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ال..خرحت هذه الكلمة بقسوة  -
 ووحشية فقطعت سؤال الكاهن 

وحل حمله الصمت الذي اطبق على  
 احلاضرين.

عاد الكاهن يقول :"ايدان؟هل تقبل  
 أبينداي زوجة لك؟". 

 ال....!. -
 الميكن ان تعين...-



انقضت يده عليها بسرعة جيذهبا 
 بعنف وقسوة:

ال..لن اتزوج بك يف السراء ويف  -
 الضراء،يف الصحة ويف

 املرض يف الغىن ويف الفقر... 
وخرج ايدن وولف من حياة العروس  

 اكرتاث كمناحملطمة بدون 
 



يدوس زهرة مرمية..وكما رحل  
عاد..بعد سنة..فخبأت اينداي دموع  

 الذل
يف عينها خلف ستار الال مباالة ،لن  

 تكون لعبة سهلة هذه املرة
،لكن ايدان مازال يسعى 

لألنتقام،والثمن الذي ستدفعه اآلن 
 سيكون اكرب... 
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ال..كانت هذه الكلمة الوحيدة اليت  
مل يتوقع احد مساعها يف مناسبة 

 كهذه،فما كان ألي من  
احلشد يف كنيسة القرية الصغرية ان  

 ينتظر حدوث امر مماثل.

http://www.riwaya.ga/


كلمة واحدة وحسب ،غري اهنا  
كانت كافية ألفساد جو السعادة 

والبهجة العارمة يف يوم كان يفرتض  
انه من اروع اايم اينداي فاذا به  

يتحول اىل اسوأ كابوس شهدته يف  
 حياهتا. 

قبل بضع ثوان،كان عمها الكاهن  
يبتسم مشجعا الزوجني املاثلني امامه  

،فتالقت عيناه بعيين ايندايان 



الرقيق  اخلضراوين عرب مخارها 
 الشفاف فقال الكاهن:

واآلن نصل اىل اهم مرحلة يف -
املراسم،وهيي  

 تكريسكما،"ايدان...". 
كان الرجل الواقف جبانب ابنة اخيه  

قد اعتدلت قامته بشكل 
ملحوظ،وارتفع رأسه الداكن  

وتراجعت كتفاه للوراء..لفتت هذه  



احلركة البسيطة نظر اينداي الذي  
لتوتر  حتول اليه على الفور فرات ا 

مرتسما على وجهه،وعضالت فكه  
منقبضة،ولكن سرعان ماتالشى 

قلقها ،واتسعت ابتسامتها املرتعشة  
 وارتسمت بثقة اكرب على شفتيها. 
ماكانت لتصدق ان هذا الرجل  

سيخاف يف هذه اللحظات 
اهلامة،وحني احست خبشيته انبعث 



الدفء يف قلبها،مما جعلها ترتك يدها  
ها قليال اال  لتنسل يف يده،ولكن اربك

يظهر ايدان اي جتاوب،واكتفى يف 
املقابل برتك يدها تستقر يف يده دون  

ان تلتف اصابعه القوية حوهلا كما  
 كانت تتوقع. 

 تناهى صوت عمها قائال:
 ايدان هل تقبل ابنداي زوجة لك..؟ -
 ايدان؟-



كان لنداء "وليام مارشتت"املتسائل 
صدى بني احلشد..فتعالت مهسات  

عفوية وفضول،ومل تتمكن  احلاضرين ب
انداي خلف مخارها املزدان ابلنقوش  
من عدم االبتسام،فقد خطر هلا ان  

عائلتها واصدقائها قد توقعوا ان  
ختوهنا هي شجاعتها يف هذه اللحظة  

 وليس العريس.



على االقل ليس هذا العريس حتديدا  
 "فايدان وولف "او لون وولف" 
الذائع الصيت معروف برجل 

والذي املتحجر االعمال الف
القلب،افيعقل ان يفقد هذا الرجل  
 ثقته بنفسه لتخونه الكلمات؟ابدا! 

 اعاد عمها الكرة:
 ايدان،هل تقبل ب..؟ -
 ال.. -



خرجت هذه الكلمات بقسوة تكاد  
تكون وحشية ،فقطعت سؤال 
الكاهن ليحل الصمت املطبق 

 بشكل اتم وحمكم. 
 ال؟. -

كان هلذه الكلمة يف رأس انداي وقع  
اشبه ابلصاعقة اليت ختلفها ضربة  
عنيفة على الرأس.وشعرت ابهلواء  



ينسحب من رئتيها..اليعقل انه قال  
 ال؟. 

ارتسمت الكلمة على شفتيها دون 
ان يصدر منها اي صوت وبعينيها  

اخلضراوين اللتني اذهلتهما 
الصدمة،مل تتمكن سوى ابلتحديق 

اىل الرجل الذي اتت هنا لكي 
ا وتالشت  تتزوجه،فامتقع وجهه

 الوانه.



كانت مالمح ايدن اخلالية القاسية  
قد انعكست بوضوح على احدى 

النوافذ الصغريرة ،وكان رأسه الداكن  
 الفخور شاخما اىل االعلى . 

احندر خيط من اشعة الشمس عرب  
الزجاج امللون فالقى الضوء على  
قامته الطويلة الصلبة،قبل ان يقع  
على بقعة انعمة دافئة من احلجر  

ند قدميه،لكن ابلنسبة للرجل ع



نفسه مل يكن اي شيء دافئا  
وانعما،حني رأته انداي هبذا الشكل  
متلكها شعور مفاجيء أبن اصابع  

ابردة فظيعة قبضت على قلبها 
 وعصرته بوحشية.

حاول عمها جمددا وبصعوبة جليه  
 :ايدن..قلت،هل تقبل..؟ 

 وقد اجبت بال!-



  حترك اخريا وارتد اىل الوراء ليواجه
اينداي وحني رات تعابري وجهه متنت 

 لو انه ابقى رأسه حيث كان. 
مل يكن هذا هو الرجل الذي عرفته! 
لقد حتول اىل خملوق قاسي املالمح 

ذي عينني داكنتني متقدتني تسحقاهنا  
 بلهيب من األزدراء. 

مل يكن هو الرجل الذي وقعت يف 
 حبه من رأسها حىت امخص قدميها.



ليت مرت  الحظت نظراته الفضة ا
على وجهها االبيض،التناقض 
الواضح بني وجنتيها الباهتتني  
وشالل شعرها االسود الطويل  

 املصفف. 
مل يظهر على وجهه اي اثر لألنفعال  

او عاطفة تبدي أتثره مبظهرها  
 املنسحق.

 ايدان...؟ -



ارتعشت عند التلفظ ابمسه ومل تدر  
مااذا كانت اليد اليت عانقت ذراعه  

من الدعم فقد  ستقدم هلا بعضا
خافت من االهنيار والوقوع ارضا  

 عند نعليه االنيقني.
 ارجوك،المتزح..-

وحاولت انتزاع ابتسامة من شفتيها  
 تظهر تفهمها.



لكن ابتسامتها قوبلت بفظاظة  
عكستها نظرة عدائية رافضة،مث انتزع 

يدها من ذراعه حبركة قاسية وقال 
 :"اين الامزح ايعزيزيت".

 عنيت ال. لقد قلت ال وقد 
فما كان من احلشد اال ان حدق 

 بصمت وذهول.
 الميكن ان تعين..-

 ردد ايدان ذلك بتهكم: 



 الميكن ان اعين؟ -
 مث اضاف:

مالذي الميكن ان اعنيه -
ايعزيزيت؟اياهلي"اجيب ان اهجئها  

 لك"حسنا. 
انقضت يده عليها بسرعة الثعبان  
وامسك خصرها بشدة جيذهبا اليه 

تلتف يف  بعنف وقسوة مماجعلها 
 نصف دائرة لتواجه احلشد.



وبعينبها اهلائمتني رأت والدها يف  
املقعد االمامي وقد عال االمحرار  

وجهه.وتذكرت ببؤس ان والدها مل  
يكن يرد هلذا الزواج ان يتم وقد 

حذرها من ربط حياهتا برجل 
 مبواصفات ايدن ومسعته. 

اردف ايدن:"لنوضح االمر متاما  
 ال،لن اتزوج بك"؟



خرجت كل كلمة بدقة موجعه 
للتأكد من عدم وجود اي سوء  

 تفاهم.
لن اتزوج بك يف السراء والضراء  -

،يف الصحة ويف املرض،يف الغىن ويف  
او يف اي  -خاصة يف الفقر-الفقر

من تلك الوعود التافهة متاما،اليت  
كنت تتوقعني مين ان اتلفظ هبا امام  

 كل احلاضرين هنا.



وسخريته فاهنارت  اجفلها هتكمه 
أماهلا وواحالمها لتتناثر حوهلا اشالء  
صغرية.وكرد فعل طبيعي للدفاع عن 
النفس حاولت رفع يديها لتسد هبما 

اذنيها ،فأمسك هبا ايدان مرغما  
اايها على انزاهلما جمددا لتحدق عينا 

خشب االبنوس بتلك العينني  
 اخلضراوين وقال:



امسعي ايتها اللعينة"اريد منك ان  -
تسمعي ماسوف اقول.اريد منك ان  
تعلمي اين لن اتزوج بك اآلن او يف  

اي وقت اخر ،واين افضل املوت  
على ان اسلم نفسي ملثل هذا 

السجن واألذعان ملا اعتربه اسوأ 
 أنوع من االكاذيب.

 ولكن...-
 ال.-



مل افلت يدها كما لو ان االمساك هبا  
يصيبه ابلعدوى،واخذ نفسا عميقا مث 

ه القوية بعنف يف شعره مرر اصابع
 االسود الناعم وقال:

اسف صغرييت ،لكن هكذا  -
 ستجري االمور

ابرزت اشعة الشمس ومضة الربيق  
اليت ترسلها بعض الشعريات  

النحاسية يف املمر الداكن،وجعلت 



حركة يده القاسية خصلة شعر 
واحدة تسقط على جبينه  

العريض،وحني استعادت ذاكرهتا  
 املاضي،اليت  املناسبات العديدة يف

كانت قادرة فيها على رفع مثل هذه 
اخلصلة املشاكسة عن وجهه،وجدت 

اصابعها متلهفة لفعل ذلك.لو اهنا  
 متكنت من ملسه. 



غري ان وجهه وعينيه التني تقدحان 
شررا خنقوا هذه الفكرة يف 

مهدها،وفجاة ابتت احلقيقة املرة من  
الصعوبة حبيث فاقت قدرهتا على  

حبدة:"لست  االحتمال،فصرخت
 آسفا البتة". 

اعتصر األمل اعماقها بقوة حني رأته  
حيين رأسه يف أتكيد مستهرت الهتامها  

 وقالت:



 لست آسفا ألنك..ألنك.. -
وعلقت الكلمات يف 

حنجرهتا..ألنك الهتتم حىت..تلك  
الكلمات اليت عجزت عن النطق هبا  

لفظتها بشكل غري واضح،لتمنع 
 مل. نفسها من االختناق من حدة األ
لطاملا علمت منذ بدء عالقتهما 

العاطفية اجلارفة ان مشاعر ايدن مل 
تكن يف الواقع تطابق متاما  



مشاعرها.فلم يكن هو من صعق هبا  
لذا مل تصدق يوما ان هذا الشخص  

املذهل يرغب هبا حقا،هذا هو 
الرجل الذي افقدها رشدها واتزاهنا  
،فلم ترتد حني طلب منها الزواج يف  

ا،وكان ان اسرعت يف امتام  القبول فور 
الزفاف يف اسرع وقت ممكن خوفا 

 من ان يغري رأيه.
 



لكن كيف أبمكانه ان يفعل  
ذلك؟كيف يستطيع ببساطة ان  
يقف هناك هبدوء وبرود ورابطة  
جأش،يف حني انه حيطم عاملها 

 وحياهتا كليا مع كل كلمة يتلفظ هبا؟
 التفعل هذا. -

كان صوهتا منخفضا جدا،ولكنها 
ت به بقوة حبيث بدا بربود  حتكم



صوته هو،واضافت:"الجتعلين 
 اكرهك".

 فاجاهبا مرددا:"كره..". 
ارتفعت كتفاه العريضتان يف حركة 

رافضة تكشف االزدراء والال مباالة  
 فما كان منها اال ان قالت:

سوف اكرهك!سأكرهك من كل  -
قليب!اذا فعلت هذا ايايدان فلن  

 اغفر لك ابدا!.



 ان شكل شفتيه  لقد تبسم فعال،غري
مل يعكس اي دفء او اي اثر  

للدعابة،وقال جازما:"حسنا ،هذا 
جيد ابلنسبة ايل،ففي الواقع ايحلويت  

 هذا مااريده متاما".
واببتسامته الكريهة ارتد على عقبيه  

مبتعدا عنها خبطى واسعة وكان  
صدى خطواته حيطم الصمت 

 املذهول.



 ال!-
دفعت اينداي خبمارها املزركش اىل  

لوراء بغضب،لتكشف عن وجه ا
شاحب برزت فيه عيناها اخلضراوان  
الرباقتان كحجري زمرد ملتهبني فوق  

وجنتيها العاليتني وانقبض ثغرها  
 املكتنز الواسع من التوتر،فقالت له: 

الميكنك ان تفعل هذا!الميكنك -
 ان تتخلى عين هبذه البساطة! 



حدجها بنظرة سريعة قاسية من اعلى 
 قائال:"راقبيين". كتفيه 

وبتدافع غريزي يتخطى اي تفكري  
منطقي سليمناندفعت اينداي اىل  

االمام ونزعت ابقة الورود الصغرية 
الصفراء من يد اشبينتها املدهوشة  

 قائلة:
 لقد قلت ال!-



يف هذه اللحظة قذفت ابلباقة وراءه 
وراحت تراقب الورود اليت اختارهتا 
 متجهة مباشرة حنو ظهره العريض.

لكن نوعا من احلدس او نظرة  
خاطفة القاها بطرف عينه نبهته 
فارتد برشاقة منر وبسط ذراعه  

الطويللة ليلتقط الباقة قبل ان تقع  
 ارضا.



ساد صمت لفرتة طويلة ،واصدمت 
عيناه الداكنتان الغامضتان بعينيها 
اخلضراوين الرباقتني من فوق رؤس  

احلشد فتحجرت كحيوان بري صغري  
ضواء سيارة آتيه،لكن جتمد امام ا

ايدان مالبث ان قطع فجأة هذا  
االتصال املتوتر .فألقى نظرة على 

الباقة يف يده ،ليبتسم بعد حلظة 
ابتسامة من تلك االبتسامات غري  



املتوقعه اليت التعرب ابدا عن حس  
 للدعابة.

 مث رفع الورود يف حتية ساخرة قائال:
حسنا اآلن،اعتقد ان هذا يعين  -

اول من يتزوج من بني   انين سأكون
هؤوالء احلاضرين.اليس هذا  

مايفرتض حدوثه ملن يلتقط ابقة  
العروس؟لكن عليك ان تعذريين اذا  

مافضلت تفويت هذه الفرصة  



اخلاصة،او اي فرصة اخرى قد  
حتني،فأن جمرد التفكري يف حياة 
العبودية ألمرأة واحدة هو امر  

 الاستطيع مواجهته.
مل تسطع اينداي تصديق  

تسمعه..حياة العبودية!كان يتكلم ما
كما لو اهنا اوقعته يف شرك بطريقة  
 ما،لكنه هو من طلب منها الزواج! 

 ملاذا طلب اذن الزواج منها؟.



تناهى اىل مسعها صوته قائال:"لكن  
رمبا ان حاولت مرة اخرى فسيكون 

 حظك اوفر مع شخص اخر".
قذف ابلورد حنوها ابزدراء وتعمد اال 

ما وقعت الباقة  تصل اليها.وعند
 ارضا اضاف: 

قلت انك ترغبني ابلزواج من رجل  -
ثري ايعزيزيت ،لكين آسف فلن اكون  



اان هذا الرجل،حىت لو كنت اول من  
 يلج من هذا الباب.

فاتضح حينها قصده وأنت حزان  
ألهنا تذكرت كلماهتا الغبية اليت  

 قالتها يوما لصديقتها:
لقد سئمت وتعبت من -

ب!سأجد لنفسي  الفقر،راقبيين فحس
زوجا ثراي،يستطيع ان جيعلين احيا  
مبستوى انوي التعود عليه..ولن 



اجلس ابنتظاره ليأيت ايل يف  
الواقع،ان الرجل الثري الذي سيلج  
من هذا الباب سيجد نفسه فريسة  

محلة من االغراء حبيث انه لن يتمكن  
من مقاوميت.واراهنك اين سأضع  

خامته يف اصبعي قبل ان يدرك  
 صعقه...!  مالذي

لقد كان ذلك مزاحا الغري،حاولت  
القول اهنا كانت متزح يومذاك ولكن  



شيئا مامنع حنجرهتا من التلفظ  
 بتلك الكلمات . 

لكن حني دخل ايدان الغرفة بعد  
وقت قصري،نسيت يف حلظة كل 

ماجرى قبل ذلك.فتوقف تفكريها  
امام تيار من االحاسيس اليت غمرهتا  

اي  حبيث عجزت عن التفكري يف
 شيء اخر.



لكن كيف متكن ايدان من مساع  
رهاهنا اجملنون؟فلم يكن يف املنزل 

 حينها. 
 ام انه كان؟

 ايدان... -
حاولت الكالم لكن صوهتا كان من  

 الضعف حبيث مل يصل اليه.
وحني نظرت اىل معامل وجهه الصلبة  

،علمت انه ماكان ليسمعها على اي  



حال،وكان لردها البسيط شاهدا  
عليها ودليال على ذنبها،فاذا به  

 يقول:
 اذن،اان آسف.-

لقد كان جليا من النربة الشريرة ان  
 اآلسف كان اخر مايشعر به. 

عليك ان تتدبري امرك مبا  -
لديك،فليس لدي بعد مااقدمه  



لك.لكن التيأسي والتستسلمي 
 حبيبيت،فمازال البحر مليئا ابألمساك.
ء  ولوحت يده السمراء القوية يف اهلوا 

حبركة مشلت احلشد الذي كان يراقب  
 بعيون دهشة. 

الحظت اينداي ببؤس عائلتها  
واصدقائها ،لقد كانت تعلم ان  

ايدان ليس له عائلة على قيد احلياة  
،وقد زعم ان السرعة اليت مت فيها  



االعداد للزفاف حالت دون ان  
يتمكن اصدقاؤه من حضور  

الزفاف،وهي اآلن تتسائل عما اذا  
اقع ااي منهم ،منذ مىت دعا يف الو 

كان خيطط لالنتقام مبثل هذا الرفض  
 العلين؟.

اتبع قائال:"اان متأكد ان احدا ما هنا 
سيكون عازما على اسدائك هذه 



اخلدمة،لكن التنتظري مين ان ابقى  
 للمشاهدة". 

وما ان اهنى كالمه حىت ارتد على  
عقبيه وابتعد عنها خارجا من 
ينظر  الكنيسة ومن حياهتا دون ان  

 للوراء 
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 يـــخـــطــف روحــهـــــا 
 
 

حني دخلت املنزل مساءا بعد يوم  
طويل استزف منها كل مشاعرها  

،كانت الورود اول ماوقع عليه نظر  
اينداي،وحدثتها غريزهتا أيهنا حتمل  

املتاعب وهي اليت عانت من  
 املتاعب مايكفيها.



ر  توهجت الورود بلوهنا االصف
والذهيب حتت اشعة مشس املساء،اهنا  

حقا لرائعة والميكن وصفها بغري  
ذلك،فالنزر اليها كفيل أبدخال 

 البهجة اىل النفوس. 
لكن هذه الباقة مل تكن 

ماستوقفها،بل شبهها بباقة ورد  
اخرى مطابقة هلا استقرت على 

 االرض عند قدميها منذ سنة متاما. 



 التنتظري مين ان ابقى للمشاهدة.-
رتدد يف رأسها صدى الكلمات  ت

االخرية اليت قاهلا ايدان فهزت  
ررأسها حبدة حماولة ألبعادها،لكن  

دون جدوى،لكأن السنة اليت مسعت  
 فيها تلك الكلمات مل متر قط.

لن يعود ايدان،ادركت هذه احلقيقة 
حني نظرت اىل وجهه ورأت نفوره 



البارد حمفورا بقسوة يف كل خط من  
 خطوطه.

ولف رجل فقط شديد  ان ايدان و 
االعتداد بنفسه،يعيش احلياة وفق 

قواعده اخلاصة،متجاهال القيود اليت  
تفرضها عليه العادات واالعراف  

التقليدية.لقد صنع نفسه بنفسه فبدا  
من الشيء واصبح االن رئيسا 

لشركة متعددة االوجه.وهو رجل  



معروف بقوته وصالبته 
الشديدتني،رجل الميكنه قط احتمال  

ياء من الناس،غري اهنا كانت  االغب
شبه متأكددة انه سيكون معهاا  

 شخصا خمتلفا متاما. 
لكن ماهو يف الواقع مدى معرفتها  
به؟اىل اي حد ميكن لك ان تعرف  
شخصا التقيت به قبل ستة اسابيع 

فقط من يوم زفافك؟عادت اىل  



ذاكرهتا كلمات جاين يف تلك  
الليلة..تلك الليلة عندما اعلنت  

ول ان رجل احالمها قد  انداي بذه
دخل لتوه من الباب فقالت هلا  

 جاين:
 اياهلي اينداي،ال! -
. 

 واضافت:



ليس لون وولف نفسه!الاحد -
يعبث معه وحييا بعد ذلك لريوي  

 القصة.
 فسألتها اينداي مشتتة الفكر:"ملاذا؟" 

 اهو حمطم قلوب؟.-
ارجتفت صديقتها جميبة:"بل ابألحرى 

 حمطم نفوس". 
"األعمال والنساء  واتبعت قائلة:

سواء لديه،ايخذ مايرغب فيه ويبعد 



الباقي دون ان خيفق قلبه خفقة 
واحدة،تقول الشائعات انه الميتلك  

قلبا فكيف ابحلديث عن 
 املشاعر..لذا احذرك". 

لكن انداي علمت يف قرارة نفسها  
اهنا مل اتبه مبن يكون او ماذا  

يكون،غنيا كان ام فقريا،ماآمنت قط 
ب من النظرة االوىل،اما  من قبل ابحل

االن،فقد علمت اهنا فقدت اتزاهنا  



كليا وحل حمله االضطراب  
واحلرية،واهتزت احاسيسها بشكل مل  

 تعهده قبل يف حياهتا.
اجتهت اىل حيث يقف ايدان املثري 

بقميصه وبنطاله االسودين،وقد  
علتهما سرتة فضفاضة من الكتان 
االسود،وقدمت نفسها له بوقاحة  

 قائلة:
 قد التعرف ذلك.-



وأترجح صوهتا يف مزيج من االاثرة 
ومايشبه اجلنون واضافت:"لكنين  
 الفتاة اليت انتظرهتا طوال حياتك".

 تشدق ايدان قائال:"انت هي حقا". 
رفع حاجبيه الداكنني يتأملها وامعنت 

عيناه البنيتان النظر يف كل جزء  
منها،ابتداء برأسها مرورا بثوهبا حىت  

 قدميها،واضاف قائال:امخص 
 "اتعلمني،قد تكونني على حق". 



مث قدم هلا كواب من العصري،والباقي  
كان من املاضي،املاضي الذي  

استحال طعمه مريرا يف 
النهاية،واوصلها اىل املهزلة اليت  

جسدها يوم زفافها،فقط لو  
 علمت... 

غري ان احلقيقة هي اهنا مل تعرف قط  
 ايدان وولف كما ينبغي. 



ولكن احلب كما يقولون  
اعمى..وهذا احلب نفسه حتول اىل  

كره ابلغ احلدة اشعل النريان يف  
 نفسها. 

قدم هلا هذا احلقد السند واملؤازرة يف 
االايم السوداء اليت تلت،فاجربها 

على النهوض من الفراش يف الصباح 
حني كان جل ماتبغيه ان حتجب 



رأسها حتت الغطاء وختتيبء من  
 االعني.

منحها القوة والعزم لتجاهل  كما 
النظرات املتأملة والتعليقات اهلامسة  

عند ظهورها يف القرية،لو اهنا 
استسلمت لألمل لكان ايدان هو  

الرابح ولنجح يف خطته اليت اراد هبا  
اذالهلا.لكنها تفضل املوت على ان  

 تدع ذلك حيصل.



ارغمت نفسها على متابعة احلياة  
وبدت  بشكل طبيعي وجنحت احملاولة،
قادرة على اقناع الناس بعدم 

 اكرتاثها.
سالت شقيقها :مىت وصلت هذه 

 الورود؟ 
لقد سلمها كوغان عند الثانية بعد  -

 الظهر.
 سألته جمددا:



 هل قالوا من ارسلها؟-
ملاذا هذا الوقت حتديدا،اال ان كان  
مرسلها شخصا يعرف مايعنيه هذا  
الوقت،وراحت الشكوك املزعجة  

 حترق اعصاهبا. 
ست ادري،لكن هناك بطاقة يف  ل-

 مكان ما ان اردت القاء نظرة عليها.



مل ترد رؤيتة ما يؤكد شكوكها 
وخماوفها لكنها وجدت نفسها  

 مضطرة لفعل ذلك. 
نظر غاري بفضول من فوق كتفيها  

 متسائال:
 من هو)أ(معجب جمهول؟. -

 فاجابته:الشيء من هذا القبيل". 



كان هذا احلرف الوحيد القوي 
 يف ذهنها فقط اىل اسم اليشري اال

 واحد؟
. 

متلكتها رغبة عارمة وملحة يف متزيق  
البطاقة اىل قطع صغرية مث رميها بعيد 

مع ابقة الورد،غري اهنا تراجعت 
 لعلمها ان ذلك مايريده ايدان. 



علمت انه هو من ارسل الورود  
فاألختيار الساخر املتعمد للورود 

اليت تتطابقت مع تلك اليت شكلت 
افها وارساهلا يف املوعد الذي  ابقة زف

الغيت فيه مراسم الزفاف يف السنة  
املاضية،مل يدع جماال للشك يف هوية  

 املرسل.
لكن كيف ابمكانه ان يكرهها ؟كل  
 ذلك بسبب تصريح ساذج متهور! 



وألن ابقاء هذه الورود يف املنزل  
يفوق قدرة احتماهلا،قالت لشقيقها  

 بصالبة"
ستشفى سآخذ هذه الورود اىل امل-

الليلة،حيث ستلقى ترحيبا من احد 
 هناك.

 نظر غاري ابرتباك وذهول:
لكن..لقد ارسلت لك انت..مع -

 االمنيات بعيد.. 



قاطعته جميبه:"مل ترسل ايل مع  
االمنيات غاري"واالن لدي مايكفي  

من املشاكل ألشغل نفسي بيوم  
 ميالدي". 

مررت يدها بسأم يف شعرها رافعة  
وجهها  اخلصل السوداء عن 

الشاحب امتعب من التوتر  
 واضافت:



ستبقى والديت يف املستشفى مرة -
اخرى،لذلك سنكون وحدان اان 

وانت على العشاء الليله.واخشى  
اننا سنأكل طعاما سريع  

التحضري،فليس لدي متسع من  
الوقت لفعل اي شيء قبل ان أييت  
جيم الصطحايب للمستشفى حيث  

 ايب.



قا  قاطعها صوت شقيقها حادا وقل
 وهو يسأهلا: 

هل من جديد ؟هل من اشارة تدل  -
 على استيقاظ والدي من الغيبوبة؟ 

 قالت له:
 اعتقد ان الشيء جديد حبييب. -

اقرتبت منه وجلست اىل جانبه ورأت  
 وجهه املضطرب.



فوضعت يدها برقة على 
ذراعه،لعلمها ان هذه احلركة  

البسيطة هي كل ماتتقبله رجولته 
 وقت احلاضر. الشابة واحلساسة يف ال 

وتالشى من ذهنها كل مايتعلق  
ابلورود،واحنصرت افكارها يف 

املشهد الذي رأته يف املستشفى،من 
اجواء قسم العناية الفائقة اىل  

اآلالت واالانيب املوصولة جبسد  



والدها الساكن.مث قالت له يف حماولة  
 لطمأنته:

لكنه على االقل يتنفس -
وحده،وهذا امر هام،كل ماعلينا  

 ه هو االنتظار.فعل
وبدا صوت غاري اجش من احلزن  
حني قال:"لكنهم قالوا ذلك منذ  

 اايم". 
 اجابته:"اعلم ذلك حبييب". 



كانت عيناها غائمتني مكفهرتني  
،فهي كشقيقها ،وجدت من 

املستحيل نوعا ما تقبل فكرة ان 
ابيها اهنار كليا من املرض الذي امل به  

منذ اسبوع مضى دون سابق  
 ه مل يبلغ اخلمسني بعد. انذار،مع ان 

 اتبعت قائلة:
 
 



لكن مامن شيء اخر نقوم به ،فهو  -
بني ايد امينه وكل مانستطيع فعله 

 هو الدعاء واالنتظار.
الدعاء واالنتظار...بقى صدى هذه 
الكلمات يرتدد يف راسها بعد مرور  

بضع ساعات ،وكانت تشعر ابرهاق  
جسدي وفكري عندما عادت من  

 املنزل.املستشفى اىل 
 شكرا جيم ألصطحايب اىل املنزل.-



تنهدت وهي تلتفت حنو الرجل  
اجلالس وراء املقود وقد ارتسمت 

على شفتيها ابتسامة متعبة 
 واضافت:

الاعتقد انين كنت حبال يسمح يل  -
ابلقيادة بنفسي،لذا فأان ممتنة لك 

 فعال. 
 المشكلة.-



اجاهبا جاميس هاوثورن مبتسما واتبع 
 قائال:

انين على استعداد دائم   تعلمني-
 للمساعدة. 

نظرت حنو املنزل فرات النوافذ  
معتمة،ابستثناء ضوء واحد اانر  
الردهة،فاردفت قائلة:"يبدو ان 

غاري قد اوى اىل الفراش،لذا ارجو  



ان تعذرين لعدم دعوتك لشراب  
 القهوة". 

 اجاهبا جيم وهي تفتح ابب السيارةك 
الداعي لالعتذار،مل اكن ساقبل -

على اي حال،فانت تبدين  دعوتك
 حباجة للتوجه اىل السرير مباشرة.
تنهدت جميبة:"اه،اجل اشعر اين  

استطيع النوم السبوع،ايله من عيد  
 ميالد االيس كذلك؟". 



قال هلا مطمئنا:"سنعوض ذلك حني  
تستقيم االمور،االن انزيل وخذي  
 قسطا من الراحة،وساراك غدا".

السيارة كانت اينداي هتم ابخلروج من 
حني دفعها شيء ما لأللتفات اىل  

الوراء لتطبع على وجنة جيم اليسرى  
 قبلة عفوية مث قالت له:

كنت لطيفا جدا معي الاعرف -
 كيف اشكرك.



 اجاهبا مبتسما: 
المشكلة،تعلمني اين اقوم أبي  -

شيء من اجلك،ليس عليك اال ان 
تطليب،بدا واضحا من مالمح وجهه  

بلة انه اراد اكثر من جمرد ق
بريئة،وحني ادركت ذلك،سرى التوتر  

يف اعصاهبا حبدة،فخرجت من 
 السيارة مسرعة وقالت: 



سأراك غدا وكن حذرا يف قيادتك  -
 ارجوك.

راقبت السيارة وهي تبتعد على 
الطريق قبل ان ختتفي يف ظلمة 

الليل،وفكرت فيه حبزن..مل يكن 
ذنب جني اهنا مل تتمكن من الشعور  

ك يف قدرهتا بشيء حنوه،بل اهنا تش
على الشعور بشيء حنو اي رجل 



اخر.فلقد ساهم ايدان وولف  
 بشفائها من هذه احلماقة. 

 آه ماالطف هذا!-
انتفضت اينداي كهرة مذعورة حني  
عال صوت فجأة،اتيا من الظالل 

اليت يعكسها املنزل،فصاحت حبدة  
 من الصدمة:"ماذا..؟" 

ردت النربة الساخرة كلماهتا مشددة 
 و مقلق:عليها على حن



كنت لطيفا جدا معي والاعرف -
 كيف اشكرك.

بعد اخلوف الذي سيطر عليها يف 
البدء،شعرت اينداي ابلدم يتجمد يف  
عروقها من الرعب بسبب الصوت  

 املألوف واملخيف بنربته القوية:
اان متأكد من انك ستجدين طريقة  -

تشكرينه هبا،اليس كذلك ايتها  
 االمرية؟". 



قب املألوف  ذهب استعمال هذا الل
املزعج بكل اماهلا  

ابخلالص،فاستدارت ببطء واستسالم 
حزين زانطلق لساهنا اخريا بشكل  

 مسح هلا ابلكالم فقالت: 
 مرحبا ايدان. -

يف الواقع كان ايدان يشغل فكرها  
اىل حد بعيد،حبيث اهنا ماكانت 

للتتفاجأ لو انه ظهر اليوم بشكل  



خرايف،ولكنه كان هو ابلتأكيد  
ه،وبقامته الصلبة بشحمه وحلم

املكسوة بست اقدام من العضالت  
القوية البنية ،مل يكن فيه شيء خرايف 

 ابدا. 
كانت قدماه تقفان بثبات امام  

الباب اخلشيب الرئيسي،وقد  
اسرتاحت يداه على وركه النحيل 

ومال برأسه اىل اجلانب..بشكل عام  



كانت وقفته وقفة حتد 
ساخر..وتالقت عيناه بعينيها يف 

 زاز واضح.استف
 ماذا تفعل هنا؟-

خطا متقدما حنو الضوء املنبعث من 
 املصباح يف الباحة اخلارجية. 
وعلت وجهه ابتسامة كريهة  

ارتسمت بقسوة على شفتيه وهذا 



ماجعل الدم يتجمد يف عروقها  
 وقال: 

اتصدقني اين اتيت المتىن لك عيدا  -
 سعسدا؟. 

ال ..اعلم ان ذلك هو اخر ماقد  -
 تفكر فيه.

ها بلطف خمادع:"حسنا االن،قد  قاطع
 تكونني خمطئة". 



مث قال وقد اتسعت ابتسامته:"اان 
حقا امتىن لك السعادة يف..ماذا  

 عيدك الرابع والعشرين؟وسنة رائعه".
خطر الينداي انه يكاد يكون  

صادقا،لكنها مالبثت ان تدخلت 
بشدة لقطع حبل افكارها الضعيفة  

،فان جمرد التفكري يف ذلك عمل  
 ،فاستدركت قائلة:جنوين



الميكن ان تكون اسوأ من السنة  -
 املاضية.

ندمت على كلماهتا ما ان تلفظت 
هبا،خوفا من ان تكشف الكثري،مل 
ترد هلذا الرجل ان يعلم بكل تلك  

الليايل الطويلة املوحشة اليت قضتها  
مستيقظة يف صراع مع امل اخليبة  

 املربح.
 حاولت مباشرة تغطية نفسها قائلة: 



لكن يف الواقع علي ان اشكرك  -
على مافعلت،فلقد انقذتين من  

 ارتكاب اسوأ خطأ يف حيايت.
ابتسمت راضية حني رأت رأسه  

يرتاجع قليال اىل الوراء،ممادل على 
اهنا اصابت اهلدف  
 هبجومها،واضافت:

لكين متأكدة انك مل أتت هنا -
 للتحدث عن املاضي. 



لذا اطلعين على السبب احلقيقي 
 لتجسدك املفاجيء امامي.

ردد ايدان الكلمة بلهو 
حائر:"جتسد..جتعليين ابدو كمخلوق  

 فضائي،او كشبح". 
انه ابلفعل شبح ..شبح االايم  

السعيدة املاضية..واجفلت اينداي 
وهذا ماجعلها تتكلم بقسوة ودون  

 ترو: 



قد اقول ابالحرى ذئبا او مصاص  -
 دماء. 

 االن انت تبدين كثرية االوهام. -
 ل اان كذلك؟احقا اان كذلك؟.ه-

حسنا دعين اقول لك شيئا سيد  
وولف :"لست برأيي سوى مصاص 

دماء،ممن ينقضون على الناس  
ويفرتسوهنا مث ميتصوهنم حىت اخر 



قطرة ويرموهنم جانيا دون تردد حني  
 ميلون منهم.

هدأ ايدان بصوته الناعم من هيجاهنا 
 وانفعاهلا. 

 آه،التبالغي ! -
 واضاف:

لتأكيد التدعني اين حطمت انت اب-
قلبك؟ففي النهاية اردت مايل ومل  

 تريديين اان.



كانت نربته قد احتدت بشكل  
ملحوظ يف الكلمات االخريةنثم اجته 

حنوها خبطوتني رشيقتني ودان منها  
 جدا للمرة االوىل.

اسعانت انداي بكل مامتلكه من قدرة 
للسيطرة على نفسها لئال ترتاجع عنه 

قد نسسيت كم هو  مذعورة،وكانت 
 طويل القامة وعريض الكتفني.



الحظت اهنا مل تره من قبل مرتداي  
ثيااب غري رمسية ففي الفرتة اليت كانو  
خيرجون هبا سواي كان ايدان ملتزما  

بشكل صارم ابلبذالت الرمسية اليت  
يرتديها يف العمل كما اوقات الفراغ  
لذا متلكها قلق مؤمل حني الحظت  

به القميص صدره الذي التصق  
القطين الناعم وسرواله القطين  

 االزرق.
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 اين هو ابوك العزيز؟.



بعث االنفعال يف صوته القلق يف  
نفسها..واسترتت خلف كلماته نربة  
مهددة عند مساعه شعرت ابرتعاشة  
تتسلل اىل عمودها الفقري مما نبه  

 حبذر:غريزهتا الدفاعية،فسألته 
 ملاذا تريد ان تعرف؟ -
لقد اتيت لرؤية ابيك ،لدي بعض  -

 ااالعمال ألانقشها معه.



كانت اينداي قد شعرت ابخلوف  
القلق قبل ذلك،لكن هذه املالحظة 
 املبهمة زادت خوفها عشرة اضعاف.
كان ايدان ووالدها قبل يوم زفافهما  

على وشك االقتتال،وهي تشك 
ختفيف اآلن ان يكون قد ساهم يف 

 حدة االزمة ،فقالت:
الاعتقد انه يرغب يف التعاطي  -

 معك.



آه،سرياين حبيبيت،اعدك ابنه  -
سريغب كثريا ابلتحدث معي،وان  

كان حكيما وعاقال سريتب لنا 
اجتماعا عما قريب،لذا فمىت  

 سيعود.
 ماذا يفرتض ان يعين هذا؟ -

 اجاهبا:



اريد رؤيته وسيكون من االفضل -
ىت تتوقعني عودته  ان اراه قريبا لذا م 

 للمنزل؟. 
 لست ادري.-

 استطيع ان رغبت ان انقل له رساله. 
اهنارت حماولتها الظهار اهلدوء والثقة  

ابلنفس حني ادركت فجأة انه كان  
يقف حائال بينها وبني الباب وقالت  

يف نفسها اهنا لو ارادت الدخول  



فعليها املرور عربه واربكتها  
ان  الفكرة،وتنبهت يف الواقع اىل 

غرفة غاري موجودة يف اجلزء اخللفي  
من املنزل بعيدا عن مرمى السمع  

 وقالت:
 ليتك ختربين مالذي تود قوله.-

فكر ايدان مطوال قبل ان جييبها وهو 
 يهز رأسه بتصميم وعناد قائال:



الانه امر بيننا حنن االثنني,اخربيه  -
 اين جئت احبث عنه.

 سالته اينداي:"اهذا كل مايف االمر؟".
لقت نظرة اخرى من تلك النظرات  ت

الساخرة اليت زادت من حدة 
 مشاعرها وقال:

 اكنت تبحثني عن املزيد؟-
 ليس يف حياتك!-



ومتلكها االضطراب والقلق حني  
تنبهت ملدى قربه منها فقد اصبح  
فجأة على بعد بضعة انشات منها  

 الغري،وقال:"هذا مؤسف". 
كانت مهسته منخفضة ودافئة 

انتباهها رغم ارادهتا جذبتها  فجذبت 
واوقفتها كما لو اهنا مت ختديرها  

 واضاف:



ألين فكرت اين الاستطيع تركك  -
 دون معانقتك اكراما للمودة القدمية. 

 دمدمت اينداي:"اكراما..!". 
متلكها شعور ابلذعر امسك هبا من  

حنجرتتها وخنق فيها الكلمات حني  
دان رأسه اكثر فاكثر،واخنفض 

 ضوء القمر.  ليحجب عنها
كان قريبا اىل حد اهنا متكنت من 
مساع صوت انفاسه والتقاط عبري  



عطر خاص،فرتنج قلبها يف ايقاع  
عنيف متقطع ،وهذا ماجعل الدم  

 يصعد اىل اذنيها.
 مث قالت بصوت مرتفع حاد: 

 اايك ان جترؤ! -
وتوقف رأسه فجأة..كررت لكن  

 بنجاح اقل هذه املرة: 
 اايك ان جترؤ...-



االرتعاشة اليت عجزت عن لكن 
قمعها كليا جردت كلماهتا من القوة  

 اليت سع اليها:
ارتسمت ابتسامة شريرة على شفتيه 
 فكشفت عن اسنان انصعة البياض:

 تشدق بلطف قائال:-
آه اان اجرؤ لكن السؤال هل  -

جترؤين انت؟ففي الواقع لن اكتفي 
بقبلة خاطفة على الوجنة فقط وكلمة 



ليت اعطيتها جليم شكر الهثة كتلك ا
 البلغ اللطف. 

 لكنك.. -
مهس ايثان وهي حتاول البحث عن 
 الكلمات لرتميه هبا:"لكنين ماذا؟".
تكمن املشكلة يف قرب هذا الراس  

منها فقربه هذا ذكرها بقوة  
االحاسيس اليت كانت تغمرها وهي 
 مترر يدها يف شعره احلريري الداكن..



كرر ايدن سؤاله بنغمة خمتلفة كليا 
غمة دافئة اىل حد اجلنون،نغمة ن

 سحب هبا روحها من جسدها:
لقد رفضتك،نبذتك ..اهذا مايف  -

 االمر؟
مل جتد اينداي اي اجابة الن لساهنا  

 جتمد يف فمها فتابع قائال:
آه لكنك نسيت امرا واحدا  -

حبيبيت انداي رمبا هربت من تقيد 



نفسي برابط الزوجية ،لكين ال 
رائعة  ارفض دعوة ابدا من فتاه 

مثلك فلطاملا عجزت عن مقاومتك  
،وبعد اثنيت عشر شهرا مازلت معجبا  

 بك اكثر من اي وقت مضى. 
 انفجرت اينداي وقد عالرأسها حبدة: 

دعوة اان الادعو لشيء،صدقين -
ليس لدي اطالقا مااقدمه لك بعد  



اليوم!وان ظننت العكس فاعلم انك 
 اخطأت قراءة االشارات.

 يت.. رمبا لكن اينداي حبيب-
كما اين لست حبيبتك او اي  -

شيء اخر !كيف حيدث ان تتمكن 
حىت من التوهم اين قد اريد اي صلة  
 بك بعد االسلوب الذي عاملتين هبز



افهم جيدا ايها العنيد اان لست -
متوفرة لك فكما رايت فأان اخرج 

 مع جيم اآلن. 
فهو الرجل الوحيد يف حيايت 

 ،والوحيد الذي اريد.
الغري متوقعة دمرت    ردت فعل ايدان

 مالنلنته من رابطة جأشها.
 قال غري آبه:"حسنا". 



مث هز كتفيه العريضني يف حركة  
تعكس عدم اكرتاثه على االطالق 

 واضاف:
 اذا كان هذا ماتريدينه.-

كانت المباالته الباعث احلقيقي 
على االمل واالسى،ووجدت نفسها  
وقد جتمدت عاجزة عن فعل اي  

اليه وهو  شيء اخر سوى النظر 
يبتعد متوجها اىل السيارة املتوقفة 



جبانب املنزل وقد اختفت تقريبا عن  
 االنظار يف عتمة الظالم. 

لو انه كن هلا اي مشاعر يف يوم من  
االايم مهما كانت ضئيلة الظهر  

ابلتأكيد بعضا من ردة 
فعل،ولعكست مالمح وجهه حتما 
ذرة من خيبة االمل او الغضب او  

ن الغرية غري ان  على االقل نوعا م
ادراكها بعدم اكرتاثه مل مينع قلبها من  



االنتفاض بشدة موجعه يف صدرها 
،لكن ايدن توقف فجأة واستدار  

 حنوها قائال: 
 ابلغي ابيك اين كنت هنا. -

 واضاف:
 ان لدينا امورا هامة نناقشها معا.-

حاولت اينداي االجابة :"ماذا..؟"  
غري اان حماولتها الواهنة ابءت 



شل حني اصدمت عيناها بوجهه ابلف
 القاسي فقال:

فقط قويل له اين عائد..فان كان  -
 حكيما سيبقى هنا لرياين.

رغم حرارة املساء سرت بفعل كلماته  
رعشة ابردة اعلى عمودها الفقري  
،الميكن ان تكون خمطئة يف قراءة 

 التهديد الكامن يف كلماته.
 لكن ،ماذا.." -



اينداي لكن ايدن اختفى فاجتاج 
فجأة شعور خميف ابلوحدة وابلرعب  

لعدم حصوهلا على تفسري منطققي 
ملاجيري،واختفت السيارة الداكنة 
االنيقة اسفل الطريق وانعطفت 

 لتغيب عن االنظار
 
 
 



 "عائد" 
"مضى يومان ..ويف هذين اليومني  
ظلت كلمات ايدن ترتدد يف راس  

اينداي وابتت نربته املضمرة املزعجة  
 ة ابلسوء اكثر فاكثر.تنذر كل مر 

مل يكن هناك من احد يشاركها قلقها  
فوالدهتا تعاين مايكفيها من التوتر  
حبيث يتعذر عليها تناول الطعام  

كماينبغي،كما ان غاري اليزال فتيا 



جدا ويعاين كذلك من القلق على 
 والده.

 "اان عائد" 
مل تشك يف انه يعي مايقول،فقد 

وجدت حىت اآلن ثالث رسائل من  
يدان على اجمليب الصويت اخلاص  ا

 بوالدها, 
وكانت االثنتان االخرياتن اقل هتذيبا 

 من االوىل.



والبارحة ايضا متكنت من اهلرب يف  
اخر حلظة حني جاء يقف على 

 الباب.
استجابت اينداي تلقائيا لنداء جرس  

الباب ،لكنها حلسن احلظ متهلت  
حلظة لتلقي نظرة اىل اخلارج من  

بل ان هتبط الطابق العلوي ق
 االردهة. 



والعر وبر عنقها يف أتهب وحذر 
غريزي حني رأت سيارة اجلاغوار  

الرصاصية واقفة يف املمر،فتجمدت  
 يف موقعها الحترك ساكنا. 

مث بدا هلا بعد حلظة رأس ايدان  
وكتفيه القويتني ولكن ايدان حترك  

ابستياء ونفاد صرب حني مل يلق  
اىل   ردا،فدفعتها غريزهتا اىل االرتداد
الوراء والتصقت ابحلائط خمتبأة 



بستارة خمملية مسيكة،وذلك قبل 
ثوان فقط من نظره اىل االعلى بعينيه  
الداكنتني راصدا النوافذ حبدة ارجتف 

 معها جسد اينداي. 
بدا على علم بوجودها كأنه احس 

حبضورهت كما يشتم الذئب  
 فريسته.

فالتصقت ابحلائط مذعورة ولبثت يف  
ربها هدير السيارة مكاهنا حىت اخ



برحيله.ومع ذلك تطلب االمر منها  
بضع دقائق قبل ان جترؤ على  

 احلراك. 
لكن املمر كان خاليا اليوم على  

االقل،الحظت اينداي ذلك ابمتنان 
وهي تصل اىل البيت بعد ان  

احضرت بعض اخلضار اليت وضعتها  
على مقعد السيارة اخللفي،مل تدل اي 

 تر اي  اشارة على وجود احد ما،ومل



سيارة غريبة متوقفة يف الباحة  
االمامية.فاطمأن قلبها ودندنت  

ابرتياح وهي تفتح الصندوق لتحمل  
 كيسي اخلضار الثقيلني.

 مهال دعيين اساعدك!-
 آه..اان.. -

كاد الكيس يسقط من 
قبضتها،وجتنبت ارتطام راسها بباب  
 السيارة اخللفي املفتوح يف اخر حلظة.



 نتبهي ".هدئها ايدان قائال:"ا
بدا يف صوته ومالحمه اهتمام مزعوم 
مل تصدقه للحظظة،واضاف:"دعيين 

 امحل هذا عنك".
 استطيع تدبر االمر جيدا.-

متلكت افكارها الصدمة مما زاد يف  
 حدة صوهتا. 

 قالت:"من اين أتيت ؟". 
 اجاهبا:



 من ويستبوري "واضاف: -
 كنت مقيما هناك لبضعة اايم. -
 لكن سيارتك..؟-
تركتها يف اسفل  آ -

املنحدر،وصعدت مشيا على 
 االقدام.

 مل ارها.-
فات االوان وشعرت اهنا فضحت 

نفسها فسيعلم ايدان االن اهنا كانت  



تبحث عن اشارات تدل على وجوده 
 خوفا من ان يكون يف اجلوار. 

 الاظن انك فعلت.-
وارتسمت ابتسامة ببطء على شفتيه  

،ابتسامة انبضة بسخرية كسولة  
ت عيناه بربيق شرير وهو يتابع  وتألأل
 قائال:

لكين ابلطبع مل اتركها ظاهرة للعيان  -
فاحلذر الشديد ضروري يف هذه 



االايم،وحولنا العديد من اللصوص  
.ومل ارد حتذيرك من قبل اوتزويد  
ابلسالح مسبقا كما حصل حني 

 قرعت الباب يف ذلك اليوم.
 لقد علمت؟-
ابلطبع علمت انت تنسني ايعزيزيت  -
ين اعرف هذا املنزل منذ زمن بعيد ا

واان اعلم جيدا اي الغرف هي غرفة  
 نومك. 



تكلم ايدن بنربة منخفضة مثرية،فعال 
 االمحرار وجه اينداي.

 واالن فلندخل هذه االغراض.-
 اينداي؟

سرى االمحرار على وجهها سريعا  
حني مسعت صوته املنخفض يناديها  
واتسعت ابتسامته الشريرة وأتجج  

 نيه مرسال ومضات شيطانيه. بريق عي



ان مل تدخل هذا الطعام اىل املنزل  -
فستتلف بعض االغراض اجمللدة يف  

 هذه احلرارة واريد 
 ان والدي ليس يف املنزل! 

كان هذا كل ماستطاعت قوله،فكرة 
ان يطأ ايدان منوهلا بعثت يف ظهرها  

رجفة امشئزاز وشعرت ابلدم وقد 
 تالشى من وجهها.



اطة:"آه اعرف اجاهبا ايدان ببس
ذلك هلذا السبب بقيت منتظرا،لكن  

علي االعرتاف أبنين فوجئت حني 
ظهرت انت،فقد توقعت ان تكوين  

 يف العمل طوال اليوم". 
 ليس لدي عمل.-
 ابلتأكيد ال. -



عكست نربة صوته نوعا من احلدة 
واتبع يقول:"اذن انت فتاة حرة  

 طوال النهار".
 اجل،لكن انت..-

مستبقا حماولتها الثانية  قاطعها ايدان  
 القناعه ابلرحيل: 

 لدي وقت العامل كله،اان يف عطلة. -
 اجابت حبدة: 



مل اكن اعرف انك أتخذ -
العطل،اعين انك كنت دائما مدمنا  

 على العمل حني كنا.. 
اتبع ايدان بلطف حني ادرك ان  

 ماحولت قوله منع لساهنا من النطق: 
حني كنا معا؟حسنا ستجدين ان  -

االمور قد تغريت منذ ذلك  بعض 
احلني،واآلن هل ستفتحني هذا  

 الباب؟".



 قبلت اهلزمية ففتحت الباب.
 وابملناسبة،مل ايت لرؤية والدك فقط.-

اجابته بفظاظة:"حسنا التقل انك  
 اتيت ألعادة احياء صداقتنا". 

"صداقة؟".وارتفع حاجبه الداكن يف  
تساؤل صريح مشكك واستقرت  

ن  خلف صوته نربة عجزت ع
 تفسريها وقال:



اال تعتقدين ان ذلك يقلل من  -
 شأن ماكان بيننا؟. 

ماكان بيننا هو كذبة منذ البدايه  -
وحىت النهاية،وقد انتهى االمر االن  

 اىل االبد،مات ومت دفنه. 
 هل هذه هي احلقيقة؟. -
 اهنا احلقيقة الوحيدة اليت اعرفها!.-

تالشى اي اثر لدعابته الساخرة  
 دائية وقال:وعلت وجهه برودة ع



انت التدعني ابين حطمت  -
قلبك؟رمبا اكون خيبت املك يف  

 املستقبل بعض الشيء؟. 
حطمت قليب؟كررت ذلك يف  -

حماولة لضبط النفس واللتأكد من  
 عدم تسرب اي ظل للحقيقة منها. 

ال لست ادعي ذلك ابدا.يف  -
الواقع كما سبق واخربتك يف الليلة  

السابقة اان ممتنة لك،فلو انك مل 



تتخلى عين كما فعلت،لكنت علقت  
يف زواج طائش متهور وغري مناسب 
على االطالق،ولكنا بعد فرتة قصرية  
ادركنا خطأان لكن ذلك كان سيزج 

بنا يف اجراءات الطالف املزعجة 
 للخروج من املأزق.

يف مقابل ذلك،وجدت نفسك  -
حرة وعلى امت االستعداد للزواج  

 حببيبك جيم. 



من املشاعر   افتقر جواهبا الي نوع
وهذا مااضرم يف نفسها املا  

حادا،اضطرت معه للعض على 
شفتيها السفلى بقوة،لكنها استغلت 

الفرصة اليت ااتحها اليها فاذا اراد  
االعتقاد ابهنا وجيم على عالقة فلن 

 توقفه اومتنعه من ذلك،قالت: 
هذا صحيح..فجيم ..بقي يف  -

 صحبيت.. 



 واضافت:
مقربني   منذ السنة املاضية اصبحنا-

كثريا واعتقد ان عائلتينا تتوقعان 
 اعالن خطوبتنا قريبا.

تشدق ايدان قائال:"هتانينا،اان متأكد 
 من انه يناسبك متاما". 

تكلم ايدن ابسلوب جعل االمر يبدو  
 كحكم ابلسجن املؤبد،واضاف:



من الواضح ان والدك يفضل -
عامال بسيطا مبتدائ على رجل ذي 

 خلفية مثلي. 
جيم عضو يف جملس   حسنا ان عم -

 النواب،وجدته ابنة احد النبالء.
متلك اينداي شعور رهيب أبهنا عبثا 

 حتاول جعله يسمعها.
دمدم ايدان قائال:"هل اضع  

 االكياس جانبا؟". 



 الحاجة لذلك.-
كان من املستحيل ان ختفي امل املرارة 

 اليت سببها عدم اكرتاثه،واضافت:
 لكن شكرا ألدخاهلا.-

اىل الباب متوقعه ان  نظرت تلقائيا  
يفهم ماتلمح اليه ويغادر املنزل لكن  

ايدان هز رأسه فحسب هبدوء مل 
 حتتمله وقال: 



آه ايمجيليت لن اغادر قبل ان  -
 اتكلم مع والدك الغيب.

ذعرت اينداي حني وضع احد  
االكياس هبدوء على الطاولة وبدأ  

 يفرغه من حمتوايته ابلرتتيب.
املعلبات والرزم يف  وشرع يف وضع 

اماكنها حسب العادة،مما جعل  
الذكرايت املريرة تفطر قلبها  



فقالت:طالتستطيع انه..يف 
 اخلارج.." 

لو املت لو قليال ان حيمل مرض 
والدها ايدان على الرتاجع اوعلى  

اظهار بعض االعتبار والتفهم،الخربته 
احلقيقة لكن هذا الرجل وبروس  

 مارشت كاان على شجار دائم.
ومامن ادىن شك ان ايدان سيذهب 

مباشرة اىل املستشفى ملواجهة 



خصمه يف اي موضوع يشغل  
فكره.سيطر عليها اخلوف حني  

فكرت أبثر هذا اللقاء على صحة  
 والدها الضعيفة.

فقال هلا:"هذا واضح،اذن مىت  
 سيعود؟". 

 الاستطيع القول. -
التستطيعني ام التريدين ايتها  -

 األمرية؟؟. 



 الاعرف مىت سيعود!-
اذن سأنتظر حىت يعود،اليستطيع -

 البقاء بعيدا طوال اليوم. 
 بل يستطيع!. -

مث خطرت يف ذهنها فكرة 
ملهمة:"لقد ذهب يف عطلة هناية 

 االسبوع و...". 
تالشى صوهتا حني هز ايدان راسه  

 مستنكرا وقال: 



حماولة جيدة حبيبيت لكن متأخرة  -
ا  جدا.لو كلن ماختربيين به صحيح

الستهنت هبا قبل االن.وفضال عن 
ذلك رايت سيارته يف املوقف،اينما  

 ذهب،الاظنه ابتعد كثريا. 
فكرت اينداي ابئسة انه مل يغب عن  

ابله شيء وقالت :"فكر كما 
 تشاء!".



عكست نربة صوهتا اهلزمية حني  
اتبعت قائلة:"لكن التنادين حبيبيت 
!لست اي شيء ابلنسبة لك،ولن  

 !".اكون اثنية ابدا
اجاهبا ايدان وهو يضع اخر علبة يف  

اخلزانة ويطوي الكيس الفارغ  
حبركات اثبته ودقيقة:"حسنا علي 
االعرتاف أبن هذه التسمية غري 



مالئمة،فمنذ وصويل كنت كل شيء 
 اال حبيبة". 

انفجرت اينداي غاضبة:"ماذا 
 توقعت!". 

كانت عاجزة عن تصديق وقاحة 
الرجل فتابعت:"بعد الطريقة اليت  
عاملتين هبا،التتوقع ان ارمتي يف  

 احضانك واعانقك بلهفة وشوق".



اذكر مناسبات عديدة مل تفعلي -
 فيها سوى ذلك. 

قاطعته حبدة:"حسنا،الذكرايت هي  
 كل ماستحصل عليه!". 

ومل تكن كذلك حباجة اىل من يذكرها  
ابملشاعر اليت كانت تعتمل يف نفسها  

جملالد وجوده بقرهبا.جمرد التفكري 
جعل نبض قلبها يتسارع   بذلك

 بوترية حادة..



قال:"هذا جيد ابلنسبة ايل..يف 
 الوقت احلاضر".

كانت ابتسامة ايدان تشبه تلك  
االبتسامة اليت ترتسم على وجه منر 

يرقد حتت اشعة الشمس وهو يرتقب  
هبدوء منتظرا الفرصة املواتيه لينقض  

 عليها.
 غري اين امتتع بذاكرة قوية جدا. -



ة:"ان فنجان من واضاف بفظاظ
 القهوة سيكون جيدا". 

 روع اينداي مبزاجه الذي تبدل فجأة. 
 اليس لديك عمل افضل تقوم به؟. -
 بصراحة،ال.-

مل يرتك جوابه الفظ جماال للنقاش.فما  
كان من اينداي اال ان هزت كتفيها  

 مستسلمة وراحت متال ابريق القهوة.
 الماذا تريد رؤيته على اي حال؟. -



 يدين يل ابملال.انه -
انت واملئات غريك..كبتت اينداي 

بصعوبة تعليقها يف الوقت 
املناسب،لكن ايدن التقط شيئا ما  

 من التبدل اللذي بدا على مالحمها.
 التبدين مندهشة!-
لست كذلك.اين دهشة فقط ألنه  -

 استدان منك انت.
 فدمدم ايدان بسخرية جميبا: 



اموال مشبوهة،اليس -
الذي قد   كذلك؟ليست ابلشيء

 يلوث النبالء امثالكم ايديهم به.
آه انت االن تبدو سخيفا!مل يكن -

ذلك مااقلق والدي فقط،بل كان  
قلقا من سنوات شبابك  

الصخبة،كأعتقالك مرات عديدة من  
 قبل الشرطة.



ابلغت الصحف كثريا..اعرتف اين -
مل اكن قديسا،لكن يف النهاية هل  
 يكون احد مالم يف فرتة املراهقة؟.

مل تعد مراهقا منذ مخسة عشر  -
سنة!ام انك تدعي ان الرجال  

والنساء خاصة النساء منهم الذين  
استقبلتهم مث رميتهم جانببا يف 

طريقك اىل القمة،هم فقط جزء من  
 خيال الصحف ايضا؟. 



وهل تدعني ان والدك مل يعتقد -
يوما ان ثرواهتم الطائلة املوروثة  

اضخم بكثري من املال الذي جتنبه 
 من العمل الشاق؟.

الحظت اينداي انه مل جيب على  
السؤال ،لكن هل هو حقا مرغم 

 على ذلك.
هل كانت من الغباء حقا حبيث تظن 

انه قد يكرتث فعال ابحلسناوات  



اللزايت اقرتن امسه هبن لفرتة وجيزة يف 
 املاضي؟. 

يف حالنا حنن،نفتقر  -
عبارة"ثروة"فحسبما اذكر منذ وفاة  

كاليف اجلنازة جدي وتورطنا يف ت
اختذت حياتنا شكل الفقر املقنع  

حيث كادت املظاهر حتجب 
احلطام،لو نظرت حتت هذه املظاهر 

 ،ملا وجدت شيئا.. 



 وذلك حني دخلت اان. -
انت تعلم اين الاشارك والدي  -

 آراءه عن.. 
قاطعها قائال:"ال.انت مل هتتمي من 

اين أييت املال طاملا ان هناك من هو  
ك من ذلك الفقر  قادر على انتشال

 املقنع،الذي كنت متقتينه جدا". 
جعل صوت ايدان اهلواء يتجمد من 

 حوهلما ممازاد من صعوبة التنفس.



وفجأة بدت اينداي كأهنا عادت 
ابلذكرى اىل وقت مضى،لرتى نفسها  

قبل اكثر من سنة بقليل،يف هناية 
 تلك السهرة اليت بدا فيها كل شيء. 

شعرت مل مل يكن روب السبب ملا 
هكذا اصال"روب"هو الرجل الذي  

كانت خترج معه ألشهر قليلة  
ماضية،والذي ظنت معه اهنا توشك  

 ان تقع يف احلب.



كانت مقتنعه مبشاعرها جتاهه لذا  
سحقت حني قام روب فجأة بفسخ  
عالقتهما بقسوة ودون اي اكرتاث  

 ملشاعرها.
ولكم تفاقمت حدة شعورها ابخلسارة 

ني ظهر  ولكم جرحت كربايئوها ح
روب يف السهرة مع امرأه اخرى اىل  

 جانبه.



قالت هلا صديقتها متذمرة:"اهنا ابنة  
 رئيس العمل،بال شك". 

حاولت اخفاء املها وراء ستار من  
 االزدراء حني اتبعت تقول:

لكن..اعين..اوه انظري اليها  -
فحسب لست ادري مالذي يعجبه  

 فيها.
 قالت روز بنربة ساخرة واثقة: 



واجهي احلقيقة ،ان مايعجبه حني  -
ينظر اليها هو مدخول شخصي يبلغ 

بضعة االف سنواي،وطريقا ممهدا  
للوصول ملكتب والدها دون ذكر  

التوقعات مبستقبل ابهر ومريح  
جدا.اذ ماعرف كيف يلعب لعبته قد  
يكون لعائلتك امسا ومنزلة اجتماعية 

مرموقة كذلك شجرة العائلة ايضا 
الدخل املطلوب  لكنكم المتلكون 



املتوفر الذي يسعى اليه رجل مثل 
 روب.

 وافقت اينداي قائلة:
املدخول الذي متلكه عائلة  -

مارشتت يستهلكه ذلك الركام  
القدمي املتداعي الذي يصر والدي  

على تسميته مبنزل  
االسالف!سيحتاج قريبا اىل سقف  



جديد وليس لدينا يف املصرف 
 مايكفي لتغطية تكاليفه.

ين وهي توميء اىل حلبة  تدخلت جا
الرقص حني كانت الشقراء ملتصقة 

 بروب وقالت:
هذه ليست من املشاكل اليت قد -

تعين هبا اآلنسة "ابتيسرت "العزيزة ان  
هذا الثوب البسيط الذي ترتديه  

مستورد مباشرة من شوارع 



ابريس،واراهن ان الثمن الذي دفعه  
والدها لقاءه يتخطى من بعيد  

 لكم اجلديد.مايكلفه سقف منز 
انفطر قلب اينداي كانه ضرب  

بسكني حاد حني القت نظرة اخرى  
 حنو روب ورفيقته.

اياهلي لقد سئمت وتعبت من الفقر  -
املقنع اعتقد انه ان االوان ألفعل  

شيئا يف ذلك.راقبيين جيدا فسأجد 



لنفسي زوج ثراي يستطيع ان جيعلين  
 احيا مبستوى انوي التعود عليه.

ا:"حسنا،لن حتصلي  اجابتها صديقته
على فرصة افضل من البدء  

هنا،الليله فال بد ان حيضر اىل هنا  
زبدة اجملتمع من فناين ورجال اعمال 

 ابمكانك االختيار". 
 هذا ماانوي القيام به!-



مل تكرتث اينداي ألرتفاع صوهتا  
 فقالت:

ولن اجلس ابنتظاره ليأيت -
ايل،فالواقع ان الرجل الثري الذي  

الباب سيجد نفسه سيلج من هذا 
فريسة حلملة من االغراء حبيث انه  

لن يتمكن من مقاوميت،واراهنك أبين  
سأضع خامته يف اصبعي قبل ان 



يدرك مالذي صعقه وذلك يف مهلة  
 التتعدى ثالثة اشهر كحد اقصى. 

هكذا كنت ترين االمر اليس  -
 كذلك؟

 قاطعها ايدان وسط ذكرايهتا وقال: 
صححي يل معلومايت ان كنت  -
 طئا. خم

اجابته وقد اشاحت بنظرها عن  
 عينيه: 



الاعتقد انك ستصدقين ان قلت -
لك ان ذلك مل يكن سوى مزاح  

 الغري. 
قال بقسوة:"يف هذه احلالة،ارتد  

 املزاح عليك".
وكانت عيناه الصلبتان وعضالت  

وجهه املنقبضة قد اوضحت الرسالة  
 اليت محلتها نربته. 

 مل اعرف انك كنت تتصنت. -



 قائال: ضحك خببث 
ال؟ال البد انك ارتكبت خطأ هناك  -

ايعزيزيت،اليس كذلك؟لقد اعتقدت 
حتما انك جنحت يف حتقيق 

مأربك،فكما متنيت وقع رجل فاحش 
الثراء فورا يف الشرك الذي نصبته 

 بعناية.
كانت ضحكته اسوأ وقعا هذه املرة 

 ملا محلته من دعابة ساخرة. 



من املؤسف انك مل تالحظي ان -
انت مفتوحة خلفك حني  النافذة ك

دبرت مكيدتك الصغرية،واهنا محلت 
كل كلمة من حديثك اىل اخلارج  
حيث كنت قد وصلت للتو اىل  

الباب الرئيسي. وكما يقولون من  
 انذر مسبقا فقد اتى متسلحا.

كان جيب ان تري وجهك بدوت  
كأن كل امنياتك يف ليايل امليالد قد  



حتققت دفعة واحدة وحصلت متاما 
 سبق ان طلبته من اباب نويل. على ما

حسنا،لقد حصلت انت ايضا على  -
 مرادك! 

 وماكان ذلك؟.-
حصلت علي اان،جتاوبت مع  -

مكيديت الصغرية ألهنا كانت  
تناسبك،ام انك ستحاول نفي ذلك  

 اآلن؟. 



هز ايدن رأسه حبسم وسكون حمدقا 
بتصميم مزعج يف وجهها بعينيه 

الداكنتني مماجعل اخلنجر احلاد ينغرز  
بوحشية عميقا يف موضع اجلرح  

 واتبعت: 
وعندما مل حتصل على جسدي -

 ابلطرق غري الشرعية،سألتين الزواج.
واتبعت قائلة:"ولكنك يف اللحظة  
االخرية،وجدت ان رغبتك ليست  



أبقل من جناح بعوضة..وكان ان 
رميتين يف الكنيسة دون ان تشعر  

 ابلذنب". 
 اللعنة عليك! -

فجأة وخانتها  تالشى صوت اينداي 
الكلمات حني اطلق ايدان عليها  
لعنة متوحشة ووقف على رجليه  

حبركة عنيفة جعلت الكرسي ينقلب  



على االرض خلفه مصدرا اصواات 
 قوية ومروعة،وقال: 

اذهيب اىل اجلحيم ايتها االمرية!ان -
كان هذا هو وقت املصارحة فليكن 

 اذن لكلينا.
ودار حول الطاولة متوجها 

حنوها،وقد علت وجهه مالمح  
اجفلتها فابتعدت خائفة الهنا رأت  

 اخلطر حمدقا يف عينيه.



لكن يدي ايدان الرشقية التفتا حول 
ذراعيها بشدة،لتمنعاهنا من اهلروب،مل 

تستطع اهلروب وهي عاجزة عن 
احلراك اال ان تدير راسها بعيدا  

 لتجنب النظر يف عينيه. 
د  تشدق وهو ينظر اىل وجهها املبع

 بعناد عنه قائال:



وسوف تستمعني اىل مااريد قوله  -
حىت لو اضطررت ألدخال كل كلمة 

 ملعونة اىل رأسك بقوة. 
وهزها بقسوة وبعنف لكن مبا يكفي  

لتعلم ماقد يكون عليه طبعه اذا  
ماانفجر وافلت القيود اليت يفرضها  

 عليه. 
 نعم ..لقد اردتك؟؟-



فلم تستطع اينداي اال ان تقاطعه  
"جسداي "وبطرف عينيها رأت  قائلة:

امياءة رأسه القوية اليت اكدت  
 كالمها.

مل انكر ذلك قط وسأكون جمنوان -
ان حاولت،ويكفي ان انظر اليك  

لكي ارغب فيك،وبعد ماعرفت انك  
لست سوى مصاصة دماء عاشقة  

للمال رخيصة،مل استطع تبديل  



مااشعر به لسوء احلظ،كنت امتىن 
العكس،لكنك اسأت فهم شيء 

 احد.و 
 ال... -

خرج اعرتاضها الاراداي وهي تدير  
رأسها من الصدمة حني استجمع 

فكرها ماقد سجله من كالمه..يكفي 
 ان انظر اليك لكي ارغب فيك. 



لقد تكلم بصيغة احلاضر..وليس 
 املاضي.

"ال"مل تكن تريده ان يقول ذلك..مل 
 تكن ترغب بسماع مايؤكد خماوفها.

 بال.-
 ارتسمت كانت ابتسامته كريهة حني

على شفتيه يف رضا،فقد عكست  
عيناها اللمعان التان غشيهما الظالم 

 ختمينها ملا سوف حيدث. 



آه،نعم ايأمرييت احلبيبه،لقد اسأت -
فهم شيء واحد،وهذا الشيء  

الواحد حيدث كل الفرق،ابمكانك 
القول اين مل اكتف منك قط ولن  

 اكتفي منك ابدا. 
هزت اينداي رأسها بيأس شديد 

يدها امام وجهها كأهنا   وجعلت
حتتمي من كالمه.لكن ايدن جتاهلها  

 واتبع دون رمحة: 



مل اكتف منك يوما..اردتك يل  -
حينها.اردتك بشدة اىل درجة ان  

جمرد التفكري هبا يبعث االمل يف 
نفسي،واريدك اآلن،ويف الواقع انين  
اريدك اكثر من اي وقت مضى.ومل  

يغري هذا الواقع اي شيء مهما  
 حصل 
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"مل اكتف منك قط ولن اكتفي منك  
 ابدا".



كانت كلمات ايدان ذات النربة 
القاسية تدور وتدور يف رأس اينداي 

 فيزداد وقعها حدة يف كل مرة.
ارتعشت يف نفسها حني شعرت  

ابلوعد الذي عكسه صوته األبح،ام  
حيمل التهديد؟يف هذه اللحظة  كان 

مل تعرف ومل تكرتث،لكن فكرة 
جديدة اتت بقوة مذهلة جعلتها  

 تستجمع قوهتا حبزم.



الحظت ان هذا مااراده متاما،فقد 
دبر االمر عمدا ليفقدها توازهنا،ان  

هي اظهرت اخلوف او انفعلت  
بعصبية يكن هو الرابح،او يكن على 
االقل قد سيطر عليها بقوة،فلتحل  

 لعنة عليها ان هي مسحت بذلك!ال
ابتلعت ريقها بصعوبة ورطبت شفتها  

اجلافتني بلساهنا،وحني رأت نظرته  



الداكنه العميقة تنخفض لتتبع 
 حركتها كررت ذلك. 

مهست بصوت ابح:"اذن مازلت  
تريدين،هذا اليفاجئين ،فلطاملا كان 

 هناك جتاذب غريب بيننا". 
لقد افقدته توازنه اآلن،علمت ذلك  

كونه املفاجيء وعينيه اللتني مل من س
تطرفا سوى مرة واحدة  

وبصعوبة،فعجزت عن اخفاء ابتسامة  



النصر اليت ارتسمت واسعة على  
 شفتيها. 

نظرت اىل عينيه مباشرة وسطع 
وججها بتحد مغيظ اتركة ابتسامتها  

 تتسع ببطء وقالت:
يف النهاية ليس ضروراي ان تعجب -

 أبحد كي تريده.
 اسيا وقال: سحب ايدان نفسا ق



ليس ضروراي ابلتأكيد..واذا اردت  -
 برهاان... 

قبل ان تتمكن اينداي من التفكري  
والتكهن مبا يف ذهنه ادارها لتواجهه  

ابلكامل ،واحاطها بذراعيه 
القويتني،فالتصقت به بشدة وشدها 

 اليه معانقا اايها بوحشية. 
. 

 مادخل االعجاب بكل هذا؟-



ما  كان ذلك ماتوقعته من رد فعل ،و 
سعت اليه،وقد مكنتها تلك الثواين  
القليلة من األستعداد الفكري ،ومن  
التجاوب مع عناقه بثقة فوجئت هي  

 نفسها هبا. 
لقد ابدلته عناقه وكانت تبتسم 

 منتصرة حني شعرت بتجاوبه.



لكن االمور حينها قد بدأت ابلتطور  
بشكل مروع وخاطيء يبعث على 

 القلق. 
اج من  بدأت اينداي هذه اللعبة مبز 

اللهو والتحدي،وتوقعت شيئا مماثال  
ملباراة،كانت تعرف ان بعض  

الشرارات ستتقد،لكنها ظنت ان  
االسلحة العاطفية اليت يستعمالهنا 

ستمنع اي منهما يف تسديد ضرابت  



مباشرة ،الضرابت املؤذية على  
 االقل.

غري ان مبادرة ايدان مل تكن يف شيء  
استجابتها له من  منها فرحة،كذلك 

تلك الناحية،فقد تبدلت االجواء  
بعد خفقتني اثنتني من 

قلبيهما،واستجابت لعناقه وشعرت  
 ابحلاجة املاسة اليه.

 مل تنسين اذن.-



 
وضحك بصوت اجش ابح ضحكة  

 فيها شيء من الدعابة ومن اليأس.
فكرت اينداي بغموض قائلة يف  

 نفسها:"انساك..ابدا". 
 ليتك تعرفني..  آه ايأنداي ايأمرييت-

اختنقت الكلمات يف الصوت  
 االجش وسكت فجأة. 

 ايدان؟-



يف اللحظة التالية الحظت شيئا ما 
يف طبيعة سكونه،وادركت انه كان  

يستمع برتكيز،فتجمد لساهنا 
 وحاولت مساع الصوت الذي نبهه.
تناهى اليها صوت شقيقها اتيا من  

 الردهة:"مرحبا،لقدعدت!". 
 اياهلي انه غاري!-

زودها الذعر بقوة مل تعرف هلا مثيال 
 من قبل فابتعدت عنه.



 ايندي ،اين انت؟-
 هنا.-

ارتعش صوهتا املتهدج الضعيف 
 وكانت يداها ترجتفان. 

 يف املطبخ.. -
فكرت مذعورة اهنا لن تستطيع بعث  

اهلدوء اىل نفسها يف الوقت 
 املناسب. 



عها االطاعة وحتولت اىل  رفضت اصاب
اصابع خرقاء وهي تتصارع مع 

شعرها الذي تشعث.مث توقفت عن 
احلركة بدهشة حني حترك ايدان فجأة  
بعدما رمقها بنظرة مراقبة وامسكت  

يداه يدها وابعدها عن شعرها،مث 
بدقة متناهية امتدت يده واخذ  

فرشاة مث بدا ميشط هبا شعرها هبدوء  



بضع خطوات  اتم،وماكاد يبتعد عنها 
 حىت فتح الباب.

لدي بعض االخبار،اخيت اخبار  -
 عظيمة! 

مل تسمع الباب وهو ينفتح فقد 
سيطرت عليها مشاعرها وغرقت يف 
عناق هذا الرجل حبيث مل تعد تدرك  

 شيء



وحني استعادت تركيزها وتذكرت  
املكان الذي جاء منه غاري كان 

 اآلوان قد فات أليقافه عن الكالم.
ملستشفى فتح ايب حني كنت يف ا-

عينيه!كان ذلك للحظة واحدة لكنه 
 فتحهما،يقول االطباء..

استجمعت بعض قواها وقاطعته  
 بسرعة:"غاري لدينا زائر".



اومأت اىل ايدان لتلفت انتباهه  
اليه،وكان جالسل عند الطاولة  

 يرشف قهوته. 
 اه..مرحبا ايدان.. -

دهشت اينداي من تقبل شقيقها 
فشقيقها مل الطبيعي حلضور الرجل،

 يدن ايدان على تصرفه جيم الزفاف.
اجابه ايدن بطبيعية مماثلة:"مرحبا بك 

 انت".



لكن اينداي التقطت التجهم والعبوس  
اخلفيف بني حاجبيه الداكنني،وتقلص  
هاتني العيين،وعلمت ان خلف هذا  

املظهر اخلارجي اهلاديء  
املضلل،كان ذهنه املتيقظ الدقيق 

نت على يعمل ساعات اضافيه وكا
 حق.

علق ايدان بلطف:"قلت والدك.مل  
 هو يف املستشفى؟". 



االتعلم؟امل ختربك ايندي عن النوبة  -
 اليت اصابته؟. 

من الواضح اهنا مل تصل اىل ذلك  -
 بعد.

عكس صوته املدروس نظرته  
الساخرة اليت علمت اينداي بوجوب 

 أتلقها يف عينيه. 
 اعتقد... -



مل بدت ابلكالم من بني اسناهنا لكنه 
يدعها تكمل،فقاطعها بنربة تؤكد 

بوضوح جنوهنا املطلق ان هي  
 حاولت اجلدال وقال: 

اعتقد انه من االفضل ان تدعي -
غاري خيربين.اذن غاري ماهي قصة 

 والداك؟.
حني كان غاري يروي قصة مرض 
والدمها دفعت اينداي نفسها اىل  



احلركة فارغمت نفسها على ملء  
زحة،مل االبريق ألعداد القهوة الطا

تكن تريد شرب القهوة،ومل تكن  
ابلطبع تشعر بواجب الضيافة حنو 

ايدان،بل ارادت اهلاء نفسها بعمل 
 ما.

حاولت اقناع نفسها ابال تنظر اليه  
كي تستطيع اعادة اهلدوء والراحة  

اىل نفسها،لكن املها خاب من هذه 



الناحية مبراره،فعندما يتعلق االمر  
 شيء.هبذا الرجل،تفشل يف كل 

حني اهنى غاري قصته مسعته اينداي 
 بشيء من االنكار يقول:

حسنا لقد اشتبهت حبدوث امر  -
مماثل،ايله من مأزق!اليس  

 كذلك؟لكننا نستطيع تسوية االمر. 
جعل ذلك اينداي تصفق فنجاهنا على  

الطاولة وتدور بسرعة كشفت عن 



مشاعرها،فسالته  
حبدة:"نستطيع؟".وازداد قلقها حني  

 بتسامته املتألقة .قابلها اب
حسنا من الواضح انك حباجة اىل  -

املساعدة،اان على استعداد لفعل كل  
 مااستطيع.. 

 الشكرا!-
 اهنا تؤثر املوت على ذلك. 

 حنن نتدبر امران جيدا.-



 هذا واضح.-
مث اتبع بنربته الساخرة:"منذ ان 

وصلت شعرت ان لديك الكثري مما  
يشغل ابلك..وكل من لديه نظر  

سليم سيالحظ ان املنزل وحميطه قد  
امهل مؤخرا،وقد اعرتفت بنفسك 

 ببعض املشاكل املاليه". 
 غاري.. -



تنبهت اينداي حني رفع شقيقه رأسه 
حبركة فجائية ونظر اليها نظرة  

فضوليه،فتصرفت بسرعة للحد من  
 الضرر قدر االمكان.

جيب ان اجنز بعض التنظيفات -
،وقد وعدتين مبساعديت يف ترتيب 

 االسرة
 آه لكن ايندي..-
 انطلق ايفىت.-



وبشكل غري متوقع "وافق"ايدن على  
 كالمها قائال لغاري: 

سأكون هنا حني تنتهي من -
 عملك. 

اخذت اينداي عهدا على نفسها ابال  
تدع ذلك حيصل وما ان اغلق الباب  

وراء شقبقها حىت استدارت حنو 
ايدان بعينيها املتألقتني يف حتد 

 وقالت:



 در عرضك ابملساعدة. اننا نق-
 واضافت:

 لكننا لسنا حباجة ايه..لذا..-
قاطعها اببتسامه بعثت فيها االرتعاش  

 وهو يقول:
مل يكن عرضا ايتها -

االمرية،فالعروض متنحك الفرصة  
للتفكري،ابلقبول او الرفض،اما هذا  
فليس موضوعا قابال للنقاش،اتيت 



اىل هنا ألرى والدك،ومن الواضح انه  
يدة متكنه من ليس بصحة ج

رؤييت،لذا سأبقى يف اجلوار حىت  
 يتمكن من ذلك. 

ان اقرتاحك اذن ابملساعدة ماكان  -
سوى تضليل ألبعاد غاري عن 

احلقيقة والذي عنيته ابلفعل هو ان  
والدي مدين لك ابملال وانك لن  

 تغادر دون اسرتجاعه!



قفز قلبها بشكل مؤمل حني وقف 
ايدان على رجليه مرة اخرى وعرب 

 طبخ ليغسل فنجانه ابملاء.امل
ذكرهتا هذه احلركة بشدة مبا هو عليه 

 هذا الرجل من حضور قوي. 
بكم يدين لك والدي على اي -

 حال؟ 
 اجاهبا بفظاظة ساخرة: 

 ابلكثري.-



 كم هو املبلغ ابلتحديد؟-
 تكلم ايدن بنربة ساخرة متهكمة : 

اشك يف قدرتك يوما على دفع  -
الفاتور،حىت ان  مايكفي لتسديد هذه 

 كنت تفكرين بتسديدها بغري املال. 
 واشاح بعينيه اىل الطاولة اخلشبية. 

الميكنك فعل ذلك!لن تفعل  -
 ذلك! 

 جربيين. -



كان صوته منخفضا وانعما بشكل 
يدعو للريبة حببث يكاد يكون  

لطييفا،لكن التحدي الفظ يف عينيه  
 كان غاية يف الوضوح.

 تظنين قد ابيع روحي.. -
ابتسامة ايدان املقيتة ومنعتها  اوقفتها

 ممن متابعة الكالم. 
الاظن اننا نتطلم عن الروح  -

اآلن..ففي النهاية ،مل تكوين مكرتثة  



جدا ابلقضااي الروحية السنة  
املاضية،وكنت على استعداد اتم 
حينها لبيع نفسك لقاء مثن خامت  

 الزواج.
 مل يكن االمر كذلك!-
. 

  كيف كان اذا؟سبق ان عرفنا ان-
الزواج ابلنسبة اليك يعين مستقبال  

 مرحيا وأتمينا ماليا مدى احلياة.. 



اتظن انين وافقت على الزواج  -
 منك ألستغلك؟ 

"استغالل؟"ارتفع حاجبه االسود يف  
تساؤل وللمرةالثانية اشاح بعينيه حنو 

 الطاولة يف أتمل. 
مل تصدق اينداي حني رأت الدفء 

املثري للدهشة يغمر االبتسامة على  
مه اجلميل،وقد حلقت بذكرايت ف

لطيفة،،وحتول وجهها كليا بفعل  



ذلك..اىل ان نظرت اىل عينيه مرة 
اخرى ورأت ان الدفء قد غاب 
عنهما بعد ان عكس لوهنما القامت  

 برودة قاسية.
اردت استغاليل واردت  -

استغاللك،لكين عدلت عن ذلك يف  
اللحظة االخرية،مع انك اسأت كليا  

 حبيبيت.فهم امر واحد 
 وماهو؟-



لست غبية ايتها االمرية.ولست  -
 عمياء ايضا.

مال حنوها ونظر بعمق يف عينيها 
 املدهوشتني نظرة شلت حركتها.

تعلمني انك مجيلة ومذهلة،انت  -
امرأة مثرية ورائعة،انت امجل امرأة 

 رأيتها يف حيايت. 



طاملا احبت اينداي نربة صوت ايدان  
م وهو ونغمته واالن كان صوته اليقاو 

 يتفوه هبذا االطراء املتمادي. 
مل تكن تستطع تركه يتابع ،كان  
عليها ان تتكلم لكي هترب من 
السحر الذي نشره حوهلا،لكن 

لساهنا عجز عن نطق اي كلمة حني  
 ابتسم ابتسامة مدمرة. 



تعلمني اين مل اسأم منك ولن اسأم  -
ابدا ،كان يكفي ان انظر لك لكي 

تستعر النريان وتتأجج يف 
 اخلي،ومازلت.د

شعرت اينداي ابلدم احلار يتدفق يف  
 عروقها.

وانت تبادليين هذا الشعور ،اان  -
 اعلم بذلك.



اقرتب ايدن منها ومرر اصابع يده 
بنعومة على وجنتها واتسعت 

ابتسامته حني رأى وجهها املمتقع  
 واضاف:

لقد اثبت ذلك للتو،مما جيعل من -
االسابيع  مشاركتك املنزل نفسه يف 

 القليلة املقبلة امرا هاما جدا.
خفق قلبها قبل ان تبلغ كلماته  

عققلها،وحني ادركت ماتعنيه تلك  



الكلمات كان وقعها اشبه بسهم برق  
صعق قلبها ،ودفعت يده بنفور عن 

 وجنتها. 
ماذا قلت انك ستفعل يف االسابيع  -

 القليلة املقبلة؟
انت يف ورطة اينداي وحتتاجني  -

 للمساعدة. 



قد اكون حباجة للمساعدة ولكن -
ليس منك انت!اين افضل املوت  

 !الاريد شيء منك.
التريدين حىت سقفا يظللك  -

 انت..وعائلتك؟. 
اجفلت اينداي وتوقفت عن احلركة  

 فجأة وقالت: 
 عفوا ماذا قلت؟-



مازاد يف حريهتا ان ايدن بدا للحظة  
 واحدة مضطراب حقا.

حسنا بعدما عرفت ابمر والدك مل -
عد قادرا على العودة اىل لندن ا

،على االقل حىت يتعاىف والدك  
بشكل يسمح له مبحادثيت،,وحىت  

هذا الوقت سأحتاج اىل مكان ألقيم 
 فيه. 



هناك العديد من الفنادق ويف -
 النهاية انت االن تقيم يف احدها.

لكن هذا يعد خسارة فادحة،الن  -
 هذا املنزل به غرف شاغرة كثرية. 

 يست متوفرة لك.ان ااي منها ل-
واليضاح قصدها حتركت حنو الباب 

وفتحته واسعا،لكن ايدان مل حيرك  
ساكنا للتجاوب مع تلميحها  

 ابخلروج.



 اريد البقاء هنا.-
كانت نربته قاسية وفظة كوجهه 

 ايضا.
وقلت انين افضل املوت على ان  -

 ادعك تفعل ذلك..انظر...
حاولت بصعوبة ان هتديء من روعها  

 ئلة:مث اتبعت قا
انت رجل ثري جدا وتستطيع  -

 االقامة حيث تشاء.



لكين مل اكن دائما ثراي،ومن اول  -
االمور اليت تعلمتها هي ان املرء  

الجيمع ثروة كبرية ان كان يهدر املال 
الذي مجعه ابجلهد والتعب،ان جمنوان 

فقط هو من يصرف املال على 
الفنادق يف حني انه ميلك منزال فيه 

 لنوم. سبع غرف شاغرة ل
 قالت اينداي وهي ترجتف:"ميلك؟". 



هذا املنزل ان اردت مزيدا من  -
 التحديد.

بلغ الباب خبطوتني ولكنه مل يفعل  
ذلك اال ليجذبه من قبضتها 

 املستسلمة ويعيد اغالقه ابحكام. 
كنت افضل ان تعريف احلقيقة  -

بطريقة اخرى،لكين االن الاجد 
امامي خيارا اخر،،سأكون فظا يف  

لقد اسأت اختيار الرجل  مااقول،ف



الذي جتب مهامجته،ان من يقع عليه  
 اللوم كله هو والدك.

حسنا،اليس هذا منوذجيا؟كنت -
اعرف انك تكرهه لكن ان توجه  

اللوم اليه اآلن،وهو مريض وضعيف  
 والميكنه الدفاع عن نفسه..! 

اينداي اهنا احلقيقة،هو الذي اوقع  -
 نفسه،وانت معه يف هذا املأزق.

 ينداي قائلة:تذمرت ا 



 اي مأزق؟ -
حني قلت ان والدك يدين يل  -

ابملال مل اكن اتكلم فقط عن بضع  
مئات او بضع االف،عليك ان  

تعلمي ان الوضع اسوا بكثري من  
ذلك،لطاملا كان كذلك،حىت عندما  

 كنا سواي،ان مقامرته.. 
آه،اعلم انه كان يراهن على اخليول  

 احياان. 



حاولت ان ختفف من شأن 
االمر،يبدو ان والدها كان جاهزا  

 للرهان على كل مايتحرك.
 لكنه ماكان ليأيت طلبا للمساعدة !-
ال،ادرك ان ذلك يؤمله لكنه مل -

 ميلك اخليار. 
واجه ايدان اعرتاضها أبن ربت  
 ابزدراء على يدها واتبع قائال: 



كان ابوك ميضي الوقت يف اند  -
- جدا وقتا طويال - للقمار يف كارلتون

وكان خيسر بشكل مريع ولكن منذ  
حنو ستة اشهر،حالفه احلظ على حنو  
غري متوقع،لوكان رجل عاقل مدركا 
ألخذ ارابحه وهرب لكن بروس مل 
يفكر على هذا النحو،فقد ظن انه  
سيتمكن من اسرتجاع ثروة العائلة  

ومن مجع ارابح اضافيه عالوة على  



ذلك.هكذا ،راهن بكل االموال اليت  
 أبموال مل يرحبها.رحبها و

 هل ترغبني ابجللوس؟ -
الحظ ايدان شحوب وجهها  

 فأضاف:"قد جتدين من األسهل..." 
وسحب هلا كرسيا من الطالولة  

لتجلس عليه،لكن اينداي رفضت  
 النظر اليه حىت ودمدمت: 

 آتين من اآلخر. -



حسنا يف النهاية خسر والدك كل  -
شيء ابألاضافة اىل ثروة صغرية 

لتوقيع على االوراق  ايضا،مث قام اب
االعرتاف ابلديون كما لوكانت 

بطاقات معايدة يف ليلة امليالد ورهن  
لكن -كل امالكه تقريبا كضمان.

 كيف عرف انت كل تلك االمور؟.



اجاهبا ايدان بفظاظة:"اان املك ذلك  
النادي،وكل االوراق اليت وقعها  

 والدك كانت موجهة يل اان".
 والضمان؟. -

راي ؟فقد جاء هل كان سؤاهلا ضرو 
صوت ايدان اجلاف ليؤكد ماكانت 

 ختشاه حني قال: 
لقد رهن هذا املنزل لقاء كل ديونه  -

وحني اصيب ابخلسارة امهلته سته 



اشهر منذ يومني،لذا فاين منذ االحد 
املاضي املك هذا املنزل وكل 

 ماحيتويه.
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 ؟اذن هذا صحيح-

علمت اينداي اهنا كانت حتاول التعلق  
بقشة، هذا ماقالته النظرة اليت علت  

 وجه الرجل الواقف امامها. 
كان فرايد كوران الشريك االهم يف 

شركة احملاماة حيث يعمل جيم حمامي  



العائلة لسنوات،وقالت هلا معامل  
وجهه انه مل يكن هناك اي امل،لكن  

ابلرغم من ذلك كان عليها ان  
 تسأل.

هذا صحيح وقانوين دون ادىن  -
 شك. 

وقعت هذا الكلمات على راحة ابهلا 
كأهنا املوت املشؤوم ،كئيبة،معتمة  

 غري قابلة للجدل اطالقا.



 ايدان وولف ميلك املنزل الريفي.-
حدث كل شيء كما قال ايدان  

،رهن والدها البيت الوحيد الذي  
عرفته يوما هي ووالدهتا 
 ديون القمار.وشقيقها،وذلك ليسدد 

التعتمدي على كالمي،هذا ماقاله  -
ايدان يف اليوم السابق حني ابت ان  

 تصدق كالمه الفظيع.



حتققي من ذلك،تكلمي مع -
 حماميكم ان اردت.

هذا مافعلته ابلطبع ومل يساعدها  
 ذلك كثريا. 

 حسنا لقد اثبت حقك. -
هذا ماقالته اليدان ذلك املساء،حني  

و اتصل هبا يف املنزل كما ه
 حمدد،لسماع ماتريد قوله.



عندما فتحت الباب مكرهة لتدعه 
يدخل،الحظت انه عاد ألرتداء  

املالبس الرمسية اليت اعتادت رؤيته  
 هبا. 
كل مااطلبه هو ان متهلما فلنقل  -

 سبعة اايم. 
 اسبوع؟-

رفع ايدان حاجبه املتكاسل يف 
تساؤل وهو يتمشى يف الرواق براحة  



نه ميلك  واطمئنان اتم واضح،وبدا كأ
 املكان. 

ملاذا انتم حباجة لكل ذلك  -
الوقت؟كنت اظن ان ساعة على  

 االكثر.. 
 ساعة؟-

 اكان الرجل هبذه الوحشية ؟ 
 مل اخرب والديت حىت!-



مل تكن قادرة على محل نفسها يف  
االقدام على ذلك..على االقل حىت 

 تتاكد من عدم وجود بديل اخر. 
سيتطلب منا االمر بعض الوقت  -

 غراضننا.لتوضيب ا
 اتبعت كالمها :

اعين!..اعلم انك متلك املنزل -
،لكن هناك بعض االغراض 

 الشخصية.. 



 ومل عليكم توضيب االغراض؟-
بدا ارتباك ايدان شبه حقيقي 

ابلتأكيد لو اهنا التعرفه لصدقت 
 ذلك ابلفعل.

حسنا..انت تتوقع منا ان نرتك  -
 املنزل. 

مالذي اوحى لك هبذه الفكرة -
؟اوال،ليس لديكم مكان اخر  

تذهبون اليه.فالتكوين سخيفة انداي  



الحاجة للرحيل اىل اي مكان  
ابدا،هناك الكثري من الغرف هنا،كل 
 مااحتاجه هو مكان اانم واعمل فيه. 
طرفت عينا اينداي من فرط الصدمة 

 والذهول :"هل تعرض..؟". 
 اان ادعوك لتكوين ضيفيت.-

آ÷ لكم متتع بذلك!لكم احب 
ضاح هذه النقطة البارزة والتذكري  اي

 هبا بشدة. 



 أفضل النوم يف فندق خاص. -
 اجاب ايدان غري مبال بتحديها:

 حسنا ان كان هذا خيارك.. -
 وأضاف:

ابلطبع ان احد اليستطيع -
منعك،لكن اظن ان عليك التفكري 

 بوالدتك.
 فغرت ايندداي فاهها امام وقاحته.



اتطلب مين التفكري أبمر من  -
 االجدر بك انت ان تفكر فيه؟

 اجاهبا هبدوء وثبات:
على العكس هل اعتقدت حقا -

انين كنت سأرميكم خارجا دون 
 تردد؟اي نوع من الوحوش تظنينين؟. 

خطرت األجابة يف رأس اينداي 
 بسرعة الربرق:



النوع الذي يتخلى عن عروسه يف -
 مراسم الزفاف. 

آه،ولكن سبق ان اتفقنا انه مل يكن  -
اي حب،واآلن اتظنني ان  بيننا 

 أبمكاننا متابعة احلديث براحة اكرب؟ 
واشار بيده حنو الباب الذي يؤدي  

 اىل غرفة اجللوس. 
 ان كان ذلك ضروراي! -



دفعت الباب وفتحته فتبعها اىل  
الغرفة الفسيحة املشمسه واجته فورا  

حنو النافذة لينظر منها اىل حديقة  
 ة.الزهور اخلالبة اليت تقع حتتها مباشر 

 وقال بلطف مفاجيء:
لطاملا وافقت والدتك الرأي أبن  -

هذه الغرفة هي األمجل يف املنزل 
 كله.



سينفطر قلبها اذا اظطرت للمغادرة  
،اعرتيف بذلك ايتها االمرية ،ان اخر  

ماحتتاجه والدتك هو املزيد من  
 الكآبة والتوتر،فلديها اآلن مايكفي.

لن تستطيع ابلطبع االحتمال ان -
 ك تطارد والدي..علمت ان

 ال!-
اجفلت اينداي وتراجعت اىل الوراء يف  

ذعر حني لفظ ايدان هذه الكلمة 



الوحيدة ،ارتدت مسرعة بضع  
خطوات اىل الوراء وقد بدا عليها  

التوتر ،ابتعدت عنه لكنه سعى 
وراءها واقرتب منها كثريا يف خطوات 

ثالث رشيقة رافعا يده ليبقبض هبا 
 زها،وقال: على معصمها بشدة وحيتج

مل اطارد والدك ايتها  -
األمريةنلوفعلت ذلك،لعلمت مكان 
تواجده ولعرفت مبرضه،اعطيته ستة 



اشهر ليأيت ايل ابملال،واثناء ذلك  
الوقت انتظرته ليأيت ايل!اللعنة!اىل  

هنا اىل حني ختلف هو عن 
النجيء،وذلك لكي اطلع على 

 االسباب. 
اراهن انك استمتعت بشعورك  -

طة،وبوضعه حتت ابلقوة والسل
 رمحتك،البد انك تلذذت ابالنتقام. 

 قاطعها ايدان حبدة:



االنتقام مماذا؟من الطريقة اليت  -
حاول هبا منعي من الزواج بك؟وملاذا  
انتقم من شيء قررت منذ البدء اين  

 مل ارده يوما؟.
االن حىت بعدما التأمت اجلراح على 

مر االثنيت عشر شهرا،عادت  
يد حني  مشاعرها لتنسلخ من جد

احست بقلة اكرتاثه،فانفطر قلبها  



ومتزق بشكل مؤمل،بعدما كاد ان  
 يتماثل للشفاء.

وحبركة عكست صدى افكارها  
انتزعت نفسها من يده،ووضعت  

بسرعة بينها وبينه كرسيا مطرزا 
 ابللون االمحر الباهت. 

سيخيب املك ان ظننت االمر -
كذلك حبيبيت،لقد ورط والدك نفسه  

 هبذا املاأزق.



 كان هذا انديك انت. -
وافرتض اين ارغمت والدك على  -

 الذهاب اليه؟ 
تناهى اليها صوت ايدان من اخللف  

 بنربة ساخرة واتبع قائال:
وضعت مسدسا يف رأسسه واجربته  -

 على املقامرة بكل امالكه؟
"ال"اجربت اينداي نفسها على  

مواجهته بنفور وعلى مضض،لكن  



سيتني النظر اىل العينني البنيتني القا
كان امرا يصعب عليها حتمله 

 واضافت:
لكنك كنت قادرا على رفض اي -

 رهان اضايف.
 كنت قادرا.-

كان صوته اشبه ابلصوت الالذع  
الذي يصفع اجللد على ظهرها  

 واضاف:



لكين اخرتت هذه املرة اال  -
افعل،فرمبا اعتقدت انه ان اآلوان  

 ليلقنه احد درسا.
. 

اليقاعه يف براثنك  تعين انك متلهفا  -
وابلتأكيد ما ان مكنت من ذلك  

حىت حصلت على الفرصة املثالية 
دون  -لألستيالء على املنزل الريفي

 ان تكون مضطرا للزواج أببنته؟.



رفس ايدن الكرسي بعيدا وعاد جيرها  
خلفه وهو يتكلم فاخرجها من الغرفة  
ومر عرب الردهة ليصل هبا خارجا اىل  

ا للتشبث احلديقة،وغم حماوالهت
ابألرض ومقاومته،مل يكن لدى اينداي 

خيار اخر غري ان تتبعه عاجزة عن  
 منازعة ذراعيه القويتني.

حان الوقت كي تري االشياء على -
 حقيقتها! 



وهبزة عنيفة من ذراعه ادارها ايدان  
 لتواجه املنزل وامرها بقسوة:

انظري اليه!حقا انظري،عليك  -
 اللعن! 

ظر فهي  مل تكن حباجة اىل ان تن
تعرف حق املعرفة ان املنزل كان 

مهمال وتعي جيدا القرميج املتداعي 
،واطارات النوافذ املهرتئة،ان مل يتم  

العمل جبد يف اصالحه فسينهار 



املنزل اجلميل القدمي الذي لطاملا 
احبته كثريا وسيتحول اىل خراب  

 ودمار.
اتعتقدين فعال ان هذا املكان يعد  -

قة ابتت استثمارا انجحا؟احلدي
كاألدغال واانبيب املياه قدمية،وكل  

 انفذة يف املكان حباجة اىل تبديل. 
 تذمرت اينداي قائلة:

 مل نكن قادرين على حتمل كلفته. -



"اراهن على ذلك"كانت نربته مشبعة  
ابلسخرية اخلالصة،املمزوجة بشيء  

اخر،شيء مل تتمكن اينداي من فهمه  
 واضاف:

ان  سينهار هذا املنزل من حولكم -
مل نقم بشيء يف اسرع وقت ،اما زال 

 السطح يرشح بشكل مريع؟ 



اومأت برأسها بصمت،وكان اهتمام  
ايدن اليزال منصبا على املنزل 

 وعيوبه:
وشبكة االسالك خارج  -

 املبىن،سأحضر من يهتم هبا فورا. 
علمت اينداي ان هذا  

ماسيفعله،فحني يقول ايدان وولف  
  ان عمال سينفذ،فأنه ينجز دون ادىن

 أتخري.



وقد ظننت حقا اين سأرهق نغسي -
يف حيك املؤامرات وتدبري املكائد 

 بغية االستيال على هذا؟
ولو ح بيده بتعجرف وغطرسة مشريا 

اىل املنزل ابستخاف كبريكأنه كومة  
 من اخلردة العدمية القيمة. 

 هذا منزيل الذي نتحدث عنه! -
كان صوهتا مرتفعا ومتوترا،يعكس  

 الحتجاج واالمل.مزجيا مريرا من ا



 منزل من اينداي؟ -
كان صوته رقيقا لكن ختللته نربة 

 ساخرة وشريرة.
لست مضطرا لتكرار ذلك بشكل  -

 متواصل ايها القذر! 
متلكها الغضب فاندفعت حنو وجهه 

بقوة لتصفعه لكنها اخطأت 
وجنته،كان ايدان قد تنحى جانبا 



برباعة ولف الذراع اليت ميسك هبا  
 أبحكام بني ذراعيه.حىت سحبها 

 اينداي..-
جتاهلت ايدنيا اهلدوء الذي لفظ به  

امسها،وعاجلته برفسه على 
ساقه،وشعرت برضا شرس حني 

مسعت صرخة األمل اليت سببتها ضربة  
 رجلها على كاحله.

 اينداي،اان آسف. -



كان الصوت الذي تسلل اخريا اىل  
ذهنها رقيقا..وتراخت اليدان اللتان 

 يها ابحكام. كانتا تقبضان عل
 كان هذا قاسيا!-

 "اانآسف!" 
اضطرب ذهن اينداي منكرا مامسعته 

،هل فعال قال بنفسه هذه 
الكلمات؟هل اعتذر حقا عن 

 تصرفه؟



اان اعلم كم يعين لك هذا  -
 املكان،واان اعدك ابالهتمام به. 

"اان اعدك"كانت هااتن الكلمتان 
كافيتني ألمخاد الثورة والغضب يف  

ة توددمها الوجيزة داخلها ،خالل فرت 
،كانت هلذه اجلملة قيمة تراهن  

حياهتا عليها،فحني يعد ايدان بشيء  
يفي دائما بوعده..اال يف مناسبة  

 واحدة هامة.



لكنه ابلطبع مل يقطع وعدا ابلفعل،ومل 
ميكث يف اجلوار ليعدها حببه واحرتامه  

 واخالصه هلا حىت املوت.
اان اريد فقط ان اصلحه،ال ان -

ملية جتديد فظيعه،انت اابشر بع
 تصدقني هذا اليس كذلك؟

اجل..اان اصدقك..اان..اثق بك  -
 فيما يتعلق ابملنزل. 



مسعت صوات اشبه بتنهدة صادقة 
صادرة من القلب بلغت من الرقة  

ماجعلها تراتب يف ان تكون من  
 نسج خياهلا فحسب.

 قال ايدن بقسوة:
اشكرك على ذلك،كنت اظن اين  -

السبيل اىل يف نظرك شخصا 
 اصالحه.



رفعت رأسها بدهشة واذا هبا ترى  
تغريا مفاجئا خلف عينيه وبريقا 

لعاطفة خالصة بدت شبيهة بعاطفتها  
هي،لكن سرعان مازالت وتالشت يف  

حلظة،غري اهنا اعطتها دفعا لتطرح  
 السؤال الذي اليفارق ذهنها: 

 هل اردت يوما الزواج يب؟ -
بة  سألته حبدة ابحثة يف وجهه عن اجا 

 هامة،واضافت:



ام ان كل ماحدث ماكان اال  -
 خداعا منذ البداية؟.

مرت حلظات طويلة مزعجة ،ظنت  
خالهلا انه لن يتلطف ويتنازل ليجيب 

عن سؤاهلا فاذا به يبتسم ابتسامة  
خفيفة مقيتة جعلت قلبها ينقبض يف 

 صدرها وقال: 
لطاملا اعتقدت ان الزواج مل خيلق  -

على  يل اان،لكنك كدت حتمليين 



تبديل رأيي،فمنذ ان التقيت بك  
عزيزيت كنت متأكدا من شيء واحد  

هو اين اريدك اىل حد 
اجلنون،ومازلت اريدك فمازال هذا  

 السحر الذي جيمعنا موجودا. 
حتطمت حلظة التفاهم والوائم اهلشة  
اليت دمرهتا نربة صوته وصراحته الال  

 مبالية يف كالمه."السحر!"



لكلمة  رددت اينداي بتهكم تلك ا 
 واضافت:

 هذا مبالغ فيه.-
تشدق قائال بتكاسل:"مامن داع 

للمبالغة،فذاكريت صافية كل 
الصفاء،وصدقيين ان قلت اهنا 

الحتتاج اىل جتميل وتزين،مماجيعل من  
 عيشنا سواي اكثر امهية". 



لكنك لن حتصل على شيء سوى -
 الذكرايت.

والحظت بعد برهة انه اليزال ميسك  
بيديها،فانتزعتهما منه 

 بفظاظة،وقالت:
لن نعيش معا!ألننا مل نتوصل اىل  -

 اي حل..
قال هبدوء:"مامن شيء يتوجب  

حله،لقد سبق ان اعرتفت ابنكم ال  



تستطيعون حتمل نفقات 
االنتقال،وكالان يعرف ان والدتك  
 التستطيع حتمل املزيد ممن التوتر".

 ستقول هلا؟ -
 فقط ان اجربتين على ذلك؟ -
اء جوابه بسيطا لكنه احتوى نربة  ج

 شريرة ومهددة. 
وان كنت التفكرين فيها،فماذا عن  -

والدك؟سألت يف املستشفى هذا 



الصباح وقالوا انه يظهر عالمات  
تدل على استيقاظه من 

الغيبوبة،فاألايم القليلة املقبلة  
 ستكون حامسة. 

سألت...لكنهم لن يدلو هبذا النوع  -
 من املعلومات ألي كان! 

ادلوا هبا حني شرحت هلم انين  -
 خطيبك. 



استدار ببطء وراقب وجه اينداي 
 الساخط بتسامح هاديء،مث اضاف:

وهذا ماأنوي ان اكونه يف االسابيع  -
 القليله القادمة. 

 مستحيل! -
 جتاهل غضبها واجاب:

اان آسف ايتها االمرية،لكن ههذ -
النقطة ليست مطروحة للنقاش،يف 

ح لكم مقابل تكرمي عليكم ابلسما 



ابلبقاء هنا،علي االنتقال اىل املنزل 
 والعيش فيه كجزء من العائلة. 

 ال..انه طلب مبالغ فيه.-
آ÷ ..بلى ايمجيليت.لن جتري االمور  -

االعلى هذا النحو،جيب ان تظن  
والدتك اننا تصاحلنا..وان االمور 

عادت بيننا اىل سابق عهدها..واال 
 فاهنا سرتاتب بشيء ما.

 الاستطيع! -



ع كما لواهنا مل تقل شيئا:"جيب ان اتب
تقنعي اجلميع اننا معا من جديد..لن 

جتدي صعوبة يف لعب دور اخلطيبة  
 احملبة". 

مل تكن قادرة على فعل ذلك!لكن  
ان ل تفعل سيضعها ايدان هي  

ووالدهتا وشقيقها يف اخلارج،كان 
قادرا على تنفيذ هتديده،وكانت 

 تعرف ذلك.



صرخت:"لن اشاركك السرير  
 سه".نف

رأت حاجبه يرتفع يف اجابة متهكمة  
 ساخرة مث قال بسخرية مبهمة: 

اقرتح عليك االنتظار حىت يطلب  -
منك ذلك؟مهما يكن ظنك يب  

حبيبيت ،مل اضطر يوما لألحنطاط اىل  
مستوى شراء النساء واجبارهن  

 ،فلدي من الكربايء مايفوق ذلك. 



واضاف أببتسامة مجدت الدم يف  
 عروقها:

اعترب ذلك ممكنا،يف  ليس اين ال-
رأيي ان السؤال هو "مىت"وليس 
"اذا"وكل ماعليك القبام به هو 

 االنتظار.
 انفجرت اينداي غضبا قائلة: 

اذن ستنتظر حىت تتجمد انر -
 اجلحيم, 



كانت عيناها تقدحان شررا وارتفع  
ذقنها يف نفور ساخط امام ثقته 
بنفسه وشعوره ابلرضا والظفر  

 اخلبيث،واضافت: 
 يستحيل ان... -

قاطعها حمذرا:"تعلمني مايقولون ان  
مامن شيء مستحيل،حاذري ايتها  

 االمرية فقد تندمني على ذلك.
 مث اضاف:



اما االن وقد سويت املسألة  -
فسأذهب ألحضار حقائيب من  

السيارة مث،ابمكانك ان ترشديين اىل  
 غرفيت.

 احضرت حقائبك معك!-
 ابلتأكيد. نعم -

واجته ايدان حنو املمر حيث ركن 
سيارته ،لكنه توقف واستدار اىل  



اخللف،وكانت ابتسامته تتسع شيئا 
 فشيئا بتألق وروعة.

 لقد غادرت الفندق هذا الصباح.-
كنت واثقا من نفسك اىل هذه  -

 الدرجة؟
بدأ جسدها يتوتر جملرد التفكري  

 بذلك.
 آه ال ايعزيزيت اينداي. -



خفضا ولطيفا بشكل  كان صوته من
 مفاجيء يدعو للقلق واتبع قائال: 

"مل اكن واثقا من نفسي حبيبيت،بل  
منك انت،تعلمني عزيزيت،اان على 

عكس والدك،الاراهن ابدا اال حبذر  
شديد،والاضع اموايل قط على شيء  

اال ان كان راحبا بال شك,ويف هذه  
 احلالة ،عرفت اين رابح بال ريب!؟.



****************************
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 غاري اين انت؟-

 اللعنة على الفىت! 



استشاطت ايندا غضبا انين اختفى 
اىل هذا الوقت؟بدت دهشة حني  

حبثت عنه يف غرفة نومه ،مث يف غرفة  
اجللوس ،وكادت تبحث عنه يف  

 احلديث..
واالن لفت انتباهها صوت ضحكة  

اتية من اجلزء اخللفي من  
على الفور   املنزل،فاستدارات

 واجتهت حنو ابب املطبخ. 



اذن هنا كنت خمتبئا!لقد حبثت  -
 عنك يف كل مكان!حقا غاري.. 

هتالك صوهتا يف حنجرهتا ،وتوقفت  
قدماها عن الكالم فجأة وهي 

تلتفت اىل زاوية املنزل،وحني رأت 
ماراته امامها يف نظرة خاطفة قلق  
ةفادركت ماكان عليها معرفته منذ  

 كن لوحده. البدء،غاري مل ي



كان ايدن مع شقيقها وقد اخذا  
اسرتاحة قصرية من االشراف على  
اعمال املنزل لقد قاما بوضعمرمى 

مؤقت على الشرفة اخلضراء الطويلة  
يف قاعة الفناء اخللفي للمنزل ،ومن 
الواضح اهنما كاان يلعبان كرة القدم 
،وكان جيبنهما وقميصامها مبلالن 

نطال ابلعرق نتيجة اجلهد ،وكان ب



ايدان وسروال شقيقها القصري  
 ملطخني ابالوساخ والعشب.

ما ان ظهرت اينداي حىت اندفع  
غاري بقوة ليمسك خبصمه مماجعل  

ايدان يطري يف اهلواء بعد ان زلت 
قدمه كما ان غاري فقد توازنه ايضا  

 فوقعا ارضا ضاحكني امام اينداي،



سقطت الكرة اليت اندفعت بقوة يف  
مواقع احد  الشجريات خلف 

 املرامي.
 هدف!-

رفع غاري قبضته يف حركة تعرب عن  
 النصر.

 ابدا!-
اعرتض ايدان ابحتجاج وقال:"لن 

ادعك تفلت هبذا!كانت هذه خمالفة  



صارخة لقواعد اللعبة..اال توافقني  
 ايتها احلككم؟". 

مرت بضع ثواين قبل ان تدرك اينداي 
ان الكالم موجه هلا.كانت عينا  

الدافئتني حتدقان يف   ايدان الداكنتني
وجهها مبرح وهو حيرر نفسه من  
غاري ووقف على رجليه جاذاب 

 شقيقها اىل اعلى.
 اان..-



انقبض قلبها حني الحظت كيف بدا 
ايدان يف تلك اللحظة كأنه يف مثل  

سن شقيقها،يشع وجهه ابملرح الذي  
 ازال خطو

ه القاسسية الباردة اليت كانت تطغى  
ته العريضة  عادة عليه.كانت ابتسام

ممزوجة مع بريق اشعة الشمس على  
شعره الداكن وتورد اللون على 



وجنتيه ،اشبه بسهم سدد مباشرة اىل  
 قلبها.

 الاعرف مل اكن انظر.-
. 

 كان هذا هدفا! -
كرر غاري هتافه فضحك ايدان  

وعندما رأى وجهه الساخط ،بعثر  
 شعر الفىت الداكن بيده. 



يف احالمك عزيزي!مل ارى قد يف -
يايت..او شعرت ابالحرى مبخالفة  ح

متعمدة اكثر من هذه،واان متأكد من 
 ان شقيقتك؟؟ 

 فقطاطعته اينداي بسرعة: 
التقحمين يف هذا!،قلت لك اين مل  -

 اكن انظر.



هذا ليس صحيحا،ولقد انبها  
ضمريها،مل تكن قادرة على رفع 

 عينيها من ايدان.
كانت مدركة متاما لوجود ايدان  

منها،بقامته الطويلة الداكنة  ابلقرب 
املدمرة ،وقميصه الضيق وبنطاله 
اجلينز،وحني حترك فجأة،ابتعدت 

حبركة غريزية،ابلرغم من انه مل يرفع  



سوى يد واحدة ليلمس الشعر املبلل 
 ابلعرق ويرفعه عن جبينه. 

 ماذا كنت تريدين؟
 اان... -

تالشى كل شيء من ذهنها بشكل  
نبه ملا مؤقت لربهة،مل تتمكن من الت

جعلها أتيت اىل هنا،فكل ماكانت 
تعيه هو طبقة رقيقة من العرق على  



وجنة ايدان وشعور ملح غمرها مبد 
 يدها ملسحها بلطف بطرف اصبعها. 
لكنه حترك مرة اخرى ممرا ظاهر كفه  

على وجهه،فعاد مسار ذهنها اىل  
 احلياة من جديد،فقالت لشقيقها: 

لقد وعدتين مبساعديت يف حتضري -
شاء الليلة غاري،هناك كمية من الع

 البطاطا حباجة اىل تقشري.
 آه..لكن....! -



الطعام اليطهو نفسه ،لذلك دعنا  -
 نراك يف املطبخ ماان تنظف نفسك. 

اراتحت هلروهبا ولعودهتا اىل  
املطبخ،وبذلت مابوسعها الستعادة 

كل رابطة اجلأش اليت متلكتها،واعادة 
 تنفسها اىل حالته الطبيعية..ان اي
احد كان ليظن اهنا هي من كانت  

 تلعب كرة القدم.



هل ستتمكن يوما من االعتياد على 
وجود ايدان يف املنزل؟منزله هو!لقد 
مضى مخسة اايم على انتقاله اىل هنا 

وهي حىت اآلن ابعد ماتكون عن  
 تقبل ذلك. 

انقلب مزاجها فجأة فضربت بعنف  
الغطاء على املقالة،ورمت هبا يف 

دثت ضجة الفرن بقوة اح
كبرية،ويئست من انتظار غاري 



وكادت تبدأ بتحضري البطاطا بنفسها  
 حني فتح الباب اخريا خلفها. 

 اخريا،ماذا كنت تفعل؟-
تناهى اليها صوت مل يكن اطالقا  

 صوت غاري:
 قلت ما ان تنظف نفسك.-

 استدارت بذهول: 
 ايدان!لكين كنت اتوقع..-



اكمل ايدان حني عجزت عن اهناء  
 اجلملة:

غاري،اعرف ذلك،لكنه اراد ان  -
يشاهد شيئا على التلفاز،فقلت اين  

 سأقوم بدور الطاهي بدال منه.
 لكنك.. -

من الواضح ان ايدان اتى للمطبخ  
توا من احلمام مباشرة،كان شعره  
الداكن اليزال رطبا ومرفوعا عن  



وجهه اىل الوراء،بدا نظرا ومنشطا  
 اة.ومنتعشا،وممتلئا ابحليوية واحلي

انت تشعرين حقا انك  -
 مظلومة،اليس كذلك؟

فوجئت بنربة صوته اليت بدت مرحة  
 واضاف:

حسنا!اهنا غلطتك انت سيديت،ان -
كنت حباجة للمساعدة ماكان عليك  

 اال ان تفعلي ذلك،تنحى جانبا. 



سحب مقشرة البطاطا من قبضتها 
وازاحها بلطف بيديه القويتني ليأخذ 

 مكاهنا عند املغسلة. 
 عين،التستطيع... ال،ا-
اان قادر جدا على تقشري بعض  -

 حبات البطاط،ايدنيا.
 اان متأكدة من قدرتك ،لكن... -
 لكن؟.-



حثها ايدان على الكالم بعد ان 
اختنقت الكلمات يف حنجرهتا حبيث  

عجظت عن اخراجها ابلقوة،كان 
قريبا جدا منها حبيث انه حني حترك  

التقطت حاستتها عطرا خفيفا 
 جا برائحة جسده النظيف. مميزا،ممتز 

ليس عليك تقدمي املساعدة.ففي  -
 النهاية انت متلك املنزل اآلن.



انظري كيف ختتنق حنجرتك  -
 العرتافك بذلك.

حتول صوت ايدان اىل نربة قاسية 
،وادركت بعدما تالشى صوته  

كليا،ان معامل وجهه كانت خمتلفة 
كليا منذ برهة،معامل استبدلت ابزدراء 

 وبرود.
 يل..قويل  -



وبشكل غري متوقع عادت نربته  
لتتحول اىل الالمباالة السابقة،لكن  
يديه اللتني تقشران البطاطا بسرعة 

واتقان،حخانتاه واظهرات حقيقة 
 مشاعره الداخلية.

هل جعلتك تشعرين انك او اي  -
فرد اخر من هذه العائلة غري  

مرغوب بكم هنا؟وهل اظهرت اين  



اتوقع اي شيء على االطالق يف  
 قابل بقائكم يف املنزل؟م
 ال.-

مل تستطع التفوه أبي كلمة 
اخرى،فمنذ انتقل اىل املنزل كان  

ايدان متكتما،على االقل فيما خيص  
ملكيته للمنزل،وعلمت ان والدهتا مل  

تشك ابحلقيقة لكن اينداي كانت 
تعرف حق املعرفة هذه الدوامة  



السوداء املظلمة وتشعر هبا تلف  
 هنيارها. حول رجليها مهددة اب

يف بداية االسبوع حني عادت والدهتا  
من املستشفى ووجدهتما معا شعرت 
هبذه الدوامة تضغط عليها كالرمال 

املتحركة،واضظرت اينداي اىل  
االستماع اىل التفسري الذي قدمه  

ايدان لوجوده يف املنزل،وادركت ان  
 سكوهتا كان يدعم كذبه.



حضرت اىل املنظقة بداعي -
 االعمال. 

هذا ماقاله ولو اهنا مل تكن تعلم  
حتديدا ماهية تلك  

االعمال،العتقدت هي ايضا ان  
ظهوره يف ويستبوري كان حمض 

 صدفة. 
 اتبع قائال: 



ومسعت مبرض زوجك ومن الطبيعي -
اين فوجئت وشعرت ابلقلق،لذا  

اتصلت ابملنزل العرف ان كان هناك  
شيء ما استطيع القبام به 
داي مرة للمساعدة،وما ان رأيت اين

اخرى حىت ادركت اخلطأ الفادح  
 الذي ارتبكبته السنة املاضية.. 

تذكرت اينداي مبراره كيف ان والدهتا 
صدقت كل شيء،ابتلعت الطعم 



وكل االضافات اليت تلته واقتنعت 
 ان ايدان اندم على ماقد حصل. 

حدث شجار خفيف بيننا -
،مشاحنة بني عاشقني،تعلمني هذا  

ان التوتر   النوع من االمور..كيف
الذي يسبق الزفاف يتسبب 

ابملشاكل اليت تتخطى كل 
احلدود،حبيث الحيتاج اال اىل قشة  

صغرية اضافية لينهار كل شيء،لكن 



اينداي قد غفرت يل..اليس كذلك  
 حبيبيت؟. 

كانت عينا والدهتا قد شع منهما 
الربيق ،يف اول اشارة لألمل فيها منذ 

اسابيع،فعلمت ان الخيار امامها  
 ى األمياء برأسها حبماس. سو 

 اعرتفت اينداي قائلة:
ال مل جتعلنا نشعر أبننا اشخاص  -

غري مرغوب فيهم،لكن ماتقوله  



اوتفعله الأمهية له عندي مادمت 
اعرف احلقيقة،فكالان نعرف ان كل  
هذا ماهو اال نسج من اخليال..ويف 

يوم من االايم،حني تستدعي  
مصاحلك اوخمططاتك غري 

القناع املخادع من   ذلك،ستنتزع هذا
االبتسامات وتدمر سعادة والديت  

 كليا. 



حدجها ايدان بنظرة مقلقة،لكنها  
بذلت جهدا كبريا لكي تتجاهلها  

،واجربت نفسها على مواصلة  
 الكالم:

اعين كن صرحيا،كم بقي لنا من  -
 وقت قبل ان.. 
 قاطعها ايدان: 

 كم بقي من الوقت؟ -



بدا كأنه يفكر يف اجابة عن هذا  
ل،ببالرغم من ان اينداي كانت  السؤا

متأكدة من معرفته الكلية للجواب  
 واضافت:

 حسنا،هذا يعود اليك حقا. -
 ايل أان؟-

اومأبرأسه بربودة وهو يرمي بقطعة  
البطاطا يف املقالة اىل جانب اخلضار  

 الباقيه واضاف: 



طاملا تقومني بدروك على احسن  -
وجه،لن نضطر اىل كشف احلقيقة  

ان بدأت يوما    امام والدتك،لكن
 ابلتشكيك يف صحة ماتعتقده بقوة..

مل يكمل مجلته اليت حوت هتديدا  
واضحا،لكن اينداي علمت ان 

 الحاجة له ألكماهلا فقالت:
واظنك تعين ابلقيام بدوري على -

 اكمل وجه اين جيب ان اكون..ماذا؟ 



 اكثر اقناعا..اكثر مغازلة؟.
مل يعجبها الربيق الذي اضاء عينيه 

ة اليت استدار هبا فمه يف والطريق
 استجابة لذلك. 

 قال بتهكم: 
مزيد من الدفء لن يذهب -

سدى،اعين ان احدا لن يصدق اننا  
تصاحلنا ان استمريت ابلقفز كاهلرة 

املذعورة كلما دخلت الغرفة،او  



ابهلروب واالختباء يف املطبخ كل 
 مساء.

 اعرتضت اينداي على كالمه:
 اان الاختيبء! -

خلفها ،فاعطاها  ورن جرس الفرن 
العذر ليبتعد وتتحقق من حمتوايت 
الكسرولة بداخله،وحني استدارت  

،املت تربر نريان احلرارة املتصاعدة  



من الفرن امحرار وجنتيها والربيق  
 املتألق يف عينيها.

سأهلا ايدان وهو ينهي اخر قطعة  
بطاطا ويضيفها اىل  

االخرايت:"االتعتقدين اننا سنبدو  
 قمنا ابألشياء معا؟". اكثر اقناعا ان 

 معا؟-



مل يكن املشهد امرا تستطيع مواجهته 
وتقبله أبي درجة من رابطة اجلأش  

 واضافت:
الاستطيع الفرار منك،ان دخلت -

اىل الردهة،اجدك هناك،على احد 
الكراسي مع بعض االوراق..اويف 

املكتبة منكبا على مشاريعك وعلى  
 تقدير االسعار اليت بدأت هبا.

 اجاهبا بال مباالة غريبة: 



ظننت ان ذلك قد يهمك ،مل اشأ  -
ان اجرح مشاعرك،لذا قررت ان  

اشركك يف اي استشارة بشأن  
 التصليحات.

 قالت بصرامة: 
 انه منزلك. -
لكنك تتمتعني بذوق رائع ،وتعرفني  -

ان اللمسات الضرورية لتحويل منزل  



اىل بيت ،وهو امر ال اعرف عنه 
 سوى القليل.

ان املقالة قد فرغت من حني رأت 
البطاطا املعدة للتقشري،جلأت اىل  

 اعتماد نوع من اللباقة اخلرقاء: 
حسنا شكرا لك ملساعدتك هذه -

 الليلة،،اان ممتنة حقا لك.
صمتت جزعة حني رمى ايدان  
املقشرة يف احلوض بقوة منذرة  



ابلسوء.وقال والشرر يتطاير من  
 عينيه: 

 ال اريد امتنانك ألي شيء!-
مالبث ان متالك نفسه يف حلظة   لكنه

 واضاف خبفة قطعت انفاسها:
وصدقيين ان تقشري البطاطا لن  -

يستنفد كل طاقيت ومهارايت  
 املطبخية. 

 



 ااثر ذلك فضول اينيداي رغما عنها: 
هل متلم ااي منها؟اعين املهارات  -

 املطبخية؟ 
جيدر بك ان تصدقي ذلك.يف -

العشاء  الواقع ،مل التنسي امر حتضري 
 غدا مساءا وتدعي هذه املهمة يل؟.

واضاف بنربة الذعة حني رأى تعابري  
 وجهها واساء تفسريها:



الداعي للظهور مبظهر املشكك  -
 ايتها االمري فقد افاجئك حقا. 

اعرتفت اينداي بصدق :"لقد فاجئتين  
 فعال". 

 أبمكانك حتضري الطعام؟ -
ليس هذا فقط،بل يف الواقع اين  -

 استمتع به.
ن انتباهها مل يكن مركزا ليا على لك

كلماته،فهي مل تالحظ انه كان قريبا 



منها اىل هذا احلد ل الوقت،ومل 
تعرف مااذا اقرتب منها فجأة يف 

 اللحظات القليلة السابقة..
حجب جسده النحيل الطويل  

الضوء اآليت من النافذة،وحجب معه 
الدفء ايضا وشعرت فجأة ابلربد  

و حني سيطر عليها على حن
مقلق،وبدا بطول قامته وعرضها  



خميفني فجف فمها وارتدت بصعوبة  
 وراحت تنقل رجليها بتثاقل. 

كما انين اثق كل الثقة ابن الالزانيا  -
 اليت اعدها المثيل هلا.

ثري ووسيم ومهوب ايضا!هذا  -
 الرجل ميتلك كل شيء!

مل تكن تدرك ماقالته ،حىت بدا ان  
و  التواصل احلقيقي كان جاراي على حن
اكثر امهية،وبطريقة الارادية شعرت  



بياهنا يتفاعل مع وجوده على مقربة  
منها،فراح قلبها يرتنح على حنو 

متقلب وغري منتظم،مما جعل تنفسها  
 يستحيل اجش ومتسارعا.

انت فعال صيد موفق،ستكون  -
زوجا رائعا ألحدى النساء  

 احملظوظات. 
نبهتها نظرته الفورية الباردة اليت  

هبا اىل اخلطأ الذي  حدجها 



ارتكبته،فشهقت حبدة من التوتر  
 ابنتظار ردة فعله احملتومة.

 مل تنتظر اينداي طويال.
 هذا اليدخل ضمن الربانمج. -

قطع جوابه احلاسم كالم اينداي حبدة  
فانتزعها بعنف من اجواء افكارها  

 اليت كانت غارقة فيها.



يف اللحظة نفسها مخد ذلك التفاعل  
ندلع بينهما،فدمدمت  املؤجج الذي ا

 قائلة:
 املؤمن اليلدغ من اجلحر مرتني. 

لو اغراين االمر يوما ،فان ندويب  -
اليت مازلت اشعر هبا كفيلة بتحذيري  

 ابلتخلي عن الفكرة.
 سخرت اينداي من ذلك مرددة:



ندوب!ان اخلدوش البسيطة اليت  -
اصابت كرامتك من الصعب وصفها  

 ابجلراح.
 اجاهبا بسخرية:

 ب ان تعلمي واضاف:حسنا جي-
 ماذا علينا ان نفعل بعد؟-
 ماذا؟-



كان من الصعب عليها ان تتكيف  
مع تبديله املاحيء ملزاجه  

 وللموضوع. 
آه مل يتبق سوى ترتيب -

 الطاولة،لكين استطيع تدبر ذلك.
ووقف حيث كان متئا على املغسلة 
ومشى اىل اخلزانة الكبرية يف اجلهة 

رور  االخرى من الغرفة،فسحب اجلا
اخلاص ابلسكاكني وبدا بعد الشوك  



والسكاكني ليضعها على الصينية  
 اجلاهزة هلذا الغرض.

سألته اينداي :"اذن،هل كان هناك  
 احد ما...؟".منذ قصيت معك؟

. 
هز ايدان كتفيه بشكل معرب مث 

 اضاف :"ابدا".
 اجابته بنزق: 



ظننتك ستجد ذلك فرصة مؤانية -
 لتعود اىل حياتك القدمية.

انتباهه مركزا على ماكان يقوم  ابقى 
 به وقال:

العديد من النساء؟مل ال؟من اسهل -
ان حتافظ على مسعة زير  

نساء،بعكس اسطورة الرجل املتزوج  
 السعيد.



سهل ملن؟انت رمبا..لكن ماذا عن  -
 النساء اللوايت استغليتهن؟. 

ادركت بعد فوات اآلوان ان سؤاهلا  
االخري قد يكون له مفعول  

 الديناميت.
فيما اهنا ادعت عالقتها جبيم  

لتحتمي خلفها،كان من الواضح  
حتما أليدان ان صديقها املزعوم مل 

يكن له دور يذكر يف حياهتا يف االايم  



االخرية املاضية،لكنه مل يعلق على  
ذلك بعد،وان مل تلتزم جانب احلذر  

سريعا فان عليها التفري مااي بغية تربير  
 غيابه.

ن،وانت هن يعطني بقدر ماأيخذ-
 افضل من يتكلم عن االستغالل. 

. 
 اانمل.. -
 مل تفعلي ماذا؟.-



رفع ايدان رأسه فجأة وحدق ايل  
وجهها بنوع جديد من الشدة  

 املزعجة.
 واضاف:

مل تعلمي اين ثري؟مل تري اين  -
 ماكنت تبحثني عنه متاما؟مل...؟ 

 حسنا،بلى!-
قاطعته اينداي حبدة بعد ان بلغت  

 احتماهلا:حدا فاق 



 بلى!بلى!بلى!.-
مل تكن تعلم جيدا مالذي اعرتفت 

به،لكنها مل أتبه،ارادت فقط ان  
توقف ذاك الصوت املتهكم ووضع  

 حد لتوبيخه الساخر.
وادركت اآلن وهي غري مستعدة  

لذلك ابدا والتعرف كيف تتصرف 
حياله اهنا نسيت شيئا مهما شيئا 
استبعدته من ذهنها..كان ايدان  



ا ،لقد بدا كأنه مستعجل  سعيدا معه
على الزواج بلذه وسعادة كادت  

تعادل ماشعرت به،مالذي حدث اذا  
ليتحول اىل ذلك الوحش القاسي  

 الذي رأته يوم زفافها؟. 
 فقالت هبدوء:

 نعم هذا ماقلته،اردت يف البدء..-
وخانتها اعصاهبا حني ترك ايدان  

فجأة العمل الذي كان يقوم به،واجته  



سيأخذها بني  حنوها فظنت انه 
ذراعيه ،لكنه يف اللحظة ااالخرية 

جتاوزها ليأخذ كأسا عن الرف خلف  
 رأسها.

فتح املاء بعنف غري مربر ومأل  
الكأس حىت فاضت مث شرب 

 جرعتني كبريتني وقال اخريا:
اذن مالذي حدث حبيبيت  -

؟الحتاويل االدعاء انك وقعت يف 



غرامي حبيث مل تعد تعنيك كل 
تمي اال يب اان  االمولب،وانك مل هت 

 ليس اكثر!
 هل تصدقين ان قلت نعم؟. -

نظرت بعمق اىل هاتني العينني 
الداكنتني ،داعية اايه اىل  

تصديقها،رأت التبديل يف مالمح  
وجهه ووميض شيء ما يف عينيه قبل  

ان يضيقا فجأة حبدة،حرك رأسه 



قليال وهو يضع الكأس اثنية هبدوء 
كما لو انه يفكر قليال 

أضاءت شعلة خفيفة من ابألجابة،ف
االمل يف قلبها،فلرمبا مل يضع كل  

 شيء،رمبا.. 
 ايدان ارجوك...-

اندفعت حنوه وامسكت يده تقبض 
عليها بشدة،راغبة يف ان يصدق 

 ماكانت تقوله. 



 ال.-
كان جوابه خمتصرا وقاسيا..كما ان 

الطريقة اليت سحب هبا يده هبدوء 
من يدها عربت بفصاحة ووضوح  

هنه،فقد اكتفى عما يدور يف ذ
ابلتعبري ببساطة عن ازدرائه برفع  

اصابعها عن اصابعه بالمباالة،كما  
لوكانت طفلة مزعجة تتشبث به 

 بشكل مزعج.



ابلنسبة اىل امرأة ادعت اهنا واقعة  -
يف احلب ،اجد انك عثرت على 

بديل يل بسرعة  
فائقة،لذا،عزيزيت،الاصدق كلمة 

 مماقلت. 
 اذن فلم اعن ماقلته. -

من اين اتتها القوة للرد عليه  مل تعلم 
هبذا الشكل،مل تكد تسمع صوهتا  



بسبب الطنني الذي صم اذنيها  
 والذي سببه رفضه.

تبدلت مالحمها بسرعة ،وارتسمت 
على شفتيها ابتسامة مشرقة،راجية 
ان ختفي عربها املوت البطيء الذي  
كانت تشعر به يف اعماقها،فرددت  
 : وهي تنظر مباشرة اىل وجهه الداكن

كنت اخربك فحسب!اردت -
التأكد من عدم وجود اي سوء  



تفاهم بيننا،ففي النهاية مل ارد من ان  
 أتخذ انطباعا خاطئا.

 انت ابلتأكيد التريدين ذلك.-
كان صوته متهجما وقاسيا متاما 

 كاملالمح اليت ارتسمت على وجهه. 
لقد اتفقنا على ذلك اذن،واآلن -

 ان كنت المتانع..



االبتسامة اليت تسلحت هبا  كانت 
مزيفة،وبدا يف وجه ايدان العابس  

 املتجهم اهنا مل ختدعه للحظة,
حان الوقت ألضع هذه على  -

النار،واال فلن اجد احدا أيكل الليلة  
 قبل التاسعة.

كان يراقبها بصمت متحجر وهي 
متأل القدر ابملاء وتضعها على الفرن  



لتسخن،وكادت تشعر بنظراته  
 رق ظهرها.اجلليدية حت

انت سعيد اذن بلعب دور زير  -
 النساء،اليس كذلك؟

جاء جوابه بصوت فظ فيه مزيج من  
اللعنة والدمدمة،فقررت اينداي 

اعتباره نوعا من املوافقة،واتبعت 
 ابستخفاف حذر مزيف:



وماذا بعد ذلك،اعين اىل مىت  -
تستطيع االحتفاظ بسمعةزير  

 النساء؟ 
 ذلك.اىل الوقت الذي يتطلبه -
اليعترب ذلك العمل تصرفا  -

 مسؤوال.
 آه،اان احتمل مسؤوليايت جبد اتم. -



لكنك ستطعن يف السن،فماذا  -
سيحدث حينها،حني...حني التعود  

 قادرا على ...؟ 
جذب النساء ؟سافكر يف هذا يف  -

 حينه. 
ادركت أبمل ان سبب ترددها مل يكن  

يف البحث عن الكلمات املناسبة،بل 
فعل جسدية مل كان انتج عن ردة 

تستطع التحكم هبا،خطر هلا مبرارة 



اهنا حتما ليس حباجة الن 
يقلق،فالرجال امثاله اليفقدون 
 جاذبيتهم حني يتقدم هبم العمر.

لكن عليك االعرتاف ان صورة -
كهل فاسق يتأبط ذراع احدى 

احلسناوت ليست ابلصورة اجلذابه  
حقا،وان مل جتد نفسك غارقا يف 

مة،فماذا عن  الوحدة يف سن متقد
 االوالد؟



 ماذا عنهم؟-
 اال تريد اوالدا؟ -
 اردت ذلك مرة وغريت رأيي.-
 لكنك... -
 هذه القدر توشك ان تغلي. -

اقفل املوضوع وانتهى النقاش ومل  
 يكن مضطرا لقول ذلك.

 انتابتها رغبة عارمة يف البقاء وحدها.



رمبا تبلغ امي وغاري ان اعشاء  -
 سيكون جاهزا خالل عشردقائق. 

وصلت لكي اليبدو االمر بدعوة له  
لألنصراف وان يبدو اعتيادي 

بسيطا.لكنها حني رفعت خصلة من 
الشعر اىل الوراء خلف 

اذنيها،استدار ايدان ليواجهها  
فتجمدت يف مكاهنا ومل تكمل 

 مابدأته حني رأت النظرة يف عينيه. 



 ماذا؟اهناك لطخة ما على انفي.-
بدت اصابعها تلقائيا ابلتحقق من  

ذلك،وحني هز ايدان رأسه بصمت 
جتمدت مرة اخرى،فقد ارتسمت  
على شفتيه ابتسامة غري متوقعه،مل  

يكن هناك اي دفء يف وجهه،لكن  
ابتسامته جعلت اصابع قدميها تلتف  

 يف جتاوب.
 ال؟حسنا،هل مسعت ماقلته؟ -



 آه،نعم مسعت. -
 اذن..-
 بعد دقيقة. -

ارسل صوته املنخفض االبح شرارات  
 جسدها وقالت:"لكن..". اىل 
اينداي حبيبيت،سأخرب والدتك أبي  -

شيء تريدينه بعد دقيقة،لكن قبل 
 ذلك لدينا امر جيب اصالحه.



ومل تلحظ اقرتابه منها بضع خطوات  
اال حني امسك يدها ورفعها برفق  

عن وجهها،ودان منها بشكل مقلق،مث  
مهس هلا برقة غري متوقعه زادت من  

 اضطراهبا:
 تبدين كما جيب. انت فقط ال-
 اهذا صحيح؟ -
اينداي حنن هنا منذ مايقارب  -

الساعة.واان متأكد من ان والدتك  



ابتعدت عمدا عن طريقنا لترتكنا 
لوحدان،ومن املفرتض اننا تصاحلنا  
حديثا،لكن احدا لن يصدق ذلك  

للحظة اذا ماخرجت من املطبخ 
 ابملظهر الذي تبدين به اآلن.
ذي ازداد جتهم وجهها وقالت:"ال

 ابدو..؟كيف تريدين ان ابدو؟"
ادركت خطأها بعد برهة ،لكنها  

كانت مدة كافية اليدان الذي حترك  



اثنية مقرتاب منها اكثر فاكثر،قبضت  
يده على ذراعيها ليجذهبا حنوه،وقبل 
ان تستجمع افكارها،وجدت نفسها  

ملتصقة به ،فشعرت خبفقات قلبه 
الثقيلة عرب نسيج قميصه  

 ت ابح:"هكذا".القطين،فدمدم بصو 
وخفق قلبها مرات عديدة حني 

اخنفض رأسه حبركة سريعا معانقا اايها  
بشغف،هام رأسها ووجدت نفسها  



تطلب السند يف قوته،واستسلمت 
 خائرة القوى. 

مل تدر كم من الوقت مر،دقائق  
طويلة اوبضع ثوان..لكنه اخريا رفع  

رأسه وحررها لتستعيد انفاسها  
ني افلتها  الضائعة ،فرتحنت قليال ح

 قائال:"اآلن..". 
ونظر اليها بربيق من االنتصار 

انعكس يف عمق عينيه،مل تتمكن  



اينيدا سوى من التحديق اليه بدورها  
ولكنها ادركت ان الدم الذي صبغ  

وجهها كان ينحسر بسرعة،اتركا 
وجنتيها شاحبتني حتت عينيها 

 احملدقتني من الصدمة.
اآلن تبدين يف احسن حال،لن -

والدتك عمل كنت  تتساءل
تفعلينه،فيكفي ان تنظر اىل وجهك  

 لتعلم متاما مالذي كان يشغلك.



اتسعت ابتسامته املنتصرة بشكل 
بغيض قبل ان يرتد على عقبيه  

 وخيرج من الغرفة.
 السؤال هو مىت وليس اذا. -

تسللت كلمات ايدان هذه اليت قاهلا  
منذ اسبوع مضى اىل رأسها بشكل  

هو ال ارادي:"وكل ماعلي 
االنتظار".ابلرغم من مقاومة هذه 

االفكار،وابلرغم من حماوالهتا اجلاهدة 



البعادها،علمت اينداي االن السبب 
الفعلي وراء ثقة ايدان املطلقة بنفسه  

 وهبا. 
جعلها االنفعال الذي متلكها جراء  

ذالك العناق تدرك بوضوح يفوق كل  
الكلمات املعربة عن ذلك،اىل اي  

ان عليها،فلم  مدى يبلغ أتثري ايد 
تتمن سوى من مراقبته وهو يغادر  



بصمت مطبق ،وبدت كل اعصاهبا 
 تصيح هبا ملناداته اليها اثنية.

هزت رأسها بيأس واسى وخطر هلا  
للمرة االوىل،اهنا فهمت حقا كيف  
نصب هلا ايدان الفخ الذي اوقعها  
فيه،فكيفما استدارت او اجتهت مل  

 تكنرتى اي وسيلة للنجاة. 
تغلبها ان يقيت س

مشاعرها،وستصبح مقاومتها اشد  



صعوبة مع مرور الوقت لكنها ان  
استسلمت ملشاعرها تضع نفسها  

بشكل كلمل حتت سيطرة  
ايدان،وستعرض نفسها المل اشد أبسا  

من ذي قبل حني يرميها جانبا ما  
 سيفعل بال شك.

مل تكن اينداي قد تعافت كليا من االمل 
ن  الذي سببه هلا سابقا،وهي عاجزة ع

مواجهة ذلك مرة اخرى ،لكنها 



التستطيع االبتعاد كذلك فعليها  
التفكري يف والدهتا ويف غاري ويف 

والدها ايضا ان تعاىف،التستطيع ان 
 تتخلى عنهم مجيعا األن.... 
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وضعت اينداي علبة الطعام االخرية 
واغلقتها،وخطت يف سلة النزهات  

خطوة اىل الوراء،فاطلقت هلااث عاليا  
حني جعلتها هذه احلركة التلقائية  

 تصطدم جبسم قوي العضالت.
 حاذري.-

ختلل نربته لون من املرح حني امتدت 
يدا ايدان ألمساكها كي تستعيد 

توازهنا،لكن وضع رجليها االثنتني  



على االرض بثبات مل ينجح يف ختيف 
سارعة اليت ااثرها  خفقات قلبها املت

 االحساس حبضوره القوي.
لقد ارعبتين!تتسلل ايل هبذا  -

 الشكل!
 هذا واضح.-
. 



ازدادت نربة املرح عمقا اآلن 
،وشعرت اينداي ابلدم يصبغ وجنتيها  

 يف استجابة له. 
انت متوترة كاهلرة،لكين مل -

اتسلل،البد انك كنت غارقة يف 
 التفكري كي التسمعيين.

 كنت اركز.-
كانت النظرة اليت حدجها هبا 

مشككة فعال،يف حني بقيت مسحة  



من املرح مرتسمة على فمه 
 املثري،لكنه مل يقل سوى:

 هل هذا كل شيء اذن؟ -
وأومأ برأسه حنو السلة على طاولة  

 املطبخ. 
 جاهزة؟-

مل تتمكن سوى من اصدار مههمة  
غري مفهومة ،فاحلقيقة ان كلمة  
 جاهزة كانت عكس ماتشعر به. 



 سنا.ح-
كان جليا ان ايدان فسر جواهبا  

 ابملوافقة واضاف:
 اذن سأضع هذه يف السيارة.-

انتشل السلة من على الطاولة واجته  
هبا حنو الباب ،فلم يرتك هلا خيارا  

 اخر سوى ان تتبعه.
 انت آتيه؟ -



هل لدي خيار اخر؟اعتقدت ان -
من واجيب اطاعة االوامر بصرامة  

،وان علي ان اقفز حني تصفق  
 أبصابعك ,وأال! 

استمر ايدان يف مالعبتها اببتسامته 
 الساخرة وقال:

لقد اقرتحت فقط ان علينا القيام -
 ابألشياء معا. 



اقرتحت!،اقرتحت ليست الكلمة  -
 اليت قد استعملها.

قلدت اينداي عمدا كلمات ايدان  
اليت قاهلا حني اعلن عن خطته  

 للخروج من املنزل.
اكثر  بعد اقرتاحه ابن يظهر بشكل 

اقناعا ،مل يغفل ايدان عن هذه 
املسألة،فقد ذكرها على العشاء يف  
ذلك املساء،وهو يعرف جيدا ان 



والدهتا ستدعمه يف هذه املسألة  
ألقناعها مبا ظنته مصاحلة 

رومانسية،وهذا الصباح حلق هبا اىل  
حيث انت تضع االغطية النظيفة 

على سرير غاري لكي ينذرها بشكل  
قاش،حاولت مل يدع جماال للن

االعرتاض رغم علمها أبهنا ختوض 
 معركة خاسرة فقالت:



ليس لدي الوقت للقيام أبي شيء -
 اخر.

وكانت جتهد ألدخال االغطية يف 
 زوااي السرير،واضافت: 

علي التواجد يف املستشفى ،اعلم  -
انه مل يعد يف غيبوبة عميقة،لكن  

 والدي حباجة ايل. 



قاطعها ايدان بفظاظة:"ليس يف كل 
يقة من ل يوم هو حباجة دق

 اليك"وأضاف:
والدتك هناك طيلة الوقت،وغاري -

ايضا،وفضال عن ذلك فهو يظل  
انئما غالبا،كما ان والدتك ترغب يف 

 ان أتخذي قسطا من الراحة.
 رمبا. -



سوت اينداي الوسادات حبدة غري  
 ضرورية. 

وقد تبدأ حىت ابلتساؤل عما اذا  -
املفرتضة كان يشوب هذه املصاحلة 

 خلل ما.
 وانت ستكره ان خييب املها.-

حاولت اال تظهر االرتعاش الذي مر  
على جلدها حني رات عينيه تعتمان  



من الغضب من سخريتها  
 الواضحة،ومهس قائال حبدة قاسية: 

الاظنك تريدين مين ان اثقل  -
كاهلها ابحلقيقة الكاملة،ففي النهاية  

اخلاص،وان  مل خيرج والدك من عامله 
 حتسنت حالته بشكل ملحوظ.

لقد حاصرها اآلن فعال ،فالميكن 
نكران التحسن يف حالة والدها منذ  

 االايم االوىل السوداء.



 اذن ماذا اآلن؟-
بدا اايدان طبيعيا جدا،فمن يستمع 

اليه اليصدق انه كان يلمح هلا  
 مهددا بتحطيم عاملها كليا.

 اعتقد.. -
ة  اومأ برأسه امياءة رضا مثري 

لألمشئزاز،دون ان يعري اهتماما  
لكوهنا يف الواقع مل توافق،فهو يعرف  

 ان الخيار لديها. 



مارأيك يف مشاهدة احد -
 االفالم،اوتناول وجبة؟. 

جهدت اينداي الخفاء املها عن  
مالمح وجهها،لقد تناوال يف املاضي 
العديد من الوجبات معا والتفكري يف  

اجللوس على مقربة منه يف ظلمة 
الت السينما احلميمة مل يكن امرا  صا

تستطيع تصوره أبي درجة ممن رابطة 
 اجلأش.



 ال؟-
قرأ مشاعرها على مالمح وجهها  

 واضاف:
املسرح اذن؟اوسباق؟مكان -

تستطيعني فيه ارتداء تلك االثواب  
 االنيقة اليت حتبينها جدا.

االثواب النيقة؟البد انك متزح،كل  -
معاد  ماارتديه هو اما مصنوع ابليد او 



تفصيله من ثياب والديت،ان كنت 
 التصدقين.. 

واتبعت بعد ان رات التبدل يف 
 مالحمه. 

اذن سأريك أبمكانك تفحص  -
خزانة مالبسي ابجملهر ولن جتد اي  
 ماركة معروفة اان اضمن لك ذلك!

 الحاجة لذلك.-



كانت كلماته متقطعه بشكل  
 مفاجيء:

 االمر فقط...انت ابرعة. -
 اان استمتع بذلك. -
اذا كان لديها انطباع ابنه كان يهم مل

بقول شيء خمتلف ،غري انه بدل رأيه  
 يف اخر حلظة؟ 

طاملا اعتقدت اين احب امتهان  -
ذلك..ورمبا اقوم ابلتصميم لكين 



قررت من االفضل ان اقوم بشيء  
عملي اكثر ،شيء امتكن فيه من 

املسامهة يف مدخول العائلة ابسرع  
وقت ممكن بعد خترجي من 

ة،وبدت دورة العلوم املدرس
السكراترية اكثر عقالنية،وابت 

تفصيل املالبس جمرد هواية وطريقة  
عملية ألغناء خزانة مالبس حمدودة 

 جدا،حىت اين صنعت... 



 حىت انك صنعت...؟ -
حثها ايدان على الكالم حني جعلتها 

وخزة من التعاسة تبتلع كلماهتا 
 بسرعة،مث عادت ودمدمت الاراداي:

 ن كان لك ان تعلم.ثوب زفايف،ا-
 لكنه كان رائعا.-
مل اظن انك الحظت ذلك،فقد -

كنت متهمكا ابلتلهف لقول مجلتك  
 العظيمة.



 مل اكن اتلهف لقوهلا.-
تصاعدت من عتمة عينيه شرارات  
الغضب ،فعلمت اهنا ختطت احلد 

 بشكل خطري.
حسنا شكرا لك على اجملاملة على -

 اي حال.
هبا افشلت املرارة اليت شعرت 

 حماولتها للتطاول عليه ،واضافت:



يسعدين ان جهودي مل تذهب كلها  -
 سدى. 

كنت تبدين رائعة ايتها االمرية مل -
ارى يف حيايت ماهو امجل مماكنت 

عليه،وانت متشني يف املمر حنوي،ان 
 اي رجل كان ليفخر ابنك عروسه.

 لكن ليس انت!-
تفاقم شعورها ابألمل اآلن،واتبعت  

 قائلة:



اضح انك لست اي رجل من الو -
 فحسب. 

ادركت اهنا قد تنهار ان هو حتدث  
اكثر عن اليوم الذي كان من 

املفرتض ان يتزوجا فيه،فدمدت شيئا  
عن ترتيب سرير والدهتا،وجزعت  

حني حلق هبا ليعرض عليها املساعدة 
مرة اخرى،وسوى السرير برباعة  
ورشاقة ،كان جليا انه لن يدعها  



على  وحدها قبل ان حيصل منها
 جواب.

 قالت بدهشة 
انت ابرع يف هذا البد انك تدربت  -

 عليه كثريا! 
اعتدت على مساعدة والدي حني  -

 كان والدي..بعيدا.
 كم كنت تبلغ من العمر حينها؟ -



سبعة او مثانية اعوام.طاملا اعتقدت -
ان املالءات النظيفة هي احدى 

 الرفاهيات البسيطة يف احلياة.
 واان ايضا.-

نهيدهتا وقال فجأة بعدما مسع ايدان ت
 اساء تفسري تصرفها:

انت حباجة للراحة اينداي فانت -
تبدين متعبة ومرهقة بسبب الدعم 



الذي تقدميه لعائلتك منذ مرض 
 والدك ،لقد طبخت ونظفت و... 

 على احد ما القيام بذلك!-
مل تكن لتعرتف ابلليايل اليت عانت  

فيها من االرق من ظهوره جمددا يف  
 حياهتا. 

اخذت انت هذه املهمة على -
عاتقك لكي تتمكن والدتك من  
البقاء يف املستشفى،لكنك حباجة 



لبعض الوقت لك انت،فأنت ايضا 
تعرضت للضغوط،ان والدك سيون 

 على مايرام اينداي.. 
كان لطفه غري املتوقع يتعدى ماميكن  

الينداي حتمله،وترقرقت دموع دافئة 
ألخفاء   يف عينيها،فادارت له ظهرها 

 دموعها. 
 اينداي.-



مسعته يتحرك بسرعة وشعرت  
ابللحظة اليت اقرتب منها فيها،لكن  

مامل تتوقعه،كيف التفت ذراعاه حوهلا  
فأحست ابلراحة يف دفئهما 

وقوهتما،كان مستحيال ان تقاوم  
حاجتها لألتكاء عليه واالحساس  

 بصالبة جسده الذي يدعمها.



فاسرتاح رأسها على كتفه كما كان 
صل يف املاض،والتصقت وجنته  حي

 بشعرها. 
وشعرت ابألمان ،فقالت بصوت  

 متهدج:
ظننت..انه سيموت،كنت خائفة -

 ان افقده اىل األبد.
 اعرف ذلك.-



كان صوت ايدان منخفضا وحادا  
 وأضاف:

لكنه سيتعاىف،جيب ان تصدقي -
 ذلك. 

مث ادارها بذراعيه ببطء،وارتفعت يده  
وجهها  لتمسح ااثر الدموع عن 

بلمسة بلغت من الرقة والنعومة  
مابدت معه يف تناقض مذهل تقريبا  

 مع حجم قامته وقوهتا. 



والدك رجل حمظوظ جدا،فلديه -
انتم الثالثة قلقون بشأنه،حتثونه على  

 التعايف..والبد انه يعرف هذا.
اومأت برأسها ببطء لكن فكرة 

جديدة مزعجة مرت يف ذهنها..لقد  
 بة.كان يف صوته نربة غري

ايدان كيف كان شعورك -
 حني...اعين والدك....؟ 

 حني مات؟ -



اكمل كالمها بعد ان اختنق يف 
 حلقها واجاب:

لكي اكون صادقا متاما،شعرت  -
 بنفسي حرا.

رددت اينداي كالمه يف 
ذعر:"حرا!هذا قول 

 مقيت!الاصدق.. 
 قال بالمباالة: 



بل صدقي !سألتين عن -
 شعوري..وقد اخربتك.

نوع من العدائية  واظلمت عيناه ب
وتالشى كليا مزاجه الذي كان  

مسيطرا عليه لثوان قليلة،وافلتها  
بفظاظة ليلتقط املالءات القدمية  

ويلفها على ذراعيه متجها حنو 
 الباب.



مل تستطع اينداي تركه يذهب هبذا 
الشكل،فالثواين القليلة اليت امضتها  

بني ذراعيه تركت اثرا عميقا يف 
لصت بعد من نفسها،ومل تكن قد خت

 وقعها.
ابلنسبة اىل دعوتك للخروج واليت  -

انت مصمم عليها..الاريد من ان  
تنفق املال علي ،ان كان علينا القيام 



أبمر ما ،فأان افضل شيئا بسيطا 
 اليلف فلسا واحدا. 

 يف هذه احلالة قد نقوم بنزهة رمبا.-
كانت نربته املتهكمة تعين بوضوح  

  ان اقرتاحه مل يكن سيؤخذ على
حممل اجلد،لكن اينداي استقبلته  

 شاكرة: 
هذا هو،عظيم!الاستطيع تصور  -

مايعجبين اكثر من ذلك،مل النقوم 



بنزهة يف اهلواء الطلق ونتناول الطعام  
 طيلة يوم كامل؟ 

 واتبعت وهي تلحق به اىل السيارة:
اان دهشة ملوافقتك على هذا،اعين -

ان مل تقم بشيء مماثل قط حني كنا  
  مامضى. نعرف بعضنا يف

رمبا عليك ان تسأألي نفسك عن  -
 السبب.

 انت الحتاول االدعاء انين..؟ -



 واتبعت حبدة: 
هل تقول يل اين لو اقرتحت ان  -

نقوم أبمور مماثلة حني التقينا للمرة  
 االوىل لوافقت؟.

 رد عليها ايدان بقسوة: 
وهل تقولني ان كنت ستختارين -

القيام أبمور مماثلة هبذه  
تفضلينها على البساطة،وانك  

 ماقدمته لك؟



واستدار فجأة ،فرأت الشعاع البارد  
يف عينيه خيربها انه لن يصدق كلمة 

 مما تقول ان هي اجابته،واضاف:
التقويل ان لديك من العمق مامل -

 اره. 
العمق هو مامل حتاول حىت -

 اكتشافه.
 اجاهبا:



هذا مايعيدان اىل اهتام بعضنا  -
البعض ابألخطاء نفسها على  

مااعتقد،كنا اغبياء حني ظننا ان  
أبمكاننا اجناح الزواج ايتها  

االمرية،حنن حىت مل نعرف بعضنا 
 اطالقا.

 ردت اينداي بقسوة:
ابستثناء انك مل ختطط حىت حملاولة  -

 اجناحه!



استعانت ابلغضب ألخفاء املها  
 واضافت:

يف النهاية،كنت ختدعين يف كل -
 شيء منذ البداية. 

 حبيبيت. ليس يف كل شيء  -
 واذهلها حني تشدق قائال:

 وابلتأكيد منذ البداية. -
تركها الوميض يف عينيه الداكنتني يف 
 شك مما كان يدور يف ذهنه حتديدا. 



كانت قد تركت شعرها االسود  
ينسدل حبرية وطبيعية ،لكنها رفعته 

 األن عن رقبتها اىل اعلى. 
لكين اعرتف اين يف املاضي -

،ولو اعطيتك ماكنت ترغبني فيه
كنت تفضلني شيئا خمتلفا ملا كان 

عليك اال القول،او انه كان علي ان  
 اسأل؟



جعلها كالمه حتدق فاغرة فمها 
كسمكة مت اصطيادها،فعادت  
وغرقت يف مزاجها الذي كان  

 مسيطرا عليها يف اللحظات السابقة. 
هل حتاولني الرتاجع عن هذا ايتها  -

 االمرية؟ 
 قالت مؤكدة بسرعة:

الواقع ،كنت اتطلع اىل  آه..ال يف -
هذا،ابمكاننا النزول اىل ضفة النهر  



،ان اردت،لقد جلبت بعض اخلبز  
 كي تتمكن من اطعام البط و...

ترددت حني رأت تعابري وجهه،كان  
ينظر اليها ما لو مل يرها قط يف حياته  

 من قبل،فاهنت كالمها برقة:
 اريد اجمليء ايدان.-

ورأته يطرف بعينيه نرة واحدة 
 عوبة كأنه يف حرية من امره.وبص 

 جيد سننطلق اذن.-



استقر يف مقعد السائق اىل جانبها  
وهي توثق احلزام خاصتها،كانت 

منفعلة بشكل مؤمل،ومرهفة احلساسية 
 لكل حركة تصدر عنه . 

رفع النسيم اآليت من النافذى  
املفتوحة شعره االسود عن وجهه  

وبعثره يف فوضى على جبينه 
ومد يدها   العريض،اتقت للمسه

 لتمرير اصابعها يف شعره االسود.



 هل النسيم قوي جدا عليك؟ -
 اان..آه..ال..اان خبري.-
بدت والدتك سعيدة جدا هذا -

 الصباح.واتبع قائال: 
لقد اهبجتها حقا األنباء من  -

 املستشفى. 
سرها ان حيرز والدي هذا القدر  -

 من التحسن. 



هم يتحدثون عن نقله من العناية  -
الفائقة،ابلطبع النطق لاليزال يطرح  

 مشلة،لكن حني... 
 ماذا هنالك؟ -

تنبه ايدان اىل الطريقة اليت تنفست  
هبا عرب اسناهنا فتكلم عندما مل  

 تتمكن من اجابته:



كنت تفكرين يف والدك،وتتسائلني  -
عما سيحدث له حني تتحسن حاله  

 مايكفي الخراجه من املستشفى؟
يف حدقت فيه اينداي بذهول ،ك

 عرف هبذه الدقة ماكانت تفكر فيه؟
اتبع ايدان قائال هبدوء:"الداعي 

للقلق،من الواضح انه سيعود اىل  
 املنزل للنقاهة".



مل يكن ذلك واضحا الينداي اطالقا 
 فقالت:

المين ان تعين ذلك،لن ترغب يف  -
 وجوده هناك.
 اجاهبا جبفاء:

اوافقك اين لست مستعجال -
أكد انه لن  لألستمتاع برفقته،واان مت

يرغب يف رفقيت،لكين قلت لك ايتها  
االمرية اان رجل عقالين،والدك مدين  



يل ابلكثري من املال،لكين حصلت 
اآلن على املنزل مقابل ذلك  

الدين،وابملناسبة هذا ماافضله على 
املال النقدي،اقل ماميكنين فعله هو 

أتمني سقف يظلله حىت يتحسن  
بشكل يسمح له ابلعثور على سقف 

 نفسه.ل
مل تسطع اينداي تصديق ماكانت  

 تسمعه:



 اتفعل ذلك؟-
اومأ ايدان برأسه مبقيا انتباهه على 

 الطريق امامه وقال:
أبمكان اتفاقنا ان يبقى ساراي كما -

يف السابق ،ففي النهاية،سيخشى 
والدك من عزمي على االستيالء على  

املنزل،اال ان كنا حناول اصالح  
قد ان حالة  عالقتنا انت واان،وال اعت

والدك ستتحسن عند التفكري يف  



االنتقال من املنزل العائلي يف  
 املستقبل القريب.

اذن،كان الثمن مرة اثنية موافقتها  
على لعب دور اخلطيبة املتصاحلة مع 
خطيبها؟وعلم اهنا ستوافق،فلم يكن 

لديها من بديل اخر،لكنها التزال  
عاجزة عن تصور ماقد يكسبه ايدان  

الخيرجهم من املنزل  من ذلك؟ملا
 وينتهي ذلك؟ 



مالذي كان يدور يف هذا الذهن  
 املخادع القامت؟.

لقد ظنت اهنا ستبدأ قريبا برؤية  
بصيص النور يف اخر النفق.لكن  

ماذا لو اهنا بعيدة كثريا من هناية هذا  
 الكابوس،واهنا التزال يف البداية؟. 
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 اسئلة حائرة



 
 
 مايزعجك ايتها األمرية؟اهناك -

جعلت نربة ايدان الرقيقة اينداي تصر  
أبسناهنا لتكبت اي رد غاضب،مل  

يساورها اي شك يف انه يعلم متاما  
 ماكان يدور يف ذهنها.

كنت اتساءل كيف ستشرح كل -
االعمال اليت خططت هلا للمنزل  



،سيعلم والدي ان املهلة املعطاة له  
لتسديد الديون قد انتهت،لن  

دق ابدا انك قد تستثمر مالك  يص 
 يف املنزل للمتعة فقط.

سيصدق ذلك اذا اعتقد اين قد  -
 اصبح صهرا له. 

محلت هذه الكلمات ايدنيا على  
 اجللوس مستقيمة يف مقعدها.



لكنك ستعيش يف هذا املنزل يف  -
 النهاية ،اليس كذلك؟. 

. 
متلك اينداي،شعور ابالنزعاج جعل  

 ،واضافت:صوهتا يصبح حادا  
يف النهاية مبا انك استثمرت هذا -

القدر من املال يف املنزل لن ترغب 
 يف ان حيصل احد غريك عليه. 



ركز ايدان على مناقشة فكرة حمرية  
 قبل ان جييب: 

اال تعتقدين ان والدك سيكره رؤية -
منزل آل مارشنت بني يدي احد  

 طاملا رفضه؟
 قالت اينداي بروية:

،حيث يرى  رمبا ومن انحية اخرى-
ماتنوي القيام به يف املنزل..وكيف  
انك انقذته من اخلراب وخططت 



للقيام بتحسينات ستحول املكان 
القدمي اىل ما يليق ابلقرن العشرين  
دون ان متحي طابعه اخلاص ابي  
شكل..قد يعرتف فعال ابنه كان  

السبب يف ماآلت اليه االمور منذ 
البدء،قد يتمكن من االقتناع ابن  

ل بني يدي من حيبه بقدر مااحبه  املنز 
هو دائما.وان استطاع التغاضي عن  
قدر من كرامته احلمقاء فقد يرى انه  



مل يكن قط الشخص املناسب ابلفعل 
 لتويل امره.

 اتظنني حقا ان هذا ممكن؟-
آمل ذلك لقد افسد والدي  -

االمور،هذا اقل ماميكن قوله،استطيع 
فقط ان اصلي لكي يدرك بعد شفائه  

يكمن خطئوه ويبدأ أبعادة اين  
 تنظيم حياته. 



حني الحظت اينداي بشكل مفاجيء  
كيف حتدق عيناه الداكنتان يف 

وجهها،وقد عالمها شيء من التفكري  
واالهتمام قطبت وجهها بعصبية 

 وقالت:
 مل تنظر ايل هكذا؟ -

 كنت افكر فحسب.
اعاد ايدان انتباهه اىل الطريق  

 واضاف:



بااب  قد يظن البعض ان لديك اس-
جتعلك تستائني من والدك،ففي  

النهاية ان محاقاتة هي اليت وضعتك  
 وعائلتك يف هذا املوقف الصعب.

اعرف هذا،وصدقين لوكان يف حالة  -
صحية جيدة لرغبت يف هزه بسبب 

غبائه ،لكنه والدي ورغم اخطائه  
 مازلت احبه.

 ووالدت ايضا.-



كانت نربة غريبة يف كالمه مل تستطع 
 ا حىت. اينداي تفسريه

 ابلطبع حتبه فهو زوجها.-
محلها صوت انقل احلركة الفجائي  
على النظر اىل وجهه بسرعة فرأت  
 توترا مل تتوقعه جعل بشرته تتقلص.

 اييدان؟ -
 انه ليس امرا حتميا انداي.-



كانت الكآبة يف صوته متناغمة مع  
مالمح وحهه ،فأقلقها ذلك،واتبع  

 قائال:
ة ان خامت الزفاف اليعين احليا-

السعيدة اىل األبد،فأحياان كل  
 مايفعله الزواج هو تغطية احلطام.

 يبدو انك تتكلم عن جتربة سابقة. -
تكلمت حبذر فالطريقة اليت رمى هبا  

ايدان كلماته اظهرت مشاعر  



شخصية قوية لكنها مل تدر ان كان  
سيسمح هلا بطرح املزيد من األسئلة  

 عن املوضوع.
 اومأ ايدان بتجهم وقال: 

يكن مابني والدي زواجا،ببل  مل -
كان بينهما حراب اهلية خاصة 

هبما،كان احدمهها ميزق االخر اىل  
اشالء يوميا تقريبا،مل يستطع احدمها  

 ان خيلص لآلخر للحظة واحدة.



 ملاذا مل ينفصال؟ -
آه لقد حاوال مرارا لكن،مل يكن -

ذلك قط يدوم طويال،كان والدي  
سرعان ماكان يرتك املنزل دائما لكنه 

يعود بسرعة،املشكلة اهنما مل 
يستطيعا احلياة منفصلني،لكنهما مل 
يتمكنا يوما من العيش معا،فحوال  

احلياة اىل جحيم لكل من كان  
 حوهلما.



اهنا قصة قدمية،مل يشكال اول حالة  -
من ها النوع،واشك جدا ان يشكال  

 اخر حالة. 
اتقت اينداي بشدة لألقرتاب من  

واحتضانه بقوة لكنها علمت  ايدان  
انه سريفض اي مبادرة من هذا  

 النوع،فأضاف قائال:
مل يكن بينهما زواج حب،او حىت  -

عالقة حب وكره،بل كانت عالقة 



شهوة ممزوجة ابلكره،لقد حوال  
حياهتما اىل معركة طويلة،كاان 

يتعاركان طوال الوقت..فتنشب  
بينهما مبارايت وصراخ،غالبا ماكانت  

عنف حقيقي ويف النهاية   تتطور اىل
 قتل كل منهما اآلخر.

 ايدان،ال! -
مل تتمكن هذه املرة من الرتاجع  

،فتحركت يدها الشعوراي لتسرتيح 



على ذراعه القوية يف حماولة للتعبري  
بصمت عن تعاطفها،وكانت عيناها 
مدهوشتني من الصدمة،رمقها ايدان  

بنظرة سريعة قبل ان يركز انتباهه  
ق وفمه يلتوي مبرارة  اثنيه على الطري

 وقال: 
آه،ليس ابملعىن احلريف رمبا،لكن  -

يشبه ذلك،كاان قد توصال يف اخر  
 مرة مبا يسمى املصاحلة.. 



كانت ضحكته قاسية كأهنا متزق 
 اهلواء داخل السيارة وأضاف:

بدءا ابملشاجرة من جديد،حىت يف -
طريق العودة اىل البيت من املنزل 

ث الذي كان والدي يقيم فيه،حي 
ذهبت والديت ألصطحابه،كان ذلك  

يف منتصف فصل الشتاء يف ليلة  
قارصة الربودة ولكنهما كاان 

يتشاجران بعنف حبيث اهنما مل ينتبها 



للجليد اال بعد فوات اآلوان،فأنزلقا  
عن الطريق ليسدا ممر شاحنة نقل  

 آتيه فقتال على الفور.
لكن كيف تعرف اهنما كاان  -

األمر كان  يتشاجران؟من احملتمل ان 
 جمرد..

 قاطعها ايدان بقسوة:



اان اعرف،كنت يف املقعد اخللفي  -
من السيارة،كانت معجزة اين مل اقتل  

 كذلك.
وغرق يف صمت مطبق كثيب،مل جترؤ 

 اينداي على خرقه،لقد قال مرة: 
الادع ابدا احد غريي يقود يب  -

 السيارة.
وذلك حني عرضت عليه ان تتوىل  

هي القيادة،ففهمت اآلن 



للسبب،آه ايأهلي،فهمت اىل حد  ا
جعل الدم يتجمد يف عروقها جملرد  

التفكري بذلك،وحترك اثنية بعد طول  
انتظار،ومرر يده يف شعره االسود  

 متنهدا بعمق.
 لقد دفنومها معا. -

مرة اخرى،جعلتها تلك الضحكة  
 الساخرة القاسسية جتفل،ةاتبع قائال:



كاان رمبا اقرب اىل بعضهما بعضا  -
 عليه يف حياهتما.  مما كاان

 اجابته اينداي جبرأة: 
ابستثناء املرة اليت مت فيها تكوينك  -

 انت.
 ابلكاد.-

بدا املرح القائم يف صوته اسوأ حىت  
من تلك الضحكة فقاطعته اينداي  



حبدة حني اومأ برأسه يف انكار  
 شديد. 

 لكن،بغية ممارسة احلب.. -
آه أبمكاهنما هذا يف اي مكان  -

ىت عندما يكره وزمان..المشكلة،ح 
احدمها اآلخر ويتمىن له  

املوت،العالقة اجلسدية ليست حباجة 
اىل العواطف،ليس عليك ان حتيب 
ألجلها هذا امر اكيد،فاحلب ليس  



عامال اساسيا يف العالقة،بل أبمكاهنا 
 حىت ان تتأجج ابلكره. 

كاان يكرهان بعضهما بعضا وهذه -
 حالنا حنن ايضا. 

يارة من  انتظر ايدان حىت خرج ابلس
الطريق اىل قطعة ارض صغرية ووعرة 

استخدمها لركن السيارة قبل ان 
يطفيء احملرك،ويلتفت اليها قاطعا  

 الصمت العميق قائال:



 آ÷ ايتها االمرية،اان مل اكرهك قط.-
كانت عيناه داكنتني اىل حد السواد  

تقريبا،ومل تستطع قراءة افكاره 
فيهما،كما ان جسده مل يعرب عن 

 كذلك.شيء  
مل اكرهك قط،لكن،مالذي كان  

 يشعر به؟.
فتح ايدان اببه وهم ابخلروج،لكنه  

 ارتد اثنية ليواجهها وقال: 



 اتعلمني؟-
 اتبع بنعومة: 

هناك امر واحد حيريين،لقد عدت -
منذ...كم؟حنو اسبوع...اىل 

منزلك،واىل حياتك،ومع ذلك مل  
تسأليين مرة واحدة طيلة هذا الوقت  

 ملاذا ختليت عنك. 



حرك الغضب املتأجج فم اينداي حمرر 
لساهنا فتمكنت من الكالم اخريا  

 واجابته: 
هذا ألن السبب واضح بشكل  -

 صارخ!
 هل هو كذلك؟ -

كان هناك شيء ما يف تعابري  
وجهه،شيء من التغري البسيط مل  
تستطع ان حتدده وهذا ماجعلها  



تنظر اليه بتمعن وتفحص ،لكنها ما  
دت ان ركزت نظرها عليه حىت وج

ان ماتكشف عن مشاعره الدقيقة 
 احملرية قد تالشى. 

وعاد وجهه اىل الربودة والغموض  
 السابقني فقالت ببطء:

 ان مل يكن االمر كذلك،فقل اذن..-
 سبقها قائال بفظاظة:

 ال بل قويل يل انت. -



ملاذا؟حسنا من الواضح انك  -
فعلت ذلك ألنين..ألين جرحت  
كربايئك بسعي اىل اموالك بدال 

 وحدك..  منك
 تدخل ايدان بكلمات ابردة جدا:

ان كنت حقا تظنني ذلك اينداي -
 فأنت يف احلقيقة مل تعرفيين قط.

تركها تلهث من الصدمة واالرتباك  
وفتح ابب السيارة بقوة وخرج منها  



ليفتح الصندوق اخللفي وينتشل سلة 
 الطعام.

 حسنا،انتظر حلظة!-
اندفعت خارج السيارة واسرعت 

 جانبه:لتقف اىل 
التستطيع ان تصرح بشيء مماثل  -

 ومن مث ترتاجع عنه! 
كان رده الوحيد ان هز كتفيه 

بالمباالة قبل ان يغلق الصندوق 



بقوة وينطلق على املمر الضيق الذي  
 يؤدي اىل ضفة النهر.

 ايدان؟-
اظطرت للهرولة لتلحق خبطواته  

 الطويلة الرشيقة. 
 أأذكرك ابنك من ختليت عنب؟ -
 هكذا فعلت.-

بدا الهيا وعكست كلماته نربة 
 خفيفة من التهكم املرح واضاف:



لكين اان كذلك من طلب الزواج  -
بك،فهل خطر لك يوما اين لو  

اردت فعال ان اؤذيك لكان اشد  
ظلما وقسوة ان اقدم على الزواج  

 بك،وان اقيدك يب مدي احلياة؟
 اقيدك..؟ -

جتمدت يف مكاهنا من االرتباك بينما 
ايدان سريه ،مشخ برأسه اىل  اتبع 



اعلى ونصب ظهره الطويل بثبات  
 واشاح بوجهه عنها بعزم.

واضطرت هذه املرة اىل الركض  
لتلحق به ومل تتمكن من ذلك اىل  

حني توقف فجأ’ حبيث كادت ترتطم 
به،فقال وهي جتهد ألأللتقاط 

 انفاسها:
يبدو هذا املكان جيدا -

 لألسرتاحة،مارأيك؟ 



صديق نربته  عجزت اينداي عن ت 
العادية والحظت ان جمموعة 

الشجريات تؤمن عزلة اتمة،وتبسط  
كذلك ظالال تقي من حرارة 

الشمس،كما الحظت ان النهر  
يهوي يف شالل صغري متالئال يف  
ضوء النهار قبل ان يشكل حبرية 

واسعة متوسطة العمق على مسافة 
 قريبة.



 قالت شاردة الذهن: 
 هذا ممتاز.-

وع الذي كان  مث عادت اىل املوض 
 يشغل ابهلا ابلدرجة االوىل.

مل تواصل جتنب اعطائي اي  -
 اجاابت...؟ 

 رد ايدان حبدة:
اان الأجتنب شيئا حني تطرحني  -

 االسئلة الصائبة اجيبك. 



 االسئلة الصائبة..-
هزت رأسها يف حرية،ماهي تلك  

 االسئلة الصائبة؟
 جيد. -

علمت ان ايدان هذه املرة فسر رد  
ل اي شيء اخر  فعلها كرفض لقو 

 واضاف:
اذن هل تريدين تناول الطعام  -

 اآلن؟



شغل نفسه مبد البساط املخطط  
الذي احضراه معهمها،قبل ان يتمدد  

عليه بتكاسل،مادا ساقيه الطويلتني  
على حنو مريح،مث شرع ابفراغ سلة  

 الطعام.
سكبت اينداي الطعام يف طبقيهما مث 

 قالت:
حني طلبت مين الزواج بك ،هل  -

عرضك جزءا من خطتك كان 



فحسب؟اعين هل طلبت ذلك مين  
 فقط لكي...لكي.."؟ 

لكي تتمكن من اذاليل عرب رفضي -
 يف حفل الزفاف؟ 

اخذ ايدان الوقت الكايف ليجيب  
فأهنى قضمة من الدجاج البارد قبل  

 ان يقول: 
قد التصدقني ذلك،لكين مل اقصد -

ان جتري االمور على هذا النحو،فقد 



واان عازم حقا   اتيت اىل الكنيسة
 على الزواج بك. 

آ÷ دعك من هذا التتوقع مين ان  -
 اصدق ذلك؟ 

 تالقت عينامها: 
مل ال،صدف ان هذا حقيقي،يف  -

ذلك الوقت ،اعتقدت فعال ان  
 أبمكاين املضي بذلك حىت النهاية. 

 املضي بذلك حىت النهاية؟ -



انت تصور الزواج وكأ،÷ نوع من  -
 التعذيب املروع. 

 اجاهبا:
لقد كنت مكلفة للغاية،كانت  -

عائدات استثماري اقل بكثري مما 
 كنت آمل. 

استثماري!مل يكن االمر صفقة  -
 جتارية لعينة!



امل يكن كذلك؟اذن قويل يل اين  -
هو الفرق؟انت اردت اموايل،واان  
اردتك انت،فما كان علينا سوى  

 االتفاق على الشروط.
 توقف قليال واضاف:

رغبته يف  لكنك انت من اوضح -
 الزواج،والزواج سريعا.

 التذكرين بذلك! -



مالذي كنت تريده مين سوى ماكان 
 واضحا. 

جتمدت اوصاهلا حني امسكت  
احدى يديه بيدها بينما انسلت 

الثانية حتت ذقنها،رافعة وجهها اىل  
اعلى لتواجه عينيه احملدقتني هبا  

 بتفحص،ومهس هلا برقة:
التقللي من قدرك ايتها  -

ت تتمتعني ابلعديد من  األمرية،ان



املميزات اليت تعجبين،دون احلديث  
عن مظهرك اخلارجي حىت،فأنت 

متلكني منطا مميزا وطابعا خاصا ومنزلة  
رفيعة،انت سيدة انيقة جدا.يف 

 النهاية انت سيدة املنزل. 
كانت هذه املالحظة القشة اليت  

قسمت ظهر البعري مماجعلها تنتفض 
نان مبتعدة عنه وعيناها الزمرديت

 تتطاير منها شرارات الرفض. 



التلمسين!الاريد منك ان تقرتب  -
 مين ابدا,

جعلها الغضب تقف على رجليها 
وهي حتدق اليه،ومازاد يف حدة 

 غضبها مالحمه اجلادة الباردة.
ألين سأقول لك امرا،مل اتوقف يوما  -

عن االمتنان لتصرفك منذ سنة  
خلت،آ÷ اان اعلم اين مل اظهر لك  

كين حني هدأت ادركت يف حينها،ل



انك اسديت يل خدمة كبرية بعدم 
 زواجك يب،لقد حررتين.

 لكي حتويل اهتمامك اىل جيم؟-
جيم؟نعم فهو يعادل منك -

اثنني،من حيث الشخصية والطبع،ان  
 مل يكن من حيث الناحية املالية.

ابلتأكيد هي اهم من املال ابلنسبة -
 اليك اآلن.

 ارغب يف ان تشرح يل ذلك. -



ن داع لذلك،حتما،ان كنت مام-
فعال تعلمني القليل حسبما تدعني 

،فلم التسألني والدك او مدير  
 املصرف؟ 

 الاستطيع..مدير الصرف؟-
آ÷ دعك من هذا ايتها  -

االمرية،انت الحتاولني االدعاء أبنك  
 جتهلني األتفاق الذي سبق الزواج؟

 سبق..اي اتفاق سبق الزواج؟ -



االتفاق الذي اوكلت ابيك به  
يفاوضه عنك،املسألة اليت تتعلق  ل

بثروة صغرية توضع يف حساب 
مصريف ابمسك،ان تزوجنا ام مل 

 نتزوج. 
آه اعلم اآلن انك ختتلق كل -

ذلك!لسبب اول،ان مامن احد يوقع  
على دفع ماله بشروط كهذه..على  
االقل ليس انت!ولسبب اخر،ان 



كان هذا املال اخلرايف يل اان حقا  
اثر له؟مل يكن  فلماذا مل ار اثر اي  

هناك حىت وثيقة مصرفية ،مل يكن 
 هناك شيء!

اتظنني اين سأدعك تضعني يديك  -
 الصغريتني اجلشعتني عليه فورا. 

 كانت نربته فظة وقاسية واضاف:
جعلت احملامني يعلقون االمر حبيث  -

التتمكنني من ملسه لسنة كاملة،لكن  



كان جيب ان حتصلي على اشعار يف 
 يوم ميالدك. 

 ن اعلم ومل اقم قط... مل اك-
انت خمطئة كليا،فجيم ليس الرجل -

املناسب مل فهو ضعيف وخجول  
 اكثر مماينبغي. 

 الحيق لك. -
حسنا انظري اىل االمر من هذه  

الناحية..اان مقيم يف املنزل منذ كم  



من الوقت؟منذ اسبوع؟ والرجل مل  
يظهر حىت وهذا اليكاد يعترب تصرف  

ابيض حني  رجل نبيل.ميتطي فرسا 
يواجه خصمه ومنافسه على يد 

 امرأته.
يعود السبب يف ذلك اىل انه يعي  -

متاما انك لست منافسا له!فهو  
 يعرف اين الاهتم أبي شخص اخر.

 هل هذا صحيح؟-



تساءل ايدان عن صحة تصرحيها  
بنربة ساخرة ورفع حاجبه اىل اعلى  

 واضاف:
واان الذي كنت اظن ان اجلنب هو  -

دا عنك،مع ذلك  الذي يبقيه بعي
فاهنا عالقة غريبة،انت تدعني انه  

حب حياتك،وابلرغم من ذلك  
الترينه ابدا،لقد كنت يف املنزل كل 

 ليلة حني مل تذهيب اىل املستشفى.



 هذا ليس من شأنك!-
انفجرت اينداي من الغضب وخافت 
من رؤيته يقرتب من احلقيقة اىل هذا  

 احلد واتبعت:
ك ال قد تكون امتلكت املنزل لكن-

متلكين!سأفعل مااشاء حني  
اشاء،وسأكون شاكرة لك ان كففت  

 عن التدخل يف حيايت!



مل يصدر الرجل املاثل امامها اير دة  
فعل فِأعل صمته غضبها،وعلمت ان 
عليها االبتعاد عنه اآلن لتقوم بشيء  

 مريع حقا،وقالت له:
واآل، ماارغب يف القيام به هو  -

 التنزه وحدي! 
يقافها بل انه مل يبد مل حياول ايدان ا 

اي انفعال من التحدي الذي ظهر  
يف كالمها ،فسوى يف املقابل جلسته  



على جذع الشجرة ،يف راحة 
 واسرتخاء ودمدم قائال:

اراك قريبا،مث اغمض عينيه اثنية،ومل  -
يرتك هلا بذلك اي خيار اخر سوى 
االبتعاد وشرارات الغضب تتطاير  

 منها.
******************* 
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دفع الغضب قدمي اينداي اىل  
االمام،مل أتبه اىل اين كانت تتجه،بل  
مشت مبحاذاة النهر،ترفس االحجار  

بعيدا عن طريقها،متمنية لو اهنا 
ايدان وهي تضرهبا بقوة أبصابع  

 قدميها.



كيف جيرؤ على ذلك؟كيف جيرؤ 
على معاملتها هبذه الطريقة؟لقد 

هتا مستوليا انتقل اىل بيتها واىل حيا
 عليهاو... 

 وماذا؟ 
خطر هلال السؤال بقوة فجمدت يف 

مكاهنا،اليست احلقيقة اهنا منذ 
وصول ايدان،كانت تقاوم بشدة  



حبيث اهنا مل تتوقف قط لتفكر فيما 
 كانت تقاووم ضده؟

حسنا لقد انتقل ايدان لألقامة يف  
منزهلا لكنه ميلك احلق القانوين  
قابل  الكامل يف هذا،وكان هو يف امل

من أمن هلم سقفا يئويهم بعد ان  
 غامر والدها بكل شيء،

كما انه جنب والدهتا معرفة احلقيقة  
املريرة عن تصرف زوجها ،وقام 



بذلك ابنقاذ والدها من نتائج افعاله  
 احملتملة. 

 لكن ملاذا؟ 
هل من املعقول ان تكون قصة 

االتفاق الذي سبق الزواج  
حقيقة؟كلن عليها االعرتاف ان 

يبدو من االعمال األنتهازية    ذلك
اليت قد يقوم هبا والدها فعال،وهذا 



يفسر حتما اقدامه على املغامرة فقد 
 ظن ان ماهلا قد ينقذه من السجن. 

ماذا لو كانوا ميلكون املال طوال هذا  
الوقت؟ان مل يكن مايكفي لتسديد  
ديون والدها،فما يكفي على االقل 
جلعل حياهتم اسهل بكثري وان كان  

 ناك مال فقد اتى من ايدان.ه
ملاذا اذن وقع اتفاقا من هذا النوع  
قبل الزواج خاصة انه مل يكن لديه  



نية ألمتام الزواج وهذا يعين انه لن  
حيصل على اي شيء من هذا  

 األتفاق.
عندما تطرحني االسئلة الصائبة  -

 اجيبك. 
تردد صوت ايدان يف راسهت 

فقطبت وجهها ابرتباك ،فقط ماهي  
االسئلة الصائبة ؟كيف تسأأله ان  

 كانت التدري ماتقول؟. 



استدارت فجأة واجتهت عائدة من 
 حيث اتت. 

كانت تريد التحدث اىل ايدان  
والعثور على االسئلة الصائبة لطرحها  

 وان قتلها ذلك! 
حني بلغت الفسحة الصغرية وجدت 

ان ايدان مل يكن يفعل شيئا  
مماثال،فلم يكن منها اال ان وقفت  



دقة مبنظره املتكيء ابسرتخاء على حم
 جذع الشجرة.

كانت عيناه مغلقتني ابحكام وكان  
 جليا انه يغط يف نوم عميق وهاديء.

ابعد هذا املشهد عن ذهنها ل  
تساؤالهتا ومهوها السابقة ،وحتركت 
هبدوء على العشب الندي جالسة  

اىل جانبه،لفت ساقيها حتتها وراحت 
 عيناها حتدقان اىل وجهه.



 ت برقة:"ايدان"لكنه مل يتحرك.قال
كانت قريبة منه اىل حد استطاعت  

معه مساع صوت تنفسه الرقيق،ورؤية  
صدره يعلو وينخفض حت اهنا 

متكنت من التقاط ارجتاج اهدابه  
الطويلة الكثيفة اليت ترتسم كهاللني  

 فوق عظم وجنته احلاد.
 مهست برقة وحزن:"ايدان..". 



ه يشعر  حترك ايدان قليال يف نومه كأن
بوجودها وتنهد ابعياء ،اعتصر قلب 

اينداي أبمل حني رأت كيف تتحرك  
 كتفاه. 

 اينداي-
مرت اثنية او اثنتني ظنت فيها ان 

النغمة الرقيقة اليت لفظت امسها هبذا  
الصوت الذي احبته يوما كانت جزءا  

 من ذكرايهتا.



لكن سرعان مااجنلى الضباب الذي 
غشي بصرها ورأت وجه ايدان  

كت ان عينيه كانتا مفتوحتني فأدر 
حتدقان اىل وجهها ،فانتفض قلبها  
بعنف خمرجا كل اهلواء من رئتيها  
 حني التقت عيناها بنظرته املمعنة.
 ودمدم بتكاسل:"مل التعانقيين..؟" 



اهنا تريد ذلك ابلفعل واىل حد بعيد 
،مل يكن من فائدة أل،كار ذلك حىت  

 لنفسها وابلطبع له هو.
علمها ابلعجز عن  لكن ابلرغم من 

اخفاء ماكانت تشعر به،عرفت ايضا  
اهنا عاجزة عن االقدام على 

معانقته،وامسكت عينا ايدان بعينيها  
بسلطة ساحر وابقتامها مثبتتني 



،تتحكمان هبا بقوة خفية لكن فعالة  
 جدا..ردت ال؟ 

. 
رفع حاجبه الداكن بلهو كسول  

 واتسعت ابتسامته: 
اذن سأسهل االمر -

 ني؟ عليك..اتسمح
وقبل ان تفكر يف ما خيطط له،رفع  
نفسه اىل اعلى وامتدت يده لتقف 



على مؤخرة عنقها،وراحت اصابعه  
الطويلة القوية متسك خبصالت 

شعرها االسود وبدء يدين وجهها  
ببطء منه بشكل اليقاوم،كانت 
ابتسامته اخر شيء رأته قبل ان  

 يعانقها.
بقيت اينداي للحظة التتحرك ،التعي 

يب،لكن قلبها كان  كيف تستج



يعرف مايريد،اهنا حباجة ماسة اليه،اىل  
 دفئه ورقته..,حبه. 

مل تتمكن من مقاومته،فضمته بقوة 
وقلبها يعصف بني جنباته..ماسر  

أتثري هذا الرجل فيها؟ان قربه منها  
يكفي الذابة عظامها..ملاذا تشعر  
ابن العامل كله غري مهم وان املهم 

دفء  فقط ان تبقى قريبة منه ومن 



ذراعيه ومن نغمات قلبه وهو خيفق 
 هبذه القوة. 

 لقد اشتقت اليك واضاق: -
ايهلي ،ليتك تعرفني فقط اىل اي  -

 درجة!". 
كانت تعلم هذا ماقالته يف  

نفسها،كيف ميكن اال تعرف وكياهنا 
كله يتحرق شوقا اليه..انه اهم مايف  

 الوجود ..انه اهم من اهلواء واملاء. 



قربك مين؟هل اتدرين ماذ يفعل -
 تستطيعني ان ختمين حىت؟.. 

ان كان صوت ايدان قبل ذلك احبا  
فقد اصبح اآلن اجش،اما هي 

فشعرت ابلفرح الهنا هي اليت تؤثر  
فيه اىل هذه الدرجة،وابدلته عناقا 

 بعناق.



كانت نبضاهتا تقوى حىت شعرت ان  
صوهتا يغلب هدير الشالل خلف  

 ظهرها. 
بعيدا عنك دمدم قائال:"لقد بقيت 

مدة طويلة ايحبيبيت،مدة لعينة طويلة  
 جدا". 

مالذي تفعله وكيف تسمح ملشاعرها  
 ان جترفها هكذا؟.. 



ورغم االحتجاجات اليت كانت تدور  
 برأسها مل تكن هي من ابتعدت عنه.

بل هو ،اذا انسحب بعيدا عنها  
وكأنه خياف من مشاعره،ومما قد  

 تقودمها اليه.
 جيب ان نتحرك قريبا.-
 اجيب علينا ذلك؟ -



تعلمني انه جيب علينا ذلك ايتها  -
االمرية،ستبدأ والدك ابلتساؤل عن 

 مكان وجودان.
ال لن تفعل،ستعلم اين  -

برفقتك،واين يف امان اتم حسب  
 رأيها. 

كانت يف املقابل يف خطر داهم  
وحمدق اكثر مماكانت فيه من قبل يف 

حياهتا عاطفيا على االقل،ظنت  



غرمة  نفسها يف املاضي م
ابيدان،لكنها عرفت اآلن ان  

مشاعرها وقتذاك مل تكن سوى بداية  
بسيطة ملثل ذلك الشعور ،فما عرفته  
مل يكن سوى اول برعم صغري منا منذ 
 ذلك احلني ليصبح نبتة جمذرة وقوية.
االن تعرف هذا،لكنها كانت خائفة  
من االعرتاف به،لقد احبت ايدان  



واحتاجت له بكل القوة والعاطفة  
 تني استطاع قلبها ان يشعر هبما.ال
من الواضح ان والدتك التشارك  -

 والدك رأيه السيء يب.
 وافقت اينداي على ذلك قائلة:

اهنا التوافق والدي يف اهتمامه  -
ابسم العائلة ومبركزها،لقد دفعها  
والدها للزواج بوالدي،كان ذلك  



زواجا مدبرا اىل حد مابني عائلتني  
 ا,من اكرب العائالت وامهه

لكنها متكنت من اجناح هذا الزواج  -
 فهي حتبه االن.

 آه نعم.-
 ماذا سيحدث اآلن؟

 اآلن؟-
جعلت املفاجأة راس اينداي يستدير  

بسرعة،لكن ااي من العواطف  



املسترتة يف عمق هاتني العينني مل 
 يكن تسهل قرائته ويتحقق تفسريه.

حني تكتششف امر املقامرة  -
 والديون. 

ى االمر.اهنا حتبه اعتقد اهنا ستتخط -
 كما هو. 

 وماذا عنك انت؟-
ان كنت حقا حتب احدا،فأنت -

تقبل به كما هو.وعلى اي حال 



فأنت خمطيء يف مايتعلق برأي والدي  
بك،ففي يوم زفافنا كان قد تقبل 
الفكرة ،فقد كان يف النهاية سعيد 

 جدا.
 اراهن على ذلك. -

كان ايدان يربط حذاءه واظهرت  
الرابط حدة   القوة اليت شد هبا

التهكم الذي ادخله يف كالمه،وعند  



مساع ذلك قطبت اينداي وجهها  
 ابرتباك وقالت:

 وماذا يعين هذا حتديدا؟-
سخر ايدان من سؤاهلا:"اه ايتها  

 االمرية !". 
عكست خطوط وجهه موقفا غري 

وجي والنعدمت الرمحة يف 
عينيه،واضاف:"اليعقل انك  

التدركني ان والدك كان يعرف حق  



املعرفة اين تكمن مصلحته،وانه كان  
عازما على االستفادة من ذلك ،كان  

مستعدا لتجاهل اين لست منحدرا 
من عائلة مناسبة حني ادرك كم من  

املال النقدي سأضع يف خزنة  
 العائلة".

 ال... -



واجفلت حني قام ايدان بذكر املبلغ  
الذي بدا كانه رقم هاتف وكان صوته  

 مشبعا ابالحتقار. 
 القدر؟ودفعت له!هذا -
بدا يل حينها ان االمر يستحق  -

 ذلك. 
اذن فأن االتفاق الذي سبق -

 الزواج كان حقيقيا.



مل يكن صوهتا سوى طيف صوت  
وماقالته مل يكن سؤاال بل  

تصرحيا،ألهنا عرفت اجلواب،وراحت  
تلتقط الزهور بعصبية من العشب  

وجتمعها يف رزم صغرية يف يديها،فقال  
 ايدان 

رأيك يب ايتها االمرية  مهما يكن -
 فاان مل اكذب عليك قط.



مل يكن ماقاله سوى احلقيقة كما  
كانت تعلم،وان مل تكن قد صدقت  
ذلك بعد،فان القوة الفجة يف نربته  

 كانت ستقنعها على الفور. 
 آه،اياهلي،ايدان..ماأشد اسفي!-

حدق بصمت يف وجهها لفرتة طويلة  
وكانت عيناه شاردتني بشكل  

البث ان بدأ يضحك  غريب،لكنه م
 بقسوة مذهلة:



اتعلمني ايتها االمرية،كدت للحظة  -
اصدقك يف املاضي،فقد كنت مقنعة  

 جدا.
 ألين كنت صادقة يف ذلك! -

اقرتبت منه لتلتقط يده،فما كان منه 
اال ان ابعدها حبركة سريعة  

 المباليه،وقالت: 
مل اكن اعلم مبا فعله والدي ،مل -

فكرة!لكين االن وقد تكن لدي ادىن 



عرفت،فان ذلك سيساهم يف 
توضيح االمور،اعتقد اين اعرف االن 

 ملاذا تصرفت على هذا النحو.
 هل تعرفني حقا. -
الاستطيع سوى التساؤل عن -

السبب الذي جعلك أتيت اىل  
 الكنيسة يف االصل.



صدقيين اان ايضا كنت اطرح على -
نفسي هذا السؤال يف بعض  

 االحيان. 
ت التمتع ابلنظر لوجهك  رمبا ارد

اجلميل للمرة االخرية،واىل أتمل املرأة 
 اليت ارغب فيها رغبة تكاد تقتلين.
كان األمل الذي سببته هذه اجلملة 

شديدا،مما دفع اينداي للوقوف على  
رجليها بعد ان عجزت عن اجللوس  



اىل جانبه اكثر من ذلك،فباشر ايدان  
ابعادة ترتيب الطعام واألطباق يف  

ة،وكانت حركاته تعكس فظاظة  السل
 مالحظته السابقة. 

الميكنك ان تتوقع مين قبول  -
ذلك!لوكنت ترغب يف اىل هذا احلد  

ألمتمت الزفاف على اي حال،مث 
 كان أبمكانك ان..



اطبقت يدها ابحكام على الزهور  
اليت كانت حتماله،فسحقتها بعنف  
حني اختنق صوهتا يف حنجرهتا،كما  

النظرة القويه  لو انه يذبل حتت وقع 
املستعرة اليت حدج هبا وجهها  

 الشاحب.
احلصول عليك كلما اردت ذلك؟  -

اهذا ماحتاولني قوله ايمجيليت 
اينداي؟لقد خطرت الفكرة يف رأسي 



لكن ذلك كان يعين سلو الطريق  
 االسهل.

األسهل..مل ترد قط سوى االنتقام  -
متام كما تفعل االن فكما يقولون ان  

من املستحسن االنتقام هو طبق 
تناوله ابردا،لكين ماكنت اعترب االمر 
 يستحق االنتظار هلذه الفرتة الطويلة. 

تدخل ايدان حبصافة بغيضه 
قائال:"لديك ميل خطري للمبالغة،مل 



اكن اتوقع ان والدك سيصاب بنوبة  
 قلبية قبل ان يدفع ديونه".

 فقالت اينداي مبرارة:
الاظنك قادرا على ذلك،لكن  -

ال ريب مبثابة كسب غري االمر كان ب
 منتظر لك.

فلنقل ان ذلك جعل االمور اسهل  -
 بكثري.



اراهن على ذلك!فهذا يعين اببتعاد  -
والدي عن طريقك حصلت على  
الوسيلة اليت حتتاجها لالنتقال اىل  

 املنزل واالستيالء عليه! 
هل خطر ببالك ان والدك قد -

يكون معي احسن حاال منه مع 
االخرين الذين  بعض االشخاص 

اعرفهم؟فمنهم من مل يكن ليعطيه  



تلك االشهر السته دون فائدة،ومل 
 يكن ل.. 

قاطعته حبدة:"دون فائدة!مل تقل اي  
شيء قط عن هذا املوضوع من  

 قبل". 
حسنا هناك شيء واحد اكيد -

،وهو ان املال اآليت من االتفاق قبل  
الزواج هو لك بكل فلس 
 منه!لتسددي ديون والدك. 



غضب اينداي فجأة فبدت   تالشى
كلماته اآلن منضبطة بربود  

 واضاف:"البد انك حتبينه كثريا!" 
ال،ليس لتسديد اي -

شيء!الاستطيع قبول ذلك  
املال،ايدان،لن يكون ذلك  

منصفا،فاان مل اطلب يوما من والدي  
ان يعقد معك اي اتفاق،ولن استغل  

 تصرفاته،جيب ان تستعيده كله. 



نداي الداعي  قاطعها ايدان بقسوة:"اي
لذلك!فقد وهبت ذلك املال لك،ومل  
افتقده ماليا قط.كان جيب منذ البدء 

ان يكون لك انت واريد منك ان  
 أتخذيه". 

حسنا،اان الاريده!خاصة حني -
 اعرف كيف مت احلصول عليه. 

حسنا ميكنك ان تفعلي به  -
ماتشائني لكين لن املس اي فلس 



منه،وان حاولت ان تعطيين  
لشيك واعيدك اىل  اايه،فسأحرق ا

 احلضيض, 
 اذن ماذا سيحصل اآلن.-
 اآلن.-

كان ايدان فرغ من توضيب 
األغراض،فوقف على رجليه ملتقطا  

 البساط ليطويه برتتيب. 
 اعتقد ان ذلك يتوقف عليك. -



 علي اان؟-
اان مستعد لقبول فكرة انك مل -

تعريف شيئا عن املال الذي اقرتضه  
والدك مين قبل الزواج،وان كانت 

كرة الرهان الذي قمت به مع  ف
 صديقتك جمرد مزاح كما تدعني... 
اعرتضته اينداي بسرعة:"لقد كانت 

 كذلك صدقين!"



مل تتساءل ان استعجلت يف ردها  
االحني توقف ايدان عابسا ومقطبا  

حاجبيه الداكنني،مل تتمكن من حتديد 
السبب ،غري ان الشك راودها يف ان  

هناك املزيد بال ريب،هناك امور  
اساسية مل تقل،لكن مل تكن لديها  

 ادىن فكرة عن ماهيتها.
اان..هناك امر واحد جيب ان اعرفة  -

 يف البدء.



 وماهو.-
والدي،املال الذي يدين لك  -

به،وكل ماعداه،هل الطريقة اليت  
 ستعامله هبا تتوقف على..؟ 

 على الطريقة اليت تتصرفني هبا؟-
اهنى ايدان مجلتها حني تعثرت  

رأسه ببطء،وقد  بكلماهتا.وهز
حجب عينيه جفناه الثقيالن ليسرت  

 افكاره عنها. 



هذا بيين وبينك فقط ايتها  -
االمرية،مامن احد اخر له شأن  

به.لكن هناك امر واحد اريد ان  
يكون واضحا لك اان الاحتدث عن 
الزواج فما من شيء من هذا القبيل  

يتوقع حدوثه،اان الارتكب اخطأ 
 نفسه مرتني. 

 الزواج.  اان ال اطلب-



متكنت اينداي من الكالم مستخدمة  
كل مامتلكه من رابطة جأش بغية 

 احلفاظ على نربة عادية. 
 واضافت:

 الاريد الزواج اان ايضا. -
تعلم اهنا كاذبة لن تكون قط سعيدة 
حقا،لكن ان هي تركته يرى ما تشعر  

به حقا فانه سيرتاجع عنها ويبتعد 
ويرفضها بشكل هنائي،وان فعل 



فان حياهتا ستدمر كليا،ومامن  ذلك 
طريقة تستطيع هبا ان متأل الفراغ الذ  

 قد خيلفه وراءه.
مل يكن هناك اذن اي قرار ألخذه يف 

النهايه،فهي كانت تعلم يف قرارة 
نفسها اهنا المتلك خيارا اخر سوى  
املضي مع ايدان وفق شروطه،فاما  

تقبل هبذا اوال حتصل على شيء 
 اطالقا.
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 ايدان،لدي شيء لك.-

كان صوهتا مضطراب كيديها،اللتني  
كانتا تقبضان بقوة على العلبة اليت  



كانت حتملها يف حماولة ألخفاء  
 ارتعاشهما. 

 يل اان؟ -
اذا كانت تشعر ابلتوتر من قبل فأن  

شعورها تفاقم االن حني استدار رأس  
املنتشرة على ايدان عن االوراق  

 الطاولة امامه.
لقد اختارت حبذر يف هذه اللحظة  
لتفاحته ابملوضوع يف الوقت الذي  



كانت والدهتا وشقيقها يف  
املستشفى،لكنها االن ابتت يف شك 

 من حكمتها يف هذا القرار.
فمنذ اليوم الذي امضياه يف النزهة 

معا،اصبح البقاء مع ايدان يف املنزل 
على حبل  وحدمها اشبه ابلسري 

مشدود غري اثبت على االطالق  
 فوق هنر متدفق بعنف.

 ومالذي فعلته الستحق هدية؟-



حسنا!انه شيء اريد ابألحرى  -
 اعادته اليك. 

جهدت اينداي لتجاهل نربة السخرية  
الشريرة اليت غلبت على صوته  

 واضافت:
كان علي القبام بذلك منذ وقت -

طويل لكين مل اشعر قط ان الوقت  
 ل اآلن.مالئم قب



وضعت الرزمة على الطاولة ورجعت 
خبطوات سريعة،حدق ايدان اىل  

الرزمة مقطبا جبينه واخذ يتفحص  
العلبة امللفوفة بورق بين،تصلب 

جسده حني امسك البطاقة اليت دون  
عليها العنوان،وكان امسه  

عليها،والطوابع مرمزة خبتم الربيد منذ 
سنة خلت،وقد خربش على هذه  

وكتب عليها اىل  البطاقة بقسوة 



جانب هذه الكلمات :"ترجع اىل  
 املرسل": 

اومأت برأسها وعيناها تعلوان وجهها  
 وقالت له:

 ارسلتها لك حني ختليت عين. -
وقد اعاد ارساهلا اليها ابلربيد،او  

ابألحرى قامت سكرتريته بذلك بناء  
 على تعليماته.



علمت اينداي ذلك الهنا تسلمته يف 
بدقة،مع  االصل وقد اعيد تغليفه

مالحظة لطيفة تنافس العدائية اليت  
اتسمت هبا الكلمات املدونة على  

 الورقة االصلية.
 قال ايدان: 

 مل اكن اريد اي شيء منك.-



كان هذا ماشعرت به ايضا،لذلك  -
ارسلت لك هذه االشياء،اهنا ليست 

 لك،بل هي منك.
 ماذا؟-

ازداد جتهم وجهه واقرتب ايدان من  
ة عنها،كانت الرزمة وانتزع الورق

حركاته قاسية فهز العلبة املفتوحة  
حىت وقعت حمتوايهتا على الطاولة  

 بفوضى عارمة.



مرت حلظة صمت مطبق وهو 
يتفحص االغراض املتنوعة،وارتسمت 

على وجهه مالمح غامضة وغري 
 مقروءة.

 كل شيء.-
مهس بصوت منخفض اجش كما لو  
انه يكلم نفسه،واضاف:"كل شيء 

 يوما". لعني قدمته لك  
 قاطعته بتعثر:"ابستثناء الورود طبعا".



لكنه مل يكن يستمع اليها وامتدت  
اصابعه الطويلة اىل جمموعة اهلدااي مث  

انقبضت فجأة على غرض واحد 
حمدد حبركة خاطفة جعلت اعصاهبا  

تنتفض جراء ذلك.ومل تستطع النظر  
يف عينيه حني فتح علبة اخلامت بيد  

 واحدة.
بول ان حتتفظ  اعتقد انه من املق-

 اخلطيبة املهجورة ابخلامت.



بدت كلماته كأهنا مصنوعة من 
 اجلليد،فقالت اينداي بشدة:

ليس ابلنسبة ايل،ال خاصة ليس -
اآلن!لقد استغل والدي خطوبتنا 
كفرصة ليأخذ منك كسبا بطريقة  

خاطئة،كان ذلك جشعا وااننية،وال  
اريد ان أتخذ عائليت منك اي شيء  

ه االشياء حني  بعد،اشرتيت يل هذ



كنت سأتزوج بك،اما اآلن ،وليس 
 شيء جيمعنا.. 

 الشيء؟-
 الشيء!-

كررت اجلملة عمدا نشددة عليها  
ابلقوة لتطرد االفكار املزعجة اليت  

 اوحى هبا هذا السؤال. 
قال ايدان بقشوة:"اردتك ان  
 حتتفظي هبا حني ابتعتها لك".



لكن جيب ان تعرف اين الاستطيع -
اآلن،فهناك بعض  فعل هذا 

 اجملوهرات الثمينة هنا.
 بصراحة املال اليهمين.-
لكن املسألة ليست فقط مسألة  -

مال!االترى اين ماكنت ألمتكن من 
العيش بسالم مع نفسي ان مل افعل  

شيئا مهما يكن صغريا؟اريد منك  
 ان.. 



خاهنا صوهتا ،وحتول فجأة اىل صرير  
مؤمل حني رمى ايدان علبة اخلامت 

فع جانبا ساعة انيقة ليلتقط  فجأة ود
 شيئا جديدا خمتلفا متاما.

كان احد االغراض املكومة على 
الطاولة ،مغلفا بورق للزينة،فقالت 

 حبدة: 
 هذا لك ايضا،حسنا،هيا افتحه!. -



مل حتتمل النظر اليه وهو ميزق  
الغالف الورقي ،فلم تعلم انه فتح 
العلبة اال من الصمت الذي خيم 

لذي احاط  فجأة،ومن السكون ا
 ابلرجل الواقف اىل جانبها.

مث قال ايدان اخريا:"اللوحة 
املائية،لقد اشرتيتها ،كانت كلماته 

 متقطعة بطريقة غريبة.
 مل تستطع اخفاء مرارهتا وهي تقول:



كان من املفرتض ان تكون هدية  -
 الزواج.

كاان قد رأاي اللوحة يف واجهة احد  
املتاجر للمفروشات األثرية قبل 

مباشرة ،فأغرم ايدان هبا،كان  الزواج
يريد شرائها لكن املتجر كان مغلقا  
ألن صاحبه كان يف عطلة،فتسللت  
اينداي سرا اىل املتجر بعد ذلك ماان  
علمت أبنه عاد وفتح ابوابه،وذلك  



حني كان ايدان يف لندن،فاشرتت  
اللوحة وخبأهتا،وعزمت على تقدميها  

له يف ليلة زفافهما،وادعت طوال  
 ن احدا ما سبقها واشرتاها.الوقت ا

. 
لكنك غري قادرة على حتمل  -

 تكلفتها.
فقالت له بصوت هش:"لقد تدبرت  

 االمر".



 واتبعت: 
واآلن تستطيع االحتفاظ هبا كدفعة -

جزئية من املبلغ الذي ندين لك  
به،وان كنت حمظوظا ستجد مثنها قد 

 تضاعف كثريا خالل السنة.
 الاستطيع.. -
 تستطيع،جيب ان تفعل.آه بلى -

كان عليها القيام بشيء ما ألخفاء  
اضطراهبا،فاستغلت الفرصة الوحيدة  



املتاحة امامها،وحتركت ابندفاع 
واقرتبت من الطاولة ونظرت اىل  
االوراق املنتشرة عليها تالمسها  

 ابطراف اصابعها. 
بعد برهة شعرت بشيء ما ااثر  

فضوهلا،وركزت انتباهها كليا على  
املنزل،كانت التحسينات اخلرائط  

اليت كان ايدان يقوم هبا مرسومة  
 بعالمات واضحة. 



بركة سباحة ايدان؟اليس يف ذلك  -
 بعض املبالغة؟ 

 على االطالق.-
هناك متسع من املكان ألحداها يف -

اخللف حيث سنتمتع خبصوصية 
اتمة.كما اعتقدت اهنا ستكون مثالية 
لوالدك حني يعود اىل املنزل،سيحتاج 

نقاهة،واان متأكد من اهنم  لفرتة



سينصحونه ببعض التمارين 
 اخلفيفة..ملاذا تنظرين ايل هكذا؟

اجد من الصعب تصديق ذلك.هل  -
 تفعل شيئا مماثال ألجله؟

ليس من اجله اينداي بل من اجل  -
والدتك.لقد اصبحت معجبا هبا اىل  

حد بعيد..فقد كرست نفسها لوالدك  
  دون ااننية ودون تذمر،،الول مرة يف



حيايت بدأت اصدق ان امورا مماثلة  
 كاحلب احلقيقي موجودة فعال.

اعتقد انك مل حتظ بفرصة كافية  -
لتتعلم احلب من والديك،كم كنت  

 تبلغ من العمر حني توفيا؟
يف اخلامسة عشر تقريبا.اصبحت -

عنيفا جدا لبعض الوقت ،وكنت  
اهترب من اداء واجبايت والوذ ابلفرار  

ضعونين  من كل بيت للرعاية ي



فيه،وتسكعت مع بعض عصاابت  
الشوارع،وزجيت نفسي ابملشاكل مع 

 الشرطة،آه،اجل.. 
ابلعودة اىل تلك الفرتة،فقد  -

استحقيت كل كلمة من السمعة اليت  
اكتسبتها لكين سرعان ماعرفت اين  

اخسر الكثري مبواصلة حيايت هبذه  
 الطريقة.



ورأيت اين كنت امسح ألرث والدي  
ل اىل حيايت  من الفوضى ان يتسل

ويفسدها ،لذا وقفت على قدمي  
بعزم وصالبة معاهدا نفسي على 

 صنع مستقبل ابهر.
لقد فعلت ذلك ابلتأكيد،لديك -

 كل شيء.. 
 تساءل بتهكم:"كل شيء؟" 



حسنا لقد مجعت ثروة طائلة لن  -
تضطر بعدها للعمل اثنية ان مل ترد  

ذلك،واآلن حصلت على منزل ريفي 
دو متاما كما  ممتاز تقوم برتميمه ليب

 حتب. 
انت سهلة االرضاء ان كنت تظنني  -

 ان هذا هو كل شيء.
وابرغم من ذلك علي االعرتاف ابين 

كنت اؤمن بشيء مماثل من ذلك  



مرة،فان مل يكن للحب اي وجود  
فساابدله أبي شيء حسي اكثر 
شيء استطيع يف الواقع ان اراه  

ألعرف انه حقيقي،وليس جمرد جزء  
من خياالت الناس  

لرومانسية،فوطنت نفسي على مجع  ا
ثروة،وحني فعلت ذلك وجدتين امجع  

ثروة اخرى،ونعم اعرتف أبين 
اكتسبت مسعيت يف هذا اجملال  



ايضا،اان اعرف ماذا يدعونين " ألون  
 وولف" الذئب األعزب.

تردد صدى الكلمات يف راس 
 اينداي.

 ابمكانك تغري ذلك بسهولة. -
تعنني ان اتزوج.الاظن ذلك،مع  -
ثل الذي تركه يل والدي قطعت  امل

عهدا على نفسي أبين لن اتزوج ابدا  
اال أبمرأه اعرف اين احبها واهنا حتبين 



يف املقابل،امرأه استطيع ان ابين معها  
مستقبال حقيقيا وعالقة عميقة كتلك  

اليت بني والدتك ووالدك،لن اقبل  
أبقل من ذلك،ارتكبت هذا اخلطأ  
 . مرة وندمت عليه منذ ذلك احلني

كانت كلماته هادئه ,,وشعرت اينداي 
بفظاظو الكلمات اليت مزقت قلبها  

 كاملخالب.مل حيبها قط ابلفعل..
 



 
كانت سخرية ايدان الباردة مدمرة  

 حني قال:
اذن لقد اتفقنا على اين لست من  -

 هواة الزواج.وأضاف:
لكن ماذا عنك؟ستتزوجني -

 ابلتأكيد،سرتغبني يف اوالد.من جيم؟
 جيم. ال ليس -



عجزت عن منحه ماهو اقل من  
 الصدق التام وقالت:

اان مثلك،طاملا امنت بذلك احلب  -
 احلقيقي اخلاص.

 وجيم ليس من حتبينه؟ -
اعتقد اين جلأت اليه حبثا عن -

 املواساة فقد كنت اشعر ابلوحدة. 
اان آسف لقد آذى احداان -

 االخر،اليس كذلك ايتها االمرية؟



 الكثري اثناء ذلك.لكننا تعلمنا -
 مثل ماذا حتديدا؟ -
 حسنا،اننا مل نتواصل كما جيب. -
 انت على حق حنن مل نفعل.-

وقفت نظرات ايدان على وجهها  
متأمال مث وجدت نفسها فجأة قادرة  

اخريا على سحب نفس عميق  
متقطع،وحني اصطدمت 

عيوهنما،اصدر صوات من حنجرته ،مل 



يكن تعبريا عن السخط واالستسالم 
 مزجيا منهما. بل

 فدمدم بتثاقل: 
 آهـ اللعنة!-

اقرتب منها بقسوة وخبطوة خرقاء 
تقريبا جذهبا اليه وعانقها مبا اويت من  
قوة كأنه كان يريد ان تسحقها ذراعه  

 لتصبح جزء منه. 



مل تتمكن اينداي سوى من التجاوب  
 معه وتوقفت عن التفكري.

كانت يدا ايدان دافئتني على كتفيها 
ا على كتفه،مث عادت ووضعت رأسه

افكارها بصمت اىل احملادثة اليت  
دارت بينهما ،وحني اتتها اخريا القوة  

للكالم رفعت رأسها ونظرت اىل  
 وجهه،فقالت برتدد:



ايدان..ماذا تنوي ان تفعل مع  -
والدي.اين ممتنة لك جدا،الاعلم  

كيف سنتمكن قط من تسديد مالك  
 علينا. 

 تسديد؟ -
 كرر الكلمتني بقسوة: 

 تنة!تسديد. مم-



وفيما كانت تبحث عن كلمات 
لتوضح قصدها تناهى الىهما صوت  

 سيارة اتية يف املمر فقالت:
 اهنا والديت!لقد عادت ابكر.-

فتح الباب الرئيسي ومسعت صوت  
 والدهتا املتحمس:

اينداي حبييت لدي اخبار سارة -
لك،لقد حتسنت حال والدك  



كثريا،ويقولون انه سيعود اىل املنزل  
 با.قري
 هذا رائع! -

 اتبعت والدهتا:
أنمل ان يكون هذا يف هناية عطلة  -

االسبوع سيتطلب االمر وقتا طويال  
قبل ان يستعيد عافيته 

 كاملة،لكن،آه! 



نبهها التعجب املفاجيء الذي ظهر  
على والدهتا ،فلحقت بنظراهتا لرتى  

 مالذي اوقفها عن متابعة الكالم.
توقف قلبها عن اخلفقان من الصدمة 

الن نظر والدهتا وقع على اخلامت  
 املاسي. 

آه اينداي هل هذا يعين ماأفكر  -
فيه؟ارجوك قويل يل ان هذا  



صحيح!فأن ذلك سيصلح االمور 
 كلها.

 حنن..-
 مت اكتشاف امران ايتها االمرية.-

 كان صوته انعما رقيقا :
علينا ان نعرتف االن حبيبيت ،اعلم  -

االنتظار،لكن انك كنت تفضلني  
 والدتك كشفت سران. 



اقرتب منها لتنسل احدى ذراعيه 
حول خصرها والتفت حنو ماريون  

وتعابري وجهه الرصينة تعكس صدقا 
 واضحا وقال: 

طلبت من اينداي ان تتزوج يب،وان  -
متنحين فرصة اثنية لكي 

 اسعدها.ولقد وافقت. 
 جيب ان حنتفل!-
 اليس من املبكر االحتفال. -



ايدان:"واان ارى ذلك ايضا..؟مل  قال 
يتناول احد الطعام منذ وقت الغداء  
،ملا النكتفي ابلشاي االن ولنؤجل 

االحتفال حىت يعود زوجك اىل  
 البيت؟ 

 اقتنعت ماريون بكالمه وقالت:
 ابلطبع جيب ان يشاركنا يف هذا.-

اجتهت حنو املطبخ خبطوات 
رشيقة،وما ان ابتعدت عن مرمى  



ت اينداي حنو السمع حىت استدار 
 الرجل الواقف اىل جانبها وقالت:

لقد ختطيت احلد هذه املرة!لن -
 اكون طرفا يف هذا. 

 ساهلا ايدان بسخرية:
ال يبدو يل ان االوان قد فات ملثل -

هذا االعرتاض،سنحت لك الفرصة  
 للرفض ومل تستغليها.
 رددت بصوت عميق:



فرصة!مل تكن لدي اي فرصة  -
 وانت تعرف ذلك.

فضل ان تضعي هذا على من اال-
 مااعتقد. 

 الاستطيع. -
 اشار هلا ايدان هبدوء جليدي: 

لن تصدق والدتك اعالن خطوبتنا 
 ان مل تفعلي.



ما كان منها اال ان هزت راسهل  
بصمت،وبعد برهة سحب ايدان  

نفسا حادا كما لو انه توصل اىل قرار  
 وقال: 

ان كان ذلك سيسهل االمور لك  -
 ابلفعل. فبأمكاننا ان نقوم بذلك 

 ابل.. -



ارتفع رأسها حبدة وقد غشي عينها 
الظالم من الصدمة وعدم  

 االستيعاب. 
 الميكن ان تعين..-
ان كان يقلقك ان يكون هذا جمرد  -

كذبة ،استطيع ان اتقدم فعال لطلب 
 يدك مرة اثنية وتستطيعني.. 

 التكن سخيفا!-



جعل الذعر صوهتا مرتفعا  
 ومتوترا،واضافت:

التفكري يف الزواج  استطيع فعال -
حني اليكون للحب وجود لدى  

 الطرفني. 
قد تون فعال اوقعتين يف شرك لكن  -

ذلك سيكون كل شي،كذبة خمادعة 
 وقذرة ومقيته. 

 حسنا.-



رمى ايدان اخلامت على الطاولة وكانت  
النظرة اليت حدجها هبا فارغة ومبهمة 

 واضاف:
ان كان هذا ماتشعرين به،اذن فأان  

 شدة.اوافقك الرأي ب
******************* 

11 
 تبحث عن سؤال

 



 
 
 ايدان؟-

اطلت اينداي برأسها من وراء الباب  
لتنظر اىل املكتبه ،هناك كان املكان 

 الذي يعتزل فيه ايدان هذه االايم. 
وجدته جالسا اىل املكتب الكبري 

ولكنه كان خاليا من كومة االوراق  
السميكة املعتادة،كان هناك يف 



كبري واحد ابيض    املقابل مغلف 
اللون يكتب ايدان عليه،وتوقفت 

 يداه عند مساع صوهتا.
سنغادر اآلن اىل  -

 املستشفى،لنحضر والدي.
اان الاتوقع ان يستغرق األمر اكثر  -

 من ساعة،او ماشابه.
 حسنا.-



كان كالمه مقتضبا،لكن ايدان عاد  
 ليستدرك قائال:

 آه اينداي... -
اقرتب من طاولة املكتب ليلتقط 

 غلف ويسلمه هلا،وقال: امل
 اتعطني هذا لوالدك؟-
 لوالدي؟-



ارتبكت مالحمها وعربت الغرفة ببطء  
واخذت املغلف،فازداد جتهم وجهها  

 حني احست بسماكته وقالت:
 ماهذا؟ -
جمرد شيء سيعرف كيف يتصرف  -
 به.
 لكن ملاذا اآلن؟ -

شعرت ابنقباض مفاجيء جعل قلبها 
مؤمل،واطبقت اصابعها  يعتصر بشكل 



على الورق االبيض الذ كانت متسك  
به،هل كان هذا ممكنا؟هل ابمكان 

 ايدان ان يون هبذه القسوة؟
انه على وشك اخلروج من  -

 املستشفى،وهو حقا ليس حبال.. 
تالشى صوهتا امام الشرر املتطاير  

من عينيه والنفور احلانق من االفكار  
عنها اليت مل تتمكن من التعبري 



اياهلي!ايتها االمرية،هل -ابلكلمات
 تظنني حقا اين قادر على فعل ذلك؟

وحبركة عنيفة دفع رسيه اىل الوراء  
وانتصب واقفا على قدميه ،مث  

 استدار مبتعدا واجته حنو النافذه.
هل تصدقني حقا اين قد استغل  -

 رجال مريضا..؟ 
مل يكن حباجة اىل ان يكمل مجلته 

ن يستدير  ففي تلك اللحظة قبل ا



مبتعدا عنها،رأت اينداي مشاعره اليت  
ظهرت على وجهه بشل مل تساورها  

 معه اي شكوك: 
 الايدان،اان آسفة.-
 ايدان.-

اآلن فقط ادركت اهنا اشتاقت اىل 
 رؤية وجهه واىل عناقه ورقته.

وألنه منذ اربعة اايم جتنبها وابتعد  
عنها،ابتت حتس االن ابلفراغ التام 



لذين يعصران  والضياع الشديد ا
 قلبها املا.

 قالت اثبته:"اان آسفة". 
مث اجفلت اىل الوراء حني ارتد على  

 نفسه وزجمر غاضبا.
ابهلل عليك اينداي اخرجي من هنا -

خذي تلك الرسالة واعطها لوالدك  
 واتركيين بسالم!



جتمد لساهنا يف فمها فباتت عاجزة  
عن التلفظ أبي جواب،لكن مل يكن  

 شيء لتقوله. هناك يف الواقع اي  
وضعت الرسالة يف جيب السرتة 

وارتدت متجهه حنو الباب..كانت 
يدها على الباب حني تتكلم ايدان  

 فجأة من جديد:"اينداي". 



كان صوته خمتلفا كل االختالف وبدا 
تلفظه المسمها ابلغ الرقة بشكل  

 غريب:
 نعم؟-
 اعتين بنفسك. -

القى بكلماته اليها ورماها بال مباالة  
 آملتها . 

سأعود قبل ان يتسىن لك الوقت -
 الكايف لتشتاق ايل.



 اجاهبا بشكل مبهم:
 هذا مستحيل،وداعا ايتها االمرية.-

لقد مت صرفها،لكن نوعا من الشك  
املرتدد ومن الشعور ابالنزعاج 
 جعالها تقف يف تردد وحرية. 

نظر اليها ايدان حبدة حني بقيت 
دون حراك،وعال وجهه عبوس 

ب جبينه واستياء جعاله يقط 
 وقال:"قلت وداعا اينداي". 



كانت نربته مهددة ابلعقاب ان مل  
 تطعه،واتبع قائال: 

والتنسي ان تعطي هذه الرسالة  -
 لوالدك. 

مل يكن لديها خيار اخر سوى 
املغادرة فاسرعت اىل السيارة حيث  
 كانت والدهتا وشقيقها يف انتظارها.

حدثت نفسها حبزم اهنا كانت تتخيل 
  االشياء،ايدان



حساس؟مستحيل!الشيء يستطيع 
اخرتاق ذلك الدرع من الثقة ابلنفس  

 الذي كان يرتديه بسهولة.
ملاذا هي اذن عاجزة عن طرد صورة  

وجهه من ذهنها ؟ملاذا يسكن  
افكارها بنوع من التأنيب واللوم  
اللذين يثريان اعصاهبا وجيعالهنا  

 عاجزة عن الرتكيز؟



مل تتذكر اال حني كانو يهمون  
 ابخلروج من جناح املستشفى فقالت:

 آه،ايب كدت انسى..هذا لك.-
 علت وجهه دهشة وتساؤل:

 اان الأفهم.-
خرجت الكلمات منه بصعوبة  

 واضاف:
 ملاذا يقوم ايدان وولف ..؟-



قطع كالمه وهو يهز رأسه ابرتباك  
 وحرية فتدخلت ماريون بسرعة قائلة:

 كان ايدان يقيم معنا. -
 واضافت:

 تصاحلوا هو واينداي. لقد 
 اهلذا السبب..؟ -

فسالته اينداي أبحلاح بعد ان ارتفعت  
عينا والدها اىل وجهها:"ماألمر 

 ايأيب؟". 



 مالذي فعله ايدان؟ 
املنزل ..كل شيء لقد قام ابلتنازل -

 عن كل ماادين له به.
 قام ب.. -

مل تصدق اينداي مامسعته فتناولت  
الرسالة وراحت عيناها تطريان فوق  

 سطر.اال
التنازل عن كل الديون..املنزل الريفي  

تعود ملكيته ل آل مارشتت..كل  



التحسينات وعمليات الرتميم هدية  
 هلم من ايدان.

 ايدان.... -
كيف يعقل ان يكون هبدذا 

الكرم..كانت والدهتا تراقبها عن  
كثب ورأت التبدل الواضح يف  

 مالمح وجهها فقالت بتفهم غريزي:



القيام أبمر   اينداي ان كان عليك-
فال تقلقي ستنقلنا سيارة االسعاف  

 اىل البيت. 
 رمقتها اينداي بنظرة امتنان كبري. 

علي ان اذهب ! ايب اان  -
اسفة..لكن االمر هام،قد يكون اهم 

 شيء يف حيايت.
مل تسمع الكلمات اليت وجهها اليها  
 والدها وهي تفتح الباب على عجلة. 



قادت سيارهتا مثل سائقي سيارات 
باق،وطوال الوقت كانت تدعو الس

هللا ان تكون خمطئة واال يدل تصرف  
ايدان على مافكرت فيه،لكنها حني 

بلغت الطريق الفرعية اضرت  
لتخفيف سرعتها اىل درجة كبرية وراء 

عربة نقل كانت تسري بسرعة بطيئة  
،فدمدمت بغضب :"آه،اياهلي هيا 

!هيا!وكانت اصابعها تضرب بشكل  



مث هدأت  متواصل على املقود 
حركتها املهتاجة وجتمدت فجأة حني 

رأت سيارة مألوفة جدا متر على  
 املمر الداخلي للطريق الفرعية.

 ايدان!-
. 

اهنا قادرة على التعرف اىل خطوط  
سيارته امللساء الداكنة يف اي  

 مكان.. 



وهذا املمر يؤدي اىل املنعطف ابجتاه 
 الطريق السريعة! 

ختمينها،كان  اذن فقد اصابت يف 
ايدان عائدا اىل لندن.دون ان يقدم  

 اي تفسري،ماذا ستفعل اآلن اذن؟ 
لن تدعه يذهب دون مواجهه.كان 

هذا امرا اكيدا !ومل تعرف مالذي  
كان يدور يف فكره حني كتب تلك 

الرساله اىل والدها والطريقة الوحيدة  



الكتشاف ذلك هي مصارحته وجها 
 لوجه. 

 املمر  التفت بسيارهتا بسرعة اىل
نفسه وضغطت بقدمها على دواسة  

الوقود،رمبا تستطيع اللحاق به ومحله  
على التوقف قبل ان يبلغ الطريق  

 السريعة. 
ظهرت اخريا سيارة اجلاغوار امامها  
،ويبدو ان ايدان مل يلحظ وجودها  



على اثره،ان كان الحظ ذلك فانه  
يتصرف حسبما هو متوقع،كأنه يزيد  

رب منها،بل  من سرعته مثال بغية اهل
كان يف املقابل ولدهشتها خيفف  

 سرعته. 
 ماذا اآلن؟-

كان يستدير اآلن اىل اين..؟مث جتلى  
هلا البواب حني توقفت السيارة 

الرمادية خارج مبىن مألوف اىل حد  



مؤمل ،اوقف ايدان سيارته خارج  
الكنيسة احمللية،املكان الذي كان  
يفرتض به واينداي ان يتزوجا فيه  

 اضية . السنة امل
ترقرقت الدموع فجأة يف عينيها وراح  

قلبها خيفق يف شكل صارخ جعل  
يديها تتعلقان ابملقود بقوة،ابنتظار  
مرور حلظة االنفعال.ايعقل ان هذا  

 حيدث فعال؟ 



راقبت ايدان وهو يرتجل من السيارة 
وانتظرت حىت شق طريقه اىل اعلى  
املمر اخلارجي،مث تسللت بسيارهتا 

رته،مل يكن قد ووقفتها خلف سيا
رأها ومل يدرك وجودها حىت..لكنها 
مع ذلك وجدت نفسها تلحق به  

 مسرعة خشية ان يهرب منها. 
كان ايدان يقف بصمت بقامته 
الطويلة الداكنة وبنطاله وقميصه 



االسودين اللذين ارتدامها هذا  
الصباح مديرا هلا ظهره وكان شيئا ما 
يف ووضعية كتفيه واحنناءة رأسه معربا  

دة وهذا ماجعلها تتقدم حنوه بش
 خبطوتني سريعتني.

 ايدان؟-
مل يكن يف صوهتا سوى حنيب خفيف  

مل يكد يكون مسموعا،لكنه مسعه 
واستدار على نفسه على 



الفور،للحظة فقط حملت على مالحمه  
املنحوته تعابري الدهشة 

واملفاجأة،وشيء اخر،لكن وجهه  
عاد مرة اخرى لذاك الدرع لكي  

 من تعابري.  حيمي به ماظهر
 ماذا تفعلني هنا حبق اجلحيم؟. -
حلقت بك من املمر الفرعي،كان -

 علي ان اتكلم معك.
 ليس لدينا مانقوله.-



آه بلى لدينا مانقوله،اوه على -
االقل،ان مل يكن لديك ماتقوله يل  
فلدي اان الكثري من األسئلة اليت  

اطرحها عليك،مثال اين كنت ذاهبا  
اىل    "ايدان"هل كنت يف طريقك

 لندن؟ 
كررت االسئلة اليت كانت تتأجج يف 

 رأسها واحدا تلو االخر.



هل كنت مغادرا"ايدان"هل هذا  -
 صحيح؟ 

مل جيبها بل ظل ملتزم ابلصمت بعناد 
،وكانت مالحمه مرسومة بتلك  

اخلطوط القاسية الصلبة،لكنه مل  
يتمكن من اخفاء بريق خاطف  

عكس بعض املشاعر املرتبكة يف 
فكان ذلك ماأعطى اينداي عينيه 

 جواهبا. 



 هذا صحيح؟لكن ملاذا؟-
 فكرت يف ان ذلك هو االفضل.-
 االفضل ملن ايدان؟لك ام يل؟ -
لكلينا ،جيب ان النكون معا  -

قط،كان جيب ان ادرك منذ البدء ان  
احدان اليناسب االخر..واننا سنمزق 

 انفسنا اشالء.
مل يكن عليك اللحاق يب انداي 

دك ان تظلي بعيدة الاريدك هنا،اري



جدا عين،اخرجي من حيايت ..هل 
 هذا مفهوم؟

 قالت بضعف:"آه نعم !افهم متاما". 
جيد االن بعد ان انتهينا من  -

توضيح ذلك،اعلمك ابين ذاهب  
 وأبنين ال اريد ان تلحقي يب.

مشى مبتعدا عنها ,,مل يكن ايدان  
يريدها مل يردها قط،كانت ختادع  

 نفسها فحسب طوال الوقت.



 
 

كانت كلماته واضحة كل الوضوح  
لكنها مل تستطع ان متنع نفسها من  

النظر اليه،ويف تلك اللحظة تغري  
 شيء ما.

 ايدان انتظر!-
بلغه صوهتا وهو يضع يده على 

الباب،فتوقف على الفور،لكنه مل 



يلتفت،بل وقف منتظرا وقد ابقى  
 رأسه ملتفتا عنها بعناد.

لدي بعض االسئلة اطرحها  -
ان جتيب لن احاول   عليك،وبعد

منعك من الرحيل،لكين حباجة اىل  
الصدق التام منكنان تقل احلقيقة  

 فسأقابلك ابملثل.
 قالت:



لقد اعطيت رسالتك لوالدي،مل  -
فعلت ذلك ايدان،مالذي جعلك  
 تتنازل عن ديونك هبذا الشكل ؟ 

 استطيع حتمل اخلسارة. -
قلت اين اريد الصدق ايدان لن  

تتصرف  تصل اىل اي مكان ان مل
 بشكل سوي.

 وهل لنا اي مكان تصل اليه؟ -



لست ادري كل مااعرفه ان مامن  -
فرصة لدينا قط ان مل حتاول حىت،لقد 

قلت ان احدان مل يعرف االخر حق  
 املعرفة من قبل..

 اضافت:
اال جيعلك ذلك ترغب يف احملاولة  -

 جبهد اكرب هذه املرة؟
 ليس ابلضرورة.-



ص  قلت لك اين الارهن على الفر -
 اخلاسرة.

اوليس هلذا اي فرصة على -
 االطالق؟

ابلطبع ال،كان ذلك واضحا منذ  -
البدء،لقد كنت اعمى البصرية فلم  

ار ذلك،كنت غبيا حملاولة احياء  
عالقتنا يف حني انه مل يكن هناك  

شيء ألعادته اىل احلياة،كنت خمطئا 



حىت يف عوديت اىل ويستبوري ،كان  
 علي ان اعرف ان البحث عنك... 

البحث عين؟لكنك قلت انك  -
جئت لرؤية والدي،وانك اردت  

 استيفاء ديونه الاكثر.
 اتبعت قائلة:

ان الرجال امثالك الأيتون  -
أبنفسهم جلمع امواهلم،فلديك 

موظفون يقومون بذلك عنك،كان  



أبمكانك البقاء أبانقة يف لندن 
وتسليم ذلك كله اىل احد مرؤوسيك 

 الكفؤين..
 . اردت املنزل الريفي-

اخربهتا نربة جديدة يف صوته ان  
ايدان مل يكن قد بدأ ابلتقهقر،فأنه  
ابلتأكيد اصبح يف حال اختل فيها 

 ميزان االمور لصاحلها.



آه نعم اردت املنزل اىل حد انك  -
انفقت ثروة على كل تلك  

التحسينات وسلمته فالنهاية  
 لوالدي. 

عادت اليها ثقتها بنفسها فجأة  
 وقالت:

هذا تصرف رجل اذن قل يل هل -
اعمال غليظ القلب،يتمتع بتلك 

السمعة اليت حرصت على اكتساهبا  



خالل سنوات وسنوات؟هل هذا من  
 االشياء اليت قد يقوم هبا لون وولف؟

ارتفع راسه اخريا وكانت عيناه  
 تقدحان الشرر: 

تعلمني اين كرهت دائما هذا  -
 اللقب اللعني. 

 ملاذا؟ألنه ليس انت؟ -
 خلارج اما الداخل..قد ابدوا اان من ا



رددت اينداي الكلمة األخرية لتحثة  
 على مواصلة الكالم..الداخل؟. 

 فانفجر ايدان قائال:
يف الداخل امحق لعني متيم حبب  -

امرأة التبادله احلب!هذا ابلتأكيد 
ليس من االشياء اليت يفرتض بلون  

 وولف القيام هبا!
مث نظر اىل وجه اينداي يف جو من 

املشدود الذي تبع  الصمت 



كالمه،وارتسمت على شفتيه  
ابتسامة ملتوية ساخرة،وهز كتفيه  

 بربود قائال:
حسنا لقد قلت انك تريدين  -

 الصدق
 اان..-

عجزت اينداي عن التفكري يف كلمة 
تقوهلا ،كانت متهمكة يف حماولة  



استيعاب الوقع الذي احدثته 
 كلماته،هل قال متيم ابحلب؟ 

وصلت اىل هذا احلد  حسنا،مبا اين -
 فقد اروي لك كذلك القصة كاملة. 

كان االستفزاز يف نربة ايدان غري  
منسجم مع النظرة اليت سكنت 

 عينيه. 



وقعت يف حبك منذ اللحظة األوىل  -
اليت رأيتك فيها حني اقرتبت مين يف  

 تلك السهرة.
 لكن..الذي قلته..الرهان..-
مل ادرك انك كنت املرأة اليت كانت -

 اليا,,ليس يف البدء.تصيح ع
ادركت ذلك مع الوقت،لكين كنت  

قد اغرمت بك،حاولت ان اقنع  
نفسي ابين سأعلمك درسا ليس  



اال،وأبين سأتالعب بك فرتة 
طويلة،ومن مث اتركك لتسقطي بقوة  
من ارتفاع شاهق،ولكين ادركت اين  
الاستطيع فعل ذلك،وعندما طلبت  

 مين الزواج متسكت بذلك وبقوة.
وتقذفها يف وجهي يوم  لكي تعود -

 زفافنا؟ 



اينداي لقد قلت لك..كنت عازما -
على الزواج بك،اردت الزواج  

 بك،ومل اكن اعرف مشاعرك حنوي.
مل اعرب عنها قط اليس -

 كذلك؟لكين قلت نعم للزواج. 
آه نعم..وكنت اعرف -

السبب..اردتين ألنين ثري..واان  
رضيت بذلك،ولكن يف الكنيسة 

 رشدي  حني نظرت اليك عدت اىل



حقا.وعرفت مالذي كنت انوي 
 القيام به. 

 قاطعته بقلق: 
 وماكان ذلك؟ 

كنت احاول تقيدك وسجنك يف -
زواج اليرتكز حقا على 

 احلب.وقررت فك اسرك؟
 لقد فعلت اكثر من ذلك. -
 اعرف ذلك؟-



 كان صوته ابلغ الرقة واضاف:
لكين مل اعرف ماافعل غري -

ذلك،كان علي التأكد من ابقائك  
عين فلو حلقت يب ملا قدرت بعيدة 

على حتمل ذلك،ولو رايتك اثنية ملا  
متكنت من مقاومتك،لذا كان علي 

 اهناء االمر كليا.
ايدان..لقد نسيت امرا واحدا ابلغ  -

 االمهية.



 ماهو؟-
والداك مل حيب احدمها االخر  -

قط..اهنما مل يعرفا ماهو احلب  
 احلقيقي..كما نعرفه حنن.

الوجه  اصبح ايدان ساكنا شاحب
 وسأهلا بصوت اجش:"حنن". 

 هذا صحيح.
اقرتبت اينجيا منه مادة له يدها  

 وقالت:



 اال تعرف؟اان احبك ايضا.-
لوظل مرتاجعا اىل الوراء اكثر من  

ذلك الهنارت رابطة جاشها ،لكن  
ايدان قطع بعد حلظة املسافة اليت  

تفصلهما بسرعة،واخذها بني ذراعية 
 وسحقها على صدره.

عناقه هو كل ماحلمت به يف كان 
حياهتا،ففيه كل الشوق واألمل اللذين  
املا هبما يف السنة املاضية،لكنه ايضا 



محل االمل اجلديد واهلوى الذي  
يتباداله،واهم من ذلك كله ،احتضن 

عناقه احلب الذي عرفت اآلن انه  
 يشعر به.

مر وقت طويل،طويل جدا قبل ان 
هبا يرفع رأسه ممسكا هبا بقوة واجته 
بلطف اىل احد املقاعد اخلشبية 

 واجلسها اىل جانبه مث قال: 
 هل هذا حقيقي؟-



كان صوته املنخفض مرجتف  
واضاف:"اصحيح حقا انك حتبيين؟مل 

 اتصورك تقولني هذا". 
لقد مسعتين جيدا،اان احبك ايدان  -

من كل قليب/وارجو منك ان تصدقين  
يف ان مالك اليعنيين ،سأحبك  

 كل مايهمين.   لوكنت فقريا،انت هو
 ابلرغم من كل ما,,-



اسكتته اينداي بلمسة رقيقة من 
اصابعها على فمه مث اخذت منه 

 عناقا اخر طويال ملتهبا.
كنت اعمى البصر كليا.الاعرف -

 ملاذا مل ار ذلك. 
رمبا يكون السبب هو الوضع  -

الذي كان عليه والدك ،مل تكن تعلم  
مالذي تبحث عنه،وابلطبع اان مل 



ذلك بسبب ذلك   اساعدك يف
 الرهان السخيف.

توصلت اىل بعض االفرتاضات  -
املشوهة نتيجة هلذا ،حكمت عليك  

مستندة اىل دليل انقص،هلذا صدقت 
والدك انك تريدين اتفاقا سابقا  

 للزواج. 
 كان عليك ان تكلمين يف هذا.-



اعرف صدقيين،اان اعرف لكن  -
احلقيقة هي اين مل اجرؤ على  
من ان   ذلك.كنت خائفا ان فعلت

تفصحي يل أبنك الحتبيين وأبنك  
ارديت مايل فقط،ولقد بدا هذا حينها  

 يتالئم مع طبعك.
ملاذا وضعت تلك الشروط على   -

االتقاق ؟ملاذا قمت بتجميده ملدة  
 سنة؟ 



ألين كنت الازال عازما على الزواج  -
بك ،كنت اريدك مهما يكن  

االمر،كان لدي امل هقيم يف انك  
 حبيث   ستصبحني قريبا ثريه 

الحتتاجني اىل زوج ثري،واكون بذلك  
قد ازلت عامل املال من  

املعادلة،املت يف ان استغل تلك  
السنة ألعرفك عن كثب  

ابلفعل،واجعلك تقعني يف حيب ان  



حالفين احلظ،حىت اذا ماحتقق ذلك  
 تبقني معي.

 وهذه املرة؟ملاذا عدت؟-
حبثا عنك حولت البقاء بعيدا لكين مل  

العيش دونك.لكنك رفضت  استطع 
ان تكون لك اي صلة يب..ومن 

يستطيع القاء اللوم عليك؟مل اعرف  
كيف اصل اليك،لذا حني استحق  



تسديد ديون والدك تعلقت ابلفرصة  
 اليت قدمها يل ذلك.

مل تكن قط ستطالب والدي  -
 بتسديد ديونه. 

رأت ايدان حيرك رأسه بنفي شديد 
 وقال: 

حدثت نفسي ابن استخدم هذه  -
الديون ألمسك به حتت 

سيطريت..لكن احلقيقة كانت اهنا  



اعطتين عذرا لكي اعود،ألراك،اردت  
رؤية والدك ألحاول تسوية االمور  

بيننا ،لكين حني اكتشفت انين  
اصبحت قانونيا مالك املنزل ،بدا يل  

ان القدر كان يلعب يف 
صاحلي،كانت تلك الطريقة الوحيدة  

فية املمكنة ألبقى يف حياتك مدة كا
 لتسوية األمور.



مرت يده القوية عرب شعره االملس 
الرباق يف حركة عربت ببالغة عن 

 املشاعر اليت كانت تغمره. 
ومن مث حني ادركت كم كنت حقا  -

صادقة  
وصرحية..اينداي"حبيبيت"اانآسف 

 جدا.. 
 التكن آسفا.-

 واضافت:



تصرف والدي بشكل سيء -
جدا،مستغال اايك هبذه  

الطريقة،ومتدخال يف حياتنا،اتظن ان  
 ابمكانك ان تغفر له يوما؟ 

ان كنت حتبيين ،استطيع فعل اي -
شيء،انه عائلتك،وانت حتبينه،لذا  

فاين الجلك سأضع املاضي 
 خلفنا،اتساءل فقط ان كان هو..

 قاطعته اينداي بسرعة:



الداعي لتقلق حني اتيت حبثا عن  -
كنت متأكدة من ان والدي حرز اىل  

ين اان ذاهبة ووافق على ذلك،اان ا
واثقة انه مستعد ألبالغك انه  

ارتكب بعض االخطاء املروعة،وانه  
سيكون ممتنا العطائه فرصة اثنية  

 ألصالح االمور.
 سأالقيه اذن يف منتصف الطريق. -
 ايدان..-



اان مستعد لفعل اي شيء ألجلك -
حبيبيت اريد قضاء ماتبقى من حيايت  

 ..تعايل معي.يف اسعادك،ابملناسبة 
 اين..؟ -

جرها خارج صف املقاعد اسفل 
الدرجات حيث وقفا معا منذ سنة 

خلت واستدار حنوها وشد على يدها 
 وقال: 



اينداي يبدو ان هذا املكان  -
األنسب السألك ذلك:"اتقبلني 

 الزواج يب؟" 
نعم ابلتأكيد الميكن ان يكون  -

 جواب غري ذلك. 
آه اياهلي اينداي تعايل اىل هنا  -
 انقيين.وع

فارمتت تلقائيا بني ذراعيه مرة اخرى 
شعرت ابنسحاقها حتت وطاة ذراعيه 



فقد امسك هبا بشدة مل ترتك هلا اي  
امل يف النجاة،ولكنها مل ترد النجاة 

فهنا هو املكان الذي تنتمي اليه 
والذي ستقضي ماتبقى من 

 مستقبلها.
 دمدم ايدان: 

آه اياهلي اينداي!ان ماجتعليين اشعر  -
اليتالئم قط مع مكان وجودان  به 



فأفكاري التتناسب ابدا مع  
 الكنيسة.

حدقت اينداي برباءة يف وجهه بعينني  
زمرديتني واسعتني فالحظت الربيق يف  

عينيه واللون الذي صبغ وجنتيه  
 فقالت:

لن يطول صربك فقريبا نصبح  -
 زوجني.



نعم ايتها الساحرة الصغرية!ستتم  -
و  اجراءات الزواج يف اقرب فرص

 ممكنة. 
تشابكت اصابعهما بقوة وسارا يدا  

بيد مبتعدين عن املاضي حنو مستقبل  
 زاه ميلؤه احلب.
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