعد حتى أن یئست .. 

و توقفت عنھ أنا سیكون لي ابن ؛ من العالج 

 .ھذا حلم حتماً .. أنا ال أصدق .. ابن منك .. 

  

انھمرت دموعھا من فرط السعادة و ضمھا 

مالك إلى صدره و ھو یرتجف ؛ یعرف أن 

استمرار الحمل و ھي في ھذه الظروف 

و ال یعرف كیف یصارحھا بھذا دون مستحیل 
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١٨٣ 

 إیمان عبد الواحد

أشاح .. أن یغرس سكیناً في قلبھا و یمزقھ 

  :و ھو یھمس ؛ سلیم بعیونھ عنھما 

علینا .. ھذا الحمل ال یمكن أن یستمر یا ابنتي  -

 .إجھاضھ 

  

انتفضت ھدى و انتزعت نفسھا من بین 

ذراعّي مالك و نظرت إلى وجھھ ؛ كانت 

  :الدموع تمأل عینیھ فھمست 

ھل تعلم كم .. أنا لن أقتل ابني ..  مالك -

أن یكون لي ابناً بأنا لم أكن أحلم .. انتظرتھ ؟ 

.. منك ؛ و لن أستطیع أن أنتزعھ من أحشائي 

 .أن یؤذیھ بلن أسمح ألحد 

  

  :ھمس مالك في أسى 

.. یة یا حبیبتي دعینا نناقش األمر بموضوع -

یا ھدى ؛ و ال یمكن أن  حیاتك على المحك

 .نخاطر بھا 

  

  :ھتفت ھدى في انھیار 

حیاتي لیست أھم .. أنت ال تفھم .. ال یا مالك  -

   أنا سأقاوم .. من حیاتھ ؛ لیست أغلى منھا 

أرید أن .. أرید أن أراه .. ألجلھ .. و سأعیش 

   سأظل أصلي و أدعو.. صدري  أضمھ إلى
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١٨٤ 

 إیمان عبد الواحد

و لو للحظة .. و أبتھل كّي أعیش حتى أراه 

  .. واحدة فحسب 

  

  :ي قسوة ھتف سلیم ف

لو أوقفنا العالج الكیمیائي لن تعیشي و ال  -

.. یا ھدى لألسف  لبضعة أسابیع أخرى

الجنین محكوم علیھ بالموت في كل األحوال 

لیس أمامنا سوى إجھاضھ و منحك فرصة .. 

 ... للعالج و إال 

  

  :ھتفت ھدى في ثورة 

.. أنت تعرف أنني سأموت في كل األحوال  -

.. عالجك أثبت فشلھ یا دكتور و ال قیمة لھ 

ابني سیبقى في أحشائي و إذا كان قدرنا أن 

و لن أسمح لك بانتزاعھ ؛ نموت فسنموت معاً 

 .مني 

  

غادر سلیم الغرفة ؛ كان یعرف أن ھدى 

عنیدة و لن یمكنھ إقناعھا و ال جدوى من 

ا مالك فقد ظل جالساً في أم.. الحدیث معھا 

  .. مكانھ كالتمثال و ھو یفكر في عمق 
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 إیمان عبد الواحد

طم بھا كان القدر یلعب معھ لعبة قدیمة ح

و ھا ھو یھم بتحطیمھا من  حیاتھ من قبل

       ال یمكنھ أن یقف مكتوف الیدین و .. جدید 

و یترك ھدى تھدر حیاتھا كما فعلت لیلى من 

من ھول  فقد حبیبتھ مرة و قاسى كثیراً .. قبل 

خسارتھا و ال یستطیع أن یفقد حبیبتھ مرتین 

    ؛ ألنھ لن یتحمل ھذه الخسارة مرة أخرى 

     نظر إلى ھدى.. و یظل واقفاً على قدمیھ 

  :و ھمس 

 .یجب أن نفكر في األمر یا ھدى  -

  

  :أومأت ھدى برأسھا إیجاباً و ھي تھمس 

.. دعنا نفكر كما تشاء .. دعنا نفكر یا مالك  -

.. لكن فكر أنت معي أوالً فیما یریده سلیم 

سلیم یریدنا أن نقتل ابننا ألموت بعد ھذا ببطء 

بالعالج الكیمیائي الذي لم یحدث أّي تحسن 

من .. لماذا نفعل ھذا یا مالك ؟ .. في حالتي 

أنا سأموت في كل األحوال .. ؟  شيءأجل أّي 

إذا تركت جنیني لي ستترك لي األمل  ككن؛ ل

إذا وافقت . .الذي أعیش علیھ حتى أموت 

سلیم على رأیھ و تركتھ یقتل ابنك ستقتلني 

   ألیس كذلك.. أنت لن تفعل ھذا بي معھ و 

  .أنت لن تحب أن تفعل ھذا بي .. یا مالك ؟ 
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 إیمان عبد الواحد

كانت عیونھا تتوسل إلیھ لیفھمھا و یرحمھا ؛ 

ي لوعة و عقلھ یغرق في لكن قلبھ كان یبكي ف

  .. بحٍر من الحیرة ال یھتدي فیھ إلى شطآن 

  

غادر غرفة ھدى و ذھب إلى مكتب سلیم 

جلس مالك و ھو .. الذي كان یتوقع مجیئھ 

  :یھتف 

    ھدى تقول أن العالج الكیمیائي لن یشفیھا  -

ھل ھذا .. و أنھا ستموت في كل األحوال 

 نقاذھا ؟ألیست ھناك وسیلة إل.. صحیح ؟ 

  

  :ھتف سلیم في أسف 

العالج الكیمیائي لم یحقق .. ھدى محقة  -

جسمھا لم یستجب .. النتیجة التي كنا ننشدھا 

و لم یعد أمامنا ؛ للعالج على النحو األمثل 

أمل سوى أن تخضع لجراحة لزرع النخاع 

 .الشوكي 

  

  :ھتف مالك في لھفة 

لو كنت واثقاً من نتیجة الجراحة ؛ فماذا  -

 .دعنا نخضعھا لھا فوراً .. ر ؟ تنتظ
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 إیمان عبد الواحد

  :ھتف سلیم في ھدوء 

المسألة لیست بھذه البساطة ؛ فنحن لم نعثر  -

ن بعد على متبرع یمكن أن یھبھا جزءاً م

لیس ..  نخاعھ الشوكي و ھدى لألسف وحیدة

.. لھا أخوة أو أقارب یمكن أن یتبرعوا ألجلھا 

 .و قد ال نعثر علیھ حتى فوات األوان 

  

  :مالك بسرعة ھتف 

 ..و مستعد .. أنا موجود  -

  

  :و ھو یھتف ؛ ھز سلیم رأسھ نفیاً 

حتى لو حدثت معجزة و كان بینكما تطابق في  -

األنسجة و فصیلة الدم و جمیع االشتراطات 

الالزمة لیقبل جسمھا عملیة الزرع لن یمكنني 

أنت تعرضت .. إخضاعك لجراحة كھذه 

یة عمل لنزیف حاد عقب حادث السیارة و

أن نعرضك  استئصال الطحال و ال یمكن

حالتك الصحیة العامة .. لجراحة كھذه اآلن 

و ال یمكنني المخاطرة ؛ لن تسمح بھذا 

 .بحیاتك 
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  :ھتف مالك في إصرار 

كل ما .. مخاطرة یا دكتور  ةأنا مستعد ألی -

 .یھمني ھو أن تنجو ھدى 

  

  :ھتف سلیم في توتر 

من ..  سنعود إلى بیت القصید یا مالك -

     المستحیل أن تخضع ھدى لجراحة كھذه 

المتبرع المناسب  و ھي حامل حتى لو وجدنا

 .آخر  أي شخٍص  سواء كان أنت أو

  

  :شحب وجھ مالك بشدة ؛ و ھو یھمس 

أتعني أن علینا إجھاض الحمل في كل  -

 األحوال ؟

  

  قبل أن یھتف في ؛ زفر سلیم في حرارة 

  :حسم 

أن  في واحد في الملیونلو كان لدّي أمل و لو  -

و تظل على قید الحیاة حتى  یصمد جسد ھدى

تضع ھذا الطفل حیاً لما شجعتكما على 

إما أن .. لنكن واقعیین یا مالك .. اإلجھاض 

و تصبح لدینا فرصة إلنقاذ حیاة  یموت الجنین

ھدى مھما كانت ھذه الفرصة محدودة جداً أو 

  .نتركھ في أحشاءھا حتى یقضي نحبھ معھا 
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  :لمعت الدموع في عیون مالك و ھمس 

أعرف أنك محق یا دكتور لكن ھدى لن تسمع  -

ھدى عنیدة و لن تغیر قرارھا .. لك أو لي 

 .مھما حاولنا 

  

  :قبل أن یھتف ؛ صمت سلیم لحظة 

القرار لیس قرارھا یا مالك ؛ القرار قرارك  -

ھدى لیست في حالة تسمح لھا بإتخاذ .. أنت 

كھذا و أنت زوجھا و والد الجنین و ما  قرارٍ 

 .تراه مناسباً ھو ما سیتم عملھ 

  

  :و ھو یھمس ؛ سالت الدموع على وجھ مالك 

 .لو اتخذت قراراً كھذا ھدى لن تسامحني أبداً  -

  

غادر مالك مكتب سلیم و ھو یوقن من أن 

     القدر كان یضعھ أمام خیارین كالھما مر

.. ئولیة اختیاره و علیھ أن یختار و یتحمل مس

  .مھما كانت 
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 إیمان عبد الواحد

  الفصل التاسع عشر
  

انطلق مالك بسیارتھ نحو الفیال و قلبھ ینتفض في 

ذعر ؛ فقد عاد إلى غرفة ھدى و وجدھا خالیة 

ال یتخیل أن حتى من ثیابھا و سجادة الصالة ؛ 

تكون قد قررت االبتعاد عنھ مرة أخرى لتحمي 

فھل سیستطیع ؛ الجنین منھ ؛ و إذا كانت قد فعلت 

  ..  ؟ األوان العثور علیھا ھذه المرة قبل فوات 

  

تنھد في ارتیاح عندما أوقف السیارة و وجد أحمد 

مع مربیتھ في الحدیقة و أخبرتھ المربیة بأن ھدى 

موجودة في غرفة والدھا ؛ أسرع یدخل إلى الفیال 

و ذھب إلى الغرفة حیث وجدھا تصلي في خشوع 

صالتھا  ھو ینتظر أن تنھِ لقى في الفراش و ؛ است

  .. لیتحدث معھا 

  

ظل ینتظر لبعض الوقت و ما إن أنھت صالتھا 

  :حتى ھتف في حیرة 

 .التراویح .. ماذا كنِت تصلین بالضبط ؟  -

  

ابتسمت ھدى و ھتفت و ھي تطوي سجادة 

  :الصالة 
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 إیمان عبد الواحد

أحب أن أتطھر من ذنوبي بقدر .. التسابیح  -

 أتحب أن أعلمھا لك ؟.. اإلمكان 

  

أمسك مالك ذراعھا و دفعھا للجلوس على 

  :الفراش برفق ؛ و ھو یھتف 

سأكون شاكراً لِك لكن لیس اآلن ؛ و لیس ھنا  -

 في المفروض اآلن أن تكوني.. یا ھدى 

المستشفى ؛ ما كان علیِك أن تتركیھا من 

 .األساس 

  

و ھي تھتف في ؛ تجاھلت ھدى كالمھ تماماً 

  :ھدوء 

أدیت فریضة .. ؟  أال ترغب في أداء العمرة -

مرتین ؛ ما رأیك  - رحمھ هللا  –الحج مع أبي 

 سیكون ھذا .. لو نسافر ھذه المرة معاً ؟ 

 .رائعاً 

  

  :ھتف مالك في توتر 

 لماذا تركِت المستشفى یا ھدى ؟ -

  

  :ھتفت ھدى و ھي تستلقي في الفراش 
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أنا سأتوقف عن .. ألحسم المسألة یا مالك  -

أتعاطى سموماً ستؤذي العالج ؛ ال یمكنني أن 

 جنیني ؛ فلما أبقى في المستشفى ؟

  

  :ھتف مالك في توتر 

سنعثر .. ال زال خیار الجراحة متاحاً یا ھدى  -

على متبرع حتى لو اضطررنا لنشر إعالن 

یمكننا أن ندفع لھ أي مبلغ .. في الصحف 

.. یطلبھ ؛ حتى لو تنازلِت لھ عن ثروتك كلھا 

 .حیاتك أغلى من ھذا بكثیر 

  

بدا و كأن ھدى لم تسمعھ من األساس ؛ كانت 

  :تتحسس بطنھا و ھي تھمس 

أیام .. ال زلت ال أستطیع الشعور بوجوده  -

وقع أن تأت.. ستمر بسرعة و یبدأ في الحركة 

لو كان .. ؟ أتعرف .. یكون ذكراً أم أنثى ؟ 

ذكراً دعنا نسمیھ عبد الرحمن ؛ و لو كانت 

سم الذي یروق لك فتاة یمكنك أن تختار لھا اال

سأشعر بالغیرة حتماً إذا .. ما عدا لیلى .. 

 .أسمیناھا لیلى 

  

نظر إلیھا مالك في حسرة و ھو یفكر في أن 

سلیم محق ؛ ھدى لم تعد متزنة و ال یمكنھا 



 ـــــةــــــروایـــــــ                    واك  ـــحریر و أش

١٩٣ 

 إیمان عبد الواحد

القرار اآلن .. برویة الحكم على األمور 

و ھو لن یستطیع أن یظل .. قراره ھو 

  .. مكتوف الیدین و ھو یراھا تحتضر 

  

  :ھتف مالك فجأة 

سآمر .. لن یحدث ھذا كلھ لو لم تتغذي جیداً  -

 .الخدم بتجھیز الطعام و سأحضره لِك بنفسي 

  

  :نھضت ھدى و ھي تھتف في حماس 

.. غرفتي سأنتظرك في .. أنا فعالً جائعة جداً  -

كوباً كبیراً و محلى بعسل .. اللبن  و ال تنسَ 

 .سیكون ھذا مفیداً جداً البننا .. النحل 

  

نزل مالك إلى المطبخ ؛ لم یطلب من الخدم 

بل أن یسكبوا لھ كوباً كبیراً تجھیز الطعام ؛ 

من اللبن الدافئ ففعلوا ؛ تردد لحظة قبل أن 

ھ یضع بھ القرص الذي أعطاه لھ سلیم و قلب

   جیداً ثم ذھب إلى غرفتھا ؛ دخل إلى الغرفة

  :و ھو یھتف 

فضلت أن تشربي اللبن أوالً حتى یجھز  -

 .الطعام 
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ة و ھي ترتدي قمیص كانت ھدى واقفة أمام المرآ

و شعراً مستعاراً من اللون نفسھ ؛  نوٍم أسود اللون

  :التفتت إلى مالك و ابتسمت ھاتفة 

؛ لكنھ لیس  شيءیبدو شكلي غریباً بعض ال -

 ألیس كذلك ؟.. سیئاً 

  

  :ناولھا مالك كوب اللبن و ھو یھتف 

 .أراِك جمیلة في كل األحوال یا ھدى  -

  

قبل أن تضع الكوب شربت ھدى اللبن كلھ ؛ 

  :جانباً و ھي تھتف 

أنت تفكر في أنني قد فقدت عقلي ؛ ألیس  -

أنا الزلت واعیة لكل .. ال یا مالك .. كذلك ؟ 

الموت یترقبني و قد ال  أعرف أن..  شيء

أعیش حتى أشعر بجنیني و ھو یتحرك في 

أحاول أن أغمض عینّي عن ؛ لكنني بطني 

ألول مرة في .. شبح الموت فقد ال أراه قادماً 

      حیاتي أشعر بالسعادة ؛ لدّي زوج أحبھ 

و یرغبني و من حقي أن أعیش مثل كل 

 .الناس و لو للقلیل من الوقت 
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مالك یحتویھا بین ذراعیھ ؛ ترنحت فأسرع 

  :نظرت إلیھ في ذعر فھتف 

 .ھذا مفعول المخدر لكنك بخیر .. اھدئي  -

  

نظرت إلیھ في استنكار ؛ انھمرت من عیونھا 

ا و یحملھا مالك مدمعة حسرة قبل أن تسبلھ

قبل .. بین ذراعیھ و یضعھا في الفراش 

  :جبینھا و ھمس 

 .لم تتركي لي خیاراً آخر .. آسف یا ھدى  -

  

أخرج معطفاً من الصوان أحاط بھ جسدھا 

العاري قبل أن یحملھا إلى المستشفى ؛ كان 

یعرف أن ھدى لن تغفر لھ أنھ قد اتخذ قرار 

مع أنھا تعرف أنھ اإلجھاض ضد رغبتھا 

  .. القرار الوحید الذي یعطیھا فرصة للحیاة 

  

كان یعرف أنھ یجردھا من الحلم الذي كان 

سعیدة لألیام القلیلة من الممكن ان تعیش بھ 

المتبقیة من حیاتھا ؛ لكنھ لم یتوقع أن یجعلھا 

  .. ھذا تنھار لھذا الحد 

  

          عندما استعادت وعیھا انفجرت باكیة 

    و طردتھ من غرفتھا ؛ قالت لھ أنھا تكرھھ
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و ال ترید أن تراه مرة أخرى ؛ و أنھا 

ألن الحیاة مع شخص ؛ سترحب بالموت 

  .. العیش  خانھا و غدر بھا ال تستحق 

  

أنھ قد ترك بین  غادر الغرفة و ھو یعرف

و أن كل الحب الذي  طمةجدرانھا امرأة مح

یمأل قلبھ نحوھا لن یستطیع أن یعبر الجدار 

  .. الذي ارتفع بینھما 

  

أنھا كانت تتعذب ھو و أكثر ما عذبھ و آلمھ 

طیع أن یمد یده في وحدتھا و ھو ال یست

لینتشلھا من ھذا العذاب و ال حتى لیمسح 

  .. الدموع عن وجھھا 

  

     كان یجلس في مكتبھ و ھو یدخن في توتر

   و ینتظر سلیم ؛ یعرف أن سلیم معھا اآلن 

    و یخبرھا بأنھم قد عثروا أخیراً على متبرع 

  ..و ال یعرف كیف ستتلقى ھذا الخبر 

   

ى مكتبھ و ھو مكفھر بعد قلیل دخل سلیم إل

  :فھب مالك واقفاً و ھو یھتف ؛ الوجھ 

ال تقل أنھا قد رفضت .. ماذا ھناك ؟  -

  .الخضوع للجراحة 
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  :و ھو یھتف في ضیق ؛ جلس سلیم 

ھدى مكتئبة و لم تعد .. ھذا ما حدث فعالً  -

ھي ال تأكل و ال تتناول .. ترغب في الحیاة 

عروقھا أدویتھا و حتى المحالیل التي نحقن 

إذا استمرت على .. بھا ترفضھا و تمزقھا 

 .ھذه الحالة قد تموت خالل ساعات ال أیام 

  

  :امتقع وجھ مالك بشدة ؛ قبل أن یھمس 

ھدى یجب أن تخضع للجراحة .. و العمل ؟  -

 .لم یعد لنا أمل غیرھا .. 

  

  :ھتف سلیم في أسف 

ھدى محبطة و لم یعد لدیھا أمل على اإلطالق  -

أننا بأشعر .. د الرغبة في الحیاة و ال مجر.. 

ل الجنین لكننا لم یكن قد قتلناھا و نحن نقت

لكنني ال أعرف كیف ؛ مما فعلناه  أمامنا مفرٌ 

 و ھي حتى ال ترغب في   أقنعھا بھذا 

 .سماعي 

  

كان مالك یعرف أنھا ال ترغب في سماعھ ھو 

أیضاً لكنھ ذھب إلى غرفتھا و دخل إلیھا ؛ 

الوجھ شاردة العینین الجالسة في الفتاة شاحبة 

أنھا تسمع  لفراش كتمثال ال حیاة فیھ لم یبدُ ا
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     ؛  واحدة مما یقول لذا غادر الغرفة كلمة

  و ذھب إلى مكتب سلیم و ھو یشعر 

  .. بالضیاع 

  

  :ھتف سلیم في حسم 

أنت ال زلت زوجھا یا مالك و ھي ال زالت  -

.. ائب في حالة ال تسمح لھا بإتخاذ القرار الص

لم  و في رأیي لو ..لذا القرار ال زال قرارك 

تكن ھدى ترغب في الخضوع للجراحة فلم 

 .یعد أمامنا سوى أن نفرضھا علیھا 

  

  :ھتف مالك في أسى 

.. أتقصد كما فعلت في موضوع اإلجھاض ؟  -

ھذه المرة ال أستطیع أن .. ور تصدقني یا دك

ن أأنت نفسك قلت من قبل .. أعمل بنصیحتك 

فرص نجاح الجراحة محدودة خاصًة إذا ظلت 

حالتھا النفسیة متدنیة على ھذا النحو ؛ و كل 

االحتماالت ممكنة حتى احتمال وفاتھا أثناء 

  أترید مني أن أصدر نحوھا حكماً .. الجراحة 

  باإلعدام ؟
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  :ھتف سلیم في ھدوء 

أعرف یا بنّي أن القرار لیس سھالً لكنك إن لم  -

 ؛ لن نجد ھدى بیننا فسرعة ؛ تحسم ترددك ب

 .و سیحدث ما تخشاه بأسرع مما تتخیل 

  

     ؛ اقتحمت إحدى الممرضات مكتب سلیم 

  :و ھي تھتف في ذعر 

و نحتاج لتواجدك في ھدى فقدت الوعي / د  -

 .یا دكتور  غرفتھا بسرعة

  

كان .. أسرع سلیم و مالك إلى غرفة ھدى 

أنھ لم في مالك ینظر لھا في لوعة و ھو یفكر 

قد تكرھھ ھدى .. یعد أمامھ مجال لالختیار 

ألنھ اتخذ القرار بدالً منھا مرتین لكنھ یریدھا 

حتى لو ظلت .. أن تعیش فحسب .. أن تعیش 

  .تكرھھ إلى آخر العمر 
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  الفصل العشرون
  

كانت ھدى تجلس في فراشھا في المستشفى و ھي 

تبدو مختلفة كثیراً عما كانت علیھ من قبل الجراحة 

؛ استعاد جسدھا الھزیل الكثیر من عافیتھ و استرد 

بعض اللون ؛ أما عیونھا فقد ظلت وجھھا الشاحب 

  .. زینة و دامعة ح

  

  :دخل سلیم إلى غرفتھا و فحصھا قبل أن یھتف 

أن الجراحة قد على لِك أؤكد أستطیع اآلن أن  -

و أن ھذا الكابوس قد انتھى ؛ ماماً تنجحت 

یمكنك أن تراجعي  و. .أخیراً یا ابنتي 

بنفسك یا دكتورة  التحلیالت و الفحوص

 .یا ھدى  مبروكألف .. ك مبرو.. لتطمئني 

  

راجعت ھدى نتائج التحلیالت التي في یدھا ؛ 

  :قبل أن تھتف 

أصدق أنني قد نجوت فعالً أكاد ال .. الحمد �  -

مرت علّي لحظات أیقنت فیھا أنني میتة ال .. 

 .محالة 
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  :ابتسم سلیم و ھتف 

عثرنا على المتبرع .. ة معجزنجوِت ب -

لوال ھذا لكنا و  المناسب في آخر لحظة

 .خسرناِك ال قدر هللا 

  

قبل أن ؛ رفعت ھدى عیونھا تنظر إلى سلیم 

  :تھتف 

أرید أن أتعرف علیھ ..  أین ھو ؟.. بالمناسبة  -

 .و أشكره بنفسي 

  

  :ھتف سلیم بسرعة 

لم یعد ھذا ممكناً لألسف فھو قد تماثل للشفاء  -

بسرعة و لم یعد ھناك مبرراً إلحتجازه في 

 .المستشفى 

  

  :قبل أن تھتف  ؛ صمتت ھدى لحظة

كان .. اللف و الدوران ال یلیق بك یا عمي  -

البدایة بأن مالك ھو من  ذعلیك أن تخبرني من

أنا .. تبرع لي بجزء من نخاعھ الشوكّي 

.. أساساً ال أصدق أنك قد وافقت على ھذا 

أنت عرضت حیاتھ للخطر و كان من الممكن 

 .أن یموت 
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  :ابتسم سلیم و ھتف 

شرحت .. فعلت ھذا على مسئولیتھ الخاصة  -

لھ حجم المخاطرة جیداً و ھو أصر على 

كالكما عنید و ال أعرف كیف .. اإلقدام علیھا 

  لكن لحسن الحظ ھو بخیر.. أقنعھ بصالحھ 

 ؛ و تماثل للشفاء فعالً حتى أنھ في مكتبھ اآلن

.. لم یكن  شیئاً و یدیر المستشفى بكفاءة و كأن 

لم یكن أمامي سوى أن .. و بصراحة یا ھدى 

أقبل بالمخاطرة ؛ كنا سنفقدك ال محالة لوال 

 .ھذا 

  

  

  :توتر ھتفت ھدى في 

لم یحاول .. لو كان بخیر كما تقول فلما لم أره  -

 .زیارتي و ال لمرة واحدة 

  

  :ضحك سلیم و ھتف 

كنِت .. یعتقد أنِك ال ترغبین في مقابلتھ  -

غاضبة جداً منھ قبل الجراحة و قلِت كالماً 

عن أنِك ال ترغبین في وجوده في كثیراً 

ال .. مسكین .. و األحمق یصدقھ  حیاتك

لو سألني لقلت لھ أن .. یعرف النساء جیداً 

زوجتي تقول دوماً كالماً كثیراً عندما تغضب 
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مني و ال تعني حرفاً واحداً منھ و تنساه تماماً 

.. أظن أنھ یخشى مواجھتك .. بمجرد أن تھدأ 

 .و اذھبي أنِت إلیھ ؛ امنحیھ بعض األمل 

  

  :ابتسمت ھدى و ھتفت 

ن طبیبي سیسمح لي ھذا یتوقف على ما إذا كا -

بأن أغادر المستشفى و أمارس حیاتي بشكل 

 .أم ال طبیعي 

  

  :ھتف بعد أن ؛ غادر سلیم الغرفة 

طبیبك لدیھ مرضى آخرون علیھ العنایة بھم ؛  -

تعبة م أخذِت من وقتھ الكثیر و كنِت مریضة

و سأكون سعیداً لو غادرت ؛ جداً یا دكتورة 

 .المستشفى من اآلن 

  

یجلس خلف مكتبھ و ھو یوقع كان مالك 

بعض األوراق عندما دخلت ھدى إلى الغرفة 

  :؛ ھب واقفاً و ھو یھتف 

لم أكن . .حمداً � على سالمتك .. ھدى  -

سلیم قد سمح لِك بمغادرة / أعرف بأن د 

 .غرفتك 
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  :ھتفت ھدى و ھي تغلق الباب خلفھا 

أنت زوج مھمل .. لو كنت تسأل عني لعرفت  -

لم تحاول زیارتي و ال لمرة .. جداً یا مالك 

رؤیتي  لھذا الحد لم تعد ترغب في أ.. واحدة 

 .؟ 

  

  :و ھو یھتف في ارتباك  ؛ اقترب مالك منھا

خشیت أن ترفضي مقابلتي و لم أرد أن  -

سلیم .. أضغط علیِك و أنِت ال زلت مجھدة 

في مأمن اآلن لكنِك تحتاجین أنِك على أكد لي 

و لیس من المستحب أن ؛ إلى فترة نقاھة 

 .تتعرضي ألّي انفعال اآلن 

  

و ھي  ؛ عقدت ھدى ذراعیھا حول عنقھ

  :تھتف في دالل 

ھذا یتوقف على نوعیة االنفعاالت التي  -

أحتاج ألن یدللني زوجي  ألنني.. یقصدھا 

أقبل منھ نصائح محبطة تفسد علّي  جداً و لن

 .شھر العسل 

  

و ھو یھتف ؛ أحاط مالك خصرھا بذراعیھ 

  :مبتسماً 
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زوجك على أتم استعداد لھذا و رھن إشارة  -

ھل یعني ھذا أنِك لم تعودي .. لكن .. منِك 

 غاضبة مني ؟

  

  :قطبت ھدى جبینھا و ھتفت 

خاطرت بحیاتك و كان من .. بالطبع غاضبة  -

أخسرك و ال تظن أنني من الممكن الممكن أن 

أال تعلم أن حیاتك .. أن أغفر لك ھذا بسھولة 

 أغلى لدّي من حیاتي ؟

  

  :في حیرة ھتف مالك 

 .طلبت من سلیم أال یخبرك .. كیف عرفِت ؟  -

  

  :أسندت ھدى رأسھا على كتفھ و ھمست 

إحدى الممرضات .. و من قال أنھ قد فعل ؟  -

قالت لي أنني محظوظة جداً ألن زوجي 

اآلن .. یحبني لدرجة المخاطرة بحیاتھ ألجلي 

یسري دمك في عروقي كما یسري حبك في 

ال أتخیل .. أتعرف یا مالك ؟ .. كیاني كلھ 

كیف عشت كل سنین حیاتي التي مضت 

حتاج كم كنت أحتاج إلیك و سأظل أ ..بدونك 

بأن یفرق  شيءال تسمح ألّي .. إلیك إلى األبد 

  .حتى الموت .. بیننا اآلن 
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  :قبل مالك جبینھا ؛ و ھمس 

إیاِك أن تتحدثي عن الموت بعد اآلن ؛  -

   .. فالموت علیھ أن ینتظر حتى نعیش أوالً 

 نتظر طویالً جداً ألنني أحتاج إلى سنواتٍ یو س

   أحبك ..كثیرة حتى أعبر لِك عن حبي فیھا 

 .أحبك .. یا ھدى 

  

ظل مالك یقبلھا في شغف و ھي تشعر بالحیاة 

فتح لھا مالك .. تسري في شرایینھا من جدید 

باباً للجنة لكي تعیش معھ في سعادة لم تكن 

  .. تتخیلھا 

  

 سارا معاً درباً طویالً ملیئاً باألشواك و األلم 

و الحزن و أشباح الموت لكنھما عبرا فوق 

و وجدا معاً الطریق إلى الجنة التي .. ھذا كلھ 

  .حتى آخر العمر ... سیعیشان فیھا 

  

  

  

  

 




