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 هاببال إر حب

 

 الرواٌة األولى من سلسلة

الحب لوانأ  

 

 الكاتبة   

 إٌمان الوكٌل

 

 

 

 



 

 

 ممدمة

 

ال......لحب ذلن الطٌف ، االالكابن....ال لحب ذلن ا-  

وهمىمخلوق لنمل انه   

محددٌس له شكل كن ل،لحمٌمى مخلوق  انهال -  

التشكل؟مثل الجان له لدرته على -  

نعم -  

اشكاله ؟هل نحن من نشكلة ؟ ام ٌفرض هو -  

ممممم! ام-  

نه االنلولٌكن .....لنتحدث عن -  

-!!!!!!!  

 بزرلةنعم لونه، هل احمر دموى ام ابٌض نمى...ام -

وارفة؟مثل شجرة أٌكون اخضر اللون  البحر والسماء....  

شفاف؟ أظنه -  



ون، لو العٌهو ٌعمى ،ال ال الشفافٌة لٌست من صفاته -

 كان شفاف لرأٌنا حمٌمة من نحب 

الرؤٌةذا هو اسود ٌحجب ا-  

المتامة لٌس بهذه ال-  

واال ما لٌل "ومن الحب مالتل "،  اظنه ابٌض الو-  

"وفى الحب حٌاة"ال احمر واال مالٌل و-  

الحٌاةال تستمر وبدونه لون الدم حمر ألا-   

كنه الموت بعٌنه اذا لبالشراٌٌن ،  اختبأحٌاة طالما لدم ا-

بلونهومأل عٌوننا  رُهدِ   

،اذا لٌس له لون محدد امممممممم-  

متوحش؟متلون ....... ،نعم نعم -  

 ٌرتبط ،ال ، هللا محبةخالك الكرٌم ٌحبنا ، ال ال والف ال-

التوحشهللا عز وجل بمخلوق صفته اسم   

اذا حافظنا علً  متلون ، ، جانكالذا هو ، االم ممنع ك-

معطٌا طالة ولدرة سار مع دمابنا فى انسٌابٌة ،  دفبه

كتلة الحب صار  العاطفةبردت  ذاإف،اة الحٌلمواصلة 



حرارتها أرتفعت والعاطفة  ُجنت او،  تمتلنا متجمدة حمراء

الترابالٌبٌن من اسودا  لاترحمالحب نزف   

... ونهذا نحن من نختار لا -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 حب بال إرهاب

الملهى الصاخبة تخرج من باب لاعة صوت الموسٌمى 

الدالة على اللٌلً التابع للفندق الشهٌر ذي السبعة نجوم 

 علو شأن وامتالء جٌوب مرتادٌه حتى التخمة 

التً  الغالٌة الثمن والسٌجارلفافات التبغ  أدخنةمن بٌن 

 الرؤٌة  وبصعوبة ، الماعةالى  فرچٌنٌا تدخل؛ المكان تمأل

  العشاءتبحث بعٌنٌها عن االصدلاء اصحاب دعوة 

عادة مع كل كالٌسرع الذي ، مشرف الماعة  وٌلمحها ثوانى

وٌسٌر بها ٌرحب بها وٌسألها عمن تبحث  ،مكان زابر لل

وزوجها جمال اللذان ٌحتفالن الى منضدة صدٌمتها ٌسرا 

العاشربعٌد زواجهما   

ٌٌهم فرچٌنٌا تحالموجودٌن، تبدأ ٌسرا فى تعرٌفها الى 

...حتى تصل الى  مصطنعة االهتمام ،  

همام لالستٌراد والتصدٌربٌه همام صاحب شركة حسان  :  

، مأخوذة بعٌنٌنه تسلم على حسان ٌدها فرچٌنٌا تمد 

لمن فى معتادة غٌر خمري فاتح بشرةالعسلٌتٌن ولون 

الصعٌدمالمحه التى تشبه مالمح اهل   



 ٌدفع الدم الى وجههابمجال كهربى تحٌطها  تهنظروكأن  

صوته اال ت اصواأل عن أذنٌهاٌحجب و فٌحتمن متوردا ،

لهاالمعتاد غٌر الذي ٌباغتها بأسم دلع   

چٌچً: اهال    

تستجمع صوتها: اهال بن   

، مضطربة مما شعرت بهجلس فرجٌنٌا بجوار ٌسرا ت

تتابعاهال ان عاصٌتان إوعٌناها   

النوبٌةللفرلة وعٌناها تتجه تمٌل ٌسرا على فرچٌنٌا    

! لعٌنان  انتبهً:    

؟يمالها عٌنا، هه :    

 ، حمٌمً"چنتلمان" هو  نعملم ارى لمعانهما منذ زمن ، : 

فى لكنه ، لوٌة هنا بااللصرالهمامٌه عابلة كبٌرة من 

الغرٌب انه لم ٌتزوج ، صعٌدي ال ٌناسبن أبدا النهاٌة هو   

  ؟عٌناى مفضوحتان لهذه الدرجة  فرچٌنٌا :تضحن 

 تستدرن ...

؟: ثم مالن تتحدثٌن وكأنه تمدم لخطبتً   



، جدااا  اوال عٌنان مفضوحتان :تبادلها ٌسرا الضحن 

تكاد تضٌاشعوري بالكهرباء السارٌة بٌن عٌنٌكما ثانٌا   

فرچٌنٌا وتسألٌزٌد تورد خدود   

  :زٌر نساء؟

ولم اره من لبل فى هذه الحالة ، انه ال ٌرفع عٌناه ،  ابدا :  

غرٌب!  مركما، أعٌناه تلمع كعٌنان  ،عنن   

لجمال؟دٌك : ص  

،التمٌناه كثٌرا صدٌك دمحم ابن عم جمال الجالس لجواره :

 انا وجمال 

تنزل من المسرح  التىالفرلة النوبٌة تتابع فرچٌنٌا عرض 

جمهور الحاضرٌن المناضد الجالس علٌها لترلص بٌن   

الذى ٌأخذ لرالص الفرلة  بأستجابتهٌفاجا حسان الجمٌع  

وٌلف  -وكأن دماؤهما لد حنت لبعضهما  –بٌده للرلص 

التى  ٌدها، ٌجذبها من  چٌنٌالممعد فرمعهم حتى ٌصل 

....ٌرلصان معا. ...تطاوعه و وتعصاها   

 



ٌخلو الكون من تتولف ساعة الزمن وتصمت دلاتها ، 

التى تغوص داخل  حسان اال عٌنىفرجٌنٌا  ترىال  البشر،

، بألفة ٌدٌها  تحتوى الدافبة بٌدٌهوال تشعر اال  عٌنٌها 

 فى زمن اخر كثٌرا   لد رلصاها برفك وتوافك كانهما ٌمود

 بعٌد

وكأنها فراشة رلٌمة  بأنسٌابٌة ٌلف ذراعها فتدور معه  

 

حولها  فرجٌنٌا تتلفتالعرض وتتولف الموسٌمى نتهى ٌ 

ها لم جمٌل ، ومازال حسان ممسكا بٌدافالت من ح ولد

 ومازالت تتركها فى ٌده

فى االفالم المدٌمة  : ومازال والفا امامها حسان ٌبتسم 

" والبطلة للحدٌمة؟ " الجو حار نخرج البطل ٌمول للبطلة 

" فعال الجو حار" وٌخرجا معا للحدٌمة ...ما رأٌن؟ترد   

 فرچٌنٌا بسعادة  : حمٌمى ٌا باشا الجو حار ة ضحكتعلو 

  هنا

ٌخرجا إلى الشرفة تتبعهما عٌون الجالسٌن إلى منضدة 

 ٌسرا وزوجها

الذي ٌجتذبها إلٌه أكثر وأكثرٌسألها بصوته العمٌك   



سمن غرٌب انت مصرٌة ؟:أ   

ف لظرومصرٌة جدا ، ولدت لبل موعد الوالدة الممرر  :

 ، لال ،دخلت امى من بعدها عناٌة مركزة مى الصحٌة ا

ضحكت امى انى جمٌلة بل جمٌلة الجمٌالت ابى لٌطمبنها 

بطلة فٌلم صالح الدٌن كأسم   وردت علٌه فرچٌنٌا  

وصرت انا فرچٌنٌا ماتت امى بعدها   

عٌنٌهافى  ت عٌناه تغوصٌضحن حسان ومازال  

: جمٌلة الجمٌالت    

فى خجل غٌر معتاد لها  رغما عنها فرچٌنٌاعٌنا خفض نت

ر اظباالنتعٌناه  لتجدوترتفع ثانٌة   

؟لماذا تنظر الى هكذا  تضحن ولد احمر وجهها:   

من المؤكد ان ال انظر الٌن ، فمط انظر فى عٌنٌن  انا: 

؟هل خجلتى هكذا ، من لبلف رجل نظر الٌن ال  

نعم ! ، لكن ، ماذا تمصد؟ال ..: تصاب فرچٌنٌا بالدهشة   

والثمة تغلف صوته باإلٌجابٌهز رأسه   

منى انا فمطً نعم ما فهمت ، خجلت:    

، وانا مفتون بن  ، انت معجبة بى  تنكريوٌكمل : ال   



انا ... تمول ،ثانٌة : ماذا تنخفض جفونها رغما عنها   

 تضحن...

لن  ان الصد( : ال .. الصد نعم  ) تضحن مبتعدة بعٌنٌها 

.... نن غرٌبانتباهً ألتثٌر "كارٌزما"كما ٌمولون او انت 

 انت غرٌب جدا 

  غرٌب؟ ألنً باستنكار هادئ : فمط

  ؟ انظري لًآمرة : وبلهجة حنونة 

، ومازال صوته ٌزٌد  ال تملن عٌناها اال ان تطٌعه

 دلات للبها

  ؟ مبهور بن، لماذا ال انكر انا انً  للت ال تنكري : 

غٌر مصدلة ما هى فٌه من اضطراب ترد باندهاش 

صوتها : مبهور؟ودلات للبها تعلو فوق   

ابة ممٌزةذ: حمٌمة ال اعرف فالجمٌالت ُكثر ، لكنن ج  

متنالضوانت جذاب تلملم شتات جرأتها التى تبعثرت :   

 ٌضحن حسان بسعادة ودهشة : انا؟ لماذا؟

صعٌدي،  "چنتلمان" :  



فاجبها ٌضحن بصوت عال غٌر مبال بمن حوله،وٌ

لبال؟لعت بالحب و بالسؤال :  

 تتسع عٌنٌها أندهاشا 

جرئ سؤالن:   

 ٌهز رأسه باإلٌجاب 

 : أجٌبً سؤالً الجرئ 

 : أنت تخٌفنً 

؟: لماذا ؟ هل أشبه فرانكشتاٌن   

 : ال انما ...

 : إنما ... ماذا ؟  أجٌبً

دا عن عٌنٌه : مرة واحدة تنظر بعٌ  

لماذا ؟ومن الذى تخلى :   

كما ٌجبلم ٌحبنً اظنه من تخلى ، :   

كٌف كما ٌجب ؟:   

بالواحات ، ابى مرٌض الماهرة وعملة سفارة ب: عملى ب

 عملً وابًان اترن  ٌد،وٌروانا ابنته الوحٌدةالزهاٌمر

طرٌمهكل منا فى  وإال فواذهب معه   

ٌجب واال نت اٌضا لم تحبٌه كما ب نفس وجهة النظر ؛أ :

معهلذهبتً   



 عملً بظروف مسبما ٌعلمهو و خطبتنا وتمت:  أحبنً 

بالفراق ، النه  ما ارهبنً ٌحبنًلو كان ،  ابً وكذلن

.......ال احب  االرهاب بالفراق على للبًَمارس  انانً

، حاول التراجع  ومن ٌمارسه،واممت االرهاب االنانٌة 

 عن وعٌده لكنى رفضت

 : انت مرعبة 

؟: انا ؟ لماذا  

....لهذا لم لوٌة مماتلة ،تخٌفٌن اى رجل عادي  انت: 

ظت ان ال خاتم زواج او ولد الح تتزوجى ....تعجبت

لرجل اضطره الموت تخٌلت انن ارملة ،  خطبة بٌدن

لكن لم ٌتبادر لذهنى للحظة واحدة انن لم لفرالن ،

نهابٌا  تتزوجً  

وانت ؟ كٌف لم تتزوج ، فى الصعٌد ٌتزوجون : 

 مبكرا 

بالحروب التى  ذكرتٌنًااه ، :ٌضحن بصوت عال 

، لكنى هددتهم  اخوانًخضتها مع ابى وامى وزوجات 

 م ٌتركونً ألجد من فى خٌالًان ل ، بالرجوع الى لندن

.فرچٌنٌا  ...كنت لد ٌبست لكنى وجدتها .....  

 ٌزٌد ارتباكها.....

بعٌنٌهولد التحمها  ٌفاجبها  



 : هل المتم عاللة؟

! بدهشة : ماذا تمول ؟ بالطبع ال   

 : لما الدهشة ؟

،ثم ماهذه الجرأة ؟  ؟ اااه انت صعٌدىسؤال غرٌب :

 انت..

 ٌماطعها

لد ٌوحى  اسلوب حٌاتن،  بالفعل كما للت ، لكن اجٌبٌنى:

تحضرٌن حفالت ، انت تدخنٌن ، مالبسن عارٌة بهذا ،

  لولت متأخر

ولٌس مبدأ مرتبط بالكرامة  عندي: ولما افعل ذلن ، االمر 

االخالقالتدخٌن والمالبس ال تدل على ، و فمط الحرام  

  

: تتعجب لها فرچٌنٌاتعلو السعادة وجهه مصحوبة بابتسامة 

ننا جمٌعا ،لكنى اردت ان اثبت لن أ، اعتذر اران غضبت 

، او ناسن  ، لد تجدى لاتل ٌعطف على لطةمتنالضون 

ال ثوابت شرٌفة ،  متحررةاالكتاف، وانت عارٌة ٌخطا ، 

.... سبحان هللا للنفس البشرٌة  

؟، لد تعارفنا منذ ساعة:  كٌف تسألنى سؤال كهذا   

 : غضبت بعد ان اجبت ؟

  عمنى سؤالن فارتبكت ص: 



 بعد عشرةانا االبن االصغر كبٌر الهمامٌة ، بً : أ

كمبردچاناث ، خرٌج كور وثمانٌة ذ  

مبردچ: ك ؟  

 : ولما التعجب ؟

!  كبٌر الهمامٌة وكمبردج:   

طلبًفأجاب  ابًوكنت مدلل عند حببت التعلم :أ  

 تشهك فرچٌنٌا كأنها تذكرت امر مهم

 ثم عن اسبلتن ؟ة بما هذا ؟ كٌف طاوعتن فى االجا:

االسبلة؟لماذا تسألنى كل هذه   

شفتاها لٌسكتها ٌضع سبابته على   

...احبن تذكرٌها جٌدا سألولها لمرة واحدة : ششش ،   

: ماذا صرخت   

 : للت لن اكررها 

.غرٌب ..امرن. اعرف.. ال..الصد كٌف  : لماذا ؟..   
وستعشمٌنً؛تحبٌنً  وانت،  : صدلٌنً  

 : تخٌلتن عالل.....

غٌرى، وال ترالصى المرمرٌةمط لتغطى اكتافن :ف  

 :هل المت عاللة من لبل؟

على الزواج سؤالن تأكٌد بموافمتن :  

اجب سؤالً:  



احبها ، أتمزز لعاللة بال حبعم ، مع امرأة كنت ن:  

عاللةانت المت ولد  لى عن عاللةلماذا تسألنً :و  

 :كما للت خرٌج كمبردچ بعملٌة صعٌدٌة

بسٌط حفل لٌراط و ماسة بوزنخاتم زواج ٌحمل بعد  

ألنعها به حسان على غٌر ماكانت تتمنى من إلامة 

من ألاربه إال األب  المران لم ٌحضر فخم ،عرس 

مع حسان نهلت فرچٌنٌا الكهل وبعض األخوة الرجال 

 العسل المصفى ،الحب فى اروع صوره شهر من

 والوانه 

احتواء..ثمافتها ..عطاء...ثمافته ...جاذبٌتها..جاذبٌته   

باتت معه تخشى  وجهعلى اكمل كان كل شٌٌٌٌا 

 الحسد الذي لم تخافه ٌوما 

------ 

المسمى شهر العسل ، وعاد كل الجمٌل مر الطٌف 

، هو فى االسكندرٌة ٌتابع اعماله وٌمطن منهم لحٌاته 

وهى تتابع عملها فى السفارة ، بٌت اشبه بمصر

بعد عودته من دار الرعاٌة وتراعى والدها 

الزهاٌمر والتى اصر حسان ى لمرضالمتخصصة 

، على ان ٌحضر  على اختٌار افضلها ودفع تكالٌفها 



او العكس باالتفاق بٌنهما فى نهاٌة  كل اسبوع هو 

ال ٌملمها هابمة فى سماء حلمها الذى تحمك ،فرچٌنٌا 

تشبه خادمات الغرٌبة ،....كرٌمة ، تلن الخادمة اال 

واصال  ٌنسدل متموجبشعرها االسود االفالم المدٌمة 

 على جبٌنهاشاردة ثابرة تتدلى منه خصلة الى فخذٌها 

واسعتان،ٌحٌطهما رموش سوداء ن وا،عٌناها سودا

ٌناسب أستدارة وجهها ذي اللون ،وأنف داكنة 

وذلن مستدٌرة ذات غمازتٌن على الخمري الممٌز ، 

، على راسها  )أوٌة(ومندٌل  جانبً شفتان مكتنزتان ،

تمضغها بطرٌمة أستفزازٌة وال  بفمهاولبانة دابمة 

المالزمة للمضغ أو مانع من إصدار بعض الطمطمة 

ماٌلبث إال وٌلتصك بشفتٌها  بالون كبٌر باللبانة نفخ

  ، وأكثر ما ٌخٌف فرچٌنٌا بعد هروب الهواء منه 

، ٌتماٌل ٌمٌنا وٌسارا  متناسكالمثٌر الكرٌمة  جسد؛

 فً تدلل واضح زابد أثناء المشً

 

لتذهب إلى لررت فرچٌنا إسكان أبٌها دار الرعاٌة لٌومٌن 

، حرصت  اإلسكندرٌة ولضاء ٌومً عسل مع حسان 

أشمر غامك ٌناسب لبلها فرچٌنٌا على صبغ شعرها بلون 

البٌضاء الجمٌلة واصطحاب عددا من لمصان نوم بشرتها 



ذات ألوان صاخبة على غٌر ماتحب من الوان مثٌرة 

... تسابل ، تلوم نفسها على ماتفكر فٌه وتخشاه هادبة 

، حسان ماهذا الخوف من خادمة تشبه الغجر نفسها ... 

الٌمارس الحب إال مع حبٌبه وبال أدنى شن ان حسان بٌه 

 كبٌر الهمامٌه الٌحب خادمه 

تتذكر حدٌثه عن المدارس الخاصة ألبناء كرٌمة الثالث ، 

... ترى ما الذي التً ٌدفع حسان مصارٌفها الباهظة 

لم تمتنع ان األمر خادمة ... ٌدفعه لإلنفاق ببذخ على ابناء 

مجرد إحسان ... باإلضافة لخمس اساور ذهبٌة ٌزٌنون 

مهما إدخرت ، فلن تستطٌع شراء مثلهم معصم كرٌمة ...   

 

تنحرف تجاه تفٌك من هواجسها على صفٌر فرامل سٌارة 

 الرمال لتفادي  اإلصطدام بسٌارة فرچٌنٌا

 

 

، تصل  إلى بوابة المصر وٌفتح لها الحارس رچٌنٌاتصل ف

وتطلك آلة التنبٌه فتطل كرٌمة من ،  حتى البوابة الداخلٌة

 إحدى الشرفات

كرٌمة: احضرى الحمابب من فضلن ٌا    

 تنادى كرٌمة البواب بتأفف لٌحضر الحمابب



ٌخفف لٌفتح حسان الباب مرحبا بها ، ٌعانمها عنالا طوٌال 

التً تمف خلفه غضب صدمتها من اسلوب كرٌمة من 

، مماٌزٌد من غضب ترلب عنالهما بعٌون ساخطة 

 فرچٌنٌا 

ٌحدثها ب لطف  حسانوبذكاء   

چىچى انتبهى كرٌمة تعانى من غضروف فى الظهر لذا :  

تحمل اثمال ال   

مرٌضة غٌر لادرة على خدمتن : ولما تتمسن بها وهى   

  كل حٌاتى تولى ترتٌب،بل وتالخدمة  ، جٌدة فى: العكس 

، وتطهو لى كل اطعمة الصعٌد تذكرنى بأمىهنا   

 لٌستالكنها غرٌبة ، عٌناها جرٌبتان لوٌتان ، امن ؟ : 

احبها، لم غرٌبة ونظراتها لى خادمة،عٌون   

علٌها مطٌعة ، ستعتادٌن  ،  مسكٌنةنها :أ  

ن بالحدٌمةٌتناهى الى مسامعها صوت أطفال ٌلعبو  

 : ابناء البواب ؟

، تعمل لتربى اطفالهاارملة  كرٌمة ،فهىأطفال : ال انهما 

ٌكفٌهما الٌتم  ،وال اتحمل ذنب حرمان اطفالها منها   

ال أفهمن مدارس  ... بالمنزل ؟هما ٌمٌمان هنا ن: اتعنى ا

 خاصة ، وإلامة بالمصر ألبناء خادمة 



تدلكً ان  ارٌدن، حبٌبتى ، ظهرى ٌؤلمنى دعن منها : 

 ظهري فهو ٌؤلمنً

تدلٌن ظهره بٌدٌها ، ٌضحن حسان منهاتحاول فرچٌنٌا   

كرٌمة...( ) ٌناديصغٌرتان ضعٌفتان .....ٌدان :   

كٌف ذلن ؟ ماهذا كرٌمة تدلن ظهرن؟:   

، مالن : نعم هى معتادة على ذلن ، الم الل لن انها ممتازة 

مٌة رجعٌة ، ما الفرق بٌن كرٌمة او مستنكرة كأى زوجة أ

 الالبى بالنادى الصحى

،وبٌدٌها  صامتة كعادتها تنظر بشماتة لفرچٌنٌاتأتى كرٌمة 

فرچٌنٌا ، ، ترلبهما  كمتخصصةالموٌتٌن تؤدى المهمة 

، نالحظ عن كثب عٌنا حسان المغلمتان مصطنعة الهدوء 

 بجفنٌه المرتخٌان بمتعة وإسترخاء .

 واصابعها تمر على ظهر حسانٌعلو صوت كرٌمة   

 وهً تنظر لفرچٌنٌا

ارتخت تماما: تمام ٌابٌه ... عضالت ظهرن   

 ٌشكرها وتنصرف متماٌلة 

 

 تغلك فرچٌنٌا الباب وتنفجر ثابرة

، انتظرتن ترد انت على نظرتهاٌف تنظر لى ك: أرأٌت   



 لنغبٌة، ما رأٌن احضر انا خادمة ، انها مجرد  چٌچً:

مادام المكان هنا الٌرولن ؟االسبوع المادم هرة الما  

، وانت  ٌرولنً جدا ،لكنها هً: اهذا هو الحل ، المكان 

من مكانتى  كأن مكانتهاترى االمر عادٌا ، تتعامل 

؟ ال ألبل ذلن أبدا الجلهاعن البٌت  وتبعدنً  

مكانة كرٌمة من مكانة فرچٌنٌا ٌنظر لها حسان مستنكرا: 

جمٌله الجمٌالت؟ فمط لن اجد من ترتب حٌاتى مثلها ، 

بماءن ،فمط ال تأتً سأعطٌها اجازة مدة  المرة المادمة

والمنزلمرها بتحضٌر الطعام بدون ان تخبرٌنى حتى آ  

 : أتٌن بأخرى متعلمة نظٌفة تموم بعملها 

ما  معً، لو انن ارباكها ال ارٌد : ارجوكى حٌاتى مرتبة 

التً تفرض علٌنا  ظروفاللكنها وال بغٌرها اهتممت بها 

، وانا أراعً حالة والدن واوافمن أن النتركه فً دار ذلن 

 الرعاٌة بصفة دابمة 

 

 

عملهانهاٌة االسبوع وعادت فرچٌنٌا الى نمضت عطلة أ  

 لٌال وللة التركٌز نهارامما حدث ، ٌجافٌها النوم مهمومة 

، طلبت من الطبٌب المعالج البٌها اتخذت لرارا حتى 

إرسال ممرضة تعتنى بأبٌها لمدة أسبوع ، حزمت حماببها 



على ان تسافر صباح الٌوم  جدٌد ، عسلالسبوع  ٌكفًبما 

.التالى  

تدخل الى سرٌرها مبكرا ولم تنسى ان تحادثه كعاتهما كل 

بمفاجأتها دون ان تخبره مساء   

نفسها تحدثٌحول الملك بٌنها وبٌن النعاس   

الذى ، لكن الطعام الصعٌدى  سٌسعد بالمفاجأة دون شن: 

 ، تتمنه تلن الخادمة ...السمن والبصل و... ماذا سأفعل

اسمان  طعامناالشٌا كما كنا بشهر العسل ، لٌكن 

، ولما الغد ، لٌكن االن جمبرى على الشاطاوصداف وا  

لتبدأ رحلتها......سرعة وترتدى مالبسها بتنهض   

، تحلم تمود سٌارتها وهى تتخٌل ولع المفاجأة علٌه 

ال ٌؤرلها إال  التى تعشمهاالحنونة وابتسامته بنظراته 

الجمٌل.. كٌف تتخلص منها ؟ نظرات كرٌمة تمتحم خٌالها 

تطلك إلى بوابة المصر صوت داخلً ٌهاتفها أن تصل   

 سارٌنة السٌارة لتولظ الحارس 

ترجلت من سٌارتها ، لتدق على شرفة غرفة الحارس 

... تنادٌه بصوت خفٌض حتى ٌستٌمظ بهدوء شدٌد 

... تشٌر له مصطنعة الحارس محدثا جلبة ترحٌب بها 

، ٌعاود الحارس اإلبتسام وكأنها تعد مفاجأة لحسان 



بصوته األجش مماٌزٌد مخاوفها فتنهره بشده الترحٌب بها 

إطاعتها والٌجد الحارس مفر من   

. تحدث نفسها ..اهدأي ..تتزاٌد سرعة دلات للب فرچٌنٌا 

ولٌس لن ٌحب خادمة مهما حدث ، فرچٌنٌا ، حسان 

... إذا كان ال ٌعانمنً مجرد عناق وهو بحٌوان شهوانً 

مع غٌر من ٌحب ... ، فلن ٌفعل ما أخشاه غاضب منً 

 أهدأي 

هدوء ماراثون تتنفس بعمك وهً تمف امام الباب منتظرة 

 خفمات للبها الملتاع 

 تدس المفتاح بهدوء شدٌد وتلفه فٌفتح الباب محدثا صرٌر 

خفٌف ...تتلفت ٌمنة وٌسارا ، تضع ٌدها على صدرها 

وكأنها تمسن بزمام للبها أن ٌفلت مسرعا حٌث ٌنام حسان 

ظلمتن  ... كل شٌا هادئ ... هٌا ٌا فرچٌنٌا ... فاجبٌه ...

...تصورتن تجلس نً ... تبا لخٌاالتً ٌا حبٌبً فسامح

 على األرٌكة وهً فً احضانن و...

 

؟ الخادمة و....: انت  صرخة مدوٌةفرچٌنٌا  تطلك  

هذا  .... على سرٌرى؟ انت ٌا حسان....سافلة انهضى ٌا  

 ما كنت أخشاه ، تخوننً ؟



وجسدها ٌرتعد تنظر على الحابط تكاد تسمط فرچٌنٌا  تستند

 ولد اتسعت عٌناها لهولراسها باستنكار ،وهى تهز لهما 

اع ٌض ،تفتح فمها لتتكلم ، تكتشف مفاجأةالمولف وكأنه 

  صوتها

بسرعة بٌنما تنهض كرٌمة بتباطوءٌرتدى حسان سرواله   

وهى تلفه فى مالءة متعمدة اظهار جسدها العارى    

 

: اتركٌنا ٌا كرٌمة بلهجة آمرة ٌتحدث حسان اخٌرا   

 تظنً بًٌا ) سى( حسان ، لكن ٌاست الكل ال : امرن 

من لبلن ، وكان سرٌري سوء انا زوجته مثلن  

  : للت اخرجًٌصفعها  على كرٌمة وحسان  ٌهجم

، ٌمد حسان ٌده هادبة كأن شٌا لم ٌحدثكرٌمة تخرج 

بنار، فٌمف فرجٌنٌا التى تدفع ٌده كمن احترق لٌأخذ بٌد 

 لبالتها

زوجتً، كما لالت انها : لنهدأ من فضلن ونتحدث   

 بصعوبة تنطك فرچٌنٌا : تولعت خٌانتن ، لكن زوجتن ؟

  للت انن ال تمارس الحب اال مع  امرأة تحبها

حبهافض رأسه : لن اكذب علٌن ....انا أٌخ  

 تصرخ فرچٌنٌا مجددا ولد عاد صوتها مبحوحا 



للت تعشمنى كنت تكذب ...  تحب تلن الغجرٌة ...:

 ...تحب رابحة جسدى

..احبها بشكل ما... حالتىتفهمى حبٌبتى  ...احبن: وهللا   

 

عال : اسكتتبكى بصوت    

كما احب رابحتن ، احب انفاسها .... فٌها ٌكمل حسان : 

توازن  صدلٌنى هى تحمك لى امى ولرٌتى واصولى ، 

..... لكنها ظهرىتدلٌن ك االمر تخٌلى،  افهمهال  نفسى

 ..... صدلٌنى ال نتحدثلٌست زوجه بالمعنى الذى تفهمٌه 

انما تزوجتها ألجل  ،... أنا آمرها فمط  كأزواج مطلما

زوجتً  انما انت على فعل الحرام ،لد كبرت  الحالل فمط

...الحمٌمٌة  

: اسكت ...سانصرف االن ، اتصل لنذهب الى المأذون او 

 طلمنى وحدن كما تشاء .... ال فرق

 ضلن اسمعٌنى ، انت حبٌبة روحً وللبً وجسدي من ف: 

. الصد .. هً كانت ومازالت للجسد فمط.. انت..  

 

، ٌمسن ٌدها بسرعة وٌجذبها ترفع فرچٌنٌا ٌدها لتصفعه 

بموة تعجزها عن المماومةالً صدره   



: هذا هو الفرق ، هى لم تفعل ما تفعلٌنه االن ، لدرت 

، ها لتصفعنً، لم تعترض لم ترفع ٌد تجاهن مشاعري

لتحمك لى وهً تعلم ما نفعل تحملت اغالق باب غرفتنا 

 السعادة 

، لٌس لدٌها رفاهٌة االختٌار ، لو : تحملت النها خادمة 

، هى ال تحبن، وتُحرم من اموالن رفضت ستطلمها   

عنها، انما  استغنً البدا ، هى تعلم جٌدا انى : صدلٌنى أ

كرامتها ، احبٌنى كما من اكثر  تحبنًبحك ،  هى تحبنً

 تحبنى كرٌمة

عنها ؟ لماذا هى مجرد خادمة ال اصدق .. ال تستغنً:   

، واالن جاء دورن  لها حبًحافظت على الخادمة :

التسمن مع ابٌن  لد رضٌت ان لن، حبًعلى لتحافظً 

انانٌة ال تكونً مع كرٌمة ، وعملن ، التسمٌنً  

هًانا او ، وحدي لتحبنً، وحدناحبن خادمة،: انا لست   

ال ٌمكننى العٌش بدونكما،  ارضً وانت سمابًهى طٌن :

  اختٌارفى  ال تضعٌنً

: انا او هً ، أسامحن إن طلمتها .، إعطها نفمة .. اعطها 

 مال ، كل شٌا إال انت

: أنا لن أنت فمط صدلٌنً ، إن هً إال شهوة جسد 

رخٌصة ، إنما انت العمل والملب والروح صدلٌنً 



ترهبٌنى بالفراق انت عن حبٌبن االول ، ما للتٌه تذكرى ؛

وال اإلرهابٌٌن رهاباحب اإل،ال   

  ال احب الكذابٌنو مضلل ،: وانت كاذب 

اللسان ، كونً وال الزوجة سلٌطة نانٌن ،وال احب األ :

 مثل كرٌمة انا حبٌبها وسٌدها 

عملت تبٌع جسدها ممابل مال ، إذا : لن أكون مثل خادمة 

آخر وأنفك علٌها اعطته جسدهاعند رجل   

 ٌعلو صوته 

أخرسً ، للت لن هً تحبنً ... تحبنً ، لٌتن تحبٌنً : 

... واحفظً لسانن بشأنها هً زوجتً وشرفً مثلن مثلها 

 تماما 

لست مثل خادمة أٌها الكاذب : تصرخ   

: للت ال تهٌنٌها    

 : لتختار 

.طالكانت :   

 

  أجٌبوا االسبلة األنو

هل احبته ؟ مالون حبهما؟ هل احبها ؟:   

 

 



      
 

 

 


