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 )املربية احلسناء وعدو املراة (  

 
 امللخص

 
عندما سافرت اميا املدرسة يف احد 

 رايض االطفال يف قريتها  



 
ابلقرب من لندن .لتمل مربية الابنة  

 ;بريت ادمز يف الربازيل
 

مواجهة بعض املتاعب مع  كانتتتوقع
 هذا الرجل الشهري كبطل 

 
سباقات سيارات,ويف نفس الوقت  



 اتمل ان تساعدها اقامتها  
 

لفرتة,ستة شهور على استعادة 
 حيويتها وصحتها اىل تدهورت بعد  

 
وفاة والدهتا. مل تكن خيطر يف ابهلاابدا  

 ان تكون رحلتهابداية حلياة 
 



ة جديدةمل تكن حتلم هبا.من النظر 
 االوىل احبت هذا الرجل,ولكنها 

 
ظنتة حبا من طرف واحد,فهو مغرم  

 ببطالاتة جياهر بعداوتة  
 

للمراة,ويتهمه اصهاره ابانه السببفي  
 موت زوجتة وابنتهم احلسناء  



 
ايلني. فجاةيتقدم خلطبتهاوطلب 
 زواجها فقط بدافع احلرص على 

 
رعاية ابنتة .زواج دون حب.مصلحة  

 ?....فهل توافق
 
 



 
 امللخص

 
عندما سافرت اميا املدرسة يف احد 

رايض االطفال يف قريتها ابلقرب من  
لتمل مربية الابنة بريت ادمز  .لندن 

يف الربازيل;كانتتتوقع مواجهة بعض  
املتاعب مع هذا الرجل الشهري كبطل 



سباقات سيارات,ويف نفس الوقت  
 اتمل ان تساعدها اقامتها لفرتة,ستة

شهور على استعادة حيويتها وصحتها  
اىل تدهورت بعد وفاة والدهتا. مل تكن  

خيطر يف ابهلاابدا ان تكون  
رحلتهابداية حلياة جديدةمل تكن حتلم 

هبا.من النظرة االوىل احبت هذا 
الرجل,ولكنها ظنتة حبا من طرف  ج



واحد,فهو مغرم ببطالاتة جياهر  
بعداوتة للمراة,ويتهمه اصهاره ابانه  

سببفي موت زوجتة وابنتهم احلسناء  ال
ايلني. فجاةيتقدم خلطبتهاوطلب 
زواجها فقط بدافع احلرص على 

رعاية ابنتة .زواج دون حب.مصلحة  
 ?....فهل توافق

 



 
 وهذا الفصل االول

 لتحميل مزيد من الرواايت احلصرية 
 زوروا مكتبة رواية 

 www.riwaya.ga 
املربية احلسناء وعدو املراةالفصل  
االولعندمااقلعت طائره اخلطوط  

الربازيلية فوق املرا اجلوى,شاهدت 

http://www.riwaya.ga/


اميا فليلدنج ارض مطار هثريو املتدء  
اسفلها,وشعرت بلحظة اغماء.لقد 
اصاهبا اجلنون عندما قبلت تلك 
الوضيفة يف الطرف االخر من  

العادى,وان تعمل طرف شخص مل 
ة.وكان حيويتها  تقابلة مرة واحد

المثيل هلا وهي تعرف انة زير نساء  
مثل بريت ادامز!!تلفتت حوهلا وهي 



تشاهد ابقي املسافرين جالسينن يف  
اسرتاخاء,وشعرت بزوال توترها. بعد  

كل شئ ؛ماذا يهم ابتعادهاعن  
اجنتلرتا كل هذه املسافة وحبوزهتا 
تذكرة عودة ؛وابمكاهنا دائما  

بها الوضع. العودة؛لوظنها لو مل يعج
ولكنها لن جتدمنزهلا كما هو,فااالن 

وهذا ابلطبظ هو  -ولدهتا توفيت 



السبب الذي دفع الدكتور 
تشارليزوالبول طبيب العائلة  

وصديقها,لنصحها ابلغياب فصالن 
درسياعن مدرسةالتمريض ,والسفر  

 لتغري اجلو احمليط هبا 
 

 ابع الفصل االول
قال هلا: )) لقد كنت تعملني ابقصى  



دك يف وظيفتك ويف نفس الوقت جه
برعاية امك,واالن حان الوقت  
لتبداين يف التفات لنفسك(( ))  
مارايكفي قضاء شتاء مشمس يف 
الربازيل?(( ))امتىن فرصة عظيمة 
كهذه!!(( ))ومااملانع ميكنك 

الوصول اليهاابلطائرة!!(( ))ومااذا  
تعين؟(( ))هناك وظيفة رائعة لك يف  



لى بعد  منزل على شاطئ البحر ع
ساعات من ريودجاينزى(( ))مؤكداهنا  

الصعوبة على  )) ((!!مهمة صعبة
االطالق. كل ما ستقومني بة هو  
رعاية طفلة ابنة سبعة اعوام حىت  
يدخلها اابها ملدرسة داخلية يف  

 )) اجنلرتا((
كيف عرفت عن تلك الوظيفة ؟(( 



))والد الطفلة ابن صديقي القدمي من  
اء حمادثة  وذكرها يل اثن,يوركشاير 

ثليفونية (( ردت اميا )) ال اوافق  
على ادخال طفلة يف عامها السابع  
مدرسة داخلية(( ))وال اان,لكن يف 

حالة ساندي فهو احلل االمثل ,فهي 
يتيمة االم , والبديل هو مصاحبتها 

وهي وادئمة من  - الابيها يف رحالاتة



وقت الاخر ,ورغم اين اعتقد ان كثر  
 ر عليها((, اترحال والتنقليؤث

))فعالكثره الرتحال والسفر جيعل  
الطفلة غري ملتزمة((ملعت عيوهنا  
العسلية الرباقة عالمة عدم الرضا  
وااليتياح لتفسريه.وعيوهنا افضل  
مالحمها املميزة,برموشها الطويلة  
االهداب , وشعرها الفارع بلونة  



العسلي وهو يتهدل فوق كتفيها, 
مس وبشرهتا الىت جتمع بني شعاع الش

ونصاعة الثلج, وقامتها النحيلة  
الرقيقة والىت تشبة صورفتيات الىت  

تتماوج يف حدائق الزهور وفضال عن 
مجاهلا تتمتع اميا بذكاء خارق وعزم  
صارم ومزيج من الرقة والنعومة  

واحليوية والعناد الذي خيلب االلباب  



 .الرجال
رغم اهنا مل جتد وقتا لاللتفات لنداء  

جها انشغلت  عواطفها,فبعد ختر 
برعاية امها املريضة, ومل جتد حىت 
الفرصة ملارسة حياهتا االجتماعية  

لكن كل هذا صار ماضينا.واصبحت  
وحيدة يف عامل اليرحم,وجيب  -يتيمة

وبكل نزاهة   ,ان تبين حياهتا بنفسها



وصدق , فهي الترحب بفكرة البقاء  
يف مدرسة التمريض بقريتها, رغم 

كيفها مع  ادركها لصعوبة اتقلمها وت
احلياة املدينة وايقاعها الالهث. 

يبدو ان وظيفتها املؤقتة يف   , وهلذا
الربازيل هي افضل بديل هلا , وقفا  
لنصيحية طبيبهاسالتة ))من هو 

ابلضبط الذي ساعمل لدية ؟(( )) 



بريت آدامز(( ))سائق السيارات  
السباق؟(( ))نعم (( علت وجهها  

تكشريه فهذا يضفي 
الوظيفة فهي مل  تعقيداجديداعلى

تعاشر ابدا املشاهري ,وهذا 
متميز,دائما امسة يقاسم اسم االمرية  
دايانيف احتالل منشيتان الصحف , 

بل وشهرهتا .)) اخشى ان هذا  



اليفيدين ,وانين الاستطيع العمل 
لدية. فهو شخصية متعصبة عدو  
للمراة,وعندم مسعتةيف حوار اذاعي 
كت احطم اجلهاز!!(( ))وظيفتك 

ية ابنتة ,وليس رعا
رعيتة.عموما,لوكنت امراة  

متحررةفماذايضركبقبلو وظيفةسهلة  
يف مكان مشمس تتيح لك هتدئة  



اعصابك؟(( كان صحبتة مؤثرة 
وقوية, وكسب قبوهلا . فهي تفضل 
رعاية طفلة عمرها سبعة اعوام على 
رعاية دستة اطفال اعوامهم التزيد  
عن الرابعة هكذا واصل الدكتور  

حديثة )) كل ماحتتاجينة   تشالزوابدل
هو االقامة يف منزل فخم على شاطئ  
حىت تسرتدين صحتك ولن تشاهدين  



 بريت االاندرا 
ن كان هذا مايزعجك فهودائما  

يشارك يف سباقات السيارات حول  
العامل وهو متلهف على سفرك لرعاية  

ابنتة (( بسرعة وبعد استعدادها  
وجدت اميا نفسها يف طريقها اىل  

يتوو,يف احد ليايل شهر  ربوردجيا
اكتوبر الباردة , وهي تتساءل ماذا  



سينظرها هناك.لكنها عجزت بكل  
خياهلا عن تصور ذلك اجلمال الذي  
شاهدتة وهي تقرتب من املطار ,تلك  

السماء الصافية واشعة مشسها و  
وهي هتبط من الطائرة على ارض 

املطار لفحت وجهها احلرارة ودفء  
جلبل الىت  اجلو, ومحلقت اىل قمة ا

تشبه قمع السكر حيث يقف مثثال 



السيد املسيح وهي تنتبة سرورا  
سارت خلف مجوع ركاب الطائرة اىل  
مبىن املطار , ووجدتة مزدمحا بكل  
الناس من مجيع اجناس البشر .مل 

يكن لديها متسع من الوقت لتقف  
وتشاهدهم وفهي مضطرة لالسراع  
للحاق ابلطائرة الىت تقلع هبا مسافة  

مائة ميل اىل مدينة اميريا على  مخس



حيث جتد من ينتظرها  ,الشاطئ 
ليوصلها مسافة مخسة اميال اخرى  
اىل قرية مريتوال, حيث بىن بريت  
 .آدامز منزلة ومهد مضمارتدربياتة

عندما حملت الطائرة الىت ستقلع هبا,  
كانت على وشك الرتاجع اباهلرب, 

فهي طائرة صغرية تشبة ماكينة  
جناحني وهي ختاف من اخلياكة وهلا 



هذا النوع من الطائرات وتؤمن  
بقدرهتا على الطريان يف امان , رغم 

ان ابقي املسافرين اليبدواهنم مهتمون 
بذلك. بل يصعد ون سلمها يف 

هذوء حسنا, وقالت لنفسها لو كان  
الربازيليون الخيافون فلماذا ختاف هي  
,امل اتيت من البلد املتقدم صاحب  

اجربت نفسها على اليد العليا؟ و 



الصعودواجللوس يف مقعدها 
وربطنحزامها. بدات املضيفات 

ببشرهتم الربونزية وشعور هن السوداء  
الفامحة بتحركن ميال الطائرة لبت 
الطمانينة يف الركاب , وظلت اميا  

لفرتة طويلة ممسكة بسندمقعدها حىت 
اقلعت الطائرة وحلقت يف السماء  
 ووبدات تسرتخي وهتدا.وتناولت



فنجان القهوة من يد 
املضيفةوواسعدها اهنا قهوة قوية,فهي  
مل تنم منذمغادرهتا لندن ,وهي حباجة  

للقهوة لتظل متيقظةحىت تلتقي 
مبخدومها اجلديد!!واالن تسعيد 

هدوئها يف جو الطائرة,وتستعيد ثقتها 
بنفسها, وهي تنظر عرب النافذة االن 
تطري الطائرة على ارتفاع منخفض  



الطريان وسط السحب  ووبدال من 
مثل رحلتها من لندن االن تشاهد  

ابنوراما رائعة: جبال تكسوها  
االشجار , شؤطئ ذهبية, وجزر 

 .ثثناثر فوقها اشجار النخيل
يذكرها مطار امبرا مبطار يف احد  
االفالم االسبانية القدمية شاهدتة  
منذاعوام مبمره املنعزل :وميناءة  



ة, الصغري الذى يتجاهلة الركاب عاد
ويقفون جبوار الطائرة حىت يسلمون  
حقائبهم قبل انصرافهم دون املرور  

 .علية
خالل حلظات وجدت اميا نفسها  

وحيدة يف صالة الوصول مل جتد احدا  
وكان اجلو شديدا   ,يف انتظارها

احلرارة,ومل يغري جهاز التكيف 



شيئاءسوى ضوضاء صوتة!! جلست 
على مقعد بالستيكي ازرق,وهي 

الصرب, وبعد نصف   تنتظر انفذة
ساعة ذهبت اىل مكتب بيع التذاكر  

وفحص احلقائب واالستعالمات 
لتسأل ان كان احدا قد ترك هلا  

رسالة , ومل جتد أحدا,وليست هناك 
طائرة أخرى قادمة من ريو.حسنا 



على االقل هذا درس هلا الن بريت 
آدامز لن يتواضع وجييئ ملقابلتها!!  

 انتاهبا املخاوف فهي قد قطعت
مسافة طويلة تبلغ نصف املسافة 
حول العامل , ومل يبلغ امامها سوى  
بضعة اميال وتصل اىل املنزلة ومع  
ذلك تستقلوقاحتة البالغة لعدم 

 .انتظارها



عادت لتجلس على املقعدها, وحملت 
صورهتا على املرآهاملثبتة على  

اجلدارن,وقالت يف سرها,ايريب!جيب 
 أانغسل وجهي مباء ابرد ,وتناولت
حقيبتهاودخلت احلمام,))لكم  

الكرامة(( وغسلت وجهها ومشطت  
شعرها ,هذا أفضل مماكانت علية!! 
فيجب ان تلقى صاحب العمل بوجه 



غري كئيب ! وهي تتفحص بدالهتا 
القطينية الوردية اسفت الهنا ارتدها, 
فهي رغم حتملها مشقة السفر االاهنا  

تلتصق جبسدها وجتعلها تبدوو  
دو صاحلة لوظيفة  اصغركثريا والتب

 .مربية
جاهدت نفسها حىت التتدهور 

معنوايهتا وعادت اىل الصالة ومبجرد  



أن استقرت على مقعدها حملت رجال  
طويال ورشيقا يف بداية الثالثينات 

يدخل الصالة وهو يتلفت حولة ,مث 
تقدم انحيتها, وعندما اقرتب منها,  
ابتسامة مرحة ترسم على شفتية  

احبة تلمع ساخرة وعيونة الزرقاء الش
وهو يقول هلا )) انت االنسة  

 فليدنج؟(( 



واومات اميا ,وافقة وتناول يدها يف  
يده ))مخنت انك من بشرتك  

الشاحبة!!واسف على التاخري وامتىن  
ان تساحمينين؟(( ))طبعا(( فعالساحمته  
فهاهو االن!!أشار الاحد احلمالني  
حلمل حقيبتها وقادها اىل سيارتة,  

وقعها سيارة رايضية الىت كانت تت
واندهشت عندما وجدهتا سيارة  



فولكس ستيش رمادية ,واندهشت 
اكثر لبساطتة ولطفه ودعبته وهي 

تشعر ابرتياح شديد لة,وهي تقول يف  
سرها لوان ساندى لطيفه مثل والدها  
اذن ستصبح شهور عملها القليلة  
القادمة اجازة مرحية اكثرمن كوهنا  

طريق  عمل !! ومها يسريان على ال
الرئيسى , حدقت اميا يف الرجل  



اجلالس جبوارهه: من جانب وجهه  
يبدو اصغركثريا , فهو وسيم وجذاب  

. شعر هبا تراقبة والتفت مبتسما  
متسائال )) كيف كانت رحلتك؟((  
))رائعة, فقط انمت لنصف الوقت  
وعدم مشاهديت ريودى جانريو(( 
))رمبا تشاهدينها يف طريق عودتك  

اخذك معي يف احد لوطن او رمبا  



عطالت هناية االسبوع ؟((  
))شكرالك لكين  

الاريدازعاجك(())مشكليت هي 
 (( االعتناء ابلفتاة الرقيقة

اان واثقة انك تعرفت على من هن ))
الطف وامجل مين ,يف مهنتك مؤكد 
انك هذف رئيسي للنساء صائدات  
املشاهري !! رد مندهشا))يف مهنيت؟ 



ل اان لست بريت آدامز!! أانب
سانروسون مدير اعمالة(( ))ايه!!((  
كشر بلل ساندروسون ))ايهلا من  
آهة واضحة مؤثره , لكنين تعودت  
عليها(( ))تعودت على ماذا؟(( 

))مشاهدة فتاة خييب أملها عندما  
تكتشف انين لست بريت ,هكذا  
االنثى تسعى خلف جاذبية الرجل  



!!(( مؤكدة له )) هذا الينطبق 
ئ ميكنك على(( )) هذا الطف ش

أنتقولية يل وميكنين أن اقول أنك  
ستكونني صرحية ومسلية 

وامتىن أن   !!واضافةمثينةللفتيات املنزل
جتيدينة ممتعا ايضا(( اعرتفت ))  
لست واثقة,بطراحة,أان قلقة من  

عملي مع مشهور وكنت غالبا على  



 وشك رفضي الوظيفة(( 
انت تستأثرين على احرتامي!!دائما  )

لى العمل عند الفتيات يتلهفن ع
 ](( بريت

)) هذا مايقلقين للشائعات (( )) 
اليست حقيقه, اذن ؟(())لنقل اهنا 

ابالتاكيد بريت حيب   , مبالغات
وهل الحيبهن الرجل  -النساء 



العادى؟لكنة اليزعج من تعمل معه ,  
وهو يقضي تسعني ابملائة من وقته يف 

التدريب , وهذا يرهقه 
ذهنيناوجسمانيا وهذا فكل تلك  

لليايل احلمراء الىت قرات عنها جيب ا
أن يعاد النظر فيها , فهيا كما قلت 
مبالغات !(( حملت اميا قرية مريتوالا  

وهلذا فضلت تغري دفة   ,امامهم 



احلديث وسالتة ))كم بقى حىت نصل  
املنزل ؟(( ))اصبحنا على مقربة,  
 املنزل يبعد عدة أميال اىل الشمال((

ة  ))هل اجلو دائما شديد احلرار 
هناك؟(( رد بيل 

هذا size][/color/))مبسما
يعترب جوا ابردا!! وسوف تعتادينة  

بسرعة (([ وهي تنظر من النافذة ))  



امتىن ذلك(( وهي تشاهد الشاطئ  
الرملي الفضي الىت تيحضنن البحر 

 االزرق الرمادي وامواجة اهلائجة 
))هل البحر يسمح ابلسباحة يف امان  

؟(( ))يف احلمام او احواض 
لسباحة!!هناك اطواق جناة جيب ان ا

حتمليها للبحر وعموما بريت لدية  
حوض سبا حة وحنن احرار يف  



استخدامة(( ))هل هذا هو املنزل  
السيد آدامز الدائم؟وأسفة لكثرة 

اسئليت لكين الاعرف شيئا عنة!!((  
ردمداعبا ))يف عدا ماقراتة!! لكن  

ال,منزلة االصليفي يواكشاير , حيث 
ولقد تزايدت مبيعاهتم  تصنع سيارتة

وضعاعفت مئات املرات بعد بدء  
بريت االشرتاك يف سباقات السيار  



 .ات ,واصبح دعاية رائهة للشركة
))اليس ابمكانه حتقيق شهرة اقل  

خطوره؟(( بيل حمذرا ))التقويل مثل 
 هذا الكالم امام بريت (( 

ذلك جيب ان اكون   ))ماذاغري
حريصة جتاهه؟ فأان الاريد ان  

اليريد االنثى  ,أضايقه(( ))حسنا
الضعيفة أو العنيدة اليت تتعرض  



طريقة. وأيضا اليصري على امللتاعة 
اهللوعة ,وال يطيق احلماقات((  

علمت اميا ))يبدو مثلة مثل اي رجل 
 اخر((

وقهقة بيل ))ليس متاما, لكنين 
 بنفسك !((سأدعك تفهمني الفارق 

أوقف بيل السيارة أمام الباب مث  
دخل غري ممر طويل احملاط بشجرات  



خضراء مجيلة غاية يف التنسيق 
ومايورتغرد بسعادة  -وأزهارمجيلةاملنظر

فوقها.بعد ربع ميل وعندمنحىن  
أخري,حملت إميا املنزل املبين أبحجار  

بنية بشرفة اخلشبية الواسعة وأعمدهتا 
الدائرية ومهست ))كم 
هومجيل!!فعال"مالئم 

 لالستقراروالرحة((



))لقد صممهربيت 
بنفسه((مسعتصوت حمرك سيارة يزجمر  

اطلت وقالت ))صوت سيارة  
سباق((ردبيل ))طفلتة اجلديدة!!دامز  

ثالثة ,وصلت هذا االسبوع فقط 
 وبدأجيرهبا((,

))ماذايعين هذا؟وأانجاهلة أبمور  
السباق,والداعي النكار ذلك!((رد  



ظاهري بعكس ذلك امام بيل))وال تت
بريت,فهو اليكره احد قدر كراهيتة 
ملن يزعم أنه يعرف شيئا عن السباق 

 اليعرفه((
لكنه تذكرسؤاهلا))بريت جيرب 

السيارات يف املضمارالذى ميتدحول 
املنزل إىل الشمال والغرب  

((....))تقصد أنه بعد جتربتها  



سيعيدها إىل 
أجنلرتا؟((...))احياان",ولكنهاتعمل 

 دة(( عا
غممغمتإميا ))يبدواهنامهمة  

شاقه((....))ميكنك أنتكررى  
ذلك!!هناك شئ آخر,التنتقدي 

السباقات,هذا يثرياعصابه وكما قلت 
فهي حياته كلها(( مل تطق إميا  



 صربا"على سؤاهلا ))اين تقع إبنته 
يف حياته؟((...شرد بيل حلظة,وكشر  

وقال ))هي احد جوانب حياته  
عشقة  لكىن احتدث عن..."أيضا

ومتعته املقصورة على 
السيارات((...طمأنتة إميا))هذا  

موضوع لن اقرتب منه ابدا,فأان هنا 
لرعاية ابنتة السيد 



آدمزفقط((....))يسعدين مساع  
هذا,وأمتىن لوكان تفكريالباقني  

مثلك((...))اآلخرين؟((.....))املرب
ايت االربعه السابقات الاليت طردهن  

 (( !بسببإنشغاهلن ابلسباق
قالت وهي تتبعه حنو الباب ))لن  
يواجه مثل هذا املشكله عى أان 
متلهفة على رؤية ساندى أين  



هي؟((...))خمتبة على ماأظن,فهي  
تكره املربيات ومل تطق املربيتني  

 السابقتني((
دخلت إميا املنزل,وإنشتعل محاسها  
وهي ترى الصالة امليدانيية الواسعه  

هتا أبرضيتها املرمرية الناصعة,ومائد
 .الرخامية والفزة الكرسيتال فوقها

صاحت متعجبة ))ايجلماهلا الرئع  



!!((بدا بيل مسرورا"))دقيقة حىت  
 .احضر حقيبتيك((

 
...................................

الفصل ))..
............................الثاين((

......... 
...................................



.............(( 
...................لقااااااااااااااااء((

.......... ..................... 
من أول نظرة بدابريت آدمز  

رجال"متكتمل الرجولة والوسامة  
بقامتة املديدة وكتفية 

العريضني,وذراعني مفتولني بعضالهتما 
وجه مستطيل وخذوده عاليه,وأنف  



دقيق ,وفم متناسق,على وجهه االن  
إستحسان ويف عينية  عالمات عدم 

اليت ترمقاهنا,وتعجبت من ضعف  
أعصاهبا الذي جيعلها مهمومة هكذا  

 .من نظراته
سأئلها)) االنسة فيلدنج؟((كان  

صوته قواي ومؤثرا مثل عيونه وصافح  
يدها))أنت أصغر مماتوقعت,ختيلت  



انك يف الثالثينات من 
عمرك؟((...))دكتوروالبول أخربك  

 بذلك؟((
توقع وانطباع من  ال,الوجمرد ))...

رسالتك ,بعيدا"عن اسم 
_إمياكونستانس فيلدنج,وهواسم  

يرتبطبالكاد مبراهقة؟!كم عمرك هو 
ثالثة  ))مثانية عشر؟((...رفعت رأسها 



وعشرون,وكل شئ ذكرته يف رساليت  
حقيقي,أان مدرسة متريض مؤهلة  

لرعاية صغار االطفال((...ردبدون 
إبتسام ))خربتك ستوضع أبلتأكيد  

لتجريب واالختبار مع ساندى حمك ا
,وأشك أنك تستطعني السيطرة 
عليها!((...))هل دائما"لك  

أحكاما"مسبقة ايسيد 



آدمز؟((..رمقتهاعيونه ابالنظرات  
الفاحصة وفهمت أنه مل يعتاد الرد  

عليه أبلسؤال,لكنها مل تعجبها هلجته  
ومل جتد مربرا"للتعامل 

الفج,وعموما"فاإالدب لن يكلف  
 ."شيئا

سؤاهلا واستطرد))أفرتض أنك  جاهل 
قادرة على تطوير قدرات ساندى  



((...))هذا جزء من 
تدرييب((...))جزء؟ماذا ميكنك أ،  

تفعليه غري ذلك؟((...))التعامل مع  
االطفال مشاكسينوومعرفه دوافع  

واسباب سلوكهم. فاهلياج دليل على 
ملل الطفل  

بينما....((.....))وهوكذلك اينسه ,
سك مبا يكفي  فيلدنج,أوشرحت نف



لكننا سنحتاج كل خربتك للتعامل  
مع أبنيت خالل عامني تداول عليها  

مخس مربيات .وهذا دليل كاف على 
وضعها ((...))لدى انطباع أبهنن  

تركن عملهن بسببك وليس بسبب 
إبنتك!((...مث ندمت عندم وجدته 

يرمق بيل جينونزبنظرة غاضبة  
وإعتذرت ))أسفه هذه رعونه مىن(( 



)جدا",مل يكن سلوكى هو رد بري)
السبب يف رحيلهن((...))أعرف  

و...أريد فقط أن أقول لك لن  ....,
جتدصعوبة أومتاعب معى((  

...))امريل))بل خذاالنسة فيلدنج  
لتقابل ساندى ((...))اليس االفضل 
أن تقدمىن بنفسك البنتك؟((...))ال  

ارى سببا"لذلك,فهى تعرف انىن  



مشغول جدا",وهذا مربروجودك  
اءلتشعريها ابلسعادة وتبعدينها عن  هن

طريقي ))استدار على عقبيه مث  
التفث اليها وقال))ابملناسبة 

ستتناولني طعامك مع ساندى فيما 
عداأيم اآلحاد.عندما أكون  

موجودهنا ستناوالن طعامكما معى 
((...))ردت بربود))كم هو لطيف 



منك((ودون أن ينبس ببين شفة خطا  
ا واغلق ابهبا داخل الغرفة املواجهه هل

خلفه.غمغم بيل ))كنت أتوقع بدايه  
افضل من هذه,لكنك تشعلني شرارة 
الغضب,اليس كذلك؟((تنهدت إميا  

))فقط عندما يشعل أحدهم 
عودالثقاب!!وأوفقك اهنا بدايه فظيعه  

لكنه فظ وقاسى مبجرد أن رآىن  



 وإبسلوبه مهى فقدت أعصايب((
نظر اليها بيل متفحصا"))حاوىل أن 

لالمرمن زاويتة,كان يتوقع   تنظري
جميئ سيدة كبرية يف السن جمربة  
ولكنه فؤجئ بك!!...هل عمرك 

 فعال"ثالثة وعشرين عاما"؟(( 
))معي جواز سفري 

ليؤكدذلك((...وبدأت تفتح 



حافظتها,لكنه هزراسه معرتضا 
فتوقفت ,واحننت لتتناول حقيبتها 

الصغرية أمرهابيل ))أتركيها  
لبيت ,سيحملها لك أحد خدام ا

((...))رمبا افضل أن اترك معظم 
حقائيب هنا إستعدادا"لرحيل 

هادئ!!((...قهقه بيل 
))ليسسيئا"هلذه الدرخة يف الغد  



لست  ....سينسى بريت االمر كلة ((
واثقة أهنا مقتنعة بذلك وقالت يف  
شرود ))هل هو دائما"هكذا سريع  

الغضب؟((...))احياان"يكون 
أسوأ!!التنزعجي هكذا_كنت  

!!لكن جميئك مل خيالفه التوقيت امزح
احملظوظ,فهو االن عصيب املزاج  

بسبب مشكلة تواجهه يف السيارة 



وسيتظطر الادخال تعديالات عليها  .
وهكذا سيسرق من وقت 

تدريبأته((...حترك متجها"انحية  
السلم وقال ))تعايل ,هيا لنبحث عن  

ساندى ((...سارت إميا خلفه  
  وصعدت السلم إىل الطابق االول

,وقطعت املمرالواسع بني صفني من  
 .الغرف



كان جناح الطفلة يف هناية,ومكون 
من صالة واسعة تفتح على غرفة 

نومها الواسعة وامللحق بة محامها . مل 
يكن هناك اىعالمة على وجود  

ساندى,ورغم مناداة بيل عليها مل 
تظهر. قال بيل ))مؤكدهي 

خمتبيئة,سأطلب من اخلدم البحث 
إميا حركة ضعيفة خلف  عنها (( حملت



الستائرولكنها تظاهرت بعدم رؤيتها  
وقالت له ))افضل االتفعل ذلك  

االن ,فأانالاريدرؤيتها االن ((...))يف  
هذه احلالة سأنفذ رايك ((...))مل  

أرى غرفيت بعد!!((...))هكذا نسيت 
ذلك !!((قادها إىل غرفة تطل على 
محام السباحة كانت بسيطة االاثث 

معة مغطاه بسجادة من  ارضيتها ال



صنعة يدوية,ويف الركن البعيد مقعد  
مطلي حبيث علية نقوش مجيلة مل ترى  
مثلة من قبل وهي تتفحصه أبهتمام  

سألت بيل ))ماأسم هذا  
املقعد؟((...))اخلشب الربازيلي وهو  
شائع االستخدام هنا ((...اعرتفت  
))الاعرف سوى القليل عن هذا 

 البلد((



السائحني   هذا حال معظم ))....
والزوار,لكن جبرد جميئهم هنا  

,يتلهفون على تكرار الزايرة فالربزيل  
تتميز بكل شئ ...الفضاء الفسيح  

 ,مشاهدرائعة وأمجل الورود((
إبتسمت ))تتحدث وكأنك مرشد  
سياحي ((...))السفر متعيت الكرب  

((...وهو يتبعه انحية الباب  



))ابلنسبة لطعامك,أعرف أن بريت 
ناولني االفطار والغذاء  يريدك ان تت

مع ساندى,لكن اليهمه االتتناولني  
العشاء معه((....)) !((...))أدرك 
ذلك ,ماأقصده أن نتناولني العشاء  

معي وبقي العاملني,لواردت  
غالبا"ماأخرج لتناول العشاء  

إيضا"ويسعدين لوانضممت يل ,لو 



كنيت مستعدة الليلة!؟((...))ليس 
لة ساندى  الليلة, وشكرا"...اريدمقاب

و"أيضا"سأانم ,أبسرع ماميكن 
مبكرا"((...))من سرعة بديهتك  
توقعت إختيار ساندى خلف 

الستارة((...))ليست هكذا.فهي 
تريد مضايقيت, ونصف متعتها يتوقف  
على اجناح حيلها وكأين مل أرها . هلذا  



الارئ اهنا ستختبا طويال((...))وملاذا  
تتظاهرين بعدم االهتمام 

..))ابلظبط,الاهنا لو مبقابلها؟((.
اعتقدت انين غري مهتمه ستايت 

وتسعى هي للبحث عىن((...))ولومل 
تفعل ؟((..عندئذن ساسرتيح وأانم 
مبكرا,ويف الصباح ,سيكون فضوهلا 

قواي"((ضحك بيل ))ساندى 



املسكينه ستجد بغيها عندك 
((..))ليس هناك جمال للشك يف  

ذلك!؟((غادرها بيل وجلست تفرغ  
قائبها وهي تبدأ تفريغ  حمتوايت ح

حقيبتها التانية إنفتح الباب واندفعت  
ساندى مقتحتمهالغرفة, بنفس 

مالمح والدها,وكانت إميا على وشك 
االنفجار ضاحكة لوال أمسكت 



نفسهاورمقتها بنظرات صامتة كانت  
الطفلة أطول من عمرها ,ووجهها  
حنيل وانفها وذقنها مدببة وشعرها  

  معكوص للخلف يف ضفرتني.
وعينيها مثل لون عيون 

ابيهاايضا":بنية المعة , وهي تتصرف  
 مبثل عصبيتة 

صاحت ساندى بصوت مرتفع ))أنيت  



مربييت اجلديدة,لن تطيل فرتة إقامتك  
 هنا !!(( 

إبتسمت إميا شاردة ومدت يده 
لتصافحها ))أهال ايساندى .نعم أان 

ساانديك  ))...أميافيلدنج ((
ابإميا.كنت ااندي كل مربيايت  

مسائهن االؤىل((أوضحت هلاهلجتة  أب
الطفلة اهنا تشريها بتعارضها,وإكتفت 



إميا ابمياءة موافقة وهزت راسئها  
.ردت إميا ))هذا لطيف جدا",واظن  
أن استخدام االمساء االوىل أكثر ودية  

 ...(( وأمتىن أن نصبح أصدقاء
وهي هتز راسئها تدلال"اضافت 

ساندى ))لقد اعطاين اباب خطابك 
((...وواصلت حديثها كأ هنا  ألقرأة

تريد اظهار عدم وجود أسرار بينها  



وبني والدها))لقد قال ىل لومل أعجب 
بك ,سيعيدك حيثما جئت  

((...ردت إميا متجاهلة تلميحيها  
االخري )) ايلذكائك وقدرتك على 

قراءة خطاابت الكبار ,معظم 
االطفال يف مثل عمرك اليقرأن سوى  

ان أفضل  احلروف املطبوعة ((...))أ
يسعدين مساع  ))...قارئة يف العامل ((



ذلك ,هل ستظرين يل  
ذلك؟((...))أان الأخذاى دروس بعد  
الساعة الرابعة ,ولذا لن تسطتطيعي  
االستحواذ على حىت الصباح الغد  

أان الاستحوذعلى أحد يف اى  ))...((
وقت ايساندى ((...))كل املربيات 

حيبني السيطرة((...ستكتشيفي  
ين لست كذلك سريعا" ان 



((...أوقفت إميا تفريغ حمتوايت 
حقائيبها وهي تتابع نظرات الطفلة هلا  

وهي تضرب بقدمها الصغري  
وقالت إميا لنفسها ساندى   ,السجادة

ليست اكثر من كوهنا طفلة صغرية  
حمرومة من احلنان.....قالت هلا إميا  
وهي تضع لفة مالبسها على سريرها  

)) لقد احضرت لك هذه 



)ملاذا؟انت ((...) 
التعرفينين!((...))اهنا هدية  
 ((  تعارف((...))مل أحضر لك هدية

))اليهم,انظري إىل هدييت  ....
لوأردت((....محلت إميا لفة مالبسها  
لتضعه يف الدوالب وخلفها مسعت  
ساندى متزق الورق امللفوف به  

مث !هديتها مث صيحة !إعجاب 



 صمت 
حتملق وفمها  والتفتت لرتى ساندى

يف ماكينة اخلياطة :eek: مفتوح
 .الصغرية يف حجم لعبة

قالت ساندى))هل هي 
لعبة؟((...))نوع من اللعبة..ولكنها  
تعمل ايضا",سأوضح لك ذلك فيما 

بعد((...))ماذا ميكنها  



خياطتة؟((...))اشياء كثرية ,فستاتني 
 ....((...لعرائسك و

))أان الالعب ابلعرئس, وأحب 
والقوارب((...))أفهم السيارات  

ذلك((...فعال"فهمت إميا ,فاملرء  
الحيتاج أن يكون  

أخصائيا"سيكولوجيا"حىت يفهم  
مربرات إختارات ساندى,فهي حتب 



اى شيئ يشعرها اباالقرتاب من ابيها  
قالت إميا))هناك أشياء أخرى  ...

كثرية ميكنها عملها مثل مفارش 
مالبس نوم لك ,بيجاما  ,املائده 

.))اباباليلبس بيجامات لوالدك((..
ويقول.....((....))أوحقيبة 

تواليت,لقد احضرت معي بعض  
القماش معى سأقطعه 



غدا"لنبدءخياطته((...بل إبداى  
اآلن((...))أان مرهقة 

جدا",لقدقطعت رحلة طويلة وسأخذ  
محاما"واسرتيح((.وضعت إميا بعض  

الكتب على املائدة جبوار 
السرير....سائلتها الطفلة ))هل 

عيشني يف لندن؟((...))نعم يف قرية  ت
 ...(( خارج لندن



))مع ابابوماما؟((...))ال..فهما  
متوفيان ((...))أان معى اباب,وهو  
أيخذين معة أينما ذهب حول 

العامل((تشككت إميايف كالمها وقالت  
))الأظن انىن اراتح للسفر كثريا",فهو 

اليتيح يل فرصة تكوين  
ت  صداقات((...))الاريد إى صداقا

يكفيين اباب وهو اليكون ,



سعيدا"عندما الاكون معه((....قررت  
إميا أن تسائل بيل إ،كاان بريت آدمز  

يفعل ذلك أم ال,وهل يصطحب 
ساندى معة يف كل رحالته.ذلك  

الذي الجيد وقت فراغ جملرد أن يقدم 
املربية اجلديدة البنتة اليبدو أنه من  
النوع الذي يصطحبها معهىفي كل  

دو أن الطفلة حتيايف عامل رحالته.ويب



 .تصدق ماتريد تصديقة,خياىل 
سأئلتها لتغري املوضوع احلديث ))مىت  

ستتناولني 
عشاءك؟((...))وقتماأريد..وهو ليس 
عشاءا"بل جمرد غذاء((....))اعتقد  
جيب أن تكون وجبتك الرئسية هي  

الغذاء يف الظهر,مث تتناولني 
شيئا"حقيقيا"يف املساء((...هزت  



سها ))دائما"أتناول ساندى رأ
طعاما"يف نفس أوقات طعام  

والدى((...سالتها إميا))معا؟((وهي  
متلهفة ملعرفه الي مدى سيتطاول  
خيال وإدعاء الطفلة......))نعم  

ابستثناء الوقت الذى يكون  
مشغوالفيه أتناول طعامي بنفسي 

((...حملت إميا نربة االسى يف صوت 



ساندى وأتثرت دون االفصاح عنه 
ت ))مازلت أؤمن أن االفضل  وقال

لك تناول وجبتك الرئسية وقت 
الغذاء((....قالتها وأسرعت انحية  
احلمام....كانت قدانتهت من خلع  
مالهبا عندما ظهرت ساندى عند 

ابب احلمام فقالت هلا ))انتظري يف  
غرفة النوم ايساندى من  



فضلك((...))ملاذا؟إعتدت مشاهدة 
دان  املربيتني السبقتني وكانتا ترت

البكيين طيلة اليوم وكنا نقوم بكل  
الدروس يف احلديقة واالستلقاء  

الأخذمحام مشس يف نفس الوقت  
طبعا"كن  , ((...قالت إميا يف سرها

يفعلن ذلك من اجل بريت آدامز,وال 
عجب أنه حيتقر النساء الاليت يعملن  



 !!معه
وقالت بصوت عال))أان خمتلفة  

عنهن,وافضل خلع مالبسي وحدى 
اظن ان ابمكانك الرتكيز يف  وال 

دروسك.وانت جالسة ابلبكيين حتت 
الشمس((...ردت ساندى ))انت 

ثقيلة الظل والحتبني 
املتعه!((...))اخشى أنىن كذلك  



((..امسكت الطفلة من يدها  
 (( ودفعتها بلطف خارج الباب

غمغمت ساندي))أان اريد أن  
اشاهدك ....؟عموما"أنت عجوز 

وقبيحة ولست مثل 
ايت!!((أغلقت إميا الباب وهي االخر 

تقول يف نفسها ستثري ساندى  
 .املتاعب بال شك



فهي معجبة إبسلؤهبا وان مل تنفذه 
ستعاند,ولكن ذلك لن  

يفيدها,وقالت إميا يف سرها لو مل  
أستطيع التعامل مع الطفلة عمرها  

سبعة أعوام سأعتزل التدريس  
 !!"هنائيا

القت بنفسها يف ماء الدافئ,وبدات  
ببطء ابالسرتخاء ..وقالت   تشعر



جيب ان أكون حازمة ولطيفة مع  
الطفلة.....فمن الوضح أهنا انقمة 

واهتمام مربياهتا ,على تباعدابيهاعنها  
به وعدم اهتمامهن هبا قد اضاف 
إليها املزيد من الشعور ابلعزلة  

والرفض....جففت نفسها وارتدت  
الروب وعادة إىل غرفه نومها,وجدت 

ت واستلقت هي ساندى قد انصرف



على السريروهي تشاهد ضوء  
الشمس يف سقف الغرفة وتستمع إىل  

حفيف االشجار يف اخلارج.وهىي 
تقول لنفسها ))اظنك قد اقحميت يف  

شئ مل أتوقعه ايدكتور والبول,فال 
ميكن مقارنه فصل كامل هبذا الطفلة  

ذات االعوام السبعة 
املتوحشة!!((....القت براسها فوق  



 .....ت يف النومالوسادة وغرق
استيقضت إميا من نومها العميق على  

صوت طرقات الباب ..فقالت 
))أدخل ((وهي ثثاءب وتفرك  

عيوهنا.....دخلت فتاة مسراء البشره  
ترتدي فستان آزرق ومريلة بيضاء  
وبيدها فنجان قهوة وطبق كعك  

,صاحت إميا ))ايللروعة!((...ردت 



الفتاة بلغتها الربتغالية ((ردت بلغة  
اجنليزية ركيكة ))اليهم السيد  

جيسون يظنك جوعانه لذا احضرت  
لك الطعام ((.....))هذا لطف رائع  
منك , اخشى انىن الاعرف أبمسك 

((...))ماراي((.......))هل تعلني؟هنا 
منذ زمن ايماراي؟((......))كالترواا  
أربعة اعوام((..............))إذن 



تعرفني أم  
الشت  ساندى؟((....))نعم.((..وت

 . إبتسامتها وأحنت راسها وإنصرفت
على الفور إشتغل فضول 

إميا,وتسائلت يف اي ظروف ماتت  
؟املرآة وهل كان زواجها  

سعيدا"؟,وندمت أهنا مل تسأل  
الدكتور والبول. وقررت إميا أن االهم  



هومعرفة عالقة ساندى أببيها. 
فقداهنا أمها يف مثل عمرها امر  

العاطفي  مأساوي دأئما,ويفسر فقرها  
واعتمادها على أبيها,وهذا 

أمرغريصحي ,ويف هذه الظروف  
اخلاصة يكون كارثة مدمرة .رمبا يكون  

بريت آدامزمغرم أببنتة لكن إميا  
مقتنعة أبن مشاعره حنو ها التوفر هلا  



إشياءا"عاطفيا" ولو تدرك ساندى  
ذلك . تنهدت إميا ورغم عدم  

إهتمامها حبياة خمدومها اخلاصة , 
ت فرصتها أفضل ملعاجلة ورمباكن

املوقف لو كانت تعرف املزيد عن  
خلفياتة.لك جيب عليها اختيار 

التوقيت املناسب لطرح 
وتساؤالهتابعناية ودوبلو ماسية إن  



ملرتد أن جتد نفسها عائده يف طريقها  
إىل أجنلرت!!..........يف متام الساعة 
السادسة ,غريت مالبسها وارتدت  

هنا العسلية فستاان"أبيضا"يظهر عيو 
واجتهت إىل املطبخ,وجدت طاقم 
املطبخ مكوان من مخس أشخاص 

,وقدمن نفسها هلم ,وتعرفت على آان  
الطاهية,ذات االبتسامة العريضة  



,ومساعدهتا لويزا مث اخلادمات  
الثالث ماراي وبنات عمها مجيعهن  
ترتدين مالبس قطنيه زرقاء...رحبوا 
هبابود,وضحكات تعاىل إىل قهقهات  

ما قالت هلن أهنا ستبقى حىت حيني عند
 موعد دخول ساندى املدرسة

الداخلية ...قالت آان ))معظمهن 
قلن نفس الكالم ,لكنهن رحلن 



جتاهلت تعليقاهتن  ...بسرعة ((
وسالتها إن كان مبقدور ساندى تناول  

وجبتها الرئسية يف الغذاء,أومات  
الطاهية وإحننت لرتفع طاجن ضخم  

اجن الثقيل  من الفرن.وهي تضع الط
فوق السطح إنبعثت رائحة حلم شهي  

 وعبقت اهلواء 
مششمتها إميا بتلذد ))أممم هم  



ماهذا؟((...))فيجوادا((...رفعت آان  
الغطاء ونظرت إميا داخله ورأت لوبيا  
سوداء وقطع حلم والصلصة...سألتها 

 ))هل هذا لعشاءان الليلة ؟(( 
ال هذ,هل قطع حلم الضأن ))

سيد آدامز  التكفيك أما هذا لل 
والرجال..وأان أجهز ارز بشرائح  
الربتقال ((..بدا العشاء شهيا  



ولذيذا,وقالت أميا لنفسها ميكنن  
تناول شرائح الضأن يف وطين وقتما  

أريد, لكنن هل ميكنين تناول أالطباق  
الربزيلية كلما أمكن ,وجدهتا مجيعا  

مؤثتة أباثث برزيلي ومزينة ابلزهور يف  
أنواين زهور األكيد النوافذواملقاعد ,و 

على املوائد....ورغم فخامة املنزل 
الإلانه يتسم أبجواء الفندق اكثر من  



جوه املنزيل, رمبا لعدم وجود اغراض  
شخصية ....وحملت رزمة جمالت 

سيارات على مائدة القهوة يف غرفة  
املعيشة الرئسية ,وعجلة أطفال  

تستند عل اجلدار خلف ابب غرفهة  
ناك أي  املائدة.لكن ليس ه

صوراوتذكارات شخصية,وتكون 
لديها إنطباع أن بريت آدامز  



اليستقرهنا بل املنزل جمرد حمطة عابرة 
له....مازال هذا إسلوب حياته  
,سواء اليوم أغدا",وفكرت وهي 

ترجتفى,متذكرة مهنته احملفوفة  
ابملخاطر...أمل يفكر أبدا"فيما 

سيحدث البنتة لوقتل؟رمباهذا هو  
مدرسة داخلية, حىت السبب إلدخاهلا 

الترتبطل به...وال يهم أية صداقات  



ستكوهنا ساندى ,لن حيل أحدا" حمل 
 .أبيها

حذرت إميا نفسها , رأقيب االمر  
حبذر, وال تغقفزلنهاايت دون دليل  

كاف . بريت آدامز انجح 
جدا"واليتوقع أحدمنه تكريسوقتة  

لطفلة عمرها سبعة أعوام....حىت أنه 
ائق لتقدمي  الجيد جمرد مخسة دق 



مربيتها هلا .....غمغمت إميا 
))عمومنا"لن يدوم بقائى(( وخرجت  
من الباب الرئسي,لتجد حديقة مجيلة 

عندما رات ,وهدات أعصاهبا 
احلشائش اخلضراء ,اهلفهافة مل ترى  

مثلهايف اجنلرتا واشجار النخيل وزهور  
غاية يف اجلمال رائحتها نفاذة تتأل 

 ..راجلو حتت أغام تغريد الطيو 



مسعت صوات رقيقا" ))كم تبدين 
مجيلة رقيقة وسط الزهور((...))نعم  
..وشكرا"لك ((...))كيف وجدت  
ساندى؟((...))صعبة لكن حمتملة 

 ........؟((
وخطا جبوارها وهي تواصل سريها 

أضاف هلا ))امتىن أن تكونني قدارحتيت  
لساندى فهي طفلة جيدة,فعال",وأان 



ها مغرم  مغرم هباجدا"((...))وهل ابو 
هبا؟((...))بدا أنه فوجي ))واجاب 
))طبعا"((...احلت إميا ))هل يراها  
كثريا",أانلست فضولية وال اتطفل  

ايبيل,وهناك  
مربرلسؤايل((...أجاهبا))بريت رجل 
مشغوالأبمورعديدة...((...))مثل؟((. 
..))جترييب حمركات و العمل يف  



تصميمات افضل, تطوير مناذج, 
على مستوى  ابالضافة إىل احلفاظ 

آداء عال للمساعدة يف ترويج  
 .مبيعات سيارات آدامز

فهي وظيفة تسرق وقتة 
كلة,صدقنيوفهى التدع له وقتا" كافيا 

ليصبح رجل آسرة((...))معظم  
الرجال هلم وظائف مرهقة لكنهم  



ينظمون وقتهم الجياد وقت 
لعائالهتم,واالطفال ليسو لعبة على 
  الرف تتهزهلا وقتما يوتيك مزاجك
لتلعب هبا :إن كان هذا مايؤمن  
به,كان جيب االينجب طفلة  

أصال"((...إحتج بيل ))هذا نقد  
قاسي اليالئمه عموما",مل يكن بريت  

مشهورا"عندما اجنب ساندىوظل  



هكذا حىت توفيت زوجتة..وبدا 
ينطلق حنو عامل الشهرة يف السباق  

((...تعجبت إميا أهى رغبة يف موت؟ 
قد قالت لكن االفضل االتسأل,فل

كل ماتريده إىل بيل ...سارا حىت 
اصبح فوق مرتفع ظليل يطل على 

منخفض أخضر ميتد ربع ميل مث يقود  
 .إىل شأطئ البحر



غمغمت ))كم هومجيل ,ميكن أن 
حتتفظ بقارب هناك((...))فعال",لدية 
قارب جيوتور لوكان يعجبك التزحلق  
على املياة((...))اظنه افضل رايضة 

ب إن كانت ستجد ((...))وهي تتعج
وقتا" ملمارسة هوايتها. وافقتها بيل)) 

فعال"((...ضحكت إميا ))اين  
سبقات السيارات إذن ؟((...))الجيد  



فرصة هلويته يف التزحلق على املاء  
كل شئ عدا السباقات  ))...((

ابلنسبة له جمرد عابر !!((...))جيب  
االنناقش هذا طيلة الوقت  

ة املنزل ((...أومات إميا والتفتت انحي
))ماذا كنت تعمل قبل ان تنضم 

للعمل مع السيد آدامز؟((..))كنت  
يف اجليش النظامي, سالح 



وسقطت سقطه سيئة   .املظالات
ومسحوا ىل ابلتقاعد مسع بريت عن 

ودعاين  _ذلك _كنازمالء مدرسة 
 .للعمل معة

وأعجبين كثريا"..ومل اندم 
أبدا"((...))ليست وظيفة آمنه رغم  

ملاذا يقلولون  ذلك ؟((...))
ذلك؟((...))حسنا"..سائقى  



السباقات يعيشون يف خماطرة 
هذا شئ مل تفكر فيه  ))...((!!

أبدا",ستكون كارثة مدمرة ملعنوايتنا 
لو فكران هكذا بريت حساس 
جدا",وجيب اال يفكر أحد من  

أذن  ))...العاملني معه يف املوت ((
جيب ان تسيطروامجيعا"على  

ريت له أعصابكم((...))فعال"..ب



اسلوب قيادة يستحق اإلحرتام,وكل 
شئ يرتب تبعا"حلاجته((...مل تصرب 
على سؤاهلا ))وماذا عن حاجات 

ساندى؟ام القيمة هلا؟((...))طبعا"هلا 
امهيته,لكنها طفلة((...))يف كتب  
االطفال الىت درستها حاجاهتا هلا  

االؤلوية!!ملاذاتنحجبون االطفال طاملا  
يد  تتجاهلوهم كما يفعل الس



 آدامز؟((
لوكنت على حق يف كالمك كان  ))

جيب االتكونني هنا جئت هنا النه 
مهتم بساندى ولذا حياول 
إحضارالشخص املناسب  

 لرعيتها((...))هوالشخص املناسب
))... 

آه, إستمرى , كم عدد الرجال  ))



الذين تعتقدين اهنم يهتمون  
 أبطفاهلم؟((

ماأقصدة,أنه آلاعينّ لك حرفيا",))
مهماكانت املربية جيدة فهي 

التستطيع تعويض حنان األبويني  
وساندى حباجة حلب 

أبيها...((...))وهي تلقى حبه 
وحنانه((..))وهي التظنّ لك. رمبا  



النقيض متاما",يف 
الواقع..لو...((توقفت وهزت رأسها  
))أنظر,آسفة جيب أن اقول ذلك  
للسيد آدامز...فهو اليسرتيح  

وصا" من القادمني  للنقد_خص 
اجلدد,نصيحيت لك االنتظار  

لفرتة..رمبا تغريين رايك((...صمت  
وهزت راسها....))لك وجة مميز 



ايإميا,لكنن سأساحمك !!يف احلقيقة أان 
سعيد إبهتمامك بساندى لكن لكن  

المربر النزعاجك((...))أمتىن  
ذلك((...عند الباب الرئسي عندم 

اوشكت على الدخول أوقفها  
زحا"عن تغري رأيك وتتناولني  ..))ما

العشاء معي؟((...))ليس الليلة ,  
جيب أن تناوله مع ساندى 



لو مل توافق,أخربينىن,لقد  ))..((!!
 (( !!مللت طعام املنزل

ابتسمةهلودخلت فهي األن 
تشعروكأهنا يف منزهلا,ولقد ساعدها 

بيل حبديثة,رغم إختالفه مع  
نقدها...لكنها شعرت به  

ه لو أرادت  كصديق,وهي حباجة ل
إقتحام عرين اآلسد؟؟((...تنهدت 



إمياليست هنا ك اى فرصة  
ل......لو......بل السؤل عن مىت  

؟؟((..................يف متام  
السابعة والنصف دخلت إميا غرفة  

اللعب ,وكما توقفت مل جتد ساندى,  
وقطعت الغرفة يف عصبية , وهي  
تعرف أن هذه أول معركة إرادة  

ت هل أحبث عن بينهما,وتساءل



الطفلة أم اجتاهل غياهبا 
متاما"؟وانتظرت دقائق وهي تتطلع  

من النافذة على احلديقة وهي 
مأخوذه من مجاهلا,ومن سرعة إيقاع  
حياهتا ,ابألمس فقط استيقظت يف 

كوخ يف قرية صغرية خارج  
لندن,خمتلفة كثريا"عما شاهدته اليوم  
مع بيل....هذه القرية مبنازهلا ذات  



واحلدائق,وكنسيتها البيضاء  الشرفات
احملاطة ابلنخيل,وشارعها الرئسي  

حيث تتجاوز احلمري مع  
الدراجات.....مسعت صوات" 

رفيعا"خلفها وصوت الباب كانت 
واثقة أهنا ساندى وهي تقول هلا ))اباب  

يريدىن دائما"أن أكون لطيفة مع  
الضيوف لذا سأتناول عشائي معك  



منك الليلة ((.....))هذا لطف كبري 
, ويسعدين أنىن لن أتناول طعامي  
وحدى ,دائما"أحب التحدث مع  

شخص((...))مالني ,مربييت السابقة  
 كانت

تقول أهنا تتضايق من االطفال  
((...))أان الاتضايق منهم,واان 

استمتع برعيتهم((...))هذا ماكانت 



تقوله دايان كانت هنا قبل مالني  
..لكنها مل تكن جاده يف كالمها فقط  

ت تريد زواج ايب وعندما مل يهتم كان
امسكت ساندى ....هبا رحلت ((

بذراعيهاوسأئلتها قبل أن ترد ))هل  
تريدين مشاهدة غرفة 

نومي؟((...))أحب ذلك ((...وهي  
 ... سعيدة بسلوك ساندى الودى



تركتها تفرجها على الغرفة وجدهتا  
غرفة حتلم هبا أي طفلة اجلدران  

بيضاء هبا رسومات يدوية  
ر,وتسرحية,ومائدة,ودوالب وزهو 

مالبس, قالت ساندى))والدىيدللىن  
ويشرتي يل كل ماأريده((..))انت  ,

طفلة حمظوظة((...))هل والدك  
يدللك؟((....))ال أذكر أيب ,مات  



وعمري سنتان ((حدقت فيها 
ساندى حلظة ))أمي ماتت وعمري 
مخسة اعوام,وأتذكرها دائما",لكن 
أحب أيب اكثر,هو أرق رجل يف 

عامل((....قالت إميا يف سرها الطفلة  ال
تضع أابها مثاال"هلا ,وعادت لتهرب  
من خاطرها وتقول هلا))كم هو مجيل  

 ...هذا ,أحب اللون الوردي ((



وأان ايضا",إنه لوين  ))
املفضل,دائما"كانت تلبسه أمي ,هل  
تريدينمشاهدة صورهتا؟((....دون  
إنتظار الرد , اسرعت ساندى إىل  

بربوازفضي,ورغم ان دوالهبا وجاءت 
إميا مازالت تتعجب من عدم وجود  

الصورة على اجلدران أو  
املائدة,إالأهنا,إالذهلت جبمال  



الصورة,سيدة بشرهتا صافية شعرها 
فضي أشقر,مالحمها مثل مادوان 

 ...عيوهنا داكنة الزرقة
امك مجيلة جدا",وملاذا التضعني  ))

صورهتا على تسرحيتك أوجوار  
اليريد ذلك ويقول  سريرك؟((..))اباب

أن تعليقها جيلب الوسواس,هل تظنين 
أنه على حق ؟((...))ترددإتميا ختشى  



أن جتعل الطفلة تشعر خبطأأبيها  
والتريد ان تكذب عليها..وقالت 
))هذا يعتمد على أتثي الصورة 

وشعورك هبا,إن كانت جتعلك سعيدة, 
فال أرى سببا"لعدم تطبيقها,لكن لو 

ن فاالفضل جعلتك تغرقني يف احلز 
عدم تعليقها كما قال 

والدك((...جذبت ساندى الفستان  



من يدها وأعادته غلى الدوالب  
وقالت ))هيا نلعب ((..))سنتناول  
عشاءحاال"((...))اليهمىن,ميكن  

 ..العشاء أنينتظر((
اندفعت ساندى إىل غرفة اللعب  
وأحضرت اللعبة ووضعتها على 

املائدة جبوار النافذه وجلست أمامها  
قالت بلهجة آمرة ))تعايل أان  و 



مستعدة))وكذلك أان,لكن 
العشاء!((وقررت أن املزاح رمبا  

يكسب الطفلة اكثرمن سلطة اآلمر  
والنهى وقالت ))لو مل أكل 

فورسأسقط واقع على 
االرض((..))ملاذا؟((...))ألن سيقاين 

جموفة وفارغة وجيب أن املألها  
 ...((!!ابالطعام



وقعت  أنفجرت ساندى يف الضحك و 
على االرض غري قادرة على امساك 
نفسها من الضحك وعلى ماقالتة 

 .....إميا
دخلت مارايوذهلت هلذا  

املشهد,ووضعت الصينية أبطبقاقها  
الفضية على املائدة....وإنبعث رائحة  
شهية لذيذة يف ارجاء الغرفة,رائحة  



حلم الضأن وعلقت ساندى ))اظنك 
قلت أننا نتناول عشاءخفيف الليلة  

...))من الغد سنتناول ((
عشاءخفيف,لكن الأدرى مدى  
قدرتك على تناول غذاءكامل 
ظهرا"((....))فقط أتناول 

البطاطس,لقد انتظرتك ولكنك 
جئت متاخرة((...أتثرت إميا هلذا  



التلميح ,وشعرت ابالسى هلذه  
الطفلة الىت اليهتم أحدا"بطعامها  

طيلة اليوم....))اباب يريدين أن أتناول  
عه, لكنىن قلت له أان  الغذاء م

مشغولة......وهي تتلهف للالسراع  
 (بتناول طعامها

كانت إميا واثقة أن الطفلة ختتلق األ  
عذارالبيها,وتوترت لذلك,هذا الرجل  



اللعني اليعرف حىت إن كانت ساندى  
متوت جوعا"طيلة اليوم أم ال!!وال  
 .يبدو أنه يدرك كم هي ابئسة حمرومة

مسكت تذكرت جوارها مع بيل وا
نفسها,وقالت جيب االنتظار والاهنا  
لوتسرعت رمبا سيطردها وهذا ليس 
يف صاحل ساندى...جيب أن تتأىن  
لتقدمي له تقرير واقعي حبالة الطفلة  



العاطفية....حىت تسشريضمريه  
وتوقظه ليمارس دوره كأب 

فعلى....لكن كيف سيكون احلال لو  
رفض؟....ايله من سؤال الجترؤ  

الفصل  [hide]!!لالجابة علية
 [hide/]الثاين

 
 {الفصل الثالث}



 #(اخليط الرفيع)#.......
يف الصباح الباكر بدأ أول دوس  

ساندى مع مربيتها إميا وكانت ملاحة  
جدا",وبعد صراع االرادات بينهما 
والىت إستمرت رحى معركتها يومني  
أصبحت ساندي تلميذة مطيعة 

وملتزمة بقدرإهتمامها 
ش إميا...,لقد وتركيزها.....مما أده 



تعلمت غيما كيفية التعامل مع  
ساندى, وأدركت كيف هتدهدها 

وتروضها بدالمن  
إعطائهاأوامر,ودائما"تبدا يومها  
الدراسي أبثقل املوضعات واقلها  
حبا"يف نفس ساندى _احلساب  
_وتنهيه ابملوضوع احملبب جدا"هلا  

,االجنليزى واظهرت الطفلة  



تفوقا"ملحوظا"يف التعبري,وتركت 
خلياهلا العنان وكأهنا تعيش يف الوقع  

ذات صباح سألتها ساندى  !!الفعلي 
))إلىمىت يدوم بقائك هنامعى 

؟((وكانت جتاهديف حل مسائل اجلمع  
 ...اىل تكرهها

))حىت تذهبني إىل املدرسة الداخلية  
((...))أان حمظوظة بدخويل املدرسة 



الداخلية,أليس كذلك؟((...توقفت  
نت متلهفة على إميا مث قالت ))هل أ 

دخول املدرسة ؟((ارتسمت وجه 
ساندى مبالمح حزن ))طبعا",اباب  

يردين أن ادخلها((...))أعرف,لكن 
ماهو شعورك؟((...))أريد أن أفعل ما  
يريد أيب,حىت حيبىن(())أنت واثقة أنه  
حيبك((...))سيحبين اكثر عندم أفعل 



ما يطلبة مىن((جلست 
إمياوتنهدت,ورات يف كالم الطفلة  

المة أخرى على عدم شعورها ع
ابألمان.....ومتنت لو اطبقت يف 

خناق بريت آدامز وآنشبت أظافرها  
يف عنقة حىت يفيق لنفسة!!...أاليفهم 

أن املالبس واللعب ليست بديال  
 لوجوده..وعاطفتة ساندى؟



هذا سؤال مل يعد يطيق الصرب وتركه  
بال إجابة,وقررت مفاحتتة عندما  

ل على االنتظار تقابلة...لقد حثها بي 
حىت تتعرف عليه أوال",ورمباتغري  

رائهاولكنها فرصة الامل  
فيها!!...فهي لن تغري رائيها بعد  

اسبوع قضتة هناومل جتده قضى جمرد 
ساعة واحدة مع إبنته طيلة سبعة 



 . أايم
صاحت ساندى ))أهنيت حل مسائل 
اجلمع وأتردين مراجعتة؟((نظرة إميا 

ط  إىل الصفحتني املكتوبني خب
ردئ....واالخطاء السهلة ,وجدت 

أربع مسائل فقط صحيحة من جمموع 
عشرة,وبلطف شرحت هلا سبب 

خطاها..فهي تعلم أن النقد ملثل هذه 



الطفلة البائسة جيب ان يكون  
 ...."رقيقا

وقالت هلا ))اجلمع ليس موضوعك  
املفضل!!((...))ال,احب القراءة  
والكتابة((...))حنن النستطيع 

 ...م مبا حنب فقط((دائما"القيا
))اباب يفعل ذلك و جيب السباق وال  

يقوم بشئ غرية ((...أغلقت إميا  



كراسة الواجب اهنت املناقشة 
ووقفت))اظن أجنزان دروس كافية هذا  

الصباح!مارأيك يف السباحة قبل 
الغذاء؟ويف املساء تقومني  

ابخلياطة؟((.....صاحت ساندى 
فرحا",فلقد استوعبت العمل على 

نة اخلياطة الصغرية بسرعة ماكي
مدهشة وقالت هلا ))سأخيط لك 



 فستاان(( 
أتثرت إميا ))هذا مجيل منك ايعزيزيت  

,لكنىن الاعتقد بضرورة هذا 
الطموح,فضال"عن عدم وجودقماش 
 يكفي .))ميكننا شراءه من إجنلرتا(( 

تضايقت إميا فهى التقود السيارةحىت 
لوتوفرت سيارة وهي واثقة أن بريت 

رضية أخدساندى ابالتوبيس آدامزي



,األمر الذي يصبح مادة شيقة 
 للشائعات واالقاويل هنا

سألتها ))كيف تذهبني عادة اىل  
ابابأيخذين )).....اجنلرتا؟((

معه,ولوكان مشغوال"يطلب من بيل  
أخذي معه((....فكرت إميا ساخرة  
,وهذا هو الغالب فهي التتخيل 

بريت آدامزيتجول يف احملالت بصحبة 



 ..ةطفلت
قالت إميا لسندى))اظننا سنرتب 

األمر مؤقتا,لقد تذكرت ,معي قماش 
قطين أمحر أحضرته من اجنلرتا ميكنك 

 إستخدامهلصنع مريلة ملاراي(( 
مل يكن هنا أن تصبح فرتة مابعد 

الظهرة أفضل من ذلك فلقد قطعت 
ساندى القماش وخيطتة 



بسعادة,وعندما جاءت ماراي حتمل 
 باهى بنجاحها العشاء سلمتها وهي تت

صاحت اخلادمة وهي تشكرها ))أنت  
فتاة ذكية!!((...ردت ساندى ))أريها  

 لوالدى عندما تقابليه(( 
أومات ماراي وانصرفت,وتناولت 

ساندى طعامها جبوع 
واضح,وبعدئذالهنا مرهقة مل تتذرع 



حبجتها املعتادة لعدم الذهاب إىل  
سريرهامبكرا".....وعندما اوصلتها 

الطفلة ))ألن تقولىلي   إىل الباب قالت
ليلة سعيدة ,ايإميا؟((....))األفعل 
ذلك دائما"؟ليلة سهيدة ايحبيبيت  

((....))أقصدجميئك لغرفيت  
((...أخفت إميا سعادهتا 

الداخلية,وأومات ,فهي املره االوىل  



الىت تظهر فيها ساندى هذه املشاعر 
 ....الودية الدافئة حنوها 

الية الطفلة البائسة ,حياهتا جافة خ
من الوداد العطف واحلنان. عندما  

وصلت غرفة ساندى كانت غارقه يف  
خواطرها واستلقت ساندى يف 

واليبدو ,سريرها,وشعرها منسدل 
عليها اهنا طفلة يف السابعة من عمرها  



,بقميص نومها الوردى,وشردت 
إمياتتخيلها يف العاشره فلقد حملت  

!عيوهنا الرباقة الالمعة,الذكية الرقيقة 
كنها عادت لتقول لنفسها مل  ول

ال,لقد ورثت مجال امها الرائع  
وجاذبية أهبا الىت تنطق آىب اهلول  

 !!الصامت منذاالف السنني
جلست إميا جبوارها على السرير  



))ايله من قميص نوم 
لطيف((...))ذهب اباب  

خصيصا"إلىرودى جانري ولشرائه يل  
 ...,فهو خيتار ىل كل مالبسى((

د أخربهتا ماراي تلعثمت إميا ,فلق
ابألمس فقط ان كل مالبس ساندى  

جتئى من حمل يف انربا وصاحب 
احمللينتقيها بنفسه ويسلمها هلم يف  



 .املنزل
))احياان"ايساندى اليكون االمر  

هكذا((...))وقالت وهى حتتضنها 
))أتريدين أن أقرألك قصة؟((على  

الفور بدأت قراءة قصةآليس يف بالد  
دى العجائب حىت انمت سان

واغلقت الكتاب وهى حتدق يف ,
الوجة الربئ,خفق قلبها ابحلنان 



واللوعة عليها,وقررت أن حتاث  
 .بريتآدامزهذا املساء

سألت ماراي))هل السيد آدامز  
هنا؟((...)).لقد أهنى طعامه  

حاال"((...قررت إميا مقابلتفورا",فهى 
مل تعد تطيق اإلنتظار,وغريت  

مالبسها,وبعدربع ساعة هبطت  
 ,م السل



مسعت ضحكات عالية قادمة من  
الفراندة,ومخنت أن خمدومها بريت 

آدامزيشرب مع فريقة:مهندس واربع  
ميكانيكينوعاملني برازيلني وهي 

تعرفهم مجيعا"ورأهتم على بعد لألهنم 
اهنم   يتناولون طعامهم يف املنزل,رغم 

يقيمون يف اسرتاحة ضيوف على  
 .اجلانب البعيد من محام السباحة



طرقت الباب,ومل يسمع أحدهم 
وتعالت الضحكات ,لذا أدارمتقبض  

الباب,وذخلت,توقفت 
الضحكات,واطبق الصمت وحدقت  
فيها عيون احلاضرين,ووقفت حيثما 

هى,وهي تشعر برجفة داخليةواخفت 
  مشاعرها,ومل تلمح وجودبريت آدامز
بينهم وقالت معتذرة ))أسفة على 



 إقتحامى,كنت أحبث عن....(( 
قاطعها بيل ))التتأسفي ((...وقف  
وتقدم حنوها ))اجلميع هنا متلهفون  

على مقابلتك منذ وصولك  
((...وجذهباانحيتهم ليقوم بعملية  

التعارف كل مجيع أفراد  
الفريق}مكسات{ بريطانيني,إبستثناء 

هناية أثنني برازيلني,ومجيعهم يف 



العشرينات ومنتصف الثالثينات,قدم 
هلا اجلميع عصري حماولني جذب  
إنتباهها لكنها إعتذرت وتقبلت 
القهوة داعبها مارتني دولومور  
املهندس ))مؤكد لك خمبئ  

خاص,لقدحبثت عنك كل مساء ومل  
أجدك((...رد أحدهم))رمبامل  
 (( !!تستخدم عطرا"مميزا"بعد احلالقة



ممبكرا",الن إبتسمت إميا))عاده أان
ساندى تستيقظ مع اول 

ضوءللنهار((...اكد هلامارتني ))النوم  
املبكر سيضرك,يصيب الكبد 

ابلكسل!!أنتبحاجة لتدريب وميكنىن 
شخصيا"حجز مائدة لنا يف ملهى  

إمبربا,هل نبدأ من  
الليلة؟((...إبتسمت إميا))رمبا أصاب  



 ...بنزلة برد بسبب املطر ((
ى اخلروج  ))هل تعديىن ابملوافقة عل

ليلة اخرى ؟((....علق بيل  
))ستكون جمنون لو وافقت!!((  

...وتعالت الضحكات, وشاركتهم  
إميا وتوقفت الضحكة يف حلقها  

عندما حملت بريت آدامز يدخل من  
ابب الفراندة وابدرهم متسائال"))مل  



تضحكون ايأوالد؟هل 
انتم....((وحملها وتالشى املزاح  

واملرح))مساءاخلريآي إنسة  
يلدنج((..قاهلا بربود ))أين  ف

ساندى؟((..))انئمة,الساعة اآلن  
التاسعة مساءا"((...إجته إىل  

مائدةالعصري وصب لنفسة كأس  
....))ولذا شعرت ابحلاجة 



للتسلية؟((...والتفت ورمقتها بنظرة  
 .ابردة

رد مارتني ))من الصعب عليها أن 
تتسلى لقد اجربانها على عدم  

.كانت حقا"؟((..))...اهلروب ((
سخريتهواضحة,وإعرتهتا محرة اخلجل  
وهى تتساءل يف سرها يظنىن جئت 
حبثا"عن رجل؟...وردت ))كنت  



أحبث عنك ايمسرت آدامز,أريدان  
احتدث معك ((علق..ميكا نيكي 

شاب له ضفريتى شعر ملونتان ))هذا 
أتثري سحرك ايبريت((...جتاهله يف 

هناية الصالة ,وجلس خلف 
آنسة  مكتبه,وقال ))حسنا",اي

فليدنج؟((...تالشت شجاعة إميا 
وتساءلت ماذا يف هذا الرجل جيعلها  



هتيبة وختافه؟...))أان...أانأريد 
التحدث معك ]شأن ساندى. أعتقد 
من الضرورى أن تعرف كيف تسري 

أمورها((...))فقط لو وجهتك 
متاعب معها .فيما عدا ذلك أان قانع  

برتكها لك((......))هذا 
الكمات من  واضح((...إندفعت 

ورمقها بنظره ....,فمها دون ترتيب 



حادة...))ماذا يعىن هذا ابلضبظ 
آينسة فيلدنج؟ليس لدى متسعع من  

الوقت لأللغاز!!((..))والأان..أان 
جادة جدا"((...))حول 

ماذا!؟((...))ساندى.هي ابلغة 
التعاسه((..))وهلذا إسقدمت لرعايتها  

وجعلها  
وها  سعيدة((...))أانمربيتها,ولست أب



البديل !!((...كانت عبارهتا القشة  
الىت قصمت ظهر البعري,تصلب  

وجهه وقال ))التمس 
عفوك؟((..))ليس عفوى أان بل جيب  

أن تلتمس عفو إبنتك ايسيد  
آدامز!!لوكنت أاب"فعليا وليس جمرد  

بطل اىل على مضمار سباق 
السيارات ,لكانت....((....))كيف 



جترؤين على التحدث معى 
اطعها غاضبا"وعينونه  هكذا؟((..ق

تلمع بشررإنفعال....صاحت  
إميا))أجرؤ من أجل ساندى,فهى 
ابئسة جدا"...أخشى على سالمة 
عقلها((....حتول تعبريه ومالحمه من 

الغضب إىل الذهول ))سالمتها 
الذهنية؟هل حتولينهاىل موقف  



درامى؟((...))ال,بل اقول  
احلقيقة((...))حسنا",لقد جذبت  

فيلدنج,وطاملا هذا  إنتباهي ايآنسة 
واضح ماذا تنوين ...((...مل تكفى  
كلماتة وقالت حواجبه املرفوعة 
املزيد ومتنت إميا لو صفعتة على 

وجهه.هذا احللوف  
املغرور!!....قالت بلهجة ابردة  



أتظن أن هذا هو سبب ))الذعة 
حديثي ؟أان الأدرى من أين كنت 

جتلب كل املربيات السابقات الالتى  
ل من اغلفه اجملالت  عملن معك ,ه

الفاضحة املبتذلة,لكنىن أكدلك أن  
آخر شئ أمتناه هو لفت إنتباهك. 
وافضل أن أغطى وجهى حبجاب 

على النظر إليك!!.والن لتنحى هذا 



جانبا",لتعودإىل ساندى 
إبنتك....فهي مقتنعه انك  

الحتبهاوهذا يؤثر يف  
سلوكها...ولوكنت تقضى وقتا أطول 

معها الدركت ذلك  
((...إشتعل وجهة  بنفسك

ابلغضب,وأدركت إميا اهنا جتاوزت  
حدودها وقالت لنفسها هو حمقق يف  



قوله أنىن أصور املوقف بشكل  
درامى,لكنها الوسيلة الوحيدة 

إلجباره على االنصات هلا....لكنها 
مل تكون تنوى إغضابه واشارته هلذا  

احلد الفضيع!!...لكنة املسؤل فليس 
ت  من حقه مقارنتها ابملربيا

السابقات!!..وقالت بلطف ))آسفة 
على كلمايت القاسية لكنك 



أثرتين((...))ماذا تظنني أنك فعلت  
يب بوصفك إبنىت اهنا معتلة العقل؟((  

...))مل افعل شيئا"!!ومل اقل 
ذلك,قلت أنىن أخشى واخاف على 

سالمة عقلها,فاخليط بني اخليال  
والواقع رفيع جدا"ايسيد  

ل من بؤس  آدامز,وعندما يعاين الطف
الواقع يلجأون يف العادة إىل عامل من  



صنع خياهلم ((...))ماالضرريف  
ذلك؟((...رفعت راسها ,وارتشف  

عندما كنت  ))هو كأسه واضاف 
صغريا",كنت دائما"أختيل االشياء 
أحياان" كنت أختيل نفسي شخصية  

اسطورية وأعيشها السابيع 
((....ردت إميا))إن مل حتصل ساندى 

من حب,ستصبح   على ماحتتاجة



معوقة عاطفيا"يف حياهتا !!يف ثورة  
غضب وضع كأسة وقف ,واجته  

انحيه الشباك ونظر خارجه وهو يضع 
يده خلف عنقة كما لو كان حياول  
إزالة تؤثره,مما أدهش إميا الهنا كانت  

تعتربه رجل ابرد االعصاب.قال  
بصوت هادئ....))أقدرأنك مربية  
  كفئة مدربة ومعلمة يف مدرسة لكن



هذا اليؤهلك لتقيم حالة الطفلة  
الذهنية((...لومسعتىن جيدا ,لوافقت 
على تقييمي ((...إستند على اجلدار  
وواجههاويداه ملفوفتان فوق صدره 

حسنا"جدا",سأمسع اليكاآلن 
((...حتريت تتحدث بعقلها ام  
بعاطفتها ؟لكنها قالت على إى 

حال))من حلظة وصوىل هنا,وساندى  



 منها...رغم انىن  حتكي يل مدى قرهبا
رغم انىن أرى بنفسي انك لت كذلك  
!!وتقول أيضا"اهنا تسافر معك حول  

العامل وتشاهد كل سباقاتك 
((...))هذا كلهاختالق!!أخذهتا معي  

مرتني فقط ,لكنها مل تشاهد  
أبدا"سباقاتى ,أبدا"بل لدى فريق  

العاملني ,تعليمات صارمة االخيربوها  



إميا مىت اكون يف سباق !((تنهدت 
))هذا ماأتوقعته,ومع ذلك فهى  
تصدق كل شئ تقوله ىل.وعندما 

قالت يل اهنا كانت معى يف سيارتك 
عندما سجلت  

رقما"عامليا"جديدا"!!...وعندما 
داعبتها أبهنا تزعم ذلك ,بكت طيلة  
ساعة كاملة ,وحىت االن التتعرف اهنا 



أختلقت هذه القصة املزعومة. وهناك  
تصدقىن  حواث كثريه مماثلة,إنلم 

إسأل بيل ,فلقدمسع بعض االموروهى  
تقوهلا((يف صمت مال برأسه للوراء  
وغطى ضوء مصابيح الفرانده وجهة  
,وقال بتثاقل ))اظن ذلك صعب  
جدا",ساندىلديها كل ماتتمناه اى 
طفلة,مالبس ,لعب ,إانس يهتمون 



((قاطعتة إميا))كل شئ فيما  ..هبا 
عدا أبوين حيبوهنا !!((...))عليك  

عنه!!أمها متوفية,أيآنسة  الل
فيلدنج,وكل قوة العامل لن  

تعيدها!!((...ردت إميا الكرة الية  
))لكن ابوها على قيد احلياة وجيب  
أن يتحمل مسئولية((...))كيف  
جترؤين على تقييمى واحلكم علي 



ةانت التعرفني الوضع؟((..))أعرف  
مايكفي إلدراك أن كل مايهمكهو  

لست  الفوزابلسباق اللعني!!وانت 
اكثر من جمرد تلميذ مدرسة انضج 

جدا"كان جيب ينجب طفلة  
!!((...رمقها بريت آدامز  

وفمةيتحرك بالصوت مسموع,ويداه 
كأهنما ستطوقان عنقها...وقالت 



لنفسها سيطردين من العمل,ولذا  
قررت أنتنسحب ورأسها  

مرفوعة:وقالت ))حان الوقت ليقول  
أحدلك احلقيقة ايسيد آدامز  

حببك,رغم كل   ,ساندى مريضة
ماذكرته لك ,رمبا كان جيب أن متوت  

مثل أمها!((...وهو يتقدم حنوها 
))كيف جترؤين!!((...وهزرأسه يف 



غضب مث.......!؟......طوحها  
بعيدا"عنه بعنف أسقطها على األرض 

 .....مثل لعبة صغرية
على الفور.....جذهبا ورفعها عن  

ألرض ويده مرتعشتان وجهه شاحب 
أسف ...أسفجدا",أان !!....))ايريب 

مل أفقد اعصايب 
ابدا",لكنك.....((...وهو حيملها  



ليجلسها على مقعد غمغمت ))إهنا 
غلطىت أيضا,ليس من حقي أن  

أنت ترعني ))....أحتدث هكذا ((
ساندى وهذا يعطيك كل احلق ومن  

حقي ايضا"ان تشرحى 
وضعها((...عاد ليجلس خلف مكتبه 

  وهو يشاهدها,قالت إميا لنفسها
لوعندى أدىن احساس لرحلت 



وعدت فورا"إىل اجنلرتا...لكن ذكرى 
 .....الطفلةالصغرية هي الىت منعتها

بدأكالمه))السبب الوحيد البتعادي 
عن ساندى هو حيب هلا والأريد أن  

أؤذيها((...))هذا المعىن  
له!!((...))ال..بل له معىن لو  

تفكرت فيه مهمة خطرية ايآنسة 
تعتمدعلي يف  فليدنج,والأريدها ان 



سعادهتا((...))ميكنك منع 
ذلك!!أنت ابوها وهي حتبك 

وحتتاجك,أالتعرف أن ابتعادك عنها  
جيعلها تتعلق بك كما لو كنت 

ميتا؟((...إسرتخى يف مقعده للوراء,  
تفحت إميا مالمح وجهه وقالت  

لقد جتاوت حدودى مرة اخرى  ))
ايسيد آدامز وأانأسفة ,لكن ليس 



سان ميكن أن  هناك أى طفل أواى إن
يكون سعيدا"بال حب((...))هذا  
كالم رمنسى!!لكنىن رجل واقعى, 

واعترب احلب قيد يكبل حرية  
حتركك!!((...))لكن هذا مل مينعك 
 من الزواج ((...))مادخلك هبذا؟(( 

تنهدت إميا وقفت وهي تدرك  
إستحالة إستمرار النقاش ))مىت 



تريدين أن ارحل؟((....))ترحلني..!  
...))أرحل من هنا بعد  إىل اين ؟((

توقفى عن ))...((!!كل ماقلته لك 
حماولة قراءة أفكاري !!لوأردت  

لفعلتها من  ,طردك واالستغناء عنك 
حلظة جميئك,لكن كما قلت ,أنت 
هتتمني بساندى وانىت الشخص  

النمودجي لرعايتها,وآلن لومسحت 



امامي عملرغم سعادهتا بعدم 
طردها,وجدت أن بقائها سيجلب  

املتاعب...))رمبا االفضل لو  عليها 
رحلت ايسيد آدامز!!((..)).ابلنسبة  
يل ولك ,رمبا ,ولكن ليس ابلنسبة 
البنيت ,ومن اخلطأ عليك تركها ألن  
بعد أن تعلقت بك ((...))تعجبين 

طريقتك يف التخلص من مسئولياتك  



والقائها على كاهلى !!((..))يسعدين 
مساع ذلك,إذن هل ستبقى  

؟((...))ليس هذا 
ماأقصده!!((...أعرف , لكناملناقشة  

انتهت ,إذن ماقرارك ؟هل 
ستبقني؟((...قالت مبرارة ))سأبقى 

,أانمل اختلى أبدا"عن يتيمة 
((...ساندى ليست...لكنة تذكر 



وعلت عالمة الغضب على خدوده!!  
وهي عند  ...((!!انىت سليطة اللسان  

الباب ردت ))أان مندهشة أنك  
لقت  الحطت ذلك وشعرت به ((واغ

 .الباب خلفها
ارهقتها املناقشةمع بريت آدامز  
وأبت أن تعود إىل غرفتها غاضبة 

كاننت ليلة قربة  ,وقررت املشى 



ضوء القمر يسطع فوق املياه الفضيه  
والسماء الصافية مدرزانة ابلنجوم  

ورائحة النبااتت الدخان تعبق نسيم 
الليل وتغرد الطيور فوق االشجار  

يعية تصويرية  جبسد خليقة موسيقية طب
رائعة, وتالشت كل تلك الدراما  

 .الكئيبة الىت عاشها
مازلت غري واثقة أهنا فعلت 



شيئا"صحيحا"مبوافقتها على البقاء  
فهي مغرمة بساندى ,وسيزايدحبها 

كلما طالت مدة بقائها , مما سيؤدى  
 .أىل مواجهة جديدة مع والدالطفلة

ايلة من رجلمعقد!!وتوقفت جبوار  
ة وهي حتدق يف محام السباح

مياهه...وهي غارقة يف خواطرها  
مسعت من ينادى .))إميا((إستدارت 



لتجد بيل ألقادم من حتت 
الظالل,وجهه قلق ايلغبائها عندما  
توقعت انه خمدومها ...فهى ستظل  

دائما"ابلنسبه له االنسة 
فيلدنج....ابدرهابيل ))حتريت أين  

 "ذهبتىي,كنت قلقا
 جئت عليكي!((....))هل ظننت أين

هنا الانتحر غرقا"؟((....))أوتغرقني  



(...))سافعلهاـلو رأيت  9السيد!!
ذلك حيقق شيئا"!((...))تقصدين أن 

كل الصياح يف املكتب مل يصل 
لنتجية؟((...))أخشى ذلك ((...))مل  
أره يفقد أعصابه هكذا أبدا",توقعنا  
انكما ستشاجران !((هزت كتفيها 

  ,ومل تشأأن تعرتف أهنا كاان على
وشك ذلك ,فمؤخرهتا تؤملها من  



 الوقعه على األرض
اعرتفت إميا له ))لقد قلت له كالم .

فظا" عنيفا"عن ساندى ((...))مثل  
ماذا ؟ ام التردين احلديث 

؟((...ترددت ,ولكنها قررت أن  
تكون صرحية مهة وشرحت له احلوار  

, وإستمع هلا صامتا",ويف النهاية  
ل  هل تظنني صراحة أن مشاك)سأهلا 



ساندى ستحل لو أن بريت آدامز  
قضى وقتا"أكثرمعها؟((...))ال شك  
يف ذلك,لكنه مل يوافقىن ,قال ببساطه  
أنه لن يغري سلوكه رغم كل مربراتى 
الىت صارحته هبا((...))تعرفني أن  
أسبابه قوية؟((..))اتظن ذلك , لو  
قتل, اليس من االفضل على االقل 

أن يكون لدى ساندى ذكرايت 



ابيها؟((...))التتحدثني  سعيدة عن
عن إمكانية قتلة , يف هذه اللعبه  
جيب...((قاطعتة))السباق ليس 

لعبة,بل جنون!!ومن أجل  
ماذا,عموما"؟الحيقق شيئا"((...))بل 

على العكس, كل ماتتعلمه يف 
مضمار السباق يؤدي إىل تطور  
السيارات وجعلها اكثر أمنا", 



االتسمعني عن طائرات 
 ...التجربية؟((

)اليكن املقارنة بينهما,فهى التتم  )
من اجل املال((...))والمن مهمثل 

فهم يقومون ابلسباق من   , بريت
اجل التحدى , الهنم حيبون جتريب 

 ...مهارهتم وشجاعتهم ((
))مل تقل شيئا"عن شهرة 



والنساء!!((...))هذا أشياء الحتركك  
سيقلع عن السباق   . دافع بريت

,  غدا"له...((امسك بيل لسانة
وحاولت إميا هزه وإشادته,فهى  

التعرف ماهي دوافع بريت املغرور.  
فجاة قال هلا ))يسعدين بقاءك معنا  

وجودك هنا جيعل مشس 
تشرق((...تغري دفة احلديث ومل  



تستطع إميا أن  
ترد,واستطردبيل))ميكن قول املزيد  
لكنىن الأريد ازعاجك , أضمن انك  
تعرفني ماأريده عموما"((...حتريت أن  

تظاهر ابلرباءة أم تكون صرحية  ت
وقالت فقط ))شكرا",وأظن ذلك  

((..))وماذابعد؟((...))تظننا النعرف 
بعضنا اال ابلكاد((...))هذا 



بسيط!!فقط قويل كلمة ((..نظرت 
بعيدا"))من املفروض أن تكون ال,  

 .(( وأخشى ذلك
قال بصوت مبحوح))فهمت ((وبعد 
خطوات قال ))كان جيب أن أصدق  
برج حظى اليوم لقد قال:الجترب 
حظك !!((...ضحكت إميا , 

وإراتحت ملزاحة ))أان لست مالئمة 



لك عموما"....مدرسة جادة تكره 
سباق السيارات ؟؟((...))أميكن أن 

نظل أصدقاء,رغم ذلك  
ابلتاكيد((...))إذن إخرجي 0؟((...)
الليلة ((...))من االفضل  معي

سيكولوجيا لو خرجت مع واحدة 
غريي ((...))ليذهب إىل اجلحيم  

السيكو لوجي!!!امل تسمعي عن شعر  



الكلب ؟((...كشرت,وقال هلا 
أحب  ))...))تعاىل معى ,قوىل نعم ((

ذلك ..لكىن ,الاريد أنضايق السيد 
بريت آدامزاكثر مما فعلت واظنة  

عاملني معة  اليعجبة خروجي مع أحد ال
((...))لكننا لسنا يف جيوش 

معادية!!((...))اعرف ,لكن عندما  
افكر يف سلوك املربيات السابقات  



((قاطعها ))أنت خمتلفة عنهن ....
متاما"لومل يدرك آدامز ذلك بنفسة  

هناك أشياء كثرية ))...فهو أعمى ((
اليراها((...))مزح بيل ساخرا"))لكن 

لفنت  الفتيات الصغريات الرقيقات ي
االنظار((...أتريد أن خترج مع فتاة 

ابلتأكيد,هذه أول مرة ))..جيدة ؟ (( 
لكل شئ!((...ضحكت ,ودفعته  



,جذهبا من يدها وسارعائدين إىل  
املنزل وقال هلا ))احضري جاكت  

حىت نذهب إىل إمبربا,وارك يف السيارة 
بعد مخس دقائق ((عادت وانطلقت  
ا  السيارةإىل املدينة,واسعدها موافقته

على اخلروج , الان بقائها كل ليلة يف  
غرفتها لن حيل شيئا",وجيب أن جتربه  

 .على مصاحبة ابنتة وال جتاهلها



قطع بيل خواطرها ))إىل أين ذهب 
خيالك؟هل نذهب إىل الدسكو أو  

نتناول العصري  
ونتحدث؟((...))العصري يبدو أفضل 

..خصوصا"لو كان مع  
سندويتش!!....مل انتاول عشائي 

إسراعي للتحدث مع السيد  بسبب
آدامز ((...))التقوىل املزيد 



ايسيديت,أعرف أين جند أفضل 
السندويتشات ((...فجاة ضغط 

بقدمة على الفرامل حىت تطوحت يف 
مقعدها وحملت خنلة ابسقة كادت  

السيارة ترتطم هبا,وتوسلت إليه أن  
يبطئ السرعة ((...))أسري بسرعة 

ستني ميال"((...))عشريين  
سرعه فائقة ابلنسبه ىل  ميال"



((...))أسف ((...بعد ربع ساعة  
وصلو إمبربا, املدينة الساحلية الثرية  

مبنازهلا القدمية على طراز  
 .الربتغاىل,والفنادق االمريكية

ودخلوامطعما"على الشاطئ,قاعتة 
مزينة بديكورات رمانسية , واملسيقى 

تصدح يف ارجائه من مصدر 
,  خفى.....مهس بيل ))بريت هنا



أسف لذلك ((...))التتأسف,لست 
سجينه((بنظرة خاطفه حملته جالس 
على مقعد ابمبو عند اليسار وحوله  

شرح هلا بيل ))ابئعات .....فتاتني 
الزهور !!((...))ماذا تقصد  

مظهرهن مجيل  ,؟((....))الفتيات 
سطحيا"من اخلارج,لكنهن فارغات 
اتفهات مثل قطع الغبار املستعملة 



بوب ,طبعا",لكن لو ...بريت جنم حم 
مل يكسبنه يكتفني أبى واحد من فريق  
العمل((...))ايللفظاعة!!((...))أمل  

تفكري هكذا وانت صغرية 
؟((...))نعم ايصغريى!!((....قصمى  
السندويتش بدال مىن !!((...))أحب  
ذلك !!((...))عندما أستقرواحول  
مائدة غادر بريت آدماز البار وفعل  



ستة من  مثلهم . كان يف وسط د
الرجال والنساء وحملت إميا مارتني  

املهندس,واثني من امليكانيكية, وبدا 
الباقني برازيلني حيث وضعت مائتني 
جبوار بعضهما, وقبل مطالعة قائمة 

 . الطعام تعاىل ضحكاهتم وكالمهم 
كان بريت آدامز هو مط االنتباه 

,كان يبتسم للجميع,هل هو 



نه  .....؟,تساءلت إميا يف سرها أم ا 
يتباهى جباذبيتة؟هي تراقبه,حملت سيدة 
....تلتصق جبواره وعندما أبعد مقعده 

قهقهت وطوقت عنقة بداعيها,  
دفعها بعيدا"عنه مرة أخرى وأدار  
ظهره هلا ,وركز اهتمامه على الفتاة  

 .الشقراء يف اجلانب االخر
تساءلت إميا ))هل الفتيات من  



املنطقة؟((...))نصفهن ,الباقيات من  
خمتلفة ((حملته يتجاهل الشقراء   بالد

أيضا",مث يثرثرمع أخرى قبالته 
 وهويرتشف كأس عصري 
سالتة ))هل السيد آدمز  

يشرب......؟ أثنا 
 ,التدريب؟((...))ال ليس ...؟ 

والزجاجة الىت يف بيده االن زجاجة  



عصري عنب ,ويتظاهر أبنه يشرب  
!!((...بعد االنتهاء من تناول  

 السندويتشات ساهلا هل
إكتفيت؟((..))ابلتاكيد ...اشعر انىن  
إمراة جديدة((...))أبفكار جديدة 

فقط أبفكاري القدمية ,  ))...((
وأخشى ذلك ..أعىن ذلك ايبيل  
((...))اعرف , وسأتوقف عن  



الدعاابت هل تريدين املزيد من  
العصري؟((..))ال,شكرا",ولكنىن أريد  

قهوة((...))سأذهب إلحضارها 
 ...بسرعة ((

ن رؤية بريت آدامز هلا  خائفة م
أدرات مقعدها وركزت عيوهنا على  
املائده كانت تشعر بصداعـليس 
مدهشاطفي ضوء متاعب املساء 



ـواشتاقت للعودة للراحة يف غرفتها  
((...مسعت صوات"يسأهلا ))هل  
هجرك بيل ؟ ((...واضظرت  
لاللتفات لتواجه رجال" التريد  

مواجهته ))ال,ايسيد آدامز ذهب  
ويت ((...))أخربية أننا  إلحضار قه

مجيعا متجهون اىل بوكنيىت والدعوة 
موجهة لكما معا"للالضمام لنا 



سأوصل الرسالة , لكنىن عائدة ))..((
إىل املنزل ((...))مازلت غاضبة مىن 
ايآنسةفيلدنج؟ ملاذا؟ التنسى خالفنا  
؟أان نسته((..))هذا لن يقربك مىن  

كماقلت الاريد ان تكون  ))..((!!
بنيت من املوديالت العارايت  مربية ا 

وايضا"الاريدها ان تكون عانس  ,
 !! مقهورة مكبوتة



الرب وحده يعلم كيف تكون إبنيت يف  
هذه احلالة عندما تكرب ((...))طاملا  
انك التضمن أن تكون على قيد 

 ...احلياة لرتها ,ملاذاتقلق إذن ؟((
ملعت عيناه وقال ))يوما"..ما 

..سرتحلني 
))يسعدين أن ارحل بعيدا"جدا"((... 

أألن ايسيد آدامزوواثقة انك ستجد 



بديال"((...))بال شك..لكنن لن 
 ,أدعك تنصرفني هبذا بسهولة

ستبقني حىت أتخذى ساندى 
للمدرسة يف اجنلرتا ((...))هل تريدين  
أن ازورها هناك أيضا"؟وتقضى معى  
 االجازة , رمبا إذن يكتمل انتقامك

 )) 
!أبلغي  التضمنني أفكارك يف ذهين!))



رسالىت ,ولومل أرك معنا ,أمتىن لك  
 (( !!احالما"سعيدة 

مل تشاهده عائدا"إىل املائدة ,وبعد 
حلظة عاد بيل )اسف أتخرى ألنىن مل  
استطع االقرتاب من البار((...جلس  

بيل ووضع فنجان القهوة أمامها  
وإندهش الرتعاش  ,وإرتشفتة أبمتنان 

يدها وهى تقول ))السيد 



ضمام هلم يف آذامزيدعوننا لال
الذهاب إىل بوكنيىت ((..))عظيم 

ستعجبك, لديهم عازف بيانو ماهر  
((...))هل يضايقك لومل أذهب  

 الليلة؟ 
لقد أصابين صداع لعني ,لوميكنك  
احضار اتكسى ...((...))التكوين 

 (( سخيفة !!سأوصلك للمنزل



يف الطريق قال بطريقة عابرة ))هل 
لصداعك عالقة ابلسيد 

قة أنه يهتم بكالمك عن آذامز؟...اوث
 ساندى ((

مل توافقه إميا , ومسكت لساهنا وهي 
واثقة أنه حياول أن يكون 

 . منصفا"لصديقة وخمدومة
مهست له ))كالكما خمتلف عن 



االخر, كيف إستمرت 
صداقتكم؟((....))اظن بسبب  

تالقى النقيضني, لكن بريت شخص 
من السهل كسب صداقتة خبالف 

صبحى ومبجردأن ت,رايك فية 
صديقتة سكون لدى احلياة 

((..))حىت لو خذلته ((..))حىت لو 
حدث ذلك.هو من النوع الذى  



خيتلق االعذاردائما" الصدقائة 
 ,((...))ال أصدق ذلك

لقد فهمت أنه من النوع الذى  
اليسامح أبدا"((..))غلطتة أنه من  

النوع الذى اليغمض عينية من  
اخلطأأبدا"((...))لكنةخبالف اجلميع 

وعندما يتعلق االمر ابلنساء  , 
فهومسامح جدا"أظن أن زواجه من  



إيلني قدعلمه بعض االشياء لكن  
أسف ليس من حقى مناقشة ))..((..

 ((  بريت,سيغضب لو عرف
))انت لست تغتابة , هوولد ساندى 

ورمبا تساعدين لو فهمت حاله 
((...))اجلميع اليعرف ذلك  
((...تنهدت إميا,وهى شغوفة 

عها ملعرفة املزيد عن والد  وفضوهلا يدف



ساندى وقفت السيارة خارج املنزل 
ونزلت إميا))ايهلا من سهرة لطيفة  

ايبيل ,أسفة الهنا انتها  
مبكرا"((...))هل يعىن ذلك إمكانية 

 (( !! يف اى وقت ))...تكرارها((
جاء وقبل خدها, وإنصرفت إىل  
غرفتها, وتزايد الصداع وتناولت 

قرصني اسربين وخلعت 



سها,وهى تتخيل الشهور الست  مالب
القادمة وما ستعانية. فهي تدرك  

صعوبة وتعقيد وغرور الرجل الذى  
تعمل عنده ولكنها ذكرت نفسها أن  
تلك املشاكل لن تدوم معها سوى  
فرتة العمل املؤقتة وجيب أالتؤارق  

 . نفسها ابلتفكري فيها
 



 :(الفصل الرابع)
 

 ))كابوس ((...؟ 
جلست إميا يف سريرها, وقلبها خيفق  

,لقد ازعجها شئما, وانصت,مث 
مسعتها مرة اخرى,صرخة ترددصدها  
يف ليلة ظلماء صامتة ...اسرغت  
بقميص نومها غرب املمر اىل غرفة  



ساندى , ومسعت الصرخة مرة أخرى 
,بوضوح أكثر,مؤكدأن ساندى تعاىن  
من كابوس مزعج وفتحت إميا الباب  

فلة مكتورة حول  برفق, كانت الط
نفسها يف السرير,واضاءت اللمة  

جبوار السرير, وصحت الطفلة وإميا  
تطوقها بذراعيها وتسأئلها ))ماذا  

حدث ايعزيزيت؟((...))اشعر 



ابملرض((...))سأقيس لك  
 ...احلرارة((

رات حرارهتا مرتفعة وانزعجت 
لذلك, وحتريت ماذا تفعل , لوكانت  

لكن  وحدها هنا رمبا تصرفت مبفردها  
بريت آدامز هنا ,فال مربر لتحملك  
املئولية , يف الواقع رمبا جيعله مرض  

 !!إبنتة يفيق من غيبوبتة



على اجلانب االخر,غلبا"ماترتفع  
درجة حرارة االطفال لساعات فقط  

وستظر جنوهنا لو إستدعته بال 
 ....ضرورة

جيب االنتظار ريثما حيضر, عموما"  
 .فهى التتوقع جميئة مبكرا"الليلة

قالت للطفلة برفق ))سأعطيك  
اسربينا", وبعد ئذن ضمادات أبردة, 



 .ستجعلك تتحسنني ((
بعد أن اهنت ذلك سأئلتها))هل 

تردين أن اجلس معك 
لفرتة؟((...))اريد أن تقضي الليلة  
كلها معى ((..مدت يدها الصغرية 
متسك هبا ))أحتسن عندم تكونني 

معي((...))اذن لن اتركك, سأضع  
وار السرير وتكسكني  املقعد جب



بيدى((..بعد فرتة انمت ساندى 
,وبعد نصف ساعة عندما سحبت 
يدها , بكت الطفلة وإستيقظت  

هدأهتا إميا ))التبكي ايعزيزيت مازلت  ,
هنا ,لن اتركك أبدا"((..مسعت  

 قواي"يسأل ))ماذا جيري؟(( "صوات
 

التفت إميا لتجد والد الطفلة ابلباب  



تة واجلاكيت على ذراعة, اجاب
))حرارة ساندى مرتفعة ((..تقدم  

هي حساسة )جبوار السرير وقال  
للربد, التبكي ايساندى , أنتفتاة 

كبرية , ولست طفلة ((...))لست  
فتاة كبرية ((...اهنمرت دموعها  
وكشرت أابها...ونظرت إميا إلية  
..لكنه بدال من إقرتابه من ابنتة , 



إبتعد وقال))الحاجة لبقائك معها  
يلدجنج , اندى ماراي فهى  ايآنسة ف

معها منذ أعوام ,وتعرف كيف 
 ! تتصرف

بكت ساندى ))الأحب ماراي , أحب  
إميا ((...))التتوقعى منها أن تبقى 
جبوارك طيلة الليل((...ردت إميا 

بنعومة ))اليهمين ((...اجته إىل الباب  



))من فضلك إذن ليلة سعيدة  
ايساندى أان واثق أنك ستكونني على 

التذهب ,  )).. الصباح ((مايرام يف
أان مشغول ابلعمل طيلة الغد وأحتاج  

للراحة والنوم االن((...خرج 
وانتحبت الطفلة ,ورتبت إميا على 
ظهرها وهي تتمىن أن تضرب اابها  

....ايله من حلوف اليقلب له  



!!...كيف يتحمل أب االبتعادعن  
 ...إبنتة وهى مريضة ؟؟

  بكت ساندى ))ابابال حيبين, يكرهين
الن أمي هربت وهذه هى 

غلطيت((..كانت العبارة صدمة  
إلميا,وقالت ))هذا غباء منك أن 
تقوىل هذا ايعزيزيت أمك مرضت  

وماتت هذا خمتلف متاما"عن اهلروب  



وقتلت,اآلنسة أيتون قالت ىل ذلك  
((...))من هي اآلنسة 

أيتون؟((...))كانت مربييت((اذن  
اآلنسة أيتون كانت غبية جدا"ومل تقل 

ك احلقيقة, لو كان اباب يعرف ل
ماقالته لكان إنفجر غضبا"فيها,فهو 
حيبك جدا" اكثر من اي إنسان يف  
العامل, إذغلماذا تظنني أنه طلب مىن  



 اجمليئ من اجنلرتا لرعايتك؟
إستندت ساندى على ذراع إميا  

وتفحصت وجهها ))هل قلت انه  
حيبين ؟((...))اكثر من احلب  

ن الفتاة ((...كانت إميا كاذبه لك
أشرق وجهها إببتسامة....بعد فرتة  
انمت الطفلة واسندت إميا راسها  
على مقعدها جبوارها السريروعندما 



دخلت ماراي الساعة الثالثة والنصف 
كان الصداع ينبش دماغ إميا. 

....مهست هلا ))السيد آدامز طلب 
مىن أن أبقى جبوارها وتنامي أنت  
ومل  ((...عادت إميا إىل غرفتها وانمت
تستيقظ حىت احلادية عشرة 
صباحا",واخذت محاما" 

سريعا",وارتدت  



فستاان"قطنيا",وذهبت لرتى 
الطفلة...وهي تتأمل فيما قالته هلا  

امس...حىت لوكان صحيحا"ان املراة 
هربت من زوجها ,فماهو الدافع  
اخلبيث الذي جعل اآلآنسةأيتون  

حتميل الطفلة اللوم؟ التفسري  
هقتها حىت نفذ  الوحيدأن ساندى أر 

صربها وأردت ان جترحها ومع ذلك  



فهذا سلوك وحشي ماقالته للطفلة  
خصوصا" يف حالة ساندى وإنشغال  

أبيها عنها...ويف منتصف املمر 
عندما قابلتهاماراي وقالت هلا  

))الطبيب مع السيد آدامز عند 
ساندى فهيمصاي=بة حبمى 

خطرية((...ايلفظاعة كلمة احلمى 
سماعها, وأسرعت اخفق قلب إميا ل



عرب املمر,حىت حلقت بوالد ساندى  
وطبيب برازيلى مىت جاء من عيادة 

ليلية,وقال هلا بريت آدامز ))مل أدرك  
أنك إستيقظت ,أمتىن أن تكوين قد  

منت؟((...))منت مبا فيه 
الكفايه,كيف حال  

ساندى؟((..اجاهبا ..))نزلت 
برد,سأزورها غدا"مامل تتصلى يب 



طبيبونظرت إميا يف  ((..بعد انصراف ال 
وجه بريت آدامز وقالت))هل ميكنىن 
التحدث معك على أنفراد؟((..))عن 
ماذا هذه املره؟اظنناقلنا كل ماميكن  

أن يقال ليلة أمس ((...))ليس  
متاما"((دخل إىل غرفة اللعب  

 .......))حسنا",قويل ماعندك(( 
مل جتد ضرورة ألى دبلوماسية وقالت  



ساندى ىل  مباشرة ))ليلة امس قالت 
أن االأنسة أيتون اخربهتا انك تلوم  

ساندى على هروب زوجتك مث ماتت  
ماذا؟((...إنتفخت  ))...بعد ذلك ((

 .أوداجه وتقلصت عضالحلقة
))وهذا هو السبب إعتقاد ساندى  
أنك الحتبها وال تقضى اى وقت 
معها ((أبعد وجهه وشعرت هي 



بتعاطف معه ))أسفه على مصارحىت  
دامز لكنها مسالة  لك بذلك ايسيد آ

خطرية ابلنسبة لطفلة وعب التتحملة  
((...))أوفقك , سأحتدث معها  

مبجرد حتسنها يف نفس 
الوقت...سأكون ممتنا"لو توقفت عن 
التدخل يف شئوين.!...لقد استأجرتك 

 (( !كمربية ولست كمخرب سري



ايله من اهتام ظامل التطيقة إميا  
))لوكنت تظن أنين أجربت ساندى 

ارحة واالعرتاف جيب ان على املص 
تعيد التفكري اليهمين ماتفعلة حبياتك  

,أبستثناء مايؤثر على 
إبنتك!!((...وهو يدمدم خطأ خارج 
الغرفة وقالت ))هذا صحيح ,اهرب  

هذه هي إجابتك على كل شئ  !!



عندما يتعلق االمر أببنتك, رمبا تكون  
عبقراي"يف السيارات,لكنك اتفه  

,ولو   كأب!!((توقف ورمقها بنظرات
كان ابمكان النظرات ان تصبح قاتلة  
لقتلها,وقال هلا ))قلت لك السبب  

يف إبتعادي عنها,ملاذا الترتكيىن 
 ((!! ولشأين

ألن االمور لن تتحسن !!حتدث مع )



اي سيكولوجي عن الطريقة الىت  
تتعامل هبا ساندى ولووافقوا عليها  

سأركع على ركبىت وأقبل 
ية  حذاءك!!((..رمقته بنظرات عدائ

وجسدها ميوج بتوثره,وصدرها يعلو 
ويهبط, وتالقت العيون,حىت احفضى 
انظرية وسأهلا ))هل حتاولني إصالحي  
؟((...))ال,ايسيد آدامز ..حياتك 



هى من شأنك لتعربها أينما تشاء ,إن  
كان هذا ماتريد..لكن الاستطيع 

الوقوف حايدة وأشاهدك تدمر إبنتك  
!!((...))تقصدين أنك سرتحلني لو  
مل افعل ماتطلبني مىن ؟((...))ال,لقد  

وعدتك ابلبقاء معها حتىدخوهلا  
املدرسة ولن أتراجع يف كلميت 

حسنا"إذن ليس لديك  ))..((



ماميكنك من إبتزازي !!((قبل أن ترد  
 إنصرف

ساءت حالة ساندى ,ومع بداية املاء  
إرتفعت حرارهتا وبدأت تكح وتسعل  
  وعندما عاد الدكتور سيلنا قال ))رمبا
تعاين من شئ ما,جيب وضعها حتت 

قررت إميا ان تنام مع  ..املالحظة ((
الطفلة يف غرفتها ونقلت سريرها  



,وابتهجت ساندى لذلك وانمت 
بسرعة , وتركت ماراي معها حىت  

 . خترج لنزهتها اليوميه يف احلديقة
عادت إىل املنزل بسرعة ,مسعت  

ضحكات قادمة من غرفة اإلستقبال 
زل ,ومل تندهش لو الرئسية يف املن

رات بريت آدامز وسطهم...فهو مل  
يقرتب من إبنتة طيلة اليوم ومع ذلك  



مسعها تتحدمثع الطبيب عندما عاد 
ليفحصها...وتنهدت وهى تصعد 

السلم ويف منتصفة مسعت 
صرخة,....وقفزت بقية الدرج  

 , ,وأسرعت داخل غرفة ساندى
ووجدت ماراي تطوقها بذراعيها  

ابلغي السيدآدامز  ,أمرهتا بسرعة ))
إلستدعاء الطبيب ((...))وهي  



تسعل قالت الطفلة ))صدري يؤملىن 
االفضل ,((...))اعرف ايحبيبيت 

االتتحثي ((...))ماراي تقول أن  
ساندى تعاىن من صعوبة التنفس  
!((قال هلا بريت آدامز وهو عند 

 .الباب
عندما راته مدت ساندى ذراعها  
ء ))امسكين اياباب!((..))بلطف جا



جوارها ورفعها يف حضنه  
 ....!! ((...))التتحدثي ايصغرييت

هذا يؤذيك ((بعد فرتة جاء الطبيب 
, وكانتإميا انئمة ومل تشعر به وهو 
يفحصها.اعلن الطبيب))ال أدري 

ماذا هبا فلست واثقا",لكن يسعدين  
أن تكون يف املستشفى؟((..))صاح 

بريت آدامز ))اآليكننا إحضار ممرضة 



)طبعا",لكن يف املستشفى هنا ؟((..) 
ميكن معاجلة كل شئ ,أعتقد أن ذلك  

قال بريت آدامز  ...فعال"أصوب ((
))الأريد ذهاهبا إىل إميربا,ىل صديق له  

عيادة يف ريو وسأخذها 
فورا"اليه((....رد الدكتورداسيلفا 
))لقد فاتتك آخر طائرة ,وبطراحة  
مطلقة , أود إدخاهلا للمستشفى 



 (( أبسرع ماميكن
ردحبسم لينهى املناقشه ))سأجر 

طائرة .خاصه إذن ,لو رتبت إحضار  
ممرضة أوأى شئ ضروري  

....!((ونظر إىل إميا ))جهزي ساندى 
,من فضلك,سأعود فور إجراء  

الرتتيبات, واالفضل أن اتيت معنا  
ايضا"مبجرد حتسنها ستحتاج 



 (( ..لتسلية
دعت إميا من أعماق قلبها ايرب 

عتني كانت عجل بشفائها, وبعد سا
جتلس جبوار ممرضة. ومل تشعر ابخلوف  
من الطريان ,بل كل خوفها تركز على  
الطفلة النائمة يف حضن ابيها أذهلها  
تغري مشاعره ,هل هذا سبب شعوره  
ابلذنب أم إلدراكة انه أذى نفسه  



وابنتة اببعادها عنه؟....اكان جيب أن 
حيدث مرضها ليدرك ذلك ويظهر  

لألسى لوكان مشاعرة احلقيقية واي 
سلوكه ومشاعره اجلديدة قد جاءت 
بعد فوات األوان !!....شعرت من 
صوت حمركات الطائرة أهنا هتبط هبم  
,جبواره انمت املمرضة,لكن بريت 

آدامز مل حيرك ساكنا"منذ جلوسه يف 



الطائرة ومازال ممسكا 
بساندى,وكانت إميا واثقة أنة مل ينم 

 .رغم إظهاره االجهاد,أوالتعب
ما المست عجالت الطائرة  وعند

أرض املمر إستيقظت 
املمرضة,وإجتهت انحية ساندى 
وحتاول تذفئتها بيدها,ولكنعندما  
حاول محلها,هزابوها راسه وسالته  



الطفلة بصوت مبحوح ))أين حنن  
 .اياباب؟(( يف ريو,ايمالكي

سنذهب لعيادة الطبيب حىت 
تتحسنني((...ومحلها بعنايه وهبط من  

نت يف االنتظار  الطائرة حيث كا
 ( سيارة إسعاف )ويوي...ويوي

قال لإلميا,لقد رتبت جملئ سيارة  
وسائقها ليوصلكإىل الفندق  



مباشرة((...))االفضل أن أذهب 
معكم إىل العيادة ((....))صعد 
السيارة وخلفه املمرضة وترك إميا  
لتكمل سريها إىل السيارة,ولقد  

أدهشها دقه ترتياابته,ولكن العجب  
إعتاد تركيز ذهنه يف  فهو رجل 

مضمار السباق امامه,وهى القدرة 
الىت اوصلته إىل القمة....غريت يف  



فهمها له,ابالمس كانت تتشككفي 
مشاعرة لكن االن عندما تسرتجع  
ساعات سهره على إبنتة الليلة  

...تدرك مدى غموضه مثل لغز!إىل  
اهلول الصامت حقا"كلما إقرتبت منه 

 .كلما إلتبس عليها فهمه
سيت أن تساله عن عنوان الفندق ن

أو العيادة ولذا إضطرت لتقليد أفالم  



هليوود وأمرت سائقها أن يسري  
))خلف سسيارة اإلسعاف 

البيضاء..))ولقد اتبعت على أمرها  
كل اثنية ..ويف الرابع الساعة التاليه  
عرب الشوارع ريودى جانري واملزدمحة  
,وكأن السيارا ت من االجتهاهات  

شارات مثلها مثل السائقني  االربع,وال
التقررعلى قراروالحترتم املشاة 



واالرهاقالذي اقلق كاهلها طيلة  
االربعوعشريين ساعة 

املاضية,اسرتخت إميا يف 
مقعدهاوتركت االمور تسري كما يشاء  
هلا قدرها...وإندهشت عندما شعرت 

بصمت مطبق حوهلا وفهمت اهنا 
وصلت ملبىن املستشفى االبيض 

بقه اخلمسة ,وأمامه  احلديث بطوا 



ميدان واسع فسيح ملئ بالشجار  
 .الظليلة اخلضراء

 
دخلت لويب املبىن مكيف اهلواء  

وحملت ابب املصعد يغلق خلف بريت  
آدامز,واجتهت إىل مكتب  

اإلستعالمات ,بعد حلظات إقتيدت 
إىل إسرتحة يف الطابق 



األرضي,وحاولت ان تسرتخى  
وجلست,وعندما تصفحت كومة 

ى املائدة وسط الغرفة  اجملالت عل
وجدهتا كلها ابللغة الربتغالية واجمللة  
االجنليزيةالوحيدة الىت عثرت عليها  
وسطهم كانت جملة علمية,ولذا 

أغمضت عينيها واصبحت على شفا  
النعاس,حىت شعرت بوجود أحد 



ورفعت رموشها لرتى بريت  
آدامزيرمقها بنظراته وقبل أن تنبس 

جديد  ببنت شفة ابدرها قائال"))ال
بعد..مت فحص ساندى وحنن يف 

انتظار النتائج...لذا جيب أن ننصرف 
 (( االن

سالته إميا ))أالترى ضرورة لبقائى  
معها؟..قد تنفعل عندما جتد نفسها  



مبفردها((...))هى يف غيبوبة والتدرى 
شيئا""((..لكنها وهى تسري خلفه  
قررت ان تعود أبرع ماميكن ,سواء  

ر أن ساندى  انمت أو مل تنم فهى تشع
حباجة لوجه مألوف هلا جبوارها  
.....كانت املسافة إىل الفندق  
هادئة,فلقد قاد السائق السيارة 
حبرص شديد لوعية أبن الراكب  



مشهور جدا",وايضا"مل تسرتخى 
أعصاب إميا الهتمامها ابلركب  

جوارها,وبطرف عينه حلها,وقال دون  
توقع مسبق ))مؤكدأنك مرهقة  

صرب وكأنك  جدا",كنت انفذة ال
تتقلبني على مجر النار وحنن يف 

كيف أدركت  ))...الطائرة ((
ذلك؟((...))مل تنظرين من أنفذة  



الطائرة ,وكنت ترتعشني كفأر يف  
مصيدة كلما إهتزت كابينه 

الطائرة!!((....ردت إبختصار))كلنا 
لنا وساوس وخماوف 

((...))حقا",أحد خماوىف عندما 
يكون أركب سيارة الأقودها,عندما ال

معى راكب آخر,أتظاهر وكأنىن لست  
يف سيارة ((...مل تكن إميا واثقة من  



مدى جديته وهل يداعبها أم  
ال,وظلت حائرة حىت وصوهلم  
الفندق,وهو عبارة عن انطحة 

 ..سحاب على الشاطئ
بعد كل مامسعتة عن الشاطئ 

املشهور,وعندما مشاهدته الول مرة 
خاب أملها متاما",حقا"هناك مياه 

حر املرتامية الزرقاء حيفها رمال الب



انعمة,وكرنيش واسع   "شاطئ ابيضاء
يتمش علية الناس,لكن هناك إفتقار  
اللون االخضر ولوجود االشجار,بل  
تتناثر الفنادق على اخلليج لتحول  

 .املشهد كله إىل غابة من االمسنت
لكن مبجرد دخول الفندق إجتاحها  
شعور وانبهار ابلتحف والكريستال  

ع واالرضية الرخامية واحلراس  الالم



املأهبون لالداء خدمات....الحظت 
إميا أن بريت آدامز صار حمط أنظار  

اجلميع,كان كل شخص يلكز صاحبه  
ويشري حنوه ,حىت لو كان يكن  

مشهورا"يكفيه جاذبيه املغناطيسية 
الىت تستقطب أنظار اجلميع مبا فيهن  
النساء طبعا",وللمرة االوىل خطرهلا  

ل ماإذا كانت زوجته قد  أن تتساء



هجرته النه مل يكن وفيا"ما....وعندما  
تتذكر ابئعات الزهور يبدو هلا هذا  
إحتال الميكن" ولو كانت احلالة  

هكذا ,فلماذا مل أتخذ زوجته ساندى 
 ..معها؟

هناك أسئلة كثرية تريد االجابة  
عليها,والنربيت آدامز مزهو مصدرها  

  الوحيد للمعلمومات يف هذه احلالة



 .جيب أن تكبح مجاح فضوهلا
مسعت أحدا"يناديها وحملته يقف عند 
املصعد وبسرعة حلقت به وبعد دقائق  

وعندما اشارت لوحة املصعد إىل  
الدور الثامن عشر قال هلا ))إنزىل  

أما ما غرفىت  ,هناك حيث غرفتك  
 .ففى الطابق التاىل((

حبلق جاف سالتة ))هل ستعود إىل  



((...مبجرد املستشفى بعد ان نراتح؟
أن اراتح لكنىن أود أن أعود مبفردي  

((...))سأراتح لوذهبت إليها  
هزكتفيه ))سأخذمحام وأحلق ذقىن  
وأتناول إفطارى ,ولو أردت اجملئ 

 (( معى إستعدى بعد ساعة ونصف
كانت غرفة إميا اكثر من قدرة ..

كلمة فخمة على وصفها,وكان  



احلمام شيئا" من اآلحالم ,جدرانه  
نيو دائرى بصنابري ذهبية مرآة,واب

 .... على أشكال الدولفني
القت جبسدها لتغطس يف مياه 

الدافئة ,بعد ذلك تسلت خارجة  
وإرتدت مالبسها,وترددت يف طلب  
االفطار لغرفتها أم النزول ووجدت 

على تسرحيتها قائمة خبدمات الفندق  



:املطاعم الفرنسية والربازيلية والبارات  
امااتلساوان , الفاخرة ,واجلزيوم ومح

 .... والسواق الفاخرة
قررت عندما حتني هلا الرصة أن  
تشاهد كل ذلك...وإرتدت  

مالبسها,وهي تتناول حقيبتها مسعت  
طرقات الباب ودخول اجلرسونه وهى  

 ....تدفع تروللى الطعام 



صاحت مندهشة ))مل اطلب 
شيئا"((وتذكرت أن بريت آدامز هو  
 الذى فعلها.غزها سرور وسعادة وهى
تفكر يف قيامه بذلك خشيه أن تنزل  
إىل البار,وقالت سألعب نفس لعبته 

,وأحاول معرفة املطعم الذى سيتناول  
فيه غذائه وعشائه وأجتنبه يف املعد 
احملدد ...كانت يف إنتظاره أمام 



عارضة املكتب والصحف وحملت 
نسخة صحيفة التاميز,وابقى اجملالت 
وعادت لتشاهد الناس القادمني من  

صاعد وحملت بريت آدامز قادما"  امل
يف أهبى حله ,بنطلون صوىف لطيف  
وسويرت بىن حبواف زرقاء,وكأهنا ترى  
شخصا"غريبا" غريبا"عنها,وحاوت  
ختيل رد فعلها لوكان غريبا"فعال" 



ورأته خيلب العقل حبسن مظهره وثقة  
البالغة بنفسة الىت تذهب بعقل أى  
إمره!!أرعبها الذي أخذهتا افكارها 

ة وذهبت للحاق به , بألعصاب إلي
 .ابردة

كالعادة مل خيطو خطوة واحدة 
انحيتها,ويظل يراقبها بنصف إغماضة 
عني مما جعل مستحيال"عليها التكهن 



حبقيقه أفكاره. واعرتفت أنه يبعث  
فيها دفئا"غريبا"وهي تذكر تلك  

الكمات النابية الىت قالتها له وومل يرد  
هلا الصاع صاعني كما حيدث 

!!....سأهلا بلهجة عادية  عادة
))أتشعرين االن ابالنتعاش 

؟((...أومات أبدب ,وذهبت معه أىل  
سيارهتم ,وهي جبواره تفحصت 



مالحمه وودركت أنه يبدو أصغر من  
عمره الفعلى رغم اهلاالت حتت عيونه 
وحول جاننىب فمه ..ولكنه يبدو غري 
سعيدا"االن,وشفتاه تلتواين وكأنه  

لت أهذاهوا  يشمئز من العامل تسأ 
لسبب الختياره مهنه املوت ؟رغم 
ذلك فحياتة الختلو من عاطفة  

إتضحت أثناء مرض إبنته ساندى ,مما 



يكفى لتكذيب مزعم االنسة  
أويتون.لكن ماذا عن االشياء  

االخرى الىت فرق بني واىل ساندى  
,بل أمها السيدة آدامز هى الىت  
هجرت زوجها حىت قتلت ولقيت  

",هو السبب يف حتفها...وهذا طبعا
استغراقة يف السباق. عادة ما ينهك  
الناس انفسهم يف عملهم كوسيلة 



ألنسة أنفسهم ونسيان احزاهنم ..أم  
بدأ ذلك معه قبل رحيلها,ويصبح  

 هذا السبب يف هجرها له 
كان فضول إميا قواي, لتعرف حياة  
خمدومها ماضيةوخاضرة مستقبلة 
,لكنها قالت الشأن ىل به,وجيب 

 ...نان التفكري فيهالتوقف ع
 



 سأهلا ))ماذا تقولني ؟((...فزعت
:eek:  وأدركت أن صوهتا خاهنا

وارتفع يف غيبة إنتباهها ,ولذا ردت  
أبول شئ خطر هلا ))كنت أفكر مما  
قلته أبنك الحتب أن يقود أحد بك  

السيارة,وأان مندهشة ألنك مل 
أجاهبا  ...تستأجر سيارة أتوماتيكية (( 

إزدحام ريو,هذا  ))أعصايب التتحمل  



ما أمكنىن فعلة ملكافئتك ((ضحكت  
حىت تعالت قهقها فيها ....قال هلا 
))أول مرة أرى أسنانك ,رغم أنك  
كنت ستأكلينىن هبم !!***ضحكت  

برباءة ))تصورىن وكأنىن شرسة  
جدا"((....أنت شرسة 

فعال"((...))فقط عندما اكون على  
حق ((...وصلوا املستشفى ,وابلغوا  



ر فيهلو الذي يرعى ساندى  أن الدكتو 
يريد التحث معهم, ويف الطابق االول  
ويف غرفتة اجلانبية قابلوا الطبيب وهو 

رجل لطيف احلديث فيبداية 
االربعينات تقدم للرتحيب هبم ...بدأ 

 ... حديثة
))ساندى تعاين من التهاب شعب  
هوائية ,والساعات القادمة حرجة 



جدا"((جتمد قلب إميا وتعاى ضرابته  
 اذنيها سأل بريت آدامز الطبيب  يف

))ماهي فرصتها يف الشفاء  
ايدكتور؟وال تعطيين امال"خادعا" اريد  
احلقيقة؟((....))أفهم لكن ليس من  
السهل حتديد ه لكن جيب أن اقول  
أهنا مخسني ابملائه((...))إذن جيب أن 
أبقى هنا ((...))طبعا"((إجته الطبيب  



اىل الباب ))هل تريد أنت وزوجتك  
 ؤية ساندى ؟((ر 

ردت أميا وهي تسري خلفهما ))أان 
مربيتها((...وعند دخوهلم الغرفة  
الصغرية املليئة ابألجهزة املخيفة 

وجدوا ساندى يف خيمة  
جسدها   ,بالستيكية,وعيوهنا مغمضة

مغطى ,مبجرد دخوهلم إبتعدت 



املمرضة عن السرير وحتدثت مع 
الطبيب بكلمات قليلة الذى إجته  

...تبعه بريت آدامز  ليفحص الطفلة
ووضع يده فوق البطانية ,نطقت 

الطفلة ))اباب!!((كان صوهتا 
هامساطط خافتا" والتفت أبوها ويف 
خطوتني كان جبوارالسرير,وركع حىت  
حاذى وجهه وجه أبنتة وقال بصوت 



مرتعش ))مرحبا" ايمالكى ,ظننت  
أنك انئمة ((...))كنت انئمة..أين  

أان؟((...))يف مستشفى يف 
 ((...))هل جئت هنا معى ؟(( ريو

كان صوت ساندى مبحوحا"  
ضعيفا"ومالت الدموع عيون 

إميا,ودعت من كل قلبها أن يدرك  
مغزى سؤال الطفلة ...رد ))طبعا"اان 



معك,أنت حبيبة اباب,ومل اكن الدعك 
 جتئني وحدك(( 

))هل إميا هنا يضا"؟((....))هي  
خلفى((...إبتعد حىت يتيح لساندى 

إميا  أن ترها وخطت 
انحيتها))مرحبا"ايحبيبيت,الميكنك 
ختلص مىن بسهولة!!...سأظل هنا 

حىت تصبحني أبحسن حال وتعودين  



 (( إىل املنزل
حاولت ساندى أن تتحدث,لكن 
مبجرد إنفراج شفتيها ,سقطرتاسها 

على الوسادة وجتمد جسدها,وصاح 
 .....أبوها ))ايريب !!هل هى...(( 

اجابه الدكتور فيلهوا))انئمة(( 
وهويتناول معصمها ليقيس نبضها 

.))مل تراتح منذ راتكم ,ةالهنا تعرف 



أنكما هنا ...وابتسم .....الطفلة  
متعلقة أببويها وهذا يفيد حيثما  

يفشل العالج الطيب ((...))اخشى 
أنىن اكن  

قريبا"جدا"منها((...))ليست  
املسألةكم الوقت الذى تقضية معها  

مل  ..بل حرارة املشاعر حنوها ((...))
أمسح لنفسى إبظهار مشاعري حنوها  



((...إستمعت الاعرتافه,وإمتال قلب 
إميا ابلشفقة عليه,فليس من السهل  

على رجل مثله أن يعرتف هكذا,وهى  
تعرف أن شعوره ابلذنب هو الذى  
اجربه ,كنوع من التنفيس...رد 

الطبيب ))أالن طفلتك تعرف أنك  
حتبها ...وهذا كل مايهمها  

بصراحة أهنا ((...))هل تعرف 



أدرككت ذلك ؟((...))بدون 
شك...أنظر ..كيف تنام هبدوء..ويف  

هذا مل حيدث هلا إالبعد  ..سالم 
جميئك ((....))ملعت جفونه  

...أدركت إميا أن الدموع بللتها ,ويف  
صمت فتح الطبيب الباب ))هناك  

غرفة يف هناية الطريفه ميكنكم  
االنتظار هبا ((...))لوحدث تغري ,هل 



(...))فورا"(( ..ظلت إميا ....(
وبريت بقية اليوم يف املستشفى 

...واندهشت الهنا مل تتوقع من رجل  
مبثل حركتة وحيوية أن يبقى جالسا" 
طلية تلك الفرتة ,وندمت على كل  

ماتفوهت به من اهتامات له  
....تكررت مرات ذهابه لالطمئنان 
على ساندى والتحدث مع املمرضة  



 . املصاحبة هلا
اية اليوم سالته إميا ))هل تفصل  ويف هن 

ان اذهب إىل الفندق؟((..رد 
حامسا"))ابلتاكيد ال,تسعدين صحبتك 
((..والانه مل يتحدث معها طيلة ذلك  
الساعات مل تستطع تصديقة,وأضاف  
هو))أقصد ,إميا رغم صمتك ,فالتوتر  
والقلق واضح عليك((...))هذا مدح 



ممزوج ابلذم ,لكنه عموما"افضل من 
ضحك ألول مرة ..((!!خلالص الذم ا

))االفضل أن تناديىن اببريت ,بعد  
احلقائق الىت دفعيىن هبا أظننا مل نعد 
غرابء!!((...هو على حق ,جيب أن 
تناديه بدون تعليق....))اشك يف 
ذلك ...لقد أوضحت يف شخص 
مبااليقبل الشك((...))لقد كنت  



وقحة ومتطاولة  
جدا",ايمسرت....ايبريت أان يف غاية  

 السف(( ا
ال ,التتأسفى !!والجيب,كل شئ  ))

قلته صحيح,لكن ..لرتكيزى على  
املستقبل, اليس 

كذالك؟((....))أنت غري ملوم على 
مرض ساندى ((....))اشعر انىن  



املسئول,لوكنت أسعد رمبا مل يصبها  
 هذا املرض((

السعداء..ميرضون .))...
 ايضاط,وسوف تشفى ساندى

فيلهو قال أن \وتتحسن ...د
وجودك يساعدها على سرعة الشفاء  
((...))شكرا"..على كلماتك الرقيقة  

 ...الوعظية,انت فتاة عظيمة ايإميا((



 
تورت خجال",واطرقت براسها تنظر  
اىل جملة فوق حجرها ....ساهلا دون  

توقع ))كيف كانت حياتك قبل 
جميئك هنا؟((...))كانت حياهاكثر 

من   كدرا"وتعاسة
هنا((....))كدروتعاسة ؟...لكنك  

تعشني مثل راهبة يف 



أعيش يف  !!دير!!((...))شبة راهبة 
منزل عجيب مع دستة رجال  

مبتذلني!!((....))من منهم مل تنظرى 
إليه نظرةُ انية...فيما عدا بيل 

ودائما"تتباعدين عنهم ((...ادهشها  
دقة مالحظتة ولكنه رفع حاجبية 

ا,يف الواقع  وقال ))أان أرقبك ايإمي
,حىت أحتيد لك اخلطأ,وتظرين  



حقيقتك !!لكنك خيبت رجائى,مل  
تتعرين أبدا"يف البكني,عندما كنت  
أتخذين ساندى إىل احلديقة ومل 
تنضمى لعماىل وهم يشربون يف  

 (( !!املساء
ماذا كنت ستفعل لو فعلت أان ذلك  )

؟((...))أعيدك حيثما جئت ...بعد  
مل أعد   كارثة......املربية السابقة



ايله من 0أطيق تكرار ذلك((....))
تعسف االتظن ذلك؟...هل كان 

شريكى سيعاقب معى ؟((..هز رأسه 
...وعلقت ))الاعترب ذلك  

عدال"!((...))يف خربيت دائما"املرآه 
إسرتجعت  ...((!!هى الىن تبدأ اللعبه  

كل الاليت شاهدهتن معه وقالت  
حبسم ))الرجال دائما"جييدون املرآه  



 ((  بحثون عنها وتليق هبم الىت ي
))هل هذا غمز وتعريض 

ىب؟((....))حسنا"أان.....((....))أن
ت على حق ,يف السنوات االخرية 
كنت استمتع بلذاتى حيثما أريد 

((..أبعدت عيوهنا خجال",وتشككت  
أن صراحتة بسبب اجهاده وأنه  

سيندم بعد ذلك ....وساد الصمت 



ا  بينهما لفرتة وظنت أنه انم ...وعندم
قامت لتحضري جملة فوق املائدة رأت  

عيونه مفتوحتان....وقالت 
))يدهشىن جلوسك هادائ"طيلة هذا  

أحاول ,فلقد وجدهتا  ))...((!الوقت 
افضل وسيلة لالسرتخاء ((...))هل  
تتعلمت من أحد؟((....))منرجل  

هندى علمىن 



اليوجا((...)))الاستطيع ختيلك 
واقفا"على رأسك مثلهم!((...))مل  

ها ,والرجل اهلندى كان أفعل
طيارا"!!لوتعلمتها رمبا تساعدك يف  
تركيز على اجلوهر((..))مثلما تفعل 

 ..((!!أنت مع ابئعات الزهور
))هن صائدات املشاهري ـواليعنني يل  

شيئا"((....تبدو 



ساخرا"!!((...))فعال"ايعزيزيت ,أان 
ساخر ,كما قلت لك حب املرآه هو 

 شيئا"  عاطفة التلفت هلا ,والتعين يل 
اكثر من الرغبة اجلسدية ((...))لكن  
احلب كان ألدافع العظم إجنازات 
الرجل ((...عارضها ))بل الرغبة  
اجلسدية ,مبجرد أن جيعل الرجل  

نفسه آسريا"للحب يغرق يف أغالل 



العبودية ((...وقف واعتدل ,وذهبت  
 .هي لتقف جبوار النافذة

إقرتح بريت ))ملاذا التذهبني للتجول  
و ,أنت مل تشاهدى املدينة يف ري

((...))لست مستعده  
نفسيا"((...))لو....((..توقفت 

 "ندما
ملح قدوم املمرضة وسأهلا بصوت  



مرتعش ))ساندى؟((...))استيقظت  
نظرت إىل إميا  .وتريد أن تراكم ((

))تريدك أيضا"((...إسرعت إميا وهي  
سعيده لكنها حزنت عندما راهتا 

وها  مستلقاه يف سريرها.سأهلا اب
))تشعرين بتحسن ايصغرييت 

مازلت أشعر ابمل عندما أتنفس ))...((
...مدت يدها إليه ....مىت نعود إىل  



املنزل اياباب ؟((ليس قبل ان تتحسنني  
وتعودي معى ((..أشرق وجهها الربئ  

أببتسامة وجذبت يد أابها على 
خدها ))أحبك اباب ((..))وأان احبك  
((وأرتعشت يده وهو يقبل جبينها 

مهست ))هل إميا هنا ؟((...))أان هنا  
ايحبيبيت ,جيب أن تتحسىن بسرعة أان  

متلهفة عليك ((....))ميكنك أن 



 ...(( تعتين ببااب
أجابتها إميا مبرح ))هذه مهمتك 
,جيب أن تسرتحيى اآلن ,ايعزيزيت 

.سنراك مرة اخرى ((عادوا إىل غرفة  
االنتظار وأوشك النهار على الرحيل 

الساعة اخلامسة  وجاء الدكتور 
والنصف ليبلغهم أن حرارة ساندى 

اخنفظت وهي مازالت انئمة 



واضاف ))ليس أمامكم ماتفعلونة  ...
هنا ...االفضل لكما أن تعودو اىل  

وسأتصل بكمل هناك كلما ,الفندق 
جد جديد ((....تقبلو أقرتاحه  

وعادواىل قصر بالزا مل يطلب بريت  
من إميا العشاء معه ,وعندما عادت 

ىل غرفتها قررت النزول إىل املطعم أ
 ..مل ال ؟ 



ولكنها تراجعت ,وهى تتحري يف 
شخص بريت وجاذبية الىت سحرهتا  
وقالت لو إنضمنت وراء عاطفىت رمبا  
تكون هى رغبة السماء حىت يقلع  

 !!! بريت عن السباق املميت
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 :(( جبل السكر))
 

إميا من أفكارها وخواطرها  إنتهت 
الشاردة على رنني جهاز التلفون  

وخفق قلبها واسرعت لرتد,وإراتحت 
عندما تعرفت على صوت بيل ..قال 



هلا ))إتصلت فقط لالطمئنان عليك  
,حتدثت مع بريت وقال أن ساندى  

فعال",لكنهاصعيفة ))...تتحسن ((
جدا"وهذا يرعبىن!((...))الختايف 

,وهي طفلة   ,دائما"االطفال هكذا
عنيدة (( ..سالت ))كيف تسري 
امورك؟((...))متام بدون وجود  

الريس,ماذا تفعلني؟((...))مرتددة بني  



العشاء يف الغرفة أوالدهاب إىل  
املطعم ؟((...))انزيل ,جيب االختتبأ  
فتاة رقيقة مثلك يف غرفة نومها  
؟((...))أنت رجال السباق  

السيارات أفكاركم دائما"تسري يف  
ه واحد!!((...))دعك من السبا  إجتا

قات , وستكونني خبري((...ضحكت 
))شكرا"على اتصالك ومداعبتك 



لكنك لست هنا ويؤسفىن ذلك  
((..))تقولني ذلك ألنىن  

بعيدا"جدا",لكن لو كنت يف الطابق  
التاىل ألغلقت الباب عليك يف 

وجهى !!((...))أظنك تعتربين فتاة 
  أظنك الحتبني))...رجعية وساذجة ((

,عندما تقعني يف احلب لن  
ترتاجعي((...ظل تعليقه يدور بذهنها  



طويال"حىت بعد إنتهاء احديثهما  
...هل هو على حق ؟ فعال"مل تعش 

قصه حب أبدا",فهي التدري  "أبدا
كيف يكون احلب ...حىت الذين  
تعرفت عليهم يف الكلية الرتبية ,مل 

جيذهبا أحدهم ,لدرجة أهنا خافت من 
للرجال الذي تتمناه عدم عالقاهتا 

أبدا"!!قالت بصوت عال))إذن 



سأظل وحيدة وهذأأفضل من الرضاء  
ابلنصيب !!((...ولكنهل تقنع بذلك  
؟حياة العزوبية وعدم الزواج وإجناب  
أطفال متال"حياهتا ,ايهلا من حياة 

 ...!! تعيسة
تصفحت دليل الفندق لتختار 
مطعما",يضفى عليها البهجة  

ون أبطعمتة ,وإختارت مطعم االماز 



وأطباقة الربازيلية يف افضل أجواء  
حملية ,وقالت ستكون فرصة سيئة لو 
وجدت بريت هناك !!فهومل يدعوها 

على العشاء,حىت ولويف 
منزله...إرتدت فستاهنا احملبب هلا 
,وذهبت إىل املطعم ))االمازون ((  

مل تتخيلة  ,فعال"إمسا"على مسمى 
 أبدا",كان عبارة ممر طويلة ضيقة هبا



مقاعد برازيلية وموائد بظللها  
حشائش طويلة ,وأحد اجلدران 
زجاجية حيث ينساب املاء على  

سطحها,ليجعل النبااتت واحلشائش  
والزهور كما يف القنوات  

متاما"!!عندما إقتيدت إىل مائده 
صغرية ,ابلقرب من اجلدرا  

الزجاجي,وتوقعت أن خدمها لن أتيت  



بسرعة الاهنا إمرآةمبفردها,وهذا  
حيدث عادة يف املطاعم الربطانية  ما

لكنها إندهشت لسرعة جمئ 
اجلرسوانت حوهلا ,وكانت القائمة  
طويلة ورغم وجود ترمجة اجنليزية  
وبعد حماولة للرتكيز عليها طلبت 

منهم أن يرتكوها وحدها حىت ختتار 
...إنصرف إثنني وبقى الثالث جبوارها  



وحاولت أن تتجاهل وجوده ,لكنها  
ظالل على حملت إنعكاس 

القائمةوتضايقت من سلوك اجلرسون  
ورفعت رأسها لتفاجأأنه بريت آدامز  

وارتعشت القائمة يف يدها ,متنت !!
أال يلحظ ذلك وطوهتا يف يدها  

,وقالت ))مساء اخلري مل اتوقع أنك  
ستتناول طعاما"مبكرا"((...))هل هذا 



سبب إسراعك لتجنىب؟((...))كيف  
؟مل استطيع توقع إختارك ألمازون 

نتاول أبدا"عشاء"معا"يف منزلك  
ايمسرت ...بريت ,ومل اجد مربرا"  

ألفرض نفسي عليك جملرد وجودان يف  
نفس الفندق ((...))أذن قررت  

تناول عشاءك مبفردك لتوفرى على  
صحبتك وعناءها ؟...أم غري  



 ذلك؟((
يه ,ال!!كيف تظن ذلك؟إفرتضت  )

أن لك أصدقاء كثريين هنا ,وأردت  
وجودي ((...))مل  إلأفرض عليك 

أشعر ابدا"ابنىن جمرب على مصاحبة  
إمرآه!!لكننا هنا معا"من أجل ساندى  

 ...(( ومعك اشعربسعادة اكثر
أضاف ..))سنختار مائدة أخرى  



((...يف حلظه , انتقلو اإىل مائدة  
أكرب ,يف هناية املطعم, وجاء كبري 

اجلرسوانت ليخدمهم بنفسه ...سأهلا 
((  بريت ))هل طلبت شيئا"؟

...))كنت متحرية يف اختارى, رمبا 
أنت سنختار أفضل مىن ...ال أعرف 
شيئا"عن الطبخ الربزيلي ؟(( ...))هو  
خليط من الطبخ الربتغايل واهلندي 



وغرب افريقيا خمتلف متاما"عن بقية  
بال أمريكا اجلنوبية الىت تتميز خبليط  

 ((  طعامها االسباين واهلندى
ائع  ))غرب افريقيا!!هذا مدهش ور 

!!((...حىت لو تعرفني اترخييك ,يف 
املاضى كان االفارقة يساقون هنا  
عبيدا"هلذه القارة ,والربازيل البلد  
الوحيد الىت بقيت تقافتها وثراثها  



االصيل ,وهلذا ستجدين أطباقا"  
يبدو أنك ))...عجيبة مدهشة (( 

مغرم ابلطعام ((...))الطهى أحد  
هوااييت((...ارتفعت حواجب إميا  

ة ,الطهى هذا جانب خفى من دهش
شخصيته!!....غمغمت ))ال استطيع  

 (( !! ختيلك واقفا"أمام فرن ساخن
))الأفعل ذلك ,أان سريع يف الطهى  



,قانع كفئ وماهر !!((...))متواضع 
أيضا"((....))الاؤمن ابلتواضع وال  

أرى شخصا" يستحقه ((...))أومأت 
...أنت على حق ,أنت تطالنا أبن  

ليس كذلك حنب أنفسنا ,ا
؟((..))هل 

حنن؟((...))طبعا"...حبك جلريانك 
كما حتب لنفسك ((...))وأن مل حنب  



((تالشى صوهتا وهي ترى  ....أنفسنا 
وجهه يتقلص وأدركت اهنا أخطأت 
 طريقها ومشت على سلك مكشوف

!! 
لكن أين؟واضح أن هناك ...حبرية  

أستيا ئة ومنطقة حزينة ملستها 
 ...بكلماهتا داخلة

سرعة ))جيب أن نطلب  قالت ب



عشاءان ,اإلسيصرف املرتدوتيل عنا 
!!((أبعد افكاره السوداءجبهد جهيد  

وقال ))هل تردين تناول حلوم 
؟((....إبتسمت))تقصد انك تريد  

افضل مايف العامل ؟(( 
....))طبعا",والتزعجى من تعليقك  

ماهذا؟((...))هكذا  ))...القادم ((
تفعل النساء  



)))أراك عادة!!((...وإضاف...)
تعودين لطبيعتك القتالية ايإميا , لكنن 

أرفض السماح لك مبشاغبيت وأان  
تناول القائمة وقال  ))...آكل ((

))فانياس رائع هنا , وهو خليط من 
السمك املطهي يف لنب رائب وزيت  

خنيل 
((...))يبدوممتعا"((...))سأطلب 



أيضا"((....وميكننا طلب كاجنا فهي  
حساء الدجاج نبدأ  

 (( ""(...))سأطلب أيضاهبا(
)) أظنك تسافر  

كثريا"؟((..))نعم((...))امل تتشوق 
لالستقرار يف بالد واحد؟((..))أان  
اليقر يل قرار ؟((...تذكرت قدرتة  
على االسرتخاء شعرت انه اليقول  



 ...(("احلقيقة متاما
وصل الطعام ليقطع حديثهما 

احلساء الرائعة الشهية  مؤقتا",تذوقت
وكذلك ابقي االطباق ..بدا بريت  
سعيدا"عندما إمتدحت الطعام  

..وتناولت العصري وهو يقول )) 
يصدرونه اىل اجنلرتا ((...أظنة فوق 
طاقه حمفظىت ((..))لكنه لن يثقل  



كاهل مليونريك عندما 
تقابلينه((...))ماالذى جيعلك تظن  
ذلك ((...))السيت كل الفتيات  

ك ؟((...))كم هو حمزن أن  كذل
تفكر هكذا!!((..هز كتفيه ))على  
االقل املرء يعرف من الذى يالئمه  
((....تذكرت جرحة الدفني الذى  

جيعلة يسخر من كل شئ ألن زوجته  



هجرتة وتركت له طفلة ,فهل هربت 
ألسباب مالية !!((واصل حديثه ))مل 
يكن املا ل هو معيارك فما الذى  

ل ؟((..))لست  تبحثني عنه يف الرج
مل استقربعد((...))إذن فكرى ,واثقة 

((عقد يديه معا على املائده وهو 
يراقبها....قالت يف النهاية ))شعور 
متبادل ,أظن أن الصداقة والتفاهم  



 ضرورية جدا"((...))وليس اجلنس؟(( 
))هذا أيضا",والأظن أن من  
الضرورى التحدث عن ذلك  
وافقة ((...))مل ال؟العالقة اجلسدية املت

هامة للزواج الناجح,بدون التكافؤ 
سيفشل الزواج وتذروه الرايح  

!!((....))أثق يف تفكريك هذا فأنت  
دائما"الترى يف النساء سوى  



رغبتك!!((...))حقا",ورمباأجل غري 
مناسب ملناقشة هذا 

معك((...))أنت الذى طرحت 
املوضوع للنقاش ,يسعدىن االأحتدث  

ئ  يف هذا ((....))وهذا هو الش
الغريب فيك ,معظم النساء الالئى  
عرفتهن حيبني احلديث حوله وحول  
أنفسهن ,لكنك فتاة غامضة سرية 



مثل هنر سيرباي((...))أان الاشبة تلك 
االلفاظ!!...ومل امسع عن هنر سبرياي  
((...))هنر متجمديتدفق وينساب  

مياهه عندما تشرق الشمس  
((ضحكت ملتعة حديثة ))جيب أن 

ميا ...فهو يظهر  تضحكي كثريا"إي
مجالك ((...))أان ممتنة ملدحيك !!رغم  

نفاقة !!((....))ليس نفاقا",أنت  



مجيلة مل املح ذلك إال ليلة مهامجتك  
ىل ,أعىن ذلك حرفيا"!!((...ارجتفت  
وعرفت يف محرة اخلجل ))الختجلى  

مىن ((...))توقف عن مغازليت ايبريت 
فأان الاريد أن تطردىن بيدى طائرة إىل  

لرتا !!((...))سأختلق لك  اجن
عذرا"((...))افضل االتفعل ذلك  

,فلن جيدي ,عموما",العواطف مسألة  



ليست وفق إردة أحد ((...))هل 
أنت عملية دائما"؟((...))أحاول  

ذلك ((...))ايللشفقة ((...))وصل  
اجلرسون ومعه صينية احللوى  

وتفحصتها وداعبها بريت ))أظن أن  
اكهة  اهلوى أييت دائما" بعد الف

ضحكت,وتواصل حديثهما ...((
حىت هناية العشاء حىت قدمت هلم 



القهوة وتطرق هو حبديثة عن ساندى 
))لقد فعلت الكثري مما أشكرك علية 
ايإميا لقد جعلتىن أظهر حىب لساندى  

وهو أخرشئ كنت أريده 
((...))كيف تقول ذلك وهو الذى  
أنقد حياهتا ؟((...))ألن شفاهها  

شئ((...كان  سيتزايد لو حدث ىل 
الكالم على طرف لساهنا لتذكره أن 



ابمكانه االقالع من السباق ,ولكنها  
تذكرت إجابته السابقة, أنه رجل  
 .أسري فكرتة وجيب أن تتقبل ذلك

انظر ايبريت ,أوفقك أن فقدانك  ))
شخص حتبة شئ مميت ,لكن هو 

وحىت اليوم هذا  ..شعورك بعدم احلب  
كان شعور ساندى ...لكنها اآلن 
تعرف أنك هتتم هبا ..لقد رأيت 



طريقة تعلقها بك وتقبيلها يدك  
((....))ولن أدعها تتحكم يف 

حيايت,لقد وصلت إىل قمة السباقات  
بسبب رفضى الى ارتباط أو إلتزام 

عاطفي وأود احلفاظ على ذلك  
((...))الميكن!!لقدتعهدت لساندى  
بذلك ولو تراجعت ونكست وعدك 

مح  رمبا حيدث هلا شئ,ولن تسا



نفسك أبدا"((...))متنيت لومل أستمع  
إليك !!جيب أن ابتعد عنها ((  
فقدت إميا أعصاهبا ))أرفض أن 

حتملىن اللوم على شئ فعلتة بنفسك 
..فأنت بنفسك الذى صممت على  
إحضارها للمستشفى ,ومحلتها طيلة 

الرحلة,مل يبدى شئ افعلة  
((...))بيدك كل شئ ...جعلتيىن  



لذنب كان ا))...أشعر ابلذنب ((
موجودا" فقط جعلتك 

تدركة((...أزاح مقعدة ))لنخرج من  
 .(( هنا,ونذهب إىل املستشفى

تبعتة صامتة ,وهي مقدره سبب 
غضبة وهي تعرف أنة لن يرتاجع عن  
شئ ...هذا املره كانت هناك سيارة  

أخرى يف إنتظارهم ,قادها  



بنفسه..علقت ))ايهلا من سيارة 
فاخرة((...))مل أر احملرك  

د!!((..))مظهرها وشعورى هبا بع
((..))أهكذا تقيم النساء السيارات  
؟((...))بنفس طريقة تقيم الرجال  

للنساء ((...))هل هوايتك  
التلميحات ؟((...))مرة 

اثنية؟((...))تستمتعني إباثريت  



أسفة,لكنك كنت ))...((!!
صرحيا"((..))ليس دائما",لكن 

شيئا"يف شخصيتك جعلين أحدث  
هلا ))أى نوع من  كثريا"((...سا

السيارة تركبني؟((...))الأقود 
السيارات ابدا"((...))متزحني 

!!((..))ابدا",لست حباجة لسيارة 
,أسري مسافة بسيطة إىل املدرسة الىت  



..اعمل هبا ولو أردت الذهاب الاى  
مكان هناك ..املواصالت العامة  

((...))ايلك من فتاة ,قانعة 
ا  ((...قطبت جبينها وتذكرت مهومه
))الداعى لالبتئاس ,أقصد أن 

أمدحك القناعة شئ اندر هذه االايم 
((...))وهل أنت قانع  

؟((..))مايكفيىن للحفاظ على ذاتى  



كما هى ,لسوء احلظ ,معظم النساء  
اليتقبلن االمور على عالهتا ,يريدن 
تغري كل شئ وكل إنسان ...أبجبتة  
أجاب على العديد من االسئلة الىت  

بدأت تشكل صورة تدور خباطرها و 
ملسرية زواجه الفاشل ..واضح ان  
زوجة كاننت تكره إسلوبه يف احلياة 
ولقد قاوم جهودها لتغريه ..طلب 



منها ))االميكنك أن متسكى 
لسانك؟..أان انتظر دفاعك عن بنات  

 ((  جنسك
الميكنىن ,النساء حيببني تغري ))

االشياء فعال"شئله عالقة بغريزة  
..))هذا عذر االمومة على ماأظن ((. 

مقبول وال يفسر شيئا"!!((توقف امام 
االشارة احلمراء ووقفت جبواره سيارة  



صغريةوسقائقها الشباب اهنمك معه  
يف حديث جاد واصال املسريه سألتة 
))على ماذا يشكرك؟((..))الشئ,هو  
ميكانيكى موتوراتويتحدث عن بعض  
التجديدات يف املوديل ((..))لكنة  

الربتغالىي   شكرك فعال",أفهم بعض
!!((..))املؤتورات من تصميمنا  
,فالسباق يكشف مزااي عيوب 



السيارات ,فالسباق ليس جمرد متعه  
فقط كما تعلمني ..حنن جنرب مدى  
سرعة السيارات,وهذيساعدان على  
أتمني السيارات ((...))عندما تقول 
حنن أفهم انك تقصد انك ؟((..هز 
راسة ))بل أقصد حنن ,فريق السباق  

خص له دورة احليوى كل ش
جدا"..ولقد حققت شهريت بفضلهم  



,بدوهنم أان الشئ((..أظمن أن  
سيارت آدامز هى أمن سيارة على  
الطريق ((...))تود أن تكون كذلك  

((...))مؤكدأن أابك فخور بك  
وأان فخوربه ,لقد بدا"شركته ...((

 ...(( ,وحنن نتوسع فيها االن
أطبق الصمت عليها وشردت إميا يف  

طرها ومحدت رهبا على الوصول  خوا



إىل املستشفى هبذه السرعةوجدو  
الدكتور فيلهو يف اللويب وتقدم  

انحيتهما بسرعة ))أخبار سعيدة ,  
ايصديقي ((..وهو يضع يده على 
كتف بريت ))ساندى ,مارأيك؟  

حتسنت وذهب اخلطر ((..))اشرق 
وجه بريت ابلسعادة ,وملعت عيونة 

ت وأصبحت كالذهب املنصهر,وملع



إميا الدموع اىل حتاول حبسها يف 
مآقيها وساله بصوت مرتعش ))هل  
ميكنىن أن أرها ؟((...))رمبا تكون  
انئمة لكن اذهب إليها ((..اجته 
بريت إىل املصعد ,ومل جيده ,قطق 
السلم عدوا"...ظلت إميا مكاهنا , 
لوكانت ساندى مكاهنا فاالفضل ان 
ترتكههى وحدمها ...سأهلا الدكتور 



كنت مع ساندى من فرتة ))هل  
طويلة ؟(())منذأسابيع,لكن حب 
طفلة الحيتاج وقتا"((..))كم هى 

ظلت تثرثر معه حىت عاد  ..حقيقى (( 
بريت ..ومالحمة أكثر راحة مما  

توقعت إميا سأل الطبيب ))مىت تظن  
أن أبمكاننا العودة هبا إىل املنزل  

؟((...))ليس هبذه السرعة !!لكننا 



أن نتأكد من    لن نرتكها حلظة بعد
حتسنها ((نظر بريت إىل إميا ))هل  

تريدن أن تذهيب لرؤيتها؟هى 
مستيقظة ((سأدعها تراتح وأراها  

 (( "غذا
خارج املستشفى ,توقف بريت  

وتلفت حوله,كما لوأنه  
يشاهداملشهد ألول مرة ...مث خطا 



انحيه سيارته مل تنتبه إميا االبعد  
أجتاوزت السيارة الفندق,ولكنه فسر 

))فكرت أن أخدك ملشاهدة هلا 
منظربديع يف ريو,مشهد سياحي 
((...ذهبوا خارج املدينة وبدأوا  

تسلق طريق صاعد للجبل 
ابلسيارة؛كانت اضواء السيارة تشق  
حجب ظالم الليل حىت تواقفوا على  



مرتفع على ميني املدينة ..وقال هلا 
ستشاهدين افضل لوخرجت من )

السيارة ؛لكن أحذرك اجلوعاصف  
..))اليهمىن ((...فتح الباب ((. 

وخرجت,وعلى الفور ندمت الن 
الرايح كادت تطوح هبا ,تطاير  

وتناثر شعرها حول وجهها  ,فستاهنا 
وعادت إىل السيارة,لكن يدان قويتان  



جذبتها من خصرها ومحلتها خلف  
صخرة حتجب الرايح...مل يكن بريت  

مبالغا"عندما قال أنه مشهد اندر  
وسط حبر من   ورائع فاالضواء تسطع

الظالم,حتتهم املدينة,خلفهم جبل  
 ,قمر السكر

أسوديف ضوء القمر ,وعلى قمتة 
مثثال السيد املسيح ابسط ذرعية 



ليبارك املدينة حتته...قالت أبنفاس 
الهثة ))املنظر اليصدق,شكرا"على  
إحضارك ىل هنا((...))يسعدىن ؛لكن 

جيب أن تعودإىل السيارة أنت 
ىل داخل  ترتعشني ((...عادوا إ

السيارة حيث الدفء,وحاولت إميا  
تسوية شعرها املتناثر قال هلا))أتركيه  
هكذا,يعجبىن وهو منثور؛ايهلهمن 



لون غري مألوف هل هو 
طبيهي؟((..))طبعا"((..امسك بشعرة  

بني إصابعه ))مجيل جدا"؛وكذلك 
للحظات ظال ينظران  ..أنت ((

لبعضهما,مل تستطيع معرفة لون عينيه  
افت وشعرت وكأن نظراته  يف ضوء اخل

تستقر يف أعماقها وقال هلا))أمتىن لو  
 (( أظل انظر إليك طيلة اليل



وتالقت الشفاه وقبلها وقال هلا  
))قبليىن ((...))ملاذا ((...))رمبا 

يعجبك ذلك ,القبلة تستحق احملاولة  
((....وتساءلت يف سرها ملاذا أتراجع  

واتباعد؟جمرد قبلة المهىن هلا ,لن  
ا اثر ((...وعندما متادى  يبقى هل

بقبالته حماوال"جتاوز ماهو مسموح 
به...صاحت له ))ال,ايبريت 



ال!!((...)))التعاندى,أان حباجة لك ,
((...شردت خبواطرها هل يظنىن من  

السيدات الالتى يعرفهن  
...الرخيصات !!لقد قال أنه اليؤمن  
ابحلب بل الرغبة فقط!!..))ايلك من 

)أانأصغرمنك طفلة صغرية !!((....)
بثماين سنوات فقط!!((...))لكنىن  
اكرب منك بكثري يف اخلربة ايعذرائى 



كيف عرفت  ))....((!!الصغرية 
!!((...))من سلوكك((...))قد  
يكون مثثيال"((...))يف هذه احلالة  
...(((أعاد املقعد للوارء وامسكت 

هي ابلباب لتفتحه لتهبط من السيارة 
وصاحت ))ال!!((....ضحكثم  ..

أعاد املقعد مكانه....))هل تسخرين  
من خربيت اي إميا ايعذائى الربئة ((أدار  



حمرك السيارة وانطلقت ,وقطعا  
الطريق حتت ستار الصمت حىت  

وصلواالفندق ,ومها يف طريقهما اىل  
املصعد ,فكرت يف كل الفتيات  
يطاردنه,وارتعشت من اإلنفعال  
والغرية ونزلت من املصعد عند  

عندما سار خلفها   طابقها واندهشت
إىل غرفتها حىت اوصلها وقال هلا  



))طابت ليلتك 
ايإميا((...وعاد...ومبجرد أن  

اصبحت مبفردها أسرعت أمام 
املرآه,وقالت :آه ايريب ,ماذا أقول  
هل أحببته هل سيحبىن ؟...القت 
بنفسها فوق السرير وقالت نعم  
أحببته ,حتبه كما هو,وبكت وهي  

وقالت جيب تذفن رأسها يف الوسادة,



أن أعود إىل اجنلرتا, كلما طالت فرتة 
بكائها فلن تنساه بسهوله جيب أن  

ختربه يف الصباح ابحضار مربية غريها  
الهنا سرتحل وقالت لنفسها جيب أال  

أصارحه حبيب؛ومن حسن احلظ  
مبجردأن تتحسن ساندى ستبتعد عن  
طريقها,ولن تتمكن من رؤيته وهو  

 !!وسط عاله



ه حىت لوحاول,لن وقالت لن أمسح ل
يقرتب مىن ,لن يقبلىن بعد ذلك  

أبدأ",وعادة لتغالب نفسها على النوم  
بينما غلبتها دموعها الىت انسابت  

 ...!!"أهنارا
 :( الفصل السادس)

 
 ((  ليلة التنسى))



يف الصباح خرجت لتناول إفطارها يف 
مطعم الفندق ؛وبد ات أصغر  

كثريا",كان شعرها الكث الالمع  
ملمة شريط حريري ابيض  منسدال"يل

...ونظرت لنفسها يف املرآة املصعد  
وتذكرت تصرفها أمس مع بريت مثل  
ثلميذات املدارس أنتهنت من تناول 
فنجان قهوهتا الثاين ,وجاء بريت  



لينضم هلا ,بدا مسرتحيا",وجهه 
مشرق,عيناه المتعتان,رغم أنه مل ينم  
!!....إبتسم ))صباح اخلري ,منت  

,شكرا"((...))وأان جيدا"((...))نعم
أيضا"((..قالت مبرح زائد ))رمبا  
ألنك مثل مهدئ العصابك 

((...))مهدء رائع;(!!أمتىن االأحرم  
منه؟((...صبت لنفسها فنجان قهوة  



وقالت ))الن يندهش أصدقاك عندما 
تقابلهم ؟((...))لست مستعدا"وحىت 

ولو...((توقف مقطبا"وأضاف  
ك ))وحىت لو قابلتهم,فأان أفضل رؤيت

أنت ,صحبتك ترحيين 
ايإميا,واليصيبىن امللل((...))إذن 

جبرد أن  ..يسعدىن لعشاء معك ((
نطقتها ندمت الهنا نكث عهدها مع 



نفسها ليلة امس...لكن من ذا الذى  
يركن إىل احلكمة عندما يكون  

احلب !...رد ))أشك  غارقا"يف
سأذهب إىل املستشفى هذا الصباح  
,هناك مكاملات خارجية سأقوم هبا  

,لكن بعد الغداء سأكرس نفسى لك  
حىت تشاهدي أماكن أخرى من ريو  
((...))هل قررت أن جتعلىن سائحة  



بل لنقل أنىن الأريدك أن  ))....((!!
تعودي شاكية من عدم رؤيتك شئ يف 

دث إليها  الربازيل ((...كان يتح
بتلقائية عن عودهتا إىل اجنلرتا وهذا  

يذكر ابلفارق بينهما وبني عاطفتها ,مل 
تتحرك عواطفه ,هى تعيش فوق  

قضت بقية اليوم .......فوهة بركان 
يف زايرة ساندى الىت ثرثرت معها  



واسعدها أن تقرأء إميا هلا ...وتكررت  
زايرت املمرضات واالطباء هلا مما  

مام وداعبتها إميا  اسعدها هذا االهت
))عندما حيني موعد عودتك للمنزل 

سيكون تدليلهم لك قد 
افسدك((....))هذا يعتمد على 

الدكتور فيلهو...بعد اسبوع حسب 
لن يرتكىن اباب وال ))....تفكريي ((



 انت قبل عودتى,اليس كذلك؟(( 
 

))ابلتاكيد لن اتركك,لكن أبوك رمبا  
يرتكنا ,تعرفني كم هو مشغول  

نة وعدىن ابلبقاء معى ((...لك
,لوتركىن ,سأعمل له فضيحة,كما 

كانت أمي تفعل ,كانت 
((قاطعتها إميا ))مهال",كنت ....



أقرالك قصة بقى نصفها 
((...إسندت الطفلة بظرها على  

الوسادة ,وبدت سعيدة جدا" وهى  
تستمع لقصة :طرزانوالفتاة الغابة  

حىت الثالثة مل يصل بريت؛ وجاء  ...((
لفافات المعة وضعها  وهو مممل ب

على سرير إبنتة الىت سألته ))هل كل 
هذا ىل اياباب؟((...))إن مل تكن 



شقية!!((....قهقهت ساندى وبدأت  
تفتح اللفافات وتعبت وتركتها الميا  
,وعندما شاهدت اهلدااي صاحت يف 
فرح وسعادة وهي ترى اهلدااي :كتب 
ألعاب ,أدوات رسم وكمبيوتر صغري  

ا بينهما ..غمغم  ...وتوزعت نظراهت 
الميا ))هكذا هم االطفال الصرب هلم  

واليعرفون كيف يستمتعون 



ابلسعادة((....قالت إميا يف سرها  
,ايريب ماذا سيحدث ىل ؟ايريب 

الجتعلين أحب هذا الرجل اكثر من  
طاقىت على إحتماله فلن أيتى من  

وراء ذلك خري...أان الشئ ابلنسبة له 
رها  ,لن حيبىن ...قطع صوتة خواط

))ألقى جولة مشاهداتك لكن  
أتكدى من العودة الفندق لنتعش  



معا"((....كما لو كانت نست !! 
وتظاهرت هبذوء التشعربه ,قبلت 

جبني ساندى وخدودها.ساهلا ))الن  
أحصل على قبلة ايضا"؟((إبتسمت  

إميا ومرت أمامه؛لكن ساندى  
أمسكت يدها وقالت ))جيب أن  

تقبلي اباب,جيب 
))!!....:cool:  حركاااات هذاء



اجليل من الصغار صارو يفهمون  
احسن من الكبار  

 ههههههههههههههههه 
كان السائق يف انتظارها قام بدور  
املرشد السياحي هلا يف جولة حول  
املدينة احلديثة ,الىت يتجاوز فيها  

غاابت احلديد واالمسنت ومنتزهات  
االشجار اخلضراء والكواخ ,وكلما 



لكن أفخمها  تلفت املرء يرى كنيسة 
كنيسة ساوفا نسيسكو حيث  

الواجهة مزينة بنحت يدوي وحمالة 
ابلذهب ,لكن موقع املدينة أفضل 
من املدينة ذاهتا ,اخلليج احمليط هبا 
,احمليط املرتامي ,واجلبال املغطاة 

 ابشجار رائعة 
مل يسعفها الوقت ملشاهدة متاحف 



عديدة لتستمتع دائما"مبشاهدهتا 
ب بدال" من  ,ولكنها قررت الذها

ذلك إىل حديقة النبااتت وهى افضل 
حديقة يف العامل ,حيث تغطى 
أشجارالنخيل مساحة مرتا فيه  
اليطاهلا البصر ...الزهور املائية  

,بعضاها طويل جدا",والنبااتت املائية 
مائدة األمساك والفرشات ..عادت 



ليقودها السائق لتشاهد مثتال السيد  
املسيح فوق قمة جبل قمع 

ر.....عندما وقفت امامه  السك
,شردت يف االرقام الىت يقوهلا هلا  

 120السائق:ارتفاع الثمثال 
قدم,كل ذراع من ذرعية املمدودة  
يزن ثالثني طنا",وزن الثمثال يزن  

 ..... على املائة



كانت الشمس على وشك 
الغروب,ومها يف طريق العودة إىل  

املدينة ,طلبت من السائق مشاهدتة  
ث االكواخ اخلشبية  حي الفقراء حي

والعشش والشوارع غري املمهدة 
واملياة غري النظيفة,حيث يعيش  
نصف سكان العاصمة ويذهبون 

للعمل يف افخم الفنادق   "يوميا



واملنازل الىت يقمن خبدمتها ,ويف هناية 
كل ليلة يعودون إىل جحور 

الفقر...وهى عائدة إىل الفندق ظلت  
منزعجة مماشاهدته من بؤس  

داله الفندق بفخامته مثل  وفقر...ب
سائح وسط فقراء !!ايله من عامل ملئ 
ابملشاكل وجيب تسويتها واإلإنفجرت  
بركني الغضب ....تالشت مهومها  



الداخلية جبوار مشاهدته من تناقض 
بني الغىن والثراء الفاحش والفر  

وحتريت يف ...والبؤس الفضيع 
مستقبلها كيف سيكون؟وقالت ملاذا  

االهنة والازعج الامتتع بلحظىت  
نفسى ابلتفكري يف الغد؟كانت تستعد 
للنزول ملقابلة بريت عندما جاء أحد 
الصبية بباقة ورد الليالك ذى الراحة  



النفاذة ,وعلقت وردة,عندما حملها 
بريت ملعت عيونه مما أرضاها  
كثريا"وإبتسمت له بثقة وسالتة

أفرتض أنك تفهم لغة )
الزهور؟((...))تستخدين ذكائك !! 
أشعر اآلن مبعىن ؟البنفسج الوسيط  
بني عنف الليالك وسجن الزهور  

!!((أخذها إىل مطعمىعلى الشاطئ  



 عن العاصمة ريو أبميال قليلة "بعيدا
, 

عندما ذخلوا املطعم تعرف علية 
كثريون,وجاء املرتدوتيل ليقودهم إىل  

مائدة يف أفضل موقع يطل على  
الساحل ؛وحياهم بزجاجة عصري  

طعم ....أزعجها اهنم  كهدية من امل
حمط االنظار اجلميع,وملح بريت  



إضظرب ها وقال ))رمبا كان جيب أن  
نذهب إىل مكان اكثر  

بعدا"((...اليهم ,أينما سنذهب  
سيتعرف عليك الناس ؛واضح أن  
ابطال السباقات واخليول هلم شهرة 
عاملية !!((...))شكرا"؛لقد أدرت  
رأسي ابلغرور!!((...))ضحكت  

..ومها يف منتصف  ))أسفة ((. 



جدهبا ,وجبتهم,الىت أختارها بريت 
انحية صالة الرقص ,واضطربت  

لقلقها من العيون الىت تراقبها حوهلم  
وإعتذرت له ))لست مضادة على  
أكون حتت رقابه كل تلك العيون  

((...))إنسى وركزى معى ((...بدأت 
تدرجييا" تشعر ابالسرتخاء ومهس هلا  

))هذا أفضل,جتيدين الرقص  



((...))حتاول إاثريت مرة اثنية 
!!((...))هل يغضبك كالمي 

ملاذا يدهشك؟أنت رجل ))...((!!
مشهور ايبريت العامل كل حتت 
قدميك,والفيات على جانبيك 

!!((...))أخ !!تستمتعني 
بذلك!!((..))التقل أنىن  

جرحتك!!((...))بل أدميت قلب 



((...))أسفة؛لكن ...أان مضطربة 
انحية الفراندة  جذهبا  ))...أالن ((

وجلست أميا على مقعد وأغمضت 
عيوهنا ونصحها ))تنفسي ببطء  
وعمق ...واضح أن ....تؤثر  

عليك((...))رمباألنىن مل أتناول اى  
طعام,مل أتناول غذائى 

((...))ملاذا؟((...))مل تكن ساندى  



جيب  ))...تريدين أن اتركها ((
االتدعى ساندى تستحوذ عليك 

,لكنها   ((...))هى التفعل ذلك
مازلت مريضة ومل أرد أغضاهبا وتركها  
من اجل الغذاء ((...))حتبينها؛أليس  

كذلك؟((...))أحب االطفال 
عموما"((...))والكبار؟((...))بعضه 

م؛بوجه عام اليستحقون احلب  



((...))وهل أان كذلك؟((...))عندما  
 .(( تثريا املتاعب

))أريد املزيد من املتاعب معك 
هيا لنتهى من  ((...وقف قائال")) 

علق قائال"ومها يشرابن ...العشاء ((
القهوة ))يدهشىن أن فتاة مجيلة  

عمرى ثالثة ))...مثلك مل تتزوج ((
وعشرين فقط ,اريد عمل الكثري قبل 



لقد تزوجت ))...أن اقبل نفسي ((
وعمري واحد وعشرين  

عاما"((..))هذا عمر صغري ابلنسبة  
أى عمر هو صغري  ))...للرجل ((

للرجل !!خصوصا"يف مهنىت   ابلنسبة
ملاذا؟((...))ألهنا حياة مكدرة  ))...((

للزوجة خصوصا" عندما تنجب 
أطفال ,حيث جيب أن ترتكهم خلف  



ظهرها لو أردت أن تكون جبوار  
اليشغل  ,زوجها ((...))لكن السباق 

كل وقتك,اليس كذلك  
؟((..))تستغرق ستة أشهر,وراب أكثر  

  وحىت ولو إختارت الزوجة القاء يف
املنزل ستظل حتت زوجها على تغري  

مهنتة((...))سالتة ))كم من 
الزوجات جنحن ؟((...))جمرد نسبة 



ضئيلة ((..ميكنها تصديقه,الن  
السباق وتستحوذ على من ميارسه  
ومن الصعب االقالع عنه...سأهلا 
بريت ))لكن ملاذا نتحدث عن 
السباق؟افضل التحدث عنك 

((...إحتجت ))لن تستمتع ,ايلك 
ن رجل متعدد املزاج ومتقلب م

((...))لن يوافقك كتاب السباقات  



إن يطلقون علي آدامز اآلىل  
!!((...))ليس كثريا"((...))إذن 
التستغفلني نفسك ,أان فقط 

جدا"ايإميا,التنسى  
فعال",تسجن وتكتم 00ذلك((...

عواطفك أدركت ذلك أآلن,لكن 
ساندى هى الىت فتحت مغاليق 

غالقها عاطفتك ((...))سأعيد إ



((...))مشاعرك حنو ساندى لن  
تسمح لك ((هز رأسه ))لو استطعت  
التمسك بزواجىت إلني ,ىستطت فعل 
نفس الشئ مع إبنىت ((...))متسكها 

حبزم ؟((...))افعل ماريد ه,لقد 
أحالت إلني حيايت إىل جحيم بسبب 
السباق((...))هذا خمتلف ,النك مل  
ترد أن تقلع عن السباق من اجلها  



ىن أن افهم ذلك ((...))ميكنك  ,ميكن
أن تفهمى ؟((....))ابلتاكيد ,على  

االقل كانت تعرف مهنتك قبل 
الزواج!!((...))ماذا تعنني؟االتعرفني  
أن بنات جنسك متشاهبات ايإميا  

!...املرأه حتب أن أتخذا الرجل على  
عالته وتنصب نفسها إستاذه عليه 

,مبجرد أن تصبح زوجته تقرر  



ريت إميا من نفسها  تغيريه!!!((..حت
وتساءلت هل كنت سأفعل نفس  
الشئ لوتزوجت بريت ,آم كانت  
سرتضى بتكريسه حلياته للسباقات  

 ...ومل تصل االجابة(( 
عادو يف صمت؛وأشار اليها ))أنت  
يف غاية اهلدوء ((...))وانت الحتب 

هذا اليوفق املرأه ))...الثرثرة ((



غالبا"من الثرثرة((...))بريت البائس  
و أنك غري حمظوظ يف فتاتك  ,يبد

 (( الالتى إعتدت مقابلتهن
))هل أنت أذكى  

منهن!!((...))أذكى؟((...))يف  
التظاهر((...ذهلت لتعليقة))سأخاطر 
بتكرار كالمي وأقول أنك خمطئ يف  
تقيميك لالشخاص ((..))أسف  



جيب إال اسخر منك !!((دخلوا  ,
الفندق وتركو السيارة الحد العمال 

)رمبا سأعود إىل  وابلغها بريت )
مورتواللعده أايم ,لكنىن سأرجع 

العود ساندى للمنزل 
ستغضبىلرحيلك ))....((

((...))وأنت؟(( ...))أنت مل ترحل 
بعد ((...))ايهلا من إجابه غامضة  



((...))وأان حمرية((...))طبعا"سأفتقدك
ايضا"((...قدمت موظفة االستقبال  
رسالة هلما ,وقرأها ))بيل يريدين أن  
اتصل بة ,الأدري ملاذا ؟لقد حتدثت  

 (( !معه منذو ساعات ؟
))رمبا سيارتك تفتقدك!!((...هبطت  
عند طابقها واندها ))دائما"هتربني  

فكرت وهى تصل غرفتها ...((



,الليلة وقت مسروق من العمر  
ا طيلة حياهتا لكن ليلة  التنسا ه

واحدة تكفى ..لكن ابلنسبة كان 
العكس متاما",وجيب أن توضح له  

عدم رغبتها يف مقابلتة ـ رغم جاذبيته 
هلا ,لكنه أمحق وستكون أمحق منه لو  
إنتظرت منه املزيد ,فهى التعىن له  

أكثر من كوهنا شخصية مسلية عابرة 



حقا",من السهل عليها تقبل أي  ...
تقع يف فخاخة أسرية  شئ لكن أن

 .....حبة بني خمالبة ,هذا ماال تطيقة
 

 :( الفصل السابع
 

 :أخلطوبة(())
عندما راته إميا يف اليوم التايل أدركت  



أن هناك شئ قد حدث ,كانت 
عيونه مرهقة ,اكثراصفرارا" من لوهنما 
البين ,رمبا ما اخربه به بيل ليلة أمس  
كان خربا"حمزان"؛ وعندما إتتحى هبا 
جانب يف الشرفة قال هلا: أسرة إلني  

أبوها وامها وشقيقتها هنا يف ريو  
,حاولو االتصال يب يف مورتوال ليلة 

امس وهذا سبب أتصال بيل ؛ليبلغن 



أين هم ؟((...))من حسن حظك 
انك موجود ((...))صحح هلا ))حظ 
سئ ؛أان الاراتح هلم أبدا"((...))امل  
تتصل هبم حىت االن ؟((...))نعم  

نهم ينتهزون وجودهم لقضاء  ؛أظ
عطلتهم لرؤية ساندى 

ايضا"....وقلدهم بصوت مبحوح 
حفيدتنا الغالية !!.....منذ وفاة إيلني  



حياولون أخذ ساندى لتعيش معهم 
منذيومني خطرت هلا فكرة  ....((

فهذا أفضل بديل من إدخاهلا مدرسة  
 ....داخلية 

))لوقرأت مالحمم كما هى ؛إذن  
حيدث ((...))مل  االجابة هى ال,لن 

ال؟((...))ال...الن املربرالوحيد 
لرغبتهم هو إستخدامها كوسيلة  



للتعايش من ورثها إببتزازي  
((...))الأوافقك((...))أنت يف 
منتهى الرباءة!!لوحدث يل شئ 

ساندى هى الوريثة الوحيدة يل ,ولذا 
ستوضع حتت وصاية من يرعاها مهما  

كان وهلذا يريد أصهاري أخذهم 
((...))لكن لو أى شئ  عندهم 

...اقصد ((توقفت إميا  



لوحدث يب شئ ستظل ))...((...
ساندى يف املدرسة الداخلية 
...وتقضي أجازهتا مع أيب  

((...))الست قاسيا" مع جدها 
المها؟فهم عائلتها يف النهاية  

و....((....قاطعها غاضبا"))والدم 
لن يصبح ماء !!ان كان هذا  

 (( ماتقصني ,الجدوى للمناقشة



ردت ؟إميا ))أنت حتاور نفسك  
ولست هذه مناقشة ,على االقل 
تظهر كراهيتك الهل زوجتك (( 

..))ستكونني رأئك بنفسك خالل 
نصف ساعة ..عندما خيربهم بيل 

سيجيئون لالقامة هنا من  ,مبكاىن 
اليوم ((..))هل يعرفون أن ساندى  
مريضة؟((...))أخربهم بيل بذلك  



يفعل ذلك  أيضا"((حزنت أميا النه مل 
من تلقاء نفسة..بصرف النظرعن  

كراهيته هلم ؛فمن حقهم أن  
يعرفوا...قال هلا متحفظا"))الحتكمى  
على كالمى حىت تقابليهم لو ظللت  

الأشك ,متمسكة برأيك انىن قاسى 
انك ستقولني ذلك  

صراحة!!((..عادت أميا اىل غرفتها  



...جاء آل بروكتورز,بدا بريت 
ا أن  ساخرا"مشمئزا" وأدركت أمي

كراهيتة هلم اعمق بكثري من رغبتهم  
أخذ ساندى حبوزهتم؛فهل كراهيتة هلم 

بسبب اتملة من زواجه الفاشل  
؟....امل الذى تزايدت مرارتة داخله  
بعد وفاة زوجتة؟كم تتمىن أميا أن  

 !! تعرف احلكاية بتفاصيلها كاملة



إتصل هبا بريت يطلب منها اإلنظمام 
بت وهى  له يف الشرفة العلوية...ذه

مضطربة ملقابلة أصهاره ,وحملتهم  
حول مائدة جبوار محام 

السباحه,وتعرفت على الرجل العجوز  
وزوجتة مبالبسهم االنيقة 

....واندهشتذاهلة من مجال إبنتهم  
الصغرية الشقراء كاهنا نسخة من  



شقيقتها الراحلة ...قام 
ابلتعارف؛وجذب مقعدا إلميا لتجلس  

رسون  جبواره ...وعندما أحضر اجل
القهوة,ومل حياول بريت صبها,وكذلك 
أصهاره ,إضطرت إميا للقيام بواجب  
الضيافة وتضايقت من سلوكه غري 

الكرمي ورمقته بنظره 
حادة....واصلت محاته حديثها  



))مازلت أعتقد بضرورة أن تعيش  
ساندى معنا مبجرد أن تتحسن  

صحتها ((...رد بريت بربود ))ال 
ى يف  أوافقك ؛فهى سعيدة جدا"مع

مريتوال((...واصل محاه ))طاملا يشبه 
زوجتة بقامته املديدة النحيلة وكأنه  
شقيقها ))طاملا كنت موجودا",لكن  
كيف تكون سعيدة عندما ترحل 



بعيدا"وترتكها يف رعاية غرابء  
؟((....رد بريت ))هى التعترب إميا  

وعلى الفور تركت ...غريبة عنها ((
اته عيون الثالثة عليها ....وجهت مح
سؤاهلا إىل إميا ))االتعتقدين اهنا  

ستكون اكثر سعادة يف مناخ اكثر  
حرارة ودفئا"؟((...))يبدو اهنا تنتعش 
وتزدهر يف مناخ حار ((...لكن هذا 



هو فصل الشتاء الربازيلي,لكن  
الصيف عندهم الحيتمل ((...رد  

بريت))وهلذا سأدخلها مدرسة داخلية 
هى صغرية ))...يف اجنلرتا ((

على املدرسة الدخلية,لو أردت  جدا"
فلماذا  ,االتتوىل مسؤليتها بنفسك 

الترتكها تعيش معنا؟الأفهم سبب  
قسوتك معنا...هي حفيدتنا الوحيدة  



اىل حنبها ((...مل يقل بريت  
شيئا",وعندما طالت فرتة الصمت  
إقرتبت إميا من إبنتهم الصغرية ومل 

جتدها مجيلة كما حملتها عن بعد,عيوهنا 
التستقر نظراهتا ضيقة ,و 

!!سالتها))هل هذه زايرتك االوىل  
للربازيل ؟((...))جيئت هنا ثالثه  
أعوام عندما كانت ألني على قيد 



 احلياة(( 
))أذن تعرفني مريتوال((...))ماذا  

عنها؛امل تصايب ابمللل القاتل  
هنا؟((...))آه,ال,أحبها...املناظر 
مجيلة هنا((....))هكذا فهى تشبة  

ميكن أن يتحمل أى  املستقات وال 
....دفه احلديث ))اىل مىت ستبقني  

هنا؟((...))لست واثقة ,رمبا  



شهرا"((حملت إميا بريت يتابع احلوار  
وينظر غلى الفتاة نظرة ابردة..وقال  
هلا ))طاملا تكرهني مورتوال هكذا ,لن 
أدعوكم لزايرهتا!!املشاهدهنا يف ريو  

 (( أمجل
تدخلت محاته ))لسنا هنا لقضاء  

زة ,كما تعرف ؛جئنا فقط لرؤية  أجا
ساندى ...مل أصدق عندما أبلغىن  



بيل كم هى مريضة,وأنك مل تتمكن 
من إبلغنا ..((...))لقد مرضت منذ 
يومني فقط ..ومل يكن هناك مربر  

الزعاجكم ..وأنتم يف اقصى الدنيا  
بعيدين عنا ؛ابالضافه ليس هناك  
ماميكنكم القيام به ((...))كان  

ئ أبسرع ماميكن ,جملرد أن  إبكاننا اجملي
تكون جبوارها!!فعال",ايبريت 



,أحياان"تكون بال قلب ,..االتفهم أن  
ساندى هى الوحيدة الىت بقيت لنا  

 من أيلني ؟((
مسحت السيدة عيوهنا مبنديلها  

))مازلت الاصدق أن أيلني ماتت  
كانت شابة متدفقة احليوية ولو  

اظهرت تفهما" اكثر معها  
)الاود أن اانقش ,لكانت....((...)



حيايت الزوجية!!((...وضع فنجانه 
بعنف على املائدة ))نبش املاضى لن  
يفيد أحدا"ولوكانت رؤيتكم ىل جتسد 
لكم ذكرايت مؤملة ؛فاالفضل لكم  
أن تتبتعدوا عىن .....وأزاح مقعدة  
إىل الوراء ووقف ....لو ارمت رؤيه  
ساندى االفضل أن نذهب اآلن 

سرعة وتنام ؛وابملناسبة هي تتعب ب



كثريا"((وقفت محاته السيدة بروكتور 
))لن نبقى جبوارها اكثر من دقائق  

قليلة ((مل تكن السيدة طويلة  
جدا",بل رشيقة أنيقة واضافت قائلة  
البنتها ))االفضل أن الاتيت معنا اليوم  
ايدايان (( هزت كتفيها ))وهوكذلك 
((وإنصرف اجلميع ومل يطلب بريت  

م ...وفكرت من إميا الذهاب معه 



أبسى ايله من رجل !!هل يتوقع مىن  
البقاء لتسلية أخت زوجتة الرحلة  
؟لكنها أبعدت الفكرة عن ذهنها  
,الن دايان بروكتور النحيلة االنيقة 
مثل أمها تبدو اكثر من متمكنة  
لالهتمام بنفسها....سألتها دايان 

))منذمىت وانت مع بريت  
 ...:!!((...:لقافة



مندهش:...))هذه ))سبعة اسابيع ((:
فرتة كافية لتصبح شهر عسل يف  

مكر:...مل تدرك إميا  :((!!حياة بريت 
غمزها مباشره وعندما فهمت 

غمزات وملزات دايان مل تسيطر على 
أان مربية ))....:mad:أعصاهبا

ساندى ,كما مسعت متاما",وسأرعها 
حىت دخوهلا املدرسة يف 



اجنلرتا((....))اليبدو عليك أنك  
...))أان مدرسة يف مدرسة مربية ((.

حضانة ,وأخذت أجازة ستة اشهر  
((...))أتذكر أن ساندى طفلة شقية  

عنيدة((...)))وجدهتا يف منتهى 
السهولة ((دافعت إميا عن ساندى  

كأسد يدافع عن عرينة ,وهزت دايان 
كتفيها مرة اثنية وأشارت للجرسون  



ليقدم هلا املزيد من القهوة...وعندما  
تنصرف ,أمسكتها يد   حاولت إميا أن

دايان الصغرية ))التنصرىف ,اكره 
اجللوس مبفردي((..))الاظن هناك  
شئكان ميكن ان نتبادل احلديث  
حوله ((....))آهياعزيزيت ,هل  

تضايقت النىن ظننتك آخر رفيقات 
مل اقصد أن اكون وقحة بل  ...بريت 



ببساطة النك فتاة رقيقة وإفرتضت 
فني  ....حسنا"؛أان واثقة انك تعر 

إسلوب حياة بريت جيدا",وهذا هو  
السبب يف اعتقاد البعض أن اى فتاة  
يف منزله جزء من حياته ((...ردت 

إميا جبفاء ))منزل السيد آدامز  
متحفظجدا"((...))مادخل هذا  

حبديثي !!...دائما"هو غري موجود يف  



منزلة ومن النادر أن تراه ساندى  
((...أكدت هلا إميا يف ذهنها الفرتة  

اضره ))هو أب يف منتهى احلنان احل
والرعاية البنتة !!((....))دعك من 
هذا!!هو رجل وسيم سافل اليهتم 
االبنسة!,وتوقفت وتنهدت أبسى 

))عندى اجلراة الاقول ماكان ينبغي 
أن احتدث معك هبذا االسلوب ,لكن  



كيف يكون ,شعورك جتاه رجل 
تسبب يف موت شقيقتك 
لفور  ؟((...ارتعشت يدا إميا وعلى ا 

شبكت يديها معا"))أفضل عدم  
التحدث ...عن خمدومي إن مل 

يضايقك ((...واصلت دايان حديثها 
))لقد تسبب يف موهتا كما 

تعرفني,ماكانت متوت لو كان  



زوجا"حمرتما"..وهلذانريد أن تعيش 
ساندى معنا لنبعدها عن أتثريه 
((....))لوقالت دايان هذا منذ 

ن اآلن لك,عدةأايم رمبا صدقتها إميا 
,بعد أن راءت بريت يهدهد الطفلة  
بني ذراعية فهى التطيق مساع هذا  

املزاعم....رغم انه سيدخلها مدرسة 
داخلية ,ليس النه الحيبها ,بل النه  



 حيب السباق متعتة الكربى يف احلياة
.... 

واصلت دايان حديث مزاعمها  
))اعرف أن بريت غاضب منا الننا 

ا"من جئنا هنا ,النه مازال مذعور 
احتمال فضحنا له ,ولن يصبح  

صورته العامة حمببة لو عرف الناس 
أنه قاتل !!((إنفجرت إميا  



))فعال"..ال..اطيق مساع هذا  
!!((...))لكن ستسمعني ..لوكنت  
هتتمني بساندى وسالمتها ,لقد قتل 
إلني ابلتاكيد كما لو أنه هو الذى  

حطم الطائرة الىت أقلعت 
هبا((...))هذا شئ فظيع 

(((...))لكنه حقيقي ...مبجرد أن !!
إقتنعت إلني أنه اليهتم هبا ,بل  



يكرهها يف الواقع ,أتكدت أهنا 
التطيق احلياة معه ((..إمتألت عيوهنا  
ابلدموع ))أنت مل تعرفني أخىت أبدا" 
لذا لن تفهمي كيف كانت ؛كانت 
رائعة اجلمال متدفقة احليوية ؛عندما  

تدخل أى مكان يشع كل شئ ابحلياة  
..وهلذا وقع بريت منبهرا"هبا 

طبعا",من أول لقاء ((كانت كل 



كلمة خنجرا"ينغرس يف قلب إميا  
,وجاهدت لتقوم أملها ؛إلني ماتت وال  

 ... يصح أن تغار منها
مهست))أفضل أن تقويل  

شيئا"((..استطردت دايان ))أتذكر  
إلني متحفظة ,لقد صدمها ..كان 
ذلكعندما هجرها بريت أول مرة 

 إعقدان إهنا ستقتل نفسها  ...ايريب



لكن ...امل هتجره أختك ...((!
؟((...))هذا بعد ذلك أبعوم ,بعد 

زواجهم إسرتجع ماحدث بعد 
خطوبتهم,فجاة قرر بريت أنه مل يعد 

 (( حيبها ؛وهجرها
))الجرميه يف ذلك ((...))عندما  
ينطر خطيبك طفال"منك؟((...مل  
ختفى إميا صدمتها ؛أن تعيش مع  



ره هذا أمر,أماهجرها  شخص مث هتج
وهي حامل هذا أمر خمتلف 

))لكنهم تزوجوا يف النهاية  !!
((...))كان مضطرا"لذلك  

واإلحدثت له فضيحة إعالمية ...يف  
البداية طلب من إلني أن جتهض  

نفسها؛وعندما رفضت عرض عليها 
مبلغ ضخم لتبتعد عنه هبدوء وترتكه 



لشأنة ,وعندما تدخل الولدين وهدده  
...وافق على الزواج  إيب بفضحه

((....أوضح هلا كالم دايان 
جانبا"جديدا"من زواج بريت ,ورغم 
ذلك خفف من مشاعر غريهتا النه مل 
يكن حيب إلني ,لكن كالمها اظهره 
يف صوره بغيضة ..طبعا",رمبا كان 

يريد جمرد عالقةعابرة؛بينما تعمدت 



إلني أن حتمل منة لتجربة على زواجها  
عليها  ؛وعلى اى حال اللوم

معا"...واصلت دايان حديثها ))كنت  
اعتقد أن اخىت تزوجتة حتت أتثري 
فكرهتا ,أنه مبجرد ميالد الطفلة  

سيتقرو هبدواء...كم هو مضحك 
!!لكنة إستمر كأنه شيئا"مل  

حيدث؛وكأنه مل يتزوج ...يرتكها 



وحدها السابيع ,وحىت عندما يكون  
يف املنزل,اليهتم وال يلتفت اليها أو  

لطفلة ))غاص قلب إميا  إىل ا 
وتساءلت ماذا مبقدوها أن تقول  
؟...))شقيقتك توفيت ايآنسة 

 بروكتور ونبش املاضى لن 
يفيد أحد((...))فقط يذكران مبواصلة  

الصراع من أجل ساندى 



كان  !!((....))لكنه حيبها 
ابئسا"هلوعا"عندما مرضت 

شعوابلذنب!!((...))أايماكاان ))....((
نفجرت دايان لسبب,هذا....((. ...إ

يعرف كم كانت إلني تكره سباقاته  ))
رغم أنه مل يقلع عنها ,وبصراحه أظن  

أنه تعمدا إيذائها وجعلها تعاين  
,وابلتاىل ,طبعا",مل تطيق العذاب  



لكنها تركت طفلتها  )))...وهجرته ((
أيضا"((دافعت دايان عن 

أختها))أيسا"وملال",كانت تظن اهنا  
رمبا تعيدله  لواجربته على رعاية الطفلة 

عقلة ,لكن ذلك مل يغري من اسلوب  
حياته ؛مازال ...((...))من فضلك 
آينسة بروكتور ,الأريد التدخل يف 

خالفاتكم العائلية مع السيد 



آدامز...وآلن لو تسمحني ىل  
....((وقفت إميا وسارت بعيدا"ببطء  

 ... حىت خرجت من الفندق
كانت اعصاهبا مشتعلة ,وقطعت إميا  

ميل مث توقفت تتطلع    مسافة ربع
وتشاهد املنظر احمليط هبا ,الرمل  

االبيض ,مياه البحر الزرقاء والسماء  
واجلو احلار ,وقالت من ,الصافية 



اجلنون املشى يف هذا احلر!!...وهي  
تواصل خطواهتا تكنت لو نست كل  
ما قالتة دايان,ومزاعم إهتامتها ضد 

 ,بريت الىت الميكن جتاهلها
تستطيعتخيل إلني جالسة وحيدة فهى 

طيلة اليل ,ليلة إثر آخرى,بينما  
بريت يستمتع بسهراته مع  

اصدقاءه...هذا هي احلياة الىت يتمتع 



هبا ؛ورغم أنه متحفظ طيلة االايم 
القليلة املاضية فمن احلماقة االتفهم 
أهنا ليست اكثر من سلوك أب قلق  

 ...على طفلتة
عندما عادت إىل الفندق وصافح 

اهلواء البارد وجهها اجتهت إىل اللويب  
لتشاهد اجملالت...كلها غالية  

جدا",لتالئم املكان الفخم ,وليست 



يف متناول قدرة فتاة عاملة ..لكنها 
امتعت عيوهنا مبشاهدتة مالبس  
مجيلة,وجموهرات مثينة يف حمالت 

اجملوهرات ...مسعت 
صوات"رجاليا"خلفها 

))حسنا",حسنا"إذن أنت إمرآه  
ية يف النهاية!!((...ذعرت طبيع

وإستدارت لرتى بريت ويدة يف جيب  



اجلاكت والخرى حتمل لفافة صغرية 
...تساءلت))طبيعية؟(( ...))تنظرين 
إبنبهار إىل اجملوهرات!!مل أتوقع ذلك  

من مربية شابة الختن ,التشرب  
مشروابت روحية أو تقود سيارة 

ماهذه أالشياء السخيفة  ))...((!!
((ساهلا بلطف ))هل الىت تقوهلا!!

أاثرت دايان أعصابك ؟((ردت إميا  



))إبمكاهنا تثي املوتى!!((...وضحك  
بريت ))أسف لرتكك هلا حتت رمحتها  
((...))أنت مل تعرذلك أدىن إنتباه 

!!((...))فال"أنت على حق ,أسف 
((...هزت كتفيها))لقد جئت إىل ريو  
بصحبة ساندى وأشعر انىن الأؤدى  

))هراء!!هى حتظى واجيب ..لو..((... 
بكل ماحتتاجة من رعاية ولو كنت 



قلقلة متلهفة على رعاية أى شخص  
إنتبهي ىل !!((...وأدار اللفافة بيدة 

ملاذا الكدر يف هذه العيون اجلميلة  ))
؟ هذا لون السحب الرعدية  

 (;العاصفة((
))التثريين أو تسخر مىن ايسيد 

آدامز((...))مسرت آدامز,اهكذا إم  
دايان !!((...))ابلتاكيد   م,لقد ثرثرت 



تتوقع ذلك؟((...))نعم ,لكنىن مل  
اتوقع منك االلتفات حلديثها  

!!((...خجلت إميا فهى تدرك أن  
إنتقاده هلا مايربره,ففي النهاية ؛فهو  
خمدومها وهى مدينة له بقدر من  

الوالء,مبا يكفى جتنيبه اى  
شكوك...مع ذلك فهو مل حيدثها عن  

أن دايان  زواجة ..وال يعىن ذلك 



قالت احلقيقة حقا", واضح أن الفتاة 
متحاملة ولذا جيب أن أتخذ كالمها  

أنسى ذلك ؛هيا ))...حبذر شديد ((
نشرب القهوة ,هل ستبحثني معى  

حتريت  ....؛أريد أن أحتدث معك ((
ماذا يدور بذهنة ,وسارت معه اىل  
املقهى املطل على حديقة ظليلة  
حيث املقاعد واملوائد ساهلا))هل 



حتبني اجللوس خارج املقهى  
؟((...))اجلو ابرد داخلة  

((أوماوجلس أمامها وقال ))آل  
بروكتور يرودون ساندى كما تعرفني  

وعندما أدخل السباق ميكنهم ,
أخذها ((ردت إميا ))الست متشائما" 

بال داعى ؟((..))أدهشىن سؤالك  
!!((..))أنت املدهش يف هذا الصباح 



ل ساندى اعطيتىن إنطباعا"أبن مستقب
مضمون ومكفول((...))كان تفكريي 

هكذا حىت جيئ اهل زوجىت هذا  
الصباح ..وأوضحو إىل أنه فب حال  
حدوث شئ ىل سيطالبون ابلوصية  
عليها ورعيتها واظنهم سينجحون  
,والدى مسن والميكنهو رعايتها  

ومازال شقيقي عازاب"((...))ميكنك 



إعتزال السباق ((...))رمبا ..عندما  
رأه املناسبة ((كانت هذه هى  أقابل امل

الكلمات الىت تتوق لسماعها رغم 
مالحمه وهلجته هلا اليعىن  

مايقول...ردت بدال ))الأرى 
ابدا"انك قد تقنع أبمرآه 

واحدة((...))االتعتقدين أن النمر قد  
يغري جلده؟((...))حىت لو  



 ((!!"مزقهىسيظل منرا
ايلألسى على كالمك هذا ,جتعلني  ))

أقول ماخططت له من الصعب أن  
لكنىن سأقول عموما"((وضع اللفافة  
على املائدة ))هل تقبلني الزواج مىن  

 :ايإميا ؟((:مرتبك
حدقت فية بشرود,هل هذه نكتة 
؟لكن عيونه جادة ,توكدانه جاد يف  



طلبه..))ملاذا...ملاذا تريد أن تتزوجىن  
ملعت يف  d:؟((..))ماذا تظنني؟((

ذهنها فكرة أنه حيبها ,لكنه 
عدهتا,وعادت إىل املنطق البارد  أب

))بسبب آل بروكتور على ماأظن  
,لوكنت زوجتك ..حسنا",سأكون  
الوصية الشرعية على ساندى ((رد 
ببطء ))هذا صحيح متاما"((كانت 



تتوقع منه هذا؛دفعتها كرامتها إلخفاء  
مشاعر االمل ))لكن ملاذا أان؟أنت 
تعرف كثريات ((...))فعال"لكنك  

ساندى ..واعرف تربني وهتتمني ب
عمق وقوة أرتباطها بك,حسنا"إيميا 

,مارأيك ؟أم جتدين اهنا فكرة  
التستحق إهتمامك  

هبا؟((....))لست هكذا ايبريت ..بل  



غري مفهومة,اعرف انك مل تكن  
سعيدا"مع زوجتك الراحلة  

وا....((توقفت خجال"....رد بريت 
))التنزعجي ,أعرف أن دايان لن  

تتورع عن مألرأسك بكل  
تفاصيالململة,وأكد لك أن طريقة  ال

معامليت الإلني خمتلفة متاما"عما 
فعال"قالت ؛لكن ))...صورته لك ((



حىت لو كان معظم ماقالته غري 
صحيح ؛مازلت ترى الزواج وكانه  
 فسخ أو قفص واليس كذلك؟(( 

))نعم,لكن ابلنسبة لك االمر خمتلف 
((...))النىن الأحبك ,وتعرف أنىن  

طاليب ؟((..))هذه  لن أثقل كاهلك مب
خالصة الكالم ,إذن مارأيك ؟معظم  

الفتيات يتمنني تلك الفرصة كما  



تعرفني ((..))لست  
منهن((...))وهذا سبب طليب يدك  

وهو سبب ردى ))..للزواج ((
ابلرفض ,الأستطعأن أربط نفسى  

برجل يعترب الزواج كأنه بوليصة أتمني  
ضد الوفاة!!..لو كنت هتتم بساندى  

ب أن تبداء ابلتفكري يف  ومستقبلها جي
مستقبلك ((إنفجر غاضبا"))كفى  



وعظا"((وقبل أن ترد وقف وخطا  
مبتعدا"...أذهلها رحيلة املفاجئ 

,وأسرعت خلفه كان اللويب  
مزدمحا",وسارت خلفه حىت حملته 
خيرج من الفندق ويعرب الشارع  

,مسعت صوت إرتطام وبعيون مرعوبة  
رأت احلاث ..أسرعت لتجد 

ت أن تشق طريقها  زحاما"حاول



وصاحت ))من فضلكم...دعوين 
 ...أمروجيب أآنراه...من فضلكم((

جيد::مسعت صوات"قواي"))حبق  :
السماء ايإميا!!!...الشئ ميكنك أن 

ورفعتها يدا قوية من  ....تفعلية ((
وسط الزحام ,وحريت نفسها على 
الطور حتدق يف وجة بريت ,إراتحت 

لرؤيته سليما" مل يصب بسوء  



مهست ))أنت خبري ؛ظنتك قد  .....و 
أصبت !!((...))فقط 

بك!!!...جئت لتثني عىن بعد أن  
صدمتيىن هناك ((...))رأيتك تعرب 

الشارع ...مل مسعت االرتطام 
و....((إرجتف جسدها وعجزها عن  

وألقت برأسها فوق  ,منع ذلك 
صدره؛ومسعت دقات قلبه وقالت 



لنفسها اليهم ماقاله ؛املهم أنىن  
مهسا"))سأتزوجك  احبة...وقالت

((سأهلا ))النك ظننت أنىن قتلت ومل  
تتحملى فكرة ان تعيش ساندى مع  
آل بروكتور؟((....ردت كذاب"وهى 

تبتعد عنه))تقريبا"كذلك..عموما",لن  
يكون لالبد اليس كذلك؟عندما  
تعتزل السباق لن تصبح حباجة ىل 



كبوليصة أتمني وسأكون حرة 
أن....((تالش صوهتا وابتعدت 

ت طريقها إىل الفندق..سار وأخذ
جبوارها وقال ))يسعدىن أنك ترين  
االمور بعقالنية ومنطقية ,عندما 

أستقر يف عملى االداري إن آجال"أو  
عاجال"ستحصلني على حريتك 

أبسرع مما تتوقعني ((...وضع صدره 



على كتفها))هل ميكننا تناول 
القهوة؟((...))أفضل الذهاب لرؤية  

ساندى ((...))وهو 
؛إذنالسأرك يف املساء,أخشى  كذلك

أننا سنتناول العشاء مع آل 
بروكتور((...))ايه ايريب !!ستظنىن 
دايان أنىن بوجهني وخبية النىن مل 

أذكرهلا انىن خمطوبة لك!!((...))طامل  



أان واثق أهنا تنهش حلمى وتغتابين  
كلما أدرت ظهري ,ميكنك أن 
تزعمى هلا أنك مل جتدين الفرصة  

.الن هذا هو ماحدث  البالغها !!((. 
ابلضبط مل متنع إميا نفسها من  

االبتسام ,وظل بريت مشرقا"مرحا" 
بقية اليوم ....وكانت تريد أن تسالة  
مىت سيخرب ساندى أهنا سيتزوجان 



,وهى متاكدة ان الطفلة ستفرح 
جدا"؛وهذا يسعد إميا ايضا"...هناك 
الكثري الذى ميكن أن يقال عن آل 

بريتبزواجة   بروكتور ,الذين اخربهم 
املقبل وهم جيلسون يف البار اخلارجي 
,سألته السيدة بروكتور ))هل ستزوج 
؟لكنك مل تقل كلمة واحدة عن هذا  

الصباح !!((...))مل يكن  



مالئما"((حتدث بريت بلهجة لطيفة  
الاصهاره,هلجة مل تعتادها إميا  

أنه يتلطف معهم  ,منه...واضح 
إلدركه أن زواجه سيبعدهم عن  

حملت إندهاشهم ,وأدركت  ساندى ,
أهنم إانس غري لطفاء املعشر ,ومع  
ذلك اليستحقون كراهيه بريت 

,وحتريت إن كان ذلك بسبب شعوره  



أهنم حيملونه الوم على وفاة إبنتهم 
...قالت دايان هامسة لإلميا بربود  

))مؤكد انك استمتعت فعال" حبديثي  
يف الصباح ((...ردت إميا بربود  

ت تغتابني  ))ليس أكثر منك,كن
بريت بسعادة,ولذا تركتك تستمتعني 

أان الاتراجع عن كل  ))... ((!!بذلك 
كلمة قلتها ..هو سافل خبيث  



 (( ؛وستعرفني ذلك بنفسك
جاء اجلرسون ابلعصري ,غضبت الن  

بريت طلبها,فمن الصعب توقع  
مشاركة آل بروكتور االحتفال ابجالل  
زوجة آخرى حمل إبنتهم؛خصوصا"أن 

يف أخذحفيدهتم ..هلم ذلكيبدو أما 
لتعيش معهم ((شعرت ابآلسى  

الشديد من أجلهم ,وحتريت يف معرفة 



احلقيقة يف ضوء كالم دايان ,ورأئ 
 !!بريت يف أصهاره

كم هو صعب إكتشاف القيقة وانت  
حتت رمحة عاطفة قوية وليس أمامك  
سوى خيوط متناثره من املعلومات  

 ... من الطرفني
بل قال بريت ))يف صحة املستق
((...تناولت إميا كاسها  



وشربتةواقلقها أهنا حمط انظار أهل  
إلني تلك اجلميلة الرائعة ,لكن مهما  
كان مجال املرآه فهى مل تكن حبيبة  

بريت...وتساءلت هل سيوتيها حظها  
وحيبها ..لقد وقعت أمور غريبة ,ولو  
تطلعت حلظة لتصبح ملكه إذن كان  
يف إمان مربية أن تطمح يف الفوز  

ب رجل لعوب !!...سالته السيدة بقل



بروكتور وهي ختلع نظارهتا ))هل 
ستعتزل السباق ؟((...))ملاذا جيب 
أن اعتزل؟إميا يسعدها أن اكون كما 

 أان(( 
وجهت سؤاهلا إىل إميا ))االختافني 
عليه؟((...))اظن من اخلطأزواج  
شخص على أمل تغريه ,ايسيدة 

بروكتور ..إما أن أتزوجه على عالته 



 أوافق اصال"((...ردت املرآه أو ال
بنفاق ))كم أنت عاقلة ؛أمتىن ان  

قالت دايان  ...حتافظي على رأيك ((
وهى تنظر اىل بريت )ال أرهن على 
ذلك ,أرى ,أن هذا ...هذا الزواج  
سينتهى مثل زواجك االول ((...رد 
بريت ))لن ينتهى ,إميا كرست نفسها  
لساندى ((إندفعت السيدة بروكتور  



أن إلني مل تكن كذلك ؟هذا  ))تعىن 
لوانك ...((تدخل  !!شئ فظيع 

السيد بروكتور ووضع يدعلى كتف 
زوجتة ))من فضلك ايمارجيت  

نبش املاضي لن يفيد ..
أحد((..اضاف بريت بلهجة جادة  

))خصوصا"وأنتم التعرفونه  
أصال",ولتجنب مزيد من املنقاشة 



اقرتح عدم النظر للوراء والرتكيز على  
دى حفيدتكم ..وأدرك املستقبل سان

أنكم حتبوهنا وتريدون رؤيتها ,ومل  
امسح لكم لو حاولتم تشويه صوريت  
أمامها ...ردت السيدة ))لن نفعل 

 ....ذلك ابدا"!!((
كانت امسية التود إميا ان تتذكرها  
رغم أن آل بروكتور إهتموا ابظهار  



مشاعر الود والصدقة ,إال أهنا 
هم  حتست كرهيتهم هلا ...وتقد دوافع

..لقد تصرف بريت إبسلوب المباىل  
رغم وضوح اإلنفعال يف عيونه  

..وحاولت إميا ختيل زوجها به وكيف  
سيكون,وعرفت أن حياهتا بعد الزواج  

 ..ستختلف قليال"عن حياهتا احلالية
ستواصل رعايتها لساندى,ويواصل  



بيت طريقه حياته مع السباق ؛ يف 
النهايه هذا هو سبب زواجه منها  

ستطيع ن يعيش حياته دون  ؛حىت ي
القلق على مستقبل إبنته,وامتالت  

نفسها ابملرارة حىت ذكرت نفسها اهنا  
وافقت على خطوبته وعيوهنا مفتوحة  
ومل خيدعها أحد ...عندما أوصلها إىل  
غرفتها بعد انتهاء تلك السهرة غري  



املرحيه مل تطق االنتظار وقالت له  
))عندما تريد احلصول على حريتك 

يت أخربىن فقط  ايبر 
((مبتسما"))الست قد حققت حريىت  
ابعتبارى زوجك؟ولن تكوىن زوجة  

حلوحة أمتىن ذلك ؟((...))تعرف انىن  
لست كذلك ..لكن افكر يف اليوم  
الذى قد تقع يف حب إمرآه أخرى  



 (( "وتريد زواجا"حقيقيا
هذا ماحدث ىل معك ايإميا الصغرية ))

وأنت زوجىن الفعلية االصيلة 
كرا",لكن ليس هذا  ش))...((

ماأقصده ((...))ومل أقصد أان 
ايضا"((وهو خيطو داخل املقعد معها  
))اعرفك أنك وافقت على زواجي 
فقط من أجل ساندى ,وأان ممنت 



وأقدر لك ذلك ,رمباالزواج بال حب 
فرصة أفضل للنجاح ,العاطفة تعطل  
ذكاء املرء كما تعرفني ((...حثت إميا  

يف وجهه ,وسألتة ))أنت  
عيد...اليس كذلك ايبريت  س

((...))سعيد كما مل أشعرهبا من  
قبل((...))حاول االتشعر ابلذنب 

جتاه زوجتك ((...))مل أشعر  



ابدا"ابلذنب جتاهها ..مل افعل شيئا"  
ملاذا نتحدث عن إلني  ...اندم عليه 

االن؟ أريد أن انساها ((تناول املفتاح 
من يدها وفتح ابب غرفتها ))هل 

لة مساء اخلري  تسمحني ىل بقب
!!((...))سأمسح لك هبا((...سأهلا 

))مذعورة مىن؟((...))فقط لو اردتىن  
أن أخاف ((...))الأريد أن أخيفك  



ايإميا إنت طيبة القلب وال أريدك أن  
ختايف مىن أبدا"....((قبلها يف جبينها 
ودفعها داخل الغرفة ومهس هلا بتحية 

املساء واغلقت الباب ...وقفت  
سمع وقع اقدامه وهى  خلف الباب ت

تعرف أنه سرق قلبها معه سرقه  
 .........لالبد

 



 
 الفصل الثامن(())

 
 :{ الزواج العجيب}:

 
قرر بريت أن يتم الزواج أبسرع 

ماميكن ,وافقت إميا فليس هلا عائلة  
تدعوها للحضور ...سالته ))لن 



تدعو أابك وشقيقك؟((...))سأكتب  
وأبلغهم ((..انفجرت غاضبة ))لن 

ل !!((....))ال((وضحك تفع
))سأبرق فقط هلم البلغهم بزواجنا 
وسأذهب معك بسرعة إىل اجنتلرا  

لتقابليهم ((كانت تريد أن تسأله إن  
كان ينوى أن حيكى هلم احلقيقة ؛ومل  
تستطع ختيل ذلك ؛وال تستطع أن  



وكأنه ....!!تعيش على حد السيف 
يقرأ افكارها قال هبدوء ))التشغلى  

لكن  ..عىن؛ايإميا أبراء اآلخرين 
أحكمى علي بنفسك ((....إعرتفت 
رغما"عنها ))لقد كونت الكثري من  

أرائي عنك ((...)))الأوافقك!! إذن  
ملاذا التسرتحني وأتخذين األمور على 
عالهتا ؟((....ايهلا من نصيحة غالية 



؛لكنها غري واثقة من قدرهتا على 
العمل هبا مبجرد أن ينظر اليها بريت  

يصهل قلبها ؛وهى خائفة من  
إعتمادها على رجل مثله يف سعادهتا 
...فهى تفكر يف مستقبلها معه بعد  

إعتزاله السباق؛وعندما اليصبح 
حمتاجا"هلا ؛وستصطر للحياة بدونه  

...لكن هذا لن حيدث اإلبعد  



تعمل بنصيحة بريت  سنوات ؛ولذا س
وتستمتع بكل يوم من حياهتا ....بعد  
اسبوع غادر آل بروكتور ريو ؛وخالل  

وجود هم بذلت إميا كل جهدها  
لتجنبهم ....وإحرتامت رغبتهم يف  
البقاء جبوار ساندى ؛وظلت بعيدة  

عن املستشفى ..يوم توديع بريت هلم  
حىت املطار ؛أسرعت إميا ابلذهاب  



ساندى إهنا  إىل املستشفى لتبلغ  
 ...... ستزوج أبيها

صاحت الطفلة فب مرح وسرور  
))أنت ؛ايإميا؟ ايله من خرب 

سأر!!((...))ظننت أن هذا يسعدك  
((...))أان اسعد إنسان يف العامل  

!!!واالن لن اضطر لدخول مدرسة 
داخلية ...وأصبح ىل ماما ترعاين  



((....تضايقت إميا ؛وقالت هذا 
احته بريت  جانب مل نناقشة وقررت مف

 ..... أبسرع ماميكن
عندما قالت له إعرتف ))مل افكر يف 
مدرستها لكن اآلن ساندى تقول  
....((قالت إميا ))الحاجة إلرساهلا 

بعيدا"؛اليس كذلك ؟أان مؤهلة  
لتعليمها طيلة االعوام القلية املاضية  



؛وعند ئذ....((كانت تريد أن تقول  
))عندما تقررإعتزال السباق وتستقر  

عيش حياة طبيعية ((لكنها وت
 امسكت لساهنا 

رد جبد ))؟الاتزوجك لتجعلى حول 
عنقى نفس قيد إلني !!...لذا الداعي 
الى غمزاوملز ملا جيب ان افعله يف  

حيايت ((....))أان الأغمز!!فقط افكر  



((قاطعها ))فكري ...يف ساندى 
فقط يف ساندى ودعيىن وشأين  
((...أومأت خبدود مشتعلة ؛ 

املثل الشهري ))إذا كان  وتذكرت 
الكالم من فضة فالسكوت من  

 ذهب ((
قال قاطعا"تدفق خواطرها ))سنتزوج  
يف بدء االسبوع القادم ,سأرتب األمر  



مع جملس الربيطاين ((..))االسبوع 
القادم؟((...))الاتوقع هذه السرعة  
((...))كما قالت ماكيت ...أن كان 
جيب فعلها فاالفضل فعلها بسرعة  

بريت مسرتخيا"على مقعده  ((إستند
,وهويرمقها بنظرات ,وشعرت ابلدم 
يتدفق يف عروقها أومأت إميا وهى  
ختفي خيبة أملها ...النة ينظر إىل  



الزواج كرتتيب عملى ....يف الصباح 
التايل تسلمت مظروفا" أرسله هلا ملئ  
أبموال برازيلية اكثر بكثري مما تكسبة 

طيلة عام أبكملة ؛ومعه ورقة من  
يت يطلب منها شراء بعض  بر 

رغم سعادهتا اعتربت ذلك  ,املالبس 
نوع من إظهار تعاليه عليها ,لذا  

تركت له املظروف والورقة يف مكتب 



االستقبال ...مل تره اثنية حىت هناية  
املساء ؛عندما قابلته يف مطعم ؛حيث 
تتيح هلم املائئدةرؤية املدينة منزاوية  

رائعة...مل يشرإىل رسالتها  
 ى,وتناولوا,واله

طعامهم ,وتبادلوا احلديثبسهولة  
وكاهنم أصدقاء قدامى ...ورغم  

إقرتاحه ليلة أمس بقيامها بشراء خامت  



ماسى للزواج ؛...االأهنا إختارت 
خامتا"ذهبيا"؛أبسط خامت وجدته,وهى 
تسلمه له حملت نظرة الضيق يف عيونه  
..قال ))أرى أنك ستصبحني مشكلة 

لنقود الىت  ىل ايإميا ؛منذأن أعدت ا
ارستلها لك ؛واآلن تشرتين هذا  

((...))هل ميكن 1اخلامت الرخيص !
أن تراين البس املاس ايبريت  



؟((....))أرى كل النساء تلبسن  
املاس ,رفضك إنفاق املال شئ غيب 

بصرف ....ونوع من الكرامة الزائفة 
النظر عن املاس ,كل العرئس حتب  
أن يكون هلا جهازها ((...))لست 

"بلمعىن الفعلى للكلمة ,ومل مل عروسا
يعجبك ذوقى يف املالبس 

اليهمىن مالبسك ,لكن  ))...((...



اآلخرين مبجرد أن تصبحي زوجىت 
فهل تؤدين دورك  ,سينظرون إليك 

كما ينبغى أم نصرف النظر عن االمر  
 (( كله

إتسعت عيناها وقال متنهدا"))ليس  
ابملعىن الذى تفهمينو ؛عليك اللعنة 

هكذا ...ليس هنا  وال تذرعرى 
نقصى يف النساء اجلميالت الالئى  



 (( يتطلعن ىل
إجيب أن تكون  

وقحا"هكذا؟((ضحك؛مسعيدا"مرحه  
يف  ,))كم أنت صعبة ايإميا ,متقلبة 

حلظة كأنك واحده من الطراز القدمي  
,وللحظة التالية تتجاوبن بكل  

مل أقل ابدا"انىن  ))...عواطفك ((
متلبدة املشاعر ابردة 



بريت,وانت ساحر وفاتن  عاطفيا"اي
تذهب عقل آى فتاة ...لكننا  

سنتزوج الجل ساندىى ومن اخلطأ ان  
رمبا كان كل شئ  ))...تنسى ذلك ((

سيكون أسهل لوكان زواجنا  
االهم أن  ,طبيعيا"((...))الاظن ذلك 

نكون أصدقاء خملصني الأزواج  
 ((!!تعساء



علق على حديثها ))تعودين مره 
وايلد  أخرى لالقتباس من أسكار 

؟...عموما"ماالذى جيعلك تتوقعني  
أننا سنكون عشاق 

تعساء!!((...))الن احلبس بدون  
حب جمرد عبث القيمة له  

((...))إذن سنظل أصدقاء,وهذا 
الأريد نضيع ,قرار ,أظنك تفهمني 



الليلة كلها !!((إبتسمت لتخفي  
 !! عذاهبا

يوم اخلميس التاىل خرجت ساندى 
م لتشهد  من املستشفى يف هناية اليو 

زفاف أبيها على إميا ...البسها اخلامت  
يف اصبعها ودارعني قويتني تطوقان  
عنقها,أدركت مدى مسئولتها عن  
ساندى الىت حتب الرجل الواقف  



جبوارها ,غادروا مكتب القنصل 
املواجهة أضواء كامرا  

التصوير,والصحفيني الذين يطاردون  
 . املشاهري

لن  مهس هلا ))كان جيب أن ادرك أننا 
حنتفظ بسرية زواجنا ((...وهو يرد  
على اسئلة الصحفني يف طريقهم إىل  

لقد أضحت  0السيارة ومهس هلا )



للقنصل االيسرب اخلرب الحد 
واتكدت أننا فقط اللذين سنتزوج  
اليوم ((...))كسائق سباقات نعم 

لكن ليس يف حياتى اخلاصة  ,
((...))من الصعب على الشخصية 

الثنني  العامة أن تفصلني بني ا
((..))صعب لكن ليس 

مستحيال",لو فكرت يف ذلك ,رمبا  



تزوجنا يف إمبربا ((..داعبته ))حىت 
يسري كل عمالك خلفنا؟((...))معك  

حق ايإميا((..لست صغرية بقدر 
ماتتصور إن مل أضايقك ((..لقد  
ضايقها حديثه معها كأهنا طفلة  

إعتذر ))أسف ,لكن ميكن أن  ..
ى ولست  تكوين مبظهرك شقيقة ساند

((نظرإىل مالبسها  !!زوجة أبيها 



وتساءل))جديدة؟((...))نعم  
((...))إشرتيتهم بنقودك لتظرى  
إستقاللك ((....))سأنفق أمولك  

حاال" لقد تزوجنا ((...))واضح أنك  
جتدين صعبة يف اجياد الكلمة 

...زوجة....لكن جيب أن تعتادى  
....))امهلين وقتا"((...))إميا االئسة  

اندمة النىن حرمتك من   ,أفرتض انك



مضيفات الزفاف وقداس الزفاف يف  
 (( الكنيسة

الافكريف شئ أسواء من وصيفات  )
الزفاف ..ابلنسبة للزفاف يف كنيسة 

,حسنا",هذا ميكن إقامته 
عندما....((توقفت وأكمل هو  

اجلملة هلا ))عندما تقطعني  
عهدا"حقيقيا"؟((..))نعم ,واآلن نغري  



دفق  موضوع احلديث ؟أشعر بت
مشاعري وأخشى أن ختونىن دموعى  

((...))هل تبكى النساء دائما"  
 عندما يكونون سعداء؟(( 

قهقهت ساندى لتذكر إميا اهنا مسعت 
كل شئ ..ردت إميا ))أظن ذلك  
,رمبا تبكني يوم زفافك ؟((ردت 

ساندى ))لن أتزوج أبدا",سأعيش 



 معك ومع أيب لالبد(( 
صحح هلا بريت ))حسنا",على االقل 

يصبح عمرك إحد عشر  حىت
عاما",بعد ذلك قد تدخلني مدرسة  

داخلية ((فتحت ساندى فمها دهشة  
مما قالة أبوها وإحتضنتة وهي تصيح 
فرحا"))تقصد أنىن لن أذهب إىل  
مدرسة إلسرت ؟ايء اباب كم هذا 



مدهش ((رد على ساندى ))أعرف 
أن ذلك يسعدك ((...لكنه نظر إىل  

دت إميا  إميا ))أهنا هدية زفايف((...ر 
))الطف وأمجل هدية ميكن أن  
تقدمها ىل ((...بعد وصوهلم إىل  

هل أخربت اجلميع )الفندق سألتة  
 يف مريتوال أننا تزوجنا ؟(( 

))اخربت بيل وطلبت منه نشر  



اخلربعلى اجلميع ((ركبو الطائرة  
....حتريت إميا  ستنقلهم أىل مورتوال

هل سيدرك عمال بريت أن هذا  
زواج تقليدى ,وعند الظهرية كانوا يف  
غرفة الزهور الطبيعية مبنزله ...كان 
اجلميع يف احسن حاالت سعادهتم 
وترحيبهم وتبادلوا التهاين ...بعد أن 

 , إنصرفت ساندى لسريرها 



إنطلقت االلسن يف تعليقات  
وتلميحات رجال مل أيلفن وجود  

ة جاء معتذرا"))مل يعتادوا  سيد
أبدا"وجود سيدة ,سأمسك ألسنتهم 

 يف املستقبل (( 
))لن يروىن كثريا"؛ساكون مع ساندى  

معظم الوقت ((...))وستكون  
ساندى معى معظم الوقت ..عندما  



اليكون أمامى السباقات ..هذا يعىن  
أننا سنكون معا",الأريد أن اجعل  
زواجنا مادة لالقاويل ..هنا السنة 

ليطة الذعة ((....اضاف ))لن س
يتغري شئ بيننا,ولذا الختايف 

والتنزعجي ((...))لست خائفة  
عموما"سنعود إىل منزلنا  ))...((

سريعا"((..))حنن يف املنزل االن 



((...))اقصد منزىل يف بوركشاير  
 ,سنذهب هناك لقضاء الكريسماس

 )) 
))مل ادرك ذلك ((...))هناك الكثري مل  

ذا ينطبق عليك تدركينة ((...))ه
أيضا"((...ذهب ليصب لنفسة 
كاسا",وإلتفت انحيتها ))إهتمى  

ابفصاح مايدور بذهنك ((...))كل  



هذا احلديث فقط للتظاهر أبن 
لقد ..زواجنا حقيقا"لن اتتى مثارها 

قلت أنك لن تغري أسلوب حياتك  
,وال انوى أن اكون موضع شفقة  
رجالك بينما أنت خترج مع نساء  

...))ملاذا التنظرى  اخرايت ...((
حىت حيدث هذا ؟جيب االتتعجلي 
؛رمبا أدهشك ببقائي فياملنزل كزوج  



أليف ))سباقك يستقرق منك اكثر  
 ((  من ستة اشهر

سأظل خملصا"لعروس احملبوبة  
((...))وميكنك أن تطري احلمامات  

وابملثل البشر ,ايإميا  ))...((!!
ايصغرييت..أنوى اخلروج بكما انت  

ه ميزه أن تكون  وهذ ...وساندى 
الزوجة مربية !!((...))تقصدأن  



نسافر معك ؟((...))االحتىب ذلك  
؟((...))كثريجدا"..لكنىن أظن  
..حسنا",مل أتخذزوجتك معك 

أبدا"و....((قاطعها ))أنت زوجىن  
االن ((تنهدت إميا ..قالت بصوت 
عال ))لو سافرن أان وساندى معك  

أرجو ان حتافظ على ميثاق 
ن اكون زواجنا((...))أ



خملصا"؟((...))على االقل الجتاهر  
بعدم اخالصك ((...))سافعل  
((شردت يف خواطرها وهي تبعد 
عيوهنا عنة ...قطع عليها تفكريها  

))اليبدو أنك عروس يف ليلة زفافها  
,هل تتعمدين ذلك؟((...))تعم 

أان.... اعتقد لو....((...))إلبسى  
شيئا"يليق بك جيعلين اتطلع اليك  



بهار ((...))أعرف انىن  بلهفة وان
لست مثل فينوس ولكنىن 

أيضا"لست أشبه راكبات ظهر  
الباصات ولكنك هو سحر اليقاوم  

لكنىن الأحتاول على من ))....((!!
الير يد ىن ((قطع الصمت الذى دام  

لفرتة وقال ))إهدئى ,أان سعيد  
متاما"مبعاملتك كأخت حىت لو غريت 



رأيك ...((إبتسمت وهى تدرك  
يحاته وسأهلا ))ملاذا  مغزى تلم

تبتسمني ؟((وهي تفكر يف الرد على  
سؤاله ..إجتهت إىل جهاز السرتيو  
لتضع شريطا",واختار مقطوعة  

موسيقية كالسيكية ,وجلست ومهس 
هو ))املسيقى هو أفضل مؤلف  

وأان 00...موسيقى يف رأئى ((



ايضا"رغم أن بيتهوفن عظيم مثلة  
((...))اوفقك الرى يبدو أننا 

ن يف أمور كثرية أكثر مما مشرتكا
توقعت ((...))انت مل تفكر  

أبدا",على االقل عندما يتعلق االمر  
يب ,أان مربية ساندى وجزء من  

االاثث ((...))مقعد مريح ونظيف 
جدا"وصغري((....))وانت دكة راهب  



((...))لست راهبا"أبدا",كم انت 
 (( بريئة ايإميا وتثريين مداعبايت لك

؟((...))لست  ))االحتب الرباءة 
واثقا",االطفال نعم ,لكن يف النساء  

...يف الزوجة؛أفضل 
الناضجة((...))هل الرباءة تستبعد 

النضوج ؟((...))سؤال جيد سأجيب  
علية بعد أن أتعرف عليك 



جيدا"((وتوطدت العالقة وااللفة  
بينهما يف عصون أسابيع وشعرت  
ابلقناعة وحتريت يف مشاعر بريت  

تاح اللغز احملري  ,لكن بيل قدم هلا مف
,عندما جاء إىل الشرفة بعد ظهرية 
احد االايم وكانت إميا تسرتيح بينما 
ساندى ذهبت للسباحة يف محام مع  
أبيها ..قال بيل ))ايللالسى ان بريت  



مل يقابلك منذسنني مضت ,أصبح  
هادئى البال ويعمل بسالسة هذه 

مسرتخيا"بشكل مل أراه هكذا ,االايم 
ه أطما"ن على  أبدا"((....))الن
مل تتظاهر إميا  ...مستقبل ساندى ((

أن تغري سلوك بريت بسبب احلب 
,النه يعرف أن بيل صديقة احلميم 
مؤكد عرف منه السبب احلقيقى 



لزواجهم واصل حديثة ))لكن 
االطمئنان على ساندى الجيعل حبس  
املنزل كل ليلة مل خيرج أبدا" للسهر  

مع االوالد!((...))الأظن ذلك  
ال ميثل دور العريس اجلديد  !!ماز 

((...))هناك ماهو اكثر من ذلك  
((...))انت خمطئ ((...))خمطئ  

حول ماذا ؟((...ابدرهم بريت الذى  



دخل الفرندة لينضم هلم شعره مبلل 
,...رد بيل كاذاب"))كنا نناقش 

السرعة واالمان على الطريق ,إميا  
تعتقدأن كل الطرق جيب أن تضع  

حدا"للسرعة القصوى 
يتجاوزمخسني ميال"يف الساعة مثل  ال

االمريكيني((رد بريت ))الأعرتض  
مبناسبة السرعة لقد وافق ماتني على  ,



التعديل الذى اقرتحتة على السيارة 
((إنصرف بيل ومدد بريت ساقية  
وأغمض عيونه ...تساءلت وهى  

تشاهده انعسا"كيف كانت مالحمة  
منذ مثاين سنوات عندما تزوج إلني  

عر غرية مفاجئة من كل ؟إجتاهتا مشا
النساء الالئى مررن يف طريقة قلبها  
,وحىت التفرق خواطرمؤملة قررت  



وعندما مرت ,البحث عن ساندى  
أمام مقعده سأهلا ))إىل اين تسرعني  

؟((...))أحبث عن إبنتك  
أبوها حيتاجك ))...((

ايضا"((...رقصى قلبها وهى حتاول 
الرد بثبات حتتاجىن يف اي  

رفقة,الراحة((...))طل شئ؟((....))ال
ابتك أوامر ((وإبتسمت ,وجلست  



مرة اثنية ))هذا افضل ((بسرعة غرق 
يف النوم ومل ترتكة كما طلب منها  
,ومتنت لو ركعت جبواره لتدلك له  
قدمية وتقبل وجهه وتتمىن لو...مل  
تعد تطيق تلك االماىن ووقفت  

وهبدوء خطت  
الفصل ))[hide]بعيدا"عنه
 لعجيبالزواج ا }: الثامن((
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رغم اهنا مل جتد فارقا" يف حياهتا معه 



سولء كمربية إلبنتة ,أوبعد أن  
اصبحت زوجة له ,لكن االحداث  

اثبتت خطأ توقعاهتا,فلقد ارد منها ان  
انت ,وإنظم تظهر إحتماعيا"اكثر مما ك

هلا هى وساندى على الغذاء يف  
احلضانة او يف الشرفة ...وذات 

مساء صمم على تناوهلا العشاء معه  
هو والرجال ومل تعد هذه مسألة  



مرعبة هلا فلقد تعودهتا 
تدرجيا"...وبدأت عالقتهم تتحسن 
,وتتزيد االلفة ويزول التحفظ....يف  
ظهرية أحد االايم ابدرهتا ساندى  

يف ظالل شجرة  وهى جالسة
))ابابسعيد جدا"بزواجك((...كانو  
يف فرتة راحة بعد دروس الصباح  
اجملهدة....ردت إميا حبذر))وأان 



سعيدة جدا"بزواج والدك  
((....))وأان يف قمة سعاديت أبن  

تكون ىل ماما لن هترب مىن  
((طمأنتها إميا ))لن افعل ذلك  

أبدا"((...ومل تصرب على إحتضاهنا  
ى العشب االخضر ورقصت هبا عل

...سالتها ساندى ))اميكنىن أن  
أانديك ماما ؟((جاء رد بريت من  



خلفهم ))إميا ليست كبرية لتصبح  
أمك ((شعرت إميا بوخز مؤمل يف 
كالمه...عندما أسرعت ساندى 

لتلعب ابلكرة قال هلا )اظنك تعتربين  
أن من اخلطأ أن أقول ذلك ((ردت  

بسرعة ))لقد أرسيت 
أظنك تريدينها أن  القاعدة((..))ال

تناديك ابماما أنت صغرية جدا"وهذا 



اليناسبك ((..))أان يف عمر يسمح 
ىل ان اكون أمها ,رغم انك متمسك 

ابعتبارى عروس طفلة 
!!((..))وهوكذلك ,متام ..أنتما 

وشأنكما اليهمىن((يف النهاية حتدثت  
ساندى عندما قذفت الكرة وهى 
تصيح ))إمسكيها ايإميا!!((علق  

عندما جرت إبنتة مرة أخرى   بريت



))هل فهمت مااقصده؟...املشكلة  
حلت نفسها ((..))مل تكن 

مشكلةأبدا"..ميكن فقط أن تصبح  
كذلك لو...((..توقفت عن احلديث 

خجال"ورفع بريت رأسة 
متسائال"..))ماذا؟((...))لو أن 
زواجنا"كان حقيقيا"واجنبنا أطفال  

سينادونىن ابماما وتشعر ساندى أهنا 



ورة ,لكن ذلك لن حيدث لنا  مهج
ماذا جيعلك واثقة هكذا؟أنت  ))..((

إمرة جذابة مجيلة ...انظري أان مل أعد  
افكر فيك كفتاة !! ومل اعد استمتع 
ابلصعلكة ((..أنتهرتة ))لكنك مل  
تكن تفكر هبذه الطريقة عندما 

تزوجت إلني ((...))كيف تعرفني  
ماكنت أفكر فيه ؟قلت لك من قبل  



احكاما"  التصدري علي
عشواء,والتصدقى مزاعم آل 

بروكتور!!((...))مل افعل ؛حىت رغم  
أ،ك غري صريح معى (())أان الأؤمن 
ابالعرتافات ...زواجنا إتفاق عملى 
و....((...))إذن ملاذا تقرتح أن  

 يكون خمتلفا"؟(( 
بدا متقهقرا" ومل ينطق وإنتهزت  



الفرصة ملواصلة هجومها ))على 
ك وموقفك  االقل حافظ على إتساق

مىن ,ايبريت..تزوجتىن لتوفر لساندى  
وصى عليها ,وهذا سبب موافقىت 

على زواجك يف االساس ((...))هل  
يسعدك االستمرار يف ذلك  

؟((..))نعم((كانت واثقة أهنا تكذب  
لكنها أضافت ))لقد إتفقنا ومن  



الظلم أن حتاول تغري بنود االتفاق  
((...))انت على حق ؛يسعدىن أن  

عند حدى ايإميا ,وأان أستحق  أوقفتىن 
ذلك ((...كانت تتمىن أن مينعه حبه 
هلا من التسليم هبذه السرعة وجف  
حلقها وأوشكت الدموع أن تنسال  
من مآقيها ,وهى جتاد نفسها ملنع  

هذه الدموع وحبها وأسرعت ساندى  



انحية أبيها الذى محلها وبدأ يطوحها  
يف اهلواء,وقهقهت الطفلة فرحا" مما 

ميا على التماسك ,والسيطرة ساعد إ
على اعصاهبا ,وشاهدت بريت وإبنتة 

يتدحرجان معا"على احلشائش  
اخلضراء ,ووقف معلنا"أنه سيتمشى  
لفرتة يف جولة حرة ,ودعاها للحاق  
به ))تعاىل معى ايإميا ((أدركت أنه  



يريد مواصلة حديثة ,وتبعته بعد فرتة  
عندما وصال إىل الشاطئ قال 

للخوف مىن ايإميا  هلا))لست حباجة 
,أنت جذابة جدا"والانكر انىن مغرم  
بك!!لكنىن أعرف عندما اليكون 

موضوع رضا أورغبة ولست 
 (( غاضبا"منكلتمسك ببنود إتفاقنا

ميكنك إلغاء االتفاق وقتما تشاء  )



ايبريت  
((...))تقصدين....؟((قاطعتة  

))ال,ليس ذلك ,جمرد لو أردت إهنا  
,هذا   الزواج ..((...))الأريد ذلك 

الزواج مالئم ىل متاما"((سالته نفسها  
؛لكن الى مدى ؟....واصل حديثة 

))امتىن أن توافقى على قضاء 
الكريسماس مع عائلىت يف يوركشاير  



,لدينا منزل قدمي واسع جدا",ولن 
أضايقك هناك ((..))قضاء  

الكريسماس يف يوركشايرشئ مجيل  
طيلة  0جدا"هل لديكم مداىف ؟((..)

العام !!ولدينا تدفئة تسع أشهر من 
مركزية ايضا",لكن اباب حيب مايسمية  
الدفء احلقيقي ((....))هل يعرف 
حقيقة عالقتنا ؟((...))ال,الأظن أن  



هذا شئ ميكن مناقشة عرب التلفون  
...حسنا",مل اخربه ولن أوضح له إن  
مل يضايقك ذلك ((التدري ماذا تقول  
وقررت االنتظار لرتى كيف تستمر  

ما تذهب بنفسها إىل  االمور عند
املنزل محاها سالتة ))مىت سنذهب  
هناك ؟((...))هل بعد اسبوع مالئم  

لك؟((....))يعتمد على ماجيب عملة  



..هل ستغلق املنزل هنا ام سيبقى  
اخلدم هنا؟((...))حىت االن كانو  
يبقون يف املنزل ,لكىن لست واثقة  
ماذا سأفعل يف املستقبل ((توقف 

متنت إميا أن تسأله  غارقا"يف افكاره ,و 
عن خططه االخرى لكنها إمتنعت 
عن السؤال ..واصل حديثة ))حىت 

االن سأترك األمور جتدى 



كماهى,وهذا يعىن أنك ستحزمني  
أعراضك وحاجيات ساندى فقط  
((تنهدت وهى تتطلع إىل املنزل 

))سأفتقد هذا املنزل ,منزل هادئ  
ورائع ,على اجلانب اآلخر هناك منزل  

يف يوركشاير يبدو اكثر   كبري وقدمي
الفة وعلى طراز الفكتوري ((كشر 
))كم أنت أليفة,وبراءة قلب طفل 



ايإميا وأحسدك على ذلك  
ومخنت انه يتحسر على االعوام ..((

اىل أضاعها يف زواجه السابق قالت 
له ))إنسى املاضى  

اييريت((....))احاول لكن ليس  
سهال"((تركزت عيونه على وجهها  

فاه,كانت قبلة حممومة مث تالقت الش,
غري متوقعة ,قبلة يشوهبا الغضب 



واحتضنها بقوة ...تعرف أنه يتمناها 
وبدأت دفاعاهتا تتهاوى ,حاولت أن  

 رغم أنه زوجها ,تستجيب له 
وهى غارقة يف حبة ,ومن اجلنون ان  
تنكر ذلك لكنها غري واثقة من حبة  

وتعالت صرخات أمواج البحر  ..هلا 
مواج املتصارعة اهلادرة ,وتطايرت اال

لتقذف برذاذالعلى وكأن املوج يشرك  



العااصفة حلظة هياج الطبيعة البكر  
..تراجعت إميا كالشاطئ يصعدأمواج  
البحر وهى تقول له ))التتعود على 

 ذلك((
))لن أفعل,أقدر صداقتك ايإميا  

كثريا"((...))كما قلت لك 
مرارا"ميكنك أن تطلب مىن الرحيل  

ماذا تقولني  وقتما تشاء !!((...))



...ايلك من إمرآة تلح وال متل من  
تكرار نفس الشئ ,انت وإبنىت  
ساندى عاملني رئيسني يف حيايت  

,ولن اختلى عنكما ((اسعدها ذلك  
,وعادوا معا"إىل املنزل ,وهى حتاول  
جتاهل حقيقة أن طول بقائها معه  

,يضاعف االملاء ومعاانهتا ولن تطيق  
 ...حتمل كثريا",فماذا تفعل ؟



يف صبيحة اليوم قارس من فواتح  
ديسمرب وصلت إميا لتشاهد للمرة  
االوىل املنزل الذى ولد بني جدرانه  
بربيت . قصر مهيب مبىن أبحجار 

حماط أبسوار من  ,يوركشاير الرمادية 
االشجار حتمية من الرايح..واجهته  

جذابة كأهنا ترحب ابلقادمني  
,ونوافذه,تتألأل بضواء ساطعة  



مثل الثالج ..داخل  ,الظالء أبيض 
املنزل ؛كان فسيحا" دون أن يشعرك  
ابلفراغ ,وممراته الداخلية قليلة ضيقة 

تدهش العني وجتعله يبدو وكأنة  
شيدمنذمئات السنني ,رغم أنة مؤثث  

بكل التجهيزات احلديثة مبا فيها  
السخاانت وأجهزة التكيف والتذفئة 
,ورغم أن والد بريت اليستخدمه 



شبية يف غرفة ويفضل املدافئ اخل 
املعيشة الرئسية ..كانت إميا يف  
منتهى العصبية والقلق من لقاء  
والدبريت الذى هو محاها؛لكن  

مبجرد أن راته تالشى خوفها ؛النة  
كان نسخة قدمية من بريت ,شعرة 
فضى انصع ,وعيونه البنية المعة 
بنفس مالمح عيون بريت ,فقط  



صوتة لة رنة خمتلفة وأرفع من صوت  
بلهجة أهل يوركشاير ..تركتة  إبنة؛و 

يتحدث مع واله على انفراد  
؛وأخذت ساندى وصعدت السلم  
إىل الغرف اجملهزة هلم ..حيث أعد  

للطفلة جناح يف الطابق االعلى؛تطل  
نوافذها على مشهد رائع من أشجار  
خضراء ظليلة تلمع يف ضوء الشمس 



يتكون اجلناح من غرفيت نوم ,محام  
أهنا كانت  ,غرفة لعب واسعة؛واضح 

لربيت وشقيقة ؛الن كتب االطفال 
مازلت على االرفف,وهناك دوالب 

ليس بينهما  ..ملئ ابللعب القدمية  
ألعاب حرب النجوم بل رعاة البقر  

والعاب اهلنود احلمر بدال"من 
الصخور!!دخلت فتاة شابة قدمت 



نفسها أهنا مليلي دروسى وأهنا جاءت  
يف االستقرار داخل  ملساعدة ساندى

الغرفة,وبدات تفف هلا  
مالبسها,وقالت أهنا منذعام كانت 
تعمل يف حمالت بيع مالبس ولكنها  
تفضل عملها احلايل ....سألتها إميا  

))من يعمل معك هنا؟((...))السيده  
إببسون وزوجها فرانك ,وهى مدبرة 



وفرانك مسئول عن ,املطبخ 
االشراف وهناك سيداتن جتيئان من  

قرية يوميا" لتنظيف املنزل ال
((...))إبتسمت إميا ))رفاهية  

((...))حسنا"!السيد آدامز؛عادة  
مايقيم حفال" وأحياان"يتناول العشاء  

هناك اكثر من عشرين 
ضيفا"((وسالت إميا ))هل تريد أن  



أساعدك يف تصفيف مالبسك  
وحاجاتك ايسيدة آدامز ((شكرهتا 
إميا وتركت ميلي تستكشف دوالب 

اندى معها ؛وذهبت إىل  لعب س
غرفتها يف الطابق االسفل وجدهتا 

غرفة واسعة فخمة أرضيتها مفروشة  
بسجادة فاخرة ؛وستائرها وردية  

,وتطل على نفس املنظر مثل نوافذ  



ساندى ..وااثثها قدمي وفخم 
؛وخصوصا"سريرها الواسع ...مل  
تستغرق وقتا" يف تفريغ حقائبها  

فليس معها مالبس كثرية  
للذهاب إىل منزهلا الحضار  وستصطر ,

مالبسها الشتوية ؛مامل يعرتض بريت 
ويرها مالبسها التالئمها اآلن...لقد 
ادهشها بذوقة الفيع ,ودقة مالحظتة 



ولرفضها إنفاق نقوده  ,للموضه 
أخذها بنفسه ليشرتي هلا من حمالات  
إبربا ,وخيتار بنفسة املوديالت كل  

مالبسها مجيلة لكنها مجيعا" التقيها  
رد الشتاء وبعد إفراغ حقائبها ذهبت ب

لتنضم إىل بريت وولده يف املكتبة  
..مازال الرجل العجوز جالسا"أمام  

املذفأة,وبريت يف الركن القصى يلعب  



مع ساندى ....عندما جاءت ساندى  
لتجلس جبوار جدها قال معلقا" 

))ايهلا من طفلة غري تلك اىل رئتها  
من ستة اشهر ,أصبحت متعلقة 

بيها ((...علقت إميا ))الهنا جدا"اب
تعرف مدى حبه هلا ,وكل ماحتتاجة 
السعادها إال تقاطعها وهى تتحدث 
!!((قهقه اجلد ))أذن هى الىت ترىب  



ابىن االصغر !!ابلناسبة روجر يعتذر  
لعدم وجوده لالضطاره الذهاب يف  

عمل إىل لندن ,وسيعود الليلة  
!!((...))هل يشبة بريت  

عضهما  ؟((...))ال,ال,عكس ب
متاما",الشئ الوحيد املشرتك بينهما  
هو عشقهما للسيارات .وابالضافة  
الن روجر هو الذى يرعاين أما بريت  



فهو مثل امه تنهد الرجل 
العجوز))بعد مخسة عشر عاما" 

مازالت افتقدها((...))الادرى أهنا 
ماتت منذهذا التاريخ الطويل  
؟...كان بريت يف الثامنة عشر 

ة ,وهلذا أتثر بريت هبا  وروجر يف الثامن
كثريا"الرتباطه وتعلقة هبا..ظل طيلة 
عام اليذكر إمسها ,ايله من رجل  



وأان واثق أنك تعرفني  ,عاطفي 
((كانت تود أن تنفى له ذلك ,الن 
الرجل أظهر هلا جانبا"مل تكن تدري 

بوجزده يف شخصية إبنة ..نظرت إلية  
يف الركن القصى وتالقت عيوهنما 

الل ,وحاولت عيوهنا  وإبتسمت له بد
عن عينيه وهى ختشى ان يلتقط  

 مشاعرها من مالحمها



استطرد الولد يف حديثة ))أمتىن أن  
تتحركى يف املنزل فهو منزلك ,لو  
إحتجت شيئا"إطلبه فورا"...أنت 
زوجة بريت ,ذات يوم ستصبحني  
سيدة املنزل هنا...يف الواقع مبجرد  

أن يعتزل السباق ويستقر ((غمغمت 
)مل أدرك أن هذا املنزل سيكون إميا )

لربيت ,لكن ملاذا ستتكةله 



؟((..))النه جيب االيعيش العروسان  
مع العزال من اهل العريس  

!!((..))الاعتربك محاء ,بل أراتح لك  
 (( "جدا"مكانك ايب فعال

قال إبنة ))امسعت ذلك  
؟((وهومبتهج,وعندما هز بريت راسة  

رد بريت  .أعاد علية كالمها 
عرف إميا كيف تشعر الناس  ))دائما"ت



ابحلب ,هذا أحد أسباب زواجى منها  
((إبتسم والده ))الأحتاج للسؤال  

عن ابقي االسباب ,فهى واضحة ملن  
ينظر اليها ((علق بريت ))مبناسبة  
احلديث العيون ....ونظر انحية إميا  

موجها"حديثة اليها ...يبدو أن 
عيونك على وشك النعاس ,ملاذا  

إغفاءة ؟لن نتاول  الأتخذين راحة و 



عشاءان االيف الثامنة 
والنصف((.))ردت ..,أنت  

أيضا"متعب جدا"((ضحك ووافقها  
.....أيقضها املبه الساعة السابعة  
والنصف ,وجلست مسرتخية يف 

سريرها لفرتة حىت تفيق,فلقد تركت 
الستائر مسدلة,وضوء القمر يغرقها  

بنوره عرب نوافذتني وهى تتنهد 



جبوارها مث ذهبت   ..أضاءت االابجورة 
أىل احلمام ,وكانت قد أهنت محامها  
وارتدت روهبا عندما مسعت وقع 

أطلت من الباب لرتى بريت  ,اقدام 
وسالتة ))هل تبحث عن 

تعرفني  ,شئ؟((...))هذا سؤال مثري 
ىل ؟((...))التكن سخيفا"؛كل  
مااقصده هو ملاذا جئت غرفىت 



؟((..))هذه غرفىت  
ايضا"!!((...))هذا ليس 

قول؟((...))الداعى لالعتذار مع
ليس لدى أال إعرتاض على ...!!

مشاركتك الغرفة !!((...))حسنا",أان 
لدى إعرتاض ((..))الخيار امامك  
,هناك أقارب كثريون سيجئون يف 
العيد ,يف صباح الغد ستصبح كل 



الغرف مشغولة .وفضالعن كوننا 
أزواج سعداء كما هو مفروض  

وسيندهش ايب إن مل اشاركك ,
غرفتك وحنن يف شهر العسل ))لن  

يندهش لوقلت له احلقيقة 
((..))سأقوهلل وقتما اشاء((ارتفع  

صوتة حمتدا"))ملاذا كل هذا اجلدال ؟  
مماختافني ,مىن ام من نفسك  



 ؟((..))ابلتاكيد الأخاف من نفسى
 )) 
 

حسنا"؛ليس هناك مربر خلوفكىمىن  ))
,لذا تسببني يف مشاجرة الداعى هلا  

قبل مرارا"انىن الأتدله  .قلت لك من 
على إمرأة التريدين ((...))يعدىن 

لكن هذا لن حيل  .مساع ذلك 



املشكلة ((وهى تشري اىل السرير  
))أان أرحب مبشاركتك ىل الغرفة  

وليس السرير ((...))ميكننا تطبيق 
عادة نروحيية قدمية ونضع حاجز يف  

 منتصف(( 
ردت غاضبة ))ايريب ,كن 

تهى اجلدية  جادا"!((...))أان يف من
,لقد كانوا يصنعون سنادة حتت  



السرير يف وسطه ,حىت يعرف  
القرويون كيف تكون إرادة الرجل  

لوجدوا الستارة مكاهنا يف ,القوية 
الصباح إذن ...((صاحت ))ايه  
,اصمت ,لن أانم معك يف سرير  
واحد وهذا قرارهنائى((...))اسف 
ايإميا,لكنىن الاستطيع أن أانم يف  

...))إذن لتفعل ذلك  غرفة روجر ((



((...))الافضل ذلك ,سيكتشف  
والاريد ان نصبح مادة  ,أقرابئى ذلك 

للرتثرة ((.تنهدت ))ليس هناك 
 (( !!سنادات لينة للسرير 

))ميكننا وضع وسائد ((.حاول بريت  
احلفاظ على اجلدية مالحمه ولكنه 

عجز,وضحك وإبتسمت إميا ..ورد  
))أان فعال"يف غاية االسف ((..))لن  



يفيدك االسف ,التكن سخيفا"الننة  
غضبت ((هز كتفيه وفك رابط عنقه 

))أنت سريعة إالنفعال 
منذزواجنا((كل هذا صحيح ,لكن 

كيف ختربه ,أن إنفعاهلا بسبب  
حماوالهتا إلخفاء حبها له ؟وبررت  

لنفسها ))رمبا أعصاىب متعبة 
,سأحاول هتديتها ((..))انسى ذلك  



ى  ,كلما تزايدت الفتك وتعودك عل
رمبا تستعدين حالوة طبعك وروحك  
!!((ضحك وضحكت معه ,جلست  
أمام التسرحية متشط شعرها.قال هلا  
))دعيىن أمشطه لك ((وبدأميشطه  
..أغمضت عيوهنا ,ومبجرد إنتهاءه 
فتحتهما وطالعت عيونه يف املرأة 

..مهست ))هومجيل ((رد ساخرا"))يف  



خدمتك ((وخلع اجلاكت وإجته 
الكبري ..قالت   ليعلقها يف الدوالب

له ))ستحتاج لشراء دوالب كامل من  
املالبس الشتوية لساندى ؛وسأذهب 
ملنزيل إلحضارمالبسى ((...))إشرتي  
مالبس جديدة((...))هذا ماتوقعت  
أن تقوله !!لكنهذا تبذير طاملا عندى 
مالبس كثريه((...))عندما التنفقني 



نقودي يكون هذا هو 
يت اهلدروالتبذير,سأصحبك إىل هارج

غدا"لتقومني بشرائها ((..))نعم  
ايسيدى((...))يسعدىن انك تعرفني  
من اكون !!((...))أخذت فستنها 
اىل احلمام وإرتدته وعادت لتلتقط  

 ... حقيبة يدها وهبط السلم 
كانت االنوار مضاءة يف كل 



مكان..هذه أول كريسماس هلا بعد  
زواجها ,ولو حدث له شئ سيكون 

أنت   االخري !!صاح صوت ))إذن
 زوجة أخي ((إستدرات

لرتى شااب"على ابب غرفة اجللوس  
إنه روجر ,عيونه مثل عيون 

بريت؛رغم ان بشرته شاحبة شعره  
أكث وأشقر ..أضاف ))اباب قال  



أنك مجيلة لكنىن مل أتوقع هذا  
اجلمال الرائع ((..أبتسمت )) 

الفستان فقط ,والتنخدع به ((قهقه 
وخطا انحيتها عند مدخل الغرفة  

خلوا معا"حيث جيلس الوالد أماما  ود
هذه أول  ))املدفأة ..سأهلا روجر 

زايرة لك ليوركشاير ؟وهو يناوهلا  
كأس العصري ,وعندما أومات تدخل  



تدخل بريت ))نسيت أن أقول لك  
أن روجر مغرم ابلتاريخ ؛ولن يرتكك  
إال بعد أن حيكى لك اتريخ قرون  
؛عام تلو االخر!!((رد روجر ))حنن  

لتاريخ قد بدأإبخرتاع نؤمن أن ا 
العجلة !!((كشر بريت وصب كأس 

 . عصري وجلس جبوار والده
بعد فرتة جلس اجلميع حول املائده 



لتناول العشاء,وهى التصدق اهنا 
هنا,جتلس وسط رجال يف منتهى 

 . الوسامة أحدهم زوجها
مل تكن حتلم بذلك عندما عرض  

عليها الدكتور والبول وظيفة مربية يف  
!تناولت ملعقتها وبدأت  الربازيل!

حتتسي حساء اخلضار الىت تبعها  
اللحم قال الولد وهو يشري اليها  



عندما تناولت شرحيةحلم واحدة 
))هذه التكفى والتشبع عصفور 

,ولن يشبع أى عروس بوركستايرية  
 ((رد بريت ))هى ليست يوركشارير

))... 
))هي االن متزوجة منك ايمغفل !!(( 

))إذن سأتناول ردت إميا يف النهاية  
قطعة أخرى ((أعلن الولد ))جيب أن 



تزين شجرة عيد امليالد غدا"يف 
 (( الصباح

قال بريت ))سنذهب يف الصباح أان  
وإميا للتسوق من هاروجيت ,ليس  
لديها مالبس شتاء وكذلك ساندى  
((أعلن روجر ))يتوقعون يف التنبؤات 
سقوط اجلليد سيكون الكريسماس 

ميكن السري   أبيض ((رد الولد ))لن



فوق الطرقات ولن يذهب أحدللعمل 
((حتول دفة احلديث اىل شئون العمل  

ومل تشرتك إميا ,وتركت نفسها  
ورغم وجودها من  ..خلواطرها 

ساعات قليلة شعرت ابلراحة وااللفة  
يف املنزل ,ومل تفهم كيف حتمل بريت  
االبتعاد عنة ..مهس بريت يف أذهنا  

 ))متعبة ؟(( 



)حاوىل أن اتكلى قليال"((...) )))
اكثر ,مل تلمسى شيئا"((..))أعرف 
,لكن الطعام يكفى ((...))تناوىل 
فاكهة إذن ((مدت يدها إىل طبق  

 فضى وسط املائدة وانوهلا 
خوخة انضجها يف طبقها بدأت تنزع  
قشرهتا ,وارتعشت يدها خلجلها من  
العيون الىت تراقبها ,تناول بريت  



اد  السكني واخلوخة وقطعها هلا مث أع
 .. الطبق هلا 

فجاة سأله أخوه روجر ))هل تفكر  
يف اعتزال السباق؟((أخفضت عيوهنا 
وتظاهرت وكأهنا التتابع ...لكنه نظر  
إليها وأجاب ))هذا يعتمد على إميا 

 )) 
سأهلا االب ))كيف تشعرين بذلك  



ايإميا ؟((..ردت ببطء ))من الطبيعى 
أحب أن يعتزل السباق ؛لكن 

وأن القرار قراري   التسمح له ابملناورة
..بريت رأيه من دماغه ,ويفعل مايريد  

,وهذا شئ تقبلتة واالفقت علية  
عندما تزوجنا ((إعرتف أبوه ممتنا"هلا 
))ايهلا من فتاة ذكية أفضل طريقة  
لتجعلي أى إنسنان يفعل ماتريدين  



هو تركه دون سؤال ((..غمز روجر 
أابه ))أرجو أن تتذكر هذا ايأيب  

مشكلة ؛من السهل  ((أعرتف ))أهى 
إسداء النصيح الالعمل به ,لكن اآلن  

أصبح له زوجة ؛سأتركه هلا ((بعد  
إنتهاء العشاء تركزاحلديث على 

السيارات,وعادت إميا إىل غرفتها  
لتسرتيح ونظرت إىل السرير لتجد  



الوسائد وضعت كاهنا ستارة حتته عند  
منتصفه..محلت الوسائد ووضعتها  

هر خوفها  فوق املقعد وقررت االتظ
وتتصرف أبعصاب هادئة ..مسعت 

وقع اقدامه وساهلا ))مستيقظة  
))!!... 

))كيف عرفت ؟((...))رموشك 
تتحرك ((...))كنت احلم 



!!((...))ابملناسبة أين 
الوسائدة؟((...))أبعدهتم لست  

خائفة منك ((...))شقية محقاء ,أان 
اخاف من نفسى ((..))لست خائفة 

ثقتك  منك!!((...))أود أن تكون 
حقيقية ((...))ثقىت بنفسى مطلقة  

,عموما",لقد تزوجتك منذ أسابيع ومل  
اطلب منك شيئا"((...))الأصدق  



كالمك ((...))ماذا تعىن ؟((...))أان  
أان اكثر ,لقد ))...حمبط ,رمبا ايإميا ((

أرهقت هذه اللعبة اعصايب ,أمام 
الناس زوجة ,يف احلقيقة الزواج  

 (( !!"اصال
ا وهى جالسة أمام  يف الصباح ,ساهل

التسرحية ))مارأيك يف البقاء هنا أنت  
وساندى عدة أشهر ؟((...))كنت  



أظن أننا سنافر معك ؟((...))غريت  
رأىي ,االفضل أن تبقيا هنا يف أجنلرتا  
((...))كل ماتقوله جماب ايبريت  

سيفرح إيب  ,((...))أذن إتفقنا 
,وأيضا" ميكنك إدخال ساندى 

تفقنا على أن  املدرسة هنا ((...))إ
أقوم بتعليمها السنوات القليلة  

القادمة ((..))فقط لوكنت ستافرين  



معى ,لكن لو بقيتم هنا 
...((..))حسنا"جدا",معك, أقضى  
يومى يف التدريس لساندى ,وانت 

مسافر أقضى يومى وحيدة !!((واثق  
أنك ستجدين مايستحق إهتمامك  

((إنفجرت !!لتشغلي نفسك به 
 أتزوجك  عضبا"))متنيت لو مل 

ملاذا؟((...))التتظاهر ))..((!!



ابجلهل!!االن ساندى مع والدك  
وأخيك ومها واثقه من حبك هلا ,ومل  
يعد هناك حاجه ىل هنا ((..))هذا  
هراء ,ابلتاكيد حتب عائلتها ,لكنها  

لرتعاها وانت االفضل  حباجة إلمرأة
رفع يده فوق ..للقيام هبذا الدور ((

رأسة وسقط زرار البيجاما ,وقفت  
وأعادتة من فوق السجادة وقالت  



 ))البيجاما صغرية جدا"(( 
))أان اكرب من روجر !!((..))أتريدين  
أن أخيطه لك ؟((...))هذا عمل  
منصميم شئون الزوجة ((...هناك  

ج من إلتزامات لدوري !!((وهو خير 
أنت على حق ىف  ))الباب اندته قائلة 

إقرتاحك سأبقى هنا ولو شعرت  
ابمللل سأحبث عن عمل إضايف  



إعرف انك ستوافقني على ))...((
إقرتاحي ,وهذا مايعجبىن فيك ايإميا 
,انت متعقلة جدا"((..))قالت يف  
سرها لو يدري ,كم كرهت املنطق 

وكم هي حتبة وتريد  ,والعقل واحلكمة 
 !! بنفسها على صدرهأن تلقي 

 
 (( الفصل العاشر ))



 
 :{اللعبة}:

 
م تندهش إميا عندما إختلق بريت 

عذرا" لعدم ذهابه معها هي وساندى  
إىل هاروجيت ,متعللال مبوعد مفاجئ 

..مع ذلك ,رتب وجود سائق  
يوصلهم,وابلفعل قضت معظم اليوم 



يف التسوق ..الحساسها ابألمل من 
ا ومل  شجاره مها ,نفست كل مشاعره

تقتصد يف شرائها وإختارت كمية  
هائلة من املالبس دون إلتفات لثمنها 
وقالت لنفسها رمبا وجد ها ساذجة 
ولست مثل الالئى عرفهن ,لكنها  
 ستظهر كيف ميكن أن يكون إنتقام
زوجة ومربية عذراء!!وتساءلت إىل  



 مىت سيدوم هذا الزواج االفالطوىن
... 

ا عادت هي وساندإىىل املنزل,بينم
الثالج يتساقط ,ويغطى سطح املنزل  

واملدخل واالشجار...إنه مشهد  
تقليدى لكريسماس وشعرتوشعرت  
ابلدموع تبلل رموشها وهى تتساءل  
كيف كان سيكون هذا العيد يف 



اكمل أهبة لوكان بريت كما حتبة  
سألتها ساندى ))هل ميكنىن ...

ارتداء فستان السهرة الليلة  
يه يف  ؟((...))أظنك جيب ان تلبس

العيد لكن اليهم ((ردت ساندى  
وكاهنا تلقد اهبا))طلم قلت هذا ايإميا 

((...وهى ترقص صاعدة  
السلم..شاهدت إميا مبتسمة ,هذا 



تغري سعيد ماجرى لساندى ...خلفها 
مسعت ابب غرفة اجللوس يفتح  
لتواجه الولد .محاها ))هل كان 
يوما"انجحا"؟((..))لكنه مكلف 

ى الفواتري  ,سيصدم بريت عندما ير 
((..))لكنه لن يصدم عندما يراك  
أنت وساندى يف مالبس اجلديدة  
!!اآلن تعاىل اجلسى جبواراملدفأة 



ولتشريب معى الشاي ((...سالتة  
))هل مازال بريت يف املصنع 

؟((...))ال,ظل هناك ساعة واحدة,مث 
ذهب ليتمشى يف احلديقة مث عاد  

نصف متجمد أيضا",كان االفضل  
إىل هارجيت  لو ذهب معك  

((..))رمبا كان توتر أكثر  
الاظن ذلك ,أعتقد انك  ))..((!!



االنسان الوحيد الذى ميكنك هتدئتة 
,فهو مهتم بك من أعماقه ,كما  

تعرفني ((جاهدتلتحافظ على مالحمها 
وترتك الولد غارقا"يف أوهامة فهو  

يريد تصديق أن أبنة االكرب  
سعيد,لكنه سيدرك سريعا"كذب 

لرجل العجوز حديثة  واصل ا ...ذلك 
))مل افكر ابدا" انه سيتزوج مرة 



لقد عاش معها يف  ,اخرى بعد إلني 
جحيم وخشيت أن يدفعه ذلك لعدم  

الزواج لبقيه عمره ((أمسكت إميا  
لساهنا ..واصل الولدحديثة ))أفرتض  
أن بريت أخربك بذلك ؟لكن صمتك 

حيريين ((ثلعثمت ))مل خيربين,لكن 
لى لسان  القليل الذى أعرفة جاءع

دايان ((بداءالرجل غري مصدقا"))كل 



ماميكنها فعلة هو ترديد رواية ابويها  
ـومها الشرف هلما مثل إلني  

!!((...))غري  
شرفاء؟!((...))متاما"..هذا إعتقادي 

ـكان هكذا دائما"ـكانو خمادعني  
منذالبداية ....مث ترددىعما يتحدث  
وقرأهو مالمح وجهها فإنفجر ))رمبا  

بىن لالبد بسبب رقتة يطول صمت إ



وأدبة ,لكنك تستحقني معرفة القصة  
 كاملة

ردت بسرعة ))رمبا اليريد بريت أن  
اعرفها ,ولذا ...((قاطعها  

))بدءا"ذى بدء,هل تعرفني ان إلني  
كانت أكرب منة بتسع سنوات 

((أندهشت إميا ))ال يبدو عليها  
ذلك يف الصورة الىت رايتها  



 ((  أظنهاصغرية ومجيلة
حلظ مالحمها العالقة هلا لسوء ا)

بشخصيتها ,ومل يدرك بريت ذلك اال  
بعد فوات االوان ..كان عمرة أثني  

وعشرين عاما"عندما قابلها  
واستحوذت عليه متاما"...تناول 

قطعىت خشب والقى هبا يف املدفأة 
 واندلع 



اللهب مثل شرارة الغضب لقد 
استدرجته؛والقت بشباكها عليه ومل 

ته االيرتبط هبا  ترتكه وحده لقد حذر 
لكنة كان مولعا"هبا ومل يستمع ىل  

,ومبرور الوقت عاد له عقلة لكن بعد  
فوات االوان ,أخربتة اهنا حامل ويف  
انتظار إجناب طفل وهددته ابالنتحار  
إن مل يتزوجها,واحلت عليه االيذعن 



هلا والبتزازها ,لكنه قال أنه جمرب  
أخالقيا"على الزوامجنها ((...))لومل  

جها وحدث هلا شئ"لكانت مسعتة يتزو 
 (( قد دمرت

))هل أخربتك دايان بذلك  
أيضا"؟((...))نعم ((...))ليس  

حقيقا",مل يكن بريت مشهورا"وقتها  
,كان يف بداية مشواره ومل يكن 



موضع إهتمام الصحافة ....ال,لقد  
تزوج إلني للسبب الذى قاله ىل  

ـاإلتزام االخالقي ـوبعد عدة أشهر! 
اللعبة ((...))ماذا   اكتشف محاقة

تقصد ؟((إرتعشت يدالرجل ))كان 
احلمل جمرد إختالق الاساس له من  

الصحة ((...))لكن ساندى 
....((...))ولدت بعد ذلك بعدة 



أعوام...ليس الن إلني كانت  
تريدهاـلم يكن لديها أدىن مشاعر  
أمومة يف قلبهاـبل الهنا فكرت أبن 
إجناب طفل من بريت سيجربة على  

حاولت االقتناع ...ء معها ((البقا
بروايتة لكن إحساسها حذرها من  

إحتمال إحنياز الرجل إلبنة 
مثلهاإحنازت دايان لشقيقتها .))أن 



كان بريت تعيسا" معها ,ملاذا مل  
يهجرها عندما إكتشفت اهنا ليست 
حامال"؟((...))النه طيب القلب  

جدا",حاول أن يرتكها مرتني يف العام  
ولدت ساندى  االول ,وبعد ذلك 

وبذل كل جهده النقاذ زواجه,لكنها  
كانت معركة خاسرة ..كانت إلني  

متقلبة عقليا"مهوسة غيورة ـشئ يعرفة 



ولديها ,ورغم ذلك أخفوا هذه ,وهي 
صغرية حاولت أن تقتل دايان الهنا  

ظنت أهنم حيبوهنا اكثر منها  
...اتفهمني ,لوأحبتك كانت تريد  

تعرف امتالكك مائة ابملئة,تريد أن 
فيما تفكرين ,ماذا تفعلني أو تقولني  

((...))مؤكد انه كان يشعر كأنه  
سجني ((...))يقضي حكم  



مؤبد..ولذا كان السباق هو مهربة  
 .الوحيد

يف البداية كان هواية ,ولساعد يف 
الدعاية لسياراتنا ,ولكن كلما ساءت  
أوضاع حياتة الزوجية,بدأينغمس اكثر  

..كان خياطر خماطرات غري 
قولة,كأنه يتمىن املوت مع

 (( !! ...وطبعا"هذا تعب إلني اكثر



فهمت ؛لوكنت حتب شخص ,لن ))
يرحيك معرفة أنه يعرض نفسة للخطر  

أظن مرت إببىن  ))...بال مقابل ((
أوقات كان املوت أفضل عنده من 

تنهد الرجل  ....احلياة مع زوجتة 
العجوز وأضاف...يف الواقع عند 

اب من  مرحلة معينة ,قررت اإلنسح
السباقات ,مامل يقرربريت الذهاب  



للعمل لشركة أخرى ...وعند ئذفيما 
يشبة املعجزات تغريت إلني ,كان 
عيد وكانوهنا ,رأت بنفسي ومل 

أصدق ,فلقد توقفت عن سيطرهتا  
واستحواذها,التغضب لو حتذث 
بريت مع أمراة أخرى ,وبعد ذلك  
هربت يف جولة حول ارواب مع رجل 

ر لربيت أهنا لن  أخرـلمجرد أن تظه 



إسلوب درامى  ))...((!!تقيده هبا 
 , !!((...))هذه هي إلني

تفعلني أشياء متطرفة جدا"؛ومل تفطن 
اهنا قدمت له فرصة اىل كان ينظرها  
,كتب هلا أنه سعيد لتعرفها على  
رجل أخروأنه سيبداء إجراءات  

 ... الطالق
عادت إلني مفزوعة وتقول أهنا كانت  



لطها عليه  حتاول إظهار عدم تس
,وتوسلت أن يتيح هلا فرصه أخرى  

..لكن مل يعد بريت يطيق,لقد 
نفذصربه ؛وقال أن االفضل هلما أن 
يذهب كل منهما لطريقه ,وعاد إىل  
الربازيل وبصحبتة ساندى ـوعاد أىل  
الربازيل قد تركتها أثناء جولتها يف  
أورويت...حسنا",طبعا"لن تتخلى 



املات  عنه إلني بسهولة والحقتة ابملك
والرسائل ,وابلفعل جرحت معصميها 
وهى يف غرفة االنتظار بعيادة طبيبها  
ـلتتأكد من إنقاذها ـدائما"كنت أقول 

ـوأخريا"وافقى بريت على إرجاعها 
....وكانت يف طريقها إىل مريتوال  
عندما لقيت مصرعها يف حادث  

 !!حتطيم طائرة



ظلت إمياحتاول إستيعاب مامسعته  
هذه نفس  لعده دقائق,فليست

القصة الت ميكن لشخص أن يعيد  
نسجها وفقا"لرؤيتة الشخصية ؛لكنها 
قصة خمتلفة مما حكته دايان هلا,ولكن  

جيب عليها إعمال عقلها  
لتقررأاي"منها الىت تصدقها ..))هل 

قلت أن إلني مل تكن هاربة من بريت  



عندما قتلت؟((...))ملاذاتفكرين  
هكذا !!حىت اهلها الميكنهم أن 

وا ماقلتة!!((...))اخشى أن يكذب
دايان كذبت ذلك ((...مهس  

مزجمرا"غاضبا",مث هز رأسة وقال 
))أجرؤعلى التصريح أبن بريت كان  
لعبة يف ايديهم ابلطريقة الىت تصرف 
هبا بعد مقتلها ظل يلوم نفسة على  



ماحدث ,وقال أنه كان جيب علية  
تفهمها اكثروحماولة مساعدهتا..لكن  

مكاين ان يفعل  صدقيىن, مل يكن اب
شيئا"...مل تعرتف حبقيقة كزهنا مريضة  
ومل تعرتف حىت أبى خطأمن انحيتها 
((إقرتب الرجل العجوزمبقعده من 
املدفإة,كما لوان ذكرى االحداث  
التعيسة قد اصابتة ابلربد واضاف  



....كنت أمتىن أن موهتا سيمكنة من 
العيش طبيعيا"لكن ماحدث كان 

ق يف اي  العكس متاما"..مل يعد يث
أمرآة ورفضى االرتباط جداي",وبدأ 

يتورط يف عالقاة إثر أ×رىولو أظهرت  
أي أمرآة إهتماما"به يتباعد عنها ,ومل  
اكن أصدق أنىن ساعيش ألشهد يوم 

زواجة مرة اثنية ولكن هذا يظهر  



ماميكن أن يصنعه احلب !!لقد قال  
بريت أن جمرد نظرة واحدة إليك  

حررته من أوهامه وخماوفة 
(...ذهلت إميا ))حررته  (

؟((...))هذا ماقاله ..حترر من أوهامه  
واصبح ابمكانه أن حيب إمرآة دومنا  
خوف من حماولتها تدمري شخصيتة  
((أطرقت إميا ,وهى تقول يف سرها  



كم هو كاذب وذكىي بريت!!وقدرت 
له حماولته طمأته أبيه ,ولكنها متنت 
لو أنه مل يتظاهربكل هذا القدر من  

واصل السيد  ..وعشقه حبه هلا 
آدامزحديثة ))يعتربك الشهاب الذى  

أظهرله احلقيقة وقال ىل ))عندما  
أستمع اليها وأغيب عن العامل  

!!((هذا كثري جدا"والتطيق تصوره  



لذا هبت واقفة على قدميها 
وصاحت))ليس  

صحيحا"ايمسرتآدماز؛الميكنىن  
فعال"...الاريد أن أكوجنزءا"يف مزيد  

من االكاذيب 
))أكاذيب؟((ذهل ((...

مسرتدامز))الأدري ماذا تقصدين  
((.....))أقصد أن بريت يكذبعليك  



مل حيبين ,؛هو الحيبىن 
ابدا"..تزوجنيحىت أصبح الوصية  

الشرعية على ساندى لوحدث له اى  
شئ؛فهو قلق جدا"أبن ميكن اهل  

زوجتة ....((ضحك السيد  
آدامزمقهقها"وقاطع بقية حديثها  

أنت خمطئة  ...وقال بعد أن هدأ))
متاما",ايعزيزيت ,ساندى ستعيش مع 



إبنة أخىت مارى ,فهى متزوجة وهلا  
ثالث أبناء ,ولن يسعدها قدرسعادهتا 

أبن تصبح ساندى إبنتها الوحيدة 
..لقد تربت مع بريت ستقابلينها هى 

وعائلتها غدا"((تساءلت حائرة  
))إذن ملاذا تزوجين ؟((...))لنفس  

ك أصارح,السبب الذى تزوجتية 
بذلك ؛والتتوقعى انىن أصدقك..أذا  



قلت أنك تزوجتة لرعاية ساندى رمبا  
أان عجوز وهذا يكفيىن ..لكنىن 

لست مغفال"ساذجا"!!((ثلعثمت إميا 
وغرقت يف خجلها فهى التستطيع 
الكشف عن مشاعرها الداخلية 

لكنها حتب الرجل العجوز والتريد أن  
 تكذب عليه

سالتة بصوت مرتعش ))هل فضحتىن  



يوىن؟((....ابلنسبة ىل ,ابلتاكيد  ع
؛لكن رمبا االن سنوات عمرى 

املديدة أكسبتىن القدرة على رؤية 
ماوراء التل وماهو خمبوء خلف 

أشجارها الغابة ...اعرف انك حتبني  
بريت ..ومن الصعب تفصيحه عيونه 

وعندما تنظرين إليه ,نظراتك تشع  ,
ابحلب ,وكذلك نظراته اليك 



ما"على وجهه !!شاهدته يتجول هائ
عند الشاطئ شوقا"لك ليلة أمس ,مل  
أراه هكذا أبدا"متيما"ابحلب ..ومل 
يعد يدري الى مدى شردت به  
مشاعره !!((...))الاصدق هذا  

!!((اضاف الرجل مؤكدا"))خذى  
كالمي مأخذ اجلد ,الاكذب عليك 

الضرورة لذلك ..إبىن حيبك أان  ,إميا 



واثق من حبه لك ((كانت إميا على  
إلسراع للبحث عن بريت  وشك ا

لكنها أمسكت نفسها ,فهى مذعورة 
من إحتمال أن محاها يقول  

مايعتقدة,واليوصف حقيقة الوضع  
..على اجلانب االخر؛رمبا يكون  
صحيحا"؛ولو كان كذلك فماذا  

 ميكنها أن تفعلة؟



مهست إميا ))أظنىن جيب أن أذهب  
للبحث عن ساندى ,أشكرك على 

))هل الشاى وكل ماقلتة ىل ((..
ستصدقينىن وتتصرفني على أساسه 

سرتتكبني  ))...؟((..))لست واثقة ((
 ((  خطأ"فظيعا"إن مل تفعلى

دقت كالمته انقوس إنذار داخلها  
 ....وتصرفت لتبحث عن ساندى



 
 

 (( الفصل االخري))
 

املصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  }:
 {ااارحة

انتهت جولة إميا يف احناء املنزل عندما 
املطبخ ,حيث وجدت ساندى  



تساعد السيدةإبسبون يف اعداد  
اللحم ..ايهلا من طفلة حمبوبة  

...وختيلت إميا كيف كان حاهلا قبل 
وصوهلا إىل الربازيل لتصبح مربيتها 

ر ا لىت دفعتها  ,وشكرت رمحة القد 
لقبول تلك الوظيفة ..فهى مل تكن 
تعرف اإلالقدر الضئيل ومل تكن  

تدري عندما قبلت هذا العمل ,أن 



حياهتا ستتغري كليلة وإن حياة الطفلة  
 ,أيضا"ستشرق مشس سعادهتا
وتستعيد مرحها وعفويتها  

...وتساءلت حىت لوكان محاها على 
حق ....لكن الميكن إن يكون  

ب االخرهل إبمكاهنا !!على اجلان
جتاهل سؤال بريت ؟خطرهلا أنه  

سيذهل لوسالته ,وسينكر بسعادة 



هلذا هربت من هذا العار وأبعدت  
لكن مل جيدي ...الفكرة عن ذهنها 

شيئا",وسيطرت على واستحوذهتا  
الرغبة لسؤالة وتساءلت هل متنعها  
كرامتها من املخاطره بسؤاله حىت  

بها  اليشمت فيها ؟حىت لو مل يكن حي
رمبا بدأيهتم هبا ,وقد يعرتف ,

لوأفصح عن حقيقة مشاعره...نظرت  



إليها ساندى ولوحت بيديها ,خفق  
قلب إميا ابحلب ,وهى تتخيل مدى 
سعادة الطفلة لو ثبتت حقيقة أن 

أبيها حيب إميا زوجتة ,ولذا قررت أن  
تتحدث معه وسئلت الطفلة ))هل  

رايت اباب ؟((..))أظنة ذهب لفحص  
ارات يف اجلراج  أحد السي

((...تسللت إميا عرب أحد االبواب  



اخللفيه,كان الثلج يتساقط بغزارة 
والسماء تغيم وتتكاثف عتمتها حبلول 
املساء ,إجتهت انحيه اجلراج,ومع كل  
خطوة ختطوها يتزايد إنفعاهلا ..وهي 

تتساءل لوكان بريت مهتما"هبا فلماذا 
غري رأية بشأن سفرها هي وساندى  

رها لدرجة عدم حتمل  معه ؟هل يك
وجودها معه ,أم حيبها لدرجة اليريد  



أن حيملها عبء حياته االن ؟جيب 
تعرف احلقيقة ,الن عالقتهما الميكن 
أن تستمر على هذه الوثرية ,يف مل 
تكن تدرى قبل االن ان ساندى  

ستعيش مع إبنة عمه وهى تعرف يف  
حالة تكذيب بريت ألراء أبية عن  

ها سوى العودة حبه هلا ,لن يكن امام
لعملها يف مدرسة احلضانة ...وصلت  



ميا اجلراج وقلبها مثقل ابهلموم 
,مسعت أصوات ,لكنها عندما 

دخلت مل جتد سوى السائق ,ورجل 
يف متوسط العمر خرج من سيارة 

ىب.إم.دبليو؛وقال على الفور ))أنت  
زوجة بريت ؟((واقرتب منها وهوميد  
يده ليصافحها ))أان ماركوس لونج  

ريدج ,زوج عمة بريت ((عادت إميا ب



بصحبتة إىل املنزل وهى تبحث عن 
ساندى وبريت ,وبعد ذلك مل تستطع  

قاهلا))تعاىل عى إىل  .إترجع ماقلتة له 
املكتبة لتقابلني بقية أسرتى ((وهو 

خيلع معطفة ويسلمه البسبون يف هذه 
اللحظة التقوى على تبالدل أى  

حديث مع إانس التعرفهم ,ولو حىت  
انت تعرفهم ,ولذا غمغمت أبهنا  ك



ستذهب إىل غرفتها أوال",وصعدت 
السلم بسرعة..كانت على بعد عدة  
اقدام من ابب غرفتها عندما إنفتح  

كان ,الباب وخرج بريت  
مرتداي"البجاما وقال مازحا"))لقد  

أعددت سريرا"ملبيىت يف غرفة روجر  
أظنك كنت تعاند يف فعل  ))...((

رض ذلك  ذلك ؟((...))الضرورة تف



هراب" من الرغبات الشيطانية 
,طبعا"الاقصد انك السبب لكن  
واضح أن وجودي يثري أعصابك 

... )) 
قاطعتة إميا ))انقشنا ذلك  

((واندفعت من أمامه وهى تضيف 
...))جيب أن أحتدث معك ((سأهلا  
))حول ماذا ؟((...ودخل خلفها  



واغلق الباب ))لنتحدث عنا حنن 
 أن أبنة عمك االثنني ,ملاذا مل ختربين

سرتعى ساندى وتعيش معها لوحدث  
لك أى شئ؟((....))آه,هكذا  

...إستند على الباب ...من الذى 
حتدث معك ؟((...))ابوك ((مل ينطق  
حبرف ))ملاذا تزوجتىن حتت إدعاء  

مزيف ؟((....))هل يهمك  



؟((...))طبعا"يهمىن!!....مل اكن 
ألوافق لو عرفت احلقيقة ((...))هلذا 

ك ابحلقيقة !!كما تفهمني  مل أخرب 
,ظننت ـومازلت اعتقد ـأن ساندى  
ستكون أسعد يف حياهتا معك اكثر  
من اي شحص أخر ...أحب مارى  
إبخالص ,لكنها لديها ثالث اوالد  
أشقياء وساندى لن تطيق حياهتم  



لكنها معك ستكون موضع رعاية  
وأهتمام ((ايله من سبب وجية ومل ترد  

إميا واصل بريت كالمة 
سنا"؟أرضية أنت ؟((...))أظن ))ح

 (( ذلك
لكنها لست راضية وستندم على  

جبنها لو ظلت صامته ,ولذا 
أضافت))هل فقط بسبب ساندى 



ومن إجلها تزوجتىن ؟((...))جيب 
االتنصىت لكالم والدى ايإميا فهو  

مغرم ابالوهام والتصورات 
 (( الرومانسية

))مثل إفرتاضة أنك تزوجتىن النك  
ريب !!هل هذا ماقاله  حتبىن!((...))اي

لك ؟((كانت ترتعش لدرجة تعجزها  
عن مواصلة الوقف ))ضمن أشياء 



أخرى ,هل هو خمطئ ايبريت  
 (( !؟((...))خمطئ

التروغىن!!كن صرحيا"معى ولو ملرة ))
واحدة يف حياتك ....الاستطيع أن 

اجاريك يف مثل هذه االالعيب  
ايبريت ..أنت رجل عاملى  

أن الذى   !!((..))كذب وادعاء ,بل
أود أن اقول لك مثل هذا الكالم 



,ماذا فعلت يب !!جمرد نظرة واحدة 
إليك من عيونك اجلملية وال أدري  
أن كنت قادما" أم ذاهبا"((.ويف  
صورة غاضبة ألقى ابملالبس على  
االرضية ))األتعرفني ماذا فعلت يب  
,حبق الرب ؟((...))لوكنت أدري 
ماكنت سألتك!!هل تزوجتىن من  

ندى أم ال ؟((...))ال  اجل سا



,ال!!بل من أجلى أان ...النىن 
أحتاجك!!وأحبك ,الأدرى مىت  

بدأت أدرك ذلك لكنىن فجاة عرفت  
أنىن الأطيق إبتعادك عىن .وعندما  
رأيت كم أنت مغرمة بساندى ,أان  

((مل تدعه يكمل وصاحت فرحا"  ...
والقت بنفسها فوق صدره ))أحبك  
ايضا"!!((وبكت فوق صدره كطفل 



راتح يف احضان أبيه ))امل ترى ,امل ي
 ...تفهم ,ملاذا مل تصارحىن ؟((

))هل حتبينىن؟هل تفهمني ماأقوله  
؟((...))افهمه جيدا",أحبك ايبريت 
,كنت سأخفى ذلك أملا لوال كالم 

ابيك ((..))كان صعبا"علي  
مل اكن ,يضا",التتصورين كم أحبك 

أصدق أنك حتبيىن ((...))أحبك وال 



دونك ,أقسم أنىن مل  أطيق العيش ب
أعرف احلب قبلك ((..))أحبك  

وأقسم أيضا"انىن مل أحب أمرآة غريك 
((...))إذن ملاذا متنعىن من السفر  
معك ؟((..))كنت مرعواب "من 

إنكشاف حيب لك وأان غري واثق من  
 مشاعرك 

لذا قررت االبتعاد ((إنسالت  ,



الدموع احلارة ))هل هذا وقت البكاء  
ي عندما أكون دائما أبك))...((!!

سعيدة ((...))إذن جيب أن أشرتي 
أسهما"يف مصانع املناديل الورقية 
كلينكس ,ألنىن أنو أن اجعلك  

لقد سحرتين ..!!سعيدة بقية العمر 
ايإميا وأنقذتىن ,هل ستسافرين معى  
حول العامل ايإميا ؟((...))سأذهب  



((...))حبيبىت مل أعد راغبا"يف  
باق  التجوال ,لقد إنتهت أايم الس

,هذا مااقوله ((نظرت إىل وجهه يف  
ذهول ))اعىن مااقول ,الأريد 

املخاطرة حبيايت بعد ذلك ..حيايت 
تستحق أن اعيشها اآلن ((...))هل  
ستكون سعيدا" بدون سباق ؟بعض 
الرجال مولعون هبذا النوع من االاثرة 



لوكنت سعيدا" مع  ,((...))لست أان 
إلني لكنت إعتزلت منذ سنني 

ماتت وجدت من الصعب   ..وعندما
االنسحاب ,إعتقدت انن املسئول  

عن وفاهتا ,وهلذا مل يكن أمامي طريقه  
للتكفري عن ذنيب ..االستمارار 

((....داعبته ))لن تصبح مقيما"يف 
 (( !! املنزل



ليس بصفة دائمة ,سأقوم بدور ))
مدير املبيعات للشركة ,وهذا يتطلب 

السفر حول العامل لعدة شهور 
اي"((مسعا أصوات  سنسافر سو 

ضحكات وبوق سيارة أمام املنزل 
وقال هلا ))هذه مارى وزوجها جاك  ,

وأطفاهلم ,ستحضر لساندى عروسة  
هدية رائعة يف العيد ((...))ايهلا من 



هدية رائعة !!كنت أمتىن شراء هدية  
خاصة لك ايبريت أزرارذهبية  
!!((...))وأان اشرتيت لك 

 ...(("عقدا"ذهبيا
ة ىل ,يكفينىن أنت  ))انت افضل هدي

((...))وأنت هدية الرب ىل ,لقد  
أشرق فجر حيب مع عيد امليالد 

 ويكفني هذا 



 
 لتحميل مزيد من الرواايت احلصرية 

 زوروا مكتبة رواية 
 www.riwaya.ga 

 متت حبمد هللا

http://www.riwaya.ga/

