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وهو جالس عىل ركبتيه عىل  

 شاطئ الهنر 

اس تعاد احداث تكل الليةل   

فهيا ,لقد مضها  تالبشعة الىت مات 

بني ذراعيه , مثل عروسة حمطمة 

صغرية .متمتت قبل ان تلفظ 

انفاسها الاخرية احبك اكرث من 



اى شئ اي اباب ظهرت الاحداث  

ىف عقهل بوضوح قاتل.  واكنت 

ميتة لقد حاول الهروب عبثا,  

 ولكن اذلنب اكن يالحقه
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 مل تظهر الطفةل ىف اى ماكن 
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مذهةلعىل الطريقاالسفلىت وراح 

ينعطف ميينا ويسارا ـ كعادته 

وماىه الا ثوان معدودة واحنرفت 

الس يارة انحية اجلانب املنخفض 

يف من الطريق حمدثةتصادم عن 



بيامن اختذت الس يارةاحنناءة خطرة 

راح يسب ويلعن وهوحياول 

الاعتدال عىل الطريق لكن  

الامر اهنى  هباىل السقوط ىف 

اجلانب املائل من الطريق  

معصوت حتطم هيلك الس يارة 

الفوالذى خرج جاك من الس يارة 

سلامي معاىف وهرول ابجتاه الطفةل 



اان مازالت تقف ىف منتصف 

ا الس بابة وىه الطريق متصاصبعه

تنظر اليه بعينهيااملس تديرتني 

الواسعتني عينان زرقاوان عينا 
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ارتعد جاك واس مترت العينان  

 الزرقاوان 



ابلنظر اليه دون ان تظهر تأ ثر   

قلبه, واكدت انفاسه تنقطع تأ ثر 

متمت وهو يعرف اهنا لن ترد لن  

 جتيبه ابدا

 بوىن؟

نزعتالطفةلس بابهتا من يدها حمدثة  

صوت مجيال احس جاك ان  

جسده ابتل عرقا مرر يده عىل 



وهجه لقد شعر ابن ساقيه 

اصيبتاابلشلل لقد مر الوقت جفأ ة 

وقد اكن واقعا ىف خف وسط 

 الطريق امام عني زرقاوان

صوت حمرك س يارة منخلفه  مسع

جفأ ة الس يارة تقرتب مهنام مبارشة 

امسك جاك الطفةل وتدحرج هبا 

 الىجانب الطريق  



راح قلبه يدق برسعة واحس ان 

دمه يغىل ىف عروقه وتنه فقد 

قدميه الق  نظرة عىل الطفةلبني  

 ذراعيه .

ـاوه يأ لهى ؛ لك شئ خبري ايبوىن 

مض وهجه اىل الفتاةواداعبت 

الت شعرها الاشقر وجنتيه خص

اس تعاد جاك وعيه مل تكن هذه  



بوين الىت بني ذراعيه ف بوىن 

 مسراءمثهل 

 قال بلهجة مطمئنة 

ـ الختىش شيئا ايصغريىت 

 الامرعىل ما يرام

مل يبدوعىل الطفةل الصغرية اخلوف 

 اكنت تنظر اليه هبدوء

 ما امسك ايصغريىت ؟



مث قال ىف نفسه رمبا اكنت خائفة 

حواىل الرابعة من معرها  اهنا ىف 

والاطفال ىف هدى السن  

 ينطقون اسامهئم

 وما مااين ماما؟

صاحت الس يدة الشابة من 

 وارهئام

 جيىن جيىن



قال جاك لنفسه لقد حصلت عىل 

اجابىت واس تدار وهو حيمل بني 

ذراعيه جيىن الىت التتزنجع بدت 

اشابة اكهنا خارجة من 

معركةفىالصحراء اكنت ترتدى 

زن قدمي ومقيص ابيض بنطلون جي

ملوثبالرتاب وافلت خصالت 

ممتردمهنشعرها ىف فوىض غريبة  



لتسقط عىل وهجهاورمغ هذا فقد 

الحظاهنا س يدة مجيةل مل يقل  

جاك شيئاعن هذا ولقول احلق 

 احس ابلسخرية من الامرلكه 

 هل ىه ابنتك 

ملتجبه لكهنا اخدت الطفةل  

لتضمها الهيا واهنمرت ادلموع 



تني اكتسبتا لوان علىوجنتهيا ال 

 امسر مل تكف عن المتمتة  

 جيىن اوه جيىن؛

 قال جاك بلطف

 ـ اهناخبري الداع  للشعور ابالمل

ـ لقد كدت اجن عندما اكتشفت 

 اهناغري موجودة



راحتت تنظر اليه بعينني 

شاردتني شعر عندها انه احلاىم 

الودود وىف حلظة اصبح اكرث 

انسانية شعر ابانلثلج اذلى اكن  

 بقلبه قد ذاب حييط 

لقد اكن ىعرف ما يعنيه ان يكون  

حاميا لالخرين اكن هذا يؤدىبه  



اىل اجلحمي لهذا لنيكرره مرة 

 اخرى

مزقت قلبه ىف احضان وادلهتا 

ومهس صوت بداخلهانك ختاطر 

بنفسك اي جاك حول نظرهتعهنام 

 وحترك عىل الطريق

 صاحت الشابة ؛

 اان ال اعرف حىت امسك



يقه لكن شئ اكد ان يس متر ىف طر 

 ما دفعه لفعل العكس 

ـ وفامي س هيمك امس ؟ رمبا لن 

نلتق  اثنية اليس كذاك؟لقد اكد 

 يقسم عىل ذاكل

 ـاىن لست ام سيئة اتعرف؟

وسالت ادلموع عن عينهيا مث  

 اضافت



ـقليل من املرات فقطاختفت فهيا 

 جيىن اهنا

مصتت الشابةقليلال وارتسمت 

 العاطفة ىف عينهيا 

 اتفهمىن؟مفاجاءة 

مل يعد جاك يتحمل دموعها اخرج 

 منديلال من جيبه ومده الهيا



ال تبىك لك شئ عىل ما يرام 

 الامننتدايت ليالس 

كمتت الشابة انتحاهبا و جاك 

يداب وجنتهيا حولت الطفةل  

 نظراهتا ىل جاك جفاءة قالت

 ماما حزينة



لقد اىت صوت جيىن بعيدا كام لو 

ابعد  اكنت قد اجتذبهتا لكامهتا من

 السحب

 من هام؟

لقد تربىف  فلورانس الاابما و 

يعرف جيدا هذا املزنل اذلى اكن 

وراهئام واذلى اكن واحضا ان  

 الشابة تسكن فيه



 انه مزنل قدمي وهمدم

 قالت وىه متد يدهاهل؛

امس  سارة ويامتن وهاهىابنىت 

 جيىن

ظل جاك مسمرا وبعد حلظة 

تردد مد لهايده هو الاخر احس 

ابلقوة ىف اصابعها اىت تود ان 

 تصاحفه



لكن جاك ال يريد ان يكون 

صديقا ل سارة لقد خسر من 

نفسه عندما قال ان ثواب ازرق 

 اللون س يكون رائعا علهيا

قالت الشابة وهىتحبساخر 

 انتحابهتا؛

 اان مدينة كل



مه ابالنرصاف لكن الطفةل مدت  

 يدها لتبحث عن يده حبنان 

 مهت جيىن بصوت مالئىك 

 س يد لطيف

مل يتلق جاك جمامةل من اح منذ  

س تة س نوات وهاهوميسك بيد 

 طفة ك نه تلق  جائزة الاوساكر



حاليا هذه الراحة تأ تيه من جيىن  

 فقط وليس من اى شئ اخر 

 ان لها نفس عيين بوىن

 قال وهو مييل علهيا

 ـ وانت فتاة صغرية مجيةل

وىف حامسة الفرسان طبع قبةل  

 عىل



لطفةل اي سارة يدهااعتىن هبذه ا

 ويامتن  

الب ان تنتهبى  ل سلوب الكمك 

 حنن ىف دار نرش جادة كام تعلمني

ـاذاكنا فىدار نرش جادةكام تقول 

 مفا تفسريك ان 

يرتدى رائيسها بنطلون جنس  

قدمي ومقيص يرفض ارتدءه لكىب 



؟ دون ان احتدث عن  

الس يارةاملتاهلكة الىت يركهبا اكنه 

 هارب من اجلحمي؛

مازلت ىف حاجة   ـاعتقد انك

 ملراجعة و دراسة اسلوب تعبريك 

 ـ نعم وانت ىف حاجةلتعمل اللياقة 

اكن جاك يرتك دامئا الراح يلعب  

ابلقمل اذلهىب وجلست 



جويندولني امامه بال مباالة ىف 

 ارتياح اتممنتدايت ليالس

 قالت

 لن اجلس هنا طول اليوم

 ـاىن افكر ىف طلب وردة

ـ وردة؟انلكم تطلب وردا من  

قبل دامئا تطلب زهر اوركيد 

 وليس اقل من دس تة



 ـ الامر خمتلف هذه املرة

 ـ خمتلف كيف؟ 

 مل جيهبا

قالت وردةيبدو ىل الامرخشىص  

ال تقل ىل انك انضممت اىل عامل 

 الاحياء

 ـال تشطح  خبياكل ايجويندولني

 ـ قالتوىه تلق  عليه نظرةرسيعة



 ـ الك اي س يدى

قال وقد تذكر شعر جيىن 

 الاشقر 

 اطلىب ورود صفراء

 ـامذا اكتب عىل الكرت 

رشد ذهن جاك وراح يفكرىف 

سارة مث جىن عىل اى حال ىه  

 الىت تعذبه



 ـ اكتىب اىل جيىن

 ـ اين اذهب اب لوردة؟

هل تعرفني ذاكل املزنل القدمي ىف 

مدخل املدينة؟ ذاك اذلى مل  

 يسكهناحد منذ مدةطويةل؟

خرية لها هذا اكن اتفاق نعملكمةالا

 مضىن بيهنم

 لقد غريت رأ ى سأ وصلها بنفىس 



فتحت جويندولني مفها لتعلق 

لكن جاك هنض و وضع يديه عىل 

 سطح مكتبه 

ـ واللكمة اخرى وا سوف الق  

 بأ محرالشفاه اخلاص بك للعصافري

قرر جاك ان يرتدى مالبس لهذه 

املناس بة واجته اىل الغرفة اخلاصة 

رة حيتفظ فهيا خبزانة به ىف العام



مالبسه من اجل احلفالت وقرر 

 ان يس تقل س يارته ال بويك

اوقف جاك س يارهتعىل جانب 

الطريق وقال ان سارة لواكنت 

متكل س يارة ما اكنت س تضعها ىف 

ذاكل املاكن اخلطر والحت 

 زوهجا



ادركجاك جفاءة انه مل يتخيل ان  

تكون سارة وايامتن مزتوجة الق   

لصفراء جبواره نظرةعلىالوردةا

 واطلق العنان خلياهل 

ختيل ىف اس متتاع رجال مكرشا 

يدخن اتبغ واليكف عن 

تكرارحديثه لكن هذا الهيم لقد  

 اىت من اجل جيىن وليس سارة



تقدم جاك اىل املدخل و قررع 

اللباب و هو ميسك ابلوردة ىف 

 يده 

لكنه مل حيصل عىل اجابة هل 

حرم رؤيةوجه سارة املبتسم؟ تبا 

 اتىلهيدى وردة وس هيدهيا لقد



تقدم ان حية احلديقة وجبميع 

حواسسه املستيقظة شعر بوجود 

 سارةابجلوار

 قال 

انرصف اهيا الابهل قبل ان يفوت 

 الاوان 

لكنه ملح سارة اكنتخلف املزنل 

جتلس اىل منضدة صغرية وتتناول 



قدحا من الشاىوجوارها جيىن ىف 

ثوب ابيض من السااتن وفوق 

 عصابة حممكة شعرها 

لكن سارةىه الىت جذبت انتباهه 

ليست ىف احلاةل البئسة الىت راهئا 

 فهيا قبل ساعات 

شعرها وبرشهتا يتأ لقانبشعاع 

حسرى مينحهام رقة وجامل فريدين 



ام مالمح وهجا اكنت مال ئكية 

 ساحرة

كمت جاك انفاسه قد اىت اىل 

مزنلعىل وشك الاهنيار وجد فيه 

 جنة

وحضاكت  اكنت سارة تبتسم 

جيىن متل  املاكن احس انه غريب 

وسط هذا اجلو من الرباءة راح  



جاك يعلن عن وجوده عندما 

التفتت اليه سارة رأ ى ابتسامةمث 

 تعبريا عن ادلهشة والفرحة 

 قالـ 

 هنارسعيد

امسكت سارة بيدى جيىن وك هنا 

 اصيبت ابذلهول 



اضاف وهو يقرتب من املنضدة 

يعرب  وميد يده ابلوردة كام لواكن

 عن نوواايه الطيبة

ـ امتىن ان ال اكون ازجعتكاملقد  

 احرضتوردة جليىن

 قالت سارة

 اسعدتىن رؤيتك رة اخرى 

 احس جاك بأ رتياح



ـمل ختربىن بأ مسك حىت الان 

ملاكن اعرف من اشكره هذا 

 الصباح

 ـ جاك توسيند 

انه يقف جبانب املنضدة ك نه 

معالق من الف ليةل وليةل مع  

الزوج اذن؟ملاذا ال  امريتني اينن

 جيلس معهام؟ 



 

 قالت سارة

لقد معلت اان وجيىن كثريا اليوم 

لرنتب املزنل فقرران ان ناكئف 

اانفس نا بقدحني الشاى هال 

 انضممت الينا 

ـاوه ال اريد ان اتطفل عليكام مث  

 انك تنتظرين قدوم زوجك 



 اجابت سارة بأ كتاب مفاجئ

 الك

امامن زوج؟ لقداسعد هذا اخلرب 

 ك ملاذا يشعر ابلسعادة؟جا

ملاذا يسعد ملعرفةان هاتني 

اخمللوقتني ليس دلهيام حام 

 يسهرعىل حاميهتام

 اعتذر



 ـاان اسف

 سأ لته دون ان تتحرك

 ومل اذن؟ 

ملح بعض املرارةىف الابتسامة الىت 

 اظهرهتا حماولةل اخفاءما بداخلها

ـاتعرف اان وجيىن متفامهتان جدا 

 وحنب حياتنا

 وهو يننظر ىف عيينهيا قال جاك 



 اما اان فأ عزب

صاحت لكىن ال اقوم بلك 

 واجباىت هل ترييدمقعدا؟

ـشكرا اان لن اجلس لقد اتيت  

 فقط ل قدم هذه الوردة جليىن

 مد يدهه ابلوردة وهو يقول

 ـ هذه جليىن

 مل حترك الطفةل 



 قالت وادلهتا؛ 

 هيا جيىن اهنا كل

 امسكت جيىن ابلوردة

 صاحت

 ميةلـ مجيةل مجيةل 

راحت تلف فىدائرة وال تكف 

عن تكرار لكمة مجيةل مجيةل كام 

 لو اهنا غنية 



فىهذه احلظة ادرك ان جيىن  

ليست كباىق الاطفال لقد اراد ان 

حيتهنا وحيمهيا بعمره وفىنفس 

الوقت ارادان هيرب بأ رسع ما  

 ميكن 

 

 متمتت سارة



تعرف جيىن ليست كباىق 

 الاطفال منتدايت ليالس

 قال

  ذاكلابلعكس ىه

ـ لقد قالو ىل ان هذه 

 البيئةتناس هبا ذلا اتينا

 ـفهمت 



ـاعراض مرضها التظهركثريا ىف  

 احلقيقة مل يتفق الاطباء

ابداعىل تشخيص واحد واضافت 

 وىه ترفع عينهيا

ـ ال اعرف ملااقص عليك لك هذا 

لكنك الشخص الوحيدد اذلى 

 اعرفه ىف فلورانس

 ـ اان ممتأ كد انك س تقابلني



 ن اانساخري

 اس تعد جاك لالنرصاف

اهنا التعرفه بعد و هاه تصفه 

 ابلرجل اللطيف 

ـ الترتكناالان ؟ اان مل اقدم اليك 

 الشاى

وقفت سارة جبواره حىت انه 

 احس بعطرها يغمرمجيع حوسه



 سأ لت الشابة

 هل لك شئ عىل مايرام؟

 اكد جاك نعم لك شئ عىل مايرام

اس مترت جيىن ابدلوارن ىف 

 دائراهتا اخليالية وىه تمتمت ابغنيهتا  

 ـسلم  ىل عىل جيىن

 واجته حنواملر 

 ـصاحت سارة



 تعال لزايرتنا

تقطعطت انفاس جاك وهو 

جيلس خلف املقود انه لن يعود  

اىل هنا لقد اكن غبيا عندما اىت 

 الول مرة

اقلع ابلس يارة ك ن لك خملوقا 

اجلحي خلفه ومل يبطئالرسعة  

 الاعند ما وصل املطار 



صاحف  صديقه القدمي برياتدنوان 

اذلى اكن جالسا فىمطار 

 الكياررات اخلاصة

 ـ احصبىن  

 ـجاك ماذا حيدث؟

ـاعد ىل مظةل وفر تعليقاتك اريد 

 ان اقفز ابملظلةل 

 نظر اليه الطيار ىف استياء



ل اطلب هذا من  ـهيه ماذا ه

 خشص اخر؟ 

بعد مرور ساعة اكن يراقبان 

الهدف دار بريت ابلطائرة عة 

مرات حىت مل يعد يفصللهام عن  

الارض سوى ثالثة عرش الف 

 قدم

 اعط  الاشارة



ـاثنا عرش عرشة الف تسعة 

 الاف

راحبريت يراقب جسد جاك وهو 

خيتف  وسط السامء الزرقاء ل 

 يعد يفصل جاك عن 

 ني الار سوى ميل

 صا بريت تبا

 ـاجذب رابط املظةل الان 



اس متر جاك ابلهبوط واغرق  

 جبني بريت ابلعرق

اخريا انفتحت املظةل عىل ابلون  

 ابيض مجيل

مسح بريت جهبته وهو يقول 

 لنفسه عند اس تعداده للهبوط  

 ىف يوم ما س يقتل جاك نفسه 



لتحميل مزيد من الرواايت  

 احلرصية زوروا موقع مكتبة رواية 

www.riwaya.ga 

 الفصل الثاين 

الطريق اذلى اكن يتخذه جاك 

لذلهاب اىل معهل اكن مير مبزنل  

سارة اكان يظن انه عندما من 

هناك لن يتأ ثر اكلعادة لكنه اكن 
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ريب خمطئا لقد دفعه احساس ق

ل ن يدير رأ سه ويبحث بعينيه  

 عن ساره

لكنه مل يرى شيئا غري املزنالذلى 

 ضايقه رؤيته صامت

ضغط عىل اسس نانه امحق انك 

تبحث عن املتاعب مل يبق  امامه 

سوى شئ واحد يفعهل ان يقوم 



جبوةل حول املزنل منتدايت  

 ليالس

عرشة   15مل تعد امامه سوى 

دقيقة لوصول اىل العمل لكن هذا 

و المثن ليحصل عىل هدوء ه

 ذهنه 

ـاهنا املرة الثالثة الىت تأ ىت فهيا  

 متأ خرأ  اي جاك  



اكنت جويندلني واقفه ىف مكتبه  

 تضع يدهيا عىل ردفهيا

ـ ابلطبع انت تمتزي بلك الرازائل, 

لكن ليس بيهنا ان تأ ىت متأ خرا ما 

 اذلى حيدث

ـ هيه هذه ىه الطريقة الىت تلقني 

هبا التحية عىل رائيسك؟ الا 



ختشني ان خترىج للزنهة ذات  

 صباح مجيل ؟

ردت وىه تضع كومة من 

 اخلطاابت عىل مكتبه 

نعم للسؤال ال ول وال للسؤال 

الثاىن لن تس تطيع القيام ابلعمل 

بدوىن ايجاك وقع هنا مث أ ذهب  

لتغسل وهجك املرتب ابلصابون 



جاكتا نظيفا دليك موعد مع وارتد 

 عظمته

ـلقد اكنت تشري اىل اكرب معالهئم 

 اتش ال الكفينجر

 علق جاك 

 ان كل عقال خمرفا اي جويندولني 

ـ ولهذا حتبىن اليس كذكل؟ 

 هيااغسل ىل هذا الوجه  



وفع جاك ال وراق مث ذهب  

ليغسل وهجه, ابملاء البارد عندما 

رفع وهجه وامسك ابملنشفة نظر 

 ه ليجداىل صورت

ليجد قطرات املاء عىل وهجه ك هنا 

دموع ,دموع وفتاة صغرية تناديه 

 اياباب



داعبته هذه الصورة طوال الهنار 

،حىت اكد جين ، وىف هناية اليوم 

متلكه احساس موحش اب لوحدة 

فكر ىف سارة و ابنهتا ها 

الوحيدااتن اللتان يس تطيع ان 

 يتوجه الهيام 

 الان 



 انه هل س تقتهل رقته يوما ؟ الك

مازال ميكل من الانسانية ما 

 يساعده عىل القيام هبذا العمل 

 ضغط عىل زر الهاتف ادلاخىل 

 ـجويندولني اان ىف حاجة اليك

 ردت جويندولني 



ـمثل كثري من اانس هنا هل 

انتظرت قليال ؟ سأ ذهب ففقط 

 ل عد لنفىس قدحامن القهوة و

 ـاحرضهيا معك 

ـتعرف ان هذا ليس جيدا 

 ابلنس بة لهضم  



بعد قليل جلست جوندولني عىل 

اكرث املقاعد راحة ىف مكتب جاك 

 حماوةل ان ال تسكب قهوهتا

ـقوىل ىل ؟هل دلينا جمز للعشب 

 ىف هذه العامرة ؟

ـ نعم لكن اشك ىف انه يناسب 

س يارتك هل تنوى اضافة فصل 



جديد ىف كتابك عن الانتحار 

 الامثل؟ 

كففىت عن السخرية دلقائق ـ هال 

 وقلىت ىل اين اجد تكل الاةل ؟

ـبأ سفل ىف شاحنة هارى متبسون 

لكن ان كنت تنوى اس تخدامه 

فانصحك ابل ستئذان من هارى  

 انه متشدد فىام خيص ادواته



 قال جاك 

ـ لكام يوجد ىف هذا املبىن مكل 

 ىل مبا فيه ذاكل اجملز الهاكل 

ـ همام يكن ان كنت تريد  

ظ هبارى بني موظفيك الاحتفا

 مفن الافضل ان ختربه

 نظر الهيا جاك بغضب



ـ هناك مئات السكرتريات ىف 

 فلورنس و ال اقع الا عليىك 

 قالت وىه تغلق الباب خلفها 

اان لست سكرتريتك تذكر هذا اان 

 مساعدتك التنس من فضكل

الق  جاك بعض اس باب غري 

املفهوم وهبط ليسأ ل هارى ان  



ارة جمز اكن سيسمح هل ابس تع

 العشب 

اكنت سارة وجيىن تلعبان خلف 

املزنل ابلكرة هذه اللعبة اكنت 

تسعد الصغرية ومن خاللها اكنت 

سارة تعمل ابنهتا حراكت الزمة 

لعالهجا لقد تنبا الاطباء ان جيىن 

لن تس تطيع املىش لكن سارة 



اثبتت هلم العكس متاما بفضل 

 معل صبور 

 كررت جيىن وىه تنظر اىل الكرة

 اىل اىل اىل

 ـ هيه هل من احد هنا؟

ترفت سارة عىل الصوت عىل  

 الفور



اس تدارت وقد امحرت وجنتهيا 

جفأ ة لتجد جاك مائال عىل جمز 

احلشائش واكن شعره و جبينه 

مغط  متاما ابلرتاب ىف حلظة  

حادة وضعت سارة يدها عىل 

 قلهبا

 صاح جاك

 مل اخفكام عىل الاقل هه؟



 راقبت جيىن املوقف من دون ان 

 تظهر اى عاطفة  

 قالت سارة وىه تتجه اليه  

ـ الك ابلطبع هذا فقطالان مل نتوثع 

 رؤيتك

اعادت تنظمي شعرها بيدها لقد 

اكنت تبدو مثل عامةل خزانة ىف  

سوبرماركت غارقة ىف العمل لو  



اكن دلهيا الوقت لمتش يط شعرها 

فتحت الباب لتسمح بدخول 

الاةل مث اس تدارت لتاكد من  

جيىن اهنا ختتف  احياان وجود 

 بطريقة رسيعة وغري مفهومة

صاحت جيىن وىه جترى انحيهتا 

 جفاءة

 اىل اىل اىل



قالت سارةوىه تضع يدها عىل 

 شعرها

ـ هيا حبيبىت اهدىئ قليال صديقنا 

اللطيف هنا الس يد اذلى احرض 

 كل الوردة

فصل جاك مفتاح التشغيل و نزل 

 عن الته 

 رمقت جيىن زائرها



 رشق وهجها قال وقد ا

 ـ س يد لطيف 

 قال جاك وهو ميسك بيدها

 ـ هنارك سعيد اي جيىن

تأ ملت سارة عيىن جاك 

اخلرضواتن ىف هبجة اهنام معيقتان 

جدا خلفهام فراغ رهيبـ تأ ثرت  

سارة كثريا لهذا و قالت ىف نفسها 



من انت اي جاك تو نسيند؟ 

وملذلا يدق قلىب هكذا ىف  

 حضورك؟

هبا اليدق لكن ال اهنا غبية ، فقل

هل بل اهنا تفتقد اصدقاهئا القداىم 

ىف برمنجهام، وهذا لك ماىف 

 الامر 



حاولت سارة ان جتنب نظرات 

 جاك ل هنا تسبب لها الرعشة 

لقد عادت العينان اخلرضوان 

 تعذابهنا

قال جاك اذلى اكن يتفحص 

 احلديقة مثل امري يتفقد مملكته



ـ ىف احلقيقة لقداتيت متعجال 

قد افدت مع هذا  امتىن ان اكون

 اجملز

 قال سارة

 ـ هذا لطف منك

ـ ارجوىك ال تبالغ  ىف تقديرى اي 

سارة، اان لست طيبا والكرميا لك 

ماىف الامر انك جديدة ىف املدينة 



وىف الهناية لقد اكن دلى هذا اجملز 

ىف مبىن توسيند فكرت ان اشغل 

وقت فراغىواقىض عىل مىل هبذا 

قهل العمل ومل يكن دلى شاحنة لن

 وهارى مل يتفهم الامر 

 من هو هارى؟

ـ احد رجال الصيانة التابعني ىل 

لقد اتعبىن كثريا قبل ا يعريىن 



هذه الاةل اكن يظن اىن لن  

 اس تطيع اس تخداهما

 سأ لته سارة وىه تضحك

 ـ وما اذلى حدث؟

فال جاك متشدقاـ ان ابماكىن ان 

 اسوق اى شئ يدور ايس يدىت

ـحس نا لكنىن لن اس تطيع ان 

 دفع كل اليوما



 قال جاك

ـ اوه الك لقد فعلت هذافقط من 

 اجل ..جيىن

ـ ىف هذه احلاةل فأ ن جيىن  

 س تكون سعيدة

 واضافت وىه متد يدها

 بقدر ساعدىت اان ايضا



قالت جىن جفاءة وىه تقرتب من 

 اجملز

 ـ اان اان اان

ـ الك اي حبيبىت الس تطعني 

اس تخدامه انه خطري سرناقب 

 املدخل ما رأ يك؟جاك من امام 

جلست سارة ىف املدخل 

واجلست جيىن عىل ركبهتا 



وراحت تقدل لها صواتجملز مر 

جاك من اماهمام واشار هلام بيده 

وهو يمتىن ان يعود من اماهمام لك 

مرة اشارت هل جيىن وهذا ما مل 

جترؤ سارة عىل فعهل خش ية ان  

تضمن اشاهتا بعض العاطفة شئ 

تىن  رائع ان يكون هناك رجل يع 

ابحلديقة لقد اكنت سارة تفكر 



كيف س تقوم هبذه املهمة وحدها 

ابالضافةاىل تأ جري جمز احلدائق 

اذلى س يلكفها الكثري مل تكف  

جيىن عن تكرار لكامهتا منذ اشار 

 لها جاك 

 ـس يد لطيف س يد لطيف

 قالت سارة



ـ نعم اي حبيبىت لطيف جددا  

 امسه جاك 

 أ ك؟

قالت سارة وىه ترص عىل حرف 

 اجليه

ـ هكذا جاك هل تس تطعني قول 

 جاك؟ 

 كررت جيىن بلك خفر  



 اك

بعض احلروف تكون صعبة عىل 

جيىن قالت سارة ىف نفسها 

 ستس تطيع

مر جاك اماهمام مرات ومرات 

جالسا عىل كرىس القيادة ورافع 

يده مثل حمارب يوانىن حيىي 

 مشجعيه



 متمتت سارة انه يبدو مس متتعا

فهمت سأ لهتا جينىالىت يبدو اهنا 

 الكم اهما

 ـ أ ك؟ 

ـ اوه جيىن جيىن هناك اكثري ىف 

 رأ سك الصغري اليس كذاكل؟

اصبحت احلديقة رائعة الان  

وراح جاك يتامل معهل ىف خفر  



لقد اكن مغط  ابلعرق وبقااي 

العشب لكنه مل يشعر مبثل هذه 

 السعادة من قبل

 اين هارى لريى ما قام به جاك

 اعلن جاك بصوت عاىل 

دوات الاخرى ـسأ حرضبعض الا

 املرة القادمة



لكنه فكر جفاءة مرة قادمة نفض 

بقااي العشب عن جسده قبل ان 

يسري ىف اجتاه املزنل عندما مش 

راحئة يعرفها جيدا راحئة اخلزب 

الساخن وعادت به اذلاكرة حلظة 

 اخرى

 ـبااب اباب هل ميكنىن ان اخذ منه؟ 



ـ ابلطبع تس تطعني الاخذ منه اباب 

 الاجزاء الىت ىف ملنتصفيفضل 

اكنت بوىن سعيدة واتت 

 لتحتضن وادلها 

 ـ احبك اياباب حبيىب

واان ايضا احبك اي بوىن 

 وسأ حبك دوما

 ـ احلديقة اصبحت رائعة 



مر جاك يده عىل وهجه عندما 

ملح سارة تقف ىف اطار الباب و 

 جبوارها جيىن تبتسم هل

 اضافت سارة 

ـ ال اعرف ماذا كنت سأ فعل 

 بدونك

هز جاك كتفيه واجهتد 

 بردالابتسامة



ـلقد اعددت اان و جيىن خزب 

 وتوابل

 قال جاك

 راحئته شهية 

 قالت سارة وقد امحر وهجها قليال 

 لقد صنعناه الجكل



قال لنفسه اهنا تبدو بريئة جدا  

ماذا س تفعل لو عرفت انه قتل 

 زوجته وابنته

 قال جاك 

 ـ لالسف لن اس تطيع البقاء

 ـ اوه



ان يقراء عالمات اس تطاع جاك 

الاحباط عىل وجه سارة واحس 

 جاك بفراغ كبري ىف قلبه 

 ـ رمبا اس تطيع البقاء دلقائق

 قالت وىه تدعوه

 س يكون هذا رائعا 



وهو ميرمن اماهما مش راحئة 

عطرها العبق اذلى ترسب اىل  

 اعامقه

اكن املطبخ واسعا عاىل السقف 

به موقد صغري ثالجة ومنضدة 

جسادة متعددة كبرية ىف الوسط مع 

الالوان الحظ جاك ايضا زهرية  

 صغرية هبا بعض الورود امجليةل 



 طلبت منه سارة

اجلس من فضكل سأ قدم كل 

 كواب من عصري الميون

 قال جاك 

 اان ىف اشد احلاجة اليه 

كرثة جمئ سارة وغدوها ىف املطبخ 

اكن يؤثر ىف مشاعره كثريا انه 

يرى فهيا كثريمن السحر ىف الواقع 



اكنت امجل امراءة عرفها لكنه مل  

يفكر ىف اس تعامل اساليبه ىف  

اغواهئا سارة وايامتن تس تحق اكرث 

 من هذا ىف  

 قالت وىه متد يدها 

 هاهو عصري اللميون

 ـ شكرا



وتقاابلت مست يدها يد جاك 

نظراهتام احس بقلبه يذوب مثل  

مكعبات الثلج الىت ىف كوب 

لعصيري حولت سارة نظرهتا 

وارجعت شعرها اىل الوراء ىف 

 حركة راءها رائعةة مرتبكة 

 قالت سارة 



ـ اعشق تناول الميون البارد ىف  

املطبخ عندما يكون اجلو حارا 

مثل اليوم فاملطاخب تبعث ىف 

ليس  النفس الشعور ابلراحة ا

كذاكل ؟اهنا تصبح امجل عندما 

 اسدل علهيا الس تائر ايضا



حاول جاك الرتكزي عىل لكامت 

سارة لكن صورهتا عادت تداعبه 

 ممتثةل ىف مالك حزين

 ـ هل تقومني ابحلياكة؟

 قالت مرشقة

ـ اه نعم ىف احلقيقة اهنا همنىت اان 

 اصنع العرائس

 مبساعدة جيىن



ـ انك اول صانعة عرائس اقابلها 

 خربيىن كيف تصنعهيا؟ا

لقد اراد جاك فعال ان ترشح هل. 

اهنرييد ابقاءها جبواره يسمع صوهتا 

املوس يق  و يتأ مل شعرها 

 الاشقر

ـ جلست الان امامه وراحت 

 ترشح هل كيفية صنع العرائس



ـ حمالن ىف برمنجهام واخر ىف  

اتالنتا تشرتى مىن العرئس  

سأ وءسس حمال هنا املزنل واسع 

 لهذا جييدا ومضئ ويصلح 

امحر وهجها جفاءة ومصتت قليال 

 امام نظرات جاك احلادة



ـ ىف احلقيقة اكرث مايسعدىن ىه 

اللحظة الىت تشارك فهيا جيىن ىف 

 التصنيع اهنا ترمس الوجوه

 ـ جيىن ترمس؟ 

نعم نوع من اموهبة اتعويضية عىل 

ما اعتقد الاطباء يسمون امثالها 

من الاطفال البلهاء العلامء لكن  

 يعجبىن هذا التعبريال



انىن افضل ىف الاعتقاد ىف موهبة 

جيىن الطبيعية اهنا تضع فهيا لك 

 قلهبا وروهحا

 متمتت جيىن وىه تلهتم اخلزب 

 ـ ذليذ ذليذ

قالت سارة وىه متسح مف الفتاة 

 الصغرية



ـ اوه جيىن التلوىث نفسك تسعىن 

كثريا حماداثىت الصغرية معها والىت 

 انساها تقريبا

 جاكابتسم 

 البد ان انرصف الان 

ـ اوه سوف ادعوك للعشاء لقد 

 اعددت كرسات خزب محمص



وعدها متجها اىل الباب وهو 

 يتحاىش نظراهتا امللحة

 ـ مرة اخرى

 ـ حس نا 

ـ اوه حبق لقد قطعت بعض 

 الزهور الربية جليىن

اجابته سارة بشئ مل يسمعه ل ن  

الباب قد انغلق وفصل بيهنام اكن 



الظالم قد حل ابخلارج تنفس 

جاك بعمق هواء املساء املنعش 

ورفع عينه اىل السامء الىت اتلقت 

هبا بعض النجوم مث صعد جمز  

 الاعشاب واداره

اكن مفروضا ان يرتك اجملز عند  

سارة ويأ ىت هارى الس تعادته ىف 



ىس تقل اتكىس بدال الغد واكن س 

 من ن يقوده

عندما وصل اخريا اىل عامرة 

توسيند ترك اجملز ىف املنزته وصعد 

ملكتهبوغري مالبسه لك ما حيتاجه 

 هو دش ابرد

بيامن هو مستسمل لصنبور املياه 

البارد عادت ذاكرته اىل مالمح 



سارة وايامتن لتضايقه خرج من 

 امحلام وارسع اىل الهاتف 

 ـ دينس؟

 هذا هو انت حبيىب؟ ـ جاك هل

بدت سعيدة لسامع صوته منذ 

مىت مل يتصل هبا ؟ منذ ثالثة 

 اسابيع

 سأ لها جاك 



 ـهل انت مرتبطة هذا املساء؟

 ـ اان غري مرتبطة من اجكل دامئا 

 ـ سأ صل بعد نصف 

 س تجد الباب مفتوحا

وضع جاك السامعة لقدانقذته 

دينس لكنه احس ابالكتئاب 

خدم عندما تذكر ما قيل انه يس ت

 امراءة لينىس اخرى



ململ امتعته ال جدوى من تكل 

هذه الادةل ل جديندولني واغلق  

 الباب وراءه

 انه حباجة اىل دينس

 اكنت تنتظره ىف شقته 

تقدم انحيهتا وراح يبحث ىف 

وهجها عن عيىن سارة الزرقاوين 

فمل جيد امامه سوى عينني 



سوداوين المعتني قبل ان يغري 

رأ يه راح يقول لنفسه اهنا جيدة 

 وىه ابلضيط ما حيتاج اليه 

ـتبدو متوترا اي جاك هل انت  

 متعب؟ 

 ـ دع هذا ل 

عندما دلكت هل كتفيه ظن انه 

 نيششعر بأ صابع سارة وايامت



 ـ تبا

 جاك؟ 

ـ انىن متضايق اي دينيس من  

 التعب عىل ما اعتقد

 امسكت بوهجه بني يدهيا ىف ود 

 ـ هل انت خبري اي جاك؟ 

ـ نعم شكرا امتىن ان تقابىل من 

 هو افل مىن ايدينس 



 ـ انت الافضل اي جاك 

استئذن ابالنرصاف بأ رسع ماميكن 

لقد انقذته دينيس نعم لكهنا انقذته 

موقف اكرثحرجا لقد فقط من 

قال بنفسه لن يتصل هبا اثنية اهنا 

 تس تحق شيئا اخر

عىل اية حاةل ىه ايضا لها قلب  

 ومشاعر واحالم



اس تقل س يارته واقلع مرسعا تبعه 

 عفاريت املاىض واحلارض

قىض جاك هنا السبت ىف تذكر  

 احداث الليةل السابقة 

واول شئ فعهل هو انه ارسل 

اىل  ابقةة من زهور الاوركيد

ديننس مرففققة بب اكرت كتب 



عليه متاسف بشأ ن ليةل امس  

 امتىن كل لك السعادة جاك.

بعد ذاكل اس تقل دراجته  

البخارية واندفع هبا اكجملنون حماذاي 

هنر تنس ىي طرييق متعرج مير 

 بفلوانس شفيدل

اكان مرسعا كعادته متحداي القدر 

واملوت وىف لك مرة اكن يندفع 



اكن يمتىن ان  فهيا ىف منطقة خطرة

يلق  حتفه ىف احد موجات الهنر  

السوداء لكنه اكن يتهندد ارتياحا 

 بعد لك 

 مرة ينجو فهيا من هذا املصري

بعد سااعات طويةل من القيادة 

هبط من ادلراجة وراح يسري 

مبحاذة الشاطئ ويتأ مل املياه 



والامواج ماء كثري من املاء اكنت 

السامء متطر ذاكل املاء اذلى 

 ه فيه بوىن ضائعة مقتوةلتركت

 استسمل ل مله جسدا وصوات

 ـ ال....

وجالس عىل ركبتيه عىل شاطئ  

الهنر اس تعاد احداث تكل اليةل  

البشعة الىت ماتت فهيا لقد لقد 



مضها ببني ذراعهيمثل عروسة 

صغرية حمطمة متمتت قبل ان تلفظ 

انفاسها احبك اكرث من اى شئ  

 ايا اباب

ظهرت الاحداث ىف عقهل  

وضوح قاتل اكن هو حيا و ب

اكنت ىه ميتة لقد حاول الهرب  

 عبثا لكن اذلنب يالحقه دامئا



اس تقل دراجته البخارية وانطلق 

وعىل طريق العودة من امام مزنل 

ساررة ملح سارة علىى االرصيف  

متسك جيىن بأ حدى يدهيها  

وومتسك بأ الخرى حقيبة كبرية 

جترها احياان لثققلها الشديد فصل 

تشغيل واوقف ادلراجة مفتاح ال 

عىل مسافة مهنام هناك شئ من  



النباةل ىف طريقة سري سارة شئ 

من العزم والقوة لكنه يعرف ان  

هذه الاش ياء انبعة من ذقهنا 

املرتفع ىف كربايء ام ىف نظرهتا 

الصامدة الظاهرة ىف عينهيا 

 الداع  للتدخل بيهنام 



رأ ها متيل لتحمل جيىن لكن  

وتدحرجت احلقيبة متزقت جفاءة 

 علبتان معنيتان عىل الرصيف 

ادار احملرك وارسع ليلحق هبام لقد 

فكر ىف ان يقول شئ عن 

فاررس نبيل اىت لنجدة انس تتني 

من بؤسهام لكن نظرة واحدة من 

 سارة اكنت اكفية لتحطمي افاكره



برمغ طبقة الغبار الىت اكنت 

تغط  سارة ضاع جاك ىف عينهيا  

 الزرقاوان 

 كربايء وىه نظرت اليه سارة ىف

مغطاة ابلرتاب ل هنا المتكل س يارة 

وليس دلهيا زوج يعتىن هبا 

 ويسهر عىل راحهتا



الم جاك نفسه عىل ااننيته لقد 

قىض يومه اليفعل ش ئا بيامن قامت 

سارة مبهام شاقة ىف املزنل جبانب 

 عنايهتا جبيىن

اعرتفت مبتسمة كام لو انه قرع 

 ابهبا و ارسعت بفتحه

 ع رؤيتكـ اوه مل اتوق

 هل انت حباجة اىل مساعدة؟



 سؤال ابهل لكن عينا سارة متلكتاه

 عهدت اليه  

ـحقيبىت مل ى وعلب طالىئ  

 عىل وشك الضياع

نزل جاك من دراجته ومجع علب  

الطرء ان لوهنا ازرق وابيض اهنا 

سوف تطىل غرفها لكن اى غرفة 

 ابلتحدي؟



 قال جاك 

 لقد امسكت هبام

 قالت سارة مبتسمة

 شكراـ 

 تردد جاك حلظة 

 اضاف

 ـ لن تصال وحدكام



ـ يبدو ىل اننا اس هتلكنا الكثري من 

 وقتك من قبل

 ـ ابدا

 قالت جيىن وىه متد يدها جفاءة 

 أ ك أ ك اان

 قالت سارة ضاحكة 



وه جيىن اليس تطيع ان حيمكل 

انت والطالء كوىن لطيفة وكف  

 عن احلركة 

 

ـ هل تريدىن ان امحلها اخىش  

 دللهتا كثرياهذه لقد 

 توسلت اليه ويدهيا ممدوداتن

 ـ اان



 قالت سارة 

اهنا ال هتزم برسعة اتعرف؟ هذه 

 مزية اان متأ كدة مهنا

و ضع جاك علبىت الطالء ومحل 

جيىن لقد اكنت هشة مثل وردة 

صغرية امسكت وهجه بني يدهيا 

 وحكت انفها ابنفه

 ـ س يد لطيف 



 ـ نعم ايحبيبىت س يد لطيف للغاية 

ابالمل ىف قلبه لقد متىن  احس جاك

ان يكون هو هذا الشخص اذلى 

 متتدحه سارة وجيىن 

داعب شعر جيىن الاشقر 

وجنىت جاك وأ دفاءة قلبه نظرات 

 سارة منتدايت ليالس 

 قال لسارة 



هل ركبت دراجة خبارية من 

 قبل؟

 ـ ىف احلقيقة ال

 اذا تعاىل سأ وصلكام اىل املزنل 

بأ ماكننا مجعيا ـ هل تعتقد ان 

 الركوب علهيا ؟



ـ سرتكبني وراىئ وجيىن اماىم 

وسأ عود مرة اخرى ل حضار 

 للطالء

 ـ سريوق هذا جليىن

رفع جاك الطفةل امامه وركب 

 وراءها قفزت سارة خلفه

ـ امسىك خبرصى ايسارة ال اريد 

 ان افقدك ىف الطرريق



بدت ذراعهيا حول وسطه ىف 

حركة خفيفة لكن هذه احلركة 

 ته احساس ذليذاعط 

 ـ جاك هل حنن مس تعدون؟ 

 اعاده سؤالها اىل الواقع

 ـ نعم متسىك جيدا

عندما ادار احملرك شدت عىل  

خرصه جيدا لقد اكن بأ ماكنه 



البقاء هكذا لساعات وساعات مع 

هذه الطفةل الىت تذكره ب بوىن 

وهذه الس يدة الىت جتعهل يعرف 

 احلب من جديد 

حطم لكهنام ال تنمتيان اليه لقد 

 حياة كثري من الناس من قبل 



هل ستنحرف س يارة عن الطريق 

بعد ختبطها و تسحق معها سارة 

 وجيىن؟

ارتعشت يداه عىل مقود ادلراجة 

ورفع عيناه اىل السامء يأ لهى   

دعىن اقوم حباميهتام امنحىن فرصة 

 اخرى



ـ اكن هذا مهبجا اي جاك اىن مل  

 اس تقل دراجة خبارية من قبل

اعد جيىن عىل قال جاك وهو يس

 الزنول

ـ يسعدىن انه اجعبك امحرت 

 وجنتا سارة قليال

 قال

 سأ عود الحضار الطالء



ادار احملرك وانطلق وحده ىف 

الاجتاه املعاكس مع احساس 

 ابملتعة واملرارة

ارادت جيىن ان تبق  ملشااهدت 

جاك لكن وادلهتا قادهتا اىل 

ادلاخل ىك ختلص من الغبار 

 ذراعهيا اذلى اكن يغط  وهجها و



هيا اي جيىن لنتجمل من اجل  

 جاك 

ىف امحلام اعطت جيىن فرشاة 

لتشغلها واراحت تغسل وهجها 

هل دلهيا وقت لتضع امحر الشفاه 

 قالت نعم

ارتعشت يدها مثل طالبة ىف  

ميعادها الغراىم الاول ماذلى ب 



جاك توينس يد جيعلها ضعيفة 

هكذا؟ ابتسمت وىه تضع زينهتا 

بعد ان صففت دق جرس الباب 

 شعرها

 انتفضت قائةل

 ـ اي الهى  

 صاحت جيىن متجهة حنو الباب 

 أ ك؟



اكن جاك واقفا ىف املدخلل مع  

 علبىت طالء والشمس من وارئه

عندما رائته هكذا ختيلته احد  

فرسان الغرب يأ ىت حبصانه اىل 

مدينة صغرية تأ ملته قليال وهو 

 يدقق فهيا 

 افلتت 

 ـ اين حصانك؟



 ـ عفوا؟

 اضاف جاك مبتسام

ـ انىن فعال امتكل بعض اخليول 

لكن وال واحد مهنا يس تحقان 

 يأ ىت مع  هنا 

متزقت سارة بني العجز والضيق  

 مررت يدها ىف شعرها

 لنت اع 



ـ لقد كنت امزح لقد ذكرتىن 

بفرسان الغرب الابطال اذلين ال 

يذهبون اىل اى ماكن بدون 

 خيوهلم 

 سأ لها جاك ىف سعادة

ـهل ترريىن اش به ههؤالء  

 الابطال؟

 ـ اوه حبق نعم



تبادال الابتسامات وتقدمت 

 جيىن لتتعلق ببنطلون جاك 

 ـ حبيبىت تعاىل اىل هنا

 الك

ـ اترىك س يد اللطييف لقد 

احرضالطالء والبد ان ينرصف  

 الان 

 الك اريد أ ك



تهندت سارة واخفضت عيناها 

جخال واضطرااب جيىن ىه 

الاخرىى تريده حتتاج وجوده 

معها لقد ارادت ان تس ند رأ سها 

اىل كتفيه الصلبتيني وتقامس معه 

مشألك اليومية ليخف عهنا 

 وطأ ةالوحدة الىت تشعر بهبا



  اوه ايلها من ااننية امل تفكر ىف

احتياجاهتا الشخصية وتتنس  

احتياجات ابنهتا امللحة احلبوبة 

الغالية جيىن حبامس هتا و لطفها 

 التلقائيني 

مل يكن وادلها هبذا السمو اى 

رجل سريغب ىف مواهجة لك هذا 

 يعتىن هبا حيهبا؟ 



قالت سارة لنفسها من الافضل 

 الا امتادى ىف الاحالم

 قالت وىه متد يدها

 جيىن تعاىل

 اكقاال ج

ـ دعهيا الامر عىل ما يرام مث ملاذا 

ال ادخل ؟ ابلطبع ان مل يكن  

 دليك مانع



 ـ اوه الك ابلعكس

 سأ توىل امر جيىن

محل جاك الطفةل اىل ادلاخل 

اكنت جيىن مرشرقة اكمس يات 

عيد امليالد واحست سارة 

 حبامس يغمرها

قال جاك لقد بدأ  يعجبىن دور 

 البطل 



 ـحقا

ضيفها تفحصت سارة مالمح 

عااجزة عن مقاومة النداء  

 الصامت داخلها 

 قال جاك

ـ حنن ال جند رجال جيسد دور 

 البطوةل لك يوم

 ـ انىن حباجة اليه فعال بطل يوميا



لقد افلتت ممهنا هذه اللكامت 

حولت نظرهتا وضافت ىف 

 اضطراب

 ـ اعىن

 قاطعها جاك اان فامه 

ىف هذه اللحظة ارسعت جيىن  

 اىل خائن لعهبا  



ليس هذا ل نىن اشعر بعدم 

قدرىت عىل املسؤلية اان صةل  

اتعرف ان ابماكىن ان اهمت ب  

 جىن و الباىق

احست بوهجها حيمر واجهتدت 

ىك ال تظهر اى عالمة ضعف 

 امام جاك



ـ اان و جيىن حنيا حياة رائعة معا 

 حقا

ـ سارة اعرف انك جشاة وانك 

 يني جيىنحتب 

اقرتب مهنا وامسك يدهيا 

 فاحست بقلهبا تصعقه كهرابء

 اضاف جاك

 ـ اعرف انكامتعيشان حياة رائعة



 حقا

ـ نعم عندا يتواجد احلب ىف 

 املزنل تكون احلياة رائعة 

هل هذا شعور ابحلنني اذلى 

اكتششفهتف  صوته ام اهنا 

 مشاعرها الشخصية

 ـ شكرا ان لك ما تقوهل مجيل



بيدها متنت لو  مازال ميسك 

بد  تس متر هذه اللحظات لل 

 ـ انك لطيف حقا 

 اظمل وجه جاك واس تدارجفاءة

 ـ جاك 

ىف حركة طيعية وضعت يدهاعىل 

كتفه فاحس برعشة عىل طول 

 معوده لفقررى



ـ ملاذا هترب هكذا من 

 اجملامالت؟

مل يتحرك جاك وظل صامتا 

متوترا وتساءلت ؟هل س هيرب 

 دون لكمة؟ 

 قال جفاءة

 الغرف الىت تريدين طالهئا؟اين 

 ملاذا؟ 



انه يغري املوضوع لكنه مل ينته من  

 الاول

ـ مس  هذذا هممة جندة خاصة لقد 

ذهبت لنجدة غرائك ةكل ان 

اتىت ملساعدىت ىف احلصول عىل ما 

 امعل به

ـ ال اريدك ان تظن اىن عاجزةة 

 عن..



 ـ سارة ؟ هل ستساعديىن؟

هناك رس غامض ىف عينيه اتملهتام 

رة حلظة و اعت ىف الرس  سا

 اذلى ختفيانه

 متمتت 

 ـ نعم

قال جاك مع ابتسامة رىض 

 اضاءت وهجه



اان ىف خدمتك ساقوم ابلطالء 

 وانت تعتنني ب جيين

 حس نا تعال س تطىل غرفىت 

تبعها اىل غرفة جماورة لغرفة 

 املعيشة

 قالت سارة

ـ اريد اجلدران زرقاءء و الربوز 

بيضاء انىن اميل دوما للون 



رق النه يشعرىن انىن ىف الاز 

 اخلارج اسفل السامء

ااعرتف وقد نظر الهيا نظرة 

مغناطس ية حىت ان سارة حولت 

 عينهيا ومالت تفتح الطالء

 ـ اان ايضا احب اللون الازرق



قالت هذا لك شئ ساىت 

ملساعدتك بعدما اتلك جيىن 

 وتس تحم انه روتني تفضهل كثريا

ـ خذى و قتك وفوق هذا اان 

ء افضل من قص اقوم ابلطال

 العشب  

 ـ مع ذاكل ىه رائعة

 سالها مبهتجا



 هل تعتقدين ذاكل

ـ طبعا وجيىن ايضا اهنا جترى فهيا 

 دون ان يعيقها شئ

 ـ انىن افعل اى شئ الجل جيىن

 قالت سارة 

 اذن حنن الان اثنان

اعادت خصةل من شعرها اىل 

خلف اذهنا وىه تشعر ابخر 



لكامته ترتدد داخلها افعل اى شئ 

الجل جيىن الجل جيىن الجل 

 جيىن 

ال جيب ان انىس هذا انه هنا من 

اجل كرمه اجتاه ابنته تهندت  

 وخرجة من الغرفة

حاولت ان ترسع ىف روتني جيىن 

اليوىم لكن جيىن اكنت معتادة 



تناول الطعام  ان اتخذ ووقهتا ىف

وتلعب معبطهتا االبالستيكية  

اثناء امحلام مث تسمع ثالث 

حاكايت قبل ان تنام حاولت  

سارة ان جتعلها اثنتني لكن جيىن  

 ارصت 

 الك اتىن اتىن اتىن



تهندت سارة لقد ارادت ان تقول 

لها اثنتان كفاية لكهنا مل تس تطع 

انه ال ترفض رغبة جليىن ابدا 

 صرب هكذا ماذلى جعلها قليةل ال

فكررت ان وجود جاك توس ينيد  

 ىف غرفهتا رمبا يكون السبب  

 



لتحميل مزيد من الرواايت  

 احلرصية زوروا موقع مكتبة رواية 

www.riwaya.ga 

 الفصل الثاىن  

الطريق اذلى اكن يتخذه جاك 

لذلهاب اىل معهل اكن مير مبزنل  

عندما مير من   سارة اكن يظن انه

هناك لن يتأ ثر كعادته لكنه اكن 

http://www.riwaya.ga/


خمطئا لقد دفعه احساس غريب 

ل ن يدير رأ سه ويبحث بعينيه  

 عن سارة

لكنه مل يرى شيئاغري املزنل اذلى 

ضايقه رؤيته صامت ضغط عىل 

اس نانه امحق انك تبحث عن 

املتاعب مل يبق امامه سوى شئ 

واحد يفعهل ان يقوم جبوةل حول 



امامه سوى مخسة  املزنل مل تعد

عرشةدقيقة للعودة اىل العمل لكن 

هذا هو المثن ليحصل عىل هدوء 

 ذهنه 

اهنا املرة الثالثه ىف الاس بوع  -

 الىت اتىت فهيا متاخرا اي جاك

اكنت جويندولني واقفة ىف مكتبه  

 تضع يدهيا ىف ردفهيا 



ابلطبع انت تمتزي جبميع الرذائل  -

لكن ليس من بيهنا ان تأ ىت متأ خر 

 ماذلى حيدث؟

هيه هل هذه ىه الطريقة الىت   -

تلقني هبا حتية الصباح عىل 

رئيسك؟ الا ختشني ان خترىج 

 للزنهة ذات صباح مجيل ؟



ردت وىه تضع كومة من 

 اخلطاابت عىل مكتبه 

نعم للسؤال ال ول وال للسؤال  -

الثاىن لن تس تطيع القيام ابلعمل 

بدوىن ايجاك وقع هنا مث اذهب  

ملرتب ابلصابون لتغسل وهجك ا

وارتد جاكتا نظيفا دليك موعد مع 

 عظمته



لقد اكنت تشري اىل اكرب معالهئم 

 اتش أ ل الكفينجر 

 علق جاك: 

 ان كل عقال خمرفا ايحويندولني -

ولهذا حتبىن اليس كذاكل هيا -

 أ غسل ىل هذا الوجه

وقع جاك عىل الاوراق مث ذهب 

ليغسل وهجه ابملاء البارد عندما  



رفع رأ سه وامسك ابملنشفة نظر 

اىل صورته ابملرأ ة ليجد قطرات 

املاء عىل وهجه ك هنا دموع دموع 

فتاة صغرية بعينني زرقاويني 

تناديه اباب داعبته هذه الصورة 

طوال الهنار حىت اكد جين وىف 

هناية اليوم متلكه احساس 

وحش ابلوحد والفراغ فكر ىف م



جيىن وسارة ويامتن هام الوحيداتن 

اللتان يس تطيع التوجه الهيام  

 الامننتدايت ليالس

هل س تقتهل رقته يوما ؟ الك 

مازال ميكل من الانسانية ماميكنه 

 عىل القيام هبذا العمل 

 ضغط عىل زر الهاتف ادلاخىل

 جويندولني اان حباجة اليك  -



من الناس  ردت جويندولني كثري

هنا هل انتظرت قليلال سأ ذهب  

فقط ل عد لنفىس قدحا من القهوة 

 و 

 احرضهيا معك -

بعد دقائق جلست جوينولني عىل 

اكرثاملقاعد راحة ىف مكتب جاك  

 حموةل الا تسكب القهوة 



قوىل ىل هل دلينا جمز للعشب  -

 ىف ماكن ما ىف العامرة

نعم لكىن اشك انه يناسب  -

افة فصل س يارتك هل تنوى اض

جديدىف روايتك الانتحار 

 ال مثل؟



هال كففت عن السخرية   -

دلقائق وقلىت اين اجد تكل 

 الاهل؟

ابسفل ىف شاحنة هارى  -

تومبسون؟ لكن ان كنت تنوى  

اس تخدامه انصحك بل س تذان 

من هارى انه متشد فامي خيص 

 ادواته 



 

 قال جاك

لك ما يوجد ىف هذا املبىن مكل 

 ز الهاكل ىل مبا فهيا ذاكل اجمل

هماميكن الافضل ان ختربه ان  -

كنت تريد ان حتتفظ هبارى بني 

 موظفيك

 نظر جاك الهيا بغضب



هناك مئات السكرتريات ىف  

 فلورانس والاقع سوى عليك

قالت لهوىه تغلق الباب اان 

لست سكرتريتك اان مساعدتك 

 ال تنىس من فضكل

الق  جاك بعض الس باب غري 

ن  املفهوم وهبط ليسأ ل هارى ا

اكن سيسمح هل ابس تعارة اجملز 



اكنت سارة وجيىن تلعبان ابلكرة 

خلف املزنل هذه العبة تسعد 

الصغرية كثريا ومن خاللها تعمل  

سارةابنهتا ع احلراكت الالزمة 

لعالهجا لقد تنبا الاطباء ان جيىن 

لن تس تطيع املىش لكن سارة 

اثبتت هلم العكس ابرصارها لقد 

د ثبت تنبؤ ايضا اهنا لن نطق وق



العكس بفضل معل 

 صبورمنتدايت ليالس

كررت جيىن وىه تنظر اىل الكرة 

 امحلراء

 أ ىل اىل اىل -

 هيه هل من احد هنا؟ -

تعرفت سارة عىل الصوت عىل  

 الفور 



اس تدارت وقد امحرت وجنتهيا 

جفاءة لتجد جاك مائال عىل جمز 

احلشائش واكن وهجه وشعر 

مغطبني متاما ابلرتاب ىف حلظة  

ضعت سارة يدها عىل حادة و 

 قلهبا

 صاح جاك مل اخفكام



راقبت جيىن املوقف من دون ان 

 تظهر اى عاطفة 

 

 قالت سارة وىه تتحه حنوه 

الك ابلطبع هذا ابلطبع الىن مل  -

 اتوقع زايرتك



اعادت ترتيب شعرها لقد اكنت 

تبدو مثل عامةل خزانة لو اكن 

 دلهيا الوقت لمتشط شعرها

بدخول فتحت الباب لتسمح 

الاةل مث اس تدارت للتتاكد من  

وجود جيىن اهنا ختتف  احياان 

 بطريقة رسيعة وغري مفهومة



صاحت جيىن وىه جترى انحيهتا 

 جفاءة

 اىل اىل اىل -

قالت سارة وىه تضع يدها عىل 

 شعرها

هيا حبيبىت اهدىئ قليال صديقنا 

اللطيف هنا الس يد اذلى احرض 

 كل الوردة



ونزل فصل جاك مفتاح التشغيل 

 منفوق الته 

 رمقت جيىن زائرها

 قالت وقد ارشق وهجها جفاءة

 س يد لطيف

 قال جاك وهوميسك يدها

 هنارك عيد ايجيىن



تأ ملت سارة عيىن جاك 

اخلرضواين ىف هبجة اهنام معيقتان 

جدا وخلفهام فراغ رهيب تأ ثرت  

سارة لهذا و قالت ىف نفسها من 

انت ايجاك تونسيند؟ وملاذا يبق  

 ىف حضوركقلىب هكذا 



لكن ال اهنا غبية فقلهبا ال يدق هل 

بل اهنا تفتقد اصدقاءها 

 القدامىوهذا لك ماىف الامر 

حاولت سارة جتنب نظرات جاك 

 الهنا س ببت لها رعشةغري عادية 

لقد عادت العينان اخلرضوان 

 تعذابهنا



قال جاك اذلى اكن ينظر اىل 

 احلديقة مثل امري يتفقد مملكته

اتيت مرسعا امتىن ان  ىف احلقيقة 

 اكون قد افدت مع هذا اجملز 

 قالت سارة 

 هذا لطف منك

ارجوىك ال تبالغ  ىف تقديرى  -

ايسارة اان لست طيبا او كرميا لك 



ما ىف الامر انك جديدة ىف 

املدينة وىف الهناية لقد اكن دلى 

هذا اجملز فكرت ان اشغل وقت 

فراغ  واقىض عىل ملىل هبذا  

ى شاحنة لنقهل العمل ومل يكن دل

 وهارى مل يشأ فهم اى شئ  

 من هو هارى؟



احد رجال الصيانة التابعني ىل  -

لقد اتعبىن كثريا قبل ان يعريىن  

هذه الاةل اكن يظن اىن لن  

 اس تطيع اس تخداهما

 سأ لته سارة ضاحكة ؟ 

 ومااذلى حصل ؟ 

قال جاك متشدقا ان ابماكنىقيادة 

 اى شئ يدور ايس يدىت



طيع ان حس نا لكىن ال اس ت  -

 ادفع كل اليوم 

 قال جاك

اوه الك لقد فعلت هذا من   -

 اجل.... جيىن

ىف هذه احلاةل جيىن س تكون  -

 سعيدة

 واضافت وىه متد هل يدها



 بقدر سعادىت اان ايضا

 قالت جيىن وىه تقرتب من اجملز 

 اان اان اان  -

الك ايحبيبىت ال تس تطيعني 

اس تعامهل انه خطري سرناقب جاك 

 املدخلمن امام 



جلست سارة ىف املدخل 

واجلست جيىن عىل ركبهتا 

 وراحت تقدل لها صوت اجملز 

مر اك من اماهمام ولوح بيده وهو 

ايمنىت ان ميرمن اماهمام لك مرة 

اشارت هل جيىن وهذا مامل جترء 

سارة عىل فعهل خش ية ان يتضمن 

اشارهتا بعض العاطفة شئ رائع 



ان يكون هناك رجل يعتىن  

قد اكنت سارة تفكر ابحلديقة ل

كيفس تقوم هبذه املهمة لوحدها  

ابالضافة تأ جري اجملز س يلكفها 

 الكثري 

مل تكف جيىن عن تكرار لكامهتا 

 منذ اشار لها جاك

 س يد لطيف س يد لطيف -



 قالت سارة

نعم ايحبيبىت س يد لطيف امسه 

 جاك 

 اك؟ -

بعض احلروف تكون صعبة عىل 

جيىن قالت سارة ىف نفسها 

 ستسطيع



ك اماهمام مرات ومرات مر جا

جالسا عىل كرىس القيادة وارافعا 

يده مثل حمارب يوانىن حيىي 

 مشجعيه

متمتت سارة انه يبدو مس متتعا 

 حبق

سأ لهتا جيىن الىت يبدو اهنا فهمت 

 الكم اهما 



 اك؟

او جيىن هناك الكثري ىف   -

 راسك الصغري اليس كذاكل؟

اصبحت احلديقة رائعة الان  

 ىف خفر  وراح جاك يتأ مل معهل

لقد اكن مغط  ابلعرق لكنه مل 

 يشعر هبذه العادة من قبل

 اين هارى لريى مقام به جاك



 اعلن جاك 

سأ حرض بعض الادوات  -

 الاخرى املرة القادمة 

لكنه فكر جفاءة رمبا ليس هناك  

مرة قادم نفض بقيا العشب عن  

جسده قبل انيسري حنو املزنل مش 

راحئة خزبساخن وعادت به اذلاكرة 

 ات اخرىحلظ



 اباب هل ميكنىن ان اخذ منه؟ -

ابلطبع ميكنك ان تأ خذ منه اباب  -

 حيب الاجزاءالىت ابملتصف

اكنت بوىن سعيدة واتت 

 لتحتضن وادلها

 احبك ابب اي حبيىب 

واان ااي احبك ايبوىن وسأ حبك 

 دوما



 احلديقة اصبحت رائعة  -

مرر جاك بيده عىل وهجه عندما 

 تبتسمملح سارة وجبوارها جيىن 

ال اعرف ما كنت سأ فعل من  

 دونك

 هز جاك كتفيه واجهتد ليبتسم 

لقد اعدان اان وجينىاخلزب  -

 ابلتوابل



 قال جاك راحئته شهية 

 قالت سارة وقد امحر وهجها 

 لقدصنعناه الجكل

قال لنفسه اهنا تبدو بريئة للغاية  

ماذا س تفعل لو علمت انه قتل  

 زوجته وابنته؟؟

 قال جاك

 طيع البقاءلل سف ال اس ت 



 أ وه-

اس تطاع جاك ان يقراء عالمات 

الاحباط عىل وجه سارة واحس 

 بفراغ كبري ىف قلبه

 رمبا اس تطيع البقاء دلقائق-

 س يكن هدا رائع-

وهو مير مش راحئة عطرها العبق  

 اذلى ترسب اىل اعامقه 



اكن املطبخ واسعا عاىل السقف 

به موقد صغري ثالجة 

ومنضدةكبرية ىف الوسط الحظ 

ك ايضا زهرية مجيةل هبا بعض جا

 الورود

 طلبت منه سارة

اجلس من فضكل سأ قدم كل 

 كواب من عصري الميون 



 قال جاك

 اان ىف اشد احلاجة اليه 
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يدير ظهره عندما اكن جاك 

دخلت سارة لكنه شعر بوجودها 

دون ان يس تدير ومبجرد ان 

وضعت قدهما عىل عتبة الباب  

لقد شعر براحئهتا املمزية الىت اكنت 

تغمر الغرفة واكن هذا ش به 

مس تحيل مع راحئة الطالء 

 فأ حس برعشة تمتكل جسده



 قال جفاءة بصوت عذب 

ارى انك فكرت ىف تغطية   -

 الااثث

 ون ان يس تديراجاهبا د

نعم لقد وجدت بعض املالءات 

القدمية امتىن ان تكوىن قد خصهتا 

 لهذا الغرض 

 خريا فعلت  -



الحظ جاك ان ااثث الغرفة قليل 

مراءة الزينة ومقعد عليه بعض 

الوسائد جبانب الفاش وغطامه 

 مجيعا

قالت وىه تقرتب كيف اشكرك 

 ايجاك انك كرمي مع  اان وجيىن

داة الطالء اس تدار جاك ليغري ا

مفس ذراع سارة الىت ارتعشت  



عىل الفور وقالت بصوت ظهرت 

 فيه عاطفهتا

هل ابماكىن ان اساعدك ىف  -

 اهناء هذا اجلدار ؟

هز جاك رأ سه وقال وهو ميد يده 

 ابلفرشاة

 ابلطبع سنهتى  رسيعا حنن االثنان



بداءت سارة تعمل عىل 

الفوروبدء جاك يفكر ىف مصدر 

واذلى  السح اذلى انبعث مهنا

اليس تطيع مقاومته قال لنفسه انه 

البد ان ينرصف ويرتك هذه 

الغرفة ىف حلال لكنه وعدها بأ هناء 

 الطالء

 قالت سارة ىف جخل



 لقد انمت جيىن

 ماذا؟ -

امحر وهججاك لقد نزعته من  

افاكره تفرس ته سارة وفهمت 

 الامر 

لقد قلت فقط ان جيىن قد  -

 انمت

 اوه حس نا -



هام ىف هذه انمت جيىن وهام وحد

 الغرفة 

وضع جاك اداة الطالء حبذر مث 

اقرب مهنا ببطء اهنا تواهجه و 

قلهبا ينبض بشدة مد يده ورفع 

بعض خصالت تدلت من شعرها 

 عىل جهبهتا 

 سارة! -



 نعم؟ -

راح يداعب خدها النامع طويال 

قبل ان يدس يده ىف شعرها 

 النامع

ابتسمت سارة عندما رأ تعينيه  

 اخلرضاوين قربتني مهنا

 ساحرة اهنا متثل يأ لهى  مك ىه -

 حمل لك رجل  



 جاك..

راح يتأ مل عينهيا الزرقاوين 

طويال وهو اكملنوم مغناطس يا ال 

يقوى عىل احلراك هااتن العينان 

 اكنتا زرقاوين اكحمليط

 زرقاء مثل مثل........ املوت

 تراجع للوراء اكنه مصعوق

 جاك هل هنك ما يسؤك؟ -



 أ نىن.... -

 تردد حلظة

لقد ختيلتك  ساحميىن ايسارة -

 امراءة اخرى

 أ وه.-

ظهرت عالمات خيبة الامل  -

عىل وجه سارة لقد عقد الامور 

 و جعلها مثرية للضيق ايضا



هل هناك شئ اس تطيع فعهل  -

 من اجكل جاك؟ 

الك ىن اطلب منك فقط الا  -

 حتقدى عىل

قطبت سارة حاجبهيا واضافت 

 بلهجة شفقة



أ نك تبدو احياان..شديد التوتر  -

اكن هناك شئ يداعب  كام لو 

 خياكل اىن صديقتك اي جاك 

اقرتبمتنه واهدته ابتسامة مليئة 

 ابحلنان

وفوق هذا لكه اان خشص  -

 ميكنك الوثوق به اتعرف؟

 ال شك عندى ىف هذا اي سارة



راحت تنظر اليه كام لو اكنت 

 حتاول معرفة ارساره

 قالت سارة

لكن عىل ان ال احقم نفىس فامي  -

 ال يعنيىن ساحمىن

ليس هناك ما تعتذرين ل جهل انه -

 اان خشص ذوخصوصية شديدة

 فهمت -



 هال نهتينا من هذا اجلدار -

عادا اىل العمل مرة اخرى وبعد 

حلظات مل يكن ىف الغرفة غري 

 صواتدوات الطالء عىل اجلدران 

هل تتذكر اليوماذلى قابلتىن  -

 فيه اول مرة

 يوم احرضت الوردةاىل جيىن

 تنتظر اجابته اتبعتودون ان 



لقد منحتك ثقىت اعرتف ان   -

 هدا الحيدث مع  الا اندر

هدا الن دليك شيئا يمن عن  

 الطيبة وعناية و اهمتم ابلبرش 

قاطعها ارجوك ال تعمىل مىن 

 قديسا ايسارة



قالت وىه تس تدير جفاءة حىت 

ان بعض الطالء ادفع من الفرشاة 

 ليسقط عىل انف جاك

 صديق طيب اذن؟ -

 وىه تكمت حضكهتا قالت

 اوه اان اسفة -

قال جاك اذلى اعاد احلادث اليه  

 ابتسامته



 ليس الامرابلشئ اخلطري-

اللون الازرق يناس بك متاما  -

 اتعرف؟

ىف مر اللحظة عادت لليه روح 

 ادلعابة قال

انىاتسأ ل ان مليكن الازرق هو 

 لونك املفضل



امسك بفرشاة اخرى مث وضع 

 نقطة رقاء عىل انف سارة

 حنن متعادالن  -

 ليس متاما. منتدايت ليالس  -

مدت سارة اصبعها ىف 

الطالءوادرك جاك ما س يحل به 

لكنه مل يبدى خوفا بل ابلعكس 

 لقد مال علهيا ليسهل علهيا املهمة 



مع حضاكهتا العالية اقرتبت منه  

 ومسحت يدهيا عىل خديه 

لرن الان شلكك عندما تكون  -

 بأ نف وخدين زرق

ء السائل ابرد اس جاك ابلطال

عىل وهجه وانطلق الكهام ىف 

حضك هيس تريى متكل جاك 

احاس وهو يراه هبذه احلساس ية 



والشفافية هذه املرءة الشجاعة 

 الىت تش به اجلندى تضحك الجهل

لقدظهراتخري مشاعر الفرح 

واملتعة اىت اكنت خمتبئةىف داخهل  

لقت طويل قال لنفسه لو 

 متنحنىفرصة اخرى فقط

ن تأ تهيمن سارة ابد. هذه الفرصة ل

لكن اية فرصة اخرى؟ما من 



احد يس تطيع ان يغري املاىض 

 والحىت قربه من سارة

البد ان يضع هناية للك هذا الان 

وبأ رسع ماميكن كيف اصبح 

اانىن؟هل س يخاطر بأ رسلها اىل  

 اجلحمي ىه ايضا

ومن جديد مثل املرة الاوىل 

تراجع للوراء واحست سارة 



عور حتت تأ ثري املوقف بش

غريباكن الزمن توقف عن مساره 

 الطبيع  

اعذريىن سارة ليس ىل احلق ىف  -

 فعل هذا

اهنا املرة الاوىل الىت يعتذر فهيا 

 ل مراءة ل نه قبلها

 نظرت اليه سارة



 مل اشأ  اس تغالل املوقف لقد..-

قالت سارة متأ ثرة الك الكهذا 

ليس شيئا انىن... اعرف ماحيدث 

 جيدا جاك

امراءة رائعة واان الأ ريد ان انك  -

احطم لك شئ مبوقف اانىن امتىن 

 ان تفهميىن 

 متمتت سارة



متا متىن ان ال يغري هذا شئ بيننا 

 اعىن جيىن تتعلق برسعة و..

 طمأ هنا جاك 

سأ كون صديقك دامئا وصديق  -

 جيىن ال تشكريىن من فضكل

 حول نظرته حلظة مث اضاف

فلننته من هذه الغرفة اعتقد ان  

 ت اتخر الوق



 اس تغرقا ساعةاكمةل ل هناء الطالء 

 قالت بعد ما رتبا الادوات 

لىك اعرب كل عن امتنانىسأ عد   -

 اخلزب لزنهة الغد 

ترددجاك كيف س تكون حالته  

اذلهنية غدا؟هل س يعرف كيف 

يسكت العاطفة الىت تلهتمه ويدفع 

 عن نفسه الاغاء من البداية؟ 



اباتكيد لو كنت مشغوال غدا  -

مر لك ماىف الامر  فسأ تفهم الا

انىن فكرت بأ اننزهة س تكون امر 

 مجيل ان جيىن حتب هذا 

 اكد جاك

سأ حرض انىت حترضين الطعام  -

 وان سأ توىل امراخليول

 خيول؟ -



 نعم عندى خيول -

اوه جيىن ستسعد هبذا اان  -

 متاكدة

حس نا اان سأ مر ل خذكام  -

 الساعة احلادية عرش 

بعد ما رحل جاك مل تس تطع سارة 

تنام راحئة الطالء مازالت تغمر  ان 

الغرفةاخرجت حقيبة نوم وفرش هتا 



ىف الردهة ندمت عىل فعلهتا الن 

الارض اكنت قاس ية مل تساعدها 

عىل الراحة جفاءة ادركت السبب  

احلقيق  لسهادها انه جاك ل هنا 

 تفكر فيه ابس مترار

ماذا لو اكنت حتب جاك ؟ ماذا  

 لواكن حيهبا ؟



لطبع ماذا لو تزوجت جاك؟ب 

سريغب ان يكون هل طفال ماذا 

لو اجنبت هل طفل وهذا الطفل 

 واجه نفس مشلكة جيىن؟

دست رأ سها ىف الوسادة وقالت 

 بصوت عاىل

يكف  هذا كف  عن تعذيب  

 نفسك هبذه السخافات



هل لك هذا بسب املوقف اذلى 

حدث ىف الغرفة قالت لنفسها اهنا 

س تكون غبية لوختيلت اهنا 

السبب لقد اعتذر سزتوجه لهذا 

لها عن املوقف لكن ملاذا ؟امل  

ترق هل ؟ مس تحيل اذن ان  

يكون بيهنام حب او زواج او 

 اطفال



 كف  عن الاحالم اي سارة وايامتن

حاولت عثا ان تطرد صورة جاك 

 من خميلهتا 

هل من املمكن الا يكون شاعر 

مثلها ان السامء تنرث جنوهما ىل 

 قلهبا

ن جاك ىف احلادية عرش متاما اك

يقرع الباب ارسعت سارة ملالقاته 



وىف يدها جيىن لقد اكنت ىف مقة 

 روعهتا حىت ان جاك ذهل 

 قالت مع ابتسامة جخل

 صباح اخلري -

ختيل جاك ان ليةل امس حارضة  

 فىذههنا كام اكنت حارة ىف ذهنه 

 اكنت جيىن مرتبكة قليال



صاحت وىه تلتف حول ساقيه 

 أ ك

 صباح اخلري ايجيىن -

 ها بني ذراعيهمال ومض 

 اوحضت ارة 

انه عاطفية جدا ارجو ان  -

 اليزجعك هذا؟

 ابلعكس انه يبدو سعيدا 



 اليضايقىن -

 اتبع 

انىن اعشق هذا وهذا ماان  -

 حباجةاليه اليوم هل انت جاهزة

 سأ حرض سةل الطعام -

اختفت ابجتاه املطبخ بيامن  

 جينىتداعب خد جاك 

 س يد لطيف اك لطيف



الامر لتصديق هذا س ينهتى  ىب  -

ايجيىن تعرفني كام استيقظت 

ليلال وشعرت ابفتقاد بوىن افكر 

فيىك انت ووادلتك وساعهتا 

 ختتف  الاش باح واشعر بتحسن

 مض وهجها اىل وهجه

جيىن اان سعيد النك ال تفهمني  -

 مااقول



احس جاك ان هناك من يراقبه 

اكنت سارة واقفة ىف الردهة حتمل 

 م ىف روعة السةل ىف يدها وتبتس

مل يعرف ان اكت مسعت ما قاهل 

 متىن ان ال

 سأ لها 

 مس تعدة؟ -

 مس تعدة.



محال ىف الس يارة لك مايلزم وعربو 

املدينه ىف اجتاه مانورا تونسيند 

انه مزنل جاك اذلى اكن يش به 

منازل القرن التاسع عرشواذلى 

عرف اكرث املأ ساوايت الىت  

 عرفهتا فلورانس

قالت سارة عندما الحظت 

 القرص 



 انه رائع

س بقهتام جيىن اىل املمر الرئيىس 

وقطفت بعض الزهور املنشورة 

 ىف لك ماكن 

 مجيةل مجيةل مجيةل  -

 أ وه جيىن الك-

 منعها جاك واضعا يده ىل ذراعها



دعهيا اهنا ليست سوى بضعة 

 زهور

ىف احلقيقة افكر اضافة بعض  -

 الاش ياء

من غري  ارجوحة مثال اعر انه 

املعقول ان احتدث عن ارجوحة 

او اواىن زهور بيامن اان فىحاجة 



المه الاش ياء لنبدء بسمل جدد  

 للمدخل 

ىف حركة تلقائية ارجعت سارة 

شعرها اىل الوراء وتذكر جاك انه 

 قد ملسه بالمس انمع اكحلرير

نظرت سارة حولها ابحثة عن 

 جيىن فوجدهتا تقطف الازهار

 قالت سارة ىف قلق



قد هبذهالطريقة لن تبق  زهرة اعت

 واحدة عىل ساقها

مل هيمت جاك بأ ن حيول نظراته عن 

سارة نظر اىل القرص وانفطر قلبه 

وهويتخيل سعادة سارة 

 وجينىبتواجدهام فيه كزوجة وابنة 

قالت جيىن الىت تعلقت بنطلون 

 جاك 



 ىل -

اكنت متسك بيدها مجموعة من 

الزهور واكن هناك بعض الرتاب  

ا ويدهيا واكنت تبتسم عىل وهجه

 ىف سعادة

مال جاك الهياوهو ميسك بيدها 

 منتدايت ليالس

 نعم ايجيىن اهنا كل 



ودلى شئ اخر كل هال اتيت 

 لرؤيته؟ 

 رؤيته؟ -

 رفع جاك عينيه اىل سارة

 اهنا مفاجاءة؟

تأ ملت جيىن وه جاك حلظة مث  

 ابتسمت و قالت نعم



قادها جاك اىل الارض اخلرضاء 

 سار من فو كتفه والق  نظرة عىل

 هل س تأ تني ابسارة؟ -

 قالت مبتسمة 

نعم ون مينعىن اى شئ ابلعامل عن 

 اجملئ 

 قال جاك وهويقرتب من اللكبة 

 تدع  ماراتليون



اعتدلت اللكبة عندما سعت 

 امسها

 متمتت جيىن 

 لكب كبري كبري

 مارأ يك فهيا ايجيىن  -

 مجيةل مجيةل 

 قالت سارة-



ساشرتى لها جرو يوما اهنا 

 تعشق احليوانت

قال جاك وهو ينظر اىل مارات 

 تلعق يد جيىن 

 يبدو انه شعور متبادل 

 دهشت جيىن 

 مبتل مبتل مبتل -

 فرست سارة



 هذا الهنا حتبك ايصغريىت-

 مارأ يك ىف لكب جليىن ىف احلال؟

ليس مع  نقود ىف احلقيقة اان 

 منتكل مايساعدان عىل الاقامة و.

 لكب صغري جدا مارأ يك؟

 دلهيا اوالد؟ماذا هل 

 حديثو الوالدة -



ابلطبع حنن سعيدون ولكن ملاذا  -

 تفعل هذا لكه اي جاك؟ 

 ل ن يىن تذكرىن بفتاة اخرى -

مل تسمح سارة لنفسها ابن تسأ هل 

 القصة

 اكتفت ابلقول 

 البد انك كنت حتهبا



هز جاك رأ سه وقد اجعزته  

 العاطفة عن الالكم

 قالت سارة

حس نا شكرا ايجاك والان هل  

 اعمل جيىن ابخلرب

 تس تطعني ذاكل

جيىن جاك هيديك جرو كل  -

 وحدك 



 لكب كبري؟ -

الك لكب صغري البد ان تعتىن  -

 به حىت يصبح كبري

 اان؟ -

نعم اي حبيبىت لكب صغري كل 

 وحدك 



يبدو ان جيىن مل تقتنع قطبت 

جبيهنا ونظرت اىل جاك ىف  

 تسأ ول

 قال سأ ذهب الحضاره 

مال ودخل قفص الالكب مث  

تار لكبة صغرية وضعها عىل اخ 

ذراع جيىن الىت مل تعدها اليه  

دست وهجها ىف فراء اللكبة اذلى 



اكن مازال دافئا مث رفعت وهجها 

 ضاحكة

 احست سارة ابلسعادة من اجلها 

 قالت 

 شكرا

 الشكر كل -

حس نا ماعد خطأ  من جانىب لقد  

 نسينا سةل الطعام ىف الس يارة



 اىن جائعة -

 اقرتح جاك

هيا بنا اىن اتضور جوعا اان -

 الاخر  
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 الفصل اخلامس

جلسا سواي عىل حافة البحرية 

اكنت جيىن ىف مقةالفرح المتالكها 

اللكبة حىت اهنا مل ترغب ىف  

فقد اكن يتناول الالك اما جاك 

 شطائره قطعة قطعة

قال وقد تناثرت عىل مفه بقااي 

 اخلزب



 ذليذ-

 لقد سعد حامسه سارة

 قليل من الرشاب؟-

امسك جاك ابلاكس وتناوهل عىل 

 الفور

 تعجب جاحظ العينني امم رائع

مل تذكر سارة اهنا اكنت هبذه 

السعادة من قبل لقد اس متتعت 



ىف داخلها وىه ترى جاك يلهو  

ويس متتع اببسط الاش ياء مثل 

 طفل صغري

راحت اتمل وجه جاك ىف رشود 

وابلقرب مهنا اكنت جيىن تلهو  

 بلكبهتا

 تبدين سعيدة ايسارة؟ -



الصيف دامئا حيدث عىل هذا  

 التاثري

 ابتسم جاك

 قدومكاان سعيد ب -

رفعت سارة عيهنا لرتاقب  

 الشمس من خالل الاوراق

 قال جاك



اتعرفني لقد شهد هذا املاكن 

الكثري من الافراح انىن اشعر 

 ابنك وجيىن قد اعدمتا اليه احلياة 

 لقد مر عىل هذا وقت طويل -

اس تدار اكن الفرح قد ترك ماكنه 

 للحزن عىل وهجه

ماذلى مر عليه وقت طويل  -

 ايجاك؟ 



نظر الهيا حلظة كام لو اكن عىل 

وشك ان يعرتف لكن احلزن  

 ظهر  

 من جديد عىل مالحمه

رفع عينه اخلرضاوين ورمس 

 ابتسامة عىل شفتيه مث قال جفاءة 

 امل احدثك عن خيول من قبل ؟

 هذا حقيق  -



حس نا ليس اماىم الا ان   -

 احدثك

امسك بيدها وساعدها عىل 

 الوقوف

 ابن تعاىل جنحا ىف اقناع جيىن -

ترتك اللكبة ىف القفص بوعدها 

 اهنام س يوفران لها نزهة ابخليل



اكنت اسطبالت جاك تضم 

 العديد من اخليول اختار الطفها 

 قال بفخر

اهنا فرس ادعوها الطيئة ابملناس بة 

 هل ختافني اخليل ايسارة

لست اخافها ان اكن مع  -

 خشص اتعلق به

 بطل مثال؟-



 ذراعه قالت وىه تضع يدها عىل 

نعم ايجاك و هذا ادلور يناس بك 

 متاما اان متاكدة من ذاكل

لقد ادركت مك هو حباجةللشعور 

 بنفسه ىف هدا ادلور دور احلاىم

والحظت من جديد ذاكل العمق 

ىف عينيه وىف حركة رسيعة مرت  

ذراعها حول خرصه واحتضنته 



هل فعلت ذاكل من اجل جاك  

 ام من اجلها ىه؟

شعره ابلراحة لقد اكنت نيهتا ان ت 

 لكن اهذا لك شئ

ظال هكذا لفرتة طويةل لك مهنام 

يس متع اىل قلب الاخر اذلى  

 يدق مع قلبه 



تس تطيع ان تصدقىن اي جاك  -

 تس تطيع ان تصدقىن

 سارة -

دس يده ىف شعرها احلريرى 

ونظر ىف عينهيا ليجد زرقهتام قد 

ازدادت حدة ان عيهنا تقوالن 

ارجوك لكنه مل يعرف ماذلى 

 ه او ترفضه تطلب



ترد قليال مث ختىل عن حامس ته 

 وتراجع لوراء قاطعا حسر احلظة

 قال

 البطيئة ال تطيق صربا -

ظهرت مالمح خيبة الامل عىل  

سارة وحبست دموعها لكهنا 

المت نفسها عىل ااننيهتا اهنا هناك 

مع جاك متتع بهنار رائع بيامن هو ىف 



حاجة الكرث من ذاكل منتدايت  

 ليالس

ان يركبو مجيعا عىل  اقرتح جاك

 الفرس

 سالته سارة حنن التالته؟ 

ليس دلى وس يةل اخرى لضامن  -

 الامان لكام 



مث اعتلومجيعا ظهر الفرس جاك 

 اوال مث مث سارة مث جيىن

داعبت الرحي وجه سارة الىت 

فكرة اان جاك خبري ىف لك شئ 

وتسالت وقد امحر وهجها ان اكن 

 خبريا ىف احلب ايضا؟

رف وماذلى دفعها كيف لها ان تع

 لهذه التسأ والت 



 اعلن جاك 

يكف  هذا اليوم جيىن لن  -

 تس تطيع املزيد

 ذهلت سارة 

 لقد مر الوقت رسيعا  -

 اضافت

 لقد تعبت اان الاخرى



ىف هذه احلاةل سأ وصلكام اىل  -

 املزنل الان 

احست سارة ببعض املرارة 

عندما تذكرت اهنا س تكون 

 وحيدة ابملزنل

بعد ماعادو البطيءة اىل ماكهنا ىف 

الاسطبل اتقلوالس يارة لريجعو 

ملزنل سارة وعىل طريق العودة  



اكن جاك صامتا وسارة حتمل 

جيىن النامئة عىل ركبتهيا وحتاول 

 العثور عىل شئ تقوهل

تسأ لت ان اكن جلاك امراءة 

 تنتظره امراءة بال اطفال

جفاءة احست ابخلجل الهنا متنت 

من اغىل هدية  لو اكنت حرة 

 وههبا هللا وىه جيىن



اوقف جاك الس يارة ىف مدخل 

املزنل وارص عىل ان حيمل جيىن 

 اىل ادلاخل

احست سارة بغصة عندما راته 

يعتىل ادلرجات حامال جيىن بني 

ذراعيه فتحت هل الباب ليدخل  

 ويضع جيىن ىف الفراش

 سارة -



 نعم 

 اشكرك عىل هذا اليوم الرائع

 نتان كل هبذا ال تشكرىن حنن مدي 

عندما خرجا ابلردهة وقفا الك 

مواهجة الاخر يتبادال نظرات 

 احلنان قال جاك

قوىل جليىن عندما تستيقظ اىل 

 اللقاء بدال مىن



 لن انىس ان افعل هذا-

 حس نا البد ان اذهب الان -

 اعتقد ذاكل-

 تصبحني عىل خري سارة

 تصبح عىل خري 

شاهدته وهو يبتعد ويس تقل 

اىل املطبخ مث  س يارته مث دلفت 



فتحت النافذة واتملت احلديقة 

 قبل ان تتهند

مرت ثالث اايم وىه مل تره ع  

اى حال فان جاك رجل مشغول 

والبد ان هناك الكثري من  

 الس يدات يتشاجرن لصحبته 

ابلطبع قد اظهر جاك بعض الود 

اجتاه جارته لكن اليعىن ان يقىض 



وقته لكه جبواره وهذا اليتضمن 

. امل يقسم بوىب واين ايرهتا يوميا 

انه س يحهبا حىت يفرقهام املوت 

 فأ ين هو الان؟؟؟

 متمتت لنفسها كف  ايسارة

اذا اس مترت ىف تعذيب نفسها 

 فالبد اهنا س تجن



نظرت اىل جيىن الىت اكنت 

 تضيف اللمسة الهنائية للعرائس 

 اكنت جيىن تعمل لكبهتا الرمس 

ارصت وىه تضع القمل اسفل 

 انفها

 ر امحر اي أ ك امح

لقد اعتقدت ان اللكبة امسها اك  

 رمغ اهنا انىث



امسكت لقمل الاخر و قدمته  

 لللكبة 

 اصفر ايأ ك اصفر

مل تكن معرفة جيىن تضاىه معرفة 

ال طفال اذلين ىف معرها لكهنا  

 اكنت تعرف لك الالوان 



وضعت سارة املنضدة الصغرية 

عىل الارضووضعت العرائس  

 عىل الرف 

 الغداء جيىن-

 اك ايضا

 نعم حبيبىت وجاك ايضا



قامت ابلروتني اليوىم الغداء مث  

اللعب قليال مث النوم عندما انمت 

 جيىن عادت سارة اىل احملل

ابلطبع مل يكن حمال ابملعىن 

الصحيح انه جمرد غرفة مشمشة 

ىف اجلانب الغرىب من املزنل  

علقت علهيا سارة الفتة مزنل 

 العرائس



القت نظرة من النافذة عىل 

مامن عالمة عىل توقع جمئ  اخلارج

 زبون

والادىن عالمة عىل قدوم جاك 

 مامن حسابة غبار عىل الطريق 

 تهندت ىف ايس مث عادت لعملها  



هل تنوى اماليئ اخلطاب ام 

س تقىض بقية الهنار ىف النظر من  

 النافذة؟ 

اس تدار جاك اىل جويندلني الىت 

اكنت متسك بنوتة مالحظات 

 وتنظراليه بقةل صرب

جندولني اخرىج ماىف  حس نا -

 جعبتك



حس نا مبا انك مرص جاك لقد  -

مضت ثالثة امي وانت تترصف 

 كش بح

 عىل ان افكر ىف اش ياءكثرية-

 اى اش ياء مثال؟

 هذا سؤال الحياء فيه -

 جاك عل اان امراءة بال حياء ؟

 ونظرت اليه بتحدى



 وبعد؟

ىف احلقيقة ال اعرف من اين  -

 ابداء

الترشح ىل ملا ىف البداية مل  -

تغيبت عن معرض الرمس مساء 

 السبت انت مل تفوت معرا ابدا؟

 اوه كنت ارمس

 هل دليك طموحات فنية؟  -



 كنت الون جحرة -

جحرة؟ منذ مىت اليس تطيع اكرث 

رجال هذه املدينة ثراء ان 

 يس تأ جر رساما؟

لق اكنت جويندلني مس متتعة 

 بتعقيد الامور كعادهتا

 سؤالها تظاهر جاك بتجاهل 



لرنى اوال مقت بهتذيب حديقة   -

مث قدت جمز العشب ىف منصف 

 الليل 

 وعرضت نفسك للخطر 

 ابتسمت هل برىض

ختيل ان نفس ساكن املدينة اتو 

 ليقصو عيل التفاصيل



ارى ان الاخبار تنترش برسعة  -

 وماذا قلوا كل ايضا؟

جاك انت لست عاال هل تعتقد  -

 اىن اس متتع بلك هذه الرثثرة؟

هجه اخرى ملاذا اكون  من -

 مضطرا لتفسري الامر لىك؟ 

تبا كل اي جاك اىن امك وابوك 

وبرئ ارسارك دون ذكر نىن افضل 



صديقة وافضل مساعدة قابلهتا ىف 

 حياتك 

 يدهش ىن تواضعك ايجويندولني -

 نظرت اليه ىف تسأ ول

حس نا قل ىل احلقيقة احلديقة 

الىت قصصهتا واحلجرة الىت طليهتا 

القة بوردة صفراء اليس هلام ع

 ومبزنل يقع ىف مدخل املدين 



 بىل

 انتبه جيدا ايجاك -

ليس ماقلته سوى صدى ملا اكن 

 يرتددىف داخهل منذ ثالثةاايم

قالت جويندولني لقد مسعهتم 

 يقولون اهنا مجيةل

 من؟ -

 الام سارة وايامتن  -



 ىه كذاكل فعال-

 ولها فتاة صغرية بعمر بوىن تقريبا

 نعم -

 ع ارجاعها ايجاك لن تس تطي -

 اس متر ابلنظر اىل النافذة حبدة

التس تعمل هذه الطفةل كبديل  -

ايجاك انت اذلى س يضيع هبذه 

 الطريقة 



اهنام هام التان تعانيان اي  -

جويندولني مل اعرف هذا الا 

 متاخرا انىن مل اقصد هذا 

 حس نا انك تعرف ماتفعل -

 متاما

 لقد اكن عاجزا عن قول احلقيقة

جوبندولنب اىن هذا الامر   -

 واس متتع  براحتك بعد الظهر



 ملاذا؟ 

ال تطرىح السؤال اس تفيدى من 

 فرصتك

اطاعت جويندولني الامر ىف  

 حياء

ومبجرد ان خرجت رفع جاك 

 السامعة والق  ابوامره



حس نا ارسلوها ىف خالل نصف 

 ساعة

هذه املهةل امكنته من ان يقىض  

ربع ساعة مع رسة ومخس دقائق 

لتوقفه لرشاء املسامري قبل وصول 

 الشاحنة

قرر ان يتوقف وقال مدخل مزنل 

سارة حيتاج ترمامي عاجال مل لوحة  



بيت العرائس البد ان لها الكثري  

ن الاصدقاءالان ىف فلورنس 

 والبد اهنا نسيت حلظاهتام

سينقذ هذا املزنل ويتجنب رؤية  

سارة وجيىن اليب ان يكون  

 للعاطفة دور ىف لك هذا

كنه قبل هذا جيب ان يرشح ل 

 لسارة ان الصداقة بيهنام مس تحيةل



جفاءة وهو يقرتب من احملل مسع 

 صوت موس يق  وملح نورا ازرق

عادت اليه اذلكرات امراءة تدع  

جوليا سأ لته ن اكن حيب الازرق 

 وان اكن حيب اغنيات العشق 

لقد اكن صغرياةمثال اخذ ما 

عرضت عليه وىف يوم اكتشف 



 فزتوهجا وعاش هما انه اصبح والا

 حياة مل يمتهنا

حول جاك بصعوبة التخلص من  

اذلكرايتوصلت اليه موس يقىمزنل 

العرائس الق  نظرة من النافذة 

اكنت سارة ترقص وتلف حول 

نفسها ىف هذا اللون الزرق اذلى 

 يثري ىف نفسه اذلكرايت 



اكنت ترقص مع رشيك مل ميزيه ىف 

 الضوءاخلافت منتدايت ليالس

الصق وهجه اكتشف  وعندما

 ابس متتاع اهنا تراقص مقشة

اقرتب من الباب وفتحه بدون 

 استئذان  

 اس تدارت سارة جفاءة

 اوه -



مضت املقشة اىل صدرها وامحرت 

 وجنتاها جفاءة 

 اسف لقد افزعتك -

 مل اتوقع رؤيتك -

وضعت املقشة عىل احدالقاعد  

 ورتبت شعرها 

 البد اىن بشعة

 انك ىف غاية امجلال -



ت املوس يق  حتيط هبامو مازا

ملكت عيىن سارة زائرها الوس مي 

اذلى اقرتب للقاهئام واحس انه 

ضاع ىف معقهام بيامن داعب عطر  

 سارة حواسه

 قال وهو يضع يده عىل وجنتهيا

 معت صباحا ايسارة

 معت صباحا -



اهدت هل ابتسامة جخل غري 

مدركة للسحر ذلى مغس ته فيه 

الك عيناها كيف س يودعها الان؟  

 هذا ىف منهتى  القسوة

 مستيل لقد قال فقط

 عندى مفاجاءة كل -

 ىل 

 نعم كل وحدك



ظهرت دلموع ىف عيىن سارة عىل 

الفور واجهتدت للس يطرة عىل 

 مشاعرها

 قال جاك

 اان ال انوى ان اجعكل تبكني -

 اان الابىك هذا فقط....

 ومسحت دموعها



اللكبة اكنت شئ اخر اكنت 

ان اقبل جليىن لكنىن الاس تطيع 

 هدية ىل 

 ومل ال؟ -

 الن ليس دلى شئ اهديه ابملقابل

ان دليك لك شئ هتدينه  -

ايسارةابتسامتك ترحابك و 

 لطفك



الك هذا يبدو ىل قليال انك  -

 كرمي جدا

 الك اي سارة صدقيىن اان اانىن -

 خطأ   -

 انىن امنح من اجل ساعدىت اان -

 اوه ايجاك



وحبركة تلقائية امسك بيدها 

ومتلكه احساس مفاجئ عندما 

 اهنا احتضنته ىف حنان و بتلقائية

لكن املاىض ظهرىف عقهل وىف 

 قسوة 

 

جاك هل دليك فكرة عن  -

 الكراهية الىت اكهنا اليك؟



 اان متأ كدانك س تخربيىن -

سأ قول كل هل تعرف ماتنيه 

 حيلتك مع خشص ال حيبك؟

حقا ليس هناك اى حب بيننا  -

 ايجوليا

 سوى بوىن بوىن ليس دليك

 دع  بوىن خارج هذا



اهنا هنا دامئا بينا ايجاك لتذكرك  

انك مزتوج مىن لكن  

ابس تطاعتك الاحتفاظ هبا لقد 

 مللت من لعب دور املتطفةل

تس تطيع ان حتتفظ اببنتك الغالية 

وتذهب للجحمي لو اردت واامتىن  

 ان حترتق فيه 

 جاك الد ان تعرف شئ -



 التقوىل شيئا ايسارة -

 رائعانك  -

رفع جاك عينيه اىل السامء لو 

عرفت احلقيقة فلن جترؤ عىل  

قول هذا ولن خيربها بشئ ابد لن 

تعرف ما فعلهكام انه لن يعرتف  

لها مك ان دفهئا وحناهنا يفقدانه 

 عقهل



 قلت سارة جفاءة ماىه الهدية؟ 

 لن تكون مفاجاءة لو قلت كل

وىف هذه اللحظة مسع صوت 

 شاحنة

والتفتحهيام اغلق عينيك ايسارة 

 قبل ان اقول كل

قادها خلارج واس بنفسه اكاثر 

 واش نطن عظمبة نبيةل 



 التفتح  عينيك -

 مث وجه حديثه لعامل الشاحنة

ضعها ىف املدخل نعم هنا عظمي  -

 هيا ركهبا

سأ لته سارة يركب ماا انىن اموت 

 من الفضول

 قال جاك

 بعض حلظات



اكن مس متتعا مبالحظة وجه سارة 

 رباوىه التطيق ص

 قال 

 هيا الان افتح  عينيك

فتحت احدى عينهيا ببطء مث 

الاخرى وضعت يدها عىل قلهبا 

 ىف ذهول

 هه ؟



 اوه ايجاك ارجوحة 

ارسعت اىل املدخل ىك جترب 

هديهتا جلست عىل ادلكة 

 اخلشبية وحركت قدمهيا لتأ رج 

 سأ لها جاك 

 ما رأ يك؟

لهى  انه امجل هدية اتلقاها من  ايا 

 جاك احد انك تفسدىن اي



اس متتع جاك بلحظة السعادة هذه 

وقد ارتسمت ع  شفتيه ابتيامة 

 رىض

 قال

اس متتع  ابالرجوحة بعض الوقت 

 اماىم بعض الاعامل اقوم هبا

 هل سرتحل؟ 



الكسأ رمم درجات املدخل   -

 وبعدها سأ نرصف عىل الفور

 قالت سارة 

 سأ تفهم الامر 

 جيىن

 اهنا انمئة لكن سأ وقظها بعد قليل

 قال جاك



حس نا سأ توىل امر درجات  

 املدخل 

 

لتحميل مزيد من الرواايت  

 احلرصية زوروا موقع مكتبة رواية 

www.riwaya.ga 

 الفصل السادس

 قات جويندولني

http://www.riwaya.ga/


تبدو مكتئبا ايجاك الاحظ ان 

 ظهرية امس مل تغري شئ

 ظل جاك واقفا امام النافذة

 اتبعت

ىل توديعها اليس  مل جترؤ ع -

 كذاكل؟

نظر جاك امامه لكنه مل يرى  

سوى مجموعة س يارات وهو لك 



مايراه ىف نفسه امراءة مجيةل 

 بشعر اشقر تتأ رج فوق ارجوحة

 جاك -

اقرتبت منه جويندولني ووت 

يدها عل كتفه وسأ لت بصوت  

 رقيق

 هل اس تطيع مساعدتك ايجاك؟

 اغلق عينيه ىف تردد 



مل اعد اعرف اين ان  -

ايجويندولني لقد متاديت حىت 

الان انىن الاس تطي ان اتراجع 

الاس تطيع ان اختف  ن حياهتام 

 اهنام حباجة ال

بدأ ت جويندولني جتوب احلجرة 

كمنرة ىف قفص وقد عقدت 

 العاطفة حنجرهتا



 وافقته جفاءة 

حس نا اهنام ىف حاجة اليك لرنى  -

 اذن ماميكنك فعهل هبذا الشأ ن 

ابلنظر اىل خاطر جاك 

جويندولني وىف نظرته نوع من 

 عدم التصديق والسعادة

 ارسع بسؤالها 



هل تعرفني الاهامتم ابالطفال  -

 ايجويندولني؟

 ارى ان الامر غري ذى مهية -

 حقا  -

حس نا اس تطيع ان اكون ام لطفل 

 غوريال من اجكل لو لزم الامر

 حركت جيبهتا بيدهيا



لكىن ال افعل هذا للطف مىن  -

هذا اعتقد اىن سأ لكفك  فوق

 ثروة قابل هذه اخلدمة 

 قال ضاحاك

 حس نا سأ دفع من اجل جيىن 

 لقد ابهتج جفاءة 

 اعلن  

 سوف ننظم سهرة العامل خريية



 لصاحل من؟

لالطفال املعوقني همام اكنت 

 اعاقهتم

 اين ومىت؟ -

 هناية الاس بوع القادم ىف مزنىل

هناية الاس بوع القادم هل  -

 جننت؟



د فرقة موس يقية افل حممتل اري -

الفرق واريد ايضا اختيار ثوب 

انيق زرق نعم ازرق مقاس 

 اربعني

وارسليه اىل سارة وايامتن وارسىل 

ورود صفراء ايضا اوه اعدى 

كروت ادلعوة الان ولتنظرى من 

 س تدع 



 من معالء وموظفني واصدقاء

للحظة ختيل جاك سارة ىف ثوب 

ازرق ترقص معه وابتسم وهز 

 رأ سه ىف رىض

الك مل يعد قارا عىل جهرها الا اذا 

اكن لها اصدقاء ومع ذاكل اليست 

هذه الليةل جتيع حلمل مس تحيل 

 منتدايت ليالس 



اكنت سارة مكبة عىل اعامل 

احلياكة وجيىن ترمس وجه عروس 

 عندما دق جر احملل

 قالت 

 ادخل 

دخل شب يبتسم خبجل حيمل 

 عبوتني كبريتني احدمه ابقة ورد

 الس يدة سارة وايامتن؟هل انت 



 نعم

عندى هنا الكثري من الاش ياء 

 لىك 

 ىل اان؟ -

 هكذا يقول الكرت سارة وايامتن 

قالت ىف عقلها جاك ملاذا؟ اخر 

مرةرأ ته فهيا اكن يرممدرجات السمل 

 ىف اكتئاب وبداخهل امل التعرفه 



 تأ ملت الورود

 س يدىت؟

اكن الصىب يقف عىل الباب لكنه 

 أ ى حركةمل جيرء عىل القيام ب

تقدمت سارة بال مباالة مصطنعة 

 مث اخذت منه الهداي

 قالت 

 شكرا 



 ىف خدمتك س يدىت

قالت جيىن وىه تتأ مل عرشات  

 الورود بعينني جاحظتني

 مجيةل -

نعم حبيبىت اهنا مجيةل هدية لىك  

 من جاك 



نظرت اىل الكرت لقد وقعه جا 

بنفسه مل يكتب رساةل ود او 

 اقضيا يوما سعيد فقط جاك

قالت جيىن وىه حتاول الامساك 

 ابحدى العبوات  

 ىل ىل

انتظرى حلظة ايجيىن دعيىن ارى 

 اوال



اكنت العبوة ملفوفة ىف ورق 

فىض وفقها رابط ازرق اصغر 

 العبوتن

اكنت جليىن والاخرى لسارة الىت 

 فتحهتا ولهبا يدق

 ىل ىل -

 نعم ايجيىن اهنا كل -



اكن العبوة العديد من الكتب  

والباالء السحرية تكل الكت جاك 

 يرافقها كرت كتب عليه 

عزيزىت جيىن دلى صديقة جيدة 

اسام جويندولني تعشق قراءة 

القصص للفتيات الصغريات  

 امثاكل 



احتفظ  هبذه الكتب حىت مساء 

السبت جويندولني س متتعك 

 بقرائهتا ..جاك

 صاحت جيىن

 اك اك 

 نعم  -



عندما دلفا اىل مر املزنل ابلس يارة 

ل جاك زجاج الس يارة بطء انز 

 سأ لته سارة 

 هل مامسه موس يق ؟-

 اوركسرتا ابلاكمل 

هل امقت امس ية بأ وكسرتا  -

 حقيق ؟



نعم امس ية لصاحل الاطفال لنقل 

 اذلين دلهيم شئ من الاعاقة 

 اوه .. جاك من اجل جيىن؟ -

 نعم جاك لقد نظمهتا من اجلها  -

 ال اعر ماذا اقول كل -

 اىل  اكتف  اذن ابالبتسام -

 اوقف اس يارة امام املزنل

 هل انت جاهزة لدلخول؟ -



 أ عتقد ذاكل-

س تقالني الكثري من الناس -

 ابدلاخل اانس لطفاء جدا

نزل من الس يارة وفتح لها الباب  

مث تأ بط ذراعهاوهويقودها اىل 

 للمزنل 

 احتفظ  ىل ابخر رقصة ايسارة -

 اجابته مبتسمة ىف فرح



 سأ فعل

لفعل اكنت السهرة قد بدأ ت اب

واحست اهنا تدخل عامل الف  

ليةل وليةل للحظة مل تس تطع 

احلراك وراحت تنظر حولها 

 بعينني جاحظتني

 وضع جاك يده عىل ذراعها

 انك امجل امراءة ابحلفل



 بق  مع  جاك ال ترتكىن وحدى -

 هل انت خائفة؟ -

 الك انىن فقط متجاوزة قليال -

اخر مرة رقصت فهيا اكن مع بوىب 

 زواهجام بتالتة اشهروين قبل 

الحظت جفاءة مجموعة من 

املدعوين يأ تون للقاهئم قام جاك 



بتقدميهم لسارة الىت مل تس تطع 

 تذكر اسامهئم

 من الس يدة السمراء املتجهة حنوان

هاىل دونوفان وزوهجا جوىش  -

اهنا مؤسة مرسح لالطفال 

 املعوقني هنا ىف فلورس

 اقرتبت هاىل ومدت يدها 



سعيدة للقائك لقد جاك مك اان  -

 بدءت اعتقد اننا لن نتقابل اثنية

 مث اس تدارت انحية سارة

البد انك سارة وليامتن لقد كنت  -

 اموت شوقا للقائك

احست سارة ان هاىل خشصية 

 ساحرة 



سالت سارة جاكبعد انرصاف 

 هاىل وزوهجا

ماذا قصدت هالىبقولها اىن   -

 ابءت اعتقد اننا لن نتقابل اثنية

نب مجيع انواع انىن اجت  -

 التجمعات منذ وقت طويل



ارات ان تسأ هل عن سبب هذا  

لكهنام غرقا ىف موجة جديدة من  

 املدعوين

اكن جاك يتحدث منهتى  الشعور 

ابلراحة وهو ميسك بذراع سارة 

 دامئا



هل اس تطيع ان اطلب منك  -

هذه الرقصة الاوىل ايسارة قبل 

 ان يرسقك مىن احد لالبد؟

ط امس بيدها وتقدما وس

الراقصني الاخرين اكن ذاكل 

واكهنا انتظرت هذه اللحظة طوال 

معرها لكه لتشعر ابالمان بني 

 ذراع  جاك  



اغلقت عينهيا وتركت نفسها تذوى 

ىف اغنية احلب لىت اكنت تعزفها 

 الفرقة  

لك القصات س تكون جلاك اهنا 

تعرفه جيدا س تكوانملوس يق  

 عذرها الوحيد للبقاء متعانقني 



الفرقة تعزف اخر   عندما اكنت

حلن مع خروج اخر املدعوين من 

 املزنل ادرأاك ماحدث 

 قال جاك مبتسام

 لقد احتكرتك لنفىس -

 واان سعيدة هبذا

 حقا؟ -

 احاطت وهجه بيدهيا



 نعم اي جاك سعيدة جدا-

احست اهنا تدخل عامل جديد من 

الرثاءوالعاطفة وم تس تطع ان 

ترتاجع ىف ظل هذه الرومانس ية 

 يالسمنتدايت ل 

 متمتت 

 اوه جاك -

 سارة -



 ووو 

مضها اليه بقوة حىت اهنا وجدت 

 صعوبة ابلتنفس

ابخلارج شق الربق السامء 

 واحدث الرعد صوات مدواي

 تعاىل -



محلها عىل ذراعيه واجته حنو 

السمل لكنه توقف عىل اعىل  

 درجاته  

 قال ممتتا

قوىل ىل انك التردينىن ايسارة 

 قولهيا 

 اجوك اس متر 



اصطدمت الرايح بواهجة املزنل 

 وتطايرت الس تائر ىف لك ماكن 

 اىن هديتك اليوم ايجاك -

الاريد ان اشعر انىن اشرتيتك 

 ايسارة 

 انىن ارغبك-

عندما اصبحا ابلطابق العلوى 

 ارتعدت سارة 



 الختىش العاصفة ايسارة -

صف الىت ابخلارج اهنا الختىش العا

لكهنا العاصفة الىت بداخلها لن  

 يكون جاك صدبقها بعد اليوم

جال عىل الفراش بصمت لكن  

 جاك اكن غارقا ابحلزن  

كيف اس تطعت فعل هذا  -

 ايسارةكيف اس تطعت؟



 ماأ المر ايجاك؟ -

 رفع راسه ومغرا بنظرة حزن

 اوه جاك ...اخربىن ماالامر؟ -

 ساحميىن ايسارة

لكمة اخرى متجها  و هنض دون 

 اىل امحلام

 



لتحميل مزيد من الرواايت  

 احلرصية زوروا موقع مكتبة رواية 

www.riwaya.ga 

 الفصل السابع

اغلق جاك عىل نفسه ابب امحلام 

وستند اىل احلوض وقد احس 

ابختناق لقد اس تغل سارة ل رضاء 

 حاجاته  

http://www.riwaya.ga/


 متمت موهجا حديثه ال صورته

 وغد -

الاعصار ذاكل الاعصار امللعون 

اذلاىخذ منه بوىن مازال يوزع 

 عليه تعاس ته 

احس ابلعرق يغمر جسده مرر 

يده امام عينيه كام لو اكن 

 يس توحض افاكره



لكنه رأ ى صورة سارة ىف فراشه 

 يشعرها احلريرى وعطرها اخلالب

وادرك ان احلاجة ىه الىت دفعته  

لفعل ذاكل نعم اهنا احلاجة 

 والشئ غري ذاكل

 لقد اكنت العاطفة سبب لك هذا 

 لقد اكن احلب منتدايت ليالس 

 تذر غاضبا



 ال.. -

زادت حدة الرايح عىل انفذة 

 امحلامماذا تفعل سارة الان؟

مازالت هناك تنتظره ام  هل

 انرصفت تذرف اغىل دمعاهتا؟

قال انه لن ييتطيع النظر اىل  

 وهجها بعد ماحدث

 متمت 



 جبان -

مغر وهجه ابملاء انه ال يس تطيع ان 

يغري ماحدث لكنه يس تطيع ان 

 يفرس موقفه

فتح ابب الغرفة ىف عزم و تسمر 

عىل عتبة الباب عندما رأ ى سارة 

 النافذة تتأ مل الاعصارواقفة امام 



ارتدى مالبسه ىف مصت ورسعة 

ومل تلتفت اليه سارة فاس بنوع 

 من الكربايء ىف مقفها لقد جرهحا

 عرب حلجرة ووضع يده عىل كتفها 

 سارة سارة انظرى اىل

اس تدارت فراءى ادلموع قد 

مرت وهجها لقد اكنت تبىك طوال 

 هذا الوقت  



 متت  

لك شئ عىل مايرام اي جاك 

 التقلق

الك لقد جرحتك مل ارغب ىف   -

 هذا 

اعرف .. دعىن ننىس الامر لقد -

 اس متتعنا بوقتنا

 كنت ااننيا -



 نظرت اليه نظرة تعرب عن العفو

هناك شئ البد من اخربك به   -

 شئ اريد ان ارشحه لىك 

ارجوك التفرس المر وفوق لك  -

هذا الميكن ان امسح لنفىس 

بتكوين عالقة معك او غريك دلى 

 جيىن

 سارة هال جلس ىت من فضكل -



 اطاعته وىه حتبس اخر انتحاابهتا 

 قد كنت مزتوجا ايسارة  -

 مل تس تطع حبس زفرهتا 

 اس متر جاك 

 اهنا تدع  جوليا واان -

لست مضطرا لتحىك ىل لك  -

 هذا



ارجوك دعيىن انهتى  من حديىث  -

لقد تقابلنا ىف نوفال اوربليان 

 اكنت تريد قضاء وقتا ممتعا واان

كنت موجود ولقد محلت ىف هذه 

 الليةل ىف بوين

خفضت سارة عيهنا ورأ سها مل 

جيرؤ جاك اذلى اكن واقفا امام 

 النافذة عىل الاس تدارة



ارادت جوليا ان جتهض نفسها  -

 لكىن رفضت رفضا اتما

 قبض معصمه وتقلص فكه 

ل يمت الزواج ابدا لقد حتول اىل  -

 فشل ذريع

 هل دليك طفة صغرية أ ذن؟ -

اكن دلى لقد ماتت بوىن لقد  -

 قتلهتا



 الك 

 هنضت سارة واجتهت حنوه

 مس تحيل الميكنك ان تفعل هذا

الزتم الصمت فرتة ومل يعرب وهجه 

 عن اى عاطفة 

 اتبع بصوت مرتعش

لقد وقعنا ىف خف ان وجوليا 

 فالطالق اكن مس تحيال



مل يشأ  اى منا ان يفقد بوىن لكننا 

تعلمنا ان نكره بعضنا بعض وبوىن 

 مل تتحمل املوقف 

 ارتعش جاك 

 متمتت سارة

 ارجوك ال تؤمل نفسك بال داع 

البد ان تعرىف ايسارة البد ان  -

 تفهم 



 وافقته

حس نا اود ان امسع لكن اعمل انه 

 ليس ىل ان احمك عليك

اصابعه مض جاك لكتا يديه وعقد 

 ىف تقلص

 اتبع

اكن هناك عصار تكل الليةل  

وكنت اان وجوليا متشاجرين لقد 



قالت اهنا سرتحل وترتك ىل بوىن 

لقد ارادت ان ترحل وهذا لك 

 ماىف الامر 

ىف هذه اللحظة امغض عينيه 

 ليخفف الام اذلكرى

اكنت قد اعدت امتعهتا واقرتحت 

عليه ان يوصلها والفندق صغري 

تحرشج ىف بداءت اللكامت ت 



حنجرته وحولت سارة الىت حشب 

 وهجه ان تس يطر عىل عاطفهتا

اكنت الطريق خطرة بسبب  -

الاعصار لقد احنرفت برسعة عن 

الطريق فاس تدارت الس يارة 

 وتدحرجت مرات عديدة 



اظهرت مالمح سارة عالمات 

الفزع ارادت ان تهنض لكن نظرة 

 جاك منعهتا 

ماتت جوليا عىل الفور اما  -

غرقت فرتة قبل ان جوىل اس ت

 متوت

 رصخت سارة ىف فزع

 بوىن



اعتقد اهنا مسعت جشاران  -

واحمتت ىف الكرىس اخللف  مع 

 دهبا الصغري 

 اوه جاك اسفة

سالت ادلموع عىل وجنىت سارة 

لكن ماذا عساها تقو او تفعل 

 لرتحي جاك تركته يهنى  قصته



محلت بوىن عىل ذراع  ومات  -

ابملستشف  بعد ثالث اايم من 

 احلادث 

لقد حر املوت الان اىل الغرفة 

والصمت ذلى احاطهام بدا حماطا 

ابالش باح راحت سارة تبىك 

واس متر جاك ينظر اىل خارج 

 النافذة بداخهل جرح اليلتمئ



 منتدايت ليالس 

 قالت سارة

 مك عانيت 

 رد جاك بقسوة

 الريد شفقتك

ان ماشعر به اجتاهك ليس فقه  -

 انه تعاطف

 قتلهتا ذلا اس تحق املعاانةلقد  -



 الك

هنضت سارة لتضع يدها حول 

خرصه البد ان يبذل قصارجيهده 

لريفض اراحهتا هل ن الان لالبد  

البد ان يكون قاس يا وظاملا لىك 

 حيمهيا ىه وطفلهتا

 لقد انهتى  لك ما بيننا سارة   -



رأ ها تتجمع جشاعهتا قبل ان تلق  

 اخر لكامهتا 

 سأ لته دون ان هتزت

 جيىن؟و  -

لقدجرحتك ايجيىن والاريد ان  -

 حيدث نفس الشئ مع جيىن

 ماذلى تعتقد انه س يحدث؟ -



الاريد ان اختىل عهنا ليس الان  -

س مير الصيف رسيعا وس تعود اىل 

املدرسة حيث تلتق  ابصدقاء 

 جدد 

 هل سهجران اذا؟

نعم البد ان اختف  من حياة 

جيىن اهنا لن تعرف حىت اىن 

 رحلت 



اس تطيع ان اجربك انت خمطئ ال -

 عىل الترصف عىل حتو اخر

 اان سعيدة النك متفهمة  -

 قالت ىف ارتباك 

الك لست متفهمه لهذا املوقف  -

الاخرق ال افهم كيف تس متر ىف 

لوم نفسك عىل حادث الافهم ملاذ 

ترفض الشعور ابلتعاطف الافهم  



ملاذا تبىن حول نفسك هذا 

 اجلدار وتعزل نفسك عن العامل

 ونظرت اىل الفراش مصتت قليال

والاعرف ابذلات ماذلى حدث 

 هنا

 ال عمل ىل هبذا -

 نظرت اليه ىف حتد 

 اعدىن اىل مزنىل من فضكل -



هز جاك رأ سه وأ طاع رغبهتا ىف 

مصت هبط السمل متحاشني اقل 

تالمس واجته جاك اىل 

غرفةصغرية احرض مهنا معطفا 

 وضعه عىل كتف  سارة

عندما فتح الباب واهجته عاصفة 

ابردة فضم سارة بني ذراعيه لكن  



سارة ارتبكت وزجمرت شيئا مل 

 يسمعه جاك

 صاح قائال 

ادلرجات زلقة والاريدك ان  

 تسقط 

تركته يقودها اىل اس يارة وظلت 

صامتة طوالالطريق بيامن اكن  

 جاك يقود ىف حذر شديد



صاحهبا جاك حىت الباب وىه  

باب را جاك  تدير القفل ىف ال 

يتامل وهجها فراى فيه الامل  

اذلى يقتهل واحلب اذلى يرفضه 

والامل ذلى سببه فاحس ابخلجل 

 من نفسه

 سارة-

 اراد ان ميسك يدها لكهنا رفضت



 دعنا من هذا الامر 

 اان سف  -

ادارت هل ظهرها وانشغلت بفتح 

 املزالج

اكنت جويندولني جالسة عىل  

احد الارئك تقرا كتااب هنضت 

 للقامئها 

 قالت ل سارة



جيىن حبوبة لقد قضينا وقتا ممتعا 

 البد اهنا انمت

 شكرا جويندولني

 حتت امرك دامئا سارة

تردد جاك ابلالكم لقد ان واقفا 

جبوار الباب وسارة وسط احلجرة 

تتحاىش النظر اليه نظرت 



جوينولني الهيام وارادت ان تقول  

 شيئا لكهنا عدلت عن رغبهتا

 ة ايجويندولنيهل انت مس تعد -

وقامت تشاء ايجاك حس نا تصبحني 

 عىل خري ايسارة 

مازالت سارة تتجنب النظر اليه 

الشئ يصلح اذلنوب الىت اقرتفها 

 خرج دون ان يودعها 



مسع سارة تغلق الباب خلفه 

اس تدارت اليه سكرتريهتمنتدايت 

 ليالس

 وبعد؟

 واللكمة ايجويندلني

كيف تريدىن ان اسكت لقد   -

نا مثل الامري خرجت من ه 

اذلى اخذ س ندريال معه اىل 



احلفل وعد ت مثل مصاص 

 ادلماء مع حضيته ماذا حدث؟ 

امسك جاك بكوعها ودفعها 

 داخل الس يارة

لقدحتول احلام اىل اكبوس هذا  -

 ماحدث 



ظلت سارة جبوار الباب تسمع 

صوت اقالع الس يار جتك لن 

 يعود مرة اخرى

ولن يكون بيهنام نظرات متبادةل  

اكت تلقائية ارتعشت قليال والحض

لقد نسيت ان تعيد اليه معطفه  

لكهنا س تفعل ابرسع وقت الهنا 

 التريد اى تذاكرمادى منه  



صعدت غرفهتا مث خلعته س تعيد 

اليه وس تدفع اليه مثن العناية  

ابحلديقة وترممب درجات السمل  

التريد احساان منه جاك مل يعد  

 صديقها

 حاولت ان تنام لكهنا مل تس تطيع

تردد امس جاك ىف لهبا لقد ضاع 

 صديقها ضاع حهبا



قالت جويندولني ىف اللحظة الىت  

 دخلها جاك مكتبه صباح االثننب 

لقد مسعت انك قفزت ابملظةل ليةل 

 امس

قال جاك دون ن يسأ لها كيف 

 علمت 

ارى انىن البد ان انرش جدول  -

 اعامىل ىف اجلربدة 



ىه و بريت دونوان صديقان منذ  

م ىف الغالب حبيبني  س نوات اهن

 رمغ الك مهنام مل يعرتف بذاكل

قال بريت كدت تقتل نفسك مرة 

 اخرى

 بريت هذا جبان -

وضعت جويندولني يدها عىل 

 املكتب وتفرست ىف غضب 



جاك كف عن فعل هذا بنفسك 

 ايجاك 

القفز ابملظةل لهو ىف وقت الفراغ 

ابلنس بة ىل ايجويندولني وليس  

 عقااب

جيدا فال تدع انت تفهم قصدى 

 العكس 



عربت احلجرة ومل ت القدحني  

 من القهوة السادة الىت حيهبا اللك 

الميكن ان تس متر ىف لوم نفسك  -

هكذا عىل موهتام انك اعقل من 

 هذا اليس كذاكل ؟

ل ن جاك اكن يرفض متابعة 

احملادثة عىل هذا النحو اكتف  

 بتناول قهوته عىل جرعات 



الهروب امر سهل اليس  -

 كذاكل ايجاك؟

لقد ذكرتىن به منذ مخسة عرشا 

 يوما

ليس هذا مافعلته لقد قلت كل  

فقط ال تس تخدم الطفةل كبديل  

 هناك فارق كبري



راح ينظر اىل جويندولني ىف 

 مجود لفرتة طويةل 

قال اخري الهروب امر سهل لكىن 

 ال اجد افضل منه الان 

 لو عرفت ما افكر فيه  -

 قاطع حديهثام وجود ساع  عىل

الباب حيمل عبوة ىف يده وميسك 

 قبعته بيده الاخرى



س يد فرمين ماذا تفعل هنا هل -

 هناك مشلكة فىصندوق بريدان؟

 الك الشئ من هذا -

جال صوته وازرد ريقه بصعوبة 

 قبل ان يقول 

انه غالبا اجراءغري عادى لكهنا  

 عرفت ان تنفذه اهنا مجيةل جدا 

 اس تدار جاك اىل الساع  جفاءة



 ل قال الرج

 اهنا الس يدة وايامتن

 قطب جاك حاجبيه وتهند

 سارة وايامتن؟

نعم تكل الس يدة امجليةل الىت   -

 تسكن ىف مدخل املدينة 

قالت ى ايدى ىل خدمة ومل  

 اسطع الرفض



 سأ هل جاك 

 اذلى تغلبت عليه غريزته احلامية 

 هل تواهجها متاعب؟ -

الك لقد طلبت مىن فقط ان 

وهذا اوصل اليك هذه اللفافة 

اخلطاب امتىن ان اكون اخطأ ت  

 الشخص

 قال جاك وهو ايخذ الاش ياء



 ابدا شكرا اي مسرت فرمين 

 حس نا هناركام سعيد -

 ارتدى الساع  قبعته وانرصف

 نظر جاك اىل جويندولني

 ال تتلفظ  بلكمة 

 من اان؟ -

امسكت بقدهحا واجتهت اىل  

 الباب 



 قالت وىه حتبس ابتسامهتا 

 سأ نرصف

افها ىك يفتح انتظر جاك انرص 

العبوة وجد فهيااملعطف اذلى 

اعاره اايها والثوب الازرق اذلى 

 مازال حيمل عطرها



اغلق العبوة بعنف حىت اهنا 

متزقت ونظر ال اخلطاب طويال 

 قبل ان يفتحه 

 عزيزى جاك 

اغلق عينيه حلظة حماوال ان يتذكر 

 صوهتا مث جلس وقرء الرساةل

الاريد ان ابدو انكرة للجميل لكىن 

اعتقد انه من الافضل ان اعيد 



اليك معطفك والثوب ايضا بعد 

لك ما حدث ال اعتقد انه من 

 الالئق الاحتفاظ هبام

 متمت جاك 

 اوه سارة -

رن الامس ىف احلجرة مثل نسمة 

 صيف

 احس جفاءة انه فقد خشص عزيز 



عىل الاقل ىه حرة لقد ختلصت 

 مىن

ال حتزن والتشعر اب ذلنب 

الصغرية اان ايضا مسؤةل ملغامرتنا 

عن ذاكل اان راشدة قادرة عىل 

الاختيار ولقد اخرتت ان اكون 

معك التنىس هذا ايجاك لقد  

 اخرتت ذاكل 



 وقعت اخلطاب سارة فقط

مرر اصابعه فوق اخلطاب الىت 

 وكتبته ابحلرب الازرق مث تهند

اخريا طوى اخلطاب بعنايةوفتح 

احد ادراج مكتبه ووضعه فيه مث 

ملفتاح قبل ان يضغط زر اغلقه اب

 الهاتف ادلاخىل ىف غضب 



دينا معل ا جوبندولني هل  -

 نسيىت ارسع  تبا
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احس جاك بأ ن لك ماهل قد 

خطاب  انعدمت عندما وصهل 

اخر من سارة بعد يومني عندما 

فتح اخلطاب وجد به عرشون 

دوالرا مث اكرات صغريا يقول هذه 

عرشون دوالر مقابل هتذيب 

 احلديقة



سأ رسل كل الباىق فامي بعد ايضا 

سأ رسل كل تعواي عن ترممي  

السمل سارة }اين اعيد اليك 

 الارجوحة{

ىف غضب شديد قطع جاك 

ىف ادلرج القطعة املالية و الق  هبا 

 مث نطلق خارجا من مكتبه 



رفعت جوندولني عينهيا اليه  

 عندما مر من اماهما

هل اان خمطة ام انك ارتدت  -

قناعا لتخيف به الس يدات 

 العجائز؟ 

 ماذا؟

 الان وقد حزت عىل انتباهك



هنضت جويندوين مث دارت حول 

 مكتهبا 

قالت دل رأ يت العنوان عىل  

اخلطاب اعتقد انىن اعرف 

 فعهلماتنوى 

 ليس هذا من شأ نك-

انت خمطئ عندما يتعلق الامر  

بتحمل الس يدة دلتا فاكس فاالمر 



يعنيىن البد انه س ياىت خالل 

عرش دقائق ايجاك وىك التراه 

ميتا عىل هذه السجادة من 

 الافضل ان تعود اى مكتبك 

 قال جاك وقد عاد اىل الواقع

 ميتا؟

نعم ىف لك مرة يأ ىت فهبا هنا  -

حوىل ىف قذارة والانوى ان حيوم 



احتمهل اليوم اعرف انىن فكرت 

 ىف قتهل كرا بقطاعة الورق

 مل يس تطع جاك كمت حضاكته  

 قالت جويندولني عابسة

اوه ماهذا اذلى امسعه حضاكت؟ 

قال جاك وهوجيهتد ىف كمت 

 حضاكته لقد رحبىت

 اجته اىل مكتبه 



حس نا سأ توىل امر هذا املوعد 

القادمة الىت س تدسني لكن املرة 

فهيا انفك ىف ش ئوىن اس تعدى 

 لتحمل النتائ 

 انىن ارتعش مقدما -

قلقت سارة من ارسالها النقود ل  

جاك هبذه الطريقة الباردة حلسن  

حظها مل يكن هناك وقت 



لتفكريبني معلها املس متر وبيعها 

املبارش اكل بعد ان عرف حملها  

سانو فلورنس وبني الوقت الىت  

يىن مل يعد لها سوى ختصصه جل 

 اللياىل الصعبة 

د جرس الباب وظهرت س يداتن 

 وراء الباب

 اوه رائع



س يدة جعوز اكهنا خرجت من  

كتب جيىن حلواديت الف ليةل  

 وليةل منتدايت ليالس

 هل هذا مزنل العرائس؟ 

 متاما-

 اس تدارت اىل رفيقهتا



حنن ىف مزنل العرائ اي دورما هيا 

ندخل وكف  ن الارتعاش هذا 

 يس سوى حيوان صغريل 

دخلت املراءة العجوز ذات 

الشعر الابيض اىل احملل وىه 

 تضحك

 قالت وىه تنظر ىف احملل 



لقد قفز حيوان صغري من 

 حديقتك ىف حذاء دورا

 قالت سالة مبتسمة فهمت 

 يأ لهى  اكنه حمل ابابنويل

دخت دورماى بدورها س يدة 

جعوز تري بطربقة غريبةوتنظر  

هناك من  حولها بال توقف اكمنا

 يتبعها 



تعاىل هنا دورا قوىل صباح  -

 اخلري لهذه الس يدة اللطيفة

توقف قلب سارة عن النبض 

عندما نظرت اىل وجه العجوز 

دورا اهنا تعاىن من تزامن اعراض 

مرض داوين مرض جيىن ىف 

لهجة مليئة ابحليوية قدمت  

 الس يدة الاخرى نفسها



صباح اخلري اان ونتجومريى اعرف 

الن من يسمه يظن  انه ام غىب

انه امس مالمك وهذه اخىت 

 دورماى

اان عيدة ملعرفتك امس  سارة  -

 وايامتن 

قالت دور ماى اريد عروس 

 محبةل لفراىش 



 قالت سارة وىه حتبس دموعها 

سرنى مايناس بك مارايك هبذه 

اجملموعة اذا مل جتدى فهيا ما 

يناس بك ميكن ان اصنع كل 

 واخدة خصيصا

ئس رائعة  رات دورا مجيع العرا

انزلهتا من الرفوف وراحت 

هتدهدها مثل طفل صغري 



وجبوارها سارة ترشح لها كيف 

 صنعهتا

دق جرء الباب من جديدوفتحت 

سارة الباب لتواجه نظرات جاك 

وتتذكر لك ما اجربت نفسها عىل 

 نس يانه 

ظال ينظران لك مهنام اىل الخر 

ىف مصت اليعرفان ماذا يقوالن 



الباب   اىل ان دخل جاك واغلق

 خلفه  

اكنت العجوزان كثريىت الالكم 

وراحت سارة تومئ وتبتسم من  

دون ان تسمع لكمة مهنم الن  

عقلها اكن ىف ماكن اخر اكن مع  

 جاك 



ملاذ اىت؟ قد تذكرت اخر لقاء  

 بيهنام ك نه الامس وارتعدت

 تعجبىن هذه كثريا -

 قالت سارة

 ماذا؟

 مدت مونتجريى يدها ابلعروسة 

 تريد هذهشقيقىت  -

 اان سعيد هبذا سأ ضعها ىف عبوة



لكن دورماى اكنت تضم 

 العروسة 

هل نس تطيع ان انخذها  -

 هكذا؟ 

 ابلطبع -

اجتهت سارة اىل مكتهبا الصغري 

 اذلى وضعت به احلساابت



ومرت من امام جاك قالت  

لنفسها لقد انهتى  لك شئ لكن  

مبجرد ان وضعت قلمها ونظرت 

اكهنا قرص من اليه هتاوت لكامهتا 

 الرمال عىل الشاطئ 

رمبا لن يعانقها مرة اخرى لكن  

مابيهنام لن ينهتى  سيس متر داخل  

 ذاكرهتا طاملاحييت



ارتعشت يدها وىه تعط  ابىق 

 النقود اىل مونتجريى 

 قالت

 شكرا عودا مىت تشائني

ابلطبع س نأ ىت هل يضايقك لو 

 اينا لتفرج فقط

 ابلطبع ال



خرجت الس يداتن واسغرتقت 

رة وقهتا ىف تدوين التارخي سا

 والسعر

البد ان ترفع  عينيكقليال   -

 ايسارة

اكن هناك بعض العاطفة ىف  -

 صوته

 رفعت عينهيا ببطء



 معت صباحا ايجاك  -

 معت صباحا ايسارة 

مل جيرؤ اي مهنام عىل القيام بأ ى  

 حركة

 قال

 تبدين بمكل حلتك 

 وانت ايضا



ركزت عىل قلمها وتعلقت به كام 

غريق ابلقشة تبادال نظرة يتعلق ال

 طويةل حىت ان سارة مل تعد حتمتل

 قالت

 ملاذا اتيت؟ 

 من اجل هذه 



ىف خطوتني اكن امام املكتب  

اخرج من جيبه ورقة بعرشين 

 دوالر ووضعها اماهما

 قالت

 هذه من اجل احلديقة 

 اان ال ابيع خدماىت

واان الاريد مواهجتك ايجاك وال 

 ان اتعبك



 همام يكنلقد ارتكبت خطأ  

قالت لنفسها اهنا ارتكبت العديد  

من الاخطاء اولها ان تركت جاك  

ان يدخل مزنلها واثنهيا ان يدخل 

 قلهبا 

لقد اردت ان تعرف انىن معمتدة 

عىل نفىس انىن اس تطيع تدبري 

 امرى اان وجيىن



هناك طرق اخرى غري ان   -

تدفع  ىل ان لك مافعلته معك 

 فعلته ملتعىت مل اقصد منه شئ 

مال عىل مكتهبا حىت اهنا شعرت 

 ابنفاسه عىل شعرها

اتبع ىف هدوء تس تطيعني ارسال 

النقود الىت تريدين وسأ عيدها 

 اليىك عىل الفور وبنفىس



اهنا الان جسينة نظراته ونبات 

صوته مل تس تطع ان تنطق بلكمة  

عن امشاعر الىت اكنت تتضارب 

داخلها لكن واحض ان العاطفة 

شفهتا  تغلبت علهيا عضت عىل

السفىل لمتنعها من الارتعاش 

اغلقت عينهيا مث تنفست بعمق 

 لتحبس انتحاابهتا



 سارة؟

حنان هذا النداء دفعها لفتح  

عينهيا عىل الفور اس تدار جاك 

 واىت ليقف جبوارها

مال علهيا وقبهل قبةلمرتعشة مث  

 القت بنفسها تلقائيا بني ذراعيه

مك هو مجل ان تعر حببه من  

نت جينىمتل  حياهتا جديدابلطبع اك



ابحلب لكن الشئ يضاىه احلب 

اذلى ميكن ان يقدمه رجل 

 المرأ ته

 سارة لقد حسرتىن

 جاك....

مل يس تطع اى مهنام ان يطلب من 

الاخر ان يتوقف لقد مغرهتم 



موجة حب قوية ومع ذاكل 

 انتفض جاك جفاءة

سارة كيف اس تطيع ان افعل  -

 هذا بك مرة اخرى؟

نربة امل قالها بصوت مرتعش به 

 اعادت سارة اىل الواقع

 ال تعتذر..... ارجوك



تراجعت حلظة ومتنت لو انشقت 

الار ابتلعهتا امحرت وجنتاها 

 ورتبت شعرها 

سارة انظرى اى من فضكل ...ىف 

لك مرة اراك فهيا ارغب ابن  

 امضك بني ذراع 

 قالت وىه تبتسم حبزن  



وان ايضا ..اسعر بنفس الشئ 

 كذاكل؟هذا جنون اليس 

جنون اتم وشئ حمزن كذاكل ال 

س تطيع ان اس متر ىف ايذاءك  

 هكذا فليس لنا س تقبل معا

 اعرف -

داعب خدها بظهر يده ونظر الهيا 

 ىف رشود 



 قال

عندما امسع احد ينطق امسك 

 اشعر بأ نىن قد جننت 

ماريك لو كنت تعيش مع لكبة  -

امسها جاك ىف لك مرة تنادى فهيا 

 اليوم جيىن لكبهتا اتذكر ذاكل

 الرائع اذلى قضيناه معا

 كيف حال جيىن؟ -



 اهنا تفتقدك-

 نعم لىت جيىن لكن ليس 

 حركة يدهيا ىف الهواء بيأ س

ليس لهذا ليس لهذه العناقات   -

 احلارة

 لن املسك بعد الان -

 اضاف مبتسام



برشط ان تعديىن الا ترسىل ىل 

 نقودا

 هل هذا ابزتاز؟ -

 فقط ملصلحة لك منا

 سهاحست سارة انفا

 وفقته

حس نا الكثري من النقود ىف  

 املس تقبل



تقابلت نظرهتام ىف حلظة مليئة  

 ابحلب

 اعتقد انىن البد ان انرصف الان 

 اعتقد ذاكل ان ايضا -

 الق  نظرةمن حوهل

 لقد مقت بعمل متاز هنا ايسارة

 شكرا



مازال مل يقرر اجتياز العتبة  

 ومتنت سارة لو عدل عن رايه 

 سالته 

 هل تريد ان حتىي جيىن؟ 

 هل اس تطيع؟

 نعم البد ان اذهب الوقظها

 قال

 سانتظركام هنا



راح جاك يغدو ويروح ىف انتظار 

جيىن ان الاجنذاب اذلى يشعر 

به اجتاه سارة اصبح حادا اهنا  

ليست حارضة ىف ذهنه فقط بل 

اهنا مرتبعة عىل عرش قلبه معها 

يفقد لك س يطرته عىل نفسه 

 زعهوهذا ما اكن يف



انفتح الباب وهرولت جيىن  

 لتتعلق بساقيه

 صاحت

 أ ك أ ك؟

 صباح اخلري ايجيىن-

 مال ومضها أ ليه 

 مك ان سعيد لرؤيتك



نظر اىل سارة من فوق كتف 

 جيىن الىت اكنت تداعب خده

 تلعب مع  أ ك؟ 

 قالت سارة 

اهنا تطلب مك ان تلعب معها  

 ساخربها انك مشغول

 الك لست مشغوال عهنا  -

 مث وجه حديثه اىل الفتاة



 نعم جيىن سالعب معك 

 حس نا حس نا حس نا

قالت سارة الارجوحة ىه لعبهتا 

 املفضةل

 قال جاك وهو حيمل جيىن 

 هل س تأ تني ايسارة؟

الك سابق  ابحملل اعدها اىل 

 ادلاخل عندما ترحل



خرج جاك مع جيىن وراح 

 ليجلس معها عىل الارجوحة

 جيىن  امرته 

 ل عىل

حرك الارجوحة ليهبج الفتاة الىت  

بداءت هتمهم مث انطلقت 

 ابلضحك

 قالت 



 ل عىل ل عىل 

تذكر جاك حضاكت فتاة اخرى ىف 

صيف اخر وتذكر حياته التعيسه 

لكام نظر الهيا ليجدها تضحك هل 

وتبتسم ىف ثقة وحب وتسأ ول ان 

اكنقد اختذ القرار املناسب هل 

 خماطرة؟يس تحق احلب اقل 

 أ ك؟



احس بيد صغرية متسك يده 

 اكنت جيىن تنظر قاطبة حاجبهيا

 أ ك حزين؟

 نعم اي جيىن اان حزين -

القت بنفسها ىف احضانه وقالت 

 بصوت مل يصدق جاك انه مسعه

 اان احب أ ك اان احب أ ك. -



داعبت لكامت جيىن عقل أ ك 

لياىل طويةل اهنا مل تعرف ما 

أ حدثه ترصحيها هذا مل تقل سوى 

ما أ ماله قلهبا علهيا هل اكنت ىه 

 الرباءة الىت دفعهتا ام احلمكة

تأ مل جاك النجوم من انفذة 

 جحرته وتذكر املاىض الالمي  



تذكر جفاءة احلننت اذلى شعر به 

ىف يد صغرية بريئة وترك نفسه 

ملشاعر مل يشعر هبا منذ ست 

س نوات احس جفاءة انه قدحىي 

من جديد عىل مشاعر نقية 

دا هل املس تفبل ال وبس يطة وب

 يطاق 



ارسع ابخلروج من جحرته نزل اى 

مكتبه وامسك بسلسة مفاتيح مث 

 عاد العىل 

 لقد حان الوقت ليودع الاش باح 
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 الفصل التاسع

املفتاح فىاملزالج و وضع جاك 

فتح الباب وتسارعت دقات قلبه  

 واذلكرايت مبجرد ان دخل احلجرة

 انظر ابابا سوف ارقص -

اباب اباب هال أ خرجت ىل املهرج  -

 من علبته لقد كرس

 اان راع  بقر ايابب اانظر -



 اقرء ىل قصص ادلببة الثالثة -

 احبك اكرث من اى شئ اي اباب -

احلجرة وظل اغلق جاك ابب 

بعض الوقت ىف الظالم جحرة 

بوىن مل تفتح منذ س تة س نوات 

 ومل يسمح الحد بدخولها

اكنت لعهبا فوق الرفوف متاما مثل 

ماتركهتا وىف ضوء القمر اذلى 



تسلل من النافذة بدت ك هنا 

حقيقية اهنا لتنظر اليه لكن  

 ليست نظرت اهتام 

لقد قاىس جاك طويال شعور 

ين اكان يرافقان بالمل واذلنب الذل

دخوهل احلجرة لكن وسط هذا 

 تذكر اغىل اذلكرايت



اضاء النور ليجد اقالم بوىن 

مبعرثة عىل الارض جبوار علبهتا 

وعروس هتا عىل كرس هيا ابتسامهتا 

جامدة وثةب زفافها حولته 

 الس نون اىل اصفر

اباب هل اس تطيع ان اكون 

 عروسة؟



يوما ما ايخبيبىت عندما تكربين مل 

بوىن ن تصل لسن تس تطع 

الزواج احس جاك بذلنب لقد 

 منعها احلادث البشع

ترك جك احلجرة وعاد ببعض 

ادوات التنظيف وقام بتنظيف 

احلجرة حىت ليظن املرء ان بوىن 

قضت فهيا ليلهتا احرض بعض 



العبوا الكرتونية ورتب فهيا لعهبا 

كتهبا مالبسها وجموهراهتا حبذر 

شديد واتصل ابقرب دار اليتام 

يأ توا ل خذها اغروغت عيناه ل 

ابدلموع لكهنا ليست دموع الامل 

 هذه املرة اهنا دموع الوداع 

اكنت سارة وجيىن ابحلديقة 

تصاعدت حضاكت جيىن ىف  



غسق ذاكل اليوم اكغنية ساحرة 

وىه تلتقط الفراشات صاحت 

 سارة وىه تشجع الفتاة

لقد كدت متسكني هبا ايجيىن 

 حاوىل مرة اخرى

 اضافت

 الامساك هبا اعرفانك تس تطعني

 تس تطعني



اكن جاك يقف ىف ظل املزنل 

يراقهبام ابتسم وهو يشاهد جيىن 

 حتاول ىف ارصار وعزم

والحظ عينهيا الزرقاوين وادرك 

اهنم ليس تا عينا بوىن اهنام عينا 

 جيىن طفة كلك الاطفال

 قال ضاحاك

 هل اس تطيع الانضامم اليكام؟



اس تدارت سارة واضعة يدها عىل 

 ا قلهب

 اوه ايلهى  -

حجظت عيناها من ادلهشة ومل 

تس تطع النطق بلكمة لكهنا فعلت 

 مايعشقه

جاك ارجعت شعرها للوراء 

 وهزت اهداب ثوهبا



 مل ارك 

 مل اشأ  ان اخفياك

 مل ختفىن ولن ختيفىن ابدا ايجاك

 عظمي

ابتسم جاك هناك الكثري من  

الاش ياء يقولها لها ويقصها احبك 

راح يكرر ايسارة لكمة بس يطة 

 لكن وجوده اماهما نز منه جشاعته



 لقد امن انه اول مرة حيب

 سارة

 قال ىف نفسه هذه بداية طيبة 

 نعم؟

اهنا تنظر اليه مبتسمة لكهنا اول 

 مرة يرى فهيا لك هذا احلب

 هل دليك ش بكة اخرى؟

 ش بكة؟



اربد ان اساد جيىن ىف التقاط  

 الفرشات 

 اوه

تفرس لك مهنام بالخر قبل ان  

 يشعرا بنفس احلاجة 

 قالت اخريا 

 ابلطبع سأ حرض واحدة

 واان ساراقب جيىن



دل احس اهنا رائعة ىف ثوهبا 

الصيف  ومشيهتا الرقيقة ماطلبه  

مهنا هو ش بكة صيد تبا انه 

يترصفكام لو انه مل يقابل امراءة ىف 

 حياته

 قال بصوت عاىل

 تبا -

 كررت جيىن الىت اكن جبواره



 تبا تبا تبا

ن ترفض سارة الزواج اوه الان ل

به حفسب بل س تقتهل لو مسعته  

 يقول جليىن هذا

 جيىن تعال اىل هنا

اخنفضت رسيعا وارسعت اىل 

 حضنه

 كيف حاكل حبيبىت؟



 كررت

 تبا تبا تبا

اتعرفني هذه اللكمة ليست   -

 للفتيات الصغريات

 ملاذا ؟

 ملاذا ؟ الهنا للكبار

سأ لته جيىن وىه تشري اليه 

 بصبعها



 اك؟

  قلهتا لكىن خشص كبرينعم اان

كيف يس تطيع ان يوحض لها مثل 

 هذا الفارق؟

 كررت جيىن

 تبا تبا 

عبس جاك عندما مسع صوت 

 ابب ادلخل يقفل



عزبىت التقوىل هذا امام وادلتك  -

 اهناالحتب هذا

نزلت من جحره وارسعت  

 بش بكهتا

 صاحت

 حرشة رشيرة 

انضمت سارة الهيام ىف احلديقة 

عينيه صافيتني عندما ابتسم رأ ت 



وختيلت اهنا تلمح روحه مهنام مع 

 جاك البد ان تتوقغ املفاجاءت

 قالت

انت هنا هاىه الش بكة الىت 

 طلبهتا

 شكرا

الشكر كل جيىن حنب ان يلعب  

 معها احد 



 حس نا

ظل واقفا يتأ ملها رصخت ىف  

 داخلها ماذا ماذا ايجاك؟ 

 فال

 حس نا سأ حاول التقاط فراشة

املدخل تتأ مهل  جلست سارة ىف 

ىف حزن وهو جيرى مع جيىن 



وقالت ىف نفسها مل يتغري الامر  

 كام توقعت

صباح اليوم التاىل اندى جاك  

 سكرتريته 

 جويندولني هل اتيت لربهة؟ 

 قالت ىف غضب 



الداع  للرصاخ ايجاك لقد  

اخرتعو شيئا امسه الهاتف  

 ادلاخىل 

اتت اىل مكتبه وجلست ىف  

دو جيئ  ماكهنا املعتاد اكن جاك يغ

ىف احلجرة انتظرت جويندولني ىف 

 صرب ان يفسح عن ماىف رأ سه



جويندولنب هل ابدو كل كرجل 

 ترفض هل امراءة شيئا؟

شيئا مثل ماذا؟ مبارة تنس امم  

 كرة الطائرة؟

 الزواج -

 مل تظهر جويندولني دهش هتا 

 يبد انك تصاحلت مع سارة

 ليس متاما 



هل تقول ىل اك اقرتحت الزواج  

 عىل امراءة خالطهتا ورفضت 

 ليس متاما  -

جاك هل تعرف انك تسبب ىل 

 الشيب قبل اوانه بأ جابتك هذه؟

 هنضت وقلمها ىف يدها

 اجلسها جاك  



انتظرى مصت طويال كيف يفرس 

 لها الامر؟ 

جلت جويندولني حنجرهتا 

 وسعلت 

 اعلنت ىف اجياز

ااذا لك ماس تطيع قوهل كل هو هذ

كنت صامتا هكذا مع سارة كام 

انت مع  فال جعب ان ترفضكراب 



ظنت انك س تقرتح علهيا نزول 

 الهنر ىف قارب وليس الزواج 

هكذا ابلضبط اان مل اقرتح علهيا 

 اى شئ ...ىف احلقيقة

كيف لها ان ترفض اذا مل تقرتح 

 علهيا اصال شيئا؟



الاعرف لقد حتدثنا عن الفرشات  

ان التقط   واس تطعت ىف الهناية

 واحدة جليىن مث انرصفت

 قالت جويندولني مبتسمة

 انه درس جيد كنت حباجة اليه 

 درس؟ 

 نعم 



قال وهو يتحرك برسعة ويبتسم  

 ىف مرح

فكرة جيدة لن ختربى احد هبذا  

 هه ؟ لنبدأ  

 اريد ان اتزوجك ؟ -

 ملاذا؟

 النىن احبك



ايحبة عيىن اخر مرة خرجت 

معك اعدتىن اىل البيت مثل  

 ب القدمياحلبو 

 سارة الحتدثىن هكذا  -

الاعرف ملاذا مامن امراءة حتب  -

 ان يعيدها الرجل كجورب قدمي

ليس هذا مافعلته ..انك 

 التتحدثني جبدية



 قهقهت جويندولني من لك قلهبا

انىن احاول ان اصعب عليك   -

 الامور قليال

سارة ليست كذاكل اهنا مليئة 

 ابالنتباه والرقة و.

 جمدولني مظهرا جادا اختذت 

ليس الامر هبذه السهوةل جاك  -

سارة وايامتن ليست كرشكتك 



ليس ابماكنك اذلهاب وان تقرع 

ابهبابسهوةل وتطلب الزواج  

وتتوقع ان حتصل عىل موافقهتا 

 هذا يعمتدعىل املهارة ايجاك

ظل شاردا لفرتة جويتدولني عىل 

حق طلب يد سارة ليس ابالمر 

 الهني 



ثقهتا؟ ل ى  ل ى سبب س توليه

 سبب س تصدق لك ما س يقوهل؟

 انه دامئا مندفع 

اعتقد انىن لست موهواب ىف 

 احلب ايجويندولني؟

اقرتبت منه ووضعت يدها عىل  

 كتفه



رمبااكون ذات عاطفة ميئوس مهنا 

 ايجاك لكىن متاكدة من العكس 

 اجتهت حنو الباب

وال تزجعىن قبل ساعة سأ خذ  

 قهوىت عىل راحىت

 ملاذا اذن؟

يضايقها ومينحها فرصة لتلق  انه 

 لكمة الذعة اخرية 



 النىن اس تحق ذاكل اياتجر العبيد

خرجت جويندولني وجلس جاك  

اىل مكتبه مبتسام دليه خطة 

 سينفذها 

رن جرس تليفون سارة الساعة 

 الرابعة

 قالت عندما رفعت السامعة  

 مزنل العرائس 



 مرحبا اي سارة -

ارتعشت عندما عرفت صوت 

السامعة قليال ىك جاك وابعدت 

 تلق  بزفرة طويةل 

جاك اهنا مفاجاءة انك تتصل  -

مناجل جيىن لقد اكنت سعيدة 

 لؤيتك امس 

 سارة 



 نعم؟

 ان الاتصل من اجل جيىن

ارمتت سارة عىل مقعدها وراقبت 

 صغريهتا الىت اكنت ترمس  

 قال جاك

 لقد اتصلت من اجكل 

حاولت سارة الس يطرة عىل 

 اعصاهبا



 هل تريد عروسة؟

مسعت صوت جاك يتالل  بعذوبة 

 ابلهاتف

 حنن ىف قلب املوضوع

 الاريد اى معىن مضىن -

 قال بصوت معيق

انت عاجزة عن ادراك سوء الفهم  

 الضمىن ايسارة 



مل تكن واثقة مثهل ارادت ان تقول 

ان جيىن تريد ان تراه وس يأ ىت 

 وهبذا تس تطيع ان تراه

 قال 

 سارة هل انىت مع ؟

اكدت ان توقع  انتفضت حىت 

 السامعة 

 نعم



اريد ان ارك ان احتدث اليك  

 ابنفراد

 قالت

 هذا املساء بعد ان تنام جيىن 

 حس نا 

مل تس تطع ان تقول وداعا ل ن  

اللكامت حبست ىف حلقها وظلت 



ممسكة للسامعة لفرتة طويةل بعد 

 ان وضعها جاك 

ملاذا يريد ان يراها كررت لنفسها 

لعرشات املرات  حمادثهتام الصغرية 

اىل ان دخلت احدى الزابئن اىل 

 احملل

غريت ثوهبا ثالثة مرات منذ نوم 

جيىن واخري اس تغر رأ هيا عىل  



ثوب ربيع  وراحت تنتظره عىل 

 الاريكة

دق جرس الباب ىف التاسعة  

وارسعت لتفتحه فوجدت جاك  

 حيمل ابقة ورد بنفسجية

قال وهو ميد يده ابالباقة ويبتسم 

 ىف جخل

 هذه كل



 شكرا كل اهنا رائعة هال دخلت؟ 

وضعت الزهور ىف املزهرية بال 

مباال واس تغرقت بعض الوقت ىف 

 ترتيهبا 

 اهنا حباجة ملاء امسح ىل بدقيقة-

تقدمت اىل املطبخ ابلرمغ من ان  

هناك جدر يفصل بيهنام اكنت 

 تشعر وجوده



 قال جاك

 هذا الثوب ينايبك متاما

 شكرا

ن جلست ىف مواهجته ماذا يريد ا

يطلب احلديث عام جرى ىف 

مزنهل ام سطلب مهنا ان تصبح 

 عش يقته

 انتظرت ىف مصت



 قال

ظهر اليوم واان جالس ىف مكتىب  

 اخذت عهدا عىل نفىس ايسارة

لقد قررت الا ادع العاطفة  

 تتغلب عىل العقل

 لك هذا يبدو ىل معقوال

لقد قلت كل من قبل اننا ليس 

 لنا مس تقبل معا



 انتباهأ وأ مات ىف 

 لقد كنت خمطئا

 ماذا قلت؟

قلت انىن خمطئا ايسارةلقد حتدد 

 مس تقبلنا اول يوم تقابلنا فيه

 انك تتحدث مثل احلواديت  -

وعدت بعد ذاكل حماوال اقناع 

نفىس انىن اتيت من اجل جيىن  



او ابدعاىئ اىن ارمم السمل او 

اقص عشب احلديقة لكن هذا مل 

يكن حصيحا لقد اتيت من اجل  

اك ومن اجل تن اشعر ان ار 

 بنظرتك اىل 

جاك ارجوك الداع  الن تقول 

هذا لمتتعىن انىن اعرف انك 

س ترتكىن عند ذهاب جيىن اىل 



املدرسة واريد ان اقول انىن 

موافقة حىت لو قررت الرحيل 

اليومسنتحمل احملنة ونتغلب علهيا  

 لقد اعتدان عىل ذاكل اانوجيىن

مل ات لتوديعيك ايسارة ىف 

 اتيت للعكس احلقيقة 

اقرتب مهنا وامسك يدها ليطبع 

 فوقها قبةل رقيقة



 احبك ايسارة احبك منذ البداية 

حاولت سارة ان تتخيل اى 

مس تقبل لها مع جاكس يكون 

مس تقبال رائعا مجيال مس تحيال 

 منتدايت ليالس

 ارجوك التقل املزيد 

 البد من هذا



اخرج من جيبه علبة صغرية  

فص  مخملية فتحها اماهما اكشفاعن

ماىس براق فوق دبةل ذهبية مل 

تس تطع سارة ان متنع نفسها من 

 ملسه ابصبعها

 مارأ يك فيه؟

 اوه جاك انه رائع



كنت متأ كدا انه س يعجبك 

اريدان اتزوجك ايسارة اريد ان 

 احبك واعزك لبقية حياىت

 وجيىن؟

 انىن احبه اس تكون ابنتنا ايسارة

ملعت عينا سارة ابلرغبة  

 من لالستسالم لل غراء مك



السهل ان تقول نعم تنىس 

 مشألكها وتعيش حياة سعيدة

 قالت اخريا 

 الك اي جاك

اعرف ان هذا حدث رسيعا  

ايسارة اريدك ان تأ خذى وقتك  

 ابلتفكري



اس تطيع ان أ ؤجل املوضوع لكن 

اجابىت س تكون ال اريد ان 

 اتزوجك

 الاحتبينىن ايسارة؟

 نه واعاد اخلامت اىل جيبه

 ابحلبهذا ليس هل عالقة 

 قال جاك 

 ابلعكس 



 امسكها من كتفهيا

قوىل انك ال حتبينىن ايسارة وأ نك 

 لن حتبينىن وسأ قبل ردك هنا 

بني ذراعيه اصبح الندم عىل رفها 

اشد حدة حىت اهنا تشعر بوحدة 

 فظيعة حىت اكدت تبىك 

 اعلنت وىه حتول عينهيا عنه



ال اس تطيع لكىن اس تطيع ان 

 اقول كل هذا اقسم ىل بوىن واين

يوما عىل احلب والاخالص 

 وجهرىن ىف اول فرصة 

 اان لست بوىب واين

رمبا لكىن مازلت سارة لقد جنوت 

حبياىت بعد رحيهل لكىن لن احىي  

 بعد رحيكل ايجاك



مل يرد جاك عىل الفور وراح 

 جيوب الغرفة ود اعتل قلبه 

 قال بعد تفكري

اان مل اعتد احلب ايسارة لقد 

اعتدت ع  الاعامل الىت 

طلب انتباىه الا لبضع التت

 ساعات

 التقل املزيد ايجاك



 البد ان ارشح كل

 لن تتغري اجابىت 

احلب اذلى اكنه كل ليس كثريا  

عليك ايسارة انىن حر منذ الان 

هذا ماردت اخبارك بالمس ىف 

احلديقة اردت ان اقول انىن 

احبك وانىن ختلصت من املاىض 



وسأ عيش بقية معرى معك ومع 

 جيىن 

صافية حىت ان عيىن اكنت نظرته 

سارةاغرقت ابدلموع لك مابه 

الان يعرب عن العاطفة احلاجة 

 احلب



انىن ارغبك ايسارة اريد ان 

احبك امحيك اريدك ان حتبيىن  

 بقدر حىب كل 

 قالت وىه تتجه اىل النافذة

 الاس تطيع

ظلت واقفة جبوار النافذة طويال 

 تتأ مل النجوم ىف السامء



احست جباك يقف خلفها 

رات لتواجه نظرته فاس تد

 احلانيةمضها بني ذراعيه وقبلها برقة 

 جاك اوه جاك

 عبس نظرته ىف عينهيا

سارة امسعيىن التظىن اىن 

الارغبك الان لكىن اس تغللتك 



مرة والاريد ان ارتكب نفس 

 اخلطأ  مرة اخرى

 فتش ىف جيبه واخرج منه اخلامت 

انه كل ايسارة اان ىف انتظار 

 رغبتك ىف ارتدائه

اس ندارجاك خمتنقا والق  نظرة من 

 فوق كتفه قبل ان خيرج



راحت سارة تراقبه دامعت  

العينني وهو يس تقل س يارته اهنا 

حتبه حتبه مبا يكف  ل ن ترتكه 

 يرحل 

ىف قوة وعزم توهجت اىل الهاتف 

 ورضبت رمقا 

 اجابهتا صديقهتا عند اول جرس



جان اعرف ان الوقت متاخر 

 مة لكنىن اريدك ان تسديىن خد

مامن مشلكة بد لك مافعلته من 

اجىل اان مس تعدة لفعل اى شئ 

 كل

 لك ما اطلبه منك شئ بس يط 

  



لتحميل مزيد من الرواايت  

 احلرصية زوروا موقع مكتبة رواية 

www.riwaya.ga 

 

 

 الفصل العارش

مل يدع جاك فهل الثاىن مع سارة 

 ميالءنفسه ابليأ س

http://www.riwaya.ga/


س ينهتى  الامر ابحلصول عىل 

مايريد لقد اكن مس تعد بلك 

 هجده وينتظر الوقت املناسب

وصل العمل ىف اليوم التاىل وهو 

 يصفر منتدايت ليالس

قالت جويندولني ىف عقلها البد 

 هنا وافقت



تبعته اىل مكتبه عازمة عىل معرفة 

 التفاصيل 

 لقد رفضت-

ق وملاذا انت سعيد هكذا حب

 السامء؟

 ل هنا س تقبل عاجال أ م أ جال

جلس اىل مكتبه وابتسامته 

 التفارقه



 اان عاشق ايجويندولني

 هذا امر واحض لل مع  

لكن جاك مل ينخدع اهنا هممتة 

لل مر راحت تسكب اكسني من 

 القهوة

اعتقد ان الربوفة الىت مثلناها مل  

 تفد بشئ



لقد اكتشفت اانحلب ليس لعبة  

العامل لن تنفع معه ىف لك حيل 

هذه احلاةل ابذلات اه ايجويندولني 

 الشئ س يفسد هنارى

 وصاح وهو ينظر من النافذة 

هل رأ يت هنارا هبذه الروعة؟هل 

رأ يت السامء هبذه الزرقة ىف هذا  

 الوقت من العام؟



اعتقد انه من الافضل ان  -

 انرصف

 عاد جاك اىل مكتبه ليتصل بسارة 

رات رن جرس الهاتف س بعة م

 دون ان جييبه احد

البد اهنا خرجت مع جيىن طلهبا 

مرة اخرى بعد ساعة لكن الاجابة 



قال وهو مير امام مكتب  

 سكرتريته 

جويندولني اان عند سارة لن 

 اتأ خر 

 ملاذا تذهب..

اكن قد اس تغل املصعد قبل ان 

 تمكل مجلهتا 



مل يلمحها ال ىف مزنل مزنلها والىف  

ات مزنل العرائس وقرع الباب مر 

عديدةلكن مل جيبه احد اين  

 هام؟هل تعرضت جيىن حلادث؟

اوسارة اهنام لوحدهام وميكن ان  

حيدث هلام الكثري متلكه القلق  

 وتصبب عرقا 



اجهتد ىك يس يطر عىل نفسه 

وعاد اىل مكتبه وقد متلكه الرعب 

الك لن يدع اش باح املاىض 

تمتلكه البد ان سارة تقوم ابلرشاء 

 د اصدقاهئاىف املدينة او عند اح

ىف املساء عاد اىل مزنلها البد اهنا 

عادت لكنه فزع عندما وجد 



انواراملزنل مطفاءة ودق جرس 

 الباب رمغ عن ذاكل

البد اهنا ىف زايرة احد الاصدقاء 

 وغدا ابلتأ كيد س تعود

بعد قضاء ليةل سهاد ارتدى  

مالبسه واجته اىل العمل اوقف 

س يارته ابلقرب من مزنل سارة 

خالياظن ان سارة رمبا اذلى بدا 



اغىش علهيا ورمبا هربت جىن 

ارسع اىل املزنل وجنح ىف فتحه 

وراح يفتش عهنا ىف مجيع 

 احلجرات

سارة ؟توقف قليال امام طاوةل 

 زينهتا 

 أ ين انىت ايسارة؟



قرر ان يفتش ىف دوالهبا رمبا يعرث 

عىل بعض املالبس الناقصة لكنه 

 ىف الهناية اتصل ابلرشطة

اجابه صديقه حلسن احلظ 

 روبرت ديكنسون

 قال روبرت بعد سامع قصته

جاك اتبع نصيحىت وعد اىل معكل 

البد اهنا س تظهر بعد يوم او 



اثنني البد اهنا ىف زايرة لبعض 

 الاصدقاء

 رمبا كنت عىل حق شكرا

بعد ذالكىاتصل مبحطة فلورانس 

لريى ان اكن قد حملها احد لكنه مل  

 يعرث عىل اى معلومة

يبدو ان سارة وجيىن قد اختفتا 

 عن سطح الارض 



اكنت جان مارك تقود الس يارة ىف 

ثقة وتقرع بأ ظافرها عىل جعةل  

القيادة بيامن جلست سارة ابخللف 

 تنظر من النافذة وجبورها جيىن

قالت جيىن وىه تقود اىل شامل 

 انتيش

اعرف ان هذا ليس من شأ ىن   -

لكنك مل ختربيىن ملذا تريدين 



فلورنس او اىل اين مغادرة 

 تتجهني؟

سبب جهرى لفلورنس غري همم 

واىل اين هذا غري همم انىن فقط 

 حباجة لبعض الاايم ل فكر

همام يكن فسأ وصكل اىل حيث 

ترغبني اان الانىس مافعلته ىف 

 املاى ل جىل 



اعتفد اتك التريدين التحدث  

 الان؟ 

انك تس تحقني تفسريا ايجان  

واعدك ابن احىك كل لك شئ 

ما لكىن الان البد ان اغدر  يوما

 فلورنس ل رتب امورى

تعرفني اىن سأ ساعدك قدر 

 اس تطاعىت



 اعرف انك صديقىت ايجان

شقت مروحية الهليوكوبرت نس مي 

الصيف الساخن وامال جاك 

رأ سه ليفتش الس يارات الىت  

 ابلطريق 

 سأ هل بريت

 هل رأ يت شيئا؟ 

 الشئ بعد



ىف رأ ى انك تبحث عن ابرة بني 

العثور عىل س يارة قش كيفتأ مل 

زرقاء تتجه اىل الشامل بداخلها  

 امراءة وفتاة صغرية

اعرف ان الفرصة ضئيةل ايبرت  -

 لكن هذا هو ماستيع فعهل الان 

سأ هل كيف عرفت اهنا ىه الىت  

 اس تقلت الس يارة الزرقاء؟



 لقد اكدت ىل جارهتا

 حول جاك عينيه اىل الرشق

حاول ان تتجه اىل الطرق  

 الرشقالصغرية ىف 

 اطاعه بريت وهو شارد قليال

 هل قلت ىل اهنا تركت مالبسها؟ 

 عىل الاقل معظمها



صدقىن مامن امراءة ترحل دون  

مالبسها س تعود حامت انتظر بعض 

 الاايم 

ليس دلى القوة وال الصرب عىل 

 الانتظار

مل هيمت بريت ان يسأ هل ملاذا لكنه  

 ابتسم وهز رأ سه

 الرشقغريت جان اجتاهها انحية 



من الافضل ان نغري اجتاهنا 

فاملرور اصبح صفا واحداكتفت 

سارة ابلنظر ىف قلق ومازالت  

 جيىن انمئة

 سأ لت جان 

 هل ما امسعه صوت هليوكوبرت؟

اخرجت جان يدها وعدلت  

 املراءة



 قالت

نعم اهنا طائرة حبق امر غريب  

ماذا تفعل طائرة هليوكوبرت ىف 

 هذا املاكن؟ 

 قالت سارة

 عن خشص ما رمبا تبحث-

وه جسني هارب انىن ارتعد -ا

 خوفا...



قطعت الس يارة عدة كيلومرتات  

 ومازالت الهليوكوبرت تتبعها

 قالت جان ىف قلق 

سارة انظرى ان اكنت هناك 

 س يارة خلفنا؟

 ال الشئ مطلقا

غريب اقسم ان هذه الهليكوبرت 

 تتبعنا



اختذت جان بعض الطرق  

 الصغرية ومازالت الهليوكوبرت تتبعها 

 قالت جان اهنم يتبعوننا اان متأ كدة

نظرت سارة ىف املراءة اخللفية 

وحملت الطائرة من قرب وهبا 

رجالن اس تطاعت ان متزي ان  

احدهام ينظر الهيا وظنت انه 

 جاك 



 قالت بصوت عاىل

 مس تحيل

 سأ لهتا جان 

 ماهو املس تحيل؟؟

 الشئ

وضعت سارة يدهيا بني ركبتهيا 

 ومتلكها اخلوف 



تاعب هل تواهجني م  -

 ايسارة؟هل هناك من يتبعك؟ 

ال الاواجه اى متاعب ...عىل 

الاقل ليس كامتظنني ومامن احد 

يتبعىن ..كام امتىن اس مترى ىف 

 القيادة ايجان 

 قال جاك اهنا ىه اعرف اهنا ىه

 قال بريت



 ايهل من حظ

 البد ان اوقفها يبريت  

تقدم بريت عىل الس يارة وابتعد 

 ىف احلقول قليال 

 قال ضاحاك 

 هذا هو الهبوط اذلى افضهل

 هبط جاك من الهليوكوبرت برسعة 

 انتظرىن -



هرول جاك بني احلقول اىل ان 

وصل اىل الطريق العام عام قريب 

 س تأ ىت الس يارة

 صاح جاك ملوحا بذراعيه

 سارة

اوقفت جان الس يارة جفاءة ىف 

 عاصفة ترابية 

 مل يصدق جاك حظه  



هبطت سارة من الس يارة 

 جاحظت العينان واجتهت انحيته 

 سارة

 وامسك بيدهيا ىف رقة

 لقد ظننت اىن فقدتك

تراجعت سارة اىل الوراء قليال 

 وقالت

 اوه جاك



احس جاك خبليط من الارتباك 

والقلق لقد هربت منه اهنا التريد 

 تلمسه الان ان 

 البد ان احتدث معك ايسارة

الجدوى من هذا ايجاك اان مل  

 اعد اعرف اين اان من لك هذا

 رتبت شعرها وحولت نظراهتا عنه



ال اس تطيع ان اترك ترحلني  

 ..ليس هكذا 

 نظرت اىل الس يارة مث اليه  

 قالت

اان مدينة كل بتفسري لكن ليس  

الان وليس هنا ىف منتصف 

 الطريق 



عها وقادها اىل امسك جاك ذرا

ظل جشرة حيث اغلقت سارة 

عينهيا طويال وراح جاك يتأ ملها 

 ىف رشود 

قالت ىف حزم اذا كنت جئت 

تطلب مىن الزواج مفازال رفىض 

 قامئا



اعرتف انىن اسأ ت الترصف   -

 ايسارة والباىق س يأ ىت ىف حينه 

 الك لن يكون هذ مع 

 ليس هناك سواك

الب ان يترصف الان احاط  

 بيديهوهجها 

 اتبع وهو ينظر اىل عينهيا



اريد ان اتقامس معك لك شئ 

ايسارة احلب احلنان املرح 

الضحاكت اريد ان امحيك واسهر 

 عىل راحتك

تزايدت رضابت قلب سارة 

واحس هبا جاك انه حيصل عىل 

 امل جديدمنتدايت ليالس

 قالت واحلزن يغمر عينهيا



 دلى جيىن ايجاك

اعرف ايسارة واريدها ىه 

 ى جبوارى ل حهبا ومحهيا  الاخر 

 قالت

 ليس الامر هبذه السهوةل 

 الشئ يس تحق العناء

 ستتعب من حتمكل العبء

 جيىن ليست عبئا ايسارة



 ليست عبئا عىل لكن عليك..

سارة جينهىى  الهبجة نفسها 

 وسأ عشقها دوما

 ماذا لو اجنبنا اطفاال اخرين؟

س يكون دلينا العديد من 

ين الاطفال ىف مثل عينك الزقاو 

 ونفس جشاعتك



اوه ايجاك انت تتحدث عن  -

اطفال س يكربون عن اطفال 

 طبيعني

سارة انىن اريد حقا ان اواجه لك 

اخملاطر واملسؤوليات معك دعينا 

 النتحدث عن املس تقبل

 اسفة ايجاك انىن ارفض

 واس تدارت لتعود



 التذهىب ايسارة

 البد من هذا

 احبك وسأ حبك دامئا

 ارجوك ايجاك

س تعودين ىف خالل بضعة هل 

 اايم

 هنائيا؟



الأ عرف امتىن ان تكون ىل حياة 

جديدة ىف فلورانس مع جيىن 

 الان مل اعد اعرف

لن حول منعط الان لكن اعلم  

شيئا عندما تعودين سأ كون 

 ابنتظارك

 اىل اللقاء جاك 

 اىل لقائنا القادم



نظر الهيا وىه تدخل ىف الس يارة 

ظل جاك جالسا ىف اسفل 

الشجرة اىل ان اختفت الس يارة 

 مث عاد للهليوكوبرت

 بعد؟ -

 س تعود متاما كامقلت ىل -

ال اريد ان ابدو مرصا لكنين  

 كنت عىل حق



انك احلمكة نفسها ايبريت 

 الصديق احلق 

 اين س نذهب؟

 س نعود

اقلعت جان ابلس يارة ىف هدوء 

 بعدما اس تقلهتا سارة 

 سالهتا



ن هذا الرجل الرائع اذلى اكن  -

 بعك ابلهلكوبرت؟يت 

 جاك تويسيند

 اهذا لك ماختربيىن به ...امسه؟ -

لقد... لقد فعلت حامقة واحببته 

 ايجان 

 هل هو بشع لهذه ادلرجة؟



ال مر فقط هو ان... جاك  

 يس تحق الافضل 

 

لتحميل مزيد من الرواايت  

 احلرصية زوروا موقع مكتبة رواية 

www.riwaya.ga 

 الفصل احلادى عرش

 

http://www.riwaya.ga/


بعد ما تركتا جاك بقليل قررت 

جان وسارة التوقف عىل جانىب 

الطريق للزنهة استيقظت جيىن 

 لتناول طعاهما 

 قالت سارة

الداع  للعجةل لقد حلقت ىب 

 املشألك الىت كنت اهرب مهنا 



حصحت لها جان مل تلحق بك 

النك اصال مل ترتكهيا ومع ذال 

الزلت ارى امال ابملوضوع 

 منتدايت ليالس

 جيىن بوهجها احلزين   قالت

 اان جائعة -

اعطهتا سارة شطرية وكوب حليب 

 مث اس تدارت لصديقهتا



 ماذا سأ فعل الان؟

وضعت جان شطريهتا وتنفست 

بعمق كام لو اكنت تفكر ىف حني 

 ان سارة اكنت تنتظر اجابهتا 

ليس دلى حال كل اهنا حياتك  -

ايسارة وانت الوحيدة القادرة عىل 

 العثور عىل اجابة 



عرف هذا جيدا صدقيىن لقد ا

حاولت لكن ماذا س تفعلني لو 

 كنىت ماكىن ؟

ايه حس نا..كنت سأ برهن عىل  -

جشاعىت حمكىت حساسيىت 

 واس تغلها ىف فعل ماأ ريد

 امسكت شطريهتا واضافت

 وانت ايسارةماذلى يسعدك؟



 ردت دون تردد انه جاك

 لقد اجبت عىل سؤاكل بنفسك

 اود ان يكون الامر هبذه السهوةل

 قالت جيىن

 أ ك أ ك؟

نعم تس تطعني ان تعطهيا شئ 

تأ لكه وقلبت حمتوايت طعام 

 الالكب ىف طبق واعطته جليىن



 لكن جيىن رفضت الامساك به 

 قالت الصغرية وىه هتز كتفها 

 الك أ ك الكبري 

احست سارة بغصة ىف حلقها لقد 

جتاهلت صوت قلهبا عندما 

رفضت جاك والان جيىن ىه  

 الاخرى تعاىن فقده

 لت قا



جاك ىف مزنهل انه يعيش هناك  

واان وانت نعيش ىف مزنلنا اان 

وانت نكون عائةل وجاك ليس  

جزء من عائلتنا انه صديق انت 

التس تطعني رؤية صديقك ىف لك 

 وقت تريدين 

عضت جيىن شفهتا واشارت 

 ابصبعها اىل سارة مث اىل نفسها



 هكذا ايجيىن اان وانت عائةل

حترض اس تدارت جيىن وراحت 

اقالهما وكراسة الرمس واملت  

 سارة ان تكون قد فهمهتا

 قالت جلان 

اننا مل نتحدث سوى عىن حىت  -

 الان اخربيىن كيف حاكل ؟



بيامن الس يداتن تتحداثن راحت 

جيىن ترمس شيئا ىف كراس هتا 

وعندما انهتت قدمت الكراسة  

لوادلهتا الىت ذهلت عندما رات  

لؤها فهيا مزنال كبريا حوهل حديقة مت

الازهار وثالثة اشخاص 

متشابىك الايدى سارة جيىن 

 وجاك



قالت جيىن بوضوح حىت اذهلت 

 وادلهتا 

 عائةل 

ارتعشت يد سارة وىه تتأ مل 

الرمس وراحت اذلكرايت تتابع ىف 

عقلهاجاك وهو يقص العشب 

يرمم ادلرجات وهو يتأ رج مع 

 جيىن ويضحك معها



لقد قال لها انه يريد ان حيهبا 

وحيمهيا ىف حني انه فعل ذاكل 

ابلفعل لكهنا مل تبرصه ىف حينه 

لقد اصبح عضو من العائةل دون 

ان تدرى وهو يغمرها حببه  

 وحنانه 

قالت وىه تقبل ابنهتا ومتها ىف 

 حنان 



 نعم اي حبيبىت حنن عائةل الان 

هنضت جان وراحت توضب 

 ادوات الزنهة  

 هذا يعىن ماأ ظنه ؟ سأ لهتا هل

نعم ايجان اعيدينا اىل مزنلنا من 

 فضكل 

اكن جاك يتأ مل سامءالفجر من 

انفذةجحرته لقد مر يومان من  



لقائه بسارة واعرتافه لها ابحلبوبق  

 ان توحض هل س باب رفضها

الق  نظرة عىل التلفون مث عرب  

احلجرة وطلهبا مث غرب رأ يه هل  

عادت؟ لكن ال اهنا حباجة للوقت 

نعم الوقتوس ينهتى  هبا الامر 

الدراك احلقيقة راح جيلس عىل  



فراشهكيف هل ان يتحمل 

 الانتظار

دق جرس الباب ونظر اىل 

ساعهتليجدها التاسعة من عساه 

 يزوره ىف هذه الساعة؟

ارسع ابلزنول قال وهو يفتح ابب 

 ادلخول 

 نعم؟-



اكنت سارة تقف عىل اخر  

درجات السمل ترتدى الثوب  

فيه ىف احلديقة  اذلى راءها

وتبتسم ىف روعة تسأ ل جاك ان  

 اكن حيمل 

 سارة؟

 احس ك نه اصيب ابلشلل 

 هل اس تطيع ادلخول؟



فتح لها الباب عىل مرصعيه 

ودعاها لدلخول واش مت عطرها 

 وىه متر

اكنت تعرف املزنل فتبعته احس 

جاك ان القاعة ارشقت عند 

 حضورها

اعلنت وىه تقف ىف وسط 

 الصاةل 



ل ان اقول هذا ليس من السه

 ايجاك 

 هل هل ..اس تطيع مساعدتك؟

جيىن ىف املزنل مع صديقىت جان 

مارك اننا متعارفان منذ ميالد  

 جيىن اكنت جارىت ىف برمنجهام 

 يبدو ان احلديث عن جان يرحيها 



لقد اتصلت هبا عندما ..اردت  -

الابتعاد لقد كنت حباجة اىل  

حياة خمططة جيدا مع جيىن هنا 

 احهبا كثرياانىن 

 اان ايضا احهبا

 قالت وىه ختفض نظرها



اعرف هذا بعد ان تركتىن  

ابلطائرة حاولت ن اقنع نفىس اىن 

 كنت حمقة ىف رفىض كل 

وكنت خمطئة ىف لك شئ لقد 

برهنت ىل حبك مئات املرات  

من قبل وحبك جليىن ايضا لقد 

اتيت الىن اظن .. ل نىن اعتقد 



ان لنا مس تقبال معا منتدايت  

 السلي

اغلق جاك عيناه واخذ يرتعش  

 من السعادة 

هل قلت كل من قبل اىن   -

 احبك ايجاك؟

 ابدا

 اعتقد انه حان الوقت لقولها



 اقرتبت منه وامسكت بيديه 

 احبك ايجاك توسيند

 مامن امراءة قالهتا ىل من قبل

 حقا؟

صدقيىن لقد قلنا اش ياء مثل انىن 

 ارقص جيدا واىن

قالت سارة وىه تضع اصبعها 

 عىل شفتيه 



مصتا منذ الان اان الىت س تقدم 

 كل اجملامالت

 منذالان؟ 

نعم س نكون عائةل لقد علمتىن  

جيىن هذا عندما رمستنا حنن 

 الثالثة امام مزنل مجيل

هل انت واثقة من ان هذه 

 رغبتك ؟ واثقة متاما؟



قلىب اكن يعرف هذا دامئا انه 

 عقىل اذلى اكن يرفض الترصف 

سؤال معينا اذا طرحت عليك 

 مفاذا س تكون اجابتك؟

 نعم ايجاك

القت بنفسها بني ذراعيه مك اصبح 

 لك شئ سهال وواحضا 

 احبك ايسارة



واان ايضا احبك ايجاك وسأ حبك 

دامئا كيف اس تطيع العيش بدونك 

 ايحىب ايبطىل

استيقظت سارة صباح اليوم 

التاىل ومتطت ىف سعادة لقد تأ خر 

 الوقت

 جاك -

 ان ماراته قطع انفاسها 



اكن الفراش مغط  ابلزهور 

 واملنضدة والنافذة ايضا

قال جاك وهو يدخل احلجرة 

حامال صينية هبا قطعىت كروسان 

 ابملرىب وزهرية 

 صباح اخلري ايسارة

 قالت وىه تفتح هل ذراعهيا

 لك هذا من اجىل  -



 لك شئ كل حبيبىت  -

 انك تشعرىن ك نىن امرية 

الامري منذ  سأ قوم دامئا بدور

 اليوم

 وضع الصينية عىل الفراش وقبلها 

امم هذا ماكنت ارغبه دامئا   -

افطار ورجل مثكل ومرىب 

 الفراوةل



عندما تناوال الافطار اكن الوقت 

ظهرا اعاد جاك سارة اىل بيهتا 

 وعاد اىل مكتبه 

ارادت جويندولني ان تلق  تعليقا 

ساخرالكهنا عدلت عن ذاكل 

رشق عندما رأ ت وهجه امل 

 بالبتسامة واكتفت بالبتسام

 معت صباحا ايجويندولني 



 معت صباحا 

نظرت ىف ساعهتا مث صبت  

 لنفسها قدحا من القهوة

 واان؟ -

عندما رايت وهجك املرشق اليوم 

احسست انك لست حباجة اىل 

 القهوة



ان لك مااحتاجه هذا الصباح   -

 هو قدح قهوة

 الصباح اهنا الواخدة ظهرا

 قال جاك

ندرس معا امناط الزواج  البد ان 

 الان 

 تأ ملته جويندلني للحظات 

 قالت جفاءة



ان حريصة عىل ان اكون فتاة 

 الرشف 

برشط ان تعديىن ان توفرى 

 تعليقاتك عن مدعوى

راح ينظر لك مهنام اىل الاخر 

كصدقني قدميني تطفو بيهنام 

 اللكامت 

 اان سعيدة من اجكل اي جاك



 اعرف ايجويندولني

 ابتسامة تأ مر مث اهدته 

جويندولني هل تعتقدين ان  -

الرشكة لن تتدهور احوالها اذا 

ماتغيبت بضعة اايم ىك اساعد 

 سارة ىف الاعداد للحفل؟

 قالت متجهة اىل الباب 

 ال تقلق ايجاك



ابتسم جاك ان حياته تتخذ جمرى 

جديد لك يوم احىل من اذلى 

 يس بقه

متت اقامة احلفل ىف حديقة مزنل  

ارتدت جويندولني ثواب رائعا جاك 

وراحت هتندم ثوىب سارة وجيىن 

 ىف احد الغرف 

 صاحت 



 تبدوان مكالكني

قالت وىه تعدل طية ىف ثوهبا 

 وتتذكر نصاحئ البائعة

هكذا جيب ان ينادينا جاك   -

 مالاكه

مل تشعر سارة بأ ى قلق ومل تعد 

ىف حاجة للربهنة عىل فطنهتا 

وحساسيهتا مع جاك كام نصحهتا 



ن لقد اعطاها جاك اكرث من جا

 حبه لقد منحها حرية جديدة 

 قالت 

انىن سعيدة للغاية حىت اىن اشعر 

 واكىن احمل 

 اقرتحت جويندولني مبتسمة



عندما حتلمني حاوىل ان تتخيىل 

ان وزىن عرشة كيلو جرمات 

 اليوم

وصلت اىل مسامعهام اصوات 

املوس يق  وارسعت سارة اىل 

ها  النافذة لرتى احلديقة يغمر 

الكثري من املدعوين امتدت  

جسادة بيضاء تؤدى اىل املذحب 



حيث يقف جاك ىف انتظار 

 الزهور 

 جاك زوهجا وحبيهبا وبطلها

 مالت عىل جيىن 

 لقد حان وقت اذلهاب جيىن

 نذهب أ ك؟

نعم حبيبىت س نذهب اىل جاك  

 ونكون عائةل



 قالت جيىن وىه حترك فس تاهنا

 حس نا حس نا حس نا

و هادئا ملح جاك سارة هل يبد

 ؟هل بدلته السموكن انيقة؟

لقد اراد ان يضحك من نفسه انه 

ىف الاربعني من معره ويبدو 

 مرتباك كام لو اكن وملرة يزتوج

 ادم ىف انتظار حواء



رأ ى سارة هتبط درجات املدخل  

ىف ثوهبا الابيض وتتقدم انحيته 

وسط انغام املوس يق  الىت 

اختلطت بزقزقة العصافريىف ذاكل 

لرائع كمت جاك انفاسه مك ىه الهنار ا

 مجيةل 



ترسب شعاع من الشمس بني 

اوراق الشجر ليغمر وجه جاك  

 احاطته املباركة والهبجة

رأ ى سارة تغمز بعيهنا وحتركت 

 شفتاه لكنه مل ينطق بلكمة 

 قالت سارة ىف هبجة

 اه اي بطىل



وعرف جاك انه س يقوم هبذا 

 ادلور اىل الابد 
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قالت جويندولني وىه تمتسك 

 بذراع جاك عندما مر من اماهما 

س هتكل هذه السجادة ملاذا  -

 التفعل مثل ابىق الرجال؟ 

 تقرأ  كتااب او تدخن س يجارة

قال جاك اان ال ادخن ولق قرأ ت 

 لك الكتب ىف ا لسوق



جلس جبوار جويندولني عىل  

 الاريكة ومرر شعره

لو مل ترس الامور عىل مايرام لو 

 شئ لسارةحدث 

 ماذا فعلت؟ 

 ربتت جويندولني عىل يده برفق  



لقد فعلت مثل ما يفعل مجيع  -

الرجال ىف هذه البدلة ... اوه 

 ايجاك انك تفقدىن عقىل

 حضك جاك

 هل اان صعب لهذه ادلرجة؟

وأ سوء ىف املرة القادمة الىت   -

تنتظر فهيا قدوم طفل كل 

 التتصل ىب



ستشعرين ابلغرية لو مل افعل 

 اعرتىف 

دخل ادلكتور ريناداتىل صاةل 

 الانتظار ىف هذه اللحظة 

جاك اهنا مس تعدة تس تطيع ان  -

 تأ ىت الان 

هنض جاك وضغطت جويندولني 

 عىل يده



 جاك حظ سعيد -

اكنت سارة تنتظره وعىل وهجها 

عالمات السعادة والامل وبطهنا 

 منتفخ اببهنام

 امسكت بيده

 جاك -

عائةل لك اننا معا ايسارة اننا فريق 

 شئ س يكون عىل مايرام



 اان لست قلقة

 وابتسمت هل

 وأ نت؟

لقد قىض ساعات ىف اهنيار 

يتخيل اسوء الاش ياء لسارة 

 والطفل

 قال اكذاب

 الك ان لست قلقا



مثلام تقول جيىن حس نا حس نا 

 اوه

 هل تتأ ملني؟ 

 قالت اكذبة

الك لكىن اعتقد ان الطفل حياول 

 ان يقول شئ

حظة  وصل الطبيب ىف هذه الل

 وضغط عىل بطن سارة مث اعلن 



 لقد حان الوقت -

امسك جاك بيدها اىل اخر حلظة 

وراح يتأ مل ىف انهبار ذاكل 

املولود اجلديد اذلى اىت اىل العامل  

 لينضم الهيم 

 قال الكتور ممساك ابلطفل

 انه ودل ودل رائع

 قالت سارة بطل اخر 



قدم الطبيب اىل جاك اذلى مل  

السعادة يس تطيع ان حيبس دموع 

ىف هذه اللحظة اراد ان يقول  

 لودله ان الابطال حيق هلم الباكء 

 بعد مرور ثالثني عاما

 ىف جامعة فانديريلت 

عربت سارة وجاك حرم اجلامعة 

وسط الزحام والضحاكت املتعالية 



التقليد الشائع اذلى يمتلك عام 

 لتوزيع الشهادات 

 سأ لته سارة 

هل مر وقت طويل عىل ذاكل 

 تبعتىن فيه ابلهليكوبرت اليوم اذلى

 ال اعتقد هذا -

اراد جاك ان يس تفيد من هذه 

اللحظة ىف تأ مل وجه سارة حتت 



اشعة الشمس مايزال شعرها 

اشقر انعام وماتزال ترجع شعرها 

للوراء عندما تقلق وعيناها هلام 

 نفس السحر عليه

 اضاف مبتسام

اىن احبك اليوم اكرث من ذاكل 

 اليوم

 بطىل وس تظل دامئاوانت التزال 



تشابكت ايدهام واجتها اىل مقاعد 

الاابء وبدأ  املتخرجون يظهرون  

 الواحد تلو الاخر

 سأ لته سارة  

 هل رأ يته؟ 

ملح جوش وادلته وراح يرفع يده 

 عالمة الانتصار



قال جاك وهو يلوح بيده ليح  

 ابنته 

 الك لكىن اراها 

ابتسمت فكتوراي عندما حملت 

 وادلها ومشت ىف الصف ىف

 وقار



اختار وليام هذه اللحظة ليندس  

وسط امجلع ويلحق بكرىس جبوار 

 وادليه

 قال 

 اسف لتأ خرى 

عندما يبتسم كام يفعل الان 

بعينيه اخلرضوان وشعره الاشقر 



يغفر هل وادلاه لك شئ انه ابهنم 

 الاصغر والاكرث دالال من امجليع

 صعد رائيس اجلامعة عىل املنصة 

 اعلن وهو يبتسم للحارضين

خطيبنا اليوم س يدة فنانه -

مشهورة امينة رس ملكة اجنلرتا  

لقد رمست اعظم الاعامل وبرمغ 

اهنا ودلت بنوع من الاعاقة  



افلحت مبساندة من حولها ان جتد 

طريق النجاح اثنان من بني 

اخوهتا احدهام طبيب والاخرى  

حمامية يتسلامن شهادتهيام اليوم 

اسأ لمك س يادىت سادىت ان  

  توسيندتس تقبلوا جيىن

هنض امجليع وراحو يصفقوا ىف 

حرارة واعتلت جيىن املنصة ىف 



وقار تقدمت جيىن اىل مكرب 

الصوت وشعرها الاشقر كهاةل 

 ضوء حول وهجها

اعلنت س تكون لكامىت بس يطة 

 وس تنبع من قلىب

اكن صوهتا واحضا ىف نس مي ذاكل 

الهنار فقط بعض الرتددات الىت 



اوقفت جيىن لتذكرها اهنا ليست  

 الكخرايت 

احرصو عىل النجاح وامعلوا هل  -

همام اكن معىن هذه اللكمة عندمك  

فهى  موجودة ىف متناولمك اذا كنمت 

ترغبون ابلنجاح امعلوا جبد 

ومشقة انه ىف متناولمك وهو 



هدفمك اذا اكن دليمك تشجيع 

 وحب من حولمك

مصتت قليال مث نظرت اىل سارة 

 وجاك و وليام

 قالت بصوت همزت

الوقت لتحبو ل نه بدون خذو لك 

 احلب اليعىن اجلا شيئا



تركتالكربوراحت جتلس وسط 

عاصفة من التصفيق اغروقت  

اعني سارة وجاك ابدلمع حىت 

وليام مل يس تطع الس يطرة عىل 

 مشاعره

وزع رئيس اجلامعة الشهادات 

عىل املتخرجني واحاط جيىن 

الكثري من الناس حىت ان وادلهيا 



ام للحاق اكن علهيام انتظار دوره

 هبا

قالت فكتوراي وىه تربت عىل  

 كتف وليام

 دورك املرة القادمة ايبطل

 قال جوش

نعم امامك بعض ادلرجات 

 لتجتازها



 ماما -

اس تدار جاك وسارة ىف نفس 

اللحظة عندما مسعا هذا الصوت 

 املالئىك

ليواهجا جيىن ىف ثوهبا الابيض 

وتذكرها جاك وىه صغرية تتناول 

وادلهتا ىف احلديقة الشاى مع 

 مزنهلام



 اباب -

 والقت بنفسها بني ذراعيه 

 احبك اكرث من اى شئيا اباب -

تبادل سارة وجاك نظرة مليئة 

 . ابحلب واحلنان
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