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١ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  

كیف تخون زوجتك و تسعدھا ؟                      
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٢ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  

  

       كیف تخون زوجتك

  و تسعدھا ؟

  /بقلم 

  إیمان عبد الواحد
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٣ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  الفصل األول

دخلت فیفي إلى دار النشر التي یملكھا والدھا بعد أن ألقت نظرة 

استنكار على الكتاب الموضوع على األرفف و على اللوحات 

الدعائیة التي تحمل صورة الكتاب و التي أمر والدھا بوضعھا أمام 

  .واجھة دار النشر 

          دخلت فیفي إلى مكتب والدھا و التقطت نسخة من الكتاب 

  :تھ أمام عینیھ و ھي تھتف في ضیق و وضع

حسني صالح / بقلم د .. تخون زوجتك و تسعدھا ؟ كیف  -

منذ متى أصبحت .. ما ھذا اإلسفاف یا أبي ؟ . .الموردي 

رخیصة تستحق أن یتم طبعھا لھذه النوعیة من الكتب ا

اسم الدار یا أبي التي خدمت .. ؟ لدینا و تحمل اسم الدار 

 - رحمھ هللا  –د طویلة منذ أسسھا جدي العلم لعقوالثقافة و 

أنا ال أصدق أن شیئاً من ھذا من الممكن أن یحدث و .. 

ماذا .. أنت ال تزال على قید الحیاة و تدیر الدار بنفسك 

الدار إلى و تترك إدارة سیحدث إذاً عندما تتقاعد كما تقول 

 جالل ؟ 

  

كان رجالً .. ابتسم والدھا و أشار لھا بالجلوس أمام مكتبھ 

وقوراً قد شارف السبعین من عمره و انتشرت شعیرات 

؛ أن یخُل من الشعر بیضاء قلیلة على رأسھ الذي یكاد 

تفیض مالمحھ بالسماحة لكن عیونھ الضیقة التي تختفي 
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٤ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

   خلف نظارات طبیة سمیكة كانت توحي بالدھاء و المكر 

  :و كانت تلمع بابتسامة و ھو یھتف 

        اقرئیھ أوالً .. ؟ ال تحكمي على الكتاب من عنوانھ  -

 .و دعینا نناقشھ فیما بعد  یا عفیفة

  

  :ھتفت فیفي في استنكار 

أنا ال أقرأ ھذا .. ؛ ألیس كذلك ؟  أنت تمزح! .. أقرأه ؟ -

  .السخف 

  

  :ھتف الرجل في ھدوء 

الكتاب بھ مادة علمیة .. لو كان سخفاً فعالً لما نشرتھ  -

كما أن أسلوبھ و یعرض وجھة نظر جدیرة بالتفكیر  موثقة

لملل و ال للحظة واحدة أثناء او لن تشعري ب شیق جداً 

قراءتھ حتى أنني أراھنك على أنِك لو بدأِت قراءتھ بالفعل 

 .لما توقفِت عن القراءة قبل أن تنھیھ 

  

كادت أن تحتج لوال أن والدھا أشار لھا بأال تفعل و نھض 

  :زم و ھو یھتف في ح

من الواضح أن السن لھ حكمھ بالفعل .. خذیني إلى البیت  -

و آن اآلوان لنناقش مسألة تقاعدي و مستقبل الدار بجدیة 

لدینا اجتماعاً عائلیاً ھاماً  أنباتصلي على أخیِك و بلغیھ .. 

 .اللیلة و أرید أن أراه معنا على طاولة العشاء 
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٥ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

     كانت فیفي تعرف أن والدھا یرغب بالفعل في التقاعد 

و أن مسألة لمن سیترك إدارة الدار ھي التي تجعلھ 

لكن بات من الواضح أنھ .. یتراجع عن قراره في كل مرة 

  . تراجعال یرغب ھذه المرة في ال

  

قادت فیفي سیارتھا إلى العباسیة حیث كانت تقیم في الفیال 

عنھ و عمھا و ورثھا أبیھا  –رحمھ هللا  –التي بناھا جدھا 

و یتوقع والدھا أن تكون في المستقبل محل إقامة ولده 

لكن بات من الواضح أن ھذا .. و أوالده  الوحید جالل

المستقبل قد یكون في خیالھ فحسب فقد تجاوز جالل 

عازباً و ال یبدو أن مسألة األربعین من عمره و ال زال 

  .ھ من األساس الزواج قد تخطر على بال

  

قسم  –على الرغم من أن جالل قد درس في كلیة اآلداب 

في أي لكنھ لم یعمل في دار النشر و ال  -و مكتبات  وثائق

كان .. واحد في حیاتھ  مجال یناسب دراستھ و ال لیومٍ 

واضحاً مع نفسھ و مع والده و مع الجمیع في أنھ یرغب 

خاصًة و أنھ قد ورث مصنعاً في العمل في مجال األزیاء 

التي كانت عارضة و للمالبس الجاھزة عن المرحومة أمھ 

و اآلن استطاع أن یحول المصنع إلى .. أزیاء مشھورة 

ثالثة مصانع باإلضافة إلى سلسلة من المتاجر المعروفة 

حیث كان یعمل على تصمیم المالبس بنفسھ و كانت 

  . تصمیماتھ تلقى باستمرار نجاحاً مبھراً 
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٦ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  

كان جالل یمزح مع أختھ دوماً و ھو یخبرھا بأنھا لن 

تكون فتاة من وجھة نظره أو من وجھة نظر أي رجل ما 

لم تشتري كل ثیابھا من متاجره ألنھ الوحید الذي یستطیع 

و یجسد أنوثتھا و كانت فیفي  أن یبرز مفاتن المرأة

تشاكسھ بأنھا لن تلبس تصمیماتھ أبداً ألنھا ال ترغب في 

ینسى ن تصبح راقصة أو فتاة إعالنات فقد كانت ترى أنھ أ

و ھي أن الثیاب تصنع من القماش ال من الھواء  رباستمرا

لن تحب أن ترتدي نصف متر من القماش و تتوھم بأن 

  .و ھي تسیر بین الناس ھذا من الممكن أن یستر بدنھا 

  

عالقة  ال یمكن أن یدعي حسین أن الوفاق لم یكن یسود

ابنھ و ابنتھ لكن االختالف بینھما كان كبیراً و من الصعب 

و ربما كان ھذا ألنھما لم یولدا .. تقریب وجھات النظر 

فقد ماتت والدة جالل و ھو ال زال في .. من نفس األم 

العاشرة من عمره أما والدة عفیفة فقد منحتھا المحكمة 

ضایا حكماً بالطالق أثناء سجنھ على ذمة قضیة من ق

النشر و قد كانت عفیفة في الثالثة من عمرھا و لم ترھا 

  .منذ ھذا الحین 

  

جلست عفیفة إلى طاولة العشاء و ھي تتناول طعامھا في 

صمت بینما لم یكف جالل عن الحدیث عن عرض األزیاء 

الذي یجھز لھ و یتوقع أن یلقى نجاحاً مبھراً لكل 
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٧ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

الده و ال فیفي دون أن یالحظ أنھ ال ومعروضاتھ كالعادة 

كانا یرغبان في سماع حدیثھ الذي كان بالنسبة لھما دوماً 

  .مجرد ثرثرة فارغة 

  

اختار حسین أن یجتمع معھما في غرفة مكتبھ حیث جلس 

خلف المكتب و ھو یشرب قھوتھ بینما جلست فیفي على 

ة و ھي تنتظر أن یعلن والدھا بجوار المدفأ المقعد الھزاز

لمجرد أنھ الذكر دار النشر ألخیھا أنھ قرر ترك إدارة 

یثبت الوحید في العائلة و الذي یجب أن یكمل المسیرة و 

و سیسیر على طریق أنھ جدیر باسم العائلة الذي یحملھ 

  .والده و جده برضاه أو رغماً عنھ 

  

كانت فیفي تشعر في قرارة نفسھا بأنھ من الظلم أن 

یحرمھا والدھا من تحقیق رغبتھا في إدارة الدار لمجرد 

كما أنھ من الظلم أن یرغم جالل على عمل ال أنھا فتاة 

خاصًة بعد أن أثبت نفسھ بالفعل في یریده و ال یحبھ 

َمن ن و لم تكن واثقة مِ .. المجال الذي اختاره بملء إرادتھ 

      نھما الذي سیثور في وجھ والده أوالً و یعلن رفضھ م

كما لم تكن واثقة من أن والدھا سیسمع و احتجاجھ 

  .الحتجاجھا من األساس 

  

  :جلس جالل أمام مكتب والده و ھو یھتف مازحاً 
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٨ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

ألنني لم تصلني نسخة من جدول  ..من سكرتیر الجلسة ؟  -

في ھذا  األعمال و ال أعلم ما الذي سنناقشھ بالضبط

 .االجتماع الطارئ 

  

  :ضاقت عیون حسین في ضیق و ھو یھتف 

موضوعات ال یتم حسمھا في ھذا المنزل رغم  لدینا ثالث -

أننا تناقشنا فیھا كثیراً من قبل و سأعمل على حسمھا اآلن 

.. زواج أختك / موضوع زواجك و ثانیھا / أولھا        ..

ھو دار فالموضوع األخیر و ھو األھم و العاجل اآلن  اأم

و راً من صباح الغد االنشر ألنني قررت أن أتقاعد اعتب

یجب أن نتفق اآلن على من سیتولى إدارة الدار و كیف 

 .ستتم إدارتھا من بعدي 
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٩ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  الفصل الثاني

  :غامت عیون فیفي التي نھضت و ھي تھتف في حدة 

زواجي من عدمھ لیس موضوعاً مطروحاً للمناقشة یا أبي  -

ھذا القرار یخصني وحدي و لن أسمح ألحد بالتدخل فیھ .. 

 .حتى أنت 

  

  :ھتف حسین في حدة 

زواجك یا آنسة عفیفة قرار یخص العائلة كلھا ال أنِت  -

فحسب و أنا لن أسمح بأن تظل ابنتي عانساً آلخر عمرھا 

بینما أمامھا ألف خطیب یطرقون بابي كل یوم و یطلبون 

أن تقبلي بالزوج الذي سأختاره لِك ألنني لن علیِك .. یدھا 

ى و یعیش حیاتھ عل للحیوان الذي ألقاِك خلف ظھره أسمح

یخرب أن أكمل وجھ بأن یحطم مستقبلك كما حطم قلبك و 

 .حیاتك بأكثر مما فعل 

  

احتقنت الدموع في عیون عفیفة التي انسحبت من الغرفة 

ھتف جالل في في صمت قبل أن تنسكب دموعھا بینما 

  :ضیق 

كالنا یعلم أن .. اآلن  كان علیك أن تأِت على ذكر حازم ما -

بھا و یوجعھا و لیس من جرحھ لھا ال زال حیاً في قل

كنت قاسیاً .. بعد الرحمة أن نعبث بجرحھا الذي لم یبرأ 

 ماذا بك ؟.. جداً معھا یا أبي و ھذه لیست عادتك 



  روایـــــــــــــــــة                 كیف تخون زوجتك و تسعدھا ؟                      
 

١٠ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  

  :ھتف جسین في حدة 

.. أن نتركھا تضیع عمرھا بسبب ذلك النذل ھي القسوة  -

أضاع من عمرھا سنوات قبل أن یغدر بھا و سنوات بعد 

مستسلمة إلى متى سنتركھا .. و ماذا بعد ؟  ؛ أن ھجرھا

أختك شارفت الثالثین و إذا لم أكن حازماً في .. لجرحھا ؟ 

   عندما أموت .. متى سأفعل ؟ ف ؛ موضوع زواجھا اآلن

    مجرد فتاة وحیدة و بائسة ھي و تتزوج أنت و تصبح 

 و مقھورة ؟

  

  :زفر جالل في حرارة قبل أن یھتف في توتر 

فكرة الزواج .. ي موضوع زواجي من قبل یا أبي تكلمنا ف -

ندي و ال أرغب فیھا حالیاً و ربما إلى األبد عال اعتبار لھا 

 .أنا سعید بحیاتي كما ھي و ال أرغب في تعقیدھا .. 

  

  :نھض حسین و ھو یھتف في أسى 

.. أنت أم أختك ؟ .. ال أدري أیكما أكثر حماقة من اآلخر  -

.. د فكرة و لكنھ أسلوب حیاة الزواج یا أستاذ لیس مجر

وریث .. الزواج ھو الطریق الوحید ألن یصبح لك ولد 

نھ ستصبح مجرد فرع بدو.. السم عائلتك و ثروة جدودك 

بدونھ ستحكم .. و لن یصبح لھا أوراق  من شجرة زبلت

على ذكرنا جمیعاً بالموت ال أنت فحسب و أنا لن أسمح 

أمامك شھر واحد من اآلن لتختار .. ؛ ھل تفھم ؟  بھذا أبداً 



  روایـــــــــــــــــة                 كیف تخون زوجتك و تسعدھا ؟                      
 

١١ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

و تقنع أختك بقبول زوج زوجة مناسبة و تتقدم لخطبتھا 

 و أھب أموالي لدور األیتام و إال سأبیع كل أمالكي مناسب 

سأختفي نھائیاً و ال أرید أن . .و أتبرأ منك أنت و أختك 

 .و حتى عندما أموت ال أرید منك أن تدفني أراكم أبداً 

  

خرج غادر حسین غرفة المكتب و صعد إلى غرفتھ بینما 

جالل إلى الشرفة و أخرج إحدى سجائره و أشعلھا و ظل 

  ..ینفث دخانھا في الھواء و ھو غارق في تفكیر عمیق 

ال یعرف كیف یمكنھ إقناع والده بأن یتراجع عن قراراتھ  

التعسفیة و یتركھ ھو و أختھ یختاران حیاتھما كما یتراءى 

لكنھ ال لدیھ أسباب تجعلھ ال یرغب في الزواج .. ھما ل

یستطیع أن یشرحھا لوالده أو أن یصارح بھا أختھ أو أن 

یصرح بھا من األساس كما أن عفیفة لھا وجعھا و ال 

أن ترمي قلبھا الذي ال زال ینزف من جرح الغدر تستطیع 

لمجرد أن تنساق لرغبة أب ال یرید و الخیانة تحت قدمیھا 

  .راعي شعورھا و یقدر ظروفھا أن ی

  

رفع جالل عینیھ إلى شرفة أختھ و تنھد في حرارة قبل أن 

یلقي باقي السیجارة إلى األرض و یسحقھا بقدمھ و ھو 

یفكر في أنھ یرغب في الحدیث مع فیفي و ربما كانت ھي 

و ال یعرف أنھا عنیدة  ..أیضاً تحتاج لمن یتحدث معھا 

تستسلم لضعفھا بسھولة كما أنھا متكبرة و ال تحب أن یَر 
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١٢ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

أي شخص ضعفھا مھما كان قریباً منھا و حتى لو كان 

  .اھا الوحید خأ

  

صعد جالل إلى غرفة أختھ و طرق الباب طرقتین قبل أن 

  :یفتحھ و یطل إلى داخل الغرفة برأسھ ھاتفاً 

 ھل أدخل یا فیفي ؟ -

  

كانت عفیفة جالسة على فراشھا و أمامھا حافظة صور 

فتنھد جالل في حرارة قبل أن یدخل إلى ضوئیة مفتوحة 

  :الغرفة و ھو یردف في توتر 

 أال زلِت تحتفظین بتلك الصور ؟  -

  

  :أغلق الباب قبل أن یقترب من الفراش و یجلس مردفاً 

  أال زلِت تحبینھ ؟ -

  

  :ھتفت فیفي في مرارة 

 .أكرھھ من كل قلبي  ..بل أكرھھ  -

  

  :زفر جالل مرة أخرى قبل أن یھتف 

وجھان لعملة واحدة و طالما ال الحب و الكره .. سیان  -

زال لھ مكان في قلبك ستظلین أسیرة للماضي و لن یمكنك 

 .و التغلب علیھا  كسر قیوده
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١٣ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  :أغلقت فیفي حافظة الصور و ھتفت في مرارة 

أمضي أستطیع أن الجراح ال تبرأ بضغطة زر و أنا ال  -

قدماً و أعیش حیاتي بالطریقة التي یریدھا أبي و أنا ال 

تعرف من كان  و أنتحازم غدر بي .. زلت مجروحة 

بقدر ما وثقت بھ .. بقدر ما كنت أحبھ .. حازم بالنسبة لي 

لحظات السعادة التي عشناھا معاً و كل األحالم بقدر كل .. 

ال .. مجروحة  اطنا بھا مستقبلنا بقدر ما أنالتي خط

الغدر و قلبي ال زال ینزف منھا أستطیع أن أتجاھل طعنة 

و ال أستطیع أن أثق في أي رجل ألنني لست مستعدة  ..

     على األقل اآلن ال زلت أقف على قدميّ .. لجرح جدید 

 و أتماسك ؛ من یدریني أنني سأتحمل الطعنة التالیة ؟

  

  :ربت جالل على یدھا و ھمس 

أكثر شخص في ھذا العالم یستطیع أنا .. صدقیني یا فیفي  -

أنا أیضاً ال أستطیع أن .. أن یفھمك و یقدر مخاوفك 

أتزوج ألنني ال أرید أن أواصل حیاتي و أنا أنتظر طعنة 

.. الغدر التي قد تأتي في أیة لحظة و على غیر انتظار 

یع أنا ال أستطیع أن أضع ثقتي في أیة امرأة لن أستططالما 

و یبدو أن والدنا العزیز لن یحب أن یستسلم .. أن أرتبط 

و یستوعب أنھ لھذه الحقیقة و ال أعرف كیف أجعلھ یفھم 

 .یطلب منا ما ھو فوق طاقتنا بكثیر 
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١٤ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  الفصل الثالث

في الصباح التالي نزلت فیفي إلى الردھة في ساعة مبكرة و ھي 

تكن ترغب في ؛ لم تنوي الخروج بسرعة قبل أن یراھا والدھا 

نھا لیست مستعدة للصدام معھ لكن والدھا كان مواجھتھ اآلن أل

مصراً على ھذه المواجھة حتى أنھ كان جالساً خلف مكتبھ و قد 

ترك باب غرفة المكتب مفتوحاً لیراھا عندما تنزل الدرج و تعبر 

  .من أمامھ 

نداھا والدھا لم تستطع أن تتجاھل نداءه فدخلت إلى غرفة عندما 

  :لمكتب قبل أن تلقي علیھ تحیة الصباح في فتور فھتف والدھا ا

 إلى أین أنِت ذاھبة ؟ -

  

  :ھتفت فیفي بسرعة 

لدّي محاضرة مبكرة الیوم و ال أرید أن .. إلى الجامعة  -

ھل یمكن أن نرجئ حدیثنا إلى .. أتأخر على الطلبة 

 المساء ؟

  

  :ھتف حسین في حسم 

    یم لي و زوجتھ صدیق قد.. لدینا ضیوف على العشاء  -

أنتظر أن تكوني موجودة قبل حضورھم بوقٍت .. و ابنھ 

 .كاف لتستعدي للمقابلة 
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١٥ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  :رفعت فیفي حاجبھا في تعجب قبل أن تھتف في استنكار 

    أنا أستاذة جامعیة .. أبي أرجوك .. ھل ھذا ما فھمتھ ؟  -

ھل تظن أنني .. و على وشك الحصول على الدكتوراة 

أنا .. ؟ بالفعل من الممكن أن أتزوج بھذه الطریقة القدیمة 

لست كتاباً معروضاً في واجھات مكتباتك و لن تبیعني 

.. انسى یا أبي .. ألول شخص یرغب في أن یتصفحھ 

انسى أن أحضر ھذه المقابلة السخیفة من األساس ألن 

 الواقع ھذا مرفوض تماماً و أنا لن أخضع أسلوب األمر 

 .لھ 

  

  :ھتف حسین في ھدوء و حزم 

ھو أسلوب األمر الواقع یا دكتورة باعتبار ما سوف یكون  -

تركتیھ أمامي للتعامل معِك و أنا األسلوب الوحید الذي 

و الطریقة القدیمة التي ال تعجبك ھي طریقة ؛ مضطر إلیھ 

على ة في ظروفك لألسف الزواج الوحیدة التي تناسب فتا

و تخسر كل الفرص المعقولة  ساً عان وشك أن تصبح

 .للزواج 

  

  :ھتفت فیفي في مرارة 

مناسباً لظروفي التي تتحدث  حتى عانس ھذه لم تعد وصفاً  -

ترى ھل .. ؛ ھل نسیت أنني مطلقة ؟ یا أبي  عنھا

وضحت ھذه النقطة لعریس األحالم الذي سیأتي اللیلة أم 

 ذكر التفاصیل المملة ؟أنك أغفلت 
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١٦ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  

غادرت فیفي المكتب و الفیال دون أن تسمح لوالدھا بأن 

یستدرك في الحدیث ؛ ركبت سیارتھا و انطلقت بھا 

     بسرعة و ھي تمسح الدموع التي تناثرت على أھدابھا 

  .. و شوشت الرؤیة أمامھا 

  

        كان الزحام كثیفاً و خانقاً و كان الذكریات تتدفق في عقلھا 

أفلتت منھا عجلة و األفكار تدور في رأسھا كالرحا عندما 

؛ ضغطت فیفي مكابح القیادة فجأة و انحرفت بھا السیارة 

ة بقدمھا بقوة بغیة إیقافھا لكن السیارة اندفعت إلى السیار

  األمام و مالت بحدة قبل أن تتدحرج على جانب الطریق 

  .و تنقلب رأساً على عقب 

  

فقدت فیفي الوعي للحظات قبل أن تفتح عیونھا و تنظر 

كانت معلقة إلى أقدام الناس الذین احتشدوا حول السیارة ؛ 

في مقعدھا بحزام األمان و رأسھا یتدلى ألسفل قبل أن 

تمتد ید لتفتح الحزام برفق قبل أن تسحبھا سواعد رجل 

  .قویة إلى خارج السیارة 

  

ع الجلوس و أسند وضعھا الرجل على األرض في وض

ظھرھا إلى السیارة قبل أن یمسح الدم عن وجھھا بمندیل 

  :و ھو یھتف 
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١٧ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

أنا طبیب و سآخذك في .. اطمئني یا آنسة فأنِت بخیر  -

 .سیارتي إلى أقرب مستشفى 

  

  :ھمست في ضعف 

أظن أنھ .. بیتي قریب من ھنا .. ال أحتاج إلى المستشفى  -

 أین نحن بالضبط ؟.. قریب 

  

  :الرجل و ھتف في ثقة ابتسم 

    فقدِت الوعي للحظات .. إلى المستشفى طبعاً تحتاجین  -

و الجرح الذي في رأسك یحتاج إلى تقطیب كما یجب 

الً فأغلب عفحص رأسك باألشعة لنتأكد من أنِك بخیر ف

االرتطام لم یكن .. الظن أنِك مصابة بارتجاج في المخ 

 ...بسیطاً و 

  

عندما فقدت فیفي الوعي مرة توقف الرجل عن الثرثرة 

أخرى ؛ حملھا و وضعھا في سیارتھ بینما التقط أحد 

مھرین حول السیارة ھاتفھا و حقیبة یدھا من داخل جالمت

  .. سیارتھا و أعطاھما للرجل قبل أن ینطلق بسیارتھ 

  

 يیدأأخذھا الرجل إلى أقرب مستشفى و وضعھا بین 

ختار الرقم و یأطباء الطوارئ قبل أن یتفحص ھاتفھا 

  .المسجل بكلمة بابا ثم اتصل علیھ 
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١٨ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

نظر حسین إلى شاشة الھاتف المحمول الملقى فوق مكتبھ 

غادرت البیت منذ قلیل ستغراب عندما قرأ اسم فیفي ؛ افي 

و ھي غاضبة منھ و ال یدري ما الذي یجعلھا تتصل علیھ 

  .. بھذه السرعة 

  

   قفھا موتراجعت عن انتابھ أمل ضعیف في أن تكون قد 

د عدعوة العشاء لكنھ استب و ترید أن تخبره بأنھا ستحضر 

  :االتصال ھاتفاً الفكرة و ھو یتلقى 

نحن لن نكمل مشاجرتنا على .. ماذا تریدین یا فیفي ؟  -

 .الھاتف 

  

  :یھتف  أتاه صوتاً رجولیاً غیر مألوفٍ 

اآلنسة فیفي لیست في حالة اآلن تسمح .. آسف یا سیدي  -

تعرضت لحادث سیر بسیط .. باستئناف أیة مشاجرات لھا 

 .و ھي اآلن في المستشفى 

  

  :ھب حسین واقفاً و ھتف في ذعر 

 !مستشفى ؟ ةأی! .. مستشفى ؟ -

  

االتصال  م المستشفى و عنوانھا قبل أن ینھِ أماله الرجل اس

 فة جالل و أیقظھ من نومھ و انطلق؛ اندفع حسین إلى غر

  .. االثنان معاً صوب المستشفى 
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١٩ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

وجدا الرجل في صالة االنتظار لكنھ لم یكن یعلم الكثیر 

  :ھتف الرجل في ھدوء .. عن حالة فیفي 

نقلتھا إلى المستشفى بنفسي و أنا واثق .. ال داعي للفزع  -

مجرد جرح غائر في .. كسور  ةمن أنھ لیس بجسدھا أی

سیؤكد الطبیب  وجبھتھا و ربما ارتجاج بسیط في المخ 

الذي سیفحصھا ھذا بعد قلیل  و ربما یمكن أن تعود معكما 

 .إلى البیت و لن تضطر للبقاء في المستشفى 

  

  :ھتف جالل في توتر 

 سیدي ؟و ما الذي یجعلك تتحدث بھذه الثقة یا  -

  

  :مد الرجل یده لیصافح جالل و ھو یھتف 

تشرفت .. حسني صالح الموردي / د .. ألنني طبیب  -

 .بمعرفتك 
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٢٠ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  الفصل الرابع

وضع جالل أختھ فوق فراشھا برفق ؛ كانت الضمادات تحیط 

بجبینھا بینما كان وجھھا شدید الشحوب لكنھا أصرت على 

الخروج من المستشفى رغم أن طبیب الطوارئ كان یرغب في 

  :ھتف جالل في قلق .. بقاءھا تحت المالحظة لبضع ساعات 

لیومین على األقل كما یقول  یجب أن ترتاحي في الفراش -

سأتصل بالكلیة و أحصل لِك على إجازة .. الطبیب یا فیفي 

.. و سأبقى بجوارك حتى نطمئن علیِك        مرضیة 

.. اھتم بمحضر الشرطة و تخلص من السیارة .. جالل 

         فیفي لن تركب ھذه السیارة المشئومة مرة أخرى 

ا بمجرد أن تسترد عافیتھا و ستختار سیارتھا الجدیدة بنفسھ

 .و تغادر الفراش 

  

  :أسدل جالل األغطیة فوق أختھ و ھو یھتف 

أوصى لھا .. المھم اآلن ھو أن تحصل على وجبة جیدة  -

 .الطبیب ببعض األدویة و یجب أن تأكل قبل أن تتناولھا 

  

بینما ابتسم ؛ لیأمر الخادمة بتجھیز الطعام  حسینذھب 

  :و ھتف       جالل 

سیجبر ھذا الحادث أبي على إلغاء .. رب ضارة نافعة  -

مقابلة اللیلة و أظن أنھ سیتردد كثیراً قبل أن یفتح ھذا 

حصلِت على بعض الوقت .. الموضوع معِك مرة أخرى 
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٢١ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

و أتمنى أن تكوني مستعدة  یا فیفي لكنھ لن یكون طویالً 

 في المرة القادمة للصدام مع أبي دون أن تفلت أعصابك 

لیس في كل مرة تسلم الجرة .. ضي حیاتك للخطر و تعر

  .یا أختي العزیزة 

  

  :ھمست فیفي في مرارة 

     أحببت حازم على مدى سنوات عمري الماضیة كلھا  -

أنني أحتاج عمراً فوق عمري كي أنَس بو أشعر  یا جالل

  .غدره بي 

  

  :ھتف جالل في أسى 

أھدرِت ما مر من عمرك في حب من ال یستحق و ال  -

.. بسبب نفس النذل أریدك أن تھدري ما تبقى من العمر 

أظن أن الحیاة كانت قاسیة معنا و منحتنا دروساً مؤلمة 

و بقدر ما تعلمنا منھا بقدر ما علمت بنا تعلمناھا بصعوبة 

   سنة الحیاةھو لكننا في النھایة یجب أن نقر بأن الزواج 

و سواءاً شئنا  و سنرضخ لألمر الواقع إن آجالً أو عاجالً 

          أم أبینا و علینا أن نتأقلم مع ھذه الفكرة من اآلن 

 .و نتواءم معھا 

  

؛ كانت بالفعل انسحب جالل من غرفة أختھ و تركھا لتنام 

تحتاج للراحة لكنھا لم تكن تستطیع أن ترتاح و عقلھا 

بذكریات الماضي الذي ال تستطیع أن تتحرر یدور كالرحا 
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٢٢ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

جرحھا حازم بقدر ما أحبتھ ذات یوم .. منھ و تكسر قیوده 

تستطیع أن  ھذا بسھولة و ربما لن و لن تستطیع أن تنسَ 

  .تنساه أبداً 

  

 كان جالل محقاً في أنھا قد كسبت بعض الوقت إذ لم یأتِ 

دار والدھا على ذكر ذلك العریس رغم أنھ لم یذھب إلى 

ھا رغم أنالنشر و ظل مالزماً البیت حتى ال یتركھا 

و قد بدا و كأنھا قد  غادرت غرفتھا في الصباح الباكر

لوال الضمادة الصغیرة أو كأن الحادث لم یكن تعافت تماماً 

  .على جبینھا 

  

كانت فیفي جالسة في حدیقة الفیال و ھي تشرب كوباً من 

قة ي توقفت في حدیعصیر اللیمون عندما رأت السیارة الت

في الثالثة و الثالثین من  الفیال قبل أن ینزل منھا رجلٌ 

كان .. عمره تقریباً لم تعرف فیفي أین رأتھ من قبل 

     الرجل طویل القامة مفتول العضالت لھ ذقن عریضة 

و ھو تحدق في فیفي  و شارب كث و عیون عمیقة كانت

  .جمیلة جداً یتجھ نحوھا مباشرًة و في یده باقة أزھار 

  

  :ار الطاولة و ھتف في ھدوء وقف الرجل بجو

سعید ألنني أراك قد تجاوزِت  ..صباح الخیر یا آنسة فیفي  -

ادث بھذه السرعة و لنحمد هللا على أنھ لم یكن أسوأ من الح



  روایـــــــــــــــــة                 كیف تخون زوجتك و تسعدھا ؟                      
 

٢٣ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

/ أوالً .. ه آ.. تسمحین لي بالجلوس ؟ ھل .. ھذا بكثیر 

 .و اقبلیھا مني  تفضلي.. ھذه ألجلك 

  

فیفي باقة األزھار و ھي تشعر باألسى ؛ لم یقدم لھا  حملت

و رغم أحد الزھور منذ تركھا حازم و سافر إلى أمریكا 

أن ھذا كان منذ عشر سنوات تقریباً لكنھا شعرت باأللم 

غریب بالنفور انتابھا من الرجل شعور .. لمجرد الذكرى 

 الذي أیقظ في قلبھا ذكریاتھا األلیمة قبل أن ترمي الزھور

  :فوق الطاولة و كأنھا قد لدغتھا و تھتف في حدة 

من .. ال أقبل الزھور و ال أستضیف شخصاً ال أعرفھ  -

 أنت ؟ و ماذا ترید ؟

  

فتاة بھذا  الشاب جبینھ و ھو یتساءل في أعماقھقطب 

لمجرد أنھ أھداھا الجمال لما تتصرف بكل ھذه العصبیة 

  :ھتف في تردد .. باقة من الورد 

قلتك إلى المستشفى ادث و نباألمس عند الح كنت موجوداً  -

نسیت أن أترك ھاتفك مع الحقیبة في .. في سیارتي 

األمانات و عندما اتصلت على والدك قال أن بإمكاني أن 

 .و أعید إلیِك أمانتك  أمر بالفیال ألطمئن علیكِ 

  

شيٌء من عینیھا الجمیلتین  فيالنت مالمحھا قلیالً و ظھر 

  :و ھي تھتف  الندم
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٢٤ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

.. تفضل بالجلوس .. آسفة على فظاظتي .. تذكرتك .. آه  -

 ماذا تحب أن تشرب ؟

  

  :جلس الرجل قبل أن یھتف في استرخاء 

 .قھوة لو سمحِت  -

  

دخلت فیفي إلى الفیال ؛ طلبت من والدھا و جالل أن یأتیا 

لمقابلة الضیف كما طلبت من الخادمة إعداد القھوة للجمیع 

كان الرجل قد وضع الھاتف ثم عادت إلى الحدیقة حیث 

  :فوق الطاولة فالتقطتھ فیفي و ھي تھتف 

.. كنت أفتقده بالفعل و ظننت أنني فقدتھ في الحادث  -

من السھل تعویض السیارة لكن تعویض الھاتف .. أشكرك 

من الجید أن بعض الناس ال زالوا .. لم یكن بنفس السھولة 

لك بالكثیر  أظن أنني مدینةو    یتصرفون بتلك الشھامة ؛ 

أنا عفیفة .. ھل تعرفنا ؟ ... من الشكر و اإلعتذار یا 

        مدرس علم االجتماع في كلیة اآلداب .. العیسوي 

 .جامعة عین شمس  –

  

  :مد الرجل یده لیصافحھا و ھو یھتف 

حسني صالح / د .. تشرفت بمعرفتك یا آنسة عفیفة  -

 .الموردي 
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٢٥ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

و ھي ھبت فیفي واقفة و تجاھلت الید الممدودة لمصافحتھا 

  :تھتف في حدة 

 !!!من ؟ -

  

  :نھض حسني و ھتف مبتسماً 

ال أظن أن بیننا سابق .. ھل ھناك مشكلة یا آنسة فیفي ؟  -

 .معرفة 

  

  :ھتفت فیفي في حدة 

و ألعن .. ؟ و لن تكون ھناك بیننا معرفة من األساس  -

.. یھا بمعروف لمن ھو مثلك اللحظة التي أصبحت مدینة ف

لم یكن بیني و بین الموت سوى یدك إذا  .. ھل تعرف ؟ 

 .الممدودة لي فأنا أفضل أن أموت على أن ألمس یدك 

  

ھمت باالنصراف قبل أن تلتفت نحوه مرة أخرى و ھي 

  :تردف 

    لدّي التحیة المناسبة لمن ھو في وقاحتك و إحقاقاً للحق  -

 .قبل أن أقدمھا لك و ال أستطیع أن أنصرف 
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٢٦ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  الفصل الخامس

كان حسني یتأملھا في استغراب ثم تحول استغرابھ إلى ذھول 

عندما صفعتھ فیفي بكل قوتھا قبل أن تدخل إلى الفیال مندفعة حتى 

الذي قھقھ ضاحكاً و ھو یقترب من كادت أن تصطدم بأخیھا 

  :حسني الذي ھتف في ضیق 

 .لم یقل لي أحدكم أنھا مجنونة  -

  

  :حاول جالل أن یكتم ضحكتھ و ھو یھتف 

        یمكنك أن تقول أنھا مغتاظة .. ألنھا لیست مجنونة  -

لن .. عموماً .. و عنوان كتابك األخیر یستفزھا بقوة 

و تغفل عن أستغرب لو منحتك كل فتاة تقرأ عنوان كتابك 

احمد .. الكتاب نفسھ كما فعلت أختي صفعة مماثلة  ةقراء

هللا على أن أبي لم ینشر صورتك على غالف الكتاب و إال 

 .لكنت اآلن في مأزق كبیر یا صدیقي 

  

  :ھتف حسني في استغراب 

 أي كتاب تقصد ؟! .. كتابي األخیر ؟ -

  

  :ھتف جالل و ھو یشیر لھ بالجلوس 

الكتاب رائع على فكرة .. كیف تخون زوجتك و تسعدھا ؟  -

نھ رغم أنني لست من ھواة القراءة قرأت جزءاً كبیراً م.. 

.. أن لدّي زحمة عمل ھذه األیام لقرأتھ عدة مرات و لوال 
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٢٧ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

األسلوب لطیف جداً و ال یدعو للملل و أظن أن فیفي كانت 

 .لتحب الكتاب كثیراً لو أنھا قد قرأتھ 

  

  :جلس حسني و ھو یھتف في ضیق 

و لكن صدقاً لست الكتاب جید بالفعل .. ذلك الكتاب .. آه  -

ھو مجرد .. أنا من یستحق إعجابك ألنني لست كاتبھ 

 .فحسب  تشابھ أسماء 

  

  :ھتف جالل في دھشة 

أن تشابھ األسماء ھذا سیجعل لك  دھشمن الم!! .. حقاً  -

حیٍن جیشاً من المعجبین و لألسف بعض الصفعات من 

أقابل المؤلف الفعلي و أناقشھ في أتمنى بالفعل لو .. آلخر 

الكتاب تم .. و سأفعل ھذا في القریب العاجل بعض النقاط 

أنھ یعرف الكاتب الحقیقي من نشره بمعرفة أبي و ال ریب 

قلت أنك .. أتظن أن ھذا التشابھ قد یؤثر في عملك ؟ .. 

 طبیب ؛ ألیس كذلك ؟

  

  :ھتف حسني مبتسماً 

لدّي فیال في مصر الجدیدة ورثتھا .. طبیب نفسي .. نفسي  -

ي و أقیم فیھا مع أختي الوحیدة و قد حولتھا إلى عن والد

معظم مرضاي .. مركز للصحة النفسیة أدیره بنفسي 

لیسوا مرضى بالمعنى المفھوم بقدر ما ھم أشخاص 

یلجئون لي ألساعدھم و  یعانون من كثرة الضغوط علیھم
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٢٨ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

أظن أن و .. على استعادة توازنھم قبل فوات األوان 

 لزیارتي ھناك من وقٍت آلخر فعواطفھااآلنسة فیفي تحتاج 

 .و تحتاج إلى إعادة ضبط و توجیھ  ھوجاء

  

  :ضحك جالل و ھتف 

فیفي فحسب من یحتاج إلى مساعدتك یا دكتور فكلنا لیست  -

و أظن أنني سأحب زیارتك في أقرب وقت .. ھذا الرجل 

و لكن كصدیق ال كمریض فأنا أرتاح كثیراً لك و أود لو 

أظن أن صدیق مثلك سیكون كنزاً حقیقیاً  ..نوطد صداقتنا 

مع ظروف الحیاة الراھنة و التي تدفع الجمیع إلى اإلحباط 

 .بشكل جماعي یكاد أن یكون ممنھجاً و مبیت القصد 

  

جلس حسني مع جالل في الحدیقة لما یقرب من ساعة قبل 

أن ینصرف ثم دخل جالل إلى الفیال و ذھب إلى غرفة 

  :أن یدخل و ھو یھتف  أختھ ؛ طرق الباب قبل

الرجل .. تصرفِت مع الرجل بعدائیة ال یستحقھا یا فیفي  -

أعرف .. كان لطیفاً معنا و عاملك بشھامة تستحق التقدیر 

.. أن عنوان ذلك الكتاب یستفزك و الرجل ینكر صلتھ بھ 

ال أعرف إذا كانت المسألة تشابھ أسماء كما یدعي أم أن 

     و جعلھ یتنصل من كتابھ    تصرفك الحاد معھ أخجلھ 

.. و لكنني أعرف جیداً أن حریة الرأي مكفولة للجمیع 

ش األفكار التي جاءت بھ كما اقرئي الكتاب أوالً ثم نناق
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٢٩ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

أم أنِك دكتاتورة في .. الرأي و الرأي اآلخر .. أبي  علمنا

 .؟یا أختي العزیزة أحكامك 

  

  :ھتفت فیفي في توتر 

بغض .. ھناك شيء في ذلك الرجل یزعجني یا جالل  -

 ما رأیك بھ ؟.. و أنت ؟ .. النظر عن الكتاب 

  

  :خبث ابتسم جالل و ھتف في 

 الرجل أم الكتاب ؟! .. من ؟ -

  

  :ازداد توتر فیفي و ھي تھتف 

        .. قصدت الرجل .. الكتاب سأحكم علیھ بنفسي بعدما أقرأه  -

 بھ ؟ما رأیك .. حسني ھذا / د 

  

أشعل جالل سیجارة و جلس على طرف فراشھا و ھو 

  :یھتف 

طبیب نفسي .. شاب لطیف جداً و رفقتھ مسلیة .. ممتاز  -

لدیھ .. و من الواضح أنھ على خلق .. جذاب .. مثقف .. 

    فیال في مصر الجدیدة یقیم و یعمل بھا و یتیم األبوین 

تشبھھ یقول أنھا توأمھ و ال و لیس لھ سوى أخت واحدة 

    بصراحة .. في شيء سوى شغفھما بدراسة علم النفس 

لو كنت فتاة ال أظن أنني كنت سأجد صعوبة في .. یا فیفي 
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٣٠ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

أن أعجب بھ فالرجل مرشح مثالي لخطط أبي المستقبلیة 

 .بشأنك 

  

  :ھتفت فیفي في حدة 

دعھ ألبي فال .. ال تكن سخیفاً فدور الخاطبة ال یلیق بك  -

 .عنھ یبدو أنھ سیتخلى 

  

كثیراً و لیست في مزاج كان من الواضح أنھا منزعجة 

  :ح لھا بالمزاح فھتف جالل في جدیة میس

.. ھل تحدث معِك مرة أخرى في موضوع ذلك العریس ؟  -

 .ظننت أنھ سیغلق المسألة لبعض الوقت 

  

  :زفرت فیفي في حرارة قبل أن تھتف 

أخبرني منذ قلیل أنھ أرجأ دعوة العشاء من .. و أنا و لكن  -

لن ینتظر حتى أنزع الضمادات عن .. األمس إلى الغد 

جبھتي و یقول أنني مضطرة لمقابلة الضیف و أھلھ و لن 

  .یقبل أیة أعذار 

  

  :أطفأ جالل سیجارتھ و ھو یھتف في قلق 

و حتى خوفھ من الحادث الذي من الواضح أنھ مصر  -

ھل قال لِك شیئاً عن ذلك .. لھ لم یفت عزیمتھ  تِ تعرض

 ھل نعرفھ من قبل ؟.. الضیف ؟ 
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٣١ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  :ھزت فیفي رأسھا نفیاً و ھتفت 

ملحق في .. اسمھ باسم رمزي .. ال أظن أنك تعرفھ  -

وزارة الخارجیة و والده وكیل سابق لوزارة الثقافة و یقول 

أبي أنھ صدیقھ منذ سنین لكنھ لم یره منذ فترة و لم یزرنا 

و المشكلة لیست في من ھو الضیف .. في البیت من قبل 

 و ال مواصفاتھ نفسھا یا جالل المشكلة ھي أنني لن أقبل

 .الزواج بھذه الطریقة و ال أرغب في الزواج من األساس 
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٣٢ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  الفصل السادس

كانت فیفي تفكر في متى ستنتھي ھذه اللیلة السخیفة عندما انتھى 

و اقترح والدھا أن ینضم رمزي وزوجتھ الجمیع من تناول العشاء 

لھ في غرفة المعیشة لیتناولوا الشاي معاً و أن یأخذ جالل أختھ و 

خرجت فیفي إلى .. باسم إلى الحدیقة لیستمتعوا بنسیم اللیل الدافئ 

الحدیقة و جلست إلى األرجوحة بینما عرض جالل سیجارة على 

  :باسم و ھو یھتف 

        تجاوزت األربعین .. أخیراً یمكنني شرب سیجارة  -

و والدي ال یعرف حتى أنني أدخن أو على األقل یتجاھل 

. .ال أجرؤ على التدخین في وجوده و أنا أنھ یالحظ ھذا 

 إلیك سیجارة ؟.. ھل تدخن یا باسم ؟ 

  

  :ھتف باسم بسرعة 

التدخین ضار جداً .. ال ؛ شكراً فأنا بالفعل ال أدخن  -

 بالصحة ؛ ألیس كذلك یا آنسة فیفي ؟

  

  :أسرعت فیفي تلتقط السیجارة من ید جالل و ھي تھتف 

    ك تطبخ بھا الھانم أمن البلدي التي تماماً كالسم.. طبعاً  -

و قدح القھوة الذي في یدك و حتى الھواء الملئ بعوادم 

و نستنشقھ طوال الوقت أم أنك ال تتنفس معنا  السیارات

دع السیجارة لي أنا یا جالل ؛ سأدخنھا في .. نفس الھواء 

 .الحق  قتٍ و
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٣٣ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  

  :وجھ باسم و ھتف  بھت

 ھل تدخنین ؟ -

  

  :ھتفت فیفي في ھدوء مستفز 

     أفعل ھذا في غرفة نومي .. ال تقلق .. من وقٍت آلخر  -

أنت تعرف المجتمع .. و سراً بدون علم أحد خاصًة أبي 

     ال نمانع كثیراً في ارتكاب األخطاء .. الشرقي یا باسم 

و كون .. نستحي فحسب من الجھر بھا بل و ربما الخطایا 

التي  الفتاة تدخن كالشاب مسألة تشوش الصورة الجمیلة

نحب أن نضع المرأة في بالدنا في إطارھا لذا علینا أن 

نحافظ على جمال الصورة و كلما فرغناھا من المضمون 

 .كلما صارت أجمل 

  

الحظ جالل أن فیفي تتكلم مع باسم بعدائیة واضحة كما 

الحظ العرق الذي تصبب على وجھ باسم المحتقن قبل أن 

  :یھتف 

م و ھي تناصر قضیة المرأة عفیفة أستاذة جامعیة كما تعل -

المشكلة یا باسم ھي ازدواجیة المجتمع في الحكم .. 

أن نحكم على ھو المفروض .. األخالقي على الجنسین 

الفعل دون النسبة  لفاعلھ ؛ و إذا كان دیننا یحرم الزنا 

على سبیل المثال فكیف نتقبل أن یقترف الشاب ھذه 

شخص و ال  دون أن یكون محل مؤاخذة من أيالخطیئة 
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٣٤ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

ھل قرأت الكتاب الجدید الذي صدر عن دار .. حتى نفسھ 

.. كیف تخون زوجتك و تسعدھا ؟ .. اصتنا ؟ خالنشر 

یتعرض لھذه النقطة بالذات و ھو الكاتب في مقدمة الكتاب 

انجراف الزوج خلف نزواتھ الجنسیة لیس شذوذاً یرى أن 

ریزة بدائیة طفت إلى غرضوخ لو إنما ھو       في السلوك

السطح بفعل عوامل اجتماعیة موروثة و مرتبطة بفكر 

المجتمع الذي یتقبل انسیاق الشاب خلف رغباتھ و تورطھ 

أن یردعھ الواعز في عالقات جنسیة قبل الزواج بدون 

  ما رأیك أنت ؟. .الدیني ألنھ لألسف لم یتربى علیھ 

  

  :ردد مسح باسم العرق عن جبینھ قبل أن یھتف في ت

ھل ھذه طریقة ملتویة ألعترف بما إذا كنت قد تورطت  -

أنا في .. في عالقات نسائیة قبل أن أتقدم لآلنسة عفیفة ؟ 

و الثالثین من عمري و إذا ادعیت أنني     الخامسة 

الزلت بكراً حتى اآلن ألن یكون ھذا سبباً كافیاً لیجعلھا 

 تتردد بعض الشيء قبل أن تقبل االرتباط بي ؟

  

  :بتسم جالل و ھتف ا

الكرة اآلن في ملعب اآلنسة عفیفة لتردھا بالطریقة التي  -

؛ أنا عن نفسي سأعتبر اإلجابة المستترة في تناسبھا 

مر الخادمة بأن تصنع لنا المزید ك كافیة و سأذھب آللسؤا

  فمن الواضح أن النقاش سیمتد لبعض .. من القھوة 

 .الوقت 
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٣٥ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  

اختفى في الفیال بینما ھز باسم انسحب جالل من الحدیقة و 

  :األرجوحة برفق و ھو یھمس 

نحتاج ألن .. جمیل أنھ أتاح لنا الفرصة لنتحدث وحدنا  -

 نتعرف على بعض بشكل أوضح ؛ ألیس كذلك ؟

  

  :ھتفت فیفي في ضیق 

أنت شخص متردد بعض الشيء .. بت أعرفك بما یكفي  -

قول رجعي التفكیر و ال أرید أن أ.. خجول و مرتبك .. 

كان ھذا واضحاً جداً خالل تصرفاتك في .. متزمتاً 

و على الرغم من أن ھذه .. النصف ساعة الماضیة 

الصفات ال تتناسب مع شخص یعمل في السلك الدبلوماسي 

لكن ھذه و من المفترض بھ أن یصبح سفیراً في المستقبل 

المواصفات أیضاً ال تجعلك الشخص الذي أرغب في أن 

ع أعتقد أنھ من األفضل أال أضی.. لذا  أكمل حیاتي معھ

بي  االرتباط بأنا شاكرة ألنك فكرت .. وقتك أكثر من ھذا 

و مضطرة أنني لست مستعدة لقبول طلبك  و آسفة على

و أتمنى أن نتقابل مرة أخرى في اب إلى غرفتي للذھ

 .تصبح على خیر .. ظروف أفضل من ھذه 

  

بكفھا و ھو  ھمت فیفي باالبتعاد عن باسم الذي أمسك

  :یھتف في لھفة 

 .لم ینتِھ الحدیث بیننا بعد .. انتظري أرجوِك  -
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٣٦ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  

  :سحبت فیفي كفھا من بین أصابعھ بحدة فأردف في توتر 

قد تكون الطریقة التي أجبت .. لماذا أنِت عدائیة معي ؟  -

بھا عن سؤال جالل سخیفة و ملتویة و لكنني اضطررت 

أن أعترف بأنني كنت في الحقیقة لیس من السھل .. لھذا 

و أظن .. في الواقع أنا مطلق .. قریب  متزوجاً حتى وقتٍ 

أن الوقت ال زال مبكراً على أن نتحدث في ھذا الموضوع 

أرجوِك ال تسألیني عن تفاصیل زواجي أو . .المحرج 

قبل أن نتطرق لھذه طالقي اآلن ؛ دعینا نوطد عالقتنا أوالً 

 .األمور الحساسة 

  

على األرجوحة حظة قبل أن تعود للجلوس صمتت فیفي لل

  :و ھي تھتف في برود 

في الواقع كوني مطلقة یجعلني أتفھم حساسیة .. لن أسألك  -

أم أن والدي لم یخبرك بأنني .. الحدیث في ھذا الموضوع 

 .مطلقة من األساس 

  

  :احتقن وجھ باسم بشدة قبل أن یھتف في حدة 

  قال أنِك آنسة .. و أنا ال أفھم كیف یفعل والدك ھذا .. ال  -

 .و لم یسبق لِك الزواج 

  

  :ھتفت فیفي في ھدوء 
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٣٧ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

   وضع سخیف و لھ تفاصیل مملة .. آنسة مطلقة .. آنسة  -

أال ترى .. و ال أحب أن أشرحھا لك ال اآلن و ال فیما بعد 

 معي أنھ من األفضل أال تضیع المزید من وقتك في ھذه

یمكنك أن تنضم إلى والدیك .. الزیارة التي ال معنى لھا ؟ 

 و أبي في جلسة شرب الشاي أو یمكنك أن تنسحب اآلن 

 و عندما یعودان للبیت اشرح لھما الموقف و ھما 

 .سیتفھمان 

  

  :جلس باسم على األرجوحة بجوارھا و ھتف في ھدوء 

 أنا أتقدم لخطبتك اآلن بشكل.. اب ال أرغب في االنسح -

.. یا آنسة عفیفة و ال أنتظر سماع ردك اآلن  رسمي

أمامك مھلة للتفكیر كما ترغبین و أتمنى أن یكون الرد 

ما األمور التي ترغبین في معرفتھا .. و اآلن .. بالموافقة 

عني لتساعدك في تكوین صورة واضحة تساعدك على 

 إتخاذ القرار السلیم ؟

  

  

  

  

  الفصل السابع
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٣٨ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

جلھا قبل أن الجدیدة التي اشتراھا جالل ألتأملت فیفي السیارة 

  :تلتقط المفاتیح من یده و ھي تھتف 

 أین تحب أن نذھب ؟.. دعنا نجربھا  -

  

  :ركب جالل في السیارة و ھو یھتف 

اخترتھا .. أرید أن أسمع أوالً أن السیارة جیدة و تعجبك  -

أعرف أن .. متینة و مریحة و صاخبة .. على ذوقي 

و لكن حیاتك  ھي النوع المفضل لكِ ة حمراء لیست سیار

  اللون یا أختي العزیزة كلھا باھتة و تكاد أن تكون عدیمة 

 .دافئة  و أردت أن أمنحھا لمسة

  

  :انطلقت فیفي بالسیارة و ھي تھتف 

شكراً على اللمسة الدافئة و على اھتمامك بي یا أستاذ  -

ت من البقاء في البیت و إجازتي لمل.. المھم .. جالل 

اقترح اي .. فأین تحب أن نذھب ؟ ؛ المرضیة لم تنتِھ بعد 

مكان یخطر على ذھنك عدا دار النشر ألن أبي ھناك اآلن 

الحتكاك بھ بعد سھرة اللیلة الماضیة ألنني او أنا لن أحب 

أو باألحرى فإن ما أرغب في أن .. لیس لدّي ما أقولھ لھ 

 .ھ بالتأكید أقولھ لن یعجب

  

  :لمعت ابتسامة في عیون جالل و ھتف 
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٣٩ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

نحن لم نزر واحدة .. سیة ؟ ما رأیك في زیارة مصحة نف -

عموماً .. ؟ أم تخشین أن یتم احتجازنا ھناك عنوة  منذ مدة

ھي لیست مجانیة بل ھي كما یقول حسني .. اطمئني 

 أنتِ .. ھیا یا فیفي .. و أنیقة    ة مكلفة بقدر ما ھي راقی

 .دینة للرجل باالعتذار فال تكابري م

  

  :ھتفت فیفي في تردد 

أتظن أنھ سیحب أن .. عاً صفعت الرجل في أول لقاء لنا م -

 .ال أظن .. وجھي مرة أخرى ؟  یرَ 

  

  :قھقھ جالل ضاحكاً و ھتف 

حسني طبیب نفسي و أظن أن مھنتھ أوقعتھ في مواقف  -

الرجل عموماً یا فیفي .. أكثر سخافة مما كان بینكما 

سیقدر أنِك مررِت بحادث صعب و تجرعِت كمیة كبیرة 

و من الطبیعي أن تكوني مشوشة و مندفعة  تمن المھدئا

على كل حال أنا وعدتھ بأنني سأزوره في أقرب فرصة .. 

فیفي  نقطة و من أول السطر یا.. و سأصفي الجو بینكما 

 .و عفا هللا عما سلف 

  

فیال قبل أن تدخل أوقفت فیفي سیارتھا بجوار سور ال

.. الحدیقة مع جالل على قدمیھا و ھي تتأمل ما حولھا 

واحد كانت البوابة الكبیرة مفتوحة و یقف علیھا فرد أمن 

بل بدا و كأنھ لم یتعرض لھما و لو بالسؤال عن وجھتھما 
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٤٠ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

تأملت فیفي الحدیقة الغناء .. معتاد على كثرة الزائرین 

  :التي تسیر بھا قبل أن تھتف 

یبدو المكان و كأنھ .. س ھذا الھدوء غریباً بعد الشيء ؟ ألی -

ھل أنت واثق من أن ھذا .. منتزه سیاحي ال مصحة عقلیة 

ي ال أرى الفتة باسم نحتى أن.. ھو العنوان الصحیح ؟ 

 .المصحة 

  

  :ھتف جالل في ھدوء 

و كما فھمت من .. لیست مصحة عقلیة بل نفسیة یا فیفي  -

كل ما في .. اً صحیاً عندقاً أو منتجحسني المكان ھنا یشبھ ف

األمر ھو أنھ ال یستضیف ھنا سوى من ھم في حاجة إلى 

نوع من الوقایة و مواجھة .. أو استشارة نفسیة دعم نفسي 

 .العوارض البسیطة للمرض النفسي و قبل أن تتفاقم 

  

توقفا عند حمام السباحة حیث كان حسني یقطع حوض 

السباحة جیئًة و ذھاباً و كأنھ یتسابق مع فتاة كانت تسبقھ 

ا فیلوح لھما بالسالم و یلقي مقبل أن یلمحھفي كل مرة 

خرج من جملة على مسامع الفتاة لم تصل إلیھما قبل أن ی

 و ھو یقترب منھما  الحوض و یجفف جسده بمنشفة

  .مبتسماً 

  

لیست أول مرة ترى فیھا .. أشاحت فیفي بعیونھا عنھ 

شاباً بثوب استحمام قصیر لكن الدماء التي اندفعت في 
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٤١ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

صافح جالل  وقھا بشدة جعلت وجھھا یتوھج بینماعر

  :حسني و ھو یھتف 

 ھل جئنا في وقت غیر .. آسف لمجیئنا بدون اتصال مسبق  -

 مناسب ؟

  

  :ھتف حسني بسرعة 

   تسعدني زیارتك في كل وقت یا جالل .. على اإلطالق  -

.. لیست منزعجة كاألمس و أتمنى أن تكون اآلنسة فیفي 

 ھل ھو اآلن أفضل ؟.. كیف حال جرحك ؟ 

  

أومأت فیفي برأسھا إیجاباً و لم تقل شیئاً بینما لمعت عیون 

  :خبیثة و ھو یھمس جالل بنظرة 

  قلت أنك لست ..  من فینوس التي تغادر حوض السباحة ؟ -

 .متزوجاً 

  

  :ھتف حسني مبتسماً 

لحظة  امنحني.. أختي التي حدثتك عنھا .. ھذه سونا  -

ة السباحة و سأجري ألساعدھا على الخروج من برك

 .التعارف بینكم 

  

مد لھا یده و ساعدھا على .. أسرع حسني نحو أختھ 

قبل أن یمسك بذراعھا و ھو و ناولھا المنشفة  الخروج
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٤٢ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

مدت سونا یدھا لمصافحتھم .. و فیفي     ب من جاللیقتر

  :و حسني یھتف في فخر 

     حاصلة على الدكتوراة في علم النفس .. سونا توأمي  -

.. جامعة القاھرة  –ھي أستاذ مساعد في كلیة اآلداب و 

 .تتعرف علیھا اآلنسة فیفي من قبل لذا لم 

  

في أسرع جالل یلتقط كف سونا و لثمھا قبل أن یھتف 

  :إعجاب واضح 

أما أنا و اآلنسة سونا فبیننا صلة وثیقة ألن ثوب السباحة  -

لكنني لم أتوقع أن .. الذي ترتدیھ وضعت تصمیمھ بنفسي 

تكون تصمیماتي بھذه الروعة قبل أن أراھا على قوامھا 

اسمحي لي یا دكتورة أن أھدیِك قطعة من كل .. الرائع 

 .لھ  تزداد قیمتھ باستخدامكتصمیم لي حتى 

  

  :احمر وجھ سونا بشدة و ھمست في ارتباك 

 .أشكرك .. عموماً .. أنت تبالغ كثیراً یا أستاذ جالل  -

  

  :مدت فیفي یدھا إلى سونا و ھي تھتف 

 .سعیدة بمعرفتك .. أھالً یا دكتورة  -

  

تجاھلت سونا الید الممدودة لھا حتى أن وجھ فیفي قد 

احتقن بشدة بینما أسرع حسني یمسك بكف أختھ و یضعھا 

فیفي بینما حدق جالل في سونا في حسرة و قد في ید 
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٤٣ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

الحظ أخیراً أن صاحبة أجمل عیون رآھا في حیاتھ كانت 

ھمس حسني في تنظر إلیھ و ھي ال تستطیع أن تراه بینما 

  :تردد 

لذا اعذروني لدقائق آلخذھا إلى غرفتھا .. ا كفیفة سون -

زیارتكما تسعدنا كثیراً . .حتى نستبدل ثیابنا و سنعود حاالً 

 .و البد من أن تقضوا باقي الیوم معنا 
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٤٤ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  الفصل الثامن

قبل أن تناثرة في الحدیقة مجلس جالل إلى إحدى الطاوالت ال

فیفي تشعر بتوتره لذا ھتفت یخرج إحدى سجائره و یشعلھا ؛ كانت 

  :في حیرة 

لھذه الزیارة و لكن  كنت متحمساً كثیراً .. ما بك یا جالل ؟  -

 .من الواضح أن ھناك ما یزعجك 

  

  :نفث جالل دخان سیجارتھ قبل أن یھتف 

 حسني شاب ممتاز .. الزلت متحمساً للزیارة .. بالعكس  -

.. جداً و أنا بالفعل أرغب في صداقتھ كما أن أختھ لطیفة 

 ما رأیك بھا ؟

  

  :ھتفت فیفي في جدیة 

و أظن أنھا ذكیة و مثقفة و إال لما .. ھي لطیفة بالفعل  -

أتظن أنھا قد فقدت .. حصلت على الدكتوراة رغم ظروفھا 

.. عموماً .. نظرھا قبل أم بعد حصولھا على الدكتوراة ؟ 

عمل في نفس المجال تقریباً نأظن أنني سأحب صداقتھا ؛ 

ال أدري .. ننا متقاربتان في السن ؛ لكن حسني ھذا كما أ

یبدو منفراً كثیراً بالنسبة لي مع أنھ .. لما ال أستلطفھ 

 .مھذب أو على األقل یتظاھر بالتھذیب 
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٤٥ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  :ھتف جالل في ضیق 

ال تحكمي علیھ كما .. ال تعرفیھ بعد لتحكمي علیھ یا فیفي  -

یا عزیزتي  اقرئیھ أوالً .. تحكمین على الكتاب من عنوانھ 

 .فربما یتغیر رأیك بھ 

  

  :لوت فیفي شفتھا ثم ھتفت 

؛ ال قرأتھ بالفعل و ھو مثیر لالھتمام .. بمناسبة الكتاب  -

یمكن وصفھ بأنھ تافھ أو ممل لكن ھذا ال یمنع من أن 

تجاري و ال یتناسب مع المحتوى و ال زال ال االسم 

 .یعجبني 

  

  :داعب جالل أنفھا و ھتف مازحاً 

كل شيء و أي شيء یتعلق بالخیانة من قریب أو بعید لن  -

كوني لطیفة مع .. یعجبك یا فیفي و كالنا یدرك السبب 

       أن عالقتي بھ بحسني إكراماً لخاطري فلدّي شعور 

لم یخطر  اً و قد تتخذ منحنًى جدید و بأختھ ستنمو و تستمر

 .على ذھني من قبل 

  

حسني و سونا لذا غیر قبل أن تسألھ فیفي عما یقصد أتى 

كانت سونا ترتدي سرواالً .. جالل مجرى الحدیث 

فصفاضاً و قمیصاً ناعم الملبس و سترة جلدیة أنیقة جداً 

  :جالل یبتسم و ھو یھتف في سرور جعلت 
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٤٦ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

فھذه الثیاب أیضاً من تصمیمي ؛ أنا .. أشعر باالطراء  -

 .سعید ألن لنا نفس الذوق یا دكتورة 

  

  :ھتفت ابتسمت سونا و 

 يظراً لظروفنفس الذوق فنباألحرى أنت و حسني لكما  -

؛ لكنني بت اآلن أعرف أعتمد علیھ كثیراً في اختیار ثیابي 

باھتمامھ بي ألنھ و إلى أي مدى أنا محظوظة بتوأمي 

و یمكنني القول أن ثیابي كلھا .. یختار لي دوماً األفضل 

قریب تقریباً من تصمیمك ألننا نشتري دوماً من معرض 

 .من ھنا و أفترض أنھ ملكك 

  

  : فخرھتف جالل في 

االسكندریة واحد من سبعة معارض أملكھا في القاھرة و  -

ت في رغم أن صناعة جدودي تركز.. و شرم الشیخ 

رت لنفسي المجال الذي الورقیات و النشر لكنني اخت

.. ؛ و أنِت ؟ یناسب مواھبي و أظن أنني أثبت نفسي بقوة 

النفس أم أن حسني ھو الذي شجعك على ھل تحبین علم 

 ھذه الدراسة ؟

  

  :ضحك حسني و ھتف 

الكلیة الحربیة لوالھا أللتحقت ب.. بل العكس ھو الصحیح  -

ھل قلت .. اً على الحدود ھنا أو ھناك و لكنت اآلن مرابط

 لك أنني أعشق ركوب الخیل ؟
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٤٧ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  

  :جالل إلى فیفي بطرف عینھ قبل أن یھتف نظر 

لیس لي في الخیل لكن فیفي فارسة .. ائع لكن ھذا ر.. ال  -

ربما یمكن أن تخوضا سباقاً معاً ذات .. ال یشق لھا غبار 

 .یوم فسیكون ھذا ممتعاً 

  

  :التفت حسني إلى فیفي و ھتف مبتسماً 

أنا سعید ألنني أخیراً وجدت قاسماً مشتركاً بیني و بین  -

نھ رغم أ.. اآلن لھذه المباراة اآلنسة فیفي و أتشوق من 

 .لیس من الكیاسة أن أتبارى مع فتاة و أھزمھا 

  

كانت فیفي صامتة طوال الوقت لكنھا اندفعت تھتف فجأة 

  :في حدة 

   حجة فارغة و ال معنى لھا ألن الفتاة ھي التي ستھزمك  -

الریاضة .. و تعلمك كیف یكون ركوب الخیل یا دكتور 

للجمیع و لیست حكراً على الذكور و أراھنك على أنني 

أستطیع أن أطعن غرورك الذكوري األعمى في الصمیم 

 .عندما أھزمك شر ھزیمة 

  

  :قھقھ حسني ضاحكاً بینما كتم جالل ضحكتھ و ھو یھتف 

الرجل یمازحك و یحاول أن یشاكسك .. رویدك یا فیفي  -

خذ الدكتورة نرید أن تأفحسب ؛ ال تكوني عدائیة فنحن ال 

  .یاً عنِك انطباعاً لیس حقیق
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٤٨ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  :نھضت فیفي و ھي تھتف في توتر 

أنا منزعجة قلیالً و أظن أنني ال أزال مشوشة من .. آسفة  -

 .الحادث و أفضل أن أنصرف 

  

  :نھضت سونا و ھتفت بسرعة 

یصبح بیننا لیس قبل أن نتناول الغداء معاً حتى .. ال و هللا  -

المشتل في قم یا حسني و خذ فیفي لتشاھد .. و ملح  عیش 

لدینا ھنا أنواع نادرة من الزھور .. الخلفیة الفیال حدیقة 

و یستطیع أن یعرفك على كل   زرعھا حسني بنفسھ 

حسني .. صلي زھرة منھا و خواصھا و موطنھا األ

موسوعة في الزراعة و أنا واثقة من أن أزھاره النادرة 

 .بین في اقتناء بعضھا في حدیقة بیتك ستعجبك و قد ترغ

  

  :نھض حسني بسرعة و ھو یھتف 

  ھل لدیِك مانع من أن نرفع .. سیسعدني ھذا كثیراً یا فیفي  -

آمل في صداقة عائلیة متینة بیننا و ال ألقاب .. األلقاب ؟ 

 بین األصدقاء ؛ ألیس كذلك ؟

  

  :ھتف جالل بسرعة 

ما .. كذلك یا فیفي ؟  و ھذا ما نأمل فیھ نحن أیضاً ؛ ألیس -

ھل یمكن أن .. أقصد سونا .. آسف .. سونا ؟ / د      رأي

نشرب بعض القھوة معاً حتى تنتھي فیفي من مشاھدة 

 المشتل ؟
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٤٩ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  

  :ھتفت سونا مبتسمة 

لدینا الكثیر من القھوة یا جالل و لكن لما ال نشربھا في  -

        أنا و حسني لدینا مكتبة قیمة جداً .. غرفة المكتب 

و ستعجبك كما أن لدّي مجموعة اسطوانات شدیدة الندرة 

 ھل تحب الموسیقى الكالسیكیة ؟.. و أظن أنھا ستعجبك 
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٥٠ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  الفصل التاسع

القلیل من القھوة و ھو یتأمل الكتب الموضوعة فوق ارتشف جالل 

  :أرفف المكتبة بترتیب أبجدي دقیق قبل أن یھتف 

العدد من الموسوعات و الكتب  لم أَر كل ھذا.. مدھش  -

ورث .. النادرة في مكتبة منزلیة من قبل عدا مكتبة أبي 

صناعة النشر عن أبیھ و جدوده حتى أنھ یحتفظ ببعض 

النسخ القدیمة المخطوطة بالید لبعض الكتاب المشھورین 

في مطلع القرن العشرین فقد كان جدي یحتفظ بالنسخ 

 .ار بطباعتھا الورقیة لكل الكتب التي قامت الد

  

  :جلست سونا على حرف المكتب و ھي تھتف مبتسمة 

قراءة الكتب متعة ال حدود لھا و على الرغم من انتشار  -

النشر األلكتروني لكن ال تزال للكتب الورقیة طعم خاص 

أحب ملمس الورق كما أنني كنت أحب قراءة .. أدمنھ 

الكتب ذات األوراق القدیمة و المھترءة أكثر من فاخرة 

 .قبل أن أفقد نظري .. أقصد .. الطبع 

  

  :التفت نحوھا جالل و ھتف في اھتمام 

 ھل فقدِت نظرك عن قریب ؟ -
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٥١ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  :أومأت سونا برأسھا إیجاباً و ھتفت 

  حدث ھذا فجأة .. وات تقریباً منذ عشر سن.. لیس تماماً  -

         ذات صباح  استیقظت.. تخیل .. و بدون مقدمات 

كان والدي .. و وجدِت نفسي ال أبصر حتى كف یدي 

لكنني أصبت  –رحمھ هللا  –طبیب عیون معروف جداً 

إحساسھ بالعجز عن .. بمرض نادر جداً و ال عالج لھ 

عنا حتى انتحر  و انطوى بعیداً عالجي أصابھ باإلكتئاب 

 .ھذا بشھور قلیلة  بعد

  

  :ھتف جالل في أسى حقیقي 

   أظن أن فقدك لوالدك كان مؤلماً خاصًة .. شيء محزن  -

 .و أنِت في ھذه الظروف و تحتاجین لدعمھ 

  

  :لمعت الدموع في عیون سونا و ھمست 

ھو الذي وقف معي حتى تعودت .. حسني كان یدعمني  -

أنا و ھو .. على وضعي الجدید و تقبلتھ و حتى إلى اآلن 

اخترنا دراسة علم النفس من قبل وفاة أبي المحزنة لكن 

ناس لنساعد ا.. وفاتھ ھي التي ألھمتنا بفكرة ھذه المصحة 

و قسوة الواقع و نعید تأھیلھم  على تقبل ضغوط الحیاة

ھنا في المكتبة رسالتي للدكتوراة ستجد .. لمواجھة الحیاة 

موضوعھا عن الدعم النفسي لذوي االحتیاجات الخاصة .. 

رسالتي الدكتوراة و الماجستیر الخاصین بـ و ستجد أیضاً 

 .حسني 
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٥٢ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  

تأمل جالل الكتب مرة أخرى قبل أن یبتسم و ھو یلتقط 

  :ھتف جالل ) .. كیف تخون زوجتك و تسعدھا ؟ (  كتاب

 رأتیھ ؟ھل ق.. جداً و مثیر للجدل اب جید ھذا الكت -

  

  :ضحكت سونا و ھتفت 

 أتخیل أنك تتحدث عن كتاب تمسك بھ في یدك و لكنني ال -

 ألیس لھذا الكتاب اسم ؟..  أجید التخمین 

  

  :ھتف جالل في خجل 

    كنت أتكلم عن كتاب .. آسف .. نسیت للحظة .. آسف  -

ني الكتاب یعجب..  )كیف تخون زوجتك و تسعدھا ؟ ( 

ھل .. و أنِت ؟ .. كثیراً لكن فیفي كرھتھ من عنوانھ 

أغلب الظن أنِك لم تفعلي فھو لیس .. آسف .. قرأتیھ ؟ 

 .مكتوباً بلغة بریل 

  

اقتربت منھ سونا دون أن تتعثر فقد كانت تعرف المكان 

عن ظھر قلب كما كان من السھل علیھا تحدید مكانھ من 

كن كفھا لمست أناملھ مدت یدھا لتلتقط الكتاب ل.. صوتھ 

للحظة قبل أن یترك لھا الكتاب و ھو یعتذر عن أنھ لم 

  :ھتفت سونا في بساطة .. یقصد لمسھا 

أنا الكفیفة ال أنت یا جالل و إذا كان .. لماذا أنت متوتر ؟  -

   على أحدنا أن یخجل أو یرتبك فالمفروض أن یكون أنا 
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٥٣ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

كوني كفیفة .. أنا أعرف ظروفي و أتوافق معھا .. و لكن 

مسألة لم تعد جدیدة بالنسبة لي كما أنھا ستدوم آلخر 

ألم یلفت .. دعنا في الكتاب .. عمري و یجب أن أتقبلھا 

 نظرك اسم المؤلف ؟

  

  :ضحك جالل و ھتف 

        تلقى أخاِك صفعة ال بأس بھا بسببھ .. ال تذكریني  -

أتعلمین .. و ستظل فیفي عدائیة نحوه بسبب تشابھ األسماء 

أخبرني أبي .. أوفق ؟  مأنني حاولت االتصال بالكاتب و ل

حتى اآلن رغم أن واحدة أنھ لم یلتقي بالكاتب و ال لمرة 

یتعامل مع أبي .. ھذا ثالث كتاب یقوم بنشره عن طریقنا 

م دوماً عن طریق محامي ما لدیھ توكیل رسمي إلبرا

؛ شيء غریب .. العقود معنا و إتمام التسویات المالیة 

حتى أنھ لم ینشر صورة شخصیة على .. ألیس كذلك ؟ 

من الواضح .. أو نبذة عن سیرتھ الذاتیة    ظھر الكتاب 

 .أنھ شخص شدید االنطواء أو شدید الغموض 

  

  :أشارت سونا إلى الغالف و ھتفت 

ت ضعیفاً جداً في لدیك مشكلة في الھجاء و یبدو أنك كن -

.. حسنى و لیس حسني / اسم الكاتب د .. اللغة العربیة 

حسنى صالح الموردي / د . .و لیس بالیاء    باأللف اللینة 

 .أنا .. 
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٥٤ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  :نظر إلیھا جالل في ذھول قبل أن یھتف 

ھل تسمحین لي بتسجیل إعجابي بالكتاب و انبھاري  -

 ؟بالكاتبة الرائعة 

  

یقصده جالل بكالمھ كان یلتقط  قبل أن تستوعب سونا ما

و یقبلھا بحرارة جعلت الدماء تندفع في شرایینھا قبل  كفھا

  :أن تسحب كفھا من بین أصابعھ القویة و ھي تھتف 

.. ھل یمكن أن نعتبر ھذا التصحیح اللغوي سراً بیننا ؟  -

و أنا لست أختك تشتعل كالجمر و لھا ردود أفعال عنیفة 

 .اتفقنا .. ة للتي حكى عنھا أخي مستعدة لتلقي صفعة مماثل

  

  :ھتف جالل مبتسماً 

اقبلي دعوتي لقضاء یوم الغد في .. اتفقنا و لكن بشرط  -

لتتبارى مع حسني و تریھ ستكون فرصة ألختي .. الھرم 

مھارتھا في الفروسیة و ستكون فرصة ألن نتحدث معاً 

قرأتھ و یعجبني و لكن ھناك .. عن الكتاب .. لوقٍت أطول 

لو تقدم .. مثالً .. النقاط أرغب في مناقشتھا معِك  بعض

.. شاب لخطبتك ھل ستسألینھ عن عالقاتھ قبل الزواج ؟ 

ت العابرة في حیاة أعرف أن معظم الفتیات یعتبرن العالقا

بیراً یجعلھن یتراجعن عن االرتباط بھ ألنھ أي شاب عیباً ك

لكن بمثابة مؤشر إلى أنھ لن یكون مخلصاً بعد الزواج و 

قد یجد المرء لدیِك مساحة .. لدّي شعور بأنِك مختلفة .. 

 .أخرى  و السماح لن یجدھا لدى فتاةٍ    من التفھم 
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٥٥ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  

أعادت سونا الكتاب إلى مكانھ على األرفف قبل أن تھتف 

:  

إذا تقدم شاب لخطبتي یجب أن تكون لدیھ مساحة كبیرة  -

فتاة في ظروفي لن تكون ھي .. من التفھم و الصبر 

الزوجة التي یفكر بھا رجل في عنفوان شبابھ و لھ الكثیر 

لم یكن شجاعاً جداً و یرغب في أكثر من  ما من العالقات

ألن الحیاة مع زوجة كفیفة مغامرة ؛ االستقرار مجرد 

و لن یرغب أحد في صعبة و غیر مأمونة العواقب 

 .خوضھا 
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٥٦ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  الفصل العاشر

   اي الذي أمامھ على الطاولة أخذ جالل یقلب السكر في قدح الش

و ھو یتأمل سونا في شرود ؛ یجلس معھا في ھذا المطعم منذ 

تكلما في .. ساعات و مع ھذا لم یشعر بالملل و ال للحظة واحدة 

     و الموسیقى التي تحبھا و كتبھا   دراستھا .. كثیر من األمور 

كما حدثھا عن حبھ و المصحة التي تشارك أخیھا في إدارتھا 

لصناعة األزیاء و خططھ المستقبلیة للتصدیر و اسمھ في عالم 

تصمیم األزیاء و الذي یرغب في أن یجعل لھ سمعة عالمیة و دار 

تي لو فكرة الزواج اتي یصر والده على أن یلزمھ بإدارتھا النشر ال

والده بھا طوال الوقت حتى ھدده أخیراً بأن یحرمھ من یطارده 

  .و یتبرأ منھ إذا لم یسمع لھ و یتزوج بسرعة ثروتھ 

ھل .. سألتك سؤاالً ال یستدعي كل ھذا الصمت الطویل  -

 و ذھبت أم أن اإلجابة صعبة لھذا الحد ؟  تركتني 

  

كانت تضحك حتى ھكذا ھتفت سونا عندما طال صمتھ ؛ 

فكر في أنھا أكثر .. استطاع أن یَر بریق أسنانھا البیضاء 

 كما أنھا أكثرھن رقة  فتاة عرفھا في حیاتھاالً من أیة جم

 ابتسم .. أو على األقل ھذا ما یشعر بھ و ثقافة و خفة دم 

  :و ھتف 

 .ال أعرف كیف أجیبھ في الواقع .. السؤال فعالً صعب  -
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٥٧ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  :ھتفت سونا مازحة 

ألیس لدیك سبب یجعلك تشعر بالنفور من فكرة ! .. لما ؟ -

و إال ألطعت .. مستحیل طبعاً .. الزواج في حد ذاتھا ؟ 

والدك و حاولت البحث عن فتاة مناسبة و أنا واثقة من 

والدك نفسھ قد تكون لدیھ قائمة طویلة من .. أنھن كثیرات 

 .المرشحات سیسعده أن یعرضھا علیك 

  

  :د في ترد جاللھتف 

سبب ال أستطیع أن أصارح والدي بھ .. لدّي سبب یا سونا  -

و ال یمكنني أن أشرحھ ألختي حتى أنني لست واثقاً من 

لنقل . .أنني أرغب في أن أتحدث عنھ من األساس و لكن 

نھ لن یكون بھذه أنِت بالذات ع أنِك مختلفة و الحدیث معكِ 

 .عوبة الص

  

  :تنھدت سونا قبل أن تھمس 

و ھل ترید أن تحدثني عنھ باعتباري صدیقة أم بحكم  -

 مھنتي ؟ 

  

  :جالل للحظة قبل أن یھتف صمت 

شخص الوحید الذي أرغب في أن أكون البل باعتبارك  -

ال أثق في النساء یا .. واضحاً معھ و أعرف أنھ سیفھمني 

   و على عكس توقعاتك و على عكس اعتقاد أبي .. سونا 

معھم لیس في حیاتي طابور من  و أختي و جمیع من أعمل
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٥٨ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

في مھنتي أتعامل مع .. العشیقات و ال حتى عشیقة واحدة 

الكثیر من الجمیالت و ال أدعي أنني لم أفكر كثیراً في 

.. خوض مغامرة مع أیة واحدة منھن لكنني كنت أتراجع 

       اإلخالص ركن أساسي في الحب و ھو عماد البیت 

طوال الوقت أن أقع في حب  أخشىأنا .. و األسرة و أنا 

 .امرأة خائنة تغدر بي و تخذلني 

  

 مدت سونا یدھا لتبحث عن كوب العصیر قبل أن تلتقطھ 

و تشرب جزءاً منھ ؛ فكر جالل في أن حدیثھ جعلھا تتوتر 

فضفضة الناس رغم أن مھنتھا تجعلھا معتادة على سماع 

بمخاوفھم و عواطفھم لكن سماع ھذا منھ مس عواطفھا 

  :ھمست سونا .. بشكل شخصي و كان ھذا یزعجھا 

أي شخص سواء كان .. كلنا معرضون للخذالن یا جالل  -

صدیقاً أو حبیباً أو حتى األخ الذي قد ولدتھ أمك قد یخذلك 

      ھذه ھي سنة الحیاة لألسف .. في وقٍت من األوقات 

  تتسم بالصدق طبیعتنا كبشر .. و علینا أن نتعایش معھا 

نجمع .. و الكذب ؛ الحب و الكره ؛ اإلخالص و الخیانة 

كل النقائض في الطبیعة البشریة لكن ما یطفو على السطح 

.. نكون علیھ بالفعل ال أكثر و ال أقل ھو ما نرغب في أن 

كن أن ال یم.. مخاوفك یجب أن یكون لھا أساس .. عموماً 

البد .. ثم .. كھا تتحكم بك و تصبح حكماً على الجمیع رتت

 ..لذا .. من أن یكون لھا سبب 
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٥٩ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  :صمتت للحظة قبل أن تھمس 

ھل یمكن أن أسألك من ھي المرأة التي جرحتك على ھذا  -

 حبیبة قدیمة ؟.. النحو ؟ 

  

  :صمت جالل كثیراً قبل أن یھمس في توتر 

أنا .. السؤال بالذات یا سونا ال أستطیع اإلجابة عن ھذا  -

 .آسف 

  

  :تلفت جالل حولھ قبل أن یردف 

كم من الوقت قد .. ألم یتأخر حسني و فیفي قلیالً ؟  -

 !یستغرقھ سباق الخیل على كل حال ؟

  

  :نھضت سونا و ھتفت 

 .دعنا نذھب للبحث عنھما .. أنا أیضاً قلقة علیھما  -

  

  :نھض جالل و ھتف بسرعة 

ري ھنا حتى ال تتعرضي لحرارة الشمس ظانت.. ال  -

حاول االتصال علیھما رغم أس.. الحارقة خارج المطعم 

قد تكون الشبكة متاحة خارج .. أنھ ال شبكة في ھاتفي 

  .انتظریني .. المطعم 

  

كان حسني ینطلق بفرسھ بكل سرعتھ و ھو یتأمل فیفي 

؛ كان یفكر في أنھا التي سبقتھ بفرسھا بمسافة قصیرة 
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٦٠ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

ة بالفعل و تجید امتطاء الخیل و كأنھا ولدت على ماھر

ظھر الفرس لكنھا ال تحسن الحكم على قدرات فرسھا جیداً 

حتى أنھ كان یشعر بأن فرسھا و تحملھ فوق طاقتھ بكثیر 

    ھوري ھا في أیة لحظة لذا نداھا بصوٍت جقد ینھار تحت

  .و طالبھا بالتوقف لكنھا تجاھلت نداءه 

  

بالفرس بكل طاقتھا و لكن بنصف عقلھا  تنطلقكانت فیفي 

فقد كان النصف اآلخر شارداً في الرجل الذي ظھر في 

و جعلھا تشعر بعواطف كانت تعتقد أنھا لم  حیاتھا فجأة

كانت روحھا تئن تحت وطأة جرح لم .. تعد موجودة 

و كان فكرھا تائھاً في .. یندمل بعد و ال تستطیع أن تنساه 

لیھا والدھا خاصًة عندما تشاجر المتاھة التي فرضھا ع

معھا ھذا الصباح و قال بأنھ قد اتفق بالفعل مع والد باسم 

  .على حفل الخطبة و ال ینتظر سماع قرارھا 

  

    صرخ حسني باسمھا في ذعر عندما تعثر فرسھا فجأة 

و سقط على األرض و ھو یلقي جسدھا الذي ارتطم 

  ..بالرمال بقوة قبل أن یتدحرج علیھا 

  

.. أوقف حسني فرسھ و قفز من فوقھا و اندفع نحو فیفي  

حملھا بین ذراعیھ و ضمھا إلى صدره و ھو یھتف في 

  :لھفة 

 ھل أنِت بخیر ؟ -
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٦١ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  

تحملت حادثاً مماثالً منذ أیام قلیلة و ال .. لم تكن بخیر 

زالت الكدمات تؤلم جسدھا و قد كان األمر ھذه المرة أكثر 

تحمل في قلبھا ألماً دفیناً ال تستطیع أن تخبر .. ألماً و مذلة 

التي تطل من عیني حسني أحداً عنھ لكن نظرة الحنان 

 جعلت الدموع تنسكب من عیونھا دون أن تنجح في 

  .كبحھا 

  

فحصھا حسني بسرعة و تأكد من أنھا لم تصب بكسور 

قبل أن یحملھا فوق فرسھ و یعود بھا إلى حیث كان جالل 

نظر جالل إلى وجھ أختھ الذي أغرقتھ .. یبحث عنھما 

الدموع في قلق قبل أن یحملھا إلى سیارتھ و یعود بھا إلى 

  .البیت و ھي صامتة 
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٦٢ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  الفصل الحادي عشر

كانت لیلة عرض األزیاء التي یجھز لھا جالل منذ بضعة أشھر 

و حافلة ؛ اعتادت فیفي على حضور العرض رغم أنھا  لیلة ھامة 

لم تكن مھتمة بمثل ھذه األمور لكنھا ھذه المرة بالذات لم تكن 

وحدھا فقد كان من الطبیعي أن یحضر باسم العرض معھا خاصًة 

قبلت بالخطبة بل و أكثر من ھذا بعد أن استسلمت لرغبة والدھا و 

  .فقد تم عقد قرانھما منذ أیام 

كان باسم متحمساً لعرض األزیاء و قال أنھا فرصة لتختار فیفي 

ثوب العرس لكن فیفي لم تكن متحمسة فھي لم تكن ترغب في 

من األساس حتى أنھا كانت تتمنى في أعماقھا التفكیر في العرس 

و ھو الشيء الذي .. أن تستطیع تأجیل ھذه الخطوة إلى آخر العمر 

  .كانت واثقة من أن والدھا و باسم لن یسمحا لھا بتحقیقھ 

حسني منذ لمحت فیفي التوأم القادم نحوھا فارتجفت ؛ لم تقابل 

تى أنھ عندما أتى بضعة أسابیع عندما كانا في ذلك السباق معاً ح

بأنھا لزیارتھا في الفیال لیطمئن علیھا طلبت من الخادمة أن تخبره 

حتى عقد قرانھا تم في ھدوء و بدون .. نائمة و رفضت مقابلتھ 

حفل نزوالً على رغبتھا فقد كانت تخشى أن یدعوه جالل للحضور 

  .و ھي لم تكن ترغب في مواجھتھ 

في الزحام لكنھا استدارت  تركت فیفي خطیبھا و حاولت أن تتوه

     لوم فجأة لتجد حسني على بعد خطوة منھا و ھو ینظر لھا في 
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٦٣ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

ال یستطیع أن یدعي أن .. و كأنھا بالفعل قد تخلت عنھ و خذلتھ 

معرفة سطحیة لكنھا في قرارة نفسھا بینھما ما ھو أكثر من مجرد 

 كانت تعرف أن الشرارة التي اشتعلت في قلبھا منذ تسلل إلى

لكنھا لم تكن مستعدة .. لم تشتعل في قلبھا ھي فحسب حیاتھا 

جرحھا الحب من قبل بال رحمة .. للوقوع في أسر الحب من جدید 

  .و ھي لم تكن مستعدة لطعنة جدیدة 

 .مبروك  -

  

و جف قالھا في مرارة جعلت الدموع تلمع في عیونھا 

  :حلقھا و لم تجد ما تقولھ بینما أردف حسني 

 !بالتھدید ؟.. والدك بالرضوخ لرغبتھ ؟ كیف أقنعك  -

  

أرادت أن تقول لھ بأنھ ھو السبب في أنھا تتصرف 

طت نفسھا في عالقة ال تعرف كیف رو و    كالمجنونة 

 .. بدأتھا و ال كیف ستنھیھا لكنھا لم تستطع أن تفعل 

  :ھتفت 

وافق أخیراً على أن یترك إدارة دار النشر .. بل بالرشوة  -

أیأس من أن جالل و ھي خطوة كنت قد بدأت لي بدالً من 

 .تحقیقھا 

  

  :ھتف حسني في مرارة 
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٦٤ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

یسعدني أنِك قد نجحِت أخیراً في تحقیق .. ھنیئاً لِك .. فعالً  -

القلب دماء اً بضخممحتى لو كان الطریق إلیھا .. أھدافك 

 .الذي سحقتیھ بقدمیِك 

  

جلس في المقعد الذي حجزه جالل .. ابتعد حسني عنھا 

بینما ظل المقعد المخصص ألختھ ألجلھ في الصف األول 

شاغراً ؛ جلست فیفي بجوار باسم و ھي تتساءل أین ھي 

انشغل بھا سونا و لم تكن تعلم أنھا تقف مع جالل الذي 

عن التركیز في التفاصیل الصغیرة التي یتابعھا في العادة 

  .. روج العارضات إلى المسرح قبل خ

  

كانت سونا تشعر بالسعادة الھتمامھ بھا و ھي تھتف في 

  :ارتباك 

ال ریب من أن لدیك الكثیر من األمور .. أنا أشتت انتباھك  -

  .ي یجب أن تتابعھا بنفسك اآلن تال

  

  :ھتف جالل في حنان 

أھم ما .. أتعرفین یا سونا ؟ .. لیس لدّي ما ھو أھم منِك  -

.. ا العرض ھو ذلك الثوب الذي على یمینك في ھذ

تحسسیھ أرجوِك ألن رأیك بھ ھو أھم شيء بالنسبة لي في 

 .ھذه اللحظة 

  



  روایـــــــــــــــــة                 كیف تخون زوجتك و تسعدھا ؟                      
 

٦٥ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

        لمست بیدھا كل جزٍء منھ .. تحسست سونا الثوب 

و تخیلت كل تفاصیلھ و للحظة توھج وجھھا و ھي تتمنى 

لو أنھا تستطیع أن ترتدیھ لكنھا فكرت في أن ھذا الثوب 

ت قد یكون أمالً بعیداً و لن یتحقق قبل أن یھمس ابالذ

  :جالل 

صنعت منھ قطعة واحدة فحسب .. ھذا الثوب لیس للبیع  -

و إذا كانت ترغب في أن .. ألجمل فتاة رأیتھا في حیاتي 

و تخرج معي إلى یراه الناس اللیلة فعلیھا أن ترتدیھ اآلن 

ھل .. ألھا المسرح ألنني أرید أن یسمعني الجمیع و أنا أس

 تقبلین الزواج مني ؟

  

لم یكن لدیھا ما تقولھ .. ترقرقت الدموع في عیون سونا 

  :لكن جالل أمسك بالثوب و ھو یردف 

و حتى أبي .. طلبت یدك من حسني و ھو ال مانع لدیھ  -

یعلم بأنني سأحقق لھ اللیلة رغبتھ التي تجاھلتھا ألكثر من 

جمیعنا ننتظر سماع كلمة .. خمسة عشر عاماً كاملة 

 فھل ستبخلین بھا علّي ؟؛ واحدة منِك یا حبیبتي 

  

  :ارتجفت سونا و ھي تھمس 

 .أنا كفیفة .. جالل أنا ! .. حبیبتك ؟ -
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٦٦ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  :التقط جالل كفھا و لثمھا في حنان قبل أن یھتف 

في حیاتي لم تمس .. عیوني ستكفینا لنرى العالم بھا معاً  -

لم أعرفك إال منذ .. امرأة شغاف قلبي سواِك یا سونا 

أسابیع قلیلة لكنني نادم على كل لحظة مرت من حیاتي 

ي إلیِك حتى أنني ال أصدق نقلبي یشد.. بدون أن تنیریھا 

.. تزوجیني یا سونا .. أن أعیش للیلة أخرى بدونك 

ضاع من العمر الكثیر قبل أن .. اآلن .. یلة لجیني التزو

و لن أسمح بأن تضیع لحظة أخرى من حیاتي ھباءاً  ألقاكِ 

 .بدونك 

  

كان جمیع الحضور یتابعون العارضات الالتي یظھرن 

على المسرح تباعاً بینما فیفي غارقة في أفكارھا حتى أن 

ما باسم فقد حماسھ في الحدیث عن جمال المعروضات عند

الحظ أنھا ال تسمعھ و الذ بالصمت بینما عیون فیفي معلقة 

خطواٍت منھا و ھو یعرف كم  دبالشاب الذي جلس على بع

.. ؟ تألم و ال یدري ھل ھو غاضب منھا أم مشفق علیھا ت

فقد كان یعلم بأنھا عندما جرحت قلبھ ذبحت قلبھا بال 

أو رحمة و لم یكن بیده ما یستطیع أن یفعلھ كي یداویھا 

  .یخفف عنھا 

  

صفق الجمیع بقوة عندما خرج جالل إلى المسرح و قد 

بعد أن ارتدت ثوب الزفاف الذي  نىتعلقت بذراعھ حس

كانت تسیر على المسرح في ثقة .. صنعھ خصیصاً ألجلھا 
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٦٧ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

    و ھي تعرف أن جمیع العیون قد تعلقت بھا لكن قلبھا 

كع على ھا كان معلقاً بالرجل الذي رنیاك و عقلھا و كل

قدمیھ أمامھا فجأة و وضع في أصبعھا خاتم الزواج قبل 

  :أن یقبل كفھا و یھمس 

 .أحبك بكل كیاني .. أحبك یا سونا .. أحبك  -
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٦٨ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  ي عشرناثالفصل ال

ال تدري لما تتألم على .. في فراشھا و ھي تبكي بشدة  جلست فیفي

ھذا النحو منذ انتھى عرض األزیاء و عادت إلى الفیال مع والدھا 

وحدھما بینما ذھب جالل إلى الفندق الذي حجز بھ جناح 

العروسین لیقضي بھ شھر العسل مع حبیبة قلبھ التي عقد قرانھا 

ألزیاء بما فیھم على المسرح و أمام جمیع من حضروا عرض ا

  .الصحفیین و القنوات الفضائیة 

كانت حافظة الصور ملقاة على فراشھا و ھي تنظر لھا في ألم قبل 

  :أن تھمس 

فما الذي تبقى ؛ وعدتني بأن نعیش معاً في سعادة إلى األبد  -

ال أنت معي و ال السعادة التي حلمنا .. من وعودك لي ؟ 

ن األلم الذي غرستھ و ال أنا قادرة على أن أتحرر مبھا 

.. نني لم أعد أكرھك إحتى بل أنا لم أعد أحبك .. في قلبي 

الحب .. لكنني ال أستطیع أن أتخَط طعنة الغدر و الخیانة 

الذي جمع بیننا لسنوات طویلة لم یمنعك من أن تذبحني بال 

الحب الذي ال أرید أن أستسلم لھ اآلن ھو الذي .. رحمة 

قلبي لن یتحمل .. مرة بال رحمة جعلني أذبح قلبي ھذه ال

طعنتین و كل الحب الذي في العالم لن یستطیع اآلن أن 

 .یشفیني 
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٦٩ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

ه الكوابیس نوم تمأل.. ظلت فیفي تبكي حتى غلبھا النوم 

       نھا قد استیقظت و ھي تلتقط أنفاسھا بصعوبة حتى أ

و لم تستیقظ من تلقاء نفسھا بل  و العرق یغرق وجھھا 

  :في ذعر  التي ھتفتادمة أیقظتھا الخ

أبوِك فاقد الوعي في غرفة .. أفیقي یا آنسة فیفي أرجوِك  -

  .و ال أعرف كیف أتصرف   المكتب 

  

قفزت فیفي من الفراش و قد تبخر النعاس من عینیھا ؛  

نزلت مسرعة إلى غرفة المكتب و حاولت أن تفیق والدھا 

قبل بال جدوى ؛ التقطت الھاتف و اتصلت على اإلسعاف 

تراجعت قبل أن تفعل .. أن تفكر في االتصال على أخیھا 

تزوج منذ ساعات و ال یمكن أن تباغتھ اآلن بھذا الخبر .. 

لم تفكر مرتین قبل أن تتصل على حسني الذي وجدتھ .. 

في انتظارھا أمام باب المستشفى ما إن توقفت بھا سیارة 

  .اإلسعاف ھناك 

  

لم یصب بھكذا إغماءة تعرف أن والدھا .. كانت مذعورة 

من قبل و لم یكن یعاني من أي مرض رغم سنوات عمره 

و قلبھا ینبئھا بأن التي شارفت السبعین لكن السن لھ أحكام 

ھذه لیست إغماءة عادیة لذا باءت كل محاوالت حسني 

  .لتطمینھا بالفشل 
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٧٠ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

كان حسني یتفھم أنھا لم تستطع االتصال على أخیھا ؛ و لم 

بینما كان األولى بھا االتصال صلت علیھ ھو یسألھا لما ات

على خطیبھا فقد كان یدرك جیداً أن خوفھا على والدھا 

و مھزوزة و ھذا جعلھا أفقدھا توازنھا و جعلھا ضعیفة 

تلجأ إلى الشخص الذي سیجعلھا تشعر باألمان بالفعل ال 

و فقدان بالشخص الذي ورطت نفسھا معھ في لحظة عناد 

  .توازن 

  

ھم الطبیب بعد الكثیر من الوقت و كان مجرد خرج إلی

النظر إلى وجھھ یجعل قلب فیفي یسقط في قدمیھا و جف 

مفھومة و ھي حلقھا حتى أن صوتھا خرج كحشرجة غیر 

  :تھمس 

 ھل أبي بخیر ؟ -

  

  :ھتف الطبیب في حزم 

أمرت بوضعھ في .. أنا آسف و لكن حالتھ لیست مستقرة  -

    ة حتى تتحسن الحالة ممنوعالعنایة المركزة و الزیارة 

 . و نطمئن علیھ

  

تحدث حسني مع الطبیب للحظات على حدا قبل أن 

  :ینصرف الطبیب و یلتفت حسني إلى فیفي ھاتفاً 

بعض  یجب أن أنھِ .. ائق فحسب قسأتركك لعشر د -

لما ال .. اإلجراءات في مكتب الدخول و الحسابات 
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٧١ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

ن األفضل لو أنِت شاحبة و م.. تنتظریني في المقھى ؟ 

 .شربِت بعض العصیر قبل أن تفقدي وعیك 

  

  :تمسكت فیفي بیده و ھتفت في توسل 

ھل أبي .. ال تذھب قبل أن تصارحني بالحقیقة أرجوك  -

 یحتضر ؟

  

  :و ھمس في حنان ربت حسني على یدھا ؛ 

أنا واثق .. سیكون بخیر .. والدك بخیر .. ال ؛ اطمئني  -

لراحة و للكثیر من من ھذا ؛ ھو فقط یحتاج لبعض ا

 .الدعاء 

  

  :ھمست في ذعر 

 ما الذي أصابھ بالضبط ؟ -

  

  :تردد حسني للحظة قبل أن یھتف 

نقلتیھ إلى .. جلطة في المخ لكن األطباء نجحوا في إذابتھا  -

المستشفى قبل فوات األوان و الحمد � و أنا واثق من أنھ 

   عة لكنھ لن یحب أن یراِك سیسترد وعیھ و عافیتھ بسر

إذا لم ترغبي في الذھاب إلى .. ھذه الحالة  و أنِت على

اجلسي ھنا قلیالً حتى أنھي اإلجراءات .. المقھى فال بأس 

 .و أحضر لِك العصیر 
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٧٢ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

عندما ابتعد حسني عنھا و اختفى من أمام نظرھا شعرت 

حتى أنھا قد جلست إلى أقرب مقعد بأن قواھا قد خارت 

كانت تبكي .. د وعیھا بالفعل و كأنھا ستفق و ھي تبدوإلیھا 

  :في حرقة عندما اقترب باسم منھا و ھو یھتف في جفاء 

عرجت على الفیال و أخبرتني الخادمة بأنني سأجدك ھنا  -

ال أستغرب ما حدث لوالدك بعد ما نشر في كل .. 

 .الصحف الصباحیة 

  

  :ھمست فیفي في حیرة 

 ما بھا الصحف ؟! .. الصحف ؟ -

  

  :في وجھھا و ھو یھتف في حدة ألقى باسم الجریدة 

 .اقرئي بنفسك  -

  

  :أمسكت فیفي بالجریدة و قرأت بھا 

معروفة القبض على شبكة دعارة تدیرھا سیدة مجتمع  -

كانت زوجة لصاحب دار نشر كبیرة و ابنتھا أستاذة 

 .جامعیة 

  

فیفي تحدق في الجریدة و ھي ال تستطیع استیعاب ما ظلت 

  :تقرأه بینما ھتف باسم 

ذكرت الحروف األولى من أسامیكم فحسب لكن  الجریدة -

أنا اتصلت بالصحفي الذي .. ھذا لن یمنع الفضیحة یا ھانم 
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٧٣ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

؛ نشر الخبر بنفسي و تأكدت من أنھ لیس تشابھاً لألسماء 

تلك المرأة ھي أمك فعالً و ال یشرفني أن تكون ھذه المرأة 

 .اللعینة جدة أوالدي 

  

  :ده و ألقاه أرضاً و ھو یھتف خلع باسم خاتم الزواج من ی

 .أنِت طالق  -
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٧٤ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  عشر ثالثالفصل ال

عندما عاد حسني بعد دقائق قلیلة و ھو یحمل علبتین من العصیر 

وجد فیفي جالسة أمام غرفة العنایة المركزة و الجریدة ال في یده 

على األرض عند و خاتم الزواج الذھبي یلمع     تزال في یدھا

حاول أن یتحدث معھا لكن بدا من .. قدمھا بینما ھي ذاھلة 

  .الواضح أنھا ال تسمعھ بینما كان جسدھا بارداً كالثلج و یرتجف 

بعد ساعة تقریباً كان جالل یدخل إلى المستشفى و ھو یتلفت حولھ 

  :في ذعر بحثاً عن حسني الذي أسرع نحوه و ھو یھتف 

.. و لكن لم یكن أمامي سوى ھذا آسف ألنني اتصلت بك  -

 سونا ؟  أین

  

  :ھتف جالل في لھفة 

  و ما ھي حالتھ.. أین أبي یا حسني ؟ .. تركتھا في الفندق  -

 بالضبط ؟

  

  :حسني في أسى ھتف 

   حالتھ لم تستقر بعد .. لألسف والدك في العنایة المركزة  -

أصابتھ جلطة .. و الزیارة ممنوعة بأمر الطبیب المعالج 

ربنا .. بالمخ و تمت إذابتھا و الحمد � لكن في سنھ ھذا 

 .یستر 
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٧٥ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  :لمعت الدموع في عیون جالل و ھو یھتف 

لم أره سعیداً كما رأیتھ لیلة .. لكنھ كان بخیر یا حسني  -

ھل یمكن أن تكون .. أمس و أنا أعقد قراني على سونا 

  الفرحة المفرطة ھي السبب فیما حدث لھ ؟

  

  :ة قبل أن یھمس تردد حسني للحظ

ھناك خبر منشور في ھذه الجریدة و أظن أنھ .. ال أظن  -

 .السبب فیما حدث لھ 

  

التقط جالل الجریدة و قرأ ما جاء بھا قبل أن یشحب وجھھ 

بشدة ثم طوى الجریدة و التفت إلى حسني و ھو یھتف في 

  :توتر 

 ھل قرأت ھذا الخبر ؟.. أین فیفي ؟  -

  

  :من جیب سترتھ و ھتف أخرج حسني الخاتم الذھبي 

وجدت خاتم باسم و ھذه الجریدة معھا و لھذا اتصلت علیك  -

أصابتھا صدمة عصبیة و قد حقنتھا .. فیفي لیست بخیر .. 

 .بمھدئ و یمكنك أن تراھا 

  

لى غرفة فیفي ؛ كانت ال تزال ذھب جالل مع حسني إ

لمة للمھدئ و غائبة عن الوعي فمسح جالل بیده مستس

حنان قبل أن یلتفت إلى حسني ھاتفاً في  على شعرھا في

  :قلق 
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٧٦ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

 ھل ستكون بخیر ؟ -

  

  :تنھد حسني في أسى قبل أن یھتف 

و ال یمكن الجزم اآلن بمتى سیمكن أن .. لیس بسرعة  -

من الواضح أن باسم فاجأھا بالخبر .. تتجاوز صدمتھا 

و كما علمت منك سبق لھا اإلصابة بانھیار  بطریقة قاسیة

وات و ال أظن أنھا قد تعافت من آثاره عصبي منذ عدة سن

 .حتى اآلن 

  

 مسح جالل الدموع التي انھمرت على أھدابھ قبل أن 

  :یھتف 

.. فیفي لم تكن تعلم بأن أمھا ال زالت على قید الحیاة  -

خرجت من حیاتنا عندما كانت فیفي في الثالثة من عمرھا 

أو تحاول رؤیتھا بعد أن حكمت لھا  و لم تسأل عنھا

عندما كانت صغیرة كانت تبكي كثیراً .. المحكمة بالطالق 

و تسأل عنھا طوال الوقت و لم تكف عن السؤال إال عندما 

كنت أرى دوماً أنھا كذبة قاسیة .. أخبرھا أبي بأنھا ماتت 

لكنني لم أحاول أن أخبرھا بالحقیقة ألنني اعتقدت دوماً أن 

و لم أكن أعلم .. و تجاھلھا لھا أكثر قسوة ا عنھا تخلي أمھ

 .أن المسكینة ینتظرھا ما ھو أشد قسوة بكثیر 
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٧٧ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  :زفر حسني في حرارة قبل أن یھتف 

ل و أظن ما تقولھ اآلن یجعل المشكلة أكثر تعقیداً یا جال -

ال أنصح ببقاءھا .. تھاون  أن وضع فیفي لن یحتمل أي

للتعامل  ةالمستشفى ھنا لیست مؤھلھنا في المستشفى ألن 

و عودتھا لفیال والدك ستزید األمر ؛ مع المشاكل النفسیة 

و فضول سوءاً ألنھ سیجعلھا معرضة لتطفل الصحفیین 

و سیرغبون في التأكد من  وا الخبرؤمعارفكم الذین قر

نفسي یجعلھا  دعمو  فیفي تحتاج إلى جو ھادئ.. حقیقتھ 

لذا أظن أن علینا تتأقلم مع ما مرت بھ و تتجاوز محنتھا 

ھذا إذا لم .. نقلھا إلى مصحة التأھیل النفسي التي أدیرھا 

 .یكن لدیك مانع في أن أتولى أنا و سونا عالجھا 

  

  :ھتف جالل في تردد 

أنھ لن یكون صعباً أن تتولى أنت بالذات عالجھا ؟ أتظن  -

یا حسني و أدرك جیداً أنا لست أعمى .. آسف و لكن .. 

و أظن أنك اآلن أن فیفي مشوشة منذ دخلت إلى حیاتنا 

  .فتح لھ قلبھا و تشكي لھ وجیعتھا آخر شخص یمكن أن ت

  

  :صمت حسني للحظة قبل أن یھتف في صدق 

لكنني أیضاً أكثر شخص في ھذا العالم تھمھ .. لدیك حق  -

امنحني فرصة واحدة .. و یرغب في رعایتھا  فیفي

و إذا رفضت یدي الممدودة لھا أعدك  ألساعدھا یا جالل
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٧٨ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

بأنني لن أفرض نفسي علیھا و سأتنحى عن طریقھا تماماً 

 .حالتھا تستطیع سونا أو أي طبیب تختاره أنت تولي  حتى

  

  :فكر جالل طویالً قبل أن یھتف 

         فكرة نقل فیفي إلى المصحة ال بأس بھا .. فلیكن یا حسني  -

لكنني أرید أن .. بمجرد أن تستعید وعیھا و سأنفذھا 

تالزمھا سونا و تراعیھا بنفسھا لذا سأكون شاكراً لك إذا 

قبلت استضافتي في غرفة زوجتي لعدة أیام حتى تستقر 

لنساعد حالة أبي و یقرر ھو بنفسھ ماذا علینا أن نفعل 

 .فیفي على اجتیاز محنتھا 

  

قبل أن  رن جرس ھاتف جالل فنظر إلى الشاشة للحظة

؛ كانت سونا ترید أن تطمئن علیھ و على یتلقى المكالمة 

  :حالة أبیھ فھتف في حزم 

آسف یا .. حالتھ سیئة و حالة فیفي قد تكون أسوأ یا سونا  -

نني لن أستطیع أن آخذك إلى رحلة و لكن یبدو أ  حبیبتي 

.. شھر العسل التي وعدتك بھا قبل أن تمر ھذه الظروف 

       لیل آلخذك إلى فیال مصر الجدیدة بعد ق سأمر علیكِ 

 .انتظریني .. و سأشرح لِك كل شيء عندما أراِك 

  

  :حسني و یھتف أنھى جالل المكالمة قبل أن یلتفت إلى 

إذا كنت أنت أو سونا ستتولیان عالج فیفي فأظن أن ھناك  -

الكثیر من األمور التي تتعلق بطالقھا األول یجب أن تكون 
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٧٩ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

لذا ما رأیك في أن نمر بالعنایة .. لكما واضحة بالنسبة 

على أبي ثم نذھب إلى المقھى  المركزة أوالً لنطمئن

و أجیب على كل األسئلة التي ترغب  لنشرب بعض القھوة

 .في طرحھا 
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٨٠ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  عشر رابعالفصل ال

وقف جالل في الشرفة و ھو یدخن سیجاراً في شرود عندما 

ذراعیھا و تركت رأسھا یستند باقتربت منھ سونا و أحاطت خصره 

ھره و ھي تتنھد ؛ التف جالل نحوھا و أحاطھا بین ذراعیھ إلى ظ

  :و قبلھا في حرارة قبل أن یھمس 

ال أرغب في أن تكون األمور على غیر .. آسف یا حبیبتي  -

 .ما كنا نشتھي لكنِك تعرفین أن ھذا لیس بیدي 

  

  :ھمست سونا في حنان 

ھناك في العالم ما ھو أجمل من نحن معاً یا جالل و لیس  -

ثم إن األمور لیست بالسوء الذي تبدو علیھ ؛ حالة .. ھذا 

والدك أصبحت مستقرة كما یقول األطباء و قد خفت 

يء أما فیفي فأنا شاحتماالت الخطورة على حیاتھ بعض ال

عفیفة .. واثقة من أنھا ستجتاز صدمتھا بأسرع مما نتوقع 

ستعرف كیف تتخطى و مجروحة لكنھا لیست ھشة 

 .تتجاوز محنتھا جرحھا و 

  

  :ھتف جالل في أسى 

الفضیحة التي .. لیس بالسھولة التي تتحدثین بھا یا سونا  -

ة التي قطمت ظھر البعیر كما شلم تكن بالحسبان ھي الق

عفیفة كانت على شفا االنھیار من قبلھا بكثیر .. یقولون 

ربتھا المرة مع تج.. لكنھا كانت تحاول أن تتماسك و تقاوم 



  روایـــــــــــــــــة                 كیف تخون زوجتك و تسعدھا ؟                      
 

٨١ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

حازم سممت حیاتھا و نذالة باسم معھا اآلن زادت الطین 

بلة و ال أظن أنھا ستتحمل جرح طالقھا للمرة الثانیة بھذه 

ما كان علیھ أن یورطھا في .. سامحھ هللا أبي .. البساطة 

نصحتھ بأن یؤجل عقد القران .. ھذا الزواج من األساس 

؛ كان یرید أن یضعھا إلى حفل الزفاف لكنھ لم یسمع لي 

أمام األمر الواقع و یجبرھا على إكمال الطریق الذي 

و لم یكن یدري أنھ یھدم آخر ذرة في قدرتھا    اختاره لھا 

 .على التماسك و المقاومة 

  

  :ھتفت سونا في قلق 

أعني أنھا قد تكون .. مسألة الطالق ھذه ھل ھي نھائیة ؟  -

تماماً عندما مجرد انفعال مؤقت من باسم و تتالشى 

 .یستوعب الصدمة 

  

أطفأ جالل بقایا السیجارة التي أحرقت أصابعھ قبل أن 

  :یھتف في ضیق 

تكلمت معھ و اتفقنا على أن أذھب معھ إلى المأذون غداً  -

رغم صعوبة األمر أنا واثق من أن ھذا .. لنوثق الطالق 

عفیفة ال تحب باسم و ال ترغب في ھذا .. ھو الصواب 

كان من الممكن أن یصل األمر .. ألساس الزواج من ا

     تلك الفضیحة  بینھما إلى الطالق مع الوقت حتى بدون

 .قدر هللا و ما شاء فعل .. على كل حال .. و لكن 
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٨٢ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  :تنھدت سونا قبل أن تھمس 

ھذا .. عشر سنوات كاملة أكثر من أنت أكبر من فیفي ب -

ذكرھا یعني أنك كنت تعرف زوجة أبیك و ربما ال تزال تت

 ؛ ألیس كذلك ؟ 

  

یتذكر الكثیر .. صمت جالل قلیالً و ابتلع ریقھ بصعوبة 

     .. في الحدیث عنھ عن زوجة أبیھ لكنھ لم یرغب قط 

  :ھتف فجأة .. و حتى اآلن لم یكن یرغب في الحدیث عنھ 

  .سأذھب ألطمئن على فیفي  -

  

ذھب جالل إلى الغرفة المجاورة حیث كانت فیفي مستلقة 

في الفراش و ھي تحدق في السقف في شرود ؛ لم تكن 

جلس جالل .. تبكي و كان ھذا في حد ذاتھ یدعو للتفاؤل 

  :و ھو یھتف في لھفة    على طرف فراشھا 

 ھل أفقِت أخیراً یا فیفي ؟ -

  

  :ظلت ساھمة و لم تقل شیئاً فھمس جالل 

أن أمك ال تزال على قید الحیاة  ألنني أخفیت عنكِ  أنا آسف -

.. ال تلومیني و ال تلومي أبي ألننا كذبنا علیِك  أرجوكِ .. 

الظروف تضطرنا أحیاناً ألن نصنع الواقع الذي نرغب 

في أن نعیش فیھ عندما تكون الحقیقة قاسیة جداً و ال یمكن 

و نفعل  أنا و أبي ظننا أننا نحمیكِ .. أن نتعایش معھا 
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٨٣ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

الصواب ألجلك و لم نظن أن كذبتنا ستنكشف في یوم من 

 .األیام 

  

  :وقفت سونا عند باب الغرفة و ھمست 

فیفي ال تزال تحت تأثیر المخدر و مغیبة عن الوعي و ال  -

 .تستطیع أن تسمعك 

  

  :تأمل جالل أختھ في حیرة قبل أن یھمس 

ظننتھا .. ال تبدو واعیة بالفعل و لكن عیونھا مفتوحة  -

تسمعني لكن من الواضح أن عقلھا ال زال مغیباً و ال 

 .جدوى من الكالم 

  

اقتربت سونا منھ فھب جالل واقفاً و اندفع نحوھا و كأنھ 

           یرید أن یحمیھا من أن تتعثر لكن سونا ابتسمت 

  :و ھمست 

أعرف الفیال ھنا عن ظھر قلب و ال مشكلة لدّي في أن  -

سیكون علیك إذا حركت شیئاً أن تعیده أتجول فیھا ؛ لكن 

 .إلى نفس المكان بالضبط حتى ال أتعثر بھ 

  

  :ضمھا جالل إلى صدره و قبل جبینھا قبل أن یھمس 

أول لیلة لي ھنا و أرید أن أتعرف على ھي أما انا فھذه  -

 .خاصًة الغرفة المجاورة .. البیت جیداً 
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٨٤ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  :أخذھا إلى غرفة النوم و ھي تھمس 

بقاءك ھنا ال طائل من وراءه .. تعالى ألعرفك علیھا جیداً  -

و قد یزعج فیفي و ھي في أمس الحاجة إلى النوم حتى 

 .أعصابھا   ترتاح 

  

في الصباح الباكر ذھب جالل إلى المستشفى بعد أن مر 

على غرفة فیفي و وجدھا ال تزال ساھمة كما كانت أثناء 

عي بسبب المھدئات اللیل ؛ طمأنتھ سونا إلى أن ھذا طبی

و إلى أنھا ستبقى بجوارھا حتى     التي حقنھا حسني بھا

كانت حالة والده كما ھي و لم یطرأ علیھا أي .. تفیق 

تحسن كما قابلھ باسم في الموعد المتفق علیھ في مكتب 

  .المأذون 

  

عاد جالل إلى الفیال عند المساء و لم تكن فیفي في غرفتھا 

تجلس في المشتل وحدھا منذ  ؛ أخبرتھ سونا أن أختھ

جلس ساھمة عندما كانت فیفي ت.. فذھب إلیھا الصباح 

  :و ھتف في قلق  اقترب منھا جالل

  ھل أنِت بخیر ؟ -

  

  :رفعت فیفي رأسھا تنظر إلیھ و ھمست 

أنا لست مجنونة لتضعني في .. ماذا نفعل ھنا یا جالل ؟  -

 .مصحة 
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٨٥ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

تنھد جالل في ارتیاح فقد بدت لھ فیفي متماسكة بأكثر مما 

  :و ھتف كان یأمل أو یتخیل ؛ 

فرصة .. لكننا ھنا ضیوف في بیت زوجتي .. و ال أنا  -

و إذا لم ترغبي في .. و الراحة و االستجمام      للتغییر 

حضور جلسات العالج الجماعي التي یدیرھا حسني فال 

 .ھذا أنِت لسِت مضطرة ل.. بأس 

  

  :ھتفت فیفي في إصرار 

       ال أرید البقاء ھنا . .أرید أن أعود لبیتي و أطمئن على أبي  -

 .ال أرید البقاء ھنا على اإلطالق .. یا جالل 
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٨٦ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  الفصل الخامس عشر

بصعوبة استطاع جالل إقناع فیفي بالبقاء في فیال مصر الجدیدة 

لقت بابھا علیھا و لم ترغب في غلكنھا عادت إلى غرفتھا و أ

أقنعت سونا زوجھا بأن ھذا كان متوقعاً و أن الحدیث مع أحد ؛ 

تعید التفكیر في حیاتھا كلھا و تقرر فیفي تحتاج لبعض الوقت حتى 

بنفسھا أنھا في حاجة إلى المساعدة ألنھ ال یمكن تقدیم الدعم النفسي 

أزمتھ و مواجھة التغلب على إال لمن كانت لدیھ رغبة صادقة في 

  .مشاكلھ 

في الیوم التالي كان حسني في غرفة المكتب عندما دخلت إلیھ 

  :سألھا في لھفة لم یستطع أن یخفیھا فیفي بخطى مترددة ؛ 

 بماذا تشعرین اآلن ؟ -

  

  :ھتفت فیفي و ھي تتلفت حولھا 

أال ترید أوالً أن أسترخي على ! .. ھكذا ببساطة ؟ -

ببنتوثال الصودیوم لتسھل علّي الشزلونج أو أن تحقني 

 .اإلعتراف بذنوبي 

  

  :ابتسم حسني و ھتف في ارتیاح 

 .عادت المشاكسة التي أعرفھا .. الحمد �   -

  

  



  روایـــــــــــــــــة                 كیف تخون زوجتك و تسعدھا ؟                      
 

٨٧ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  :جلست فیفي على الشزلونج و ھتفت 

 أبدأ ؟من أین  -

  

  :جھز حسني محقناً و غرسھ في عروقھا فھتفت في توتر 

.. من المھدئات لم أظن أنك ستحقني بالمزید .. كنت أمزح  -

  .أنا ال أرید أن أنام 

  

  :ھتف حسني في ھدوء 

لى لكن ھذا العقار سیساعدك ع.. اطمئني لن تنامي  -

.. متوترة كثیراً و التوتر یجعلك مشوشة  االسترخاء فأنتِ 

ما الذي ترغبین في الحدیث .. صفي ذھنك و ركزي معي 

 عنھ ؟

  

     استرخت فیفي على الشزلونج و أشاحت بعیونھا عنھ 

  :و ھي تھمس 

 ما الذي ترغب في أن أتحدث عنھ ؟ -

  

أدار حسني جھاز التسجیل قبل أن یجلس و یضع ساقاً 

  :فوق أخرى و ھو یھتف في حزم 

 .قولي ما ترغبین في قولھ .. ھذا قرارك  -
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٨٨ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

ربما ألنھا لم تكن .. ظلت فیفي صامتة لبعض الوقت 

بل لم تكن واثقة من األساس في أنھا .. عرف من أین تبدأ ت

  :ھتفت فجأة .. أن تتكلم في ترغب 

ھل .. أكثر شيء كرھتھ في حیاتي ھو بطاقة الرقم القومي  -

بھا .. یسمونھا الھویة و ھي بالفعل ھویتي .. تصدق ھذا ؟ 

.. سني .. اسمي .. كل التفاصیل التي تختصر حیاتي 

و صورة باھتة و ضبابیة .. جتماعیة حالتي اال.. مؤھلي 

مرات و في كل مرة كنت  أضعتھا لثالث.. یقولون أنھا أنا 

.. أجد صورتي في بدل الفاقد تزداد سوءاً و ھذا یكدرني 

ھل تشعر  ..یَر أحد صورتك في البطاقة ؟ ھل تحب أن 

 بأنھا تشبھك ؟

  

  :ابتسم حسني و أخرج البطاقة من جیبھ و ھو یھتف 

 .بنفسك احكمي  -

  

التقطت فیفي البطاقة وتأملتھا قبل أن تعیدھا إلیھ و ھي 

  :تھتف 

 .وسیماً في كل األحوال  تبدو.. لیس لدیك ما تشكو منھ  -

  

  بطاقتھا و وضعتھا في یده و ھي تردف في  أخرجت

  :غیظ 

 .على عكسي تماماً فھذه الصورة مشوھة و ال تعجبني  -
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٨٩ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  :راب نظر حسني إلى البطاقة و ھتف في استغ

 ! عفیفي ؟ -

  

  :ھبت فیفي واقفة و ھي تھتف في سخط 

من األحمق الذي یكتب عفیفة .. أرأیت ؟ .. بل عفیفى  -

ذلك األحمق ..  !؟ تاء المربوطةباأللف اللینة و لیس بال

ھل تتخیل كم كان .. عرضني للسخریة طوال حیاتي 

ا و حتى عندم.. ؟ اسمي محرجاً في المدرسة الداخلیة 

دخلت إلى الكلیة استدعتني موظفة حمقاء بدعوى أن 

أتتخیل كم كان ھذا .. الموقف من التجنید أوراقي لیس بھا 

 سخیفاً ؟

  

  :ضحك حسني و دفعھا للجلوس مرة أخرى و ھو یھتف 

تخیلي أنِت السخریة التي كنت أتعرض لھا .. أتخیل ھذا  -

أتعرفین .. في المدرسة االبتدائیة ألن توأمي اسمھا حسنى 

كم مرة تم استبدال ورقة إجابتي بورقتھا و تبدلت درجاتنا 

حتى أنني بكیت لیومین حتى اقتنع والدي بأن .. معاً ؟ 

. .ینقلني إلى مدرسة غیر مدرستھا في المرحلة اإلعدادیة 

 و قد تداركت ھذا في المرحلة الثانویة ألنني اخترت القسم

فس الجامعة لكنني التحقنا بنو قد العلمي و ھي األدبي ؛ 

و لن أحكي لِك  درست الطب و التحقت ھي بكلیة اآلداب

لمواقف التي تعرضنا لھا أثناء الدراسات العلیا ألننا عن ا

؛ لكنھا كانت أكثر تفوقاً مني حتى أنھا  درسنا بنفس المجال
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٩٠ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

حصلت على الدكتوراة قبل أن أحصل علیھا بستة أشھر 

 .كاملة 

  

  :ابتسمت فیفي و ھمست 

یكن ھذا بسبب تفوقھا بل ألنك كنت تساعدھا في  لم -

أخبرتني ھي التي سونا .. ھا ردراستھا بعد أن فقدت بص

 .بھذا 

  

تنھد حسني في ارتیاح فقد كانت ابتسامتھا تشعره بأنھا في 

أعاد لھا بطاقتھا فتأملتھا ؛ حال أفضل بكثیر مما تخیلھا 

  :فیفي للحظة قبل أن تھتف 

لة االجتماعیة فارغة و كأن حالتي ال الخانة التي تحدد الحا -

الحكومة حذفت كلمة مطلقة من البطاقة و .. یمكن تحدیدھا 

كأنھا كلمة تخدش الحیاء أو كأنھا وصمة عار ال تحب أن 

ھذا ال یمنع من أنھا .. و ھذا جارح و مھین تجھر بھا 

وصمة عار لم یكن أبي یحب االعتراف بھا حتى أنھ 

باسم رفض كالھما إثبات حكم  عندما أصر على أن أتزوج

فوجئت بھذا بعد أن .. الطالق في وثیقة الزواج الجدیدة 

استلمت الوثیقة و تشاجرت مع أبي ألن ھذا تزویر في 

محرر رسمي لكنھ ادعى أنھا صفحة و انتھت من حیاتي 

و كأنني حقاً أستطیع أن .. و یجب أن أمزقھا و أنساھا 

 .أنساھا 
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٩١ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  :شدة فھمس حسني ب لمعت الدموع في عیونھا

 ھل تریدین أن تتحدثي عنھا ؟ -

  

انھمرت الدموع على وجھ فیفي و ھزت رأسھا نفیاً بشدة 

  :ھمست  ثم 

أرغب في ..  على اإلطالقلم أعد أرید أن أتحدث .. ال  -

أرید زیارة أبي في المستشفى .. حسني  االخروج من ھنا ی

 .أرجوك . .و العودة إلى بیتي 
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٩٢ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  س عشرالسادالفصل 

وفاة حسین لم تكن مفاجئة لكنھا كانت مؤلمة ؛ بالكاد كانت عفیفة 

صعدت إلى غرفتھا في مراسم الدفن و العزاء ثم تقف على قدمیھا 

ال ترید التفكیر في .. و أغلقت الباب خلفھا و ارتمت في الفراش 

د لھ وجود ؛ و ال ترید والدھا قد رحل عن عالمھا و لم یعأن 

التفكیر في األم الذي ظھرت فجأة و كأنھا رسول من عالم الموتى 

             حتى أن الناس تركوا العزاء أتى لینغص علیھا حیاتھا 

أن تفكر في باسم في ال ترغب فیفي .. و أخذوا یتھامسون عنھا 

الذي حضر إلى الدفن و أصر على أن یعزیھا بنفسھ و ال التفكیر 

ونھ تالحقھا طوال الوقت في خوف و قلق في حسني الذي كانت عی

و كأنھ ینتظر في كل لحظة أن تنھار أو تفقد الوعي لكنھا  و ترقب

  .لم تفعل 

طرق جالل باب الغرفة قبل أن یدخل و سونا في یده ؛ تتعلق في 

ذراعھ بشدة حتى ال تتعثر في المكان الذي لم تدخلھ من قبل و ال 

  :مس ھعیون جالل و ھو یكانت الدموع تمأل .. تعرف تفاصیلھ 

 ھل أنِت بخیر ؟ -

  

  :أومأت فیفي برأسھا إیجاباً قبل أن تھمس 

 .اطمئن .. بلى بخیر  -
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٩٣ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  :ھتفت سونا في رقة 

یمكن أن .. ھل لدیِك مانع في أن أشاطرك فراشك اللیلة ؟  -

 .نتحدث معاً حتى تشعري بالنعاس 

  

   شكرتھا فیفي و انھمرت الدموع على وجھھا و ھي 

  :تھتف 

منحني .. ال تحمال ھمي یا سونا أرجوِك فأنا فعالً بخیر  -

.. حسني بعض األقراص المھدئة و سآخذ أحدھا و أنام 

 .حتى أنني قد أنام بدون الحاجة إلیھ فأنا فعالً مرھقة 

  

دون أن تنزع ثیابھا بكانت بالفعل مرھقة حتى أنھا نامت 

  :بینما عاد جالل إلى غرفتھ مع سونا التي ھمست 

تحاول أن تبدو .. ال أظن أنھا بخیر كما تدعي یا جالل  -

.. متماسكة لكنني واثقة من أنھا على وشك االنھیار 

الظروف التي في المشكلة لیست في وفاة والدك و إنما 

ال . .أتظن أنھا تفكر في موضوع أمھا ؟ .. واكبت الوفاة 

أعرف كیف كانت تلك المرأة بالقسوة التي تجعلھا تترك 

ألم تحاول زیارتھا .. محرومة منھا لكل ھذه السنین ا ابنتھ

 قط ؟

  

  :تنھد جالل قبل أن یھتف في توتر 

حاولت أحیاناً أن .. أجبرھا على ھذا  –رحمھ هللا  –أبي  -

كان ھذا .. تقتحم حیاتنا لكن والدي كان یمنعھا و یصدھا 
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٩٤ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

لم تكن تلك المرأة ھي األم .. لمصلحة فیفي قبل كل شيء 

و ال ألوم أبي على أنھ كان یحمیھا   لتربیتھا التي تصلح 

ما انتھت إلیھ تلك الحقیرة بات من  و أظن بعد.. منھا 

 . الواضح أنھ كان محقاً 

  

  :مدت سونا یدھا و لمست كفھ و ھي تھمس 

المرأة التي زعزعت ثقتك .. أرید أن أسألك .. جالل  -

أم أنھا كانت زوجة .. بالنساء ھل كانت حبیبة قدیمة أم 

 والدك ؟

  

سحب جالل یده و أشعل سیجارة و ظل ینفث دخانھا في 

  :تنھدت سونا قبل أن تھمس .. صمت 

 .لن نفتح ھذا الموضوع مرة أخرى .. أنا آسفة  -

  

  :جذبھا جالل إلى صدره و ھمس في انفعال 

فروض أن تكون ملیس من ال.. بل أنا اآلسف یا سونا  -

.. ري موقفي ھناك خبایا في حیاتي أخفیھا عنِك لكن قدِّ 

زوجة أبي في یوم من المرأة التي نتحدث عنھا كانت 

األیام كما أنھا أم أختي الوحیدة و أنا ال أرید أن أعبث 

یكفي ما .. بجثث الماضي المتعفنة حتى ال أجرح فیفي 

 .ھي فیھ 
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٩٥ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  :أطفأ جالل السیجارة قبل أن یردف 

أنا ال ألومھا .. المرأة تخلت عن أبي و ھو في محنتھ  كتل -

على أنھا قد طلبت الطالق في المحكمة بعد أن صدر 

الحكم بحبس أبي بأیام معدودة و ال على أنھا قد تزوجت 

ألنھ .. أحد أصدقاء أبي المقربین بمجرد انقضاء عدتھا 

حتى من قبل أن یتورط أبي في تلك القضیة السخیفة رأیتھا 

حتى .. ال بعیني و ھي تعبث مع رجٍل ھنا في حدیقة الفی

أنھ لم یكن نفس الرجل الذي تزوجتھ بعد أن حكمت لھا 

  .المحكمة بالطالق 

  

رفعت سونا یدھا و لمست وجھھ لم تكن ترى الدموع التي 

مالت على أھدابھ لكنھا كانت تشعر بھا و ترید أن تمسحھا 

  :أمسك جالل بكفھا و قبلھا بحرارة فھمست سونا .. لھ 

ألست نادماً على .. ٍم معدودة لم یمر على زواجنا سوى أیا -

أخشى أنھ كان فأل شؤم على حیاتك .. أنك قد تزوجتني ؟ 

مرض فیفي و طالقھا .. مرض والدك ثم موتھ .. أقصد .. 

 ...أ .. 

  

  :ق صدقاطعھا جالل ھاتفاً في 

زواجنا ھو أصوب قرار .. إیاِك أن تقولي ھذا مرة أخرى  -

یكفي أن أبي مات ..  قبل فوات األوان  ياتخذتھ في حیات

كما آمل في أن نحقق ؛ و ھو سعید بزواجي و راٍض عني 
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٩٦ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

 رغبتھ في أقرب فرصة و یصبح لي االبن الذي كان 

 .یتمناه 

  

  :ضحكت سونا و ھتفت مازحة 

و یمتد الولد الذي یحمل اسم العائلة .. تقصد ولي العھد  -

و إال ألسمعتك خطبة ال تدع فیفي تسمعك .. ذكرھا بھ 

 .في أن أفكارك رجعیة و متحیزة  عصماء

  

  :تنھد جالل و ھتف في أسى 

ھذا فحسب سیجعلني أطمئن إلى أنھا قد .. لیتھا تفعل  -

ال تعرفین كم أحب مناقشتھا بل .. عادت فیفي التي أعرفھا 

ھي دائماً متحمسة لقضیة المرأة .. حیاناً أو مشاكستھا 

حتى أنھا قد تجانب الصواب أحیاناً و تتنكر ألبسط حقائق 

 .لمجرد أنھا ال تعجبھا الحیاة 

  

  :قبلت سونا خده و ھتفت 

   ربما أقرب مما .. سیحدث ھذا قریباً جداً .. ال تقلق  -

  .نتخیل 

  

  

  



  روایـــــــــــــــــة                 كیف تخون زوجتك و تسعدھا ؟                      
 

٩٧ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  عشر الفصل السابع

أخذ حسني یروي الزھور التي في مشتلھ و ھو شارد الذھن ؛ ال 

أنھا تمر بأیاٍم یعرف .. یستطیع أن یتوقف عن التفكیر في عفیفة 

یعرف أنھا .. تستطیع أن تتخَط محنتھا وحدھا  الصعبة و ربما 

.. بل و أكثر من ھذا .. تحتاج إلى دعمھ و مساندتھ .. تحتاج إلیھ 

الذي تنكرت لھ و ھو بالكاد قد بدأ  الحب.. تحتاج إلى حبھ 

       یترعرع و أدارت ظھرھا لھ و أغلقت كل أبوابھا في وجھھ 

  .و حكمت علیھ بالموت و ھو بالكاد قد ذاق طعم الحیاة 

یتوھم أنھ قد أحب الفتاة التي أشرقت .. فكر كثیراً في أنھ مخطئ 

وق شمسھا في حیاتھ ثم سحبت شعاعھا بسرعة و حكمت علیھ بالش

فیفي اختارت بملء .. و الحرمان كما یتوھم أنھا تبادلھ نفس الحب 

إرادتھا الزواج من رجٍل غیره دون أن تمنحھ مجرد فرصة لكي 

.. و یوطد ما ربط بینھما بسرعة و على غیر انتظار یقترب منھا 

       .. فعلت ھذا بعد إن انتابتھا نفس المشاعر التي نبتت في قلبھ 

  .ا عمداً لتقتل تلك المشاعر قبل أن تترعرع و ربما فعلت ھذ

         واقفة بین شتالت الورد و ھي تبدو شاحبة .. التفت حسني و رآھا 

و ترتجف ؛ بریق الدموع في عیونھا جعل قلبھ یرتعش عندما 

  :ھمست 

 .؟ ھل یمكنك أن تسمعني .. أحتاج ألن أتكلم  -
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٩٨ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

كان یبتھل كي تلجأ إلیھ و یحمد .. تنھد حسني في حرارة 

    كانت تحتاج ألن تتكلم .. هللا على أن ھذا ما حدث فعالً 

.. الذي یعلم كم كان یحتاج ألن یسمعھا ھو و هللا وحده 

  :قطف حسني وردة بیضاء و منحھا لھا و ھو یھتف 

تعرف متى تطلب  مكافأة ألنِك فتاة ذكیة و ناضجةھذه  -

ر لھذه احتفظي بھا كتذكا. .مساعدة قبل فوات األوان ال

 .لن تندمي علیھا أبداً  اللحظة ألنني واثق من أنكِ 

  

    استرخت فیفي على الشزلونج .. ذھب معھا إلى مكتبھ 

أدار جھاز .. و لم تعترض عندما حقنھا حسني بالمھدئ 

 التسجیل لكنھا ظلت صامتة و شاردة العینین فھمس 

  :حسني 

تكلمي عن أي شيء أو أي شخص .. ي یا فیفي تكلم -

 .ترغبین في الحدیث عنھ 

  

  :أطرقت فیفي برأسھا للحظات قبل أن تھمس 

 .أرید أن أتكلم عن حازم  -

  

لم یكن یتوقع أن تتحدث عن حازم .. بھت وجھ حسني 

ربما كان ینتظر أن تتحدث عن أمھا أو أبیھا أو .. بالذات 

حتى أنھ لم یكن واثقاً من .. حتى عنھ ھو لكن عن حازم ال 

و مع ھذا كتم أنھ یرغب في سماع ھذا الحدیث بالذات 

  :الغیرة التي نھشت قلبھ و ھمس 
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٩٩ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

من ھو بالنسبة .. ماذا عن حازم یا فیفي ؟  ..أنا أسمعك  -

 لِك ؟

  

صمتت فیفي مرة أخرى و تزاحمت الدموع في عیونھا 

  :قبل أن تھمس 

 .كل شيء  -

  

  :و ھي تردف انھمرت دموعھا كالسیل 

 .كان حیاتي نفسھا .. حازم كان كل شيء في حیاتي  -

  

  :انتفض جسدھا كلھ و ھي تھمس 

  ھل تعرف معنى أن تختصر حیاتك كلھا في شخص  -

و ال تعیش إال ألجلھ ؛ بھ ؛  إال شخص ال تفكر.. واحد ؟ 

إال ألنھ موجود معك في نفس العالم ؛ و ال و ال تتنفس 

         تحلم سوى بالحیاة التي تتشاركھا معھ و الحاضر 

 .و المستقبل الذي سیجمعك بھ 

  

ال یرید أن یَر الدموع التي .. أغلق حسني عینیھ في ألم 

ال یرید أن یسمع الحسرة التي .. تذرفھا على رجٍل غیره 

ندم و األلم من أجل یعتصرھا التقطر من صوتھا و ھي 

ھا بشدة و لو كان أمامھ اآلن ربما حرجرجل .. رجٍل آخر 

لخنقھ بیدیھ ال ألنھ سبقھ إلى قلب المرأة التي یعشقھا بل 

  .سحق بمنتھى القسوة ھذا القلب ألنھ 
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١٠٠ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  

طبیب یجب أن یسمع .. أنھ طبیب أن یتذكر حاول حسني 

    یرة الرجل الذي كان یشتعل بالغ.. و یساعدھا    فیفي 

.. ینسحب اآلن ألنھ ال مكان لھ لم یجب أن و یمزقھ األ

  :ھمس 

 ھل كان یحبك ؟! .. و ھو ؟! .. لھذا الحد أحببتیھ ؟ -

  

  :حاولت أن تمسح دموعھا دون جدوى و ھي تھتف 

       كل ذرة في كیاني كانت تثق بھ .. ظننت أنھ یحبني  -

لم أتخیل و لو للحظة أنھ من الممكن .. و تؤمن بحبھ لي 

عندما حصلت على الثانویة العامة كان ھو .. أن یخذلني 

أصر على أن نعلن .. في العام النھائي في كلیة الطب 

خطبتنا على الرغم من أن عمي قد مات منذ فترة وجیزة 

مجرد شكل .. الخطبة كانت مجرد تحصیل حاصل .. 

و حازم لي أنا لـ حازم . .اجتماعي لحقیقة معروفة للجمیع 

.. منذ والدتي و العائلة كلھا تعرف أنني عروس حازم .. 

الشمس تشرق في أن كان زواجنا حقیقة ال شك بھا كما 

  .. و الشبكة .. لكنني كنت سعیدة بالخطبة .. قلب السماء 

حتى أن أبي كان مستعداً ألن .. و الحفل و كل التفاصیل 

نتمم الزواج حتى بدون أن ننتظر حصولي على اللیسانس 

أنا أیضاً كنت أتمنى أن نتمم الزواج حتى بدون .. و أنا .. 

لم أكن أعلم أن حازم .. أن ننتظر حصولي على اللیسانس 

  .خطط لم یكن لي مكاٌن فیھا .. لھ خطط أخرى 
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١٠١ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  

  :تنتفض فھتف حسني في قلق كانت 

دعینا نكمل الحدیث .. إذا كنِت قد تعبِت فیكفي لھذا الحد  -

 .یا فیفي  غداً 

  

  :بدا كأنھا لم تسمعھ و ھي تھمس 

قال أن الوقت الذي .. قرر حازم أن یسافر إلى أمریكا  -

سیستلزمھ حصولي على اللیسانس یكفي لحصولھ على 

عترف اآلن بأن أ.. و الدكتوراة من ھناك  الماجیستیر

لم أكن أتخیل أن طموحھ قد یأخذه .. قراره ھذا قد صدمني 

كان یتخلى عن وجودنا معاً و یحرمني منھ .. بعیداً عني 

لم أعد .. و كان ھذا یخیفني .. طویلة  سنواتٍ .. لسنوات 

بل إنني لم أعد واثقة من .. واثقة من أنھ یحبني كما أحبھ 

اكتشفت فجأة .. أتخیل  أنني أعرفھ عن ظھر قلب كما كنت

فكرة .. جزءاً منھا أن حازم لھ خطط و أحالم أنا لم أكن 

.. كانت .. أجد حازم كانت مرعبة  أن أتلفت حولي فال

 ..كانت 

  

  :اعتدلت جالسة على الشزلونج و أردفت 

.. إنذار یقول لي بأنني حمقاء و موھومة .. كانت ضوء  -

       لكنني أیضاً كنت عمیاء و غبیة لدرجة أنني لم أره 

 .أو أفھمھ في الوقت المناسب 
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١٠٢ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

شعوٌر جارف اجتاحھ .. قاومة لم یعد حسني یستطیع الم

     تعلقت فیفي بیده.. و جعلھ ینھض و یمد یده إلیھا  فجأة

     مسح حسني الدموع عن وجھھا .. و نھضت في تردد 

  :و ھمس 

ھل یمكن للطبیب أن یدعو مریضتھ .. ألسِت جائعة ؟  -

أستطیع أن أطھو بنفسي أجمل مكرونة .. الحسناء للغداء ؟ 

ھل نذھب معاً .. ما رأیك ؟ .. یمكن أن تأكلیھا في حیاتك 

 زیارة سریعة إلى المطبخ ؟في 
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١٠٣ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  الفصل الثامن عشر

   ابتسم حسني و ھو یتأمل فیفي التي طردت الخادمة من المطبخ 

و وقفت تصنع المكرونة بنفسھا ؛ كانت منھمكة فیما تصنع حتى 

كانت .. أنھا تجاھلت وجوده و لم تتبادل معھ و ال كلمة واحدة 

و ھي تقلي و قد شمرت عن أكمام ثوبھا األسود دموعھا قد جفت 

  :ن تلتفت نحوه فجأة و تھتف رقائق البطاطس و الكفتة قبل أ

أم أنك ال تجید سوى اصنع السلطة .. ماذا تنتظر ؟  -

 .المكرونة التي تتباھى بھا 

  

  :قھقھ حسني ضاحكاً و ھتف 

أنا لم أكن أتباھى و ال أدري لما یستفزك .. أنِت مستحیلة  -

ال أنكر أنني سعید .. كل ما أقولھ و یدفعك للمنافسة 

لكنني كنت أفضل أن أمنحك بحماسك ألن تطبخي ألجلي 

.. كما أنني ال أرغب في منافستك و لو القلیل من التدلیل 

فلما ال یا آنسة فیفي    أفضل أن أكون صدیقاً ال منافساً 

 .؟ تطلقین الصافرة و توقفي المباراة 

  

  :لمعت عیونھا بابتسامة و ھي تھتف 

سنوقف .. إذا كنت ستستجدیني من أجل الھدنة فال بأس  -

و لكن بعد أن تتذوق المكرونة و تخبرني بصدق  افسة المن

 .. أم التي تصنعھا أنت  أنا التي صنعتھا.. أیھما أشھى ؟ 

 .و أنا أثق بك و سأرضى بحكمك 
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١٠٤ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  

  :نطر حسني في عینیھا و ھمس 

  ھل حقاً تثقین بي یا فیفي ؟ -

  

ھل .. تدري لما باغتھا سؤالھ  كان یتحدث في جدیة و لم

  :لم تكن واثقة من اإلجابة لذا ھمست في تردد .. تثق بھ ؟ 

لو لم أثق بك فلما اختارتك أنت .. لجأت إلیك لتساعدني  -

الثقة ضروریة بین المعالج النفسي و المریض .. بالذات ؟ 

 ؛ ألیس كذلك ؟

  

 لم تكن.. إیجاباً و ھو یشیح بعیونھ عنھا  ھز حسني رأسھ

شغل نفسھ بصنع .. ھذه ھي اإلجابة التي ینتظرھا منھا 

فیفي تتأملھ في صمت قبل أن تھتف السلطة بینما ظلت 

  :فجأة 

الشخص الذي .. مر علّي وقت لم أكن أثق في أي شخص  -

و تركني وعدني بسعادة الدنیا كلھا سحق قلبي بال رحمة 

لم .. أنا لم ألم حازم عندما أصر على السفر .. محطمة 

.. أكن سعیدة بسفره لكنني تفھمت رغبتھ و وافقت علیھا 

حتى أنني كنت غایة في السعادة عندما طلب أن نعقد 

سنوات كنت أنتظر  لخمس.. قراننا قبل سفره و وافق أبي 

   كنت أعیش بجسدي في القاھرة .. عودتھ بفارغ الصبر 

أكتب إلیھ .. أفكر فیھ طوال الوقت .. و عقلي في أمریكا 

نتواصل على شبكة االنترنت و نتحدث أحیاناً .. استمرار ب
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١٠٥ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

.. كان طوال الوقت یتحدث عن شوقھ لي .. بالساعات 

الحیاة .. لي دراستھ بسرعة حتى یعود  أملھ في أن ینھِ 

.. المستقبل الذي یبنیھ من أجلي .. التي ال طعم لھا بدوني 

و كنت أصدقھ . .و البیت الذي سیجمعنا في یوم من األیام 

كان من .. طوال الوقت كنت أصدقھ یا حسني .. 

المستحیل أن أتخیل أن حبیبي الذي أنتظر عودتھ بفارغ 

 .الصبر ال ینوي العودة أبداً 

  

تھاوت فیفي جالسة و أخفت وجھھا بین كفیھا و أجھشت 

  :بالبكاء فھمس حسني 

 دراستھأنھى .. یكا ؛ ألیس كذلك ؟ قرر االستقرار في أمر -

و وجد فرصة عمل مغریة و اعتاد نمط الحیاة   العلیا 

كنِت قد أنھیِت دراستك .. و لم یعد یرغب في العودة ھناك 

 فلما لم تفكري في الھجرة إلیھ ؟؛ الجامعیة 

  

  :نظرت إلیھ فیفي و ھمست 

لماذا أترك بلدي و أغترب .. لم أستطع أن أتقبل الفكرة  -

لم یكن ھناك ما ینقصنا لنذھب للبحث عنھ في .. عنھا ؟ 

حازم لم یكن لھ أخوة و كانت لھ فرص .. بالد العم سام 

أنا لم أكن أستطیع أن .. كثیرة للعمل ھنا و ھناك لكن أنا 

أستغني عن حضن أبي و ال رفقة جالل و ال دفء البیت 

.. الذي تربیت بھ و ال دار النشر التي أحلم بإدارتھا 

ظننت أنھ سیفھم أنھ لیس من العدل .. شرح لھ حاولت أن أ
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١٠٦ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

مسخ حیاتي كلھا و یجبرني على أن یشطرني نصفین 

ال شيء كان یدعوني للذھاب إلى أمریكا .. مقابل ال شيء 

سوى وجوده بھا و ھذا الوجود لم یعد لھ مبرر بعد أن 

 .و لم أعد أقبلھ     حصل على الدكتوراة 

  

  :دموعھا و ھو یتمتم ناولھا حسني مندیالً لتمسح 

أن حازم إنذار یصرخ بقوة لیخبرك ب.. ضوٌء آخر یا فیفي  -

طفك شيء و الرجل الذي الذي یعیش في خیالك و عوا

.. وضعِت ثقتك بھ و تنتظرین عودتھ شيء مغایر تماماً 

 ھل فھمِت ھذا ھذه المرة ؟

  

  :مسحت فیفي دموعھا و ھتفت في لوعة 

         حبي لھ أعماني .. لكنني كنت غبیة .. لیتني فعلت  -

   و جعلني أتخیل أن ھذا مجرد خالف في وجھات النظر 

و أن كل ما یحتاج إلیھ األمر ھو أن نتحدث معاً و أشرح 

لھ وجھة نظري حتى أنني أقنعت والدي بأن یسمح لي 

كانت .. جالل إلى أمریكا في رحلة سیاحیة بالسفر مع 

ة ستستغرق عشرة أیام كاملة و لم أكن أعرف أن كل الرحل

ما یحتاج لھ األمر ھو لحظة واحدة فحسب ألعرف كم 

 .كنت مخدوعة 
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١٠٧ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  :انتفض جسدھا بشدة و ھي تردف 

عشر  قضیت في الطائرة خمس.. لم أخبره عن سفري  -

ساعة كاملة و أنا أتلھف لمفاجأتھ بلقاءنا بعد كل ھذا 

لى البیت الذي كنت أراسلھ ذھبت مع جالل إ.. الفراق 

زوجتھ ھي .. على عنوانھ و ھي التي فتحت لي الباب 

 .التي فتحت لي الباب 

  

ازم سافر إلى حأن بأخبره جالل بھت وجھ حسني بشدة ؛ 

    أمریكا منذ عشر سنوات لیكمل دراستھ ثم استقر ھناك 

كثر فیفي تعذبت في ساحات المحاكم ألقال أن . .و لم یعد 

قبل أن تحصل على حكم الطالق لكنھ لم یقل ما  عامینمن 

  .لم یقل ھذا أبداً .. الذي جعلھا تصر على الطالق 

  

لم یكن من السھل على فیفي أن تستعید ذكرى تلك الحظات 

الرھیبة و ھي تحدق في الشقراء فارعة الطول التي 

لم تكن .. حازم و ادعت أنھا زوجتھ استقبلتھا في بیت 

      أللم الذي اختبرتھ في تلك اللحظة تستطیع أن تتحمل ا

  .. و ظل ینحر في قلبھا لسنوات طویلة 

  

عندما حقنھا حسني بالمھدئ و حملھا إلى الغرفة التي سبق 

لھا اإلقامة فیھا لم تكن ترغب في أن تنام بل كانت تتمنى 

كن عقلھا ؛ لأن تغمض عینیھا إلى األبد و أال تستیقظ أبداً 

  .تخَل عن الذكرى و ألمھا ی د أنكان یقظاً و ال یری
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١٠٨ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  

وضع حسني مقعداً بجوار فراشھا و جلس علیھ و ھو 

  :یھمس 

ال .. أرجوِك یا فیفي .. حاولي أن تھدئي و أن تنامي  -

 .تضغطي على نفسك أكثر من ھذا حتى ال تنھاري 

  

  :ھمست فیفي بصوٍت ضعیف 

ال شيء في ھذا العالم أشد ألماً من .. الخیانة یا حسني  -

بل ھو أكثر شخص .. أنا لم أعد أحب حازم .. الخیانة 

لكنني ال أستطیع أن أنَس كم جرحني .. كرھتھ في حیاتي 

؛ و ال أعرف كیف أداویھ   قلبي ینزف بطعنة الغدر.. 

 فھل تعرف أنت ؟

  

            لم من األأغمضت عیونھا و غاب عقلھا في ھوة ساحقة 

  :و الذكریات بینما سؤالھا ال یزال یتردد في ذھن حسني 

 ھل تعرف أنت ؟ -
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١٠٩ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  التاسع عشرالفصل 

جلس حسني خلف مكتبھ و ھو یستمع إلى بعض األشرطة المسجلة 

كان یحاول التركیز على عملھ .. ألحد مرضاه و یدون مالحظاتھ 

في فیفي التي ال تزال و ھو یكافح كي یصرف عن ذھنھ التفكیر 

؛ ال یدري كیف ستكون حالتھا عندما نائمة تحت تأثیر المھدئ 

تستیقظ لكنھ یعلم جیداً أنھا مشوشة و مھزوزة و لیس من السھل 

ورانھا العاطفي فكما لن یمكنھ السیطرة على توقع ردود أفعالھا 

  .بسھولة لكنھ یجب أن یحاول 

        ت التي تعامل معھا ؛ و كل الحاالكل ما درسھ طوال حیاتھ 

ة التي اكتسبھا منذ تخرجھ و حتى اآلن رو كل الخب و احتك بھا ؛ 

فیفي كي تتخطى أزمتھا لن یكون لھا قیمة لو لم تعینھ على مساعدة 

تداوي جرح ال تستطیع أن ربما كانت فیفي . .و تستعید توازنھا 

ربما كانت ال تستطیع .. الغدر الذي ال زال ینزف و یدمي روحھا 

كذب علیھا طوال حیاتھا خدعھا و أباھا أن تتقبل حقیقة أن حبیبھا 

ربما كانت تتمزق بین آالمھا القدیمة .. و أمھا تخلت عنھا بإرادتھا 

استجدت لكنھ لن یتركھا تائھة في دوامة الدفینة و الجراح التي 

    طفھا المضطربة حتى تضیع منھ بل سیعرف كیف یستعیدھا عوا

  .لھا توازنھا و یرد 

دخل جالل إلى غرفة المكتب و ھو یبدو مضطرباً و تبعتھ سونا ؛ 

بینما جلسا على المقعدین اللذین أمام أغلق حسني جھاز التسجیل 

  :المكتب و ھتف جالل 
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١١٠ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

 كیف ھي فیفي اآلن ؟ -

  

  :ھتف حسني في قلق 

   مفعول المھدئ قد یدوم لبضع ساعات أخرى .. اطمئن  -

 ھل ھناك مشكلة ؟.. و بعدھا سنرى 

  

  :زفر جالل في توتر بینما ھتفت سونا في ھدوء 

..  - إن شاء هللا  –مشكلة سیمكننا معالجتھا و التعامل معھا  -

متوتر بعض الشيء و یضخم األمور و لكن یجب جالل 

تتعرض مسألة بدون أن أن نھدأ حتى نرى كیف سنعالج ال

 .فیفي ألیة ضغوط جدیدة 

  

  :ھتف جالل في سخط 

سأعرف كیف أتعامل مع ذلك الحقیر و لن أسمح لھ بأن  -

.. اآلن یا حسني  المھم.. و لو خطوة من أختي    یقترب 

من ناحیة .. إقامتھا ھنا لبعض الوقت أریدك أن تطیل 

ستكون أمامھا فرصة لتھدأ أعصابھا و تتوازن و من 

لن تضطر للبقاء مع ذلك النذل تحت سقف أخرى ناحیة 

 .بیٍت واحد 

  

  :جالل إلیھ و ھو یھتف بھت وجھ حسني و انتقل توتر 

 ھل تتحدث عن حازم أم أنني أتوھم ؟ -
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١١١ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  :ھتف جالل في حنق 

و یدعي أنھ یرغب في النذل عاد من أمریكا .. لألسف  -

أتى إلى فیال ال مشكلة لدّي في أنھ .. االستقرار في القاھرة 

رحمھ  –العباسیة بكل وقاحة فقبل كل شيء ھي بیت جدي 

أستطیع أن .. و حازم ورث نصیب والده بھا  –هللا 

أو حتى أن أبیع لھ أشتري منھ نصیبھ بأي مبلغ یریده 

تمادى كثیراً حتى نصیبي أنا و فیفي و لكن ذلك الحقیر ی

 .بت أرغب في دق عنقھ 

  

منذ ساعات .. أطرق حسني برأسھ و ھو یفكر في شرود 

قلیلة كانت فیفي تتحدث بحرارة عن غرامھا بذلك السافل 

و من یدري ؛ كانت مجنونة بحبھ في وقٍت من األوقات .. 

انتفض .. ربما ال زالت مجنونة بحبھ حتى اآلن .. ؟ 

  : حسني عندما ھتفت سونا

یدعي أن فیفي ال زالت في عصمتھ و یطالب ذلك األحمق  -

سافر لعشر سنوات .. تخیل الوقاحة .. بحقوقھ كزوج 

المسكینة التي تركھا كاملة و ال زال ینتظر أن تكون 

 .رھینة في ذمتھ ال تزال أسیرة لدیھ 

  

  :ھتف حسني في استنكار 

قد  أال یعلم ذلك األحمق بأن المحكمة.. ما معنى زوجتھ ؟  -

 حكمت لھا بالطالق ؟
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١١٢ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  :ھتف جالل في توتر 

رفع لھا المحامي قضیة طالق للضرر استناداً .. بل بالخلع  -

أنھ غادر القاھرة بإلى شھادة تحركات من الخارجیة تفید 

قال .. منذ خمس سنوات كاملة و لم یعد و ال لمرة واحدة 

لألسف ظلت  ةو لكن القضیأن حقھا في الطالق مضمون 

في المحكمة ألكثر من عامین دون أن نحصل على حكم 

كانت المحكمة تعلم .. بسبب متاھات اجراءات التقاضي 

حازم بموعد الجلسات على عنوانھ في أمریكا و كان ھذا 

رفض و بالطبع النذل یمرة یستغرق بضعة أشھر في كل 

لمحكمة بمذكرة عدم استالم عریضة الدعوى و تعود إلى ا

نصحنا المحامي في النھایة .. دالل و ھكذا في كل مرة است

و على نفس بأن نسحب دعوى الطالق و نرفع قضیة خلع 

عنوان فیال العباسیة ألنھا عنوان حازم المثبت في بطاقتھ 

بھذه الطریقة خلعتھا المحكمة .. الشخصیة و وثیقة الزواج 

بعد أقل من ستة أشھر و ظننا أن ھذا من عصمتھ  

قد انتھى أخیراً و یمكن للمسكینة أن تعیش حیاتھا  الكابوس

 .التي أھدر منھا ذلك السافل سنوات طویلة 

  

  :ھتف حسني في حدة 

المحكمة .. علمھ أو جھلھ بحكم المحكمة ال یغیر الحقیقة  -

مر على خلعھا أكثر .. خلعتھا من عصمتھ و انتھى األمر 

من عامین مما یعني غالباً أنھ لم یعد من حقھ االستئناف 

و أنا واثق من أنك لو اتصلت على المحامي على الحكم 
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١١٣ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

و ال تنَس أن فیفي قد تزوجت .. اآلن سیؤكد لك ھذا 

.. لفعل بموجب ھذا الحكم و أصبحت اآلن مطلقة باسم با

حازم ھذا ال حق لھ علیھا على اإلطالق و إن كان ھذا ال 

أقرب جدار أو یتركني یروق لھ یمكنھ أن یخبط رأسھ في 

 .أحطمھا لھ بمعرفتي 

  

  : حزمھتفت سونا في 

دعنا نترك أمر .. ھل یمكن أن تھدأ ؟ .. رویدك یا حسني  -

و المحامي فھما كفیالن بھ و دعنا نركز حازم إلى جالل 

للمزید من في فیفي نفسھا فنحن ال نریدھا أن تتعرض 

تقول أنھا أخیراً قد .. و أنت  و ھذا دورنا أنا الضغوط 

.. تحدثت معك عن حازم و فتحت قلبھا لك و ھذا جید جداً 

قیود تفعلھا فیفي لتقاوم تعرف أن ھذه ھي أول خطوة جادة 

و استمرارھا في الفضفضة لك سیضعھا ماضیھا المؤلم 

علیك أن .. على الطریق السلیم نحو التوازن النفسي 

ھا عن التفكیر في ترك في سماعھا و علّي إلھاؤتستمر 

حتى نرى كیف و العودة إلى فیال العباسیة  الفیال ھنا

 .سیعالج جالل مشكلة حازم ھذا و تستقر األمور 

  

من  زال جزٌء كبیرٌ .. على شفتي جالل  تسامةالحت اب

یعجبھ .. الحازم توتره و ھو یستمع إلى صوت سونا 

     و قدرتھا على وزن األمور ھدوءھا و تفكیرھا المنظم 

امرأة ذكیة بقدر ما ھي .. و وضعھا في حجمھا الطبیعي 
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١١٤ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

جمیلة و كم كان یتمنى لو لم تكن كفیفة لتَر في عینیھ كم 

  .رھا بقدر ما یحبھا ھو معجب بھا و یقد

  

  :و ھي تردف نھضت سونا 

أفضل أن أكون بجوارھا عندما .. سأذھب إلى غرفة فیفي  -

صحیح أنھا قد لجأت لك یا حسني و .. تفیق ألتحدث معھا 

و تسیر أن تضع ثقتھا بھ ھذا یعني أنك أنت من ترغب في 

أنني بت قریبة معھ في طریق العالج لكن ھذا ال یمنع من 

حدیث امرأة إلى .. منھا اآلن و قد ترغب في الحدیث معي 

أن جزءاً كبیراً من عواطفھا ستحب فأنا واثقة من .. امرأة 

أن تحتفظ بھ فیفي سراً في نفسھا و قد تكون أنت آخر 

  .شخص من الممكن أن تبوح لھ بھ 
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١١٥ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  الفصل العشرون

إلى أحد مرضاه و ھو جلس حسني في غرفة مكتبھ و ھو یستمع 

یصدر من أوتار  مشاكلھ ؛ عندما ارتفع فجأة صوتٌ  یتحدث عن

كان الصوت حاداً جداً إلى .. البیانو الموجود في ردھة الفیال 

جة حتى أنھ أغلق جھاز التسجیل و اعتذر من مریضھ عدرجة مز

یمر علیھ ھو في وقٍت على أن  و طلب منھ أن یعود إلى غرفتھ

  .الحق 

إلى الردھة وابتسم و ھو یتأمل فیفي التي أخذت  خرج حسني

و ھو أصابع البیانو بقوة و بال ترتیب قبل أن یقترب منھا تضرب 

  :یھتف 

لحمل مرضاي على ھل تسمین ھذا عزفاً أم أنھا طریقة  -

أعرف كم .. الخروج من المصحة و عدم العودة لھا أبداً ؟ 

 أنِت مشاكسة یا آنسة لكنني لم أعھدك مزعجة لھذه 

 .الدرجة 

  

  :زمت فیفي شفتیھا و ھتفت 

       الجزاء من جنس العمل .. عندما تزعجني أزعجك  -

 .یا دكتور 

  

  :اتسعت ابتسامة حسني و ھتف 



  روایـــــــــــــــــة                 كیف تخون زوجتك و تسعدھا ؟                      
 

١١٦ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

فعلى أي ؛ لكن حسب علمي لم أفعل ما یزعجك .. جید  -

لومیني أوالً ثم  وكوني منصفة .. ؟ شيء تعاقبینني 

و عندما أفشل في تبرئة امنحیني الفرصة ألدافع عن نفسي 

مع احتفاظي بحقي ن یساحتي احكمي علّي بما تشائ

.. صارحیني .. ھیا . .القانوني في االستئناف و النقض 

 ماذا فعلت ألزعجك ؟

  

  :ابتسمت فیفي و ھتفت 

  أنت .. إحقاقاً للحق أنت لم تفعل شیئاً و ھذه ھي المشكلة  -

و سونا تصرون على بقائي ھنا و ال شيء ھنا  و جالل 

ھناك دار نشر .. ھل نسیتم ؟ .. ألفعلھ و ھذا ما یزعجني 

وظیفة في السلك الجامعي ال و كبیرة تنتظرني ألدیرھا ؛ 

 كما أنني ال أحب أنزلت محتفظة بھا على حسب علمي 

       یظل بیت العائلة مغلقاً ؛ ھب أن أحداً أتى لزیارتنا 

     ھل سیغنیھ الخدم عن وجودي أنا ف أو للتعزیة في أبي

 .ال أظن .. و جالل ؟ 

  

  :جلس حسني بجوارھا و ھتف في حنان 

طلبت منِك بوضوح .. و لماذا تشغلین رأسك بھذا كلھ ؟  -

.. تصفیة ذھنك عن التفكیر في كل مسئولیاتك و مشاكلك 

انسي دار النشر و الكلیة و رسالة الدكتوراة و كل ما 

أنِت ھنا .. استرخي یا فیفي .. یستھلك طاقتك و یستنزفك 

 .لالسترخاء و الترفیھ 
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١١٧ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  

كانت أنامل حسني تجري فوق أصابع البیانو بدون تركیز 

معھا ؛ كان الصوت منتظماً و مریحاً لألذن و ھو یتحدث 

مع أنھ لم یكن یرقى إلى مرتبة اللحن و مع ھذا لفت 

  :الصوت انتباه فیفي التي ھتفت في ضیق 

 ھل تجید العزف ؟ -

  

  :لمعت عیون حسني و ھتف لیشاكسھا 

عازفاً  عتبربالمقارنة بما سمعتھ منذ قلیل فأنا بجوارك سأ -

عموماً درست .. ماھراً جداً فعزفك مریع في الواقع 

أعد دراسة عن تأثیر الموسیقى في عالج .. العزف قلیالً 

علم أكثر عن تو فكرت في أنني یجب أن أاالكتئاب 

رحمھا  –ثم إن أمي . .الموسیقى قبل أن أبدأ في الدراسة 

صھا كانت ماھرة كثیراً في العزف و ھذا البیانو یخ –هللا 

 .في الواقع 

  

تألقت في عیونھا نظرة ظافرة قبل أن تجرى أناملھا على 

    عزفت لحناً معروفاً لموسیقار األجیال أصابع البیانو ؛ 

و كان عزفھا بارعاً حتى أن حسني لم یجد صعوبة في 

  :التعرف على اللحن قبل أن یقھقھ ضاحكاً و ھو یھتف 

أصابع البیانو منذ  يأن تحطملما كدِت !! .. كم أنِت بارعة  -

 قلیل ؟
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١١٨ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  :توقفت فیفي عن العزف و ھتفت مبتسمة 

تربیت في مدرسة داخلیة و كنت .. ألزعجك .. قلت لك  -

مفاجأة ؛ ألیس .. أمھر عازفة بیانو في الفرقة الموسیقیة 

بالمقارنة بي ألنني كسبت لذا ال تدعي المھارة .. كذلك ؟ 

 .اتفقنا .. ھذه الجولة 

  

  :في إعجاب نظر حسني في عینیھا و ھتف 

طوال یمكننا أن نتبارى .. تحبین المنافسة كثیراً یا فتاة  -

و ال مانع عندي في أن أفوز مرة و تفوزي   الوقت ؛ 

سنعتبر أنِك قد تفوقِت في .. سیرضیِك مرتین إذا كان ھذا 

العزف و الطبخ مع أننا لم نأكل تلك المكرونة التي تركتیھا 

و لن أجادلك في مباراة الفروسیة ار حتى تفتت على الن

إذا صرفنا النظر عن الحادث الذي التي خضناھا ألنھ 

        .. تعرضِت لھ فأنت بالفعل تمتطین الجواد ببراعة 

و فوق ھذا لدیِك قدرة رھیبة على كبت عواطفك و إنكارھا 

 .أما أنا فلم أعد أستطیع أن أتجاھلھا أكثر من ھذا 

  

كل ذرة في عقلھ كانت .. مال نحوھا و قبلھا في حرارة 

تستنكر ما یفعلھ لكن الحرارة التي اندفعت في شرایینھ 

و تصم أذنیھ عن صوت تتوھج و تشتعل جعلت عواطفھ 

عقلھ الذي یوبخھ بشدة قبل أن تنتفض فیفي و تنتزع نفسھا 

  .من بین ذراعیھ و تھب واقفة و ھي ترتجف 
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١١٩ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

ھھا الشاحب و الدموع التي ترقرقت نظرة واحدة إلى وج

د قفي عینیھا كانت كافیة لیفیق من نشوتھ و یتنبھ إلى أنھ 

نھض ببطء ..  ھدم جسر الثقة الذي كان قد بدأ یمتد بینھما 

  :و ھو یھتف في توتر 

أعرف أنھ لیس من حقي تقبیلك .. آسف یا فیفي .. آسف  -

     ن و أعلم أنھ من الحماقة أن أصارحك بعواطفي اآل.. 

لیس من .. البدایة  ذأنا أخطأت من.. أنا .. و لكن أنا 

الممكن أن أصبح معالجك النفسي ألنني ال أستطیع أن 

ال أستطیع أن أراِك مجرد .. أتجرد من عواطفي تجاھك 

كالنا لن .. بلى یا فیفي .. ألنِك حبیبتي .. مریضة عندي 

أحبك یا فیفي .. أنا أحبك .. یستطیع أن ینكر ھذا بعد اآلن 

 .أحبك بكل كیاني .. 

  

  :ھمست فیفي في ألم 

.. ھل تظن أنني ال زلت أصدق ھذه الكلمة ؟ .. ك أحبِ  -

ھل تعرف كم مرة .. أتظن أن لھا معنى من األساس ؟ 

ھل تعرف لكم عام .. سمعت فیھا ھذه الكلمة في حیاتي ؟ 

حتى عندما رأیت زوجتھ وجاً لوجھ .. ظل حازم یرددھا ؟ 

أنھا مجرد زواج مصلحة من أجل ي بكل وقاحة قال ل

في الجنسیة و االستقرار في بالد األحالم التي ال یرغب 

 خمس.. أنا ھي من یحبھا بصدق .. أن یتركھا لكنني أنا 

سنوات كاملة و ھو یقول أنھ یحبني في كل مكالمة و في 

كل رسالة و في كل یوم و ھو ینام في حضن امرأٍة أخرى 
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١٢٠ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

ك و ال ال تقل أحبِ .. الحب الذي تعدني بھ ؟ ھل ھذا ھو .. 

تتكلم عن شيء ال وجود لھ سوى في الروایات و ربما في 

مجرد كذبة الحب .. في ھذا العالم .. لكن ھنا .. األحالم 

قاسیة دمر بھا حازم حیاتي و أنا ال أؤمن بھا و ال أریدھا 

   .من األساس 

  

أغرقت الدموع وجھھا قبل أن تنسحب من أمامھ و تعود 

بینما جلس حسني خلف البیانو و أخفى وجھھ إلى غرفتھا 

و ھو یفكر في ألم في أنھ قد مزق الخیط    بین كفیھ 

كالبھلوان سیر فوقھ الرفیع من الثقة الذي كان یأمل في أن ی

ى مزقھ إل.. حتى یصل إلى قلبھا و یجد ثغرة ینفذ بھا إلیھ 

  .األبد 
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١٢١ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  الفصل الحادي و العشرون

مترددة ؛ كان یعرف أن سونا  خرج حسني إلى الحدیقة بخطاً 

لم یكن من السھل علیھ أن .. تجلس مع جالل عند حمام السباحة 

یشرح ما حدث بینھ و بین فیفي منذ لحظات لكنھ كان یعرف أنھ 

و مواجھتھا بعد ما حدث كما ال على الذھاب إلى غرفتھا لن یجرؤ 

  .. یمكنھ أن یتركھا وحدھا اآلن 

  كان جالل جالساً فوق األرجوحة و ھو یضم زوجتھ إلى صدره 

أحیاناً قبل أن یلمح حسني  قبالتلو ھما یتھامسان حیناً و یتبادالن ا

سحب جالل ذراعیھ .. قترب نحوھما و ھو شاحب الوجھ الذي ا

  :اعتدل جالساً و ھو یھمس من حول خصر زوجتھ و 

ربما علّي أن أنسحب .. حسني یقترب و یبدو مضطرباً  -

 .في الحدیث معِك وحدكما فلدّي شعور بأنھ یرغب 

  

  :قبل أن یفعل ھتف حسني في ارتباك 

أظن أننا أصبحنا أسرة واحدة و لیس .. انتظر یا جالل  -

   و أنا أرید أن أصارحك بأنني أحب فیفي لدینا ما نخفیھ 

أرغب في ھذا بشدة حتى أنني .. و أرغب في أن أتزوجھا 

 .. قد تصرفت بحماقة 

  

  :ھتفت سونا في قلق 
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١٢٢ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

تعرف أن فیفي .. ال تقل أنك قد صارحتھا بشعورك ھذا  -

 .لیست مستعدة لھذا اآلن 

  

  :بینما ھتف جالل في توتر 

أتظن أنني لم أالحظ انجذابك نحو فیفي حتى من قبل  -

أن فیفي لم ترضخ  أنا متأكد من.. ؟ تورطھا مع باسم 

و توافق على ذلك االرتباط الفاشل سوى لضغط أبي علیھا 

أنا لست نفسانیاً مثلكما لكنني .. ألنھا تقاوم انجذابھا نحوك 

مجروحة للحد .. فیفي مجروحة .. أعرف أختي و أفھمھا 

أنك و أخشى و بعواطفھا  الذي یجعلھا فقدت الثقة بالحب 

 .و ھذا سیزید األمر تعقیداً قد تعجلت بالفعل 

  

  :و ھي تھتف  سونانھضت 

  لیس من المستحب أن نتركھا وحدھا .. سأذھب إلیھا  -

 .اآلن 

  

  :نھض جالل و ھتف 

لن .. أما أنا فسأذھب لتوقیع عقد الفیال التي حدثتك عنھا  -

یكون بقاءنا ھنا مستحباً أكثر من ھذا و من األفضل أن 

 .بسرعة ننتقل إلى السكن الجدید 

  

غادر جالل الفیال بینما تعلقت سونا بذراع أخیھا و دخلت 

  :معھ إلى الفیال و ھي تھتف في ھدوء و لكن بحسم 
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١٢٣ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

مع مشاكل فیفي أظن یا حسني أنھ آن األوان ألن تتعامل  -

و تعترف بأنك لست مؤھالً ألن تكون طبیبھا    بمھنیة 

محاید فیفي تحتاج إلى شخص .. المعالج و ال أنا كذلك 

مع حالتھا باحتراف و ال تكون لدى فیفي عواطف عامل تی

سننتقل مع جالل في .. قد تؤدي إلى فشل العالج نحوه 

أسافر مع ذا الحین سأقترح علیھ أن ھأقرب فرصة و حتى 

حتى ینتھي من تجھیز الفیال فیفي ألي مكان ھادئ و مریح 

ألن  ال أریدھا أن تظل أمام عینیك طوال الوقت.. الجدیدة 

 .ھذا سیعذبك و سیؤذیھا 

  

لم یعترض حسني على كالم أختھ فقد كان یدرك أنھ عین 

ھا تطرق باب غرفة فیفي و دخل إلى كرتالصواب ؛ 

    طرقت سونا الباب عدة مرات قبل أن تفتحھ .. غرفتھ 

نادت على فیفي عدة مرات و ال .. و تدخل إلى الغرفة 

الذي أتى إلیھا مجیب فرفعت صوتھا بالنداء على حسني 

  :بسرعة فھتفت 

 ھل ھي موجودة بالغرفة أم أنھا قد .. فیفي ال تجیب  -

 ذھبت ؟

  

اندفع حسني نحو فیفي و حملھا عن األرض و ھو یھتف 

  :لوعة   في 

 .بل ھي فاقدة الوعي  -
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١٢٤ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

تھتف سونا أن وضعھا فوق الفراش و فحصھا بسرعة قبل 

  :في توتر 

أتظن أن ھذا اإلغماء .. ما الذي حدث بینكما بالضبط ؟  -

 ھستیري ؟

  

          حسني و ھو یلتقط ھاتف فیفي من األرض ھتف 

  :و یفحصھ 

یمكن أن یكون السبب في ھذه ال أظن أن ما حدث بیننا  -

   فیفي تلقت مكالمة من رقم غریب منذ دقائق .. اإلغماءة 

 .یحاول االتصال بھا مرة بعد مرة و ال زال 

  

  :فأردف رن جرس الھاتف في یده 

على الرغم من أن ھذا لیس الئقاً و لكنني أحتاج ألن  -

      أعرف ممن ھذه المكالمة بالضبط لذا سأفتح المكالمة 

 .و المیكروفون 

  

  :فعل ھذا بسرعة فأتاه صوتاً رجولیاً یھتف في لھفة 

تقطعي االتصال اسمعیني أرجوِك و ال .. أخیراً یا فیفي  -

أحبك أكثر مما تتخیلین .. أنا أحبك یا فیفي .. مرة أخرى 

     جالل أبعدِك عن الفیال حتى ال أراِك أنا أعرف أن .. 

و ربما لم یخبرك عن عودتي لكنني حصلت على رقمك 

.. یجب أن نتكلم أرجوِك .. من أحد العاملین بدار النشر 

 ...یجب أن 
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١٢٥ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  

أنھى حسني االتصال و أغلق الھاتف و ھو یھتف في 

  :خط س

 ھذا صوت حازم ؛ ألیس .. ال یحتاج األمر إلى ذكاء  -

 كذلك ؟

  

  :ھتفت سونا في ضیق 

ذلك الحقیر یعرف كیف یحتال لیحقق أغراضھ .. بلى ھو  -

من المؤسف أننا لم ننتبھ إلى أنھ قد یتصل بھا و إال .. 

من الواضح أن .. إلبعاد الھاتف عنھا لوجدنا طریقة 

في الوقت الذي بدأت .. عي الصدمة ھي التي أفقدتھا الو

باغتتھا عودة حازم و ھذا تضغط فیھ علیھا بعواطفك 

.. ضغط أكبر من أن تستطیع أعصابھا الھشة أن تتحملھ 

 ماذا سنفعل اآلن ؟

  

  :ھتف حسني في توتر 

 أتظنین أنھا ال تزال تحبھ ؟.. ال أدري  -

  

  :ھتفت سونا في ثقة 

كامرأة یمكنني أن أؤكد لك أن الشيء الوحید .. مستحیل  -

الذي یمكن أن یجفف ینابیع الحب في قلوبنا ھو جرح 

المشكلة ھي أن فیفي ضعیفة اآلن بسبب كل ما .. الخیانة 

حازم لن یستطیع أن .. مرت بھ في األسابیع األخیرة 
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١٢٦ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

یستعیدھا مھما كلفھ األمر لكنھ لألسف یستطیع تدمیر ما 

 .لن یفكر مرتین قبل أن یحطمھا غد كھذا و و.. تبقى منھا 
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١٢٧ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  الفصل الثاني و العشرون

راشھا في غرفتھا التي غرقت في جلست فیفي مستلقیة فوق ف

كان یجري في ؛ لم تكن تبكي رغم أن سیالً من الدموع  المالظ

دخل جالل إلى الغرفة و ھو یحمل بعض الشطائر و كوباً .. قلبھا 

شرفة ثم جلس على المن العصیر ؛ أضاء نور الغرفة قبل أن یفتح 

  :طرف فراشھا ھاتفاً 

 كلي یا.. ة أكثر من ھذا للن أتركك و أنِت على ھذه الحا -

قولي .. و تكلمي معي كما اعتدنا أن نفعل دوماً     فیفي 

ھل أنِت مستاءة ألنني لم أخبرك .. لھ كل ما ترغبین في قو

 أنا آسف یا.. و یبحث عنِك ؟    عاد بأن ذلك الحقیر قد

 .فیفي لكنني فعلت ما ظننت أنھ األفضل بالنسبة لِك 

  

  :ھمست في فتور 

أخفیت عني أن أمي ال زالت على قید الحیاة ؛ تماماً كما  -

إلّي بسیجارة یا جالل لو سمحت و اتركني .. ألیس كذلك ؟ 

ال أرید أن أتحدث معك و ال مع أي شخص .. وحدي 

تحت دعوى حمایتي ینصب نفسھ وصیاً علّي و یخدعني 

ربما كنت .. أنا ال أفھم .. حمایتي من أي شيء ؟ .. 

 .كم أحتاج إلى من یحمیني من
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١٢٨ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

و قد بھتت كانت أول مرة تتحدث فیھا فیفي عن أمھا 

؛ لم یكن المفاجأة وجھ جالل الذي لم یكن مستعداً لھذا اآلن 

یعرف ما الذي علیھ أن یقولھ لیبرر موقفھ دون أن یزید 

أشعل جالل سیجارة و ناولھا لھا قبل أن .. جراحھا عمقاً 

  :یشعل واحدة لنفسھ ثم ھتف 

من حقك علّي أن أحمیِك و ھذا ما .. یفي كنت مضطراً یا ف -

     ؛ و ھذه لیست وصایة بل ھذا واجبي حاولت أن أفعلھ 

  لزمن للوراء الو عاد .. و بصراحة أنا لست نادماً علیھ 

فعل نفس الشيء بال ألو وضعني أمام نفس االختیار لكنت 

 .تردد 

  

  :سحبت فیفي نفساً طویالً من سیجارتھا قبل أن تھتف 

ھو الصواب .. لكنھ لیس الصواب یا جالل .. أعرف ھذا  -

تي ااشدة بما یكفي ألحدد خیاررأن تعتبرني .. أن تثق بي 

ال أن .. أن تتركني أواجھ مشاكلي و أتغلب علیھا .. 

ال یعرف كیف یدیرھا أحمق ي داخل مصحة نفسیة تعزلن

  .یملك زمام عواطفھ 

  

  :ھتف جالل في توتر 

أنا واثق .. جالل یحبك یا فیفي .. جئنا إلى بیت القصید  -

   و أضمن لِك أنھ سیكون أمیناً علیِك من صدق مشاعره 

 .. و سیبذل كل جھده إلسعادك 
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١٢٩ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  :قاطعتھ فیفي ھاتفة في مرارة 

حازم كان .. طویلة و أنا مخدوعة  لسنواتٍ كنت سعیدة  -

ھل .. یخونني و یسعدني في نفس الوقت یعرف كیف 

   حسني سیظل یحبني بعد عام ستطیع أن تضمن لي أن ت

   ھل تضمن أنھ لن یظل یحبني .. أو بعد عشرة أعوام ؟ 

ھل .. یعاشرھن ؟ أو و مع ھذا یشتھي نساءاً غیري 

تضمن على األقل أن حبھ ھذا لن یتالشى مع الوقت و ال 

 .. طالقي مرتین .. الكثیرة یتبقى في عینیھ سوى عیوبي 

أنا ال .. ال یا جالل .. و مرضي النفسي .. و فضیحة أمي 

أستطیع أن أثق في أن حسني لن یجرحني في یوم من 

ھذا .. األیام و أنا لم أعد قادرة على تحمل جراح جدیدة 

 . فوق طاقتي بكثیر

  

  :یھتف  نزفر جالل في توتر قبل أ

لدینا أمور أخرى ینبغي .. أنا لن أناقش منطقك ھذا اآلن  -

أولھا انتقالنا من و التركیز علیھا اآلن و سنعطیھا أولویتنا 

أریدك أن تذھبي ..  ھنا و الذي من األفضل أن یتم بسرعة

معي غداً لرؤیة الفیال الجدیدة و لتحددي ما إذا كان ھناك 

 .ما ترغبین في إضافتھ أو تعدیلھ قبل أن ننتقل إلیھا 
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١٣٠ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  :ي استغراب ھتفت فیفي ف

.. من قال أننا سننتقل إلى فیال جدیدة ؟  ..! فیال جدیدة ؟ -

سأحزم حقائبي اآلن و سنعود إلى بیتنا في الصباح الباكر 

 ...و 

  

  :ھاتفاً في ضیق  جاللقاطعھا 

لم یعد ھذا ممكناً یا فیفي ما لم تكوني مستعدة ألن تقیمي  -

فتھ الوغد عاد إلى غر.. حازم تحت سقف بیٍت واحد مع 

ما حدث بیننا في السنوات الماضیة القدیمة و یتجاھل كل 

و رفض أن یبیعني نصیبھ في الفیال و ال حتى بضعف 

أنا عن نفسي لن أطیق أن أراه لیل نھار كما أن .. ثمنھ 

و ال آمن علیھا أن تقیم مع ذلك الحقیر في زوجتي كفیفة 

أجد لذا لم .. أیضاً  معیشة واحدة و ال آمنھ علیِك أنتِ 

اشتریت الیوم فیال .. ن جدید یناسبنا أمامي سوى شراء مكا

فاخرة في كومباوند في الشیخ زاید ؛ اشتریتھا بأثاثھا حتى 

 ...و .. یمكننا أن ننتقل إلیھا بسرعة 

  

  :أطفأت فیفي سیجارتھا و ھي تھتف بغضب مكتوم 

البیت .. ھل سنتنازل لھ عن بیتنا ؟ ! .. ھكذا ببساطة ؟ -

ال و هللا ! .. أراد أبي أن یعمره بنا و بأوالدك ؟ الذي طالما

لو كان ذلك الحقیر متمسكاً بحقھ في البیت لھذا الحد فال .. 

 .مانع عندي من أن أدفنھ بھ 
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١٣١ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

ھبت فیفي مغادرة فراشھا فنھض جالل بدوره و ھو یھتف 

  :قلق  في 

 ماذا ستفعلین ؟  -

  

  :ھتفت فیفي في حزم و حدة 

     أنا لن أترك ذلك الحقیر یسلبني إیاه .. سأعود إلى بیتي  -

تحملت من الخسائر بسببھ ما یكفیني .. و لن أخسره بسببھ 

     لن أھرب أنا .. و لو على جثتي و لن أسمح بالمزید 

أو أختبئ یا جالل ؛ ھو الذي كان علیھ أن یبتعد عن 

طریقي و یستحي من أن ینظر في وجھي بعد كل ما فعلھ 

و لن أسمح أبداً بأن یتخیل أنني ال أقوى على .. بي 

مواجھتھ أو أن عواطفي الحمقاء تجاھھ ال تزال تجعلني 

فیفي العیسوي .. ھیھات .. ستخذلني أمامھ ه و نحوضعیفة 

ھكذا ربانا .. یا جالل و ال تھرب من المواجھة  ال تتخاذل

 .أبي أم أنك قد نسیت 

  

  :ھتف جالل في توتر 

 ....أعصابك مرھقة و لن تتحمل .. ترفقي بنفسك یا فیفي  -

  

  :قاطعتھ فیفي ھاتفة في حزم 

   أنا سأحزم حقیبتي اآلن .. اسمع یا جالل .. ھل تراھن ؟  -

أرید أن أكون .. و سأغادر ھذا البیت مع أول ضوء للنھار 

فوق رأس ذلك الحقیر قبل أن یفتح عینیھ و یفیق من غفوة 
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١٣٢ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

غیبوبة الھبل الذي ساقھ علیك النوم ألنني سأجعلھ یفیق من 

.. أال یدعي أنني ال زلت في عصمتھ ؟ .. أنت و زوجتك 

القانون بالقوة ال بسأخلعھ من البیت .. دعھ لي .. فلیكن 

استعد لتذھب معي لو كنت .. الذي خلعني من عصمتھ 

  .تظن أنني ال أقوى على مواجھتھ وحدي 
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١٣٣ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  و العشرون الفصل الثالث

م كان یسري في ذراعي حازم و ھو یستیقظ ؛ لشعور عنیف باأل

ه كنھ لم یستطع أن یفعل ؛ كان معصماحاول أن یحرك ذراعیھ ل

جعلتھ یشعر بالذعر و ھو متینة  الفراش بحبالٍ مشدودین بقوة إلى 

كانت فیفي تجلس .. و یدیر نظره في أرجاء غرفتھ یفتح عینیھ 

و ھي تضع ساقاً فوق على مقعد وضعتھ خلف باب الغرفة المغلق 

  .أخرى و تتأملھ في برود 

لم یكن حازم قد رآھا منذ خمس سنوات كاملة لكن الشابة التي 

الوالھة التي الشماتة لم تكن ھي الفتاة ھا كانت تتأملھ بعیون تمأل

یدري متى دخلت إلى غرفتھ و ال كیف كما لم یكن كان یعرفھا 

  :ھتف في توتر .. قیدتھ على ھذا النحو و ال لما تفعل ھذا 

و ما الذي قیدني ھكذا ..  أخیراً ظھرِت .. حبیبتي .. فیفي  -

 . ال تقولي أنھ أنتِ .. ؟ 

  

  :ھتفت فیفي مبتسمة 

على حسب علمي ال أحد في ھذا العالم .. و لما لیس أنا ؟  -

ما .. ؟ ذیتني أنك قد آذیت آخرین كما آیكرھك مثلي أم 

تجعلك .. القیود بشعة ؛ ألیس كذلك ؟ .. رأیك یا حازم ؟ 

شعور سخیف ال .. و العجز  و الخوف تشعر باالنزعاج 

    .. یوم .. ساعة .. أدري إلى متى سیمكنك أن تتحملھ 
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١٣٤ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

ینتابني فضول ألن أعرف و أنت .. أو ربما شھراً بأكملھ 

 .فضول األنثى ال یمكن إیقافھ بسھولة أن تعرف 

  

  :حاول حازم أن یجلس بصعوبة و ھو یھتف في حدة 

 ھل فقدِت عقلك ؟.. ماذا تفعلین بالضبط ؟  -

  

  :أخرجت فیفي سیجارة و أشعلتھا و ھي تھتف 

یشعرك بأنك قد .. ھذا ما یفعلھ بك القید بالضبط .. تخیل  -

یعذبك بال رحمة حتى یجعلك فقدت السیطرة على نفسك ؛ 

أم .. أقول ھذا عن تجربة .. صدقني .. على حافة االنھیار 

أنني قضیت الفترة الوجیزة الماضیة بأن أحداً لم یخبرك 

و أن ھذه بالفعل لم تكن أول مرة .. في مصحة عقلیة 

.. دخول مصحة و تلقي العالج ھناك أضطر فیھا إلى 

أن یؤسفني أن أعترف بأنك السبب في ھذا فأنا ال أرید 

لكنھ لیس أبشع .. من مأساتي معك  أبوح بأن ھذا جزءٌ 

 .جزء 

  

حسني یتأمل ما یحدث بین فیفي في الغرفة المجاورة جلس 

و بجواره جالل الذي ھتف و حازم على شاشة الالب توب 

  :في توتر 

ال یا حسني .. ال أدري كیف طاوعتھا على ھذه السخافة  -

 .یجب أن أوقف ھذا فوراً .. 
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١٣٥ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  :ھب جالل واقفاً فھتف حسني في حزم 

 .ال تتدخل لو سمحت .. ال یا جالل  -

  

  :استنكار فأردف حسني نظر إلیھ جالل في 

وضعت كامیرا في الغرفة بعد أن تسللت إلیھا و خدرت  -

سنتدخل فقط .. ذلك األحمق و ھو نائم لنراقبھا و نطمئن 

و أقدمت على شيٍء أحمق لكن كما ترى إذا تھورت فیفي 

دعھا تنفث .. ھي ھادئة كثیراً و تسیطر على غضبھا .. 

  یجعلھا ھذا ترتاح  فقدطویلة  عما كبتتھ في قلبھا لسنواتٍ 

 .و لو بعض الشيء 

  

على مضض جلس جالل و ظل یحدق في الشاشة ؛ كان 

دون جدوى بینما أطلقت حازم یحاول باستماتة فك قیوده 

  :قبل أن تھتف في شماتة فیفي ضحكة صاخبة 

عندما تمادیت في .. ھل تعرف ؟ .. حاول أكثر .. حاول  -

كثیراً أن  تحقارتك معي و حبستني في عصمتك حاول

ال أزال رھینة في كل یوٍم كان یمر و أنا .. أتحرر منك 

و حیاتي و قلبي الذي خدعني معك   ذمتك كنت أكره نفسي

الضیاع في أروقة بعد عامین من .. و الیوم الذي ولدت بھ 

كان الموت .. بدأت أفكر في االنتحار المحاكم دون جدوى 

قال .. ي أسیرة في شباكك آلخر عمرأھون من أن أظل 

األطباء ألبي بأنني على شفا انھیار عصبي و نصحوه بأن 

یضعني في مصحة و ھي نصیحة قاسیة لكنھا لم تكن 
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١٣٦ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

و أشعر بأنني قادرة لكنني لم أتحسن .. عدیمة الجدوى 

 .على أن أتنفس إال بعد أن خلعتني المحكمة منك 

  

  :ھتف حازم في حدة 

قلت لِك .. مة بي لم أطلقك ألنني أحبك و أعلم كم أنِت مغر -

أن زواجي مؤقت و سأنھیھ بمجرد حصولي على الجنسیة 

أنا .. و یمكننا بعدھا أن نستأنف حیاتنا لكنِك لم تفھمي 

    كتبت إلیِك لعشرات المرات یا فیفي ؛ أخبرتك بطالقي 

ماذا كان .. و توسلت لِك بأن تسامحیني لكنِك لم تفعلي 

   ؟ أكثر من ھذا علّي أن أفعل 

  

   نھضت فیفي و اقتربت من الفراش و ھي تھتف في 

  :ھدوء 

كان علیك أن تفھم أنني لم أقرأ رسائلك و لم أكن مستعدة  -

كان یمكنك أن تطلق سراحي ببساطة .. ألن أغفر خیانتك 

خنتني و أھنتني و ھذا شيء لن .. ر و احترام و تحضُ 

لم .. تني ھو أنك أذللو األسوأ من ھذا أسامحك علیھ 

و حتى إلى اآلن ال زلت تعتبرني .. قني بالمعروف تفار

   من ضمن أمالكك جزءاً من میراثك و عدت تطالب بي 

 .و ھذا أسوأ من كل ما ذقتھ منك 

  



  روایـــــــــــــــــة                 كیف تخون زوجتك و تسعدھا ؟                      
 

١٣٧ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

أخرجت فیفي ھب حسني و جالل واقفین في فزع عندما 

     من حقیبتھا سكینة صغیرة و وضعتھا على عنق حازم

  :و ھي تردف 

طالق .. أریدھا منك ھي طالق  الكلمة الوحیدة التي كنت -

 .؟ ھا ب ما الصعوبة في أن تنطق.. فحسب 

  

اندفع حسني و جالل إلى داخل الغرفة و ھتف حسني في 

  :لوعة 

 .اھدئي أرجوِك .. اھدئي یا فیفي  -

  

  :كان حازم ینظر إلى فیفي في ذعر و ھي تھتف 

ھل كان .. أرید أن أسألھ أنا فقط .. أنا لن أذبحھ یا حسني  -

علّي أن أضع سكیناً على رقبتھ ألسمع منھ مجرد كلمة 

  حتى أنھ ال یرید أن یقولھا .. بھا ؟   بسیطة ینصفني 

 .اآلن 

  

  :ھتف حازم بسرعة 

 .و ِهللا العظیم طالق .. طالق .. أنِت طالق یا فیفي  -

  

  :ابتسمت فیفي و ھتفت 

من الواضح أنني أنا  ..كان ھذا سھالً جداً .. أرأیتما ؟  -

التي كنت مخطئة فأنا لم أدرك الطریقة المناسبة ألتعامل 

  .بھا مع ھذا الكلب قبل اآلن 
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١٣٨ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

وحت فیفي بیدھا التي تحمل صرخ حازم في ذعر عندما ل

أنھا ستقطع رقبتھ لكنھا مزقت ؛ خیل إلیھ للحظة  السكین

  :و ھتفت الحبل الذي یقید یمناه 

وب المناسب للتعامل مع الحقراء بما أن البلطجة ھي األسل -

ع نصیبھ من الفیال من أمثالھ فیمكنك أن تمنحھ عقد بی

لشراكتھ بعد اآلن و لن أنا لست مستعدة ..  لیوقعھ یا جالل

م یضطرني ألن أدفن ما ل.. أعیش معھ في نفس البیت 

 .ة جثتھ في الحدیق

  

  :ابتسم حسني و ھتف في ھدوء 

أنصحك بأن تأخذ تھدیدھا على محمل الجد ألن ھذا ما قد  -

ثق في كالمي ألنني الطبیب النفسي الذي .. تفعلھ فعالً 

فیفي لیست و شھادتي ستقنع المحكمة بأن    یعالجھا حالیاً 

 .ھذه ھي الحقیقة لألسف  مسئولة عن أفعالھا ألن

  

 ؛أخرج جالل العقد من جیبھ فوقعھ حازم و بدون أن یقرأه 

  :استعاد جالل العقد و وضعھ في جیبھ و ھو یھتف 

قیمة نصیبك امنحني رقم حسابك المصرفي و سأودع فیھ  -

     غداً ؛ أما اآلن فأمامك نصف ساعة لتحزم أغراضك 

و تغادر ھذا البیت إلى األبد و ال أرید أن تَر فیفي وجھك 

 .بعد اآلن ألن ھذا لن یكون في صالحك 
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١٣٩ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  :یدھا و ھي تھتف  ألقت فیفي السكین من

    سأنتظر في غرفتي یا جالل و ابحث عمن یعقم البیت  -

 .و یطھره بعد أن تخلیھ من ھذه القذارة 
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١٤٠ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  و العشرون الفصل الرابع

طرقت سونا باب مكتب حسني طرقة واحدة قبل أن تفتحھ و تدخل 

  :و ھي تھتف مبتسمة 

أرید أن  ال.. ؟ ھل یمكنني الدخول أم أنك لست وحدك  -

 .أقاطع إحدى جلسات العالج 

  

   ؛ قبل جبین أختھ نھض حسني بسرعة من خلف مكتبھ 

و أمسك بیدھا و أخذھا نحو األریكة و ساعدھا على 

  :الجلوس و ھو یھتف 

 كیف حالك ؟.. وحشتیني یا سونا  -

  

  :ھتفت سونا و ھي تتنھد 

ي كثیراً و ال أكف عن اقترب موعد والدت.. مرعوبة  -

     كیف سأرعى ابني و أنا ال أستطیع أن أراه .. التفكیر 

كیف سأحملھ مثل كل األمھات و أنا أخشى .. ؟ یا حسني 

 ....كیف .. ؟ أن أتعثر و أوقعھ 

  

  :قاطعھا حسني ھاتفاً 

جالل سیتكفل بإیجاد .. تحدثنا في ھذا من قبل یا سونا  -

كما أننا جمیعاً سنكون  ؛مربیة ترعى كل شئون الولد 

األیام .. یزة ابتھجي یا أختي العز.. بجوارك و سندعمك 

  .أیام حیاتك  القادمة ستكون أسعد



  روایـــــــــــــــــة                 كیف تخون زوجتك و تسعدھا ؟                      
 

١٤١ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  :ابتسمت سونا و ھتفت في امتنان 

.. ھذا بالضبط ما كنت أتمنى سماعھ .. أشكرك یا حسني  -

    ال تعرف كیف یدعمني وجودك معي و حب جالل لي 

لیس ھناك في ھذه الحیاة ما ھو أسوأ من .. و صداقة فیفي 

        فھي بالضبط ما یمكن أن یقصم ظھر المرءالوحدة 

 .و یھزمھ 

  

  :نھضت فجأة فھتف حسني 

   سأتصل على جالل ..  إلى أین ستذھبین بھذه السرعة ؟ -

 .و سننتظره على الغداء و أخبره بأنِك ھنا 

  

  :ھتفت سونا في تردد 

الیوم موعد مناقشة فیفي لرسالة .. لن یمكننا ھذا .. ال  -

و سائقھ الخاص  -رحمھ هللا  –سیارة حمایا .. الدكتوراة 

إال إذا كنت .. في انتظاري بالخارج لیأخذاني إلى الكلیة 

فسأذھب معك في سیارتك المناقشة ترغب في أن تحضر 

 .و نصرفھ 

  

  :تنھد حسني و ھتف في أسى 

لم أرھا منذ تسعة أشھر تقریباً .. و كیف أذھب یا سونا ؟  -

ذلك الیوم الذي طردنا فیھ ھي تتحاشاني و تتجنبني منذ .. 

 .الفیال  حازم من 
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١٤٢ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  :ھتفت سونا في حیرة 

ھذا ما تفعلھ فعالً ؛ مع أنني لم أعد أستطیع أن أفھم موقفھا  -

ن أنت ساعدتھا و تصرفت بحماقة لم یكن أحد لیتخیلھا م.. 

؛ جالل إلى اآلن ال یصدق أنك وافقتھا على فكرتھا أجلھا 

  .معھا  المجنونة و نفذتھا 

  

  :ھتف جالل في ھدوء 

.. لم تكن فكرة مجنونة یا سونا و لم یكن بھا أیة مخاطرة  -

و متزنة بما كنت واثقاً من أن فیفي في كامل قواھا العقلیة 

ھي لم تكن ترغب في .. لتسیطر على عواطفھا یكفي 

حتى أن .. إیذاءه و إنما في إذاللھ و ھذا ما كان یستحقھ 

البیت في حد ذاتھ لم یكن ھو ما یعنیھا و أكبر دلیل على 

ھذا ھو أنھا قد انتقلت معكما إلى الفیال الجدیدة و لم تصر 

فیفي كانت تحتاج ألن تثبت لنفسھا .. على البقاء في البیت 

أن جالل لن یستطیع إذاللھا مرتین و لن ینتزع منھا ما 

  تملكھ و تحبھ رغماً عنھا كما انتزع منھا حریتھا من قبل 

 .و لم تستعیدھا إال بشق األنفس 

  

  :تنھدت سونا و ھتفت 

لو كانت .. یتھا یا حسني ؟ و من قال أنھا قد استعادت حر -

أنا .. ألختارت بملء إرادتھا أن تكون معك ما تقول حرة ك

واثقة من أنھا تحبك لكنھا تتجاھل ھذا الحب و تنكر وجوده 

 و ال أدري إلى متى ستستمر على ھذا الحال ؟.. 
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١٤٣ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  

و .. الحریة اختیار .. كان حسني یعرف أن أختھ محقة 

فیفي ال ترغب في أن تختار وجودھا معھ ؛ تراوغ 

ا ال ترغب في مواجھتھا ؛ عواطفھا و تھرب منھا ألنھ

فرت من شباك العنكبوت بأعجوبة و ھي لن تدخل بقدمیھا 

إلى شبكة الزواج مرة أخرى ألنھا لن تسمح لنفسھا 

  .بالوقوع في األسر 

  

كم یشتاق انصرفت سونا بینما ظل حسني یفكر في فیفي ؛ 

یعرف !! .. ؛ و كم كان یتمنى لو كان معھا اآلن !! إلیھا 

ھامة في حیاتھا و یتمنى لو یشاركھا إیاھا أن ھذه لحظة 

ال یریدھا أن تشعر .. لكنھ ال یرید أن یفرض نفسھ علیھا 

و ربما كانت .. حتى ال تتوتر و تفقد توازنھا بأنھ یطاردھا 

     مجرد رؤیتھا لھ أثناء المناقشة كافیة لتشوش تفكیرھا 

  .و تؤثر على أداءھا و كان ھذا ما ال یرغب في حدوثھ 

  

رغم كل مخاوفھ لم یستطع حسني أن یقاوم رغبتھ في أن 

ذھب إلى الكلیة لكنھ وقف ؛ یَر فیفي و یكون قریباً منھا 

قاعة المخصصة للمناقشة و أخذ ینتظر بفارغ الخارج 

     و عندما غادرت فیفي القاعة   الصبر سماع النتیجة ؛ 

الحاضرین سقطت و ھي مبتھجة و تتلقى التھاني من 

مة عن وجھھا فجأة عندما رأتھ و بھت وجھھا بشدة االبتسا

.  
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١٤٤ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  

فیفي تستطیع أن تنكر أنھا كانت تشتاق إلیھ بأمانة لم تكن 

   ف عن التفكیر بھ ؛ لم تره منذ شھور لكنھا لم تكن تك ؛

و كم كانت تتمنى لو كان موجوداً و حضر مناقشة الرسالة 

حتى أن عیونھا كانت طوال الوقت تدور في أنحاء القاعة 

   و تتأمل الحضور بحثاً عنھ و كان ھذا یشوش تفكیرھا 

  .و یشتتھا 

  

  :مد یده لیصافحھا و ھو یھتف 

  .مبروك یا دكتورة  -

  

سمعت سونا صوت أخیھا فابتسمت بینما تأمل جالل ید 

قبل أن  حسنيأختھ المرتعشة التي بالكاد لمست أصابع 

  :و ھتف   تنسحب بسرعة

فیفي لن تحصل على .. یجب أن نحتفل بھذه المناسبة  -

 .الدكتوراة في كل یوم 

  

  :أشاحت فیفي بعیونھا عن حسني و ھمست 

 .أفضل العودة إلى البیت .. أنا متعبة  -
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١٤٥ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  :ظھر الضیق في عیون حسني بینما ھتف جالل بسرعة 

لكن من قال أننا طبعاً یا عزیزتي و یجب أن ترتاحي و  -

إلى الغد و سأختار سنرجئھا ..  ؟ سنذھب لالحتفال اآلن

 .أفخر مطعم لنتناول عشاءنا نحن األربعة بھ 

  

ظن حسني أن فیفي ستجد طریقة إللغاء الدعوة لكن عندما 

بلغھ اتصل بھ جالل في الصباح التالي و أكد الدعوة و أ

 مضض و ھو یفكر في بالمكان الذي حجز بھ ذھب على

من .. أنھا ربما أرادت منھ ھو أن یجد حجة لالعتذار 

حقھا أن تحتفل بنجاحھا مع أخیھا كما من حقھا عدم وجود 

؛ و كاد بالفعل أال یذھب لكنھ تراجع من یزعجھا وجوده 

في اللحظة األخیرة و لم یستطع أن یحرم نفسھ من أن 

  .یراھا 
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١٤٦ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  و العشرون الفصل الخامس

تنھد حسني في حرارة عندما دخل إلى الملھى و رأى فیفي ؛ كانت 

و لم یكن یستطیع أن یمنع عیونھ من أن متأنقة أكثر من العادة 

نظرة عینیھ و ھو یصافحھا كانت تحكي .. تتأملھا في إعجاب 

طویلة تستطیع فیفي أن تقرأ كل صفحاتھا لكنھا  قصة شوقٍ 

  :ھتف في توتر تجاھلتھا و ھي تشیح بعیونھا عنھ و ت

لم یكن لھا لزوم ما  ..أما كان علینا إلغاء ھذه السھرة ؟  -

ما یدرینا أن ھذه لیست آالم الوالدة .. دامت سونا متعبة 

 .ھذه المرة 

  

  :التفت حسني نحو أختھ و ھتف في جزع 

  دعینا نذھب إلى المستشفى لنطمئن .. ھل تتألمین ؟  -

 .علیِك 

  

  :ضحك جالل و ھتف 

    واحد ذھبت إلى المستشفى لثالث مرات خالل أسبوع  -

أصبح األمر .. نجده مجرد إنذار كاذب و في كل مرة 

مزعجاً حتى یبدو أن ذلك العفریت الصغیر یرفض 

 .قبل أن یعذبني الخروج إلى ھذه الدنیا 
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١٤٧ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  :وقفت سونا و ھتفت 

فلما ال ؛ العفریت الصغیر و أمھ یرغبان في التدلیل  -

نصحنا الطبیب بالكثیر من الریاضة ؛ .. ؟  ترقص معي

 ألیس كذلك ؟

  

نھض جالل و علق ذراعھا في یده و سارا معاً نحو ساحة 

الرقص قبل أن یحیطھا بذراعیھ و یضمھا إلى صدره في 

   كانت فیفي تتأملھما و ھما یرقصان في انسجام .. حنان 

تمیل بین ذراعي جالل و ھي تتساءل ما الذي یجعل سونا 

على أنغام الموسیقى في ثقة مع أنھا ال تستطیع أن تراه أو 

بل ما الذي .. ترى ساحة الرقص أو الراقصین من حولھا 

أن تخسر  یجعلھا تشعر بكل ھذه السعادة دون أن تخشى 

  .؟ جالل و استقرارھا في أیة لحظة 

  

 . جواب الصحیحالحب ھو ال -

  

  :ردف في ھدوء التفتت فیفي نحو حسني فأ

تقرة و لیس لدى سونا ما تقلق أن حیاتھما مستفكرین في  -

أن الحب ھو  ظروفھا و أقول لكِ أو تخشاه رغم  منھ

حصنا بھ الحب مد بینھما جسراً متیناً من الثقة .. السبب 

ھما و ال شيء زواجحیاتھما و صنعا بھ أساساً راسخاً ل

ھو الحب الصادق .. الحب یا فیفي . .یستطیع أن یھدمھ 

 .الضمان الوحید 
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١٤٨ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  

مدت فیفي یدھا إلى حقیبتھا و أشعلت سیجارة بید ترتجف 

  :قبل أن تھمس 

فخ األحمق فقط ھو من یقع في شباكھ .. الحب كذبة  -

 .مرتین 

  

شحب وجھھا و سقطت السیجارة من بین شفتیھا و ھي 

بسرعة قبل حسني السیجارة تحدق في باب الملھى ؛ التقط 

أن یلتفت إلى الخلف ثم ضاقت عیناه عندما لمح حازم 

فارعة الذي اجتاز باب الملھى و في یده شابة شقراء 

كان من الواضح أن حازم قد لمحھما بدوره فقد .. الطول 

احتقن وجھھ بشدة قبل أن یمیل على أذن الشقراء و یھمس 

  .لھا ببضع كلمات ثم غادرا المكان فوراً 

  

 .یؤثر بِك ال زال  -

  

التي ھكذا ھتف حسني في حنق و ھو یلتفت نحو فیفي 

  :ھتفت في مرارة 

حازم .. أنت أكثر شخص یعرف ھذه الحقیقة و یؤمن بھا  -

ال ألنني أحبھ و ال ألنني أحببتھ في یوم .. ال زال یؤثر بي 

و لكن ألنھ و ال ألنني ال أستطیع أن أنساه من األیام 

الذي جعلني ال أزال سجینة جرحني للحد .. جرحني بشدة 

مرارة التجربة و قسوة الذكرى و ال أستطیع أن أتحرر في 
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١٤٩ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

قل لم على األ.. لیتني أستطیع أن أتحرر منھما .. منھما 

  بشوقي إلیِك و خوفي من أن أكوننفسي أكن ألعذب 

 .معك 

  

ثم وقفت في نھضت فیفي و اندفعت تغادر الملھى ؛ 

نظرت إلى المندیل .. و دموعھا تنھمر بالسیل  الشارع

أمسك .. الذي قدمھ حسني لھا ثم التقطتھ بأصابع مترددة 

و وضعھا داخلھا إلى سیارتھ حسني مرفقھا و جذبھا برفق 

أخفت فیفي وجھھا بین كفیھا و ھي .. قبل أن ینطلق بھا 

تبكي في حرقة بینما ظل حسني صامتاً و ھو ینطلق 

وقت قبل أن یتوقف بھا فوق ھضبة بسیارتھ لبعض ال

  .و ینزل منھا المقطم 

  

غادر حسني السیارة ثم ارتكن إلى مقدمتھا و أشعل 

أمل أنوار المدینة ظل ینفث دخانھا ببطء و ھو یت سیجارة و

   قبل أن تتوقف فیفي عن البكاء و تتلفت حولھا المتأللئة 

و ھي تتأمل المكان حولھا في استغراب ثم نزلت من 

  :یارة و اقتربت من حسني و ھي تھتف في حیرة الس

 ماذا نفعل ھنا ؟ -

  

  :التفت نحوھا حسني و ھتف 

 .آن األوان لنفعل .. نتحدث معاً یا فیفي أن نحتاج إلى  -
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١٥٠ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  :ھتفت في توتر 

.. لیس لدّي ما أقولھ و لیس لدیك ما أرغب في سماعھ  -

 .أرجوك .. أعدني إلى الملھى أو إلى البیت 

  

  :السیجارة أرضاً و ھتف في حدة ألقى حسني 

عواطفنا إلى لن یمكنك أن تتجاھلي  ..إلى متى یا فیفي ؟  -

و ال أخجل من أن أعترف بأنني ال .. أنا أحبك .. األبد 

أال ترغبین في أن .. ؟  و أنتِ .. أطیق الحیاة بدونك 

أال تشتاقین إلّي و ترغبین في .. نتشارك حیاتنا معاً ؟ 

أال تفكرین و لو للحظة في بیت یجمعنا .. الوجود معي ؟ 

و یخلدون      معاً و أوالد یجمعون بین لحمك و دمي 

ھل ستضحین بكل السعادة التي یمكن .. حبنا إلى األبد ؟ 

أن نتذوقھا معاً من أجل مخاوف و وساوس من الممكن أن 

.. ؟ و ال تتركي لھا زمام حیاتك و تكبحیھا تنتصري علیھا 

 .أفیقي قبل فوات األوان .. أفیقي أرجوِك . .أفیقي یا فیفي 

  

  :ھمست فیفي و ھي تشیح بنظرھا عنھ 

 .أنا ال أحبك  -

  

  :ھتف في حدة 

  .كذابة  -
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١٥١ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

أن تتمادى في اإلنكار و تسخر من ثقتھ .. كادت أن تنھره 

.. الشدیدة في عاطفة ھي ال ترغب في أن تعترف بھا 

  :لكنھا لم تفعل بل ھتفت في لوعة 

و ال أكف .. أحبك بكل كیاني .. أحبك .. بلى یا حسني  -

 في كل لیلة أنظر إلى.. لحظة واحدة عن التفكیر بك 

في كل لیلة .. و أتمنى لو كنت معي  غرفتي الباردة

.. و ال تجف دموعي و لكن   أغمض عیني على صورتك 

رغم ھذا كلھ أنا لن أتزوجك حتى لو كنت آخر رجل في 

 .ني أفضل أن أموت قبل أن أتزوج أصالً ألن.. ھذا العالم 
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١٥٢ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  و العشرون الفصل السادس

كانت فیفي تنتفض بشدة قبل أن تعود إلى السیارة بینما ظل حسني 

حتى ارتفع رنین مستنداً إلى السیارة و ھو غارق في تفكیر عمیق 

  :ھاتفھ فتلقى االتصال ھاتفاً 

 .....إلى فیفي معي و سأعیدھا .. ال تقلق یا جالل  -

  

  :قاطعھ جالل ھاتفاً في توتر 

سونا فاجأتھا نوبة آالم .. أنا في طریقي إلى المستشفى  -

 .و أظن أنھا آالم الوضع ھذه المرة  شدیدة

  

  :ھتف حسني بسرعة 

 .أنا في طریقي إلیك  -

  

إلى المستشفى  ؛ وصالانطلق حسني بسیارتھ بسرعة 

ام غرفة خالل دقائق معدودة ؛ و وجدا جالل واقفاً أم

  :بادرھما بالقول ..  وجھالعملیات و ھو شاحب ال

 .أدخلوھا إلى غرفة العملیات .. الوالدة قیصریة  -

  

  :ضمتھ فیفي و ھي تھتف 

إن شاء  –كالھما سیكون بخیر .. ستكون بخیر .. ال تقلق  -

  -هللا 
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١٥٣ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

.. ابتعدت عن أخیھا و نظرت بطرف عینھا إلى حسني 

   كانت تعرف كم ھو متوتر و كانت تتوق إلى مؤازرتھ 

.. تشجیعھ لكنھا لم تجد كلمة واحدة یمكن أن تطمئنھ بھا و 

و ھي تفكر في أنھا ال تستطیع أن أشاحت بعیونھا عنھ 

تمحو وجوده من تنتزع حبھ من قلبھا كما ال تستطیع أن 

       .. شاءت أم أبت أصبح جزءاً من عالمھا .. حیاتھا 

سیكون ھو خالھ كما اآلن و الطفل الذي یوشك أن یولد 

  .و ربما یحب كالھما بنفس الدرجة  ھي عمتھ

  

من وقٍت آلخر كانت تشد على عضد أخیھا الذي كان یأكلھ 

    خرج لھما الممرضة و ھي تحمل الولید تالقلق قبل أن 

طفرت الدموع في عیون .. و تضعھ بین ذراعي أبیھ 

جالل و ھو ینظر إلى ابنھ في سعادة قبل أن یقبل كفھ 

لھفة عن الصغیرة و یكبر في أذنیھ بینما سأل حسني في 

عندما أخبره الطبیب بأنھ  حالة أختھ و لم یطمئن إال

  .وعیھا  سیسمح لھما برؤیتھا خالل دقائق عندما تستعید 

  

في حضنھا فضمتھ  قبل جالل جبین زوجتھ و وضع الولید

تفتقد و ھي تبكي في لوعة ؛ في حیاتھا لم تشعر بأنھا 

و ھي تحمل الولید الذي تراه بقلبھا بصرھا كما ھي اآلن 

جالل الدموع عن مسح .. لكن عیونھا تعجز عن أن تراه 

  :و ھو یھتف وجھھا 

  .فینوس التي أنجبتھ یشبھ .. ولد كالقمر  -
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١٥٤ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  :ھتف حسني مازحاً 

ستسمونھ حسین طبعاً ؛ ألیس .. خالھ الولد ل.. ال تصدقیھ  -

سیحمل اسم جده و سأد� سنسن كما كان .. جید .. كذلك ؟ 

 .و أنا طفل  أبي یدللني

  

؛ كتمت ضحكت فیفي فنظر لھا حسني في استغراب 

  :ضحكتھا بصعوبة و لمعت عیونھا و ھي تھتف 

 .أستحي أن أخبرك .. ال تسأل  -

  

  :مبتسماً ورد وجھ جالل و ھو یھتف ت

عندما كانت .. أما أنا فسأستطیع أن أخبرك لما تضحك ؟  -

كان اسمھ سنسن لذا من .. تحبھ كثیراً  كلبٌ طفلة كان لدیھا 

 .المستحیل أن أدلل ابني بھذا االسم 

  

  :رفع حسني حاجبھ و ھو یردد 

 ھكذا ؟! .. ؟ كلب -

  

مد یده فجأة و جذب فیفي نحوه و أحاط خصرھا بذراعیھ 

  :بھما و ھو یردف مبتسماً یحاصرھا 

كنِت تحبینھ و تدللینھ و ربما تطعمینھ بیدك و تمسحین بھا  -

ھل .. ذلك المحظوظ كم أحسده ؟ .. على شعره في حنان 

أطمع في أن تحبیني و تدللیني یا آنسة عفیفة و تصدقي 

 ؟أنني قد أكون أكثر وفاءاً بكثیر من كلبك المدلل 
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١٥٥ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  

بین ذراعیھ و قد تورد  حاولت فیفي أن تنتزع نفسھا من

  :وجھھا و ھي تھتف 

 ھل فقدت عقلك ؟.. اتركني .. اتركني یا حسني  -

  

  :نظر حسني في عینیھا و ھتف في أسي 

    أنِت تعرفین كیف تسلبین الرجل لبھ .. أوشك أن أفعل  -

  .یا دكتورة 

  

كانت سونا تستمع إلى الحدیث و ھي تبتسم في ضعف لوال 

أفلت أن ارتفع صوت الولید بالبكاء فانتفضت في ذعر ؛ 

بینما التقطت فیفي حسني فیفي من یده و التفت نحو أختھ 

  :و ھي تھتف  االرضیع و ضمتھ إلى صدرھ

و سأرافقك حتى تستعیدي عافیتك سأعتني بھ .. دعیھ لي  -

 .ب بعودتك إلى البیت ھنا حتى یسمح الطبی

  

نھاء بعض اإلجراءات في ذھب حسني مع جالل إل

و ھو المستشفى ثم عاد حسني وحده و قبل جبین أختھ 

كانت الشمس قد أشرقت في كبد یستأذنھا في االنصراف ؛ 

السماء و كان یرید أن یعود إلى منزلھ لیرتاح قلیالً و یبدل 

  :و ھتف  التفت إلى فیفي  ثیابھ لكنھ قبل أن یفعل

.. ؟ ھل أطمع في خمس دقائق من وقتك .. فیفي / د  -

نسیِت حقیبتك و ھاتفك في سیارتي و یمكن أن تصحبیني 
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١٥٦ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

الھاتف بالذات تفتقدینھ .. لھا ألعیدھما لِك قبل أن أنصرف 

 .كثیراً و ال یمكنك تعویضھ 

  

غادرت فیفي الغرفة و ھي ال تزال تحمل حسین بین 

الغرفة خلفھما ثم نظر إلى ؛ أغلق حسني باب ذراعیھا 

  :الولید و إلیھا و ھتف في جدیة 

أال ترغبین في .. بماذا تشعرین و أنِت تحملینھ یا فیفي ؟  -

ألم تفكري و لو .. أن تصبحي أماً في یوم من األیام ؟ 

بھذه  معاً من الممكن أن یكون لنا طفلٌ للحظة في أننا 

 .حتى أنھ قد یشبھھ لحٍد كبیر .. الروعة ؟ 

  

معت الدموع في عیون فیفي لكنھا لم تقل شیئاً ؛ ال ل

تستطیع أن تنكر أن حسني یجید قراءة أفكارھا و یعري 

زفر حسني في .. عواطفھا و ال تستطیع أن تواریھا عنھ 

  :حزم  حرارة قبل أن یھتف في

اعتبري ھذه ھي آخر مرة نتكلم فیھا في .. اسمعي یا فیفي  -

علیِك و لن أطاردك  ھذا الموضوع فأنا لن أفرض نفسي

فكري في أن ھذه .. بحبي إذا كنِت بالفعل ال ترغبین بھ 

ھي آخر فرصة ألن نتشارك حیاتنا معاً و علیِك أن تقبلیھا 

و سأعتبر ھذا ھو ردك النھائي إلى .. ترفضیھا أن أو 

 .األبد 
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١٥٧ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

  و العشرون الفصل السابع

حسني باب سیارتھ في حدة قبل أن یقف مستنداً إلیھا و ھو فتح 

ھتفت ؛ ثم یتأمل فیفي التي لمعت عیونھا بدموع الیأس و الحیرة 

  :فیفي في لوعة 

ال حبي لك .. إذا تزوجتك سنعیش في جحیم یا حسني  -

الشك و الغیرة و ال حبك لي سیحمیك  نار سیحمیني من

  .ال أرید تعذیبك و أنا ال أرید أن أتعذب بك و .. مني 

  

  إلى السیارة حیث التقط الھاتف و الحقیبة ؛  مال حسني 

  :و قبل أن یعیدھما لھا ھتف فجأة 

 .الستقرار حیاتنا معاً  اً تعتبرینھ ضمانمستعد ألي شرط  -

  

 بنظرت إلیھ في استغراب ؛ لم تكن واثقة من أنھا تستوع

  :معنى ما یقولھ فھتف حسني في ھدوء 

الزواج مني بل ترفضین الزواج في حد  أنِت ال ترفضین -

سجناً سیسلبك حریتك التي تعتبرینھ .. یا فیفي       ذاتھ

حصلِت علیھا بصعوبة و ال أرید أن أقول بمھانة و مذلة 

 مع أن ھذا ھو لب شعورك بالضبط ؛ ألیس كذلك ؟

  

ھذا ھو جوھر شعورھا .. أطرقت فیفي برأسھا و لم تعلق 

لتحقق و الجدار الذي كلما حاولت أن تجتازه  بالفعل

رغبتھا في أن تكون مع الرجل الذي تحبھ بصدق تشعر 
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١٥٨ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

لمس حسني .. بأنھا تقف مكتوفة و ال یمكنھا أن تتخطاه 

  :و ھو یھتف  وجھھا لینظر في عینیھا فعذقنھا و ر

ألي شرط العقد یا حبیبتي شریعة المتعاقدین و أنا مستعد  -

ال مانع عندي في أن تكون .. ان یجعلك تشعرین باألم

إذا كرھِت الحیاة معي ألي سبب و ھذا عصمتك في یدك ؛ 

یحدث أبداً سیمكنك فض شراكتنا بدون لن ما أثق في أنھ 

جدال معي و حتى بدون أن تسألیني رأیي محكمة و بدون 

سبباً یحفزك على قبول طلبي یكون ھل ھذا یمكن أن .. 

 بدون خوف ؟

  

  :وجھھا و ھمست  انھمرت دمعة على

جربت طعم السعادة التي .. قد تخونني في یوم من األیام  -

أن أتجرع مرارتھا في یوم من تنبني على الغش و ال أرید 

ما یدریني أنك لن تنجذب ذات یوِم إلى امرأٍة . .األیام 

          ھا في حیاتكدأو تجد لك مصلحة من وجو أخرى

أعرف أنھ ال أحد یملك .. و تتزوجھا من خلف ظھري ؟ 

 ...و قد قلبھ 

  

  :قاطعھا حسني ھاتفاً في حسم 

لكنني أتعھد لن أقسم على أن ھذا من المستحیل أن یحدث  -

 أیة امرأة أخرى سواء بعلمك  أجمع بینك و بینبأنني لن 

في الشرعي بمعنى أنني سأتنازل عن حقي .. أو بدونھ 

التعدد رسمیاً في عقد الزواج و سأتعھد بأني لن أجمع بین 
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١٥٩ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

إذا قررت الزواج من .. بدون علمك و موافقتك زوجتین 

         سأواجھك بالحقیقة .. أخرى لن أغشك أو أخدعك 

مع أنني أعلم أنِك لن تحتاجي .. سیكون القرار قرارك  و

ھو لشروط قانونیة تضمن لِك استقرارك فضمانك الحقیقي 

    صدقیني .. صدقیني یا فیفي .. صدق شعوري نحوك 

 .و ثقي بي و أعدك بأنِك لن تندمي 

  

  :مد حسني یدیھ و حمل الولید عنھا و ھو یردف 

ھل تحتاجین لمھلة للتفكیر أم نعود .. ما رأیك یا فیفي ؟  -

إلى أختي قبل أن تتخیل أننا قد خطفنا ابنھا و تبدأ في 

  ؟البحث عنھ 

  

أن ترفض أیة حیلة یحاول .. كانت ترغب في أن تعترض 

.. لكنھا لم تفعل .. أن یخمد مخاوفھا و یقوض شكوكھا بھا 

كانت تعرف أنھ ال یحتال علیھا و أنھ یقصد كل كلمة 

ربما یظن حسني أنھا ال تثق .. وعدھا بھا و سیلتزم بعھده 

 بھ لكن ربما كانت الحقیقة ھي أنھا ال تثق في الزمن و ال

األیام التي من الممكن أن تغیر القلوب و تطمس المشاعر 

  :ابتسمت فیفي و تلعثمت ھاتفة .. 

لكن الخمس دقائق التي سنعود .. أحتاج إلى مھلة للتفكیر  -

 .فیھا إلى غرفة سونا ستكون أكثر من كافیة 

  



  روایـــــــــــــــــة                 كیف تخون زوجتك و تسعدھا ؟                      
 

١٦٠ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

مال حسني نحوھا و قبلھا في حرارة جعلتھا ترتعش و ھي 

  :تبتعد عن صدره ھاتفة 

 .غش فأنت تشوش تفكیري  ھذا -

  

بجوارھا إلى غرفة  أحاط حسني كتفیھا بذراعھ و سار

  :سونا و ھو یھتف 

كم من الوقت تحتاجھ سونا لتتعافى حتى یمكننا التجھیز  -

 ؟إلى حفل الزفاف 

  

  :حك ضھتفت فیفي و ھي ت

لم تنتِھ المھلة بعد و أنا .. و من تحدث عن حفل زفاف ؟  -

  ما رأیك لو نتسابق في الھرم .. لم أقل أنني قد وافقت 

 من یسبق اآلخر یحدد ھو موعد الحفل ؟.. غداً ؟ 

  

  :قھقھ حسني ضاحكاً و ھتف 

  حتى لو كنتِ .. و إذا سقطِت عن الحصان سنتزوج غداً  -

 .مكسورة  -ال قدر هللا  –

  

  :فیفي بالتفكیر للحظة قبل أن تھتف تظاھرت 

أظن أنني سأسقط عن .. مع أنني أحب الفوز و لكن  -

          ھل ھذا یناسبك .. الفرس ھذه المرة و أنا أركبھ 

 یا دكتور ؟

  



  روایـــــــــــــــــة                 كیف تخون زوجتك و تسعدھا ؟                      
 

١٦١ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

مال حسني نحوھا و قبلھا مرة أخرى و ھو یھتف في 

  :شوق 

أرید أن نتزوج اآلن و ال مانع عندي من أن نعقد .. ال  -

 أقرب مأذون ؟ِك و اھل تعرفین أین أجد أخ.. قراننا ھنا 

  

  :وضع جالل یده على كتف حسني و ھو یھتف مبتسماً 

ھل أتصل على .. یبحث عمن خطف أختھ و ابنھ .. ھنا  -

 ؟الشرطة أم أبحث عن أقرب مأذون 

  

بعد یومین عندما سمح الطبیب بخروج سونا من المستشفى 

زوجھا  فیفي بجواروضعھا جالل في سیارتھ بینما ركبت 

ل الولید بین ذراعیھا و انطلق في سیارتھ و ھي تحم

حسني بسیارتھ خلف سیارة جالل الذي طلب منھ أن یتبعھ 

یقوم بزیارة سریعة قبل أن یذھب إلى ألنھ یحتاج إلى أن 

  .فیال الشیخ زاید بزوجتھ و ابنھ 

    فعل حسني ما طلبھ جالل دون أن یسألھ عن وجھتھ ؛ 

عیون فیفي و ما ھي إال دقائق قلیلة حتى لمعت الدموع في 

  :و ھي تھمس 

    سنذھب إلى زیارة قبر أبي .. أعرف وجھتنا بالضبط  -

  -هللا   رحمھ  –

  



  روایـــــــــــــــــة                 كیف تخون زوجتك و تسعدھا ؟                      
 

١٦٢ 
 إیمان عبد الواحد / بقلم 

ون الفاتحة عند قبر حسین بینما ظلت وقف الثالثة یقرؤ

      سونا في السیارة ؛ كان جالل یحمل ابنھ بین ذراعیھ 

  :و عندما انتھى من القراءة ھتف 

حسین جالل حسین أحمد .. ھذا ھو حفیدك یا أبي  -

راٍض عني اآلن أتمنى لو أنك .. العیسوي كما كنت تتمنى 

تزوجت أخیراً من الرجل .. و مطمئن على عفیفة أختي 

و یحمیھا من اآلن و یصونھا  الذي سیعرف كیف یسعدھا

  .و حتى آخر العمر .. 

  

 

  

  

  

  

  

  

 




