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فيال فاخرة تطل يف شموخ من خلف األسوار الحصينة التي تحيط بها من كل اتجاه، 
متيل بعض األشجار املنمقة لتغفو يف دالل عىل كتف السور يف مشهد بديع. 

بداخل األسوار تتناثر هنا وهناك عىل مساحات شاسعة مظاهر الرثاء الفاحش من 
حدائق مزينة بأجمل الزهور وبعض أشجار الفاكهة املثمرة.. واألثاث املعد خصيًصا 

مللئ املساحات العارية من اللون األخرض يف تناسق وانسجام 

عىل كريسٍّ يقرتن بأرجوحة هادئة، تجلس امرأة يف منتصف األربعينيات، بيد أن 
عوامل الزمن مل تجد حيلة معها فانسحبت تاركة لجاملها الكلمة العليا 

شعرها املصفف بعناية ينسدل عىل كتفيها يف هيبة كهيبة صاحبته.. مساحيق 
الجامل الهادئة تربز املالمح الفاتنة يف رقة بالغة . لكنها ال تستطيع أن تخفي رشود 

طال صاحبتها، فانعزل بها عن محيطها لسويعات. 

كانت تحتيس فنجان قهوتها يف تؤودة .. كأن كل رشفة تفتح يف ذهنها آفاق ودروب 
جديدة، فتتأىن بني الرشفة واألخرى لتستعيد توازنها. مل تسمع مدام شاهيناز نداء 

الخادمة وهي تناولها الهاتف املحمول الخاص بها حتى أعادت النداء ألكرث من 
مرة:«مدام شاهيناز، البيه عىل التليفون.. ناديت حرضتك أكرت من مرة” 

تناولت منها الهاتف املحمول قبل أن تضعه عىل أذنها وتعلو شفتيها ابتسامة هادئة 
وهي تحدث زوجها. 

شاهيناز:«ألو.. ايوه يا حسني.. ازيك.. أصيل سايبة التليفون يف الفيال جوه وباخد 
قهويت عىل البسني بره.. ليه مش هتيجي عىل الغدا .. االوالد مستنيينك علشان 

عايزين يتكلموا معاك .. طيب خالص خالص براحتك” 

أغلقت الهاتف يف ضيق عاقدة الحاجبني .. وهي ترصخ يف الخادمة لتنبه السائق 
ليعد لها السيارة تأهبًا للتنزه يف النادي.. وكل ما يشغل تفكريها وينغصه.. الحارض 

الغائب دوًما.. حسني! 
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أما حسني.. املعتذر أبًدا عن التواجد يف رحاب أرسته الصغرية املكونة من زوجته 
شاهيناز وولده األكرب يارس واألوسط يامن واإلبنة الصغرى كنزي، كان يستعد حينها 

ملغادرة مقر رشكته بسيارته الخاصة.. تتخبط األفكار بني أزقة دماغه فتثري جلبة 
وضوضاء مل يعد قادًرا عىل حملها مبفرده.. ما ذنبها؟

لطاملا تساءل يف قرارة إحساسه بالتمرد تجاه عالقتهام إن كان يحبها؟

لكنه مل يكن يوقن عند هذه النقطة حًقا.. ما املفرتض أن يكون معنى الحب مع 
امرأة كهذه؟

شاهيناز التي أرسته بفتنتها يوًما، مل تكن فتنة تتجسد يف مالمح وجهها فقط، بل 
كانت كل تفاصيلها تتنافس فيها. 

عقلها املتقد يف ذكاء مثري، خفة روحها ، ثقافتها وعالقاتها اإلجتامعية املتبحرة. ال 
ميكنه أن ينكر أن الفضل األكرب فيام وصل له ينحني بني يديها خشوًعا، لقد كان 

نسيًا منسيًا قبل أن يتزوجها، لكن ذكاؤها الحاّد ودائرة معارفها انتشلته من النسيان 
إىل حيث أصبح مركز إحدى دوائر الشهرة واملال والنفوذ. 

فهو اآلن من أكرب رجال األعامل ، مدخراته تزداد كل دقيقة عن سابقتها، شاهيناز 
كانت وال تزال هي املحرك الخفي وراء كل ما وصل إليه. ال ينكر فضلها قط، وال 

ميكنه أال يدور يف فلكها ممتًنا. 

لكنه مل يكن سعيًدا يوًما، مل يشعر بقلبه خافًقا بني يديها قط، مل متنحه الحب الذي 
يرنو إليه. 

فهي الفتاة املدللة عىل الدوام، يف منزل والدها ويف منزله وبني قريناتها. اآلمرة 
الناهية، جاملها يسمح لها، ذكاؤها يفتح لها كل االقفال، مركزها االجتامعي يفرش 

لها البسط املمهدة. 
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تأخذ دوًما، ال تتهاون يف حقها، و ال تعرف أبدا كيف ميكنها أن متنح، أن تهب حبًا.. 
وحنانًا وشغفا. ال تعرف معنى العطاء.. 

فإن كانت قد ساندته يوًما، كان من أجلها هي، من أجل أن تصبح امرأة يشار إليها 
يف كل املحافل، كانت ابنة الباشا وأصبحت زوجة البيه. 

كان يفتقر للدفء بني ذراعيها، يشعر بالغربة وهو يغفو بجوارها، ما أصعب أن 
تشعر بالغربة وأنت يف بيتك وعىل فراشك وبجوار زوجتك. كان يحتاج للحب! 

رمبا ضاق ذرًعا بها بعد سبعة عرش عاًما من الزواج فضج بالكثري من تحكامتها 
وتسلطها. أو رمبا أراد أن يرنو إىل حسني الذي افتقده يف رحلته معها، يريد أن يختار 

هو ولو ملرة واحدة منذ زواجهام. أن يتناول ما يشاء وقتام يشاء، أن يرتدي بسيط 
الثياب دون استهزاء منها وإرغامه عىل تبديلها ببذالته الرسمية حتى يف أبسط 

املناسبات. 

أن يذهب يف نزهة عىل قدميه ليتنفس الهواء النقي بعيًدا عنها، أن يرى الدنيا 
بعينيه هو ال بعينيها.. أن يحيا! 

ثم يفيق من أفكاره عىل طرقات ضمريه الذي يحاول أن يتشبث ببعض العدل.. 

يجب أن يكون عاداًل مبا يكفي ليعرتف.. مل يشعر بكل هذا التخبط إال بعد أن 
التقاها هي.. ُمهجة!

لكنه مل يكن يعرف أن هذا اللقاء كان النار التي أشعل بيده ليحرق حصاد عمره 
بأكمله..

مل يكن يعرف!!

كان يحيا بال قلب وبال حياة، مل يشعر يوًما أنه يحتاج لشئ.. أي شئ 
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فاملوىت ال يشعرون أنه ينقصهم شئ

فقط األحياء هم من يتذمرون

ثم تعرث بها يف طرقات الالحياة

غرق فيها وبها. 

حني منحته الحب، اكتشف أنه مل يحب يوًما. حني احتضنته ألول مرة ، علم أنه مل 
يشعر بالدفء قط يف حياته. 

حينها فقط اكتشف أنه يتنفس بال روح

يحيا بال قلب

نظراتها تدغدغ كل حواسه، وجودها بجواره يحييه، امتلكت منه العقل والقلب 
والنفس.

كان يشعر وهو بجوارها أنه رجل، رجل فقد نفسه منذ سبعة عرش عاًما، متنحه حق 
االختيار، تثق برأيه، تهبه عقلها وقلبها وروحها بإشارة من يده!

مل يعرف حسني معنى األنثى إال حني التقى مهجة، عرف حينها فقط أن جسد 
زوجته الرائع وتصفيفة شعرها ومساحيق تجميلها وكعوب أحذيتها العالية مل تصنع 

منها أنثى يف يوم قط. 

لكنه رأى يف مهجة رقة الكالم وعذب الحديث وطاعة مغلفة بحب واستكانة. رآها 
األنثى التي مل يلتِق يوًما قبل ومل يعرفها يف زوجته حتى يومه هذا. 

وحني كانت له أنثى.. اكتشف أنه ال يزال رجل!

لكن حسني يبقى رجٌل مل يخطئه الضمري يوًما، تتذبذب عالقته مبُهجة قربًا وهجرًا، 
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طرقات من ضمريه توقظ عقله.

يخاف أن يظلمها بكونها حبيبة الرس ويخاف كذا أن يظلم شاهيناز.

شاهيناز التي مل تقرص يف حقه يوًما بشكل عميل.

ثم تأيت مكانته اإلجتامعية ووضعه الذي ال يسمح له أن يتخذ من ُمهجة زوجة 
ثانية يف الرس. ماذا إن علمت شاهيناز؟ ستقوم الدنيا وال تقعد أبًدا، ستهدمه وتئده 

يف ماضيه الذي مل يعد يذكره. ستقطع كل عالقة له بحارضه ومتسح من عىل وجه 
األرض مستقبله.

وإن أخربها قبل أن يتزوجها.. هل ترىض شاهيناز؟؟ هل ترىض بامرأة أخرى تتقاسمه 
معها بعد كل ما فعلت وكل ما عانت من أجل أن تصل إىل ما هم فيه اآلن؟! ليست 

شاهيناز امرأة يسهل التنبؤ بردود أفعالها. 

ال يسايره الشك أنها ستنتقم منه يوًما، هل سينهار كل ما صنعته له يف ملح البرص؟ 
هل ستجرده من مكانته وسمعته؟ هل ستحرمه من أوالده؟ 

يهجر مهجة أياًما وأسابيع وهو يتلظى من نار الشوق، ثم يدفعه الحنني مرة أخرى 
لريمتي بني ضلوعها مختبئًا من هموم حياته. 

عام كامل وهو يصطيل بني نار ونار، عام كامل منذ بدء عالقته مبهجة وهو ال يقَو 
عىل فراقها سويعاٍت وال ميلك جرأة االقرتاب حد الذوبان بها.

لكنه اليوم اتخذ قراره، سيواجه مخاوفه، سيحيا ما بقي من عمره له هو. إنه عىل 
أعتاب الخمسني من عمره، إن مل ينقذ بضع سنني يتفضل بها الزمن عليه اآلن.. متى 

سيفعل؟ 

متجًها للقاء ُمهجة، كان يقود سيارته يف رشود، حتى استقلت إىل جواره مداعبة. 
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امرأة يف أوائل األربعينات تتقارب مع شاهيناز يف العمر رمبا تصغرها ببضع سنوات، 
لكنها تخرس كثريًا إن قورنت بجاملها. تلمع مقلتيها يف حنان وشغف، تربت عىل 

شعرياته البيضاء املتناثرة ضاحكة

“الصبغة بدأت تروح الزم تعمل واحدة تانية قبل ما تتقفش” 

ختمت حديثها بضحكات رقيقة.. التفت إليها هامساً يف أمل مبتور..« انِت عارفة انها 
مخدتش بالها أصال اين صبغت.. عمرها ما اخدت بالها من حاجة تخصني اصال”

ثم تناول كف يدها يف خفة ومال برأسه يلثمه برقة.. »مفيش حد غريك مهتم 
بتفاصييل يا ُمهجتي” 

سحبت يدها منه يف خجٍل وهي تنظر إليه مستطردة »علشان محدش بيحبك قدي 
يا حسنتي الوحيدة” 

أوقف سيارته أمام إحدى املطاعم الفاخرة.. وأرسع يفتح لرفيقته باب السيارة.. 
طلب طعام الغذاء واعتدل يف جلسته مواجًها ُمهجة.

حسني: حبيبتي ..كفايانا كده بقالنا زيادة عن سنة واحنا بنستخبى، انا مابقتش قادر 
أبعد عنك خالص، وشايف اننا الزم ناخد خطوة الجواز دي يف اقرب فرصة 

مهجة: وده هيبقى أجمل يوم يف عمري واليل انت عايزه هيكون.. املهم أفضل 
جنبك وتحت رجلك.. بس بالش حكاية جواز الرس ده.. انت عارف أنا أهيل صعايدة 

ووضعي يعني مع ابني بعد وفاة ابوه هيبقى صعب ان الجواز يبقى يف الرس 
علشان اهل جوزي الله يرحمه .. بس انا معنديش مانع ابقى زوجة تانية

حسني: انِت تاج رايس مش تحت رجيل.. بس الزم تفهمي ان املوضوع مش هيعدي 
بالساهل.. احنا هنقف ضد شاهيناز واالوالد وهندخل يف معارك ومش عايزك تتعبي 

وال تيأيس. 
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مهجة: ماتخافش.. انا معاك آلخر نفس يف صدري.. وربنا يساعدنا ونقدر نواجه 
مراتك، وانا طول ما انا جنبك مطمنة ومش عايزة غري اين اشوفك سعيد 

ابتسمت له يف شغف.. وهي تنظر إىل عينيه لعلها تستنبط ما يدور بخلده 

أما هو فكان عقله مسافرًا يف مكان وزمان آخرين، هناك يف الفيال ، وغًدا.. حني 
يصارح شاهيناز برغبته يف الزواج من مهجة، و رد فعلها للمفأجاة.. تراه ما يحمل له 

الغد!

**                                         

كانت ليلة الغد ليلة مقمرة.. يتباهى فيها القمر بضوءه الذي يفرتش الطرقات 
والحدائق.. فيزيدها جاماًل  

يتكئ حسني عىل مقعٍد يف حديقة الفيال، يعتيل التوتر قسامت وجهه ؛ منتظرًا أن 
يسمع من شاهيناز رد فعلها عىل ما قاله للتو. 

لقد أفصح لها عن عالقته مبهجة، ورغبته بالزواج منها، أغدق عليها الوعود بأنها 
ستظل حبه األول وزوجته املفضلة.. ستظل مليكة قلبه و صاحبة الفضل يف ثروته 

وعمله املزدهر. 

مل يصدق عينيه وهو يرى عربات تتألأل يف مقلتيها، وكأن كربياؤها يجاهد يف منعها 
من فضح ضعفها. هي التي مل تبِك يوماً قط، مل يَر ضعًفا يعتريها مطلًقا، كانت دوًما 

هي مصدر القوة و رمز الكربياء. 

مل يكن يعلم أن ال شئ يكرس امرأة سوى أن تلوح يف األفق امرأة أخرى، كيف يكون 
ضعف امرأة حني تكون بني يدي رجل وحيدة ثم تتحول إىل وحش كارس إذا الحت 

بني أزقة عقله امرأة تنافسها؟

و شاهيناز تحديًدا ليست أي امرأة..
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شاهيناز امرأة من طراز خاص

ال تعرف التنازل وال املفاوضات 

وال تتقن النسيان

وال تحرتف الحب!

مل يعي حسني قط.. رغم كل تلك السنوات بني دفتي حياته مع شاهيناز أنها كانت 
امرأة رغم كل ما أضفت عىل مظهرها من قوة.

هي تستكني بني أمان وجوده يف بيته وبني أوالدهام، يطمئنها أنه رجلها وإن غاب 
فذراعيها املأوى يف نهاية األمر. 

جلس عىل ركبتيه وأمسك كفيها بني كفيه يقبلهام يف ندم وأمل، هاله ضعفها 
ودموعها. أشفق عليها وعىل نفسه أن يكون سببًا فيهام، أن يكرس قلب من منحته 
القوة والسلطة واملال من أجل امرأة أخرى ال تنافسها يف شٍئ البتة، سوى ما وهبه 

لها بنفسه من قلبه! 

مل يبُد عليها أنها تسمع مام قاله كلمة واحدة، عيناها زائغتان ، ووجهها يحمل أمل 
العامل أجمع. تحاول أن تشيح بوجهها يك ال يرى األمل الذي تقاسم مالمحها، تخبئ 

منه عينيها يك ال تفضحان ضعفها عنده وهو مصدر انكسارها. 

تركته ونهضت، اختفت من عامله ألسبوع كامل. انتقلت فيه للحياة يف أحد الفنادق 
الفاخرة حتى تهدأ وتلملم شتات نفسها. 

أما حسني، كان الندم وشعوًرا بالذنب يعصف بكل كيانه، يشل تفكريه ويعطل 
مسرية حياته. حتى أنه اعتذر عن لقاء مهجة خالل هذا األسبوع. 

رمبا يحملها دون وعٍي منه ما آل إليه حاله مع شاهيناز وما قد يتسبب فيه حديثه 
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من ردة فعٍل غري محمودة العواقب من جانب شاهيناز. 

بعد مرور أسبوع .. هاتفت شاهيناز حسني من أجل لقاء عاجل.. التقيا يف الفيال 
ملناقشة الوضع الجديد. كانت قد استعدت بإخالء الفيال من خادميها هذه الليلة، 
ورحبت بخروج األوالد يف نزهة مع أصدقاءهم خشية أن يصلهم ما يجول بخاطر 

والدهم فعله فيؤثر ذلك عىل عالقتهم به.

وكان اللقاء، متاًما كام توقعه حسني، عاصًفا كام يخىش.. بارًدا كام مل يتوقع، يقطر أملًا 
كام مل يفهم قط. 

شاهيناز ترفض متاًما أن تشاركها يف زوجها امرأة أخرى، ترّص عىل الطالق. بل إن 
إبداء حسني تراجعه يف رغبته للزواج من مهجة مل يغري من قرارها باالنفصال قيد 

أمنلة. 

تخربه أن طعنة الغدر كانت أقوى من احتاملها، مل تتوقع قط أنها أضاعت عمرها 
من أجل أن تبني مستقبل رجل، قرر أن يهديه بطيب خاطٍر المرأة اخرى ، مل تَر منه 

سوى رغد العيش. 

حسني:أرجوِك فكري مرة تانية.. أنا مستعد أتجوزها يف الرس أو حتى متجوزهاش 
خالص.. انت عندي أهم.. ماقدرش استغنى عنك انت واالوالد.. هاديِك مهلة شهر 

كامن تكوين هديتي 

شاهيناز:مني قال انك هتستغنى عن االوالد.. اي وقت هم والدك ومش هامنعهم 
عنك.. لكن انا املوضوع بالنسبايل منتهي متاًما.. سواء اتجوزتها او ال .. كفاية انك 

فكرت تخوين يف يوم .. عمرك ما هتحس باحساس القهر اليل جوايا ..وارجوك ننفصل 
بهدوء علشان سمعتك وسمعتي وعلشان االوالد كامن.. مفيش داعي للمهلة .. ده 
قرار نهايئ لكن شاهيناز مل تكن لتتنازل عن حقها يف عمرها الذي انفرط عقده يف 
بناء حياة حسني بسهولة، أخربته أن كل شئ له مثن، كان يجب أن يدفع مثن حبه 
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لألخرى وزواجه منها.. مثن خيانته .

مثن عمرها الذي أفنته بني يديه وحمله هو غدًرا ليلقيه عىل قارعة الغدر.

طالبته شاهيناز أن مينحها الفيال هدية، ونصف ثروته العقارية والبنكية ونصف 
حصته بالرشكة عىل أن يقدرها باملال السائل ألنها ال ترغب يف رشاكته، هذا عدل 

الحياة.. هي ساندته حتى حصل عىل هذه الرثوة، ومن حقها أن تقاسمه إياها 

أبدى حسني بعض الرتدد يف بادئ األمر، حني يتحدث املال، تعاد الحسابات مرة 
أخرى.

صحيح أنه لوالها ملا حصل عىل كل ما يف يده اآلن، لكن الرضبة كانت أكرب من 
توقعه. يعلم أنها كانت دوًما العقل املدبر، صاحبة القرارات املصريية، ومحركة 

العالقات التي من شأنها أن ترفع بشأنهم يف سوق العمل.

لكنه هو من أفنى عمره لبناء هذه اإلمرباطورية من قبل، هو من عمل حتى شاب 
رأسه. إن كانت هي صاحبة العقل ، فهو الذي نفذ بذكاء حتى صنع حسني!

ثم تهدهده أفكاره والحزن الذي يراه مخياًم عىل منزله ويف مالمح أوالده، يكفي أنه 
كان السبب يف هذه الفوىض التي أصابت حياته وحياة زوجته وأوالده. 

رجل مثله مشهود له بحسن الخلق والسمعة الطيبة والضمري الحّي.. يجب أن 
يعرتف يف النهاية أنه من العدل أن تحصل عىل ماتريد، مكافأة نهاية الخدمة. 

يكفيها ما قاست معه يف بداية مشوارهام، ثم أنه يعلم أنها مل تكن يوًما من داء 
الطمع تشكو، مل تطالبه طيلة سبعة عرش عاًما ،هو عمر زواجهام أن يكتب لها أية 
أمالك قط.. كانت تكتفي بالحياة يف كنفه حياة كرمية.. وقد غدر هو.. فلَِم يشكو 

اآلن؟
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تم الطالق يف هدوء ورقي يتناسب مع رقي الطرف األنثوي .. شاهيناز! 

إال أنها مل توقع ورقة واحدة إال ونصف ممتلكات حسني بإسمها.. بل ويزيد عليها 
الفيال الفاخرة التي تقطن بها.. صفقة رابحة! 

كان حسني مندهًشا.. كأن كل شئ تم رسيًعا عىل غري وعي كامل وإرادة منه.. كيف 
تنازل عن نصف ثروته المرأة .. من أجل امرأة أخرى.. أين كان عقله حني تخىل عن 

نصف جهده.. ونصف عمره.. ونصف وقته ونصف حياته، نصفه هو! 

حاول أن يتناىس ما اقرتفت يداه، كفاه ندًما، سيبني من جديد مثل ما فقد. لكن 
هذه املرة سيكون بصحبة من امتلكت قلبه، سيحيا سعيًدا، ال يزال يف العمر متسع 

ليعيشه. 

كانت شاهيناز محقة، كان ال بد أن يدفع مثن سعادته، دوًما تغلبه بذكاءها.. 
كل شئ له مثن.. هي أخذت مثن خيانته.. امرأة عملية.. مل تضيع وقتها يف البكاء 

والعويل .. بل كانت رسيعة البديهة 

ما حدث حدث.. فلتحصل عىل الثمن إًذا وال تخرس كل شئ.. وهو يجب أن يحذو 
حذوها.. لكنه هذه املرة دفع الثمن مقدًما.. مثن سعادته .. منح شاهيناز مثن 

صمتها وانسحابها من حياته.. 

ومنح ُمهجة مثن مستقبله معها.. كتب لها شيًكا مببلغ مبهر.. كمهر للعروس ليطمنئ 
قلبها بعد أن فقد نصف ثروته بتوقيع قلم. واتفقا عىل أن يكون الزفاف بعد شهر 

من طالقه وشاهيناز، ليتمكن من رشاء منزل جديد للزوجية وإعداده مبا يليق 
بالعروس الجديدة.

أنت إمنا تبدأ يف طريق التنازالت ال ميكنك أن تتوقف قط.. حتى تحصل عىل ماتريد؛ 
ليكون يف النهاية لتنازالتك معنًى تعمل من أجله

** 
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بعد مرور أسبوعني عىل زوبعة طالقها.. جلست شاهيناز يف بهو الفيال الخاصة بها.. 
يف كامل أناقتها وزينتها.. الناظر إىل حالها ال يُخيل اليه أن هذه املرأة مل مير عىل 

خديعتها وانفصالها أسبوعني فقط.. يالها من امرأة قوية! 

بضع دقائق مضت.. حتى استقبلت ضيفتها التي دلفت إليها يف مرح و علت 
ضحكاتهام بينام يتبادالن التحية والقبالت. 

شاهيناز: بس برافو.. والله ما كنت متخيلة هتسبيك الدور كده أوي.. وأنا عند 
اتفاقنا.. الشيك أهو.. واعتقد كده انت أخديت التمن مرتني.. مرة مني ومرة منه.. 

حالل عليك

تناولت ُمهجة الورقة الصغرية من يد شاهيناز وبرقت عيناها لهفة وفرًحا 

مهجة: أمال كنتي فاكرة ايه.. أنا ممثلة شاطرة يا بنتي.. مش بالذمة خسارة املوهبة 
دي.. بس بيني وبينك جوزك يتحب برده.. جنتل ووسيم.. وغني.. ثم غمزت بعينها 

ضاحكة.. وانت كامن ممثلة شاطرة ولوالِك مكنتش املرسحية كملت 

تعالت ضحكاتهام قبل أن تستطرد مهجة بس اسمحييل اسألك.. ليه الفيلم ده كله.. 
ما كنتي طلبتي الطالق وخالص.. ده غري اين مش فاهمة انِت أساسا عايزة تسيبيه 

ليه.. مش شايفاله عيب يا شاهي

شاهيناز تبتسم ابتسامة ماكرة: السؤال األول اجابته ال.. مكنش ينفع اطلب الطالق.. 
الن ساعتها هاكون انا اليل رفست النعمة وهو الضحية وعمري ماكنت اقدر اطلب 

قرش واحد.. رغم ان كل اليل هو فيه ده بفضيل أنا.. لكن طبعا كله باسمه وكان 
ممكن لو مطلبتش منك متثيل عليه كانت واحدة تانية هتلف عليه وتاخده النه كان 
بدأ يلعب مع سكرتريته الجديدة..وانا بأه كنت هاطلع من املولد بال حمص.. قولت 
اسبق أنا.. عايز يحب وماله؟ بس يحب بطريقتي انا.. انا اليل أدير اللعبة مش هو!

وانت برصاحة احىل واذىك من السكرترية.. توقعت جدا انه هيفضلك ويحبك انتي..
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مع وجودك هو كان يف عامل تاين وكل همه انه يتجوزك وانه يسكتني ومافضحهوش 
.. وكامن احساسه بالذنب لغى عقله وخاله ينفذ الطلبات من غري مناقشة

اما السؤال التاين.. الين زهقت.. حاسة ان عمري كله ضاع علشان اعمل منه راجل 
كل همه الفلوس وهو مش حاسس بيا ومبشاعري.. هو بيتعامل معايا عىل انه مكنة 

فلوس وبس.. وبرصاحة ده كان مخليني صابرة وساكتة.. اهو الفلوس برده بتشيل 
حاجات كتري.. 

لكن يا حبيبتي اليل هو مقالوش ان الرشكة بتاعته بتخرس بقالها سنتني.. هو لحد 
دلوقتي بايع اربع ارايض وفاكرين نامية.. نزل اسهم الرشكة يف البورصة وكل يوم بتنزل 

عن اليل قبله.. املركب بتغرق وهو غبي.. مصمم يتظاهر ان كل حاجة متام ومش 
عايز يحاول يف سكة تانية.. سنتني من دلوقتي هيعلن إفالسه.. وهيبقى حتى الحاجة 

اليل كانت مسكتاين راحت هي كامن.. بس لو كنت طلبت الطالق ساعتها كنت 
هابقى قليلة األصل ألين سيبته يف وقت زنقته.. قولت الحق نفيس قبل ما ارجع 

للصفر تاين.. أنا اقدر بالفلوس دي اعمل رشكة تانية واكربها واكل السوق يف سنتني 
تالتة، أما حسني، خليه هو بأه يحارب ضد التيار مع نفسه.. النه غبي

مهجة: انت فعال بطلتي تحبيه يا شاهي؟ معقول تبيعيه بالسهولة دي.. هو الحب 
ده مالوش متن؟

شاهيناز: احنا عمرنا ما حبينا بعض، كل واحد كان عارف هو عايز ايه من البداية، 
هو عايز يبقى رجل اعامل ويستغل نفوذ بابا وعالقاته وذكاءي وانا كنت عايزة 
اتجوز واحد مالوش غري انه يسمع الكالم وينفذ اليل عايزاه ويخليني عايشة يف 
املستوى اليل متعودة عليه، يبقى واجهة ووسيم وخريج جامعة كويسة علشان 

الربستيج. كانت صفقة من البداية وكل صفقة ليها عقد ومدة زمنية ومدته معايا 
انتهت.
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الحب اليل بتسأيل عليه ده مالوش وجود ملا املصالح بتتعارك.. الحب الحقيقي 
مالوش متن .. مالوش حسابات.. مينفعش يتباع ويشرتى.

ملا تالقي الحسابات صوتها عيل.. اعريف انها داست عىل الحب و انترصت كامن..

يف حاجات مينفعش نتمنها.. الحب والوفاء والتضحية واالخالق

لو ركنتي كل ده عىل جنب

ثم ابتسمت ابتسامة انتصار وهي تتمتم:

يبقى كل حاجة يف الدنيا ليها متن، وكان الزم يدفع متن اليل اخده مني، سبعتارش 
سنة من عمري ، وشبايب وجاميل. كان الزم يدفع متني أنا!

أنا بأه ليا متن.. ومتني غايل أوي

ورغم اين مخدتوش كله.. بس اخدته يف الوقت املناسب 

وهو بأه يروح يلعب براحته

ويشوف مني هيدفع متنه هو .. اليل اصال مالوش سعر.. 

غبي!!

متت


