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اكن نك مونتجمرى هو 

اذلى هيب النقاذ داين 

 ديفريو منذ طفولهتام

ولكن داىن تتساءل امل 

تذهب اكرث مما جيب حني  

ىف منتصف الليل تظهر هل 

وهو مهنمك ىف موعد مثري 

 مع فاتنة محراء الشعر؟



هل س يغفر لها صديقها 

الوس مي ذكل ؟انه مل يبد  

 عليه الرسور حني راها

ومل تتوقع داىن ان تقودهام 

هذه املغامرة للعمل ىه 

ونك مع الاس تخبارات 

املركزية _او ان يكون 

علهيام ان يظهرا كخطيبني 



سعيدين ليوقعا ابحد 

 جلواسيس ؟ا

ورمغ اهنا تعمل احلقيقة فان 

تظاهرهام بدا الهلهيام 

 وللناس حقيقيا متاما 

وتطورت ملسات نك 

الاخوية اىل غرام وقبالت 

حارة ...ااكن هذا متثيال 



منه؟ام ان وقوعهام ىف غرام 

بعضهام ..من شانه ان يفسد 

 ما بيهنام من صداقة ؟؟

لتحميل مزيد من الرواايت  

وقع مكتبة احلرصية زوروا م

 رواية 

www.riwaya.ga 

 

http://www.riwaya.ga/


 

 الفصل الاول

صب نك مونتجمرى اكسني 

,وابتسم لنفسه توقعا ملا 

 س يحدث بعد ذكل

فقد اكنت ليتيتيا لنك 

احدى جنامت هوليود ىف  

انتظاره ,جالسة عىل 



الاريكة ىف شقته الانيقة 

,وىه الىت اكن يطاردها 

 منذ عام

اكن قد تعرف الهيا منذ عام 

حني دعى اىل لوس 

اجنلوس لتوقيع عقد 

مرسحيته انتصار االتنني 

اول جناح هل عىل مرسح 



برودواى وتطلب الامر  

عدة سفرايت بني مسكنه  

ىف كونكتكت والساحل 

 الغرىب قبل التوقيع

وىف لك مرة اكن يزور فهيا 

اكليفورنيا ,اكن حيرص عىل 

رؤية ليتيتيا مرة عىل الغداء  

ومرة عىل العشاء واكن يتبع 



معها نظاما وضعه مبهارة 

ليحرضها لزايرته ىف مسكنه  

 ىف الرشق 

واكنت الفرصة ىف مناس بة 

افتتاح مرسحيته عىل 

مرسح برودواى فطلب 

مهنا ان تصاحبه ىف ليةل  



احلفةل الىت   الافتتاح وىف

 س تقام بعدها

ووافقت ليتيتيا واس تقلت 

 الطائرة اىل نيويورك 

وبعد ثالثة اايم من النجاح 

املنقطع النظري كام اشاد 

بذكل النقادقبلت ان اتىت 



معه لقضاء عطةل هناية 

 الاس بوع

اكن نك ال يفتا يذكر نفسه 

ابن لك ذكل حقيقى ,بعد 

س نوات عديدة من الكتابة  

,ومرات الحتىص من 

الرفض ,اصبح خشصا 

يبحث عنه يكرر لك 



حديث يفىض به ,لك حركة 

هل تثري موجة من 

الافرتاضات ىف امعدة 

 الانباء الصحفية

واذا اكن ىف اماكنه ان  

يس تغىن عن الاحتفاالت 

كتاابته  فان هذا الاعرتاف ب 

 اكن البلسم احلقيقى لروحه 



واس تدار متجها اىل حيث 

جتلس ليتيتيا حامال معه 

الرشاب ,جماهدا ان خيفى 

انفعاهل,ايالهىى ,لمك ىه فاتنة 

شعرها امللهتب ابمحلرة حييط 

بوهجها وينسدل عىل كتفهيا 

كهاةل من النريان وعيناها 



اخلرضاوان املغريتان تنظران 

 اليه ىف ابتسام 

 الاريكة جبوارها وغاص ىف

 ,مادا الهيا احدى الاكسني

وقالت هل بصوت فيه حبة 

 :شكرا

 اما هو فابتسم 



_لمك اان سعيدة ابن 

دعوتىن اىل هنا ان كل 

شهرة كبرية ىف حبك للعزةل  

وانه لرشف ىل ان ترتاجع 

 عن هذه الصفة واان معك

ورشف رشفة من اكسه 

وقال : واان مقدر فهمك 

 ملشاعرى 



يد صدقىن اي _اوه ابلتاك 

نىك انىن افهمها جيدا اىن 

اختيل احياان ان روحينا 

 ليست ملاك لنا

راقهبا وىه ترشف رشفة 

من اكسها مث تلعق شفتهيا 

املبلةل تذلذا وتطلعت 



حوالهيا :هل تعيش هنا من  

 مدة طويةل ؟

 منذ ثالث س نوات

_ماكن مجيل حقا ,هل 

عشت طوال معرك ىف 

 كونكتكت

ال لقد عشت ىف نيو 

 منذ مودلى اىل بدء جرىس



ادلراسةاجلامعية ىف بدلة 

تسمى تينك وال تزال 

 وادلىت تعيش هناك

_اى انك عىل مسافة 

تس تطيع معها زايرهتا 

 بسهوةل 

وطافت بذاكرته ذكرايت  

اجلريان والطفوةل ,ملاذا لكام 



جال بذهنه ىف املاىض 

برزت صورة داىن ىف 

خميلته ؟ملاذا التقبع ىف 

ا املاىض , حيث ماكهن

 الطبيعى 

دانييل ديفريو امس اكرث 

وقعا من صورهتا اكنت 

تكدر صفو طفولته وىه 



التفتا تالحقه كجرو صغري 

,طالبة ان تلعب معه ,لقد 

اكنت اصغر منه خبمس 

 س نوات

اكن وادلهام من اعز 

الاصدقاء واكنت جريهتام 

منة من هللا ولكن نك 

اكنت تراوده ىف بعض 



الاحيان الرغبة ىف ان  

ام عديد من يفصل بيهن

 الوالايت

مل يكن ذكل يعىن ان داىن  

اكنت عىل ادلوام متثل 

ازعاجا هل الامر لكه يمكن 

ىف صغر س هنا ابلنس بة هل 



ففرق السن بيهنام ال يسمح 

 بعالقة زماةل جتمع بيهنام

اكنت ال تفتا تالحقه بصورة 

تسب هل احلرج , وخسرية  

الزمالء وحني اكن ينفجر 

ىل ىف وهجها اكنت تنرصف ا

بيهتا منفجرة ىف الباكء,فيرض 

اىل اللحاق هبا جراي 



ليطيب خاطرها فتعود 

 ملتابعته

اكنت داىن جزءا من ماضيه 

اكنت اجلزء البعيد منه, انه 

مل يرها منذ عدة س نوات 

فهىى قد حرضت افتتاح 

اول عرض هل عىل ما يتذكر 

 جيدا



اكنت الشخصية النسائية  

الاساس ية بني مدعويه 

ارضين اجعب هبا لك احل 

 ملرهحا وخفة روهحا

وتنبه اىل ما يفعهل بعد لك 

ما خططه هاىه ذى ليتيتيا  

لنك ىف مسكنه وعقهل 

شارد ىف عروس ذكرايت  



طفولته دانييل ديفريو 

 ايالهىى البد انه قد فقد عقهل

مد يده فتناول الاكس من 

يدها ووضع الاكسني عىل 

املنضدة امامه ونظرت اليه  

 مبتسمة وجشعته ابتسامهتا

ودق قلبه بعنف ومال 

 جتاهها



 ودق اجلرس

فتقلص مفه ىف غيظ وقرر 

 جتاهل امر الباب

واصل اجلرس رنينه رنينا 

متواصال انفد الصرب ينذر 

الا يتوقف مث صاحب ذكل 

 قرعات متقطعة 



ورفع نك ذراعه من فوق 

كتف رفيقته ابمتعاض 

ومهست :يبدو ان الامر  

 عاجل 

عىل ان ارد بنفىس فقد 

مديرة املزنل اجازة اعطيت 

وابتسم لها :همام اكن الطارق 

 فسوف اختلص منه 



 _واان ىف انتظارك

وابتسم واجته حنو الباب 

همام اكن الطارق فالبد ان 

 دليه سببا وجهيا الرصاره

واخذ يمتمت ببعض الفاظ 

الس باب املالوفة لهذا  

الامحق اذلى ال يرفع يده 

عن اجلرس وفتح الباب  



: ما  بعنفوهو يصيح غاضبا

 هذا اذلى ......

اكنت تقف امام الباب فتاة 

ضئيةل احلجم حتملق فيه  

بعينني ملؤهام الرجاء يهتدل 

شعرها الاشعث حول 

اذنهيا ووهجهاوترتدى سويرت 

فضفاضا,حمىل برمس عىل 



صدره وبنطلون جيزن 

 مقطوعا فوق احدى ركبتهيا

وقبل ان يلفظ بلكمه القت  

بنفسها عليه واحاطت  

ا ودفنت  خرصه بذراعهي

 وهجها ىف صدره

اوه ..شكرا للرب ان 

وجدتك اي نيك لقد كنت 



قد يئست ومل اكن ادرى  

اين اذهب ,ان الرشطة ىف 

اعقاىب,وال اس تطيع التفكري  

 ارجو ان تساعدىن

واكنت يده التزال ممسكة 

بقبضة الباب,حيملق ىف  

مدخل الشقة متجازوزا 

ببرصه تكل امللقاة عىل 



قد صدره يشعر كام لو اكن 

 صدم بس يارة نقل

 

اان اسف النت عامل يقطع 

واان عيان ومحوت الانم 

 بكره ان شاء هللا امكل

 

 



شكرا جدا ليمك مجيعا واان 

اسف عىل التاخري النت  

فصل ومعذبىن شوى 

 اليومني دول وادى تمكةل 

 

_داىن ماذا تفعلني هنا 

حبق السامء؟ مااذلى حيدث 

 ؟ وملاذا يتعقبك البوليس ؟ 



ىف املدخل  وعاد حيملق

 الفارغ مث اغلق الباب

_ارجوك ساعدىن اي 

نيك,فاان لست ادرى ماذا  

 افعل

وتهند قائال :هال تركتىن لن  

افهم شيئا وانت تتحدثني ىف 

 مقيىص 



واخذت ختفف من 

اعتصارها خلرصه تدرجييا مث 

نظرت هل :ارجوك الا 

تغضب مىن اي نيك ,فاان 

بلك امانة ال ادرى اىل اين 

اذهب,حيامن رصخ ىف 

حارس الامن ,فقدت 

اعصاىب وارسعت راكضة 



ومتكنت من مغادرة املصنع 

,ولكىن وجدت الرشطة  

تطاردىن,ومل امتكن من 

التوقف الرشح هلم مث  

تسكن عىل  تذكرت انك 

بعد عدة كيلو مرتات شامل 

 املصنع وذلا فقد ...



_واو _واو دقيقة فلست 

اس تطيع ان افهم شيئا مما 

تقولني مث ان معى ضيفة 

,فانرصىف الان وتعاىل يوم 

 االثنني فلعلىن اس تطيع ...

_االثنني ولكنه بعيد فاليوم 

هو امجلعة وال اجرؤ ان  

اعود اىل مسكىن ,ماذا لو 



قد التقط رمق اكن البوليس 

س يارىت ؟قد اجدمه ىف 

 انتظارى

_اللعنة داىن ماذا تريدين  

 مىن ؟

وخفضت نظرها اىل طرف 

حذاهئا اخلفيف الباىل :كنت 

اتصور ان اختىبء دليك 



فرتة عطةل الاس بوع ,فلن 

يتصور احد اىن هنا .رمبا 

حبلول االثنني اكون قد 

دبرت امر عودىت اىل 

العمل واكن شيئا مل حيدث , 

 ..او 

_لن تبقى هنا هذا قرار 

 هناىئ



وبدا هل واكهنا تتضاءل امامه 

اليدرى كيف فعل ذكل 

ولكنه اكن يكره ذكل مهنا 

واستشاط غضبا حني 

جفرت فيه الشعور ابذلنب 

فانفجر فهيا قائال: ملاذا 

ترتدين مثل هذا ؟ اكنك 

 ابنة اثنىت عرش عاما



واكن هذا حق ف السويرت 

الفضفاض والوجه اخلاىل 

املساحيق والشعر من 

املنسدل املقصوص القصري 

والعينان السوداوان 

الواسعتان لك هذا ميكن ان  

جيعلها تؤخذ خطا عىل اهنا 

طفةل ..ملاذا ال تكرب ىف 



السن كلك فتيات العامرة 

السكنية ؟اهنا بصعوبة 

اس تطاعت الوصول اىل 

مخسة اقدام حيامن توقفت 

 عن المنو

_هل هذه الشابة صديقة 

 ىك ؟كل اي ني



وجتمد نك حلظة قبل ان 

يس تدير لينظر اىل ليتيتيا  

اكنت واقفة حتت القوس 

الفاصل بني املكتب وغرفة  

مكتبه تنظر اليه ىف اغراء 

وعاد ينظر اىل داىن ياكد 

ينفجر فهيا . ورات ذكل 

عىل تعبريات وهجه وبسبب 



افتقارها اىل جسد وافر 

التكوين اكنت داىن تشعر 

ا دامئا ابهنا اقل من س هن

فاخذت حتملق ىف ليتيتيا 

بنفس الرهبه الىت ينظر هبا 

طفل اىل خشص عرفه من  

 شاشة السيامن  



وادارت برصها ببطء اىل 

نك : مل اكن اعمل انك تعرف 

 ليتيتيا لنك

واكنت تتحدث من بني 

انفاسها برباءة طفولية 

جعلت نك يود لو لطمها 

عىل ردفها, انه يعمل جيدا 

اىل اى درجة تس هتوهيا 



الاس تعراضات او 

املش تغلون هبا وخطت  

داىن جتاهها وقالت : 

ولكنك امجل ىف احلقيقة 

 بكثري 

وحسرت ابتسامة ليتيتيا الك  

من داىن ونك : شكرا 



مث  عزيزىت انك لطيفة جدا 

 محلقت ىف نك

ملاذا ال تعرفىن بصديقتك 

 الصغرية ؟

قال وهو يكز عىل اس نانه 

:هذه دانييل ديفريو ,عائلتينا  

 مرتبطان بصداقة وطيدة



ومدت ليتيتيا يدها : 

سعيدة بلقائك اي دانييل لك 

صديق لنك هو صديق ىل 

وحاول نك الا يتاثر هبذا 

 القول ادلارج

وتقبلت داىن اليد املمدودة 

 لها مبا تس تحقه من تنازال

 تبجيل



وسالهتا ليتيتيا ابرحيية : هل 

 س تصاحبيننا ؟

 ورد نك حبزم : الك

وحني نظرت هل املرااتن ىف 

دهشة اضاف برسعة :اه 

اهنا ف الواقع اكنت متر  

 ابلقرب من هنا و ...



ان اىم اكنت اتمل ان 

تسمح ىل ابلبقاء هنا اذ اهنا 

اضطرت اىل اذلهاب اىل 

 املدينة جفاة

وملا اكن نك يعمل ان داىن ال  

تعيش مع اهلها طوال 

الاعوام الس بعة املاضية 

فقد استشاط غضبا لهذه 



الكذبة الصارخة وصاح هبا : 

 داىن 

وانفجرت ليتيتيا ضاحكة 

:هل يعهد اليك كثريا مبهمة  

 جمالسة الاطفال ؟

_اعتقد ان داىن ال تقصد 

.... 



_اعدك اي نك الا اسبب  

كل اى ازعاج , سوف 

عد اىل الاعىل واذهب  اص

اىل الفراش عىل الفور انكام 

 لن تشعرا بوجودى

وقالت ليتيتيا تثريه :نىك 

جيب الا يستبد بك 

الغضب هكذا ,والا 



اعطيهتا انطباعا اهنا غري 

مرغوبة , ونظرت اىل 

ساعهتا واضافت :اان ىف 

الواقع جيب ان انرصف فمل 

 اكن اعرف مك الساعة الان 

 _ولكن.... 

ىل س يارة _هال طلبت 

اجرة ؟اكن بودى ان ابقى 



معك ولكن من الواحض انه 

س يكون دليك ما يشغكل 

 طوال عطةل الاس بوع

_ليتيتيا انك غري فامهه ان 

 داىن ...

وقطعت داىن ما اكن ينوى 

قوهل ابن القت بنفسها عىل 

صدره وانفجرت ابكية , 



وهمام اكن ما ينوى قوهل 

,فان هذه احلركة من داىن  

ان تقنع  اكن من شاهنا

ليتيتيا انه وحش بال 

مشاعر فنظر اىل صاحبة 

الشعر الامحر وقال بعد ان 

اسقط ىف يده : اىل اين 

 انت ذاهبة ؟ 



فهزت كتفهيا وقالت :اىل 

املدينة ,فاان متاكدة من اىن 

ساجد ماكان اوى اليه او  

رمبا اس تاجر س يارة تقلىن 

 اىل نيويورك

تناول سامعة الهاتف وداىن 

ب عىل صدره ال تزال تنتح

واجرى ماكملة مث وضع 



السامعة وهو يفكر ىف  

احامتل وس يةل للقتل ال 

 تصل الهيا يد القانون

ايهللا لمك يود لو انه خينق 

 داىن بلكتا يديه 

ومتمت : اصعدى اىل اعىل 

وتركته ورسعان ما ادرك  

ان دموعها مل تكن مزيفة  



فقد اكن مقيصه مبلال, كام 

الحظ اهنا ترجتف لقد 

زعة ابلفعل ,برصف اكنت ف

النظر عن اى ىشء اخر  

 اكنت تدبره

وهرعت داىن اىل السمل 

ادلاخىل , وقالت لها ليتيتيا  

:اكن مجيال ان اقابكل اي 



داىن ,رمبا اراك مرة اخرى 

,فهزت داىن راسها دون ان  

تلتفت الهيا قائةل :معت  

 مساءا

اكنت داىن ختىش الا جتد 

نك ىف مسكنه ,والان وقد 

يتيتيا علمت  وجدت دليه ل 

ابنه لن يغفر لها ابدا 



,وابتلعت شهقة باكء ,ان 

ليتيتيا لنك ىه جتس يد 

للمراة املثالية هل ,فهو متمي  

عىل ادلوام ابلطويالت 

الرش يقات ذوات الشعر 

الامحر ,بقدر ما تعى ذاكرهتا 

وال خيفى علهيا مدى ما 



قاساه نك ملالحقة ليتيتيا 

 والارتباط هبا 

وهاىه ذى قد افسدت 

عليه متعة ليلته وبيامن ىه 

تتطلع ف الغرف العلوية  

اخملصصة للنوم ,لتحدد اهيا 

ختتار القامهتا اخذت عىل  

نفسها ان تتحمل ما س يفعهل 



ردا عىل ذكل اهنا مل تقصد 

اطالقا ان تقحم نفسها عىل 

مغامراته العاطفية ولكن  

الامور تبدو دوما واكهنا 

تقصد ان تفسد عليه لك  

 الامور

ىل سبيل املثال من ذكل ع

,حني اكنت ف اخلامسة 



عرش من معره واتيح هل ان 

يصل اىل من اكن يصبو 

الهيا لك من اكن ىف جيهل  

ووجد عنده الشجاعة ان 

 يسالها الصحبة 

ماذا اكن امسها ؟ ....نعم 

جودى لقد سالها ان 

 تراقصه بعد مباراة كرة السةل 



واختارت داىن هذا الوقت 

ابذلات فوقعت من اعىل  

 املدرج واصيبت ىف قدهما 

حاول مسؤلوو املدرسة 

االتصال مبزنلها ولكن احدا  

مل يرد ومل يكن هناك غريه 

يولك اليه ان يوصلها اىل 



ا عىل املزنل ساملة وكام قصو 

 داىن بعد ذكل

حيامن عاد وجد ان حفةل 

الرقص قد اوشكت ان  

تنهتىى وان صيده المثني قد 

 وىل اىل غري رجعة 



وزجمرت داىن اذ اهنا تعمل 

اهنا مأ ساة حياته حىت دون 

 ان تقصد ذكل 

لقد اكن لها الاخ اذلى 

حرمت منه , ومن تلجا اليه  

 حيامن تسوء الامور اماهما

السيئة  وهاىه الظروف 

 جتمعهام مرة اخرىفجاة



وعادت اىل اول غرفة نوم 

عىل راس السمل ودخلهتا  

من الواحض اهنا الغرفة الىت  

خيصصها لضيوفه ومسعت 

نك ف املمر ونظرت 

فوجدته حيمل حقيبة صغرية 

اىل اخلارج وعلمت ان  



ليتيتيا اكنت تنوى البقاء 

 وقضاء العطةل معه

وادركت حينئذ اى جرم 

ان نك لن ارتكبته وكيف 

 يغفر لها  

مث جلست عىل حافة كرىس 

وجلست ختلع نعلهياجمهدة 

شاعرة بعد ان وصلت بر  



الامان بضعف شديد ىف 

 قواها بعد تكل املطاردة 

ونزعت عهنا السويرت اكشفة 

عن صدرها ,ومل يكن دلى 

داىن ما تنعم به الشاابت ىف 

مثل س هنا من تشكيالت 

جسدية ومل تكن تباىل وقد 

مسة والعرشين وصلت اخلا



مبا دلهيا او مبا ليس دلهيا من 

مقاييس جسدية جاملية 

حىت تصادف من ىه مثل  

ليتيتيا لنك ممن حصلن عىل 

لك ىشء املالمح اجلذابة 

والطول الفارع 

والتشكيالت اجلسدية 

 املمتازة 



وبعد ان خلعت بنطلوهنا 

اجليزن دخلت عارية القدمني  

اىل امحلام املتصل ابلغرفة 

ىف املرااي العديدة ,ومحلقت 

حىت ىف هذه السن تبدو 

مكراهقة ىف طريقها اىل 

النضج ,اكن جسدها 

متناسقا هذا حق ولكن  



ابلتاكيد ليست ابلىت تسبب  

 ازمة ىف املرور

وظلت فرتة طويةل حتت  

مياه ادلش, حتاول ان 

تغسل عن نفسها الاهجاد 

واتثري الرعب الذلين 

احتوايها اىل دقائق مضت 



ل نك عن ,البد ان يسا

 تفسري ومن حقه بلك اتكيد

ورجعت اىل ذاكرهتا اىل 

عدة اايم مضت لقد 

اخطات التقدير ىف جزئية  

 او اثنتني

ان الادراك بعد فوات 

الاوان يكون ىف منهتىى 



الوضوح عادة انه مل تدرك  

ىف الوقت املناسب ما 

تورطت فيه وحني ادركت 

اكن الوقت متاخرا البالغ 

 السلطات  

ابن نك لن وساورها شعور 

يقبل تربيراهتا فهذا شانه 

 دامئا 



 

اان ااتخرت جدااااااااا عىل  

الشغل واسف الن كتابىت 

بطيئة بس ادعو ربنا يصلح 

 حال النت وملا ارجع امكل 

 

  



لقد اكن دامئ التقريع لها عىل  

اندفاعها كام لو اكن دامئا  

 عىل حق

اهنا تذكر يوم تورط ىف  

خطبته لاكترين ..لقد 

دها ان تبني هل حاولت هج

الفتاة عىل حقيقهتا ,ولكن مل  

يكن ليس متع الهيا ,فقد اكن 



مفتوان هبا ولو مل تس تطع 

داىن ان تثريها امامه حىت 

فقدت اعصاهبا النهتىى 

الامر به اىل الاقرتان بتكل 

الفتاة سليطة اللسان ,دون 

 ان يدرك مغبة اختياره

وابلتاكيد مل يشكر لها ذكل  

ا فعلت اذ مل يفهم البته اهن



ذكل من اجل مصلحته 

وهذه املرة ايضا ,فان نواايها 

اكنت خالصة ,فهىى مل تفكر  

ىف نك الا حيامث اتزمت هبا 

الامور ,واكنت حمتاجة اىل  

مساعدة ونك الوحيد اذلى 

 فكرت فيه عىل الفور



وانهتت داىن من حامهما 

,ومشطت شعرها اجملعد 

برسعة ,مث تركته جيف عىل 

ا طبيعته مث لفت نفسه

مبنشفة ,وانزلقت اىل غرفة  

 النوم 

واكن نك مستندا اىل الباب  

املؤدى اىل الصاةل ىف 



الطابق الاسفل ضاما يديه 

 امام صدره منتظرا 

واكنت مالحمه تدل عىل اهنا 

حمتاجة اىل اكرب قدر من 

زالقة اللسان وحسن 

املنطق لتنجو من جام 

 غضبه



لتحميل مزيد من الرواايت  

مكتبة  احلرصية زوروا موقع

 رواية 

www.riwaya.ga 

 

 (2الفصل )

لن تنىس داىن اول يوم 

رات فيه نيكوالس 

http://www.riwaya.ga/


مونتجمرى ,اكنت ارسهتا قد 

انتقلت عرب الاالف الكيلو 

مرتات ليحصل وادلها عىل 

ترقية مرموقة اس تتبعهتا قفزة 

كبرية ىف مرتبه ,وحاولت  

الام مع الاب ان يرشحا 

لوحيدهتام ذات الاعوام 

امخلسة سبب هذا التغيري  



ولكن لك ما فهمته الصغرية 

اهنا س تبتعد عن جدهتا 

امم احلنون ,وابناء الاع

والاخوال اذلين شاركهتم 

اوقات اللهو والسعادة 

,وانتابهتا مشاعر من الوحدة  

 ال توصف



وىف نفس اليوم جلست  

عىل عتبة مزنلها تمتىن ان  

جتد من تلعب معه ,خشصا 

 ما تعرفه وهيمت المرها 

 _ملاذا تبكني ؟

مل جتد داىن احدا حولها 

,ففزعت من الصوت 

ومسحت دموعها وتطلعت 



مبارشة ,واكن اىل الشمس 

اجلسد الواقف هناك يبدو 

كخيال مىضء ,تلمع 

الاضواء حواليه من لك 

اجلهات ,وامغضت عينهيا 

نصف اغامضة ,اكن اكرب 

مهنا بصورة ملحوظة,لقد 

عرفت ذكل جيدا,واكن 



فارع الطول ,ولكن ما 

جذب انتباهها اكرث من اى 

ىشء لون شعره الاصفر 

اهنا مل تر مثل ذكل اللون 

وصا ابلنس بة من قبل خص

لودل ,حىت بدا واكنه ابيض 

 ىف وجه الشمس 



وحيامن خطا ىف اجتاهها 

بدات تتبني مالحمه ,وما 

راته ىف عينيه ادهشها لقد 

اكن همامت ابمرها ,كام لو اكن 

يعنيه ابلفعل اهنا جالسة  

 وحيدة تبىك 

وحيامن مل تزد عىل ان 

تطلعت اليه محملقة دون ان  



ترد عىل سؤاهل ,سالها:هل 

 صبت نفسك ابذى ؟ا

وهزت راسها ومسحت 

 عينهيا بظهر يدها 

وجلس عىل ادلرجة الادىن  

 مهنا مبارشة فتقابلت عيناهام 

 _ماامسك؟

 _داىن 



_داىن هل هذا اختصار 

 دلانييل؟

 _دانييل 

_امس لطيف اان امسى نك 

اهذا بيتمك ؟هزت راسها  

 اجيااب

_اتعيشون هنا منذ مدة 

 طويةل اليس كذكل ؟



 فياهزت راسها ن 

_الاظن ..وهذا بيتنا 

 واشار اىل الباب اجملاور

ونظرت اىل البيت الابيض 

 ذى الطابقني ىف مصت

_هل تذهبني اىل املدرسة 

 ؟

 اومات براسها 



وابتسم لها ابتسامة مل ترى 

مثلها دفئا وصداقة وقال : 

انك ال تتلكمني كثريا اليس  

 كذكل ؟

_احياان تقول اىم اىن ال 

 اكف عن الالكم

قالت كل الا _وهل 

 تتلكمى مع غرابء 



 فاومات براسها 

_اذن فانت ذكية النك مل 

 تتحدىث معى

وقف واجته اىل الباب ودق  

اجلرس ,وراقبته داىن ىف  

دهشة وهو يقدم نفسه 

لوادلهتا , ويرشح لها انه 

يبحث عن معل خالل 



الصيف ,وميكنه ان يشرتب 

جنيلهتم واكن يتحدث مع 

وادلهتا كام لو اكان متاكفئني 

,قائال ان وادلته تعمل بعد 

الظهر دامئا ,ولكنه واثق اهنا 

س تحب التعرف عىل 

 ريان اجلدد اجل



وزادها اس تغرااب انه يسالها 

ان اكن ميكنه ان يصطحب 

داىن اىل الناصية ليشرتى  

لها كواب من الايس كرمي 

,ويعرفها عىل الاطفال اذلين 

 يلهون ف احلديقة العامة 

قررت وادلهتا اذلهاب معهام 

,وهكذا قىض ثالثهتم عرص 



هذا اليوم ونك يقدهما اىل 

 لك اجلريان 

اقتنعت   ومنذ هذا اليوم

داىن ان نك هو مالكها 

 احلارس حيمهيا وهيدهيا 

ومل حيدث ىف خالل 

الاعوام التالية ما يدفعها 

 اىل ان تغري هذه الصورة



والان وىه ترقبه بقدر كبري 

من القلق وهو مرتكن اىل  

الباب اكن من تدعوه 

حارسهاابعد ما يكون عن 

 املالئكية 

_نك هل دليك مقيص 

يرت ارتديه ,ام اظل ىف السو 

 ؟



_انظرى ىف الادراج دليك 

واشار لها ىف اجتاه معني وما 

ان اتبعت تعلاميته حىت 

وجدت كزنا من املالبس 

,اخذت مهنا سويرت من اايم 

دراس ته ادخلت فيه راسها  

ورسعان ما وصلت حافته  



السفىل اىل ما حتت ركبتهيا 

 شكرا هذا عظمي

واعتدل ببطء مث قال :تعاىل 

فى اىل غرفة القراءة واخت

بعد ان القى هبذا الامر 

 املنذر ابلرش

نظرت داىن اىل حيث اكن 

واقفا ,انه غاضب مهنا حبق 



هذه املرة هل سينفعها 

اعتذارها هل عن هذه الزايرة  

 الغري متوقعة ؟

ولكهنا فعلت مثل ذكل 

مرات عديدة ىف املاىض,ومل 

يكن عدائيا هبذه الصورة 

,ولكهنا ادركت اهنا مل تفعل 

طويل ,فهىى ذكل منذ عهد 



منذ خترهجا وىه منكبة عىل 

معلها ,واكن حصولها عىل  

وظيفة بقسم الاحباث 

والتطوير ىف مصنع مرمياك  

اش به ابملعجزة فصناعة 

اش باه املوصالت من 

الصناعات املثرية ,وجتد 



متعة بوجه خاص ىف 

 حتديث منتجاهتا

 _داىن تعاىل هنا

اخرهجا صوته من افاكرهها 

 مسببا فزعها كيف سترشح

هل ما حدث بيامن الامر غاية  

 ىف الرسية ؟ 



واجربت نفسها عىل الزنول 

واكن واقفا ف انتظارهها ىف 

املمىش وما ان راها عىل 

راس ادلرج حىت دخل  

 غرفة القراءة 

واشار الهيا بيده قائال 

:اجلىس مث سار وصب 



لنفسه رشااب وسالها :هل  

 تريدين شيئا ؟ 

فاومات براسها وحيامن 

ال ينظر الهيا  ادركت انه 

 قالت : ال و شكرا

اجته اىل الاريكة جفلس  

 وقال : والان ما الامر ؟



ونظرت ىف عينيه تمتىن الا 

تكون هبذه الرصامة وعدم 

التسامح ,فمل تكن ىف 

حياهتا حمتاجة اىل مساعدته 

 كام ىه الان

_كام تعمل اان معل ىف رشكة 

 مريماك منذ عامني



وسالها : من اين ىل ان اعمل  

 ؟

قطع علهيا حماولهتا لرتتيب  و 

افاكرها ومل ختف دهش هتا 

وقالت :لقد اعتقدت ان  

 وادلتك ذكرت كل ذكل

تهند ومسح شعره الاشعث 

وقال :رمبا سبب كل هذا 



صدمة اي دانييل ولكنك مل  

تكوىن املوضوع الرئيىس ىف  

 حديىث مع وادلىت قط

واكان يعرفان معا ان وادلتهيام 

وجا  اكنتا تمتنيان دامئا ان يت 

يوما ما وهو امر يشعر معه 

 نك ابحلنق



_حس نا ال هيم ان اجملال 

اذلى امعل فيه عىل اعىل  

قدر من الرسية ,وكنت 

اتواعد مع احد العاملني ىف 

القسم معى عىل مدى 

 الاشهر املاضية 

 _اليس هذا غباء اي داىن 

 _ماذا تقصد ؟



_امل تعلمى ان القصص 

الغرامية مع زمالء العمل 

 ال حرص لها؟ تنتج مشألك

_صدقىن مل اعمل ,لو نهبىن 

احد ذلكل اذن ملا وقعت 

 ىف هذا املازق 



_حس نا ماذا حدث هل  

تشاجرمتا والان تريدين  

 ....ز

_ال ليس الامر هكذا لو 

كففت عن مقاطعىت فرمبا 

ميكنىن اخبارك مبا حدث ان  

خياكل كاكتب يدفعىن اىل 

اجلنون احياان ,احياان 



اتصور انك الوحيد القادر 

عاى التفكري ,رمبا هذه 

احدى احلاالت ,وضيقت 

 من عينهيا وىه تنظر اليه  

ورجع نك بظهره عىل 

الاريكة مش باك يديه خلف  

دميه عىل راسه ومد ق



املنضدة امامه وملا مل يعلق  

 واصلت حديهثا :

_رمبا اول مرة اشك فهيا ىف 

فرانك اكنت ليةل ان كنت 

ىف مسكنه وجاءته ماكملة 

فبدا غريبا وهو يقول انه 

الميكنه التحدث وفكرت ىف 

اول الامر اهنا رمبا تكون 



امراة اخرى ومل اخذالامر  

جبدية ,فنحن صديقان قبل 

كىن اى ىشء اخر,ول 

الحظت عليه ىف املعمل 

شيئا من العصبية ,واكن 

يعمل ىف احدى املعادالت 

حيامن دخلت جفاة فاذا به 

يزيلها عىل الفور من فوق 



شاشة المكبيوتر كام لو اكن 

 من املفرتض الا اراها 

_وما عالقة ذكل ابقتحاىم 

مسكىن وافسادك سهرة 

 كنت اعد لها من زمن ؟

_اان اتيه ذلكل , فقد 

ان اطلع عىل ما قررت 

يفعل دون ان يلحظىن وملا 



مل يعلق واصلت حديهثا 

:وقعت ابحلضور دلى 

مكتب الامن , وتوهجت 

اىل مكتىب وطبعت بعض 

اخملرجات من المكبيوتر  

,فاذا ىب اكتشف بعض 

املتناقضات مع ما اكن 

فرانك يقوم بعمهل وادركت 



عىل الفور ان فرانك يغري 

خلسه ما كنا نقوم بعمهل 

املشلكة اىن مل اكن   ,ولكن

 اعمل السبب 

هنضت واخذت تزرع 

الغرفة ومل اكن اعمل ماذا 

افعل بتكل املعلومات واكن 

يلزمىن ادلليل ,فقمت بعمل 



عدة نسخ مما يقوم فرانك 

بعمهل ودسس هتا ىف حقيبة 

 يدى 

_وملاذا وجب عليك 

 اخفاؤها ؟

_النه من احملظور اخراج 

 اى معلومة من مبىن املصنع 



الهيا وتذكرت ان تلفتت حو 

حقيبة يدها ىف الطابق 

العلوى فواصلت حديهثا 

:وقعت ابالنرصاف وقام 

حارس الامن ابلقاء نظرة 

عىل حقيبة يدى اكجراء 

روتيىن ,ولكن قبل ان 

اصل اىل الباب اخلارىج 



فوجئت به يصيح وراىئ 

,وتوقفت عن السري 

ومحلقت ىف نك : هل 

دليك اى فكرة عن الرعب  

لقد قفز قلىب اذلى انتابىن ؟

اىل اضعاف رسعة نبضه 

حيامن ادركت انه اكتشف 

انه مل يفتش اجليب اجلانىب 



للحقيبة فذلت ابلفرار 

وتوقفت الخذ نفسا معيقا 

:قفزت ىف س يارىت ولكىن  

فوجئت بس يارة الرشطة  

 دلى البوابة 

_رحامك اي هللا عزيزىت  

داىن ما اذلى يفزعك من 



س يارة الرشطة مادمت مل  

 ة ؟ ترتكىب جرمي

_لقد اعتقدت ان احلارس 

اخطرمه لقد كنت ازمع 

التوجه اىل مسكىن حىت 

اتدبر امورى ولكن ,ماان  

حملتىن س يارة الرشطة حىت 



عدلت عن راىي وقررت 

 اجملىء اليك 

 _وهل اتبعوك ؟

_اذا اكنوا قد فعلوا فاهنم 

 فقدوا اثرى

هز راسه وسالته : ماذا 

 تقصد هبذه احلركة ؟



ل قال : اقصد انه طوا

العرشين عاما الىت عرفتك 

فهيا مل تكوىن ىل الا مصدر 

ازعاج وهذه الليةل ليست  

 اس تثناء ابدا 

_اان اعرتض عىل هذا 

القول ,مل اكن دامئا مصدر 

 ازعاج كل



_نعم هذا حق فقد كنت 

 احياان مصدر احزان

 _نك

_حس نا حس نا وماذا 

 تريدين مىن الان ؟

_ماكان اوى اليه اىل ان 

واتدبر  اشعر ابلهدوء ,

 خطواىت التاليه  



_ال معىن للتفكري هبذه 

الطريقة س تلجئني اىل 

السلطات ويتولون مه هذا 

 الامر  

_ومن ذا اذلى ميكنىن ان  

 اثق به ؟

_ماهذا اذلى تقولني اي 

 داىن ؟ 



_حقا اان اعىن ذكل ,اذا 

اكن فرانك يتالعب ابرقام 

احباثنا فهو س يقوم بتخريب 

 س يدمر املؤسسة لكها 

تصىل برئيس  _اذن فا

الرشكة ,ما مل تكوىن ىف 

شك من تورطه ىف املؤامرة 



هو الاخر واهنىى رشابه 

 ونظر الهيا 

_هل ترى ان اتصل 

 ابلس يد وورثنجتون ؟

 _وهل دليك خيار اخر ؟

_ولكنه قد يفصلىن خملالفىت 

 قواعد الامن ؟



_وقد يعتربك رشيكة  

لفرانك ويزج بك معه ىف 

 السجن

هذا  _رابه اان مل افكر ىف 

 عىل الاطالق 

واس ند نك راسه اىل مقعد 

الاريكة وامغض عينيه وقال 

:املشلكة معك اي اعز 



الاحبة انك ال تفكرين  

 اطالقا قبل ان تترصىف 

وقفت ىف منتصف الغرفة  

ومحلقت فيه ,واكن ترصفا ال 

طائل من ورائه اذ اكن ال 

يزال مغمض العينني, 

وتساءلت ىف داخلها عام 

م لها يد  جيربه الان ان يقد



املساعدة وقد اصبح من  

كبار املؤلفني خمتلطا ابشهر 

جنوم السيامن ويرتدد امسه  

 ابس مترار ىف الصحف

فتح عينيه ونظر الهيا مث  

مال براسه اىل الامام وقال 

: تعاىل هنا وتقدمت اليه  

عىل مضض ولكنه جذهبا 



واجلسها جبواره وقال :لقد 

صادفت يوما مرهقا , 

دى واقرتح عليك ان تصع

وحتصىل عىل قسط من 

النوم وىف الصباح نتصل 

ابلس يد وورثنجتون ليتوىل 

 هذا الامر موافقة ؟



_حىت لو اكن يعىن هذا 

 فقدى لوظيفىت ؟

_فكرى ىف البدائل 

املطروحة لقد اكن ابماكنك 

ان تلزىم حدودك وال 

تتدخىل ىف الامر من  

البداية ونظرا النك مل 

ختتارى هذا البديل فعليك 



خطوتك التالية   ان حتددى

اخذه ىف الاعتبار ان 

الرشكة من مصلحهتا ان 

 حتاط علام مبا جيرى 

وظلت صامتة عدة دقائق 

مث قالت :اعتقد انك عىل 

 حق

 _ابلتاكيد اان عىل حق



_ولكن الداعى الن 

 ايخذك الغرور هكذا

_حس نا ...بلك تواضع اان 

اعمل اىن عىل حق, هل هذا 

 افضل ابلنس بة كل ؟

 ؟ _ما رايك انت



مال جبسده وطبع عىل 

خدها قبةل خفيفة وقال : 

 اذهىب لتناىم قليال

وس تدارت اليه ولفت يدهيا  

حول عنقه وقالت :اىن جد  

اسفة الزعاجك هذه الليةل  

,صدقىن مل اكن اعمل ماكان 

 اخر اجته اليه  



_لست اقل اسفا منك ىف 

 الواقع 

_اعدك ان اصلح هذا 

 اخلطا

وفك يدهيا من حول رقبته 

:ملاذا يلقى هذا الوعد  وقال 

منك الرعب ىف ؟هل الىن 

 اعرفك حق املعرفة ؟



واشعرهتا لهجته الباردة ىف  

الرد ابخلوف ..ان احلائط 

غري املرىئ اذلى بناه بيهنا 

وبينه منذ عدة س نوات 

مضت ال يزال قامئا برصف 

النظر عن اى ىشء تقوهل 

او تفعهل ,رمبا مل يغفر لها اهنا 

 افسدت خطبته وقفزت ىف



عقلها مئات الاس باب 

والاحامتالت عن سبب 

 تباعده عهنا 

ورمبا من الافضل لها ان  

تتقبل سلوكه جتاهها عىل  

ان تساهل تفسريا هل وقالت 

ترجوه : جيب الا يعمل احد  

 بوجودى هنا 



قال : خالف ليتيتيا 

 تقصدين ؟

_اهنا ال اعتبار لها فهىى 

 تتصورىن طفةل صغرية 

 _وملاذا تتطلبني ذكل ؟

لست اريد ان اسبب _

كل مشألك اكرث مما فعلت 

 ابلفعل 



_ ملاذا اليستيقظ مضريك 

ابلنس بة ىل الا بعد ان 

تثريى القالقل ىف حياىت 

 ابلفعل ؟

ابتعدت عنه دون ان ترد  

انه ابلقطع ىف حاةل مزاجية 

ال تسمح لها بتقدمي اى 



اعتذار , رمبا يكون ىف حاةل  

 افضل غدا

واكنت قد وصلت اىل 

يامن جاءهتا نربته الباب ح 

املهتمكة وهو يقول :احالما 

سعيدة اي داىن فاقشعر 

 بدهنا 

 



ظلت داىن طويال ال  

 تس تطيع النوم ,

 

 

الغد ان تتعامل بصورة 

 افضل مع ما جتههل

استيقظت ىف اليوم التاىل 

عىل راحئة قهوة طازجة وما 



ان فتحت عينهيا حىت 

تذكرت اين ىه ,وعاد الفزع 

 يمتلكها 

ابلتاكيد ,لقد قضت نك 

الليةل دليه وهرعت اىل 

امحلام واغتسلت برسعة مث  

 عادت لتبحث عن مضيفها



توقفت عند مدخل املطبخ 

,واكن معطيا ظهره لها 

مرتداي بنطلوان من نوع 

اجليزن يس تحق ان يلقى  

كنفاية من س نوات ومل  

تس تطع ان تتذكر اخر مرة 

امعنت فهيا النظر ىف  

 تفاصيل جسده



ا وانباها البلل ىف  التفت الهي

 شعره انه غادر امحلام لتوه

قال لها وهو يتجه الحد 

الكراىس: القهوة جاهزة اذا 

 كنت تريدين شيئا مهنا

قالت :شكرا مث صبت  

لنفسها قدحا وجلست اىل 

 املائدة قبالته



وسالها بعد فرتة مصت : 

 ماذا تنوين فعهل الان؟ 

 قالت :استيقظ اوال

وابتسم كيف نىس اهنا 

ن ىف احسن حاالهتا التكو

ىف الفرتات الاوىل من 

الصباح :هل تزمعني اخبار 

 رئيسك ؟



وجتهم وهجها ومغغمت ىف  

قدهحا :لست ارى لنفىس 

 خيارا اخر 

_هل حتبني ان نطلبه 

 وخنربه من هنا ؟

نظرت اليه فزعة وقالت : ال 

اعتقد انك تود ان تتورط 

 ىف امر كهذا ؟ 



لقد فات اوان اعتبار 

 ين ذكل ؟مشاعرى ,الا تر 

 اعتقد ذكل 

نظر اىل سا عته وقال :ملاذا 

الحتاولني الان قبل ان 

يذهب اىل مباراة جولف او 

 ىشء من هذا القبيل ؟



_ارى انك تتعجل ان 

اذهب اىل اجلحمي ابرسع ما 

 ميكن  

ومل ختدعها نظرته الربيئة  

املصطنعة عىل وهجه وهو 

يقول :هل تقصدين ان  

يكشف احد اخر رعونتك 



ىف الترصف ابلنس بة المور 

 معكل ؟

_البد ان الشعور ابلكامل 

شعور رائع فانت حتس انك 

 مزنه عن اخلطا

فتهند مث قال :حصيح هذا  

 حق 



وانتابهتا رغبة ىف ان تقذف 

القدح ىف وهجه ولكن  

مل تكن مواتية  الظروف

 الش باع تكل الرغبة  

راقهبا نك وىه تهنض عىل 

مضض وتتجه اىل الهاتف 

وتقلب ىف دليل التليفون مث  

تدير الرمق واخذ يس متع 



بدون جخل اىل حمادثهتا مع 

 وورثنجتون 

_هاللو هنا دانييل ديفريو 

هل ىل ان احتدث مع 

 الس يد وورثنجتون شكرا

هاللو س يد وورثنجتون اان 

ةل ازعاج س يادتك اسفة ع

ولكن هناك امر اريد 



اطالعك عليه واخذت  

 نفسا معيقا واس تطردت 

_اخىش ان تكون هناك 

اعامل جتسس جترى ىف 

 قسم الاحباث والتطوير
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حني وضعت داىن السامعة  

اكن وهجها ابيض شاحبا 

 وقالت :انه قادم اىل هنا

_لقدفهمت ذكل وانت 

تعطيه البياانت ولكن كيف  

 يس تطيع الوصول اىل هنا ؟



_حس نا اىن ارى انه ليس  

من املس تحسن الا نشاهد 

 معا ىف العلن 

وتراك الان  _فهمت 

تشعرين واكنك بطةل ىف  

 احدى قصص التجسس

_ال جمال ذلكل فاغلب  

الظن اىن سافقد وظيفىت 



بهناية هذا الامر مث محلقت  

فيه قائةل :الا ترتدى 

 مالبسك ؟

_ونظر اىل صدره العارى 

وقال :انه قادم لزايرتك 

 انت وليس لزايرىت اان

_ارجوك اي نك ال داعى 

لهذه اللهجة الالذعة اننا 



سرنحل من عندك فور ان 

 ننهتىى من لقاءان

_يؤسفىن الا تفكرى ىف 

ذكل قبل ان هتبطى عىل 

 ليةل امس 

_ال حتزن اعدك الا احقمك 

ىف مشألكى بعد اليوم طوال 

 معرى



وبعد ساعات اكنت داىن  

جتلس محملقة ىف نك ,لقد 

صدهما ان تدرك ان وعدها  

ذا قد احضى ابعد ما ه

 يكون عن التحقيق

لقد بدات احلوادث تتواىل 

بوصول الس يد وورثنجتون 

ففور ان قصت عليه خماوفها  



اكن رد فعهل غري متوقع,فقد 

اس تاذن ىف اجراء اتصال 

هاتفى ,واجته اىل الغرفة  

الاخرى وحني عاد,اخربهام 

ان خمربين من واكةل 

الاس تخبارات الامريكية  

 حضور ىف طريقهام لل



وازداد الامر سوءا بوصوهلام 

وقد اندمج ثالثهتم _بعد 

ان تفهم موظفوا ادلوةل 

املوقف_ىف وضع 

 اسرتاتيجية ملواهجة املوضوع

قال الرجل اذلى قدم نفسه 

 عىل انه صامويل ادامز 



_امه ىشء الا تثري الانسة 

ديفريو شك هذا الفرانك 

ديكزن اننا نريد مهنا ان 

عىل تراقبه وحتاول التعرف 

لك من يتصل به خبصوص 

هذا الامر وعىل ذكل 

فعلهيا ان تترصف كام اكنت 

 ىف املاىض متاما



_ولكن لن ميكنىن ان 

اس متر ىف عالقىت السابقة 

 معه واان اعمل انه جاسوس

_ونظر الرجالن اىل بعضهام 

مث قال احدهام :لست جمربة 

عىل ان تس مترى ىف هذه 

 العالقة



_وهل تتصور ان اقطع 

به دون اى تفسري عالقىت 

 افال يثري ذكل شكه 

_فلتذكرى هل انك قد 

 تعرفت عىل خشص اخر 

_وماذا س يظن حيامن ال 

جيد رجال اخر ىف حياىت 

 حقيقة ؟



_فلتنش ىئ عالقة مع غريه 

 اذن 

_ولكنىن ال اعرف احدا, 

االتفهم ذكل ؟ان معىل 

ميتص وقىت دلرجة تبعدىن 

عن اى ارتباطات اجامتعية  

ومل تنشا عالقىت بفرانك الا 

من خالل العمل فهو 



رئيىس وكثريا ما كنا نتاخر 

ىف العمل معا وشيئا فشيئا 

تطورت العالقة بيننا لهذا  

 السبب 

وعند هذه النقطة تدخل  

ئال الس يد وورثنجتون سا

عن عالقهتا بنك ,اذلى اكن 

قد قابهل دلى الباب واعتذر 



ىف دبلوماس ية بعد ان قدم 

نفسه هل ,واختفى ىف احد  

 ارجاء املسكن

وحني رشحت هلم ان نك 

من معارفها منذ الطفوةل 

,وتربط ارسيهتام ببعض 

عالقة اجلوار, طلب احد  

موظفى الاس تخبارات ان  



يشرتك نك معهم ىف 

 احلديث 

موا هل اخلطوط وبعد ان قد

العامة للموقف ساهل احدهام 

ان اكن عىل اس تعداد 

 للتعاون فقال



_لست ادرى ما دورى 

ىف الامر ولكىن عىل امت  

 الاس تعداد للتعاون

_ان خطتنا ىه ان تلعب  

دور حبيب جديد دلاىن, 

خالل عدد من الاسابيع 

التالية اىل ان نمتكن من مجع  

 الادةل الاكفية ضد الرجل 



ات وجه نك واكنت تعبري 

تدل عىل انه سيس تغل لك 

مواهبه ىف المتثيل لىك 

يمتكن من ان يلعب هذا  

 ادلور

تدخل الس يد وورثنجتون 

جفاة :والافضل ان حترض 

داىن يوم االثنني وىف 



اصبعها خامت خطبة اذ 

س يكون هذا ادعى حلبك 

 اخلطة

اكنت هذه ىه اللحظة الىت 

شعرت عندها داىن 

ابلصدمة ,ومل يكن شعور 

رعب عىل وهجها ابقل مما ال

 كسا وجه نك



_حلظة ال اعتقد اىن 

 ساوافق عىل اى خطبة 

_ابلتاكيد ال ولكن لك ما 

نطلبه هو نوع من المتثيل  

اكن تنتظر داىن بعد 

ساعات العمل , وتتعرف 

عىل فرانك هبذه الصفة , 

وتبدى بعض الاهامتم  



العاطفى ابلفتاة ,مث ميكنك  

ان ختتفى , وتتوىل الانسة 

ريو اى هممة تولك الهيا ديف

 بعد ذكل

ومل تدر داىن ماذا تفعل , 

كيف تتطور الامر اىل 

خطبة مزيفة , ومع نك من 

دون سائر البرش ,خرجت  



من مصهتا وقالت :رمبا 

ميكنىن ان اتظاهر ابىن 

تعرفت عىل خشص من 

خارج املدينة الا يكون 

 هذا جمداي ؟

_اذا كنت حتبذين هذا 

 فهذا امر مرتوك كل



دت ىف ارتياح قائةل وتهن

:نعم هذا افضل وابتسمت 

لنك واس تطردت :وهكذا  

اعفيك من التورط ىف  

 الامور اكرث من ذكل

ومل يشاركها نك ابتسامهتا 

بل سال واجلد يكسو وهجه 



: وهل س يكون هناك 

 خطر عىل داىن ؟

ورد رجل الاس تخبارات 

:بل س نعمل لك ما ىف 

وسعنا محلايهتا , وان كنا ال 

د فعل الرجل  ندرى بعد ر 

 اذا احس بىشء



_اذن فعىل داىن ان  

 تس تقيل فورا 

وهبت داىن واقفة صاحئة 

:واترك مس تقبىل ىف الرشكة 

 هذا مس تحيل

_دعك من الانفعاالت 

العاطفية اي داىن , انىن 

 اقصد فرتة التحقيقات فقط



انربى ادامز قائال :ولكنا ىف  

حاجة ماسة الهيا , ان 

اخلطة مبنية علهيا فهىى 

يدة القادرة عىل مراقبته الوح 

, وحتديد اذا اكن يفعل 

 شيئا يثري الشك ام ال

واكن صوته مؤداب , رزينا 

 ومنطقيا



_ىف هذه احلاةل افضل ان 

اكون ىف الصورة , حىت ولو 

اكن ذكل بشلك هامىش , 

ونظر دلاىن نظرة لتكف  

 عن اى جدل 

ومل تفهم داىن رس ترصفه , 

ما اذلى هيمه اذا اكنت ىف 

ال ؟اهنا تشعر خطر ام 



احياان ابن نك يتعمد ان 

يترصف بصورة متناقضة مع 

طباعه ال لىشء الا ليثري  

 حريهتا 

وحني ان اوان انرصاف 

الرجال , اكن الارهاق قد 

حل هبا لكية , ووقفت 



تراقب نك وهو يصحهبم 

 اىل الباب 

وما ان عاد حىت قالت : 

من الافضل ان انرصف 

 الان 

_لست ادرى ما شعورك 

اشعر ابجلوع ,ملاذا ال  ولكىن



نذهب اىل ماكن نتناول فيه 

 غداءان اوال

وبدا لها انه نك اذلى اكن 

حيمل مهها دامئا , 

واسرتاحت نفسها قليال بعد 

لك ما عانته ىف اثناء 

مناقشة نك والرجال 

الاخرين للموقف , قالت 



ىف حنان : اان _حقا 

 _اسفة للك ما حدث 

ولف ذراعه حول خرصها 

 فيفة وقال ومضها مضة خ 

_ال هتمتى بذكل فلن 

يس تغرق الامر سوى اايم 

, قد تصل اىل اس بوعني 

عىل الاكرث , وامسك يدها 



وبسط اصابعها عىل راحة  

يده وقال : جيب ان نفكر 

ىف امر اخلامت , ملاذا ال نفكر 

 ىف هذا بعد الغداء 

 _ال اظن اهنا فكرة صائبة

اجته اىل الباب وفتحه مث 

قال وهو يغلقه وراهئام : 



سنتحدث ىف ذكل بعد 

 الغداء 

ان املشلكة مع نك انه دامئا 

 يعرف طريقه جيدا 

 

  

      



اكن املطعم اذلى اختاره نك 

للغداء ابهر الاضواء وافر 

اخلرضة , احبته داىن عىل  

الفور وتطلعت اىل 

املضيفات وحراكهتن 

الرسيعة , والعمالء 

املهنمكني ىف احلديث  

وسالته بعد ان جلسا اىل 



خوان وقدمت هلام قامئة 

ل اتىت اىل هنا الطعام :ه

 كثريا ؟

فرد وهو يدرس قامئة 

الطعام :لكام مللت طعام 

 البيت 

_كنت اود لو اعطيتىن 

فرصة الذهب اىل مسكىن 



البدل ثياىب ,فليست هذه 

املالبس مناس بة ملطعم كهذا  

ونظرت ىف اىس اىل 

السويرت واجليزن الذلين  

 ترتدهيام  

 _انك تبدين عىل ما يرام

ءة وملا اكن مهنماك ىف قرا

القامئة وال يراها عبست 



وقالت :وكيف عرفت ذكل 

 انك مل تنظر اىل مطلقا

ورفع نظره الهيا محملقا وهو 

يقول :ما هذا الغباء ؟كيف 

اعرف انه انت اذا مل اكن  

 انظر اليك ؟

ونظر نك اىل عينهيا 

السوداوان احململقتني , 



مالحظا الاهداب السوداء  

الكثيفة وعينهيا املائلتني 

 اعىل عند طرفهيام قليال اىل

اخلارجني , وتقاطيعها كرميية  

اللون , صغرية اكول يوم 

 شاهدها فيه 

مفازال دلهيا ذكل الانف 

ادلقيق والشفة العليا 



القصرية والشفة السفىل 

املكتزنة املقوسة ابغراء 

لتقابلها والغامزة عىل خدها 

التزال عىل حالوهتا 

وخصالت شعرها القصري 

 احتيط بوهجها واذنهي

ابلتاكيد انه يراها كام يراها 

 غالبا ىف احالمه 



وفور ان اعطيا اوامرهام 

بشان الطعام مال جتاهها 

 والتقط يدها ورفعها قائال 

ما مقاس خامت اخلطبة 

 الصبعك ؟

_لست ادرى فمل البس  

 خامتا البته 



وتهند نك قائال : ملاذا ال 

يسري اى امر من امورك 

 بسهوةل

فقالت مبتسمة : ومن ذا 

 ذلى يود ان يكون عاداي ؟ا

_حس نا اان مسمل بذكل , 

 مانوع اخلامت اذلى تريدينه ؟ 



_نك لقد اخربتك اان ال 

 البس اخلوامت 

_س يكون عليك ذكل 

خالل الاسابيع القادمة , 

ومسعت منه تكل اللهجة  

الىت ختلو من الهزل , الىت 

تسمعها منه دامئا حيامن 

 يكون مقدما عىل معركة



ذا ان  _ملاذا ترص عىل ه

الرجل الاخر قال انه ال 

يلزم ان نذهب لهذا احلد 

 لنقنع فرانك ؟

_ال اريد ان ادع اى ىشء 

للمصادفة, واخلامت س يكون 

هل اثر حامس ىف ان يرتكك 

 لرجل اخر 



نظرت اليه ىف شك وقالت 

:رمبا ولكىن ال اعتقد ان 

قلبه سينفطر حزان اذا 

خرس بعض املواعيد 

 العرضية معى 

لالكم فهو _لن اقبل هذا ا 

رمبا يس تغل الوقت 

 ليس متيكل اليه 



ورنت حضكهتا املرحة ىف  

املطعم دلرجة جعلت بعض 

املوجودين يلتفتون الهيا  

مبتسمينلام ىه عليه من  

سعادة وهزت كتفهيا وقد 

استسلمت وقالت :ترصف 

كام حيلو كل فلن اجادكل 

 ىف ذكل



_مجيل هذا تطور اجياىب , 

ال تتصورى مدى راحىت 

 ذلكل

وارشق وهجه ابالبتسام 

ببطء , فسبب تقلصا ىف 

ماكن ما ىف داخلها ابلقرب 

من معدهتا وتلفتت مرتقبة  



وصول الطعام البد ان هذا  

 بسبب اجلوع 

وبعد الغداء توهجها اىل حمل 

لبيع اجلواهر وهناك ارص 

نك عىل رؤية لك ما فيه 

من اخلوامت وبعد جتربة اخلامت 

بعد اخلامت عىل اصبعها 

 , وجد نك بغيتهادلقيق 



اكن خامتا غاية ىف الرقة ,  

مزينا ىف وسطه بلؤلؤة متاثهل  

رقة وعذوبة, وما ان وضعته 

داىن ىف اصبعها حىت ادرك 

 نك انه يالمئها متاما

وقال نك للبائع :ساخذ هذا 

وقدم اكرت ائامتنه هل فتناوهل 

 البائع اببتسامة عريضة  



وسالته داىن بعد ان عرفت  

نت انك السعر : امتاكد ا

 تريده ؟

_نعم متاكد اعمل انه ليس  

ابخلامت التقليدى ولكنه  

 يذكرىن بك

ومحلقت ىف اخلامت اكن بديع 

الصنع واخذت تتخيل 



صناعا ذوى اجسام 

مالئكية دقيقة ومه يقومون 

بنقشه وتزيينه بلؤلؤة مث  

رفعت عينهيا اىل نك وهام 

تشعان ابلهبجه ودون وعى 

طوقته بذراعهيا وطبعت  

 خده قائةل : قبةل عىل

 اشكرك اي نك



اكنت الساعة قد جتاوزت 

الرابعة وقت ان عادا اىل 

املسكن والقت نظرة عىل 

ساعهتا وقالت : جيب ان  

اعود اىل مسكىن لقضاء 

الامور املعتادة اخلاصةبهناية 

الاس بوع من املشرتايت 

 والاعامل الاخرى



_اراك اذن يوم االثنني 

سامر عليك ىف العمل 

 رانكللتعرف اىل ف

_لن يسمح كل ابذلهاب 

اىل املعمل , وسوف 

يس تدعونىن اىل مكتب  

الاس تقبال وسوف اقابكل 

 عنده



 _وكيف اقابهل اذن .؟

 وهل هذا رضورى فعال ؟

_يس تحسن ان تقتنعى 

 بذكل

محلقت فيه وىه تود ان 

تفهمه بصورة افضل مث 

قالت :حس نا سارتب اان 

 شيئا ما



واصطحهبا اىل س يارهتا 

الا تثريى   وقال : حاوىل

 احدا من رجال الرشطة

فتحت ابب س يارهتا وىه 

تضحك , ولكنه جفاة 

احتواها بني ذراعيه وقال 

ىف صوت اجش : اعتىن 

بنفسك اي طفلىت الصغرية " 



وقبلها بعد ان انداها هبذا 

الامس اذلى مل ينادها به 

 منذ س نوات طويةل 

لقد س بق ان قبلها نك عدة 

مرات من قبل قبالت 

 اخوية عرضية 

ولكن قبلته هذه املرة مل 

تكن عرضية وال اخوية , 



لقد مضها دلرجة ان تعذر 

علهيا التنفس او لعلها 

نسيت ان تتنفس , وبدت 

قبلته عىل شفتهيا خمتلفة عن  

 قبالته السابقة لكية

وفقدت داىن الاحساس 

ابملاكن , او سبب ما 



حدث من ترصفه معها لقد  

 اكنت ترتحن

 هذا هو نك رجل تعرفه

معظم معرها , هذا هو نك 

صديقها , نك حامهيا 

احلارس , ولكن هذه القبةل  

 جاءت من نك حبيهبا 



وتقبلت ذكل بل مسحت 

ملشاعرها ان تتجاوب معه 

 ىف نشوة

وحني خفف من مضته , 

وهبطت اىل ادلنيا مرة 

اخرى , اكن الك مهنام 

مقطوع النفس واكن النس مي  

يداعب شعره , فتناثر 



ته , وقد مبعرثا عىل جهب 

سبب لها الوميض ىف عينيه  

نفس الصدمة الىت س ببهتا 

قبلته واجربت نفسها 

فشهقت شهيقا معيقا , 

حماوةل ان تقنع نفسها ابن 

حاجهتا اىل الاوكسجني ىه 



السبب احلقيقى اذلى جيعلها 

 تشعر ان الارض متيد هبا

رابه اي الهىى .....ما اذلى 

حيدث لها ؟ تساءلت _ىف  

 ا انفعال _ىف نفسه

ومل ينبس اى مهنام بلكمة 

وغاصت داىن ىف كرىس 

القيادة واغلقت الباب 



وانطلقت ملوحة هل, واكن 

 يراقهبا ويداه ىف جيبيه

سال نك نفسه :ما اذلى 

حل به حىت يقبلها ؟لقد 

انتابته احلرية لترصفه انه بال 

شك قلق علهيا هاىه ذى 

قد متكنت من ان تقحم 

نفسها مبا تفعهل من اندفاعها 



والتفت عائدا اىل مسكنه  ,

, ان داىن حمتاجة اىل من 

 حيرسها 

ال شك ىف ذكل وتساءل 

:هل اكنت تعى خطورة ما 

احقمت فيه نفسها هذه املرة 

؟ رابه هل وصل الامر 

 اىل الاس تخبارات املركزية  



ان دانييل ديفريو مصدر 

اخلطورة ىف حياته , هكذا 

 قرر مستسلام لقدره

 

لتحميل مزيد من الرواايت  

احلرصية زوروا موقع مكتبة 

 رواية 

www.riwaya.ga 
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قالت داىن لنك وهام 

يدخالن مصعدا يصعد هبام 

اىل الشقة الفاخرة ىف اعىل 

برج مهناتن: ال اعتقد اهنا 

 فكرة جيدة اي نك ىف الواقع



لوحة  واكن نك يتطلع اىل 

الارقام ىف املصعد وىه 

تومض , مث اىل فتاته 

الضئيةل اجلسم اجملاورة هل 

واملرتدية ما جيعلها اش به 

ابملالك اذلى يراه دامئا قابعا 

 ىف اعىل جشرة امليالد



اكن رداؤها من مقاش ابيض 

خفيف , تتخلهل خيوط  

فضية المعة , اعاله دون 

حامالت وهو حممك عىل 

خرصها مث يزنل واسعا 

ضفاضا اىل عقبهيا , ومل ف

يكن ينقصها سوى جناحني 



وهاةل حول راسها لتكمتل  

 صورة املالك

_لقداخربتك اي داىن لقد  

اكنت احلفةل مقررة منذ 

اسابيع مضت وجيب عىل  

ان احرض ابعتبارى ضيف 

 الرشف 



_لست ادرى اي نك ما 

اردت قوهل هو اىن ال اجد 

سببا الن احرض معك ال 

ارصارك  اتصور ملاذا اكن 

 عىل ذكل

ووصال اىل الشقة الىت  

تضم ادلور العلوى من  

املبىن لكه وفتح ابب 



املصعد ىف مصت وهو يقول 

:الىن ال احب فكرة تركك 

 وحيدة ىف مسكنك

_اوه حبق السامء اي نك 

لقد عشت مبفردى س نوات 

 طويةل 

_ولكن ليس مع خشص 

 مثل فرانك حيوم حوكل



_لعلمك ان فرانك ال حيوم 

ال خطورة منه  حوىل انه

اطالقا انىن اواعده منذ 

ثالثة اشهر من قبل ان  

 تبدا التحرايت  

_انه يبدو مؤذاي ىل عالوة 

عىل ذكل انظرى ماذا يفعل 

 ؟



ومحلقت فيه : رمبا يكون 

جاسوسا , ولكنه ليس  

 مغتصبا

_وكيف تعلمني ذكل ؟ مك 

من املغتصبني تعرفيهنم  

 خشصيا ؟

وتوقفا امام الباب املزدوج : 

ىن اي نك انك اسوا صدق



من وادلى ىف اخلوف 

والقلق اهو امر وراىث 

يتنقل بينمك , ام حتاول 

 التدرب عىل هذا الامر ؟

ضغط جرس الباب بدون 

ان ينظر الهيا : ال داعى 

للمجازفة وس ينهتىى هذا 



الامر خالل اس بوع او 

 اثنني عىل الاكرث

_وعىل ذكل س ترص عىل 

ان جترىن معك ايامن ذهبت  

 املدة ؟خالل هذه 

ووجه الهيا نظره اخريا قائال 

:ومل ال سيبعدك ذكل عن 

 اى رش 



_ولكىن ال اس تطيع التاقمل 

 مع اصدقائك اي نك

_اهنم ليسوا اصدقاء بل 

 زمالء معل

 _ال اعرف ماذا اقول هلم

_ولكنك تس تطيعني 

الاصغاء جيدا وصدقيىن 



اهنا مزية كبرية س يحبونك 

 الجلها 

وقبل ان تمتكن من الرد  

عىل عبارته فتح الباب  

واندجما عىل الفور ىف جو 

 احلفةل

*** 



بعد قليل من الوقت 

وجدت داىن نفسها واقفة 

ابلقرب من املدفاة املزينة  

حماطة ابوجه س بق ان راهتا 

ىف اجملالت والصحف 

والتليفزيون ومهنم من  

يعتربون من الشخصيات 

 املرموقة



ولكن اين نك سالت نفسها 

ن ؟واخذت عيناها جتواب

الغرفة وىه هتز راسها 

وتبتسم _فاقدة احليةل 

_لشاب مهنمك ىف 

احلديث معها عن صعوبة 

العثور عىل وكيل يتصف 



ابالمانة ميثهل ىف الشاطىء 

 الرشىق

اه ها هو ذا نك واقف بني 

ثالثة رجال يتحدثون اليه  

واحدمه يتابط ذراع فتاة 

طويةل محراء الشعر , 

وتساءلت داىن ان اكن 

اى خطا  الرجل يدرك



يرتكب , لىك يلوح لنك 

بطعم كهذا فالهيفاء ذات 

الشعر الامحر ىه صنفه 

املفضل من النساء واكدت 

تعبس ان صغريات 

الاجسام ال يرثن شهيته  

عىل الاطالق ولوال العالقة 



الطويةل بيهنام ملا اعارها اى 

 اهامتم  

وهذه الليةل مثال صارخ 

عىل ذكل مل ياكدا يصالن 

ب احلفةل حىت افرتقا وصاح

يسحب نك ليعرفه ببعض 

الشخصيات الرئيسة 

 ملرسحيته اجلديدة 



مل يكن الامر اهنا ليست  

خفورا به وبنجاحه ولكن  

الامر هو ما بيهنام من 

اختالفات اذ ان هذا اجلو 

ال يروق لها فلك الاضواء 

والاهبار احمليطني بدنيا 

الاس تعراضات ال حترك 

مشاعرها وهمام حاولت ان  



فال ميكهنا ان  تقنع نفسها

تتصور هؤالء الناس 

حقيقيون اهنم دامئا ميثلون  

 حىت ومه ىف حفةل كهذه

مثال جافني جراى الفىت  

املهنمك ىف ادارة دفة 

احلديث ىف تكل اللحظة , 

اهنا لرتاهن مبرتب اس بوعها 



القادم عىل ان لك امياءة 

ولك تعبري وجه قد تدرب 

علهيا طويال امام املراة حىت 

 املطلوب يعطى الاثر

واحنىن مرتكنا براحة يده 

عىل احلائط جبوارها ليسالها  

:هل س بق كل زايرة 



اكليفورنيا من قبل اي 

 دانييل؟ 

وهزت راسها ابلنفى وىه 

تتساءل كيف اوقعت نفسها 

ىف تكل املصيدة فاس تطرد 

قائال : اىن مسافر اىل 

هناك الاس بوع القادم ولو 

 احببت فرمبا ميكننا .....



اي عزيزىت   _هل انت هنا

وتدخل نك النقاذها مبنهتىى 

اللباقة دون ان يظهر ذكل  

 مث وجه الكمه جلافني:

سعيد بلقائك اي جافني بعد 

اذنك هناك خشص اريد 

تقدميه ل داىن وارشق وجه  

جافني اببتسامة وهو يقول 



:ال عىل الاطالق اان فامه 

 متاما

واعتقدت داىن ان نك يمتمت 

 بالكم بني شفتيه , ولكهنا مل

تكن متاكدة وما ان اصبحا 

بعيدين عن مرىم السمع 

حىت قال لها : مل يكن 



قصدى ان اتركك لك هذا 

 الوقت 

 _ال عليك

_ال ان الوقت افلت مىن  

واان مهنمك ىف احاديث  

 العمل ونسيتك

 _من تريدىن ان اقابل ؟



_ال احد امنا اردت ان  

نذهب اىل مقصف احلفل 

 فالطعام فيه يبدو شهيا

متعجبة ومحلقت فيه 

فابتسم لها ابتسامته املاكرة 

الىت تكون عىل وهجه حني 

يزهو بنجاهحفى احدى  

خططه الناحجة ذات ادلهاء 



ومل تكن تثق مبثل هذه 

 الابتسامة حلظة واحدة

وحني غادر احلفةل اكن لك 

ما تريده داىن ان ختلع 

حذاهئا لقد اكن ارتداؤها 

مالبس السهرة امرا مهبجا 

لنس بة النه اندر احلدوث اب

لها, حفياهتا مقيدة بنظام 



رتيب جامد واذلهاب اىل 

حفةل بصحبة احد املشاهري 

حىت ولو اكن جارا قدميا لها  

مل يكن جزءا من حياهتا 

اليومية والافضل ان يظل 

 الوضع عىل ما هو عليه 

وما ان صعدت اىل الس يارة 

حىت خلعت حذاهئا 



وارجعت كرس هيا وامغضت 

عينهيا فسالها نك : هل 

 امني؟ستن

_مامل تكن تريدىن 

 مستيقظة لصحبتك ؟

وانفجر ضاحاك وادخل  

رشيط اكسيت ىف هجازه 



وهو يقول : ال س يكون 

 هذا خارج واجبك

وبدات املوس يقى تصدح 

فقال لها ىف امتنان :اريد ان  

اشكرك عىل اجملىء معى 

فاان اكره مثل هذه الاش ياء 

ولكىن اس متتعت هبا وانت 

 معى



مهست وىه تبتسم : من 

شب عىل ىشء شاب عليه  

لقد كنت غري متجاوب دامئا 

حني كنت احاول اذلهاب 

 معك اىل ماكن ما

_فلنواجه الامر لقد كنت 

 صغري السن وقهتا 



_ال يوجد دليل واحد عىل  

انك تغريت طوال هذه 

 الس نني 

 _رمبا تغريىن الاايم

واتسعت ابتسامهتا وىه 

تغلق عينهيا مرة اخرى 

 مشهودا:س يكون هذا يوما 



ورسحت ابفاكرها تتخيل 

 احداث الاس بوع املاىض

اان منت الصبح ان شاء هللا 

 امكل الفصل 

 

  

      



ومتلكها احساس ابلغباء 

وحارس الامن يقدم لها 

بطاقهتا الشخصية وهو 

خيربها ان احلارس الليىل 

ترك هل مذكرة تقول : اهنا 

سقطت مهنا ليةل امجلعة 

 املاضية



من اذن فقد اكن حارس الا

ينادهيا من اجل ذكل , 

وىه الىت فرت منه اكلبلهاء 

, ورمبا اكن الامر كذكل 

بشان رجال الرشطة , 

فليس هناك دليل عىل اهنم  

 تعمدوا مطاردهتا



ولوال الس يد وورثنجتون 

ورجال الاس تخبارات 

لظنت ان الامر لكه ليس  

الا حلام من وىح خيالها,  

ولكن املعلومات الىت قدمهتا 

وورثنجتون  اىل الس يد

اثبتت اهنا تس تحق ان 



تؤخذ بلك جدية حول 

 نشاط فرانك

دخلت املعمل متوترة ولكن 

فرانك عاملها اكملعتاد , 

فبدات اعصاهبا هتدا 

ابلتدرجي واهنماك ىف العمل  

ابلتدرجي .واهنماك ىف العمل  

طوال اليوم , ومل تتوقف 



الا حيامن رن جرس 

التليفون ليخربها بوصول 

نتجمرى" من يدعى نك مو 

يسال عهنا , حينئذ نظرت 

ىف ساعهتا , فادركت اهنا 

 قاربت السادسة

اكن فرانك ال يزال مهنماك 

ىف العمل , وقررت ان  



تكون هذه اللحظة ىه 

 املناس بة وقالت :

_فرانك هل تسمح ىل 

 بدقيقة ؟

رفع فرانك عينيه عن اوراقه 

وتطلع الهيا من خالل 

عدس ىت نظارته السميكتني 



اتكيد اي داىن ما وقال :بلك 

 وراءك ؟

_لقد اوشكت ان انرصف 

 و .....

ونظر ىف ساعته وعبس  

قائال :مل اشعر مبرور 

الوقتوالاريد ان اترك 



ماحتت يدى, فاذا اهملتىن 

 نصف ساعة ...

_هناك انسان اريد ان 

تقابهل وهو ىف انتظارى ىف 

 هبو الاس تقبال 

وسالها برصامة : هل 

هو....؟وشعرت بتوتره 

 ه :نعمفاجابت



وهب عىل قدميه قائال:ماذا 

حتاولني ان ختربيىن به اي 

 داىن؟ 

رفعت يدها ومل تكره لبس 

اخلامت كهذه اللحظة ولكهنا 

بطريقة ما حبكت كذبهتا 

 فقالت:



_لقد متت خطبىت ىف 

 الاس بوع املاىض

وشعرت بوهجه يشحب 

لونه , وادركت ما يشعر به 

فهىى قد س بق لها ان عانت 

يامن الشعور ابخليانة ح 

 اكتشفت ما يقوم به



_خطبة ؟ كيف وانت ال 

 تعرفني احدا سواى ؟

اجتهت اىل الباب وىه 

تقول: سارشح كل وحنن 

ذاهبان وفتحت الباب وىه  

 تس تمكل الكهما 

_لقد نشاان معا اان ونك 

 مونتجمرى



_نك مونتجمرى الاكتب  

 املرسىح؟ _نعم

_اتقصدين انك خطبت  

 اىل نك مونتجمرى ؟

فقالت ىف  ومتلكها الغيظ 

غضب : هذا ما احاول 

 اخبارك به 



واكن حيملق فهيا كام لواكن مل 

يراها من قبل , ماذا به 

؟هل صدم ان يعرف نك 

مونتجمرى ؟انه اليالم عىل 

ذكل ابية حال فهىى مل تذكر 

امسه امامه من قبل واكن 

علهيا ان تتوقع ان يكون نك 

مس تعدا لمتثيل دوره, اذ 



ا انه ما ان راها حىت احتواه

بني ذراعيه وقبلها بلك 

اشتياق قائال: لقد افتقدتك 

 اليوم

_اوه نك اريد ان اعرفك 

بفرانك دنكن زميىل ىف 

 العمل ىف املعمل 



وقال نك ىف صوت داىفء:  

اان سعيد مبقابلتك اي فرانك 

 لقد لكمتىن داىن عنك

_هل فعلت ؟ ونظر اىل 

داىن كام لو اكن يتساءل عام 

 قالته عنه 

عىل ذكل _ان كل مزية 

 فهىى مل تذكر ىل عنك شيئا



وبدات داىن ترشح بعصبية 

, اذ ان فرانك مل يتقبل 

الامر كام توقعت: لقد 

تصادقت مع فرانك بعد فرتة 

 وجزية من معىل هنا

فنظر الهيا مهتام :كنت 

اتصور اننا اكرث من 

 صديقني ؟



واحاط نك خرص داىن 

بذراعه , دليال عىل المتكل , 

 ,فاان وقال :انىن افهم ذكل

اعرف داىن منذ اكنت ىف 

 اخلامسة اهنا فتاة ممتزية

 _نعم ىه كذكل

ونظر فرانك دلاىن مث اىل 

نك وهز راسه قليال :مل 



يكن دلى اى فكرة اهنا 

 تعرفك

ابتسم نك وهو يقول :ال 

يدهش ىن ذكل ,فقد حدثت 

بيننا مشاجرة منذ س نوات 

فقدت اثرها بعدها , وحني 

كت قابلهتا جفاة منذ اايم ادر 

ما اكن ينقصىن ىف حياىت 



وهو ما ختليت عنه من  

قبل وقررت الا ادعها 

 هترب مىن مرة اخرى

نظر فرانك اىل داىن 

وقال:يبدو انه مل يرتك كل 

 خيارا 

ايهلل , ماذا تقول الان؟ ان  

اية حماوةل مهنا للمتثيل 



س يكتشف فرانك زيفها 

عىل الفور , وهو ما جيعلها 

ختىش ان تطول هذه 

 اكرث من ذكلاحملادثة 

وقبل ان تفتح داىن مفها قال 

نك: انك حمق متاما , مل 

اترك لها اى اختيار لقد 

اعمتدت عىل سابق حهبا ىل 



وان كربايءها حفسب ىه 

الىت ابعدت احدان عن 

 الاخر 

عظمي هاهو ذا نك يظهرها  

فتاة غري انجضة يسهل 

التاثري علهياولكن ما الفرق 

؟مادام هذا س يقنع فرانك 



بة حقيقية هكذا  ان اخلط 

 حاورت داىن نفسها

ومل يرفع فرانك عينيه عن  

داىن اثناء الكم نك مث 

سالها :اهذا ما تريدين اي 

 داىن ؟ 

مل تس تطع الا ان هتز راسها 

 فنظر ىف ساعته 



_اذن فامتىن كل السعادة 

والان , جيب ان اعود 

الس تئناف معىل والا 

قضيت الليةل لكها هنا مث 

هز راسه قائال:سعيد 

بلقائك اي مونتجمرى اىن 

احب مرسحياتك ,مث نظر 



اىل داىن قائال :اراك غدا  

 صباحا

 فقالت داىن : مؤكد

* * * * * 

والان حني ركبت جبوار 

نك عائدين اىل كونكتكت  

تس تعيد هذا اللقاء اخذت 

ىف ذههنا , لقد اقنع اخلامت 



_مع لقاء نك احلار لها 

_فرانك جبدية اخلطبة , 

مفاذا ميكنه ان يقول بعد لك 

ذكل ؟انه وفرانك مل يتحداث 

ابدا ىف اية عالقة , فقد 

اكنت معظم احاديهثام تدور 

حول العمل , ولك ما بيهنام 

ال يزيد عىل صداقة طيبة , 



تشعر به  او هذا ما اكنت

داىن اىل ان بدا الشك 

 يثور ىف نفسها حول فرانك

اس تدارت ىف مقعدها ضامة 

قدمهيا حتهتا وفتحت عينيعها  

تتامل جانب وجه وجه  

"نك" وهو يقود 

الس يارةاكن جذااب بصورة 



خطرية ىف ظالم الس يارة 

يبدو شعره الاصفر اكرث 

ملعاان ىف تناقضه مع هذا 

الظالم .لقد اكنت دامئا جتده 

جذااب اش به بصخرة تعمل 

اهنا ميكهنا ان اتوى الهيا لكام 

احتاجت املساعدة , وهاهو 

هيب ملساعدهتا مرة اخرى , 



ولكن الامر اصعب هذه 

 املرة الن تتقبهل ىف حياهتا 

لقد شبت عن الطوق 

وصارت اكرث اعامتدا عىل  

نفسها .ولوال ما اصاهبا من 

فزع يوم امجلعة , لاكنت 

 عادت اىل مسكهنا ,

واخذت قسطا من اانوم 



ووصلت لنفس النتيجة  

الىت وصل الهيا "نك" وهو 

ان تتصل ابلس يد 

وورثنجتون ولو اكنت 

الامور قد سارت عىل هذا  

النحو ملا ظهر "نك" ىف 

 الصورة 



وبدال من هذا هاهو ذا 

ميثل دور خطيهبا , وان 

اكن مل يعرفها لرفاق احلفل 

هبذه الصفة , فمل يكونوا ممن 

علموا مبا جيرى ومل جيب ان ي

يكن اخلامت من شانه ان 

 يوىح هبذا الامر.



ونظرت اىل اخلامت ىف  

اصبعها , اكن جذاب فعال 

واقنعها "نك" ان يظل ىف 

اصبعها حىت بعد انهتاء هذه 

اخلطبة املزيفةوىه تعمل مك 

س يكون غاليا عندها النه 

 جاء من "نك"



هل مر علهيا يوم حلمت  

 فيه ان يكون زوجا لها حىت

 ىف احالم املراهقة ؟

ابلتاكيد ال لسبب واحد 

وهو انه رمغ اس تعداد 

"نك" دامئا الن هيب  

ملساعدهتا لك يوم فقد اكن 

واحضا معها ىف انه يعتربها 



مصدر ازعاج هل ومن 

الصعب عىل فتاة ان حتمل 

برجل عىل ان يكون رجلها  

 عىل هذا الاساس

وهناك سبب اخر هو ان 

"داىن" تدرك جيدا انه 

ت صاحبة المنط اذلى ليس

يرغبه , ال من الناحية 



اجلسدية وال العاطفية مفن  

الناحية العاطفية يفضل 

"نك" املراة الرزينة الهادئة  

املتباعدة بنفسها اىل حد ما 

و"داىن" تعرف نفسها حق 

املعرفة مبا ىه عليه من 

اندفاع , كثريا ما اكن 



يورطها ىف مواقف 

 تس تدعيه ان هيب النقاذها 

تعتقد اهنا جتاوزت  واكنت

هذه الصفة فهيا , ولكنه  

هاهو ذا يتدخل النقاذها 

مرة اخرى, واقسمت 

"داىن" ان تكون هذه ىه 



املرة الاخرية وهمام حيدث 

 لها فلن تلجا اليه بعد الان

والبد اهنا راحت ىف النوم 

الن الىشء التاىل اكن 

"نك" وهو يوقظها ىف رقة 

وحنان وفور ان انتهبت 

 :اين مفتاح سكنك؟سالها 



وبعد حلظات فوجئت به 

حيملها اىل داخل سكهنا 

وذعرت فقال مطمئنا 

 ومداعبا :

من املمتع ان امحكل كام 

كنت افعل معك وانت 

طفةل , اتعلمني ان وزنك مل 

 يزد كثريا عىل اايهما ؟



ان الس يدات الىت اصادقهن  

يقصمن ظهرى تقريبا لو 

حاولت ان افعل ذكل 

 معهن  

ىف جخل :اان فردت عليه  

سعيدة ان س ببت كل هذه 

 املتعة .هال انزلتىن ؟



انزلها مث مضها وقال :لقد 

افتقدتك كثريا اي "داىن" 

والغريب ىف الامر اىن مل  

ادرك ذكل الا حيامن عدت  

اىل الظهور مرة اخرى ىف 

 حياىت 

_اعرف ذكل لقد افتقدتىن 

 كام يفتقد املرء صداعا قدميا 



لو اكن احد قد سالىن , -

فغالب الظن اىن كنت 

ساقول هل ذكل ولكن هذا  

غري حقيقى اي "داىن" ان 

كل طريقة ىف جعىل صادقا 

مع نفىس فانت مل تظهرى 

قط انهبارا مبا احققه ومل 

تقدىم ىل اى فرصة الزهو 



بنفىس اكرث من قدرها لقد 

كنت اش به بدبوس يغرس 

 ىف ابلون غرورى 

ونظرت اليه بشك وقالت 

ذا  :لست ادرى هل اخذ ه

الالكم عىل انه مدحي ام 

 شكوى 



يكفى ان اقول اىن سعيد 

ابنك عدت تطلبني مىن 

 املعونة 

هزت راسها قائةل :لقد 

كنت افكر ىف هذا الامر  

واان عائدة اىل مسكىن الليةل  

ولو مل يصبىن ما اصابىن من 

فزع ,ملا ازجعتك هبذا الامر  



واشاحت ببرصها بعيدا 

واردفت انىن جد اسفة ان 

عليك هناية افسدت 

 الاس بوع مع ليتيتيا

وملا مل يعلق اجربت نفسها 

عىل التطلع اليه ووجدت 

تعبريات اجلفول عىل وهجه 

وقال لقد نسيت لك ىشء 



عهنا ىف خضم احداث هذا  

 الاس بوع 

_الميكن ان تنساها , اهنا 

متكل لك ما يعجبك ىف 

 املراة 

_اعمل ذكل وقد امضيت 

 العام املاىض لكه اتودد الهيا  



ونظرت اىل ساعهتا وقالت 

 اتعمل مك الوقت الان ؟ 

فقال :اعمل ان كل ان 

تسرتحيى ولكن هل ميكنىن  

البقاء هنا افضل من ان  

اقود الس يارة مخس واربعني 

 كيلو اخرى 



_ابلتاكيد ميكنك البقاء 

ولكن لن تنال قسطا من 

الراحة , فسوف تقىض 

الليل عىل الاريكة وس يظل 

مفني يصعد وهيبط عىل 

 ك جذع

_مفني ؟الا تزالني 

حتتفظني بذكل القط زرى 



املنظر اذلى عرثت عليه  

 منذ س نوات ؟

ابتعدت عنه ومضت ذراعهيا 

امام صدرها قائةل :انه مل 

يكن زرى املنظر اكن جائعا 

 فقط ,وقذرا ويشعر ابلربد 

 _وهمزوما ىف عدة معارك



_وماذا بعد ؟انه اليبغى 

الفوز ىف مسابقات جامل 

 ان يعيش  لك ما يريد هو 

دار ببرصه ىف املاكن وسال 

 :واين هو الان ؟

اجابت من احملمتل انه انمئ 

ىف الرسير ولكنه 



س يكتشف امرك لو 

 حاولت البقاء

_لقد اكنت جمرد خاطرة 

,وعىل العموم فدلى معل  

جيب اجنازه ىف الصباح 

الباكر مث عاد يدور ببرصه 

ىف املاكن : امتاكده انك ىف 

 امان مبفردك ؟



لو قلت ال ؟هل  _وماذا

ستس تاجر حارس خشىص 

 حلراس ىت ؟

_انك اتخذين هذا الامر  

ابس تخفاف ولكننا ال نعرف 

رد فعل الرجل لو اكتشف 

 الامر  

 _لن جيد مربرا ملالحقىت 



_الا تتصورين ان يعتقد 

 انك انت من وشيت به ؟

واقشعر بدهنا ,ان هذه 

الفكرة كثريا ما واتهتا وىه 

ىف فراشها ىف منتصف 

الليل ولكهنا اكنت حتاول ان 

تقنع نفسها خبطهئا , والان 



جتد نفسها متوترة عندما 

 رصح هبا "نك"

وذلا وجدت نفسها ترد ىف 

ىشء من اخلشونة :فرانك 

ليس مؤذاي اي "نك" انه 

 ليس من النوع العنيف

 تشائني_كام 



وتقدم مهنا وربت خدها  

ابطراف اصابعه :ال ادرى 

ملاذا اقلق دامئا عليك رمبا 

 اكنت عادة من ااثر الطفوةل 

_ساكون خبري واعتقد انه مل 

يكن مثة داع للك ذكل , 

وان تقحم نفسك ىف 

 املوضوع 



_ولكىن احقمت ابلفعل 

 ومال وطبع قبةل عىل خدها  

مل يفهم "نك" ملاذا اليريد 

.لقد اكنت مشاغباهتا  فراقها

وازعاهجا سببا الن جتعل 

مراهقته فرتة مرتبكة ولو 

س ئل الجاب ابن وجوده 

مع دانييل ديفريو ىف ماكن  



واحد ليس ابالمر 

 املس تحب هل 

فلامذا يزداد شوقا ىف ان  

يظل جبانهبا او يتلمس  

املعاذير لينادهيا او يقىض 

الوقت معها , او ميسك هبا 

 , او يقبلها ؟

 



يل مزيد من الرواايت  لتحم 

احلرصية زوروا موقع مكتبة 

 رواية 
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اخرج رنني التليفون املزجع 
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تتلمس سامعته , مث وضعهتا 

عىل اذهنا ومتمتت وىه 

 تغالب النوم :ها .... لو

_اريد ان اشكرك عىل  

امتمك ابن ترشىك اابك اه

وامك ىف مرساتك اي 

دانييل لقد ادركنا الان انه 

ابس تقالكل بسكنك 



اصبحنا شيئا اثنواي ابلنس بة 

 كل

قالت وىه ال تزال مغمضة 

 العينني :صباح اخلري اي اىم 

_كيف فعلت ذكل اي داىن 

؟ ان موان اثئرة ايضا , 

 كيف اس تطعامت .....



واتسعت عينا داىن جفاة 

هبت متاما من نوهما فقد انت

,لقد اكن ذكر امس وادلة نك 

نذيرا ابن شيئا خطريا 

 اوشك ان حيدث

_موان ما عالقهتا هبذه 

 املاكملة منك اي اىم ؟



_ ابلتاكيد اهنا متكدرة متاما 

مثلنا ,ان تعمل من الصحف 

نبا اعتام ابهنا عىل الزواج ,  

ومل يكن الامر س يلكفه الا 

 ماكملة تليفونية ليخربها 

__نك س يتوج ؟ وبدا 

القلق يساورها جفاة للقصة 

الىت اختلقاها هل جاء ىف 



الصحف ان نك س يتوج 

 ؟

_ابلتاكيد مع صور 

ومقتطفات من اقوال 

 العروسني 

واعتدلت ىف الفراش حماوةل 

 ان جتمع ش تات افاكرها



_اىم ماذا جاء ىف 

 الصحيفة ؟

_ال ىشء سوى ان ابنىت 

وابن موان قد رااي صوااب ان 

تبطا ابلزواج وتراك هممة ير 

 اخبار وادلتهيام للصحافة



ومهست :رابه واخذت  

تتصور تبعات هذه 

 التطورات مث سالت : 

 _وما الصور الىت نرشت ؟

_واحدة ىف املطعم ميسك 

فهيا نك يدك وانامت تبتسامن 

,وواحدة لكام وانامت تغادران  

حمل اجلواهر , واخرى 



وانت ىف زى رمسى تزنلني 

من الس يارة , ونك واقف 

 ينظر اليك ىف هيام

_مطعم , وحمل جواهر 

؟ما اذلى جيرى ؟هل اكن 

هناك من يتبعنا ؟وتنهبت 

اىل ان وادلهتا تواصل 



ت نفسها احلديث فاجرب 

 عىل الانصات 

__وتقول الصحيفة : نك 

مونتجمرى اكتب 

املرسحيات الشهري ,اذلى 

تعرض هل مرسحيتان 

انحجتان حاليا ىف برودواى  

,قد غطى ارساره العاطفية  



مبهارة وهو يصطحب ليتيتيا 

لنك اىل حفةل افتتاح 

مرسحيته وقد تبني لنا ان  

ليتيتيا مل تكن الا س تارا 

بوبته يغطى به الاكتب حم 

املشهورة خبجلها , ورمغ ان 

اخلطبة مل تعلن رمسيا ,فان 

بريق اخلامت ومالمح 



اخلطيبني تؤكد للجميع ان 

نك مونتجمرى قد قرر ان 

يهنىى عزوبيته ويتبقى 

 السؤال مىت ؟

ومل يكن دلى داىن ما تقوهل 

, وظلت ساكنة واخلدر 

يرسى ىف اوصالها ,تتساءل 



ان اكن نك قد اطلع عىل  

 لصباحجرائد ا

_هل هذا حق اي داىن  

؟ال اعتقد انك تنكرين انك 

املوجودة معه ىف الصورة ؟ 

حىت وان مل تذكر الصحيفة 

امسك , ولكهنا اوردت 

صورة كبرية للخامت ىف  



اصبعك ومن الصورة يبدو 

عليكام منهتىى السعادة هبذا 

 الامر 

_اىم اهنا قصة طويةل ال 

 اريد ان اخوض فهيا الان 

الان _هكذا ؟ان دليك 

ارسار ختفيهنا عن ارستك 

اليس كذكل؟ ام تراكام 



ختجالن منا الان بعد ان 

وصل نك اىل ما وصل اليه 

 من شهرة ؟

_اوه اي اىم هذا ليس  

حصيحا ,لك ما ىف الامر  

اىن استيقظت عىل رنني 

تليفونك , وال اس تطيع ان 

ارتب افاكرى الحىك كل 



الامر ساطلبك مرة اخرى 

 فامي بعد

وقبل ان  واغلقت اخلط 

تمتكن وادلهتا من الطلب  

مرة اخرى اجتهت اىل امحلام 

 , وفتحت ادلش

واخذت حتاول ان تتخذ 

قرارا مبا تفعهل ووىه حتت 



الرذاذ املتساقط , كيف 

ميكهنام ان يوحضا حملرر املقال 

ان تكل الصور ال تعكس 

احلقيقة؟ال شك ان وادلهتا 

قد ابلغت ىف تصوير نظرة 

لصورة الك مهنام لالخر ىف ا

, فاالهمات يرين دامئا ما 

 يردن رؤيته . 



ووادلهتا مع وادلة نك ال 

يردن شيئا افضل من ان  

يقرتن ابناءهام ابلزواج . 

واكنت مع نك قد اوحضا هلام 

اهنام ال يفكران ىف امر من  

هذا القبيل , وقد اكنت 

داىن تمتىن ان تكون اهما قد 

 نسيت هذا الامر.



ومن الواحض ان هذا مل  

, والا ملا سارعت حيدث

بطلهبا وتعكري صفو مزاهجا 

,ماذا ىه فاعةل ؟اهنا ليست  

مبفردها ىف هذا املوضوع وال 

تتجارس عىل ان خترب 

وادلهتا ابحلقيقة ,بعد ان 

اقسام لرجىل الاس تخبارات 



عىل احلفاظ عىل رسية  

 الامر. 

ومل يكن اماهما من اختيار 

سوى اللجوء اىل نك حىت 

  ولو اكنت اكرهه ذلكل

وما ان جففت جسدها 

وارتدت مالبسها حىت 

امسكت حبقيبة يدها 



ومفاتيحها , مفن الافضل 

التعجيل حبسم هذا الامر , 

اذ جيب علهيا قبل انهتاء 

هذا الهنار ان تطلب وادلهتا 

وختربها بقصة ما .وىه ال 

 تعرف ماذا س تقص علهيا

ومرة اخرى هرعت اىل نك 

 طالبة النجدة 



ث  وبعد رنني اجلرس لثال

مرة ,نظرت اىل الساعة ىف  

معصمها , واكنت بعد 

التاسعة بقليل صباح الاحد 

, وهو قد غادر مسكهنا بعد 

الثانية صباحا ,وعبست رمبا 

اكن من الافضل لو اهنا 

تركته يقىض الليةل ىف  



مسكهنا , حىت ولو تدخل 

 مفني ىف الامر 

واس تدارت تبتعد عن 

الباب .ماذا تفعل الان ؟ 

ىل اى مدى  اهنا مل تدرك ا

وادلهتا اكنت مبكرة ىف 

 طلهبا اايها 



_داىن .....ماذا تريدين ؟ 

ملاذا مل افكر ىف انه البد ان 

تكوىن انت ىف هذه الساعة 

 ىف هذا الوقت املزجع؟

واكن واحضا انه قدم مبارشة 

من الفراش , وقف شعر 

راسه الاشعث ومنظره 

 اقرب اىل اجلنون 



_اسفة حلضورى مبكرة , 

 رك ......مل اكن اد

_الاريد ان اقف مس متعا 

لرشحك اي داىن , ادخىل  

 انىن ىف حاجة لبعض القهوة

وغرس اصابعه ىف شعره 

 وهز راسه 



واخذت داىن تسال نفسها 

وىه تتبعه اىل املطبخ ,ملاذا 

ال ترتوى قبل ان تندفع 

طالبة ملعونته؟ وامتطت  

ظهر احد الكراىس الىت ال 

مس ند لها , واخذت ترقبه  

ع قهوته , الان وهو يصن

وقد وصلت اليه جتد نفسها 



متحريه كيف س تخربه مبا 

 حدث؟ 

اهنا نسيت حىت حترض معها 

اجلريدة الىت نرشت اخلرب 

واكن هذا غباء مهناوانسلت 

 تريد اخلروج فناداها 

 _اىل اين اي داىن ؟



_نسيت احضار جريدة 

 الصباح ..ساىت هبا حاال

_داىن ان كنت متصورة 

انك س تصلحني مزاىج ابن 

تقراى ىل بعض طرائف 

الصحف ,فانىس الامر , 

ابقى وخذى قدحا من 

 القهوة 



وكررت قولها :ساعود حاال 

 مث هرعت اىل اخلارج

_رمبا تكون قد ابلغت ىف  

الانفعال , وليس هذا 

جديدا علهيا , رمبا التكون 

املقاةل هبذا القدر من 

ا ان تطلع  الامهية , وعلهي

 علهيا اوال لتقدر ذكل



ولكنه ما ان عادت ابجلريدة 

,حىت اختطفها من يدها 

واخذ يقلب صفحاهتا , 

وعلمت مبا س يجده الهنا 

اكنت قد القت نظرة عىل 

العناوين وىه ىف طريق  

العودة , ملاذا يقولون ان 

الصور ال تكذب ؟ ان 



مجموعة الصور املوجودة ىه 

 اشد الااكذيب افاك ىف لك

 ما صادفها من كذب 

مثال تكل الصورة املاخوذة 

ىف املطعم ,اهنا ال تتذكر 

جيدا انه امسك بيدها 

ولكهنا متيقنة متاما انه مل 

يكن ينظر الهيا هبذا الهيام  



ولكهنا ىه زاوية التصوير 

الىت تظهره اش به برجل  

 اكتشف الفردوس جفاة 

ومل تكن الصورة الىت 

اخذت هلام وهام خيرجان من  

اجلواهر ابقل سوءا  حمل

فقد اقتنصها املصور وىه 

ترفع نظرها اليه ضاحكة 



واكن يبادلها النظر اككرث 

العاشقني انرصافا عن ادلنيا 

 وما فهيا 

ولكن الصورة املاخوذة 

الليةل السابقة ىه الىت 

اذهلهتا , اهنا تتذكر ان نك 

دار ليفتح لها ابب الس يارة 

, وتتذكر وهو يساعدها ىف 



ولكهنام ابلتاكيد مل ادلخول , 

يكوان ينظران اىل بعضهام 

 واكهنام الوحيدين ىف العامل  

اهنام مل يشاهدا اى مصور 

حوهلام ومل تومض ومضة 

واحدة الةل الفالش ابلقرب 

مهنام ان يقيهنا قاطع بذكل 

ولكهنام حققا بذكل ما اراداه 



ان يتحقق , فليس من 

جمال الى شك دلى فرانك 

لكن  الان ىف خطبهتام , و 

عىل صعيد اخر فان فرانك 

هو الوحيد اذلى اكن 

مقصودا ابالقناع ومل يكن 

اللقاء امامه الا لهذا الغرض 



واصبحت عالقهتام بعدها 

 عالقة معل ال اكرث 

لقد اكنت تراقب معهل وملا 

اكنت واعية ملا يفعل فقد 

اصبح سهال علهيا ان تتابعه 

وهو من انحيته مل حياول ان 

يكن عنده خيفى شيئا اذ مل 

مربر ذلكل واكن من السهل  



عليه عند اكتشاف اى 

اختالف بني نتاجئ معهل , 

وما خيزنه ىف احلاسب الاىل 

ان يربره انه جمرد خطا ىف 

الكتابة وقد اكتشف حىت 

 الان حالتني من هذا النوع 

واخذت داىن تتطلع اىل نك 

وهو حيملق مذهوال ىف 



الصور , اهنا تعرف شعوره 

شف جيدا واخذت تر 

قهوهتا بيامن اخذ هو يقرا 

املقاةل مث عاد ينظر اىل 

الصور وحيامن بدا ان نك 

س يقىض بقية يومه خيتن 

املقاةل والصور ىف ذاكرته  



سالته داىن :كيف علمت  

 انت ؟

_لقد طلبىن صديق لىك  

 هينئىن 

 _ وكيف رددت عليه ؟ 

_شكرته ابلتاكيد ,ماذا 

كنت تتوقعني خالف ذكل 

 ؟



كن _لست ادرى فمل ي

دلى ادىن فكرة كيف 

اترصف حني طلبتىن 

 وادلىت......

_وادلتك طلبتك ؟وخبط 

بيده عىل جهبته صاحئا :اي 

 الهىى  



_وهل كنت تتصور اهنا 

 لن ترى املقال ؟

_مل يذهب تفكريى اىل 

هذا احلد ومسح عينيه  

 ببطن كفه مث قال 

 _اريد املزيد من القهوة 



صبت داىن هل قدحا وقالت 

حني شكرها : العفو هذا 

 اقل ما ميكنىن معهل 

ونظر الهيا ىف دهشة فقالت 

:فلنواجه الامر لقد اكن 

 الامر لكه خطا مىن لو مل 

وقاطع اعتذارها احملموم 

قائال :داىن مل جيربىن احد 



عىل ادلخول ىف هذا 

املوضوع , لقد اكن ذكل 

مبحض اختيارى ,اىن اعرف 

 اذا افعل جيدا م

_ولكنك مل تكن تعمل ان 

وادلتك ووادلىت س تقرءان 

 اخلرب ىف اجلريدة  



_ابلتاكيد ال مل اكن اتصور 

ان هيمت احد بنرش هذا 

 فضال عن قراءته 

وتطلعت اليه ىف دهشه : 

امل يدخل ىف راسك بعد ان 

 الناس مفتونون بك ؟

قال وهو هيز راسه : لو 

كنت قد اخرتعت شيئا همام 



عالجا ملرض  او اكتشفت

خبيث لاكن هذا منطقيا , 

ولكىن مل ازد عن كتابة 

 بعض املرسحيات 

سواء اردت ام مل ترد فان 

رضيبة الشهرة ىه التضحية 

 برسية احلياة اخلاصة 



وحني جعز عن الرد علهيا 

سالته : ماذا س نفعل الان 

؟فرد علهيا دون وعى وهو 

يقلب نظره ىف الصور : من 

 ؟

تبارا  _نك البد ان جترى اخ 

لفقد اذلاكرة , اهلوان من 

 غريمه ؟



ان وادلىت تطلب تفسريا 

ووادلتك متكدرة املزاج 

وحنن قد اقسمنا عىل رسية  

 املوضوع مفاذا س نفعل ؟

وادار نك راسه الهيا ببطء, 

مث نظر اىل وهجها محملقا فرتة 

طويةل , حىت احست ان 

نظراته متس لك جزء من 



انفها –خدهيا –وهجها عينهيا 

ذقهنا وبيامن هو مس متر ىف –

محلقته رفع اصبعا ومرره 

عىل شعرها امللفوف قصريا 

حول اذنهيا مث قال اخريا  

وهو هيمس , وتاكد شفتاه 

 تالمس شفتهيا 

 _خنربهام اننا س نتوج



 

لتحميل مزيد من الرواايت  

احلرصية زوروا موقع مكتبة 

 رواية 

www.riwaya.ga 

 

 (6الفصل )

http://www.riwaya.ga/


ىف لك مرة قبلها نك ,اكنت 

تفقد الس يطرة عىل تفكريها 

, ومل تكن ىف حاجة اىل  

هذا كام ىه الان , ماذا 

 ..قال ابلضبط؟ ماذا ...

ال فائدة لقد شعرت ابدلوار 

ىف راسها, وقلهبا يقفز 

اكلضفدع ىف حناايها ومل 



تامتكل نفسها , حني ابعد 

وهجه الا ان حتملق فيه  

مشوشة اذلهن , واخريا 

متكنت من ان تركز عينهيا 

عىل وهجه املتورد ,وحملت 

الول مرة النظرة الىت  

 اقتنصها املصورىف عينيه 

 _نك ؟



 ا ؟_ما ..........ماذ

 _الميكن ان تكون جادا 

 _بشان ماذا ؟

 _لقد قلت اننا س نتوج

_ال مل اقل هذا ,لقد قلت  

اننا س نخرب الارسة فقط 

بذكل,وما ان تضع 



السلطات يدها عىل فرانك 

 حىت خنربمه ابننا غريان راينا

اخذت شهيقا مضطراب 

 وقالت :هذا ما ميكنىن قبوهل

 _اعمل ذكل

 _لقد افزعتىن ابلفعل

 _ولقد الحظت ذكل



_اقصد ان اخر ىشء 

ميكننا معهل هو ان نتوج 

,ان هذا س يفسد الصداقة 

 الطيبة بيننا  

فابتسم نك ىف مكر  

 متسائال: ا حقا ؟

فهنضت واخذت تزرع 

 املطبخ جيئة وذهااب



_جيب الا تشك ىف ذكل 

فاوال اان لست من الطراز 

 اذلى يعجبك 

وهز راسه ىف تعجب 

ذلى متسائال :وما الطراز ا

 يعجبىن ىف رايك؟

_انت خري من يعرف ذكل 

,الهيفاء ,الرش يقة ,محراء 



الشعر,اذلكية حس نة 

 التكوين 

_انت ذكية اي داىن وال 

 عيب ىف تكوينك

وجتاهلت تعليقه وقالت 

تلومه: لقد كنت تعتربىن 

دوما مصدر التنغيص ىف 

 حياتك اتذكر؟



هز راسه :البد ان اعرتف  

انك مقت هبذا ادلور مبنهتىى 

 الرباعة  

فاس تدارت وطوحت هل 

 بلكتا يدهيا قائةل :

_وعىل ذكل فان حماوةل 

اقناع ارستينا بعزمنا عىل 



الزواج امر غاية ىف 

 السخف

وجاهد ىف ان خيفى 

 ابتسامته :الكم مقنع 

_حس نا وماذا س تقول هلم 

 ؟



_داىن عليك ان تتعايىش 

ه القضية سواء مع هذ

 احببت ام كرهت

قالت وقد تقلصت امعاؤها 

 : اان اكره ذكل

 _هذا واحض

 _لست اجيد الكذب 

 _مل تكوىن ابدا البته كذكل



_وال احب ان اكذب فان 

 ذكل ضد مجيع معتقداىت 

فرد كام لو اكن جيادلها  

 ابملنطق 

_انظرى اىل الامر من  

هذه الزاوية ,انك ال تكذبني 

ان حقيقة ,وحنن خطيب

,واخلطبة اعالن عىل نية 



الزواج ,والكان ينوى 

الزواج فعال يوما ما ,وان مل 

 يكن زواج احدان ابالخر

مضت ذراعهيا امام صدرها 

 وقالت :

_مل اصل ىف ختطيطى اىل 

هذا احلد ,اريد بناء 

 مس تقبىل الوظيفى اوال



_عىل الاقل مل تلغى املبدا  

 من حياتك 

_ضيقت عينهيا وقالت 

 ؟ :اتتالعب ىب

كيف تظنني ذكل ىب اي -

داىن ؟ انظرى لقد جئت 

اىل تطلبني املساعدة , واان 

احاول ذكل ,ومل تكن 



اخلطبة اقرتاىح , ولكىن  

 احاول ان اتعايش معها  

وشعرت ابخلجل من نفسها 

ان تكدر نك اىل هذا احلد 

,لقد اكن عىل حق بطبيعة 

احلال ,اهنا قد هرعت اليه  

طالبة املساعدة ,وهو هيب 



مئا ذلكل ,برصف النظر  دا

 عن مشاعره

جلست عىل املقعد مرة 

اخرى :وماذا نفعل الان  

ذن؟   ا 

القى نظرة عىل ساعته مث 

قال :من الواحض ان القوم 

يطلبون تفسريا الان ولو 



اكن ىف اماكنك اخرتاع قصة 

جبوار القصة احلقيقية لهذه 

اخلطبة املزعومة ,فسوف 

 اتعايش معها 

_ماذا لو قلنا انك كنت 

قد نكثت عهدك معى , مث 

 عدان اىل سابق عهدان 



فهز راسه قائال : قصة غري 

 مقنعة

 _ولكن ذكل حيدث كثريا

_ومع ذكل س تظل غري 

مقنعة وبرصاحة ال اعتقد ان 

 وادلىت س تقتنع هبا

واس تغرقت داىن ىف التفكري  

حلظة مث قالت :وادلىت قد 



تقتنع ولكن وادلى يعرفك 

 حق املعرفة 

 _ابلضبط

_اقصد لك الناس يعرفون 

 انك ال ترتدد ىف اختاذ قرار 

 _موافق



_وعىل هذا هنضت 

وعادت تذرع الغرفة جيئة  

 وذهااب

_ماذا لو قلنا انىن وقعت 

ىف حب رجل متوج و 

 ...ال ..هذا س يكون اسوا  

مث حكت اذهنا واس تطردت 

:انك انت الاكتب ومتتكل 



اخليال ,ملاذا التؤلف قصة 

 مقنعة ؟

_وتفحص وهجها مليا قبل 

 ان يقول :ماذا لو قلنا 

_انه بعد عرشين عاما من 

املعرفة اكتشفت جفاة اىن 

احبك جبنون ,فسارعت 



متقدما لزواجك قبل ان 

 افقدك مرة اخرى ؟

فهزت راسها ابلنفى وقالت 

 صدقوا ذكل اطالقا :لن ي

 _وملاذا ؟

_فابتسمت وطوحت 

ذراعهيا وىه تقول :ل هنم 

 يعرفونىن جيدا 



لف بكرس يه , مث هنض 

وتقدم مهنا وتسمرت لنظرته  

 الثاقبة  

_هل تعتقدين انه ال يتاىت 

 ل حد ان حيبك جبنون ؟

فقالت متذرعة ابلصرب 

:ابلتاكيد ال اعتقد ذكل ,فاان 

 قادرة عىل ان اثري لك انواع



احلب جتاىه , اننا نتحدث 

 عنك انت

 _هل تتفضلني ابلتوضيح؟

_ماذا دهاك اي نك ؟لقد 

حتدثنا ىف ذكل انك جتدىن 

مندفعة ,اثئرة العواطف , 

 كثرية ال.....



مث اشاحت بيدها :لك 

ىشء انك تبحث عن امراة 

متحمكة ىف عواطفها ,اان 

احاول ذكل ولكىن اعرف 

جيدا انه ما ان انفعل حىت 

رؤية السلمية واقع ىف افقد ال

 اخطاء غاية ىف الغباء



مث ربتت خده وقالت  

:وحينئذ تثور اثئرتك ملا 

 فعلت

_ليس هذا سببا لئال 

 احبك

وابتسمت كام لو اكنت 

 تتعامل مع طفل صغري :



اعمل واان احبك ايضا -

,ولكن ذكل اليعىن اىن اريد 

ان اتزوجك , ولست 

 مس تعدة للمعيشة معك

هل يعىن هذا انك -

 دينىن صعب املعارشة ؟جت

فلنواجه الواقع ,انت رجل -

منضبط ,وتعيش حياتك 



بنظام متقن ,واان ىف منهتىى 

الرباعةىف ااثرة الاضطراب 

 ابلنس بة حلياتك

حس نا لقد اقنعتىن متاما -

,والان فلنذهب لرؤية  

 اهلينا  



وابتسمت خفورا بنفسها ان 

بسطت قضيهتا هبذا 

 الاقناع وسالت :

ا حاىف  وهل تنوى فعل هذ-

 القدمني عارى الصدر؟

فضحك عاليا وقال: اهمليىن 

 ربع ساعة

 وغادر املطبخ



شغلت داىن نفسها بغسل 

قدحهياموترتيب املطبخ 

,متفكرة ىف طباع نك 

ابلنس بة لها انه كثريا ما 

حيب ان يفتح ابب املناقشة 

ىف موضوعات غريبة ال  

الليس متتع مبشاهدهتا  لىشء ا 

وىه جتادهل , وقدرت ان ما  



حدث بيهنام اكن من هذا 

 القبيل 

ولكن ماذا س يكون عليه  

الامر ,لو اعلنت هل اهنا 

 ترغب ىف الزواج منه ؟

_اي الهىى اكن س يقمي ادلنيا 

 بال شك



هنا احصف من تثري امرا  ا 

كهذا ,ونك يسمح لها ان  

جتذبه لبعض الامور ,ولكهنا 

تعرف حدودها ,اما هو 

فبالتاكيد ال يعرف لنفسه 

 حدودا ابلنس بة لها 

لقد جنح ىف ان يبعد عن 

ذههنا ما جيب ان يقواله 



ن الرستهيام ,وذكرها هذا اب

علهيا ان تطلب وادلهتا 

 ,واجتهت اىل التليفون 

اكنت اعصاب داىن تزداد 

توترا لكام اقرتاب من تينيك  

واكن مزاج نك الغريب احد  

اس باب هذا التوتر.اكن ىف 

غاية الاسرتخاء والهدوء  



.فعندما عاد ليلحق هبا 

حيث اكنت تنتظره ىف جحرة 

املكتب ,اكن مزاجه ابعد مما 

لها   اكن عليه حني فتح

 الباب هذا الصباح

اكان يس تقالن س يارته 

اتركني س يارهتا امام مسكنه 

,اخذ يصفر مع املوس يقى 



املنبعثة من الس يارة,بيامن 

اخذت داىن تعيد ىف ذههنا 

ما ميكن ان يكون ردها  

عىل التساؤالت احملمتةل من  

 وادلهيا .

وحيامن وصال اىل بغيهتام 

,اكنت قد وصلت اىل حد  

 الاهنيار 



د ان موان اكنت تراقب والب

وصوهلام , الهنام ما ان وصال 

حىت فتحت الباب 

,وارسعت تلقى بنفسها ىف 

احضان ودلها فور ان غادر 

الس يارة .وعلق هو عىل 

نك تترصفني  ذكل مبتسام :ا 

كام لو كنت مل تريىن منذ 



س نوات اي اماه ,اىن مل  

البضعة اسابيع  اغب عنك ا 

وحضكت وادلته قائةل: اعمل 

 افتقدتكولكىن 

مث اس تدارت اىل داىن 

واحتضنهتا بقوة وىه تقول 

:واما انت , فقد مىض 



وقت طويل مل ارك فيه  

 كيف حاكل؟

 _خبري

ورفعت موان يد داىن وىه 

تنظر اىل اخلامت ىف اصبعها 

نه بديع  وقالت :ا 

واس تدارت البهنا : هل 

 اخرتته انت ؟ 



فرد نك برسعة : لقد 

 اخرتانه معا 

ام ادركامت _مك اان خفور النك

اخريا ما كنا مدركني حنن 

انه س يقع يوما ما ,لقد كنت 

ىل دامئا مبثابة الابنة اي داىن  

, ولكن ها قد صار الامر 

 رمسيا 



ونظرت داىن مذعورة 

تتلمس الانقاذ من نك 

اذلى احاط كتفى وادلته 

بذراعه وقال:هيا لنواجه  

 سارة , اعمل اهنا غاضبة جدا 

ميكنكام  _لكنا هكذا ,كيف 

ان تقدما عىل خطوة كهذه 

 دون ارشاكنا معكام؟



نظر نك اىل داىن ومغز لها  

 مث التفت اىل وادلته :

 الن الامر ليس رمسيا بعد-

ن هذا اخلامت ىف اصبعها - ا 

 يبدوىل رمسيا كفاية

وىف داخل الشقة اس تقبال 

ابالحضان مرة اخرى 



واكنت هذه املرة من سارة 

 وجون ديفريو

ل ديفريو ان اكنت تقاليد ا

يعجل ابلطعام , مث اكن عىل  

نك ان يطلع جون ابخر  

تطورات معهل , وحني 

سالت داىن عن اخر  

تطورات معلها اجابت 



بعبارات عامة , وارسعت  

 بتغيري املوضوع 

وىف اثناء تناول القهوة مع 

الكعكة الىت تش هتر هبا 

 وادلة داىن سالت موان:

 ومىت سيمت الزواج ؟

تقف وتسبب هذا ىف ان 

قطعة من الكعك ىف حلق  



داىن وانتابهتا نوبة من 

السعال , وارسعت وادلهتا 

تناولها كواب من املاء ,بيامن 

اخذ نك يدق ظهرها ىف  

 حرص ابلغ

وحني كفت عن السعال , 

وبدات متسح ادلموع عن 

 عينهيا قال نك:



 هذا هو سبب حضوران -

زفرت داىن ىف ارتياح 

,ولكهنا ادركت اهنا ترسعت 

ذ انتاهبا ىشء ىف  ذكل ,ا 

قريب من الرعب وىه 

 تسمعه يقول:

اننا نريد مساعدتمك ىف -

التخطيط للزفاف , فاان اعمل 



مك انتظرمت هذه املناس بة , 

والان فلتتعاونوا معا توفريا 

 للوقت واملال

حضك امجليع ,عدا داىن الىت  

محلقت ىف نك كام لو اكن 

 يتلكم لغة ال تفهمها 

 وامكل نك الكمه قائال

:ونظرا النكام انتظرمتا لك 



هذا الوقت ,فاىن اعتقد 

انكام تنواين الا تطول فرتة 

 اخلطبة

وقبل ان تمتكن داىن من  

معارضة وادلها ,امسك نك 

بيدها , وعرصها ىف يده 

وهو يقول : لكام ارسعنا 

 اكن ذكل افضل



وبدا جون يعلق قائال :هل 

 هذا يعىن ان هناك .....

وقاطعه نك عىل الفور 

اك :ال ليس من هذا ضاح

القبيل ,فال تترسع ابحضار 

 بندقيتك

صاحت فيه الك من داىن  

 وموان ىف نفس الوقت: نك!



نىن  وهز نك كتفيه قائال :ا 

كنت اقرا افاكره ,ولكىن 

اؤكد كل ان داىن ىف نقاء 

الثلج الناصع ,وسوف 

 احافظ علهيا هكذا

مث ابتسم ىف مكر قائال 

:عىل الاقل اىل وقت 

 الزفاف 



فقدت الس يطرة عىل مىت 

 املوقف واحلديث

تساءلت داىن والصدمة هتز 

اعامقها وىه جالسة تنصت 

ملا يدور حولها ,املواعيد 

 حتدد ,واملس تقبل خيطط هل

ترتيبات الزفاف ,واقرتاحات  

امكنة شهر العسل , وحدد 



اقل من شهر المتام 

الزواج,ونك يساير لك هذا 

 بنفس امحلاس

سالهتا اهما اخريا :وماذا 

تنوين ابلنس بة لثوب 

 الزفاف اي داىن ؟

ىل نك :  فردت وىه تنظر ا 

 سؤال وجيه 



وسال جون زوجته :ماذا 

ن داىن   عن ثوب زفافك ؟ ا 

ىف نفس س نك حني 

 تزوجنا 

قالت الام وىه تنظر اىل 

ابنهتا: لست ادرى ,رمبا تريد  

 داىن شيئا اكرث حداثة 



فرد نك عىل الفور :ال اان 

 متاكد ان داىن س تكون ىف

منهتىى امجلال ىف ثوبك, لقد 

شاهدت صور زفافك 

 وكنت فيه رائعة اي سارة

وحملت داىن وادلهتا تتورد 

وجنتاها ىف ارتباك , ان  

احلقيقة ان وادلهتا بدت 



حقيقة رائعة ىف ثوب زفافها 

املرصع ابللؤلؤ ,واكن شعور 

داىن دامئا اهنا س تتوج ىف 

هذا الثوب ,بل ان هذا هو 

 هسبب احتفاظ سارة ب

اقرتحت سارة ملاذا ال 

تصعدين وترتدينه 



,س يعطينا هذا فكرة عن 

 اى ترتيبات مطلوبة فيه

التفتت داىن اىل نك تساهل 

 العون فربت يدها قائال :

_فكرة رائعة حبيبىت , 

وسوف اجد مع جون ما 

يشغلنا اىل ان تنهتني اننت 

 من الامور املتعلقة ابلثوب



تساءلت داىن ىف نفسها , 

عل لو تناولت ماذا هو فا

الزهرية املوجودة عىل املائدة 

وجشت هبا راسه ؟لقد 

اغاظها معدا مبخاطبهتا بلكمة  

 حبيبىت عدة مرات 

وما ان صعدت مع وادلهتا 

حىت اس تدارت الهيا قائةل: 



لست ادرى ماذا يفعل نك 

اي اىم ؟ ولكن احلقيقة ىه 

...... 

حضكت سارة وربتت 

كتف ابنهتا ىف حنان وىه 

 تقول :

اعتقد ان هذا واحض اي  -

داىن لقد انتظرك الرجل  



طويال, وهو يتعجل الان 

 احلصول عليىك

نه  - دارت داىن ببرصها :ا 

غري جاد اي اىم , ان 

 السبب الوحيد ....

ن   - _كيف تقولني هذا ؟ا 

نظرة واحدة للشاب تبني 

ن نظرات  مدى جديته, ا 



احلب ىف عينيه تدفع 

 ابدلموع ىف عيىن 

واخذت ابنهتا تضمها ىف  -

حضهنا بلك قوة وحب 

 وامكلت :

االتدرين مك اان مرسورة  -

ان رايتكام اخريا معا؟ لقد 

 اجيبت دعواىت 



واجتهت اىل الغرفة  -

فغابت امللحقة بغرفة النوم ,

فهيا دقائق, مث عادت حتمل  

صندوقا ابيض اللون خضام , 

 وضعته عىل الرسير وفتحته

حلقت هبام موان حلظة رفع  -

 الغطاء وصاحت مهتلهل : 

 اي للروعة   -



واخذ الزهو ام داىن  -

فقالت :هذا راىي عىل 

ادلوام ,انه ىف حاجة اىل  

التنظيف بال شك ولكنه ال 

يزال ىف حاةل طيبة وخذت  

تسحب الثوب من 

 الصندوق 



واسلمت داىن نفسها  -

للمراتني يدخالن راسها ىف 

الثوب,مث يمتامتن شيئا عن 

الوسط, ويغرسان ادلاببيس 

ىف ذيهل ,اكنتا كفراش تني 

مان حولها ,وىه صامتة حتو 

حتملق ىف صورهتا املنعكسة 

عىل صفحة املرا ة الضخمة 



بيضاوية الشلك املعلقة عىل  

 احلائط

الايلقى نك ابال ملا يفعهل  -

ابمه هو ,اذا مل يكن يراعى 

 مشاعر وادلهتا ىه

الا يفهم مدى الصدمة  -

الىت س تحدث هلام حيامن 

 يعلنان الغاء الزواج؟



ن وماذا عن املدعوي - ن؟ ا 

القوامئ تعد ابلفعل .حبق 

السامء هل يريد للك هؤالء 

الناس ان خيدعوا ايضا 

,فضال عن التاكليف الىت 

 س هتدر؟



دارت لك هذه  -

التساؤالت ىف راس داىن 

 وىه مستسلمه للس يدتني 

لقد اكن نك مونتجمرى 

فارسها املغوار دامئا ,مالكها 

احلارس ,وها هو ذا يسقط 

ىف منتصف الهنار من 



ا ية جضة -رابه–ليائه , و ع 

 س يفعلها هبذا السقوط !

اهنا مل تتطلع قط عىل هذا  

اجلانب الرشير من نفسيته, 

هذه السادية الىت جترى ىف 

 عروقه جمرى ادلم 



ومك حز ىف نفسها ان 

تكتشف هذه احلقيقة ,لقد 

 فقدت بطلها

وزاغ برصها , وعيناها 

 متتلئان ابدلموع

وملست موان يدها ىف رقة 

 : قائةل



_س تكونني عروسا ىف غاية 

امجلال اي داىن , لمك هو 

حمظوظ ودلى ,مك كنت 

اخىش ان يفقدك قبل ان 

 يفيق ويدرك مدى حبه كل

_اواه اي نك ,كيف ميكن  

ان تكون هبذه الوحش ية , 

ليس فينا من يس تحق هذا 



منك , فهل انت تنتقم  

لنفسك مما فعلته بك وحنن 

نكرب معا ؟اهذا هو 

خطبتك  انتقامك الفسادى

 السابقة ؟

رمشت بعينهيا , لرتفع عهنام 

الغشاوة , ومحلقت ىف املرا ة 

فوجدت الفتاة الشابة 



الساكنة داخل الرداء 

الفضفاض وكام رات املراتني 

الراكعتني مهنمكتني ىف وضع 

 ادلاببيس ىف ذيهل 

"مل ارد بك رشا قط اي نك 

"اكن عليك ان تدرك ذكل 

ولن اغفر كل ما حييت ما 

 ىب الان!!. تفعهل 
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قال فرانك :داىن انىن حمتاج 

اىل مساعدتك الليةل ,هل  

ميكن ان تنتظرى قليال بعد 

 انهتاء العمل؟

اكنت داىن مهنمكة ىف معلها 

يتقدم مهنا فقفزت وهو 

 قليال من ماكهنا وقالت :

 اعتقد ذكل ماذا تريد؟ 



بدا يرشح لها ,وان اكن 

حامسه لها قد فرت بصورة 

ملحوظة .هل تراه اكتشف 

شيئا ما؟ وتسائلت عن 

سبب ارصاره عىل 

مشاركهتا هل ىف الاعامل 

الابداعية الىت حيققها, 

 ولكهنا اكنت سعيدة بذكل



 ومل تتوقف مناقش هتام اىل

الساعة العارشة ليال, حىت 

 اصبحا مهنكني وجائعني

وسأ لها بعد ان وقعا 

 ابالنرصاف :

هل حتبني ان نتناول شيئا 

 قبل العودة اىل املزنل؟

 فردت : اقرتاح وجيه



فقال وهو يلوح بيده متوهجا 

 اىل س يارته :

ذن اراك عند مطعم  _ا 

 الناصية 

تذكرت وقد ابتعدا عن 

املعمل ما اكن علهيا ان 

تفعهل ,اهنا مل تطلب نك كام 

طلب ان تفعل لك ليةل ,  



ووعدته ان تطمئنه عىل  

 نفسها اس تجابة لطلبه 

ومل تكن تدرك ملاذا يتصور 

الامر عىل انه قصة من 

قصص اجلاسوس ية املثرية 

الىت ميكن ان تسبب لها 

خطرا ,فرمغ انه ابت واحضا 

يزيف البياانت   ان فرانك



واملعادالت ,فقد اكن 

الخطر منه عىل الاطالق 

 علهيا .

اكن احد اس باب تكدرها 

ان الرجل قد اصبح صديقا 

مقراب لها ,حىت لقد بدات 

تبحث هل عن املربرات .رمبا 

اكن ىف حاجة اىل املال , 



رمغ اعرتافها ابرتفاع مرتباهتم 

الىت حيصلون علهيا من 

 مريمياك 

فقط عام لو يتحدث معها 

جيرى ,اهنا لن تتجراا  عىل 

فتح املوضوع معه خش ية 

افساد التحرايت الىت اكنت 

تلعب فهيا دورا همام .ان 



اخليانة امرا التعرفه , ولكهنا 

وقفت موقفا يتعني علهيا اما 

ان ختونه ,او ختون 

املؤسسة الىت يأ الكن 

عيشهام مهنا.وىه قد حزمت 

امرها ،ومع ذكل ,ال 

عهنا ما تس تطيع ان تبعد 



تشعر به من امل لفقدها 

 صديقا عزيزا

وىف املطعم ,اعتذرت 

واجتهت اىل التليفون 

,وطلبت نك اذلى رد علهيا  

 من اول رنة جرس

 _هاى انه اان



هنا  _اين كنت اي داىن؟ ا 

 احلادية عرشة تقريبا

 _كنت ىف العمل

 _مبفردك ؟

ها قد اتت اللحظة احلرجة  

 :مع فرانك

_ماذا ؟ هل فقدت 

 عقكل؟ 



_نك جيب ان تدرك اىن  

امعل مع فرانك منذ عام 

واىل الان , وهو رئيىس 

اذلى اتلقى منه التعلاميت  

ذا طلب مىن البقاء ىف  ,وا 

 العمل فالبد ان اذعن المره

_وهل اخطرت 

 وورثنجتون 



_مل اشأ  ان اخربه عن 

اتخران ىف العمل ,فهذا امر 

 غري مأ لوف 

 _واين انت الان ؟

 ء_ىف مطعم نتناول العشا

_نتناول ؟ هل انت مع 

 فرانك الان ؟



_نعم والان ,هل ترتكىن 

نىن جد  اتناول عشاىئ ؟ا 

 جائعة ,وساطلبك فامي بعد

_اسف اي داىن لقد كنت 

 قلقا عليك للغاية 

_اسفة اذ مل اطلبك من 

 قبل ,ساطلبك فامي بعد



وحني عادت اكن الطعام قد 

وصل , وابتسمت لفرانك 

وىه جتلس معتذرة عن 

 اتخرها عليه  

وقضم قضمة مث سالها :هل 

 طلبت خطيبك؟



فتورد خداها وردت : نعم 

مث سارعت بقضم شطرية 

 الهامبورجر 

_يصعب عىل تصور انكام 

ختططان للزواج , انك مل 

تذكرى ىل شيئا عنه طوال 

 فرتة معرفتنا



بب ذلكل ,لقد _مل يوجد س 

اكنت لك احاديثنا عن 

العمل ,او املوضوعات 

اجلارية , ومل نتحدث البتة  

 عن حياتنا اخلاصة 

وابتسم ابتسامة مغتصبة 

وقال: لقد كنت متصورا ان 

 الوقت س يحني ذلكل 



فاجربت نفسها عىل النظر  

 ىف عينيه  

_اننا اصدقاء اي فرانك , 

وليس من مربر ان جنعل 

 ذكل عالقتنا شيئا خالف

_انك عىل حق وانكب 

 عىل شطريته 



___________

___________

___________

_______ 

وبيامن اكنت داىن تقف 

س يارهتا امام مسكهنا ,اكن 

الاهجاد قد ا خذ مهنا لك 

قواها .واخذت تعبث ىف  



حقيبة يدها تبحث عن 

املفتاح, ولكن رسعان ما  

ذ  اطلقت رصخة فزع ,ا 

رات ش بحا حيوم حول 

 املسكن

نه صاح هب ا نك : التفزعى ا 

 اان

 _ماذا تفعل هنا؟



ا خذ مهنا املفتاح وفتح 

الباب :اعتقد ان هذا امر 

 واحض

واضاء الانوار ,واخذ يتفقد 

 املاكن 

وارتكنت عىل الباب 

اخلارىج املغلق ,وهزت 

 راسها :



_من قبيل الفضول فقط 

من اذلى تبحث عنه هنا 

ذا كنت قد تركت فرانك  ,ا 

مكن  لتوى,اتظن انه من امل

ان يكون قابعا حتت الرسير  

 او داخل احدى احلجرات؟

وخرج من داخل جحرة 

 النوم وسار جتاهها:



_جيب عىل اى منا ان 

 ايخذ الامر جبدية 

_ولكىن اخذه جبدية ,لك 

ما ىف الامر انىن ال اجد 

الامر هبذه اخلطورة 

 ابلنس بة ىل



مث سارت جتاهه واضافت 

قائةل :من اذلى تبحث عنه 

 ابلضبط ؟

_البد ان هل رشاكء ,انه 

 الينفذ هذا الامر مبفرده 

_ال ابلتاكيد ,لقد اقتنعت  

متاما بتورطه ,ولكن ال 

 ادرى ملاذا ؟ 



ذن فقد اس تطعت  _ا 

 الوصول اىل معلومات؟

_نعم ,ولكىن غري قادرة 

عىل ان اانقشها معك او مع 

 اى احد الان  

 _انك ىف مقة الاهجاد

 _هل تتصور ذكل ؟!

ذن عليك حبامم ساخن  _ا 



_هذا ما انتوى فعهل فور 

 ان تنرصف 

_العليك مىن ,ساعد كل 

رشااب ساخنا لتاخذيه بعد 

 امحلام

هزت راسها وذهبتفمل تكن 

 قادرة عىل جمادلته



نيو امحلام وما ان مالت اب

ابملاء ادلاىفء, وقذفت فيه 

ابلبلورات ذات الراحئة 

املنعشة ,حىت اخذت الام 

 جسدها هتدا ىف مياهه 

اكنت متعودة ان تنكب  

عىل معلها اايم طويةل 

,وحتتاج دامئا اىل العودة اىل 



مزنلها لالسرتخاء, ولكهنا 

بدات تدرك مشقة العبء  

الاضاىف مبراقبة فرانك دون 

 ان حيس هبا 

الك ليس فرانك هو 

املشلكة , او عىل الاقل 

 مشلكته حتت الس يطرة 



ن مشلكة حياهتا هذه  ا 

اللحظة هو نك , وىه 

 مشلكة ال تعرف لها حال 

اهنا التعرف كيف تترصف 

معه لقد اتصال بعد عطةل 

هناية الاس بوع بواحد من  

خمربى الاس تخبارات , 

وسااله عن املوعد املتوقع 



الرد   ملواهجة فرانك ومل يكن

 مشجعا 

اكنت داىن تدرك امهية مجع 

البياانت بلك دقة ,اهنم ىف  

حاجة اىل ادةل وليس 

اقاويل , ولو متكنوا من 

معرفة دوافعه وما ينوى ان  

حيققه لسهل علهيم الامر,  



ولكن ما اكن يثريها هو انه 

مل يكن هناك من داع لهذه  

اخلطبة املزيفة, لقد تقبل 

فرانك وجود خشص اخر 

ا , ان املقاهل ىه ىف حياهت

الىت اخذت هذه احليةل 

الصغرية واعطهتا جحام اكرب 

بكثري , واكرث ما يكدرها ىف 



الامر هو ان نك ال يلقى 

 لالمر ابال 

لقد اكن يامتىش مع وادلهيام 

كام لو اكن الامر س ينهتىى 

ابلزواج فعال ,وىه تريد ان  

تتلكم معه ىف الامر ولكهنا  

تريد ان تنتظر عدة اايم 

 تعرف كيف ميكهنا ان  حىت



تفتح معه املوضوع ,لقد اكن 

رد فعلها الاول هو الغضب 

 مث ما تشعر به الان من امل 

رمبا تكون الليةل فرصة  

ساحنة لتساهل :ماذا هو 

فاعل لوقف تداعيات 

الاحداث الىت بدات منذ  

 زايرتهيام الاخرية الرسيتهيام 



وحني عادت اىل املاكن 

الضيق اذلى يطلق عليه  

خا اكنت قد وطدت مطب

نفسها عىل مواهجته .اكنت 

قد ارتدت حةل النوم ورداء 

الغرفة فوقها , ولكهنا بقيت 

عارية القدمني , وصب لها  

قدحا من الش يكوالته 



الساخنة فور ان 

خطتداخل املطبخ متمتت  

 وىه اتخذه منه قائةل:

_مك من املرات عىل مدى 

س نوات معرفتنا ,قدمت ىل 

ه اقداحا من الش يكوالت

واوما لها لتتبعه اىل غرفة  

 اجللوس ,فاذعنت المره



هنا الوس يةل املضمونة  _ا 

 دامئا الرفع من معنوايتك

_وانت تظن اىن ىف حاجة  

 لهذا الان ؟ 

_لست ادرى .لك ما 

اعلمه هو انك حتاشيت 

لقاىئ ملدة اس بوع اكمل .لقد 

كنت مزمعا ان اخذك اىل  



العشاء الليةل واسرب غور 

 املوضوع معك

قد انك تعرفىن حق _اعت

 املعرفة , وتعمل ماذا يزجعىن  

هز راسه قائال :انك 

متكدرة بسبب ترتيبات  

 الزواج 

 _عظمي



ووضع قدحه ومد 

ذراعيه:فلننظر اىل الواقع 

انك حباجة اىل رجل ىف  

 حياتك الان

_هذه نقطة خالفية ,فمل 

يكن فرانك لزيجعىن لعدم 

خروىج معه بعد العمل 

  ,لقد ادركت ذكل الان .مل



اكن اعرف كيف اترصف 

معه ولكىن مل اجد معه اى 

مشلكة, انه انسان يسهل 

التعامل معهوالعمل حتت 

 رئاس ته 

_اعتقد ان املشلكة لكها 

 انك واقعة ىف غرامه



عبست ىف وهجه قائةل:نك 

لمك احبك من لك قلىب , 

ولكن خياكل اخلصب 

يدفعىن احياان كثرية اىل 

اجلنون ,وهذه حاةل من 

 هذه احلاالت



واكان جالسني عىل طرىف  

الاريكة ,فاس تدار لها 

 وسال:

 _احقا ما تقولني؟

_نعم انك تدفعىن اىل 

 اجلنون



__ال مل اقصد هذا ,لقد 

قلت انك حتبينىن من لك 

 قلبك ,هل هذا حق؟

محلقت فيه كام لو اكن 

 هواذلى يدعى اجلنون:

_نك انت تعرف حق 

املعرفة انىن احبك طوال 

لك هذه الس نوات لقد  



امطرتك بوابل من هدااي  

عيد احلب الىت كنت 

اصنعها بيدى وبطاقات 

اعياد ميالدك وىف اعياد 

 امليالد

_اعمل اعمل ,ولكن هذا مل  

 يكن الا لهواطفال



_ومادمت كنت طفةل ىف  

تكل الاايم , مفاذا كنت 

 تتوقع مىن؟

راسه ,مث هز   ومرر يده عىل

راسه كام لو اكن يريد ان  

يعيد لها صفوها وقال :رابه 

 , لقد عدت ال ادرى شيئا 



تقدمت منه حىت اخذت  

 بيده ,مث قالت برقة :

_نك انك التزال حبيىب 

,وابلتاكيد تعمل ذكل ,لقد 

كنت ىل دامئا الاخ اذلى مل 

يكن ىل مثهل ,والبطل املنقذ 

اذلى اهرع اليه لكام اوقعت 



نفىس ىف ورطة ,وجعزت ان  

 اخرج نفىس مهنا 

 وكرر ىف نربة ملل: الاخ

_نعم وصديق اكعز 

الاصدقاء ,لقد كنت دامئا  

تشجعىن ,وحىت حيامن اكنت 

طريقىت ,كنت  تسوءك

تسعد ملا ابذهل من هجد 



,لقد كنت تعوقىن عن 

الاندفاع الاهوج ىف 

 الامور 

قاطعها جبفاء :ومل تكوىن 

 تدركني هذا

_ان حقيقة الامر ,هو اىن 

كنت اعمل انك موجود 



جبانىب دامئا حىت من 

 املوقف الراهن

واكن مش يحا بوهجه بعيدا 

ن لفظت   عهنا ,ولكن ما ا 

 عبارهتا الاخرية حىت

اس تدار حنوها برسعة 

 وسالها :

 _ماذا تقصدين ؟



_انك التبدى اهامتما ال 

س يصيبىن من حرج عند 

الغاء الزفافوفبالنس بة كل لن 

يعدو الامر ان نك 

مونتجمرى قد رفض الزواج 

جبارته ,ولن يلومك احد 

عىل ذكل ,ومهنم اان ابلتاكيد 

,فاان اعمل ان اخلطبة 



مزيفة,ولكن ال احد يعمل 

ان ,وهانتذا ذكل غري

تشجعهم مجيعا عىل اخذ 

الامر جبد ,وعىل ان 

 اواهجهم اان بعد ذكل

ذن  فرد هبدوء : ا 

 فلتتوجيىن



وقفزت عن الاريكة صاحئة 

 : نك!

مث اخذت تذرع احلجرة 

 جيئة وذهااب

_ليس هذا حال وانت 

تعرف ذكل فكيف تقرتح 

 هذا ؟

 _وما عيب هذه الفكرة ؟



اس تدارت عىل عقبهيا 

 : ومحلقت فيه 

_ابدىء ذى بدء لست 

اريد الزواج ىف هذه الفرتة 

من معرى , واثنيا حني 

اقرر الزواج , ساتزوج 

رجال حيبىن ال لينقذىن من 

 رجل اخر  



 _واان احبك اي داىن  

_اان اعمل ذكل .ان هذا  

شعورك دامئا ,ولكنك تتلكم  

 عن نوع اخر من احلب

_هال تفضلت ببيان الفرق  

,اخىش الا يكون الامر  

 ا ابلنس بة ىلواحض



وهزت راسها :ابلتاكيد انت 

كذكل ,ولكىن من الارهاق 

دلرجة ال متكنىن من اخلوض 

ىف الامر معك الان , 

ولكن صدقىن ,س ياىت اليوم 

اذلى احرض فيه حفل 

زفافك , واراك خارجا من 



الكنيسة وبذراعك فتاتك 

 الهيفاء ذات اجلسد الرائع

وادهشها ما شعرت به من 

امل وىه تتفوه بذكل 

,ابلتاكيد س يتوج نك يوما 

ما ,اهنا تدرك ذكل عىل 

ادلوام , ولقد وطنت نفسها 

عىل ان عزاءها انه س يكون 



دامئا موجودا لكام احتاجت 

اليه , واكنت هذه تعويذهتا 

الىت حتمهيا من الشعور 

ابلضياع الاكمل لفكرة 

 فقدها نك

 انداها نك ىف حب

 _داىن؟ 



ومل تكن قد احست انه 

هنض ووقف اماهما , 

 فرفعت راسها هل

 فقال برقة :انىن خطيبك 

 _مؤقتا

_اننا ال نعمل الوقت اذلى 

 ستس تغرقه تكل التحرايت 

 وتهندت قائةل :اعمل ذكل



_لو كنت زوجىت 

,المكنىن ان اقىض الليل  

 معك حرصا عىل سالمتك

وطافت بذههنا اللياىل 

ىف  الطويةل الىت قضهتا

الفراش ,تفكر فامي حدث ىف 

معلها من ارتباك ,وما ورط 

فرانك نفسه فيه,واتثري ذكل 



علهيا بل واحامتل وجود 

رشاكء هل يؤذوهنا ,ولكهنا مل  

 تكن تقحم نك ىف خماوفها 

_انىن امراة انجضة وميكنىن  

 العناية بنفىس

جلس نك جبوارها , واحاط 

 كتفهيا بذراعه :



_داىن هل تثقني ىب 

ىن افعل ما اراه وتدعي

 الافضل ىف هذا الامر ؟

_لست ادرى انك 

 تترصف بغرابة هذه الاايم

نىن  وابتسم ملالحظهتا :ا 

ان الافضل -حقا –اعتقد 



هو املىض قدما ىف 

 اجراءات الزفاف 

 _ملاذا ؟

__الس باب عديدة مهنا 

اننا لس نا اثنني ال يعرفان 

 شيئا عن بعضهام 

_بل يعرف الك منا الكثري  

 عن الاخر 



 _رمبا 

_وقد ينهتىى الامر ابن 

 يرض الك منا الاخر 

انىن لن ارضك عىل   _داىن ا 

 الاطالق

 _رمبا دون ان تقصد



_ميكننا الغاء الزواج حني 

ال يروق كل الامر ىف اى  

 حلظة 

_ان ما تقصده ,هو ان 

نتوج زواجا صوراي 

,نتظاهر فيه ابننا نعيش معا 

 ؟



وعلته مسحة من الرباءة 

ما حتبني من التامة : ضعى 

 الرشوط

_اعتقد انك تتوقع ان 

 انتقل للمعيشة معك ؟

_هذا هو الامر الطبيعى  

 ولكنه ليس ملزما 

 _اىل ان تنهتىى هذه القضية



_الرشوط رشوطك هل 

 نسيت ؟

_وماذا لو اردت رضب  

 موعد الحدى صديقاتك ؟

_ساحاول التحمك ىف 

 رغباىت موافقة ؟



مد يديه ومضها وقبل ان 

تس تطيع ان تبدى رد فعل 

 , قبلها 

اللعنة ,ملاذا يرص عىل ان  

ان تقبيهل   يفعل ذكل هبا ؟ ا 

اايها يشوش علهيا تفكريها , 

وىه ىف امس احلاجة الان  

اىل التفكري السلمي. اهنا تعمل 



انه ليس من الطراز اذلى 

يقدم عىل التضحية برغباته  

م , فلامذا يعرض علهيا امتا

 الزواج ؟ 

تنهبت اخريا اىل عدم توقف 

قبالته, وشعرت 

ابدلوار,فمتمتت وىه تغمض 



عينهيا : امتىن لو انك ال 

 تفعل ذكل 

 _الا حتبني ان اقبكل ؟

 _انك تشوش عىل افاكرى

وكرر سؤاهل : الاحتبني ان 

 اقبكل؟



_مل اقل اىن اكره ذكل , 

ولكن افضل الا تفعل 

 ,فقبالتك تشوش افاكرى 

ن تفكريك ىف حاجة  _رمبا اك

 اىل التشويش

_مل يدر خبدلى ان اعيش 

 المسع منك يوما هذا



_انىن بال شك اس متتع 

 بكوىن الاكرب س نا 

_نك لن تس متر ىف هذا 

الاس متتاع , واذا مل تنرصف 

فورا وتعطيىن فرصة الانل 

قسطا من النوم فساغضب 

كثريا ,انىن ال ادرى ما 

ظروفك ولكن ال ميكنىن ان  



اىل الظهر , ان  اظل انمئة 

 دلى معال ىف الصباح

_وال اان ايضا !هل تظنني 

 اىن اعيش هبذه الصورة ؟!

_لست ادرى اي نك وهذه 

ىه املساةل ابلنس بة ىل ,لقد 

تباعدان كثريا ىف الس نوات 

الاخرية , اىن اعرفك 



كطفل مث مكراهق وكطالب 

ىف اللكية , ولكنك لست 

 الشخص اذلى تربيت معه 

 _لست نفس الشخص؟

_حس نا ,ابلتاكيد انك 

نفسه من عدة نواح ولكن  

العالقة بيننا تبدو اقرب اىل 



عالقة معل مهنا اىل عالقة 

 رابطة النشاة املشرتكة 

_وحك ذقهنا ابصبعه 

:الهتمتى بنا موافقة ؟فلتبق  

خططنا حيث ىه , اذا 

متكنوا من اهناء القضية قبل 

موعد الزواج فكل ما 



تشائني بعد ذكل , والا 

 قدما ىف امتام الزواج فلمنض 

_الا تفهم ان الغينا اخلطبة 

الان فلن خنرس شيئا مما 

نس هتدفه ان فرانك لن هيمت  

 ابس تعادة عالقتنا السابقة 

 _اللعنة عليه ان مل يفعل



_لست ادرى سبب 

 غريتك لكام ذكر امسه

_ليست غرية ولكنه  

 احلرص عليك

_همام يكن وصفه فانىن 

اجده امرا غبيا ان ترص 

 عليه 



_اذا تزوجتىن ,فلن ابدى 

الغرية عليك او احلرص 

عليك ,سامهكل كام يفعل 

 لك الازواج بزوجاهتم 

محلقت فيه ىف شك :اتعتقد 

حقا ان الزواج امرا البد 

 منه ؟ 



هز راسه ولك اجلد عىل 

وهجه ومحلقت فيه طويال 

ىف مصت ,انه نك كام تعرفه 

, واذلى ميكهنا ان اتمتنه  

امئا ان عىل حياهتا ,الميكهنا د

تتوقع ترصفاته , ولكن  

ابماكهنا دامئا ان تعمتد عليه  

 حيامن تشعر ابحلاجة اليه 



رمبا ىه حمتاجة اليه ىف هذه 

اللحظات , اكرث مما تعرتف 

بذكل وهو يريد مهنا ان 

تتوجه ,حىت ولومل يكن 

 زواجا ابملعىن املالوف

هزت اسها اخريا ,مث قالت  

: 



_حس نا اي نك , سوف 

 اتزوجك
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اكنت داىن تتطلع اىل 

صورهتا ىف املراة , مرة 

اخرى ,اكنت ترتدى ثوب 

زفاف وادلهتا , مضبوطا 

علهيا متاما هذه املرة ,كام 

لواكن اعد من اجلها, وهو 



قول الجياوز احلقيقة كثريا . 

اخلرص قد احمك , والطول 

قد ضبط , ونظف الثوب 

 واعيد تزيينه 

اكن صوت الارغن اتيا من 

ت اهما خارج بعيد , وتطلع

الباب , مث عادت مرسعة, 



بيامن اكنت داىن تواصل 

 محلقهتا ىف صورهتا ىف املراة

_انك تبدين اكمرية من 

 امريات الاساطري اي داىن 

 شكرا اي اماه-

_ملاذا هذا احلزن عىل  

 وهجك ؟



_ليس حزان اي اماه انىن 

مذعورة , ال اصدق انىن 

سوف ازف اىل نك خالل 

 حلظات

:افهم   وابتسمت سارة

شعورك جيدا, نفس 

شعورى يوم تزوجت 

 وادلك



اس تدارت الهيا داىن وسالهتا 

 :هل اكن هذا شعورك ؟

_ابلتاكيد ,هذا شعور لك 

فتاة عىل ما اظن, بل ان 

الرجال يشعرون بنفس 

الىشء حس امب مسعت . ان  

الزواج التام , واى التام  

يدعو اىل الفزع ,برصف 



النظر عن طول صداقتكام , 

 ب اذلى يربط بينكاماو احل

_انىن احبه ابلفعل اي اماه , 

ولكىن الاعتقد انىن جيب 

ان اتزوجه, ماذا لو فشلت 

 ىف اسعاده ؟

 _وهل ساكل هو ذكل ؟

 _ال ولكن هذا امر مفرتض



_ال اعتقد ,ان االتفاق 

بينكام هو ان يبحث الك 

منكام عن سعادته داخل  

الارتباط اذلى يمت بينكام , 

لك  ومن خالل التام 

 واحدجتاه الاخر 

_ال اعتقد اىن مؤهةل  

 للزواج الان 



_بل انت كذكل ,والا ملا 

كنت واقفة هذا املوقف 

 الان 

_وهذا ما يربكىن , فاان 

الادرى ملاذا اان واقفة هذا 

 املوقف الان؟

حضكت سارة :صدقيىن 

فور ان تسريى عرب هذا 



املمر ,وترى نك واقفا ىف 

انتظارك , سوف تتذكرين 

قدمت عىل الزواج  ملاذا ا

 منه 

 

* * * * * * 

اكن العجب حقا ان اهما 

اكنت عىل حق بصورة كبرية 



, واصطحهبا وادلها من 

الغرفة الصغرية الىت اعدت  

لىك ترتدى ثوهبا فهيا, مث بدا 

ىف خطوات متئدة يسريان 

وسط الكنيسة الصغرية 

الىت اعتادت ان ترتدد علهيا 

 ىه ونك عدة س نوات 



اهنا مل تره هبذه الوسامة من 

قبل .اكن يرتدى مالبس 

سهرة ذات سرتة يتناسب 

لوهنا ولون عينيه ,عينيه  

اللتني ترقباهنا وىه تتقدم 

حنوه ,ولكن بريقا ىف عينيه  

اشعل النار داخلها , 

 صعدت حرارهتا اىل وجنتهيا 



اما احلفةل ذاهتا ,فقد مرت 

كحمل ال تاكد تتذكر تفاصيلها 

 بعد ذكل

صوت نك القوى وهو يردد 

القسم , رواحئ الشموع 

والازهار الرعشة اخلفيفة 

ىف اصابع نك وهو يلبسها 

, طبعة شفتيه اخلفيفة   اخلامت



عىل شفتهيا , اصوات 

الارغن املصاحبة خلطواهتام 

الرتيبة وهام يس تديران 

 ليواهجا الاهل والاصدقاء

تذكرت منظر ادلموع ىف 

عيون وادلتهيام , وصيحات 

صوحيبات ادلراسة وهن 

يطالنب بتقبيل العريس , 



بيامن العروس تتلقى المتنيات  

 الطيبة 

اكنت صاةل الاس تقبال 

مملوءة ابصوات احلديث 

 والضحاكت 

وسارت مع نك اىل موضع 

قطع الكعكة , حتت اضواء 

 الات التصوير  



وصدحت املوس يقى من 

فرقة صغرية العدد , 

وافتتحت مع نك حفةل 

الرقص. مل يكن ااي من هذا 

حقيقى, ومسحت داىن 

لنفسها ان تندمج فيه 

 ابعتباره حلام



وحني اختليا بنفس هيام اكن 

 حل الظالم قد

اكنت التزال مرتدية ثوب 

الزفاف, ووجد نك سببا 

للضحك وهو حياول ان 

يدخلها بثوهبا داخل س يارته 

 الرايضية الصغرية



سالته فور جلوسه جبوارها 

 :اىل اين؟

مصت وهو يدير احملرك ,مث 

يبتعد عن الاهل 

 والاصدقاء

مث قال: بعد تفكري طويل 

,قررت ان من الانسب 

ان اخذك اىل مسكىن , 



هذا افضل من اذلهاب اىل ف 

فندق وحنن ىف هذه 

 املالبس

ومل تنكر اهنا احست 

ابالرتياح فهىى تراتح اىل 

 مسكن نك فهو مرحي وانيق 

واكان قد نقال حاجاهتا اليه 

منذ يومني واعادت املفتاح 



اىل املس ئول عن املبىن يوم 

ان اىت نك ليصحهبا اىل 

 عائلهتا

لقد اجنزا الامر , وتزوجا 

,وال يزال الاضطراب 

يمتلكها لفكرة اهنا تزوجت 

نك.لقد ترصف نك ترصفا 

يتجاوز طبيعته ,لقد قبل 



ان يضحى من اجل ان  

 يساعدها 

واذا مل تكن تدرى السبب  

فهو قد فعل ذكل ,وتقبلت 

 ىه ذكل منه.

واكنت قد ارسلت دعوة 

اىل فرانك ,رد علهيا هبدية 

غاهل ىف العمل  واعتذار النش



وملا اكنت تعمل ما يقوم بعمهل 

ليس من انحية وقته فقط 

بل احلاجة اىل الرقابة 

 املس مترة ,فقد اقتنعت بعذره

اكنت تطلع الس يد 

وورثنجتون اوال ابول عىل 

نتاجئ احباهثام , وختربه بلك 

نتيجة يصلون الهيا , قبل ان 



تتاح لفرانك فرصة ليغري  

 اى ىشء

كيلو سالها نك بعد عدة 

 مرتات من الصمت:

 _هل انت جمهدة ؟

 _قليال وماذا عنك ؟

_ىف احلقيقة , لقد 

اس متتعت ابلليةل لقد اكن 



مدعاة للرسور رؤية 

اصدقاىئ القداىم , ولقد 

 دهشت للعدد اذلى حرض

_اعتقد ان وادلتينا مل  

تدخرا هجدا ىف نرش اخلرب 

 بني اجلريان 

_من الواجب ىف راىي ان  

احلني اىل نعود بني احلني و 



اصولنا لنذكر انفس نا من 

 حنن وما رصان اليه

_البد انك مرسور ملا 

رصت اليه اكتب 

 مرسحيات مشهور

_ولكىن مرسور اليوم 

 لتذكرى اش ياء اخرى



وابتسمت حني تذكرت ما 

 انهل من ناكت وقالت :

_انىن اتعجب ملا يبد احد 

 الاس تغراب لزواجنا 

نظر الهيا وقال :لك 

اصدقاىئ يعلمون انه 

الميكنىن التخلص منك ىف 

 حياىت 



فوكزته ىف ذراعه قائةل : 

 شكرا جزيال

وحك ذراعه متاوها 

:ابلنس بة لشخص ضئيل 

احلجم , فانت ميكنك ان  

 تسددى لمكة ال ابس هبا 

_انك تس تحقها , لتتخلص 

 حياتك حقا مىن ىف 



_حس نا جيب ان تعرتىف 

ان ابماكنك ان تكوىن 

 مزجعة حني تبداين ىف ذكل

_مل ارد ابدا ان اكون مزجعة  

ن  جيب ان تعرف ذكل ا 

 هذا امر ايىت طبيعيا

وحتول ردها عليه اىل 

 حضكة جملجةل 



نظر الهيا مرة اخرى مث ادار 

 برصه اىل الطريق 

_ستسري الامور بيننا عىل 

, لن نتعجل مايرام اي داىن 

اى ىشء س نعيش لك يوم 

بيومه , وما ان تس تقم 

الامور ىف معكل فس نقرر 



ساعهتا ماذا س نفعل موافقة 

 ؟

هزت راسها وقالت :لقد 

فات اوان الندم اليس  

 كذكل ؟

_كيف تتصورين امرا كهذا 

؟ اننا س نقىض وقتا غاية ىف  

الروعة , سوف اكتب اان 



اروع مرسحياىت وسوف 

تبتدعني انت احسن 

وسائل تنقية رشاحئك 

املصنوعة من السليكون  

وسنتقاعد وحنن ىف اوج 

 جناحنا املهىن 

وامضيا بقية الرحةل ىف  

حديث حول احلفةل 



والزفاف , منحرض من 

القوم وما قدم من طعام , 

وعن لك موضوع ...عدا عام 

س يحدث هلام ىف اول ليةل  

 هلام مكتوجني

* * * * * 

ما ان توقف نك بس يارته 

 تفت الهيا قائال:حىت ال 



 ها قد وصلنا اىل مسكننا 

وعبثت بطيات فس تاهنا 

 وقالت :

 _وصلنا اخريا 

واس تدار بعد ان نزل ليفتح 

 ابهبا وقال:

_هل انت موجودة حتت 

 لك هذا المك من القامش ؟



ولو مل تكن تعرفه جيدا ملا 

 حملت هذا التوتر ىف صوته

انه ليس مراتحا كام حياول 

ء  ان يبدو , وشعرت بىش

 من الارتياح ذلكل

ومدت هل يدها فشدها 

ونزلت وقبل ان تدرك نيته  

, اكن قد رفعها بني ذراعيه 



وقال : هل ترين انىن قد 

تدربت جيدا عىل ذكل 

حىت مع وجود املفتاح ىف 

 يدى 

فتح الباب , وخطا هبا عابرا 

عتبة املسكن , واكن الهبو 

مملوءا ابلزينات وقد تدلت  



من السقف حروف كبرية 

 لك لكمة مربوك تش

قال وهو يزنلها ببطء :واحض 

ان دورىث مدبرة املزنل قد 

شغلت نفسها متاما , هل 

 تريدين تبديل ثيابك ؟

_اكن بودى ولكن ال 

ميكنىن التخلص من هذا 



الىشءمبفردى البد ان ظهره 

حيتوى عىل مئات من  

 الازرار

اخذ بيدها وسار هبا اىل 

غرفة نومه واكنت اول مرة 

ه اخلاصة ) تدخل منطقت

غرفة نومه وحاممه اخلاص , 

ومكتبه حيث يكتب( 



واكنت تعتقد اهنا س تقىض 

ليلهتا ابلطابق العلوى كام 

 س بق لها 

ومل جتد بدا ان تتبعه اىل 

الغرفة الرحبة , املطةل 

بنوافذها عىل ثالث هجات 

, ساحبة مجيعها ىف اضواء 



خالبة تش يع الهبجة ىف 

 نفس من يوجد هبا

اكنت هناك مدفاة خضمة ىف 

ركن من الغرفة ولكن ما 

شد انتباهها هو الرسير اذ 

اكن يتسع لس تة افراد ىف 

 يرس و سهوةل 



ترك يدها وادارها وبدا يفك 

 ازرار ثوهبا 

 _اهنا غرفة بديعة اي نك

 _شكرا انىن اس متتع هبا 

 _هادئة جدا 

 _مهممم

_تاكد ال تسمع شيئا 

 خارهجا 



_لقد مصمت عىل هذا 

 ساسالا

_اتعىن انك بنيت هذا  

املزنل؟ لقد اعتقدت انك 

 اشرتيته  

_ال لقد اوحضت للمهندس 

طلباىت , فقام ابلتصممي عىل  

 هذا الاساس



وانسدل اجلزء العلوى من 

فس تاهنا اكشفا عن كتفهيا 

فامسكت به ومضته اىل 

 صدرها فقال نك :

 _ها قد انهتىى الامر 

التفتت اليه مرتبكة :لقد  

الا اهجز  اكن غباء مىن



شيئا قبل ان ارشع ىف 

 خلعه 

اختفى ىف غرفة ملحقة وعاد 

بعد حلظات حامال روهبا 

 وسال:

 _هل هذا مناسب ؟

واتسعت عيناها :ماذا يفعل 

 هذا هنا ؟



نظر الهيا دهشا : اين كنت 

 تتوقعينه ؟

_كنت اعتقد اىن ساكون 

ىف الغرفة العلوية كام كنت 

 من قبل

_ال تكوىن محقاء ليس  

سبب الا نشرتك  هناك من

 ىف هذه الغرفة  



وادار يده ىف الهواء حركة 

 دائرية وهو يقول :

_ان املاكن متسع مبا فيه 

 الكفاية 

 _اوه حس نا الكم معقول 

_وساذهب اان الرى ماذا 

هجزت لنا دورىث ىف 



الثالجة واحلقى ىب بعد ان 

 تنهتىى من تبديل ثيابك

 ومتمتت : سافعل ذكل

 وغادر الغرفة غرفهتام

ذا مل خيطر ببالها اهنا ملا

ستشاركه غرفة نومه ؟ ملاذا 

تصورت ان كون الزواج  



مؤقتا يس تتبع ان تكون 

 معيش هتام منفصةل 

خرجت من الثوب اذلى 

ظل واقفا بنفسه معليا 

واجتهت اىل الباب اذلى 

يفرتض ان يؤدى اىل امحلام 

واكنت عىل حق , ولكهنا مل  



تكن مؤههل اىل ماهو عليه  

 من خفامه 

ادلش حماطا ابلزجاج  اكن 

يكفى لعدة اشخاص و 

واملغطس ذا درج للصعود 

اليه , واملرااي تعكس صور 

 نبااتت الزينة 



ومل تكن داىن تتصور لك 

هذه الفخامة , وانهتت من 

خلع ثياهبا ودخلت حتت  

رذاذ مياه ادلش املهدئة  

 العصاهبا املتوترة 

وما ان انهتت حىت نشفت 

نفسها ابرق منشفة 



اس تخدمهتا مث مضت 

 تبحث عن مالبسها

اكنت املالبس ادلاخلية  

مرتبة ىف ادراج خزنهتا , 

والبلوزة والتنورة ىف الغرفة  

مللحقة , ووجدت شبش با ا

وبعد ان القت نظرة رضا 



عىل منظرها العام , رات 

 اهنا جاهزة للحاق ب نك 

ووجدته ىف غرفة الطعام 

يضع حصافا مالى بشهىى  

الطعام , واكن قد خلع  

سرتته وربطة عنقه , ومشر 

 مكى مقيصه اىل اعىل ذراعيه 



رفع نظره الهيا وسال :هل 

 انت احسن شعورا ؟

خلجل امام وشعرت جفاة اب

 صديق معرها وقالت  

 _احسن بكثري شكرا كل

_واصىل ملء الصحاف مبا 

تريدين , حىت ابدل ثياىب , 

 لن اغيب سوى حلظات



قالت : اسفة مل اقصد ان 

 ااتخر لهذا احلد 

 _ال مشلكة

راقبته وهو ينرصف ملاذا 

تشعر اهنا انتقلت اىل زمن 

–اخر يبدو فيه لك ىشء 

 عىل ما هو عليه , ومع ذكل

 خمتلفا لك الاختالف–



ان نك مل يعد هو صديقها 

بل انه الان نك زوهجا , 

ومل يعد ذكل املسكن ما 

تلجا اليه عرضا , بل انه 

الان مسكهنا وال مسكن 

 لها غريه 



انهتت من ملء الصحاف 

مث جلست وعاد نك , 

 اكدت تطلق صيحة من مفها  

لقد اكن نك وس امي ىف  

الثياب الرمسية , ولكن شيئا  

خذ مبشاعرها وهو ىف ما ا

البنطلون اجليزن حائل 

الالوان والقميص اذلى 



يلتصق جبسده , حىت بدا 

واكنه جدل اخر هل وقد صار 

شعره اشعث بعد ان لبس  

مقيصه, ورفع بيده خصةل 

شعر سقطت عىل جهبته 

 وقال:

 _حس نا لقد بدات اتلكني 



_بل كنت انتظرك ىف  

 الواقع

_ال تفعىل ذكل , انىن 

رسيعا وجلس  ساحلق بك 

 قبالهتا

ملاذا ىه عصبية اىل هذا 

احلد ؟اهنا تشعر كام لو 

اكنت طفةل صغرية , 



وليست فتاة انجضة , واكن 

من جيلس اماهما يبدو اكنه 

غريب عهنا, وليس هو من 

اكن ايخذ بيدها ليعرب هبا 

 الطريق وىه طفةل صغرية 

_ما رايك ؟ ونظرت اليه  

 فزعة  

 _فمي ؟



ىف  واشار اىل املائدة :

 الطعام

ىف لك ىشء , لو اكن دليك 

صنف تفضلينه فاخربى به  

 دوروىث فهىى طاهية ماهرة

_اهنا ابلفعل رائعة واخىش 

الا اكون ماهرة ىف الطهو  



ومن مث فلك ىشء طيب  

 ابلنس بة ىل

ووضعت الشوكة اماهما 

 واس تطردت :

_نك انىن ال اريد ان 

اتسبب ىف تغيري نظام 

حياتك,ارجو ان تس متر 



يعتك كام لو كنت عىل طب 

 غري موجودة

س يكون هذا شاقا عىل كام -

 تعلمني

_عىل الاقل ساكون ىف 

اخلارج وانت تكتب اثناء 

الهنار, ولن اتسبب ىف  

 ازعاجك



_ابملناس بة ,لقد كدت 

انىس , اننا مدعوان جملموعة  

من احلفالت الاس بوع 

القادم ومل يكن بيدى ان  

ارفض , فاللك يريد رؤيتك 

ل تريد اقامة ان فرقة المتثي

شيئا ما عىل رشفك , واان 

اعمل مك تكرهني هذه 



املواقف , ولكن مل اجد  

 وس يةل للهترب من ذكل

_اوه نك , الاعتقد ان 

الظروف مناس بة عىل 

الاطالق اننا نقرتب من  

اجناز غايه ىف الامهية وهذا 

يعىن الانشغال ىف العمل  



ساعات طويةل , هل 

 ميكنك ان حترض وحدك ؟

تفحصها نك مليا مث قال 

 :اظن ذكل

ومل تكن قد رات مثل هذه 

املشاعر عىل وهجه من قبل  

, اهو الغضب ؟ال بل 



رج ومسعت الشعور ابحل

 نفسها تقول هل :

_رمبا اس تطعت تدبري 

بعض الوقت , فلننتظر ما  

 س تاىت به الظروف

نظر اىل الطبق امامه مث 

قال : ابلتاكيد اىن متفهم  

 الظروف 



وشعرت برغبة مفاجئة 

 لتوضيح الامر فقالت:

جيب الانغاىل ىف اظهار 

عواطفنا اىل ان يبدو الامر 

حقيقيا , فيعتقد الناس اننا 

 بعضنا بلك عنف حنب

مل ينظر الهيا بل رفع كوبه 

 وقال :



_ان لك الناس يعتقدون 

ان سبب زواجنا هو اننا 

 حنب بعضنا بلك عنف

تورد خداها وقالت :نعم 

لقد اكنت اخلطبة ماخوذة 

 عىل هذا الاساس

 _ابلتاكيد

 مدت يدها وامسكت بيده 



_اذكر ىل الاايم وساحاول 

 ان اتفرغ لها 

غري ووجدت داىن نفسها 

قادرة عىل الالك , ولكهنا 

ظلت تعاند نفسها حىت 

 اتت عىل ما اماهما 

ومل تكن تدرى سببا لتوقف 

الطعام ىف حلقه, رمبا رمبا 



الن نك ظل ساكنا , 

اليتحدث الا ردا عىل 

 اس ئلهتا العارضة

اهنا مل تكن تقصد جرح 

احاسيسه ولكهنا تدرك اهنا 

 فعلت ذكل بصورة ما 

لها , لقد اكنت مشغوةل بعم 

ومل تكن واعية المهية 



العالقات الاجامتعية 

 ابلنس بة هل

وازاحا بقية الطعام ىف مصت 

, مث اس تاذنت داىن 

واجتهت اىل غرفة النوم, 

وبدلت مالبسها وتكومت 

ىف جانب من الرسير بعيد 

عن املذايع ذى املنبه 



ومصباح القراءة مقدرة ان 

هذا اجلانب هو املفضل 

 ابلنس بة اىل نك , وظلت

مدة طويةل تنتظر ان ايىت  

ولكن احداث اليوم اخذهتا 

 ىف نوم معيق

ومل يعد نك اىل غرفة النوم  

الا بعد انتصاف الليل واذ  



راى خصالت من شعر 

داىن اذلى يتباين سواده 

بقوة مع اللون الازرق 

الفاحت للوسادة واكنت مغطاة 

ابمكلها , اليظهر مهنا سوى 

 مقة راسها وانفها 

دوروىث ان  ملاذا طلب من

تنقل حاجات داىن اىل 



غرفته ؟لقد انتابه اجلنون 

بال شك لقد اكنت هل امال 

كبرية ىف هذه الليةل انه يعمل 

مك حتبه داىن وهو حيهبا مبثل 

هذه ادلرجة واكن خمططا 

ان يبني لها هذه الليةل عزمه  

عىل ان جيعل زواهجام 

حقيقة دامئة مىت ادرك  



امهيهتا هذه ابلنس بة هل 

ني تبني هل مقدار ؟هل ح

ما حييط هبا من خطر؟ ام 

حني راى نظرة عينيه لها ىف  

صورة املطعم ؟ ام حيامن 

ادرك اهنا مل تكن قط 

 مصدر التنغيص ىف حياته 



مل يس تطع ان حيدد ذلكل 

زمنا حمددا ,لك ما يعرفه ان  

 هذا اصبح امرا واقعا 

وهاهو ذا يكتشف ان 

شعورها جتاهه اكن اخواي , 

 السامءاخ لها حبق 



لقد اكن مصمام عىل ان 

يبني لها الفرق بني حب 

 الاخ وحب الزوج

ومل يكن ليطلع علهيا هنار 

الغد الا وتكون دانييل  

ديفريو مونتجمرى قد 

اصبحت تشعر اهنا زوجة 

 حقيقية حمبوبة من زوهجا 



ولكن رسعان ما اكتشف 

ان هذا ليس مبقدوره مل 

يس تطع ان يس تغل املوقف 

,ولكن مل  لصاحله مث حيهبا 

يكن يود ان تشعر اهنا 

وقعت ىف مصيدة لقد قبلها  

واكن ايمل ان تس تجيب 



لقبالته اس تجابة اكمةل الهنا 

 زوجته

وهو قد جنب لقد خاف ان  

ترفضه , وهاىه ذى الان  

انمئة ىف رسيره مفاذا هو 

فاعل ؟الىشء الىشء عىل 

 الاطالق



وهز راسه انعتا نفسه بلك 

صفات امحلاقة , لو كتب 

املشهد ىف احدى  هذا 

رواايته ملا صدقه احد انه 

حيب زوجته وال يعرف 

كيف يترصف ىف هذا 

 الامر 



لقد اخربها مبشاعره ولكهنا 

مل تفهم ومل يكن يدرى كيف 

جيعلها تفهم, فهىى ليست  

 معه عىل نفس اخلط

ان عليه ان يس متع لنصيحته 

هو يعيش معها يوما بيوم 

الجيربها عىل ىشء ويرتكها 

لتعتاد املعيشة معه تدرجييا . 



اهنام س يضعان لنفس هيام 

نظاما , ويس متتعان ابلصحبة 

, وينتظران ما س تكشف 

عنه الاحداث ىف مريمياك  

وهذ فيه الكفاية ىف الوقت  

 احلارض 

لك ما عليه الان ان يتعود  

جبوارها ليةل بعد  النوم



اخرى ,يشاركها غرفة النوم  

, واخلزانة امللحقة , وامحلام , 

يتعود ارجيها , وتهنداهتا 

الرقيقة وىه انمئة , ودندنهتا 

وىه ىف امحلام , يراقهبا وىه 

تتجول امام عينيه وىه ىف 

مالبسها املزنلية , تعامهل 

 كحيوان اليف



مل يكن نك قد عايش فعال 

هذا الاحنراف النفىس ىف 

خشصيته من قبل , وقد 

فات الاوان الصالح 

 الوضع 

  



لتحميل مزيد من الرواايت  

احلرصية زوروا موقع مكتبة 
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ابتسمت داىن ابتسامة 

يطني هبا , مرشقة للقوم احمل 

ىف اثلث حفةل حترضها مع 

نك ىف اس بوعني واخذت  

ترشف الرشاب , ابذهل 

هجدها ان تبدو اجامتعية 



ومامتسكة , فال تبدو بطرفة 

عني او تقلص من شفة 

هممتة .. بتكل احلس ناء 

محراء الشعر الواقفة ىف 

تكل اللحظة جبوار نك, ىف 

الناحية الاخرى من الغرفة  

ب , جتاذبه احلديث وترض 

 عىل ذراعه ىف اغراء



اهنا تعمل ان احلفةل ليست  

السبب ىف حالهتا املزاجية 

تكل الليةل , وال تكل 

احلس ناء محراء الشعر , 

فالفتاة ليست الا رمزا ملا 

 عليه عالقهتام ىه ونك 

او ابالحرى انعدام عالقهتام 

معا , لقد اكان اكرث قراب 



واشد صداقة والفة ىف اشد 

الباردة   واقىص اايم احلروب

الىت اكنت تثور بيهنام وهام 

يمنوان معا , اكرث مما هام 

 عليه الان 

فكيف يكون ذكل وهام 

 ابلغان ومتوجان 



ملاذا اذا مل يعد يراها منذ 

تزوجا ؟ انه مل هيملها قط , 

بل هو ىف منهتىى الادب  

 معها , انه ...اليراها فقط

واكن سلوكه هذا يدفعها 

اىل اجلنون , نعم , انه 

 فعها اىل اجلنونيد



وعادت بذاكرهتا اىل تكل 

احلاةل الىت صارت تقض 

مضجعها كثريا منذ زواهجام 

, اىل ليةل زفافهام , حني 

اس تغرقت ىف النوم قبل ان 

ايىت نك , مث استيقظت ىف  

خالل الليل , مشوشة 

التفكري واكن ضوء القمر 



يغمر الغرفة من خالل 

النوافذ العديدة , ورفعت 

اىل مرفقها  نفسها مستندة

عىل الوسادة , تتلفت 

 حوالهيا

ورات اول ما رات جسد 

نك املكوم جبوارها , راسه 

غري مغطى متاما حتت 



الوسادة , وغطاؤه مبعد 

عنه وملفوف حول احدى  

ساقيه واخذت متسح 

جسده ببرصها , وموجات 

 من احلرارة جتتاح جسدها 

ومحدت رهبا انه مل يكن  

مستيقظا لريى رد فعل 

 هيا ذكل عل



مل يكن الامر اهنا مل تر  

جسده من قبل , او اجلزء 

الاكرب منه , ولكن هذا 

القرب منه بعد لك هذه 

الس نوات , انه من 

السخف ان تشعر ابى 

خوف معه, امل يقل اهنا ىه 



الىت س تحدد قواعد العالقة 

 بيهنام ؟

وحسبت نفسها لتضع راسها 

عىل الوسادة , متطلعة اىل 

 السقف

ليةل زفافها قط  اهنا مل تتخيل

عىل هذه الصورة, بل من 

العدل ان تقول :اهنا مل 



تشغل ابلها قط ابلزفاف 

وحفالته , او لياليه , اكن 

لك تركزيها عىل معلها , اما 

الزواج والرجال مفساةل مل 

حتتل من تفكريها الا مرتبة  

هامش ية , وقد اكن يكفهيا 

نك كرجل تلجا اليه لكام 



احتاجت اىل اخلربة 

 ولية الرج

وعادت ببرصها اليه  

واتكدت من ذكل , لو 

ارادته مفا علهيا الا ان متد  

اليه يدها , وتلمس ذراعه  

املمدودة جتاهها واصابعه 

مضمومة ضام خفيفا اكهنا ىف 



انتظارها , وابماكهنا ان تضع 

يدها ىف هذه القبضة 

املضمومة ضام خفيفا وتشعر 

 ابالمان متاما

 امل تشعر دامئا ابالمان معه

؟فلامذا اذن هذا الوجيب 

ىف قلهبا والاضطراب ىف 

 تنفسها ؟



عادت اىل النوم مرة اخرى 

, ولكن احالهما اكنت لكها 

مشوشة يظهر فهيا نك مث 

خيتفى , وترى نفسها ىف 

متاهة حتاول اخلروج مهنا 

 وما من يد متتد ملساعدهتا 

وعند استيقاظها ىف املرة 

الثانية , اكن ضوء الشمس 



يغمر الغرفة ونك واقف 

 وبيده قدح من القهوة 

وخاطهبا فور ان فتحت 

عينهيا :ظننتك حباجة اىل 

 ىشء من القهوة

رمشت عيناها عدة مرات , 

مث اعتدلت بصعوبة , فناولها 

 القدح قائال :



_يبدو اليوم بديعا هل 

 تفكرين ىف معل ىشء ما ىف

 خالهل ؟

ايهل من وقت لتورد اخلدين 

 وهزت راسها صامتة  

ومتدد جبوارها وسالها : هل 

 منت جيدا ؟



فردت دون ان تبادهل النظر  

 : نعم

قال ضاحاك : لقد 

استيقظت مفالتىن ادلهشة 

ان اجد من يشاركىن 

الفراش , لقد كنت نسيت 

 وجودك 



_اعتقد اننا حنتاج بعض 

 الوقت لنعتاد وجودان معا 

 _ابلتاكيد

اس تدار ليس تلقى عىل ظهره 

, والقت عليه نظرة ال 

ارادية متامةل طوهل , من 

مقة راسه اىل امخص قدميه 

ىل  , مث رسعان ما عادت ا



وضعها الاول . ورات 

نفسها تساهل ,ىف ىشء 

اقرب اىل الهلع من اجتاه 

 تفكريها :

_كيف حتافظ عىل 

 جسمك هبذا الاتساق؟

اكن مغمضا عينيه ففتحهام 

 ىف دهشة لسؤالها وقال :



_اىن امارس قطع 

الاخشاب , واجلرى , 

وبعضا من رفع االثقال واجلا 

اىل الرايضة لكام توترت 

وذكل وضاقت ىب نفىس, 

 ليصفو ذهىن 

 

* * * * * 



اهنا حىت وىه وسط هذه 

احلفةل, تتذكر جيدا ما 

اصيبت به من ارتباك 

للنظرة املتسائةل الىت رماها 

هبا وقهتا , اما الان , فهو 

مشغول متاما مع الفتاة الىت  

 جذبت لك اهامتمه



رمبا مل تؤثر به احداث 

الاس بوعني املاضيني , 

ولكن ابلنس بة لها فقد 

اها لك تركزي او صفاء افقد

ذهىن , مل يكن نك هيمت  

خبجلها ىف ترصفاته , وقد 

خيرج من امحلام اليسرته 

سوى فوطة ليدخل علهيا  



الغرفة حبثا عن مالبسه 

 ادلاخلية  

ومن هجه اخرى مل يكن  

يلقى ابال ملبادىء اللياقة 

بيهنام , فهىى تذكر ذات مرة 

اهنا اكنت اتخذ حامما , 

ىشء  ودخل علهيا حبثا عن

ما , والقى ابعتذار شارد مث 



وجد مأاكن يبحث عنه  

وانرصف وحىت الزجاج  

احمليط هبا مل يكن دليه ىشء 

من اذلوق ليجمع عليه  

 بعض الضباب ليسرتها 

اكنت مكشوفه متاما هل ومل 

 يبد عليه انه الحظ شيئا



وحيامن اكان يدعوان اىل 

احلفالت اكن هيمت ان يقدهما 

 اىل لك املدعويني مث ال

يلبث ان ينغمس ىف امور 

معهل, كام هو الان مع محراء 

 الراس

وجفاة قالت داىن حملدهثا : 

 عذرا ساعود حاال 



لقد لعبت دور الرفيق  

 املتسامح مبا فيه الكفاية  

واجتهت ىف عزم اىل نك 

اذلى ما ان راها حىت 

ابتسم ىف ود ومد ذراعه لها 

, فدخلت عىل الفور ىف 

امامه  الفراغ اذلى ااتحه لها 

ووضعت يدها عىل صدره 



, عند ذكل قام نك بتقدميها 

 اىل حمدثته قائال:

_لورين ال اعتقد انك 

قابلت زوجىت من قبل ؟مث  

التفت اىل داىن : حياىت 

هذه ىه لورين درابر , رمبا  

س بق كل رؤيهتا ىف 



برودواى اهنا ممثةل ذائعة  

 الصيت  

ابهتجت داىن لنظرة الياس 

لها   عىل وجه الفتاه , ومدت

 يدها :

مرحبا اي انسة درابر  -

ومدت لها الفتاه اصابعها 



عىل مضض مث انزلهتا فور 

 ان تالمست مع اصابع داىن 

لقد كنا نتلكم عن مرسحية 

افتتحت ىف الاس بوع 

املاىض , وقالت لورين ان 

جناهحا غري عادى وساحاول 

 احلصول عىل تذكرتني لنا  



حاولت داىن ان ترد عىل 

اللغة اجلسدية الىت تس تغلها 

الفتاة ىف حديهثا مع نك 

ولكهنا قررت ان التذرع 

ابحلمكة هو الترصف 

الانسب فهىى اماهما طريق 

طويل لتتعود هذه 



الامور.وابتسمت دون ان  

 تقول شيئا

ونظر الهيا نك :هل انت 

متعبة اي عزيزىت ؟ اتريدين 

 العودة اىل املزنل ؟

الاقرتاح رائعا ولكن وبدا 

ليس عادال فقد اكنت عىل 



اس تعداد للعودة فور ان 

 وصال اىل احلفةل وردت :

 _كام حتب ايعزيزى 

واصدرت لورين صوت 

 قرقرة القطة قائةل :

_اه اي للزوجة املثالية , لقد  

كنت اظن ان الزوجات  



اخلاضعات الزواهجن قد 

 اصبحن موضة قدمية  

وقبل ان جتيهبا داىن , 

 نك قائال : تدخل

_لقد خلطت بني داىن  

وخشص اخر ابلقطع , فهىى 

انسانة ذات اس تقالل , 



وىه همندسة ولك ما اعلمه  

 عن معلها اهنا متفوقة فيه 

احست داىن ىف دهشة 

ابلفخر ىف نربة صوته اهنام مل 

يتحاداث ىف امور معلها دلقة  

ختصصه ولكن اسعدها ان 

 يعمل مك ىه متفوقة فيه 



ها عن واكن قد اعتذر ل 

تكل احلفالت موحضا لها  

اهنا اس تجابة ملا حققه من 

جناح ابهر ىف الاونه 

الاخرية وال ميكنه جتاهل 

تكل ادلعوات ىف ذكل 

الوقت ابذلات رمغ انه غالبا 



ما يعتذر عن امثالها دون  

 ان يباىل

واكد لها ان هذا لن يكون  

منط حياهتا , ووجدت هذا  

التاكيد غريبا شيئا ما , اذ 

مل يكوان قد خططا اهنام 

شيئا ملس تقبلهام معا امل يكن 



زواهجام مؤقتا لغرض حمدد 

 ؟

قال نك : عن نفىس اان 

مس تعد لالنرصاف فورا , 

 فامامنا طريق طويل 

 وسالت لورين :



_اوه هل يعىن هذا انكام 

لن تقضيا هذه الليةل ىف  

 املدينة ؟ مل ال ؟

 ونظر نك اىل داىن :

_لست ادرى عن نفىس 

ه ميكننا مادمت لن  اعتقد ان

تذهىب اىل العمل غدا , مث 

 مصت قليال :



 _ام تراك ذاهبة ؟

_اىن مقدرة ان اذهب غدا  

بعد الظهر وابلتاىل فال فرق 

 دلى 

وابتسم لها ابتسامة ماكرة : 

 اذن فلنبق 



وابتسمت لورين :اذن فال 

يوجد مربر الن تنرصفا عىل 

 الفور 

ومل يزنل عينيه عن داىن  

الربيق ىف عينيه يزداد  وبدا 

 وميضا وهو يقول ىف رقة :

_دلى اان عدة اس باب مث 

اس تدار داىن جتاه الباب 



دون ان ينظر اىل لورين 

 ومهس لها :

_فلنذهب لنعتذر 

 للمضيف ما رايك ؟

مل تكن قد شاهدت لك 

هذا المك من العطف من 

قبل , وحتريت كيف 

تس تجيب لهذا الشعور 



 الفياض وبدا نبض قهبا اكةل

خبارية تزداد رسعهتا مبعدل 

 رسيع 

وذكرا ملضهيام لك ما دلهيم 

من اعذار همذبة , وهبطا 

اىل الشارع , واس توقفا 

س يارة اجرة اخذاها اىل 

 فندق بالزا 



ابتسم وهو يقودها اىل 

 مدخل الفندق قائال :

_ اتعلمني انه لن يصدق 

احد اننا متوجان ؟ اننا 

الحنمل امتعة معنا , وانت 

دين ابلغة الن تقىض ال تب

 الليةل بدون جليسة اطفال 



نظرت اىل ما ترتديه وقالت  

:ال اعتقد ان هذه املالبس 

مناس بة لطفةل وتفحصها نك 

 بعناية وهام يعربان الهبو 

_هذا حق فلن تس تطيع 

طفةل ان تبقى هذا مرتفعا 

 هكذا 



حضك وىه تتحسس ايقة 

 رداهئا املرتفعة ىف ثقة 

وجسل امسهيام ىف اعتداد 

وامر ابرسال بعض 

الاش ياء كفرشاة اس نان 

ومعجون مث اس تدار ليتابط 

ذراعها اىل املصعد وما ان 



خطوا خطوتني حىت قال 

 بصوت مسموع :

_ما امسك مرة اخرى اي 

 حياىت ؟

اقسمت عىل ان تكيل هل 

الصاع صاعني عىل هذا 

 ملزاح الفاكىه البذىءا



ومل يكف عن اغاظهتا 

مبزاحه حىت وصال اى 

غرفهتام ودخالها واكن اول 

ما حملته داىن جحم الرسير 

.املفرتض انه لفردين ولكنه  

 ال ياكد يكفى فردا واحدا 

مل يبد ان نك قد الحظ 

الامر , وبدا يفك ربطة 



عنقه , وخيلع سرتته وجلس  

عىل حافة الرسير , وبدا 

 ذاؤه , ويقول :خيلع ح

_ايلها من فكرة رائعة تكل 

 الىت خطرت لورين

_يبدو ان لورين اكنت 

كثرية الافاكر هذه الليةل ,  

 اهيا ايترى حازت قبوكل ؟



وهنض يفك ازرار مقيصه 

وهو يقول : ماذا تقصدين 

 ابلضبط ؟

___ان طريقهتا ىف 

احلديث معك تذكرىن 

 ابلقطط الثائرة جنس يا 

ري  _اتراك قد رايت الكث

من القطط الثائرة جنس يا 



حىت تفهمى حراكات عىل 

 الفور ؟

_ال مل ارى اى مهنا , ولكن 

 متيزيها امر يسري 

توقف عن فك ازرار 

 مقيصه ونظر الهيا قائال :



_ انك جادة عىل ما اظن 

؟هل انت حقا متكدرة 

 لطريقة الكهما معى 

_ال ابلتاكيد ليس هناك  

اقل اهامتم بترصفاهتا جتاهك 

 مت بذكل ؟فمل اه

_ولست حبال من 

 الاحوال غيورا ذلكل ؟



_ غيورا اان ؟ ال تكن 

 امحق 

اجته الهيا واحاطها بذراعه 

 ومهس 

_رمبا مبقدار غاية ىف الضاةل 

 ظ



رست فهيا رعشة للمسه 

اايها , وقالت ىف صوت 

 واهن : ال ابلتاكيد

واصل مهسه وقد مست 

 شفتاه ذقهنا :

_ ولكن دليك احلق ىف 

 ذكل 

 برهه اس تطرد :وبعد 



_ ما احىل راحئتك . 

واطيب مذاقك , ارى انىن 

اس تطيع الهتامك كذئب 

 مسعور 

حضك وازدادت رجفته . 

ومحلها ودار هبا ىف الغرفة  

 ومهست هل :



_ نك ماذا تفعل ابلضبط 

 ؟

_اساعدك عىل النوم ليس  

 الا 

كيف ادرك ما يعمتل ىف 

نفسها ؟ كيف احس مبا 

يمتلكها من رغبة فيه ؟حىت 

يقبل علهيا كعاشق ولهان  



يش بع رغباهتا , وىه 

مستسلمة ال تقوى عىل  

ابداء اى رد فعل , عدا عن 

 الاس تجابة ملا يفعهل هبا ولها  

شعرت اهنا تتحرر من 

جاذبية الارض , وتنطلق 

ىف الفضاء ليس معها الا 

 وهاداي نك حارسا 



ان نك هو لك ما تريد 

لتشعر ابالمان , لقد اكن 

دامئا هكذا , وس يظل هكذا 

 دامئا 

نك الرجل اذلى احبت , 

من قبل ان يكون لها زوجا  

مؤقتا , ففتح عينهيا عىل 

 العامل ابرسه 



لن تعود حياهتا لسابق 

 عهدها ابدا . 

 

 

* * * * * * * 

لتحميل مزيد من الرواايت  

احلرصية زوروا موقع مكتبة 

 رواية 
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وقف نك حتت ادلش اتراك 

املياه تتدفق بعنف فوق 

جسده , وقد جاء الصباح 

حيمل احلقيقة املرة فهو ال 

http://www.riwaya.ga/


يقبل ان يسامح نفسه فامي 

 بدر منه من ترصف

خان مضريه ومل يكن لقد 

يفخر مبا فعل حىت لو 

حاول اقناع نفسه انه مل 

جيرب داىن عىل ىشء واهنا 

 جتاوبت معه مبحض ارادهتا 



لن يقبل من نفسه هذا 

املنطق فهو يعمل ما قد فعل 

لقد غرر هبا ومل يدع لها  

فرصة للتفكري او تذكر 

 االتفاق بيهنام 

لعنة هللا عىل ذكل االتفاق 

وهجا النه حيهبا انه حيهبا وتز 



مفا الرضرىف ان يعارشها 

 كزوجة هل 

ولقد اعرتفت هل حبهبا 

بدورها ولكن ...ال لن يقبل  

مضريه هذه املغالطة لقد 

اقرت ابهنا حتبه اكخ لها 

وصديق تلجا اليه وقت 

احلاجة وهاهو ذا قد 



اس تغل هذه الثقة مهنا به 

مدفوعا خبليط من مشاعر 

 الياس واخلوف ان يفقدها 

يعرف جيدا انه لو وهو 

اتيحت هل الظروف 

فس يكرر ما فعل حىت مع 

ما دليه من مضري فالضمري 

لن مينعك من القيام ابلفعل 



انه مينعك فقط من ان  

 تس متتع مبا فعلت

 ومديده اخريا واغلق ادلش

اصبح السؤال : ماذا هو 

فاعل بعد الان ؟ لو ترك 

نفسه عىل هواها فسوف 

يذهب الهيا مرة اخرى 

لكرة ويهنل من حبه ليعيد ا



لها ولكنه ال يعرف كيف 

سينظر ىف عينهيا او يفرس 

 لها ترصفه

* * * * * 

مطت داىن جسدها 

ورمشت واحست اكن 

مطارق تدق ىف راسها 

دليال عىل انه مل يكن علهيا  



ان ترسف ىف الرشاب 

امس واحست ابالمل ىف 

مواضع خمتلفة من جسدها 

, دارت ببرصها وتذكرت 

ما تشعر اين تكون وسبب 

به . واكنت وحيدة 

فاعتدلت ىف فراشها واكن 

ضوء الشمس يغمر الغرفة ,  



وصوت خرير املاء ينبهئا 

 اين نك ىف هذه اللحظة  

رست ىف بدهنا رعشة وىه 

تتذكر نك ىف وسامته ىف  

احلفةل وىف تفاخره بني 

احلارضين هبا ومبواههبا ,ىف 

 تودده , وقبالته , ومتلكه لها 



يدفع نك ان تذكرها هل 

 ابفاكر عدة اىل عقلها 

دارت , ودفنت راسها 

حتت الوسادة ماذا حدث  

للصداقة الىت جتد فهيا 

الامن بيهنام ؟ ماذا حدث  

لعاملها الامن املنظم ؟ كيف 

انطلقت لك تكل املشاعر 



الاكمنه ال تعرف انضباطا 

 او حدودا ؟

وكيف س تواجه نك بعد 

 الان؟ 

مل يكن الامر غباء او حىت 

ا انه انعدام سذاجة مهن

اخلربة فهيا واذا اكن نك قد 

اعطاها دروسا ىف احلياة ال 



حرص لها ىف اثناء منوهام معا 

فقد اكن درس البارحة اشد 

 هذه ادلروس انفجارا

ولكن ما معىن لك هذا 

 ؟واىل اين س ميضيان معا ؟

مسعت صوت املياه يتوقف 

, وادركت انه س يعود حاال , 

ومل يكن دلهيا فكرة كيف 



ستترصف معه , فقررت 

 ان اتخذ التوجيه منه 

ورفعت راسها ببطء 

,وتطلعت اليه قادما من 

 امحلام

وتقلص قلهبا بني جواحنها 

,لقد عاد ليضع عىل جسده 

ما يعترب اقل من القدر 



الاكىف ليسرت نفسه 

 : صباح ,وابتسمت قائةل

 اخلري

وتوقف متطلعا حوهل ىف 

الغرفة قبل ان ينظر الهيا : 

 خري

مث اشاح بوهجه بعيدا عهنا 

 وقال:



_علينا ان نرتدى مالبس  

 البارحة اليس كذكل ؟

 وابتسمت وىه تقول :

_اما هذا او نقدل اعالانت 

التليفزيون ونذهب اىل 

املصاعد واضعني الفوط 

حول جسدينا , ولكىن  



اعتقد انك س تحتاج اىل 

 فوطة اكرب من هذه

وانتبه نك اىل انه حيبس 

انفاسه , واهنا ليست 

غاضبة منه عىل الاقل 

"شكرا هلل" واطلق زفرة 

 ارتياح



جلس عىل حافة الرسير 

وامسك بيدها ىف حنان 

 وسالها :

_كيف تشعرين هذا 

 الصباح ؟

_صداع احلفةل لست 

ادرى ملا ارسفت ىف 

 الاس متتاع مبباجهها 



وتالقت اعيهنام حلظة مث 

 افرتقت فورا

امسك بيدها وبسط كفها 

ووضعها عىل كفه اكن ىف 

غاية الرقة واخذ يضع اصبعا 

من يدها عىل اصبع من يده 

واحدة تلو الاخرى , كام لو 



عها عىل  اكن يقيس اصاب 

 اصابعه

_ا...اه , اقصد ....رمبا 

ميكننا ... مث توقف حلظة , 

واس تجمع جشاعته لينظر ىف  

 عينهيا 

_علينا ان نتلكم عن ليةل  

 البارحة اي داىن  



وتسبب ما يكسو وهجه من 

تعبري حزين , مع لكامته ىف 

ان يغوص قلهبا , فسحبت 

يدها من قبضته ودس هتا 

حتت الوسادة ورفعت ذقهنا 

 ال وقالت :قلي

 _اذا اردت  



ومل يكن صوهتا او ترصفها 

مشجعا من وهجة نظر نك 

ولكنه مل يكن ليتجاهل ما 

حدث , كيف ميكن ان  

يتظاهر ابنه مل حيد ث ؟لقد 

اكنت ليةل ال تغيب عن 

ذاكرة نك من اروع ما مر 

به من ليال طوال حياته , 



ولو اكن ىف نفسه بقااي شك 

حول مشاعه حنوها فان 

ةل تكفلت مبحوها تكل اللي

 متاما 

ولكن مل يكن هذا مصدر 

كدره لقد نقض العهد اهنام مل 

يتفقا عىل استبعاد العرشة 

بيهنام ولكن ذكل اكن امرا 



مفهوما , مفاذا دليه ليقول لها  

 ؟

 _اىن احبك اي داىن 

ورفعت جسمها بطء , 

وسالت نفسها "ملاذا 

يترصف معها هكذا ان اكن 

حيهبا ؟ وجاهدت لتبتسم  

  وقالت :هل



 _اعمل ذكل

 _ احقا تعلمني ؟

وهزت راسها قائةل :واان 

احبك مفا املشلكة اذن  

.هل انت اسف عىل ما 

 حدث هذه الليةل ؟

 وهب منفعال وقال : 



_ابلتاكيد ووقع ما اكن عىل 

جسده فتناول رسواهل 

واخذ يرتديه دون ان ينظر  

 الهيا 

 وقالت ىف هدوء : هكذا ؟

_مل يكن ما حدث ىف  

 اتفاقنا 

 وغاص قلهبا وردت ببطء 



 _ال مل يكن

وراقبته وهو يمكل ارتداء 

مالبسه اذن فهو يرى ان 

االتفاق هو العقبة الكؤد  

بيهنام , فلامذا ال جتادهل ىف 

ذكل ؟ ملاذا ال تقول هل ان 

االتفاق اصبح اكن مل يكن ,  

 ماداما متحابني ؟



ان املشلكة ان حهبام ليس 

بقا ىف نوعيته لقد اكان متطا

صديقني دامئا وقد نقض 

 عهد الصداقة  

وقال اخريا وعيناه 

مسلطتان عىل ازرار مقيصه 

 وهو حيمكه عليه  



_ايد ان اخربك ان ما 

 حدث لن يتكرر مرة اخرى 

وشعرت اكنه سدد لها لمكه  

قاس يه اىل بطهنا , فهنضت 

دون لكمة واحدة غري عابئة 

ابن تضع عىل جسدها شيئا 

رتها , واجتهت اىل امحلام يس



واغلقت الباب وراهئا 

 واستندت اليه  

اذن فاالمر هكذا ؟انه 

يعرتف ان ما حدث بيهنام 

هذه الليةل اكن خطأ  

وس تبىن عالقهتام ىف 

املس تقبل عىل هذا 

الاساس ,وعلهيا ان تنىس  



الامر لكه كام لو اكن ما 

دار بيهنام لكه حمل وعلهيام 

الانتظار اىل ان حيدث 

توقع ىف معلهام مث يهنيان امل 

 الزواج بعد ذكل

وظلت مستندة وادلموع 

تهنمر من عيهنا و رابه , 



كيف متكنا من تدمري ما اكن 

 بيهنام من صداقة 

رمبا متكنت من كتابة كتاب 

 عن املوضوع بعنوان :

_ال تتوىج .... صديقا 

 ابدا فسوف تدمر الصداقة  

وفتحت ادلش ىف حماوةل 

طفيا للامتسك جسداي وعا



لقد رتبت ان تعمل بعد 

الظهر فشكرا هلل لقد اكنت 

جتد ىف العمل خالصها دامئا 

وليست هذه الليةل اس تثناء 

, اخذ نك حيملق ىف الباب  

املغلق متسائال عام اكن 

ميكن ان يقوهل خبالف ما 

 قال 



لقد افسد نك لك ىشء 

,لقد قرراوال الا جيربها عىل 

ىشء اىل ان تنهتىى القضية 

بعملها , مث قصد ان  املتعلقة

يتودد الهيا وان يقنعها ابن 

ما بيهنام يصلح اساسا 

لعالقة دامئة , وهاهو ذا قد 

 دمر لك ىشء 



ووجد جوربه وحذاؤه 

وجلس عىل احد الكراىس 

ليس تخدهمام , وبعد ان 

انهتىى وقف يواصل امحللقة  

عرب احدى النوافذ ال يرى 

 شيئا سوى احالمه الضائعة 

 

* * * * * * 



الاسابيع التاليه طبقا  ومرت

للنظام اذلى وضعاه ىف 

املسكن داىن تقىض 

الساعات الطوال ىف العمل  

ونك يعكف عىل الفكرة 

اخلاصة بروايته اجلديدة مل 

يتغري اى ىشء عىل 

السطح فقد ظال عىل 



سلوكهام املهذب بيهنام , بل 

 ازداد الامر بيهنام رقة

ولكن نك مل يعد يداعب 

داىن   داىن , بيامن انسحبت

اىل ماكن ما داخلها حيث  

اختبات فيه تكل املراة 

املندفعة عاطفيا , الىت 

 يعرفها نك



واكن قد مىض علهيام شهرين  

من الزواج حني وصل 

فرانك وداىن اىل الكشف 

اذلى اكان يعمالن من اجهل  

, واكن الاحتفال ابملناس بة 

ىف املعمل مملوءا بصيحات 

الهبجة والهتليل من الزمالء  

 اعدين واملس



وعادت داىن ىف تكل الليةل  

اىل املزنل متاخرة 

جدا,دخلت غرفة النوم عىل  

اطراف اصابعها . واكن نك 

مس تغرقا ىف النوم , ولكن 

الاغطيه عليه اكنت كام لو 

اكن قد انهتىى توا من مباراة 



ىف املصارعة احلرة , ومل تكن 

 متاكدة ممن اكن الفوز هل 

اكنت تنوى ان ختربه ان 

اوشكت عىل القضية 

الانهتاء وفور ان وصلت 

اىل املزنل ادارت الرمق اذلى 

ختتنه ىف ذاكرهتا وطريت  



النبا عام وصلت اليه  

 التطورات 

اكنت تود لو ان السلطات  

واهجت فرانك قبل ان 

يصال اىل هذه النتيجة , 

ولكن من هجة اخرى اكنت 

سعيدة ان تركوه اىل ان 

ينهتىى هذا العمل فقد اكن 



هل فضل كبري ىف اجنازه , 

لقد اكن زميال رائعا ىف 

العمل برصف النظر عام 

اكن يرتكب , واكنت متيقنة  

من اهنا س تفقد هبجة العمل 

 معه كثريا 

مك من املرات ودت لو 

تساهل ملاذا يرتكب ذكل ىف 



حق نفسه , وىف حق 

مس تقبهل , وىف حق 

رشكته؟ولكهنا ابلتاكيد مل 

 تفعل

من املؤكد ان دلى 

لسلطات ما يكفى من ا

 املعلومات للقبض عليه 



وبعد ان بدلت ثياهبا ىف 

امحلام , عادت عىل اطراف 

اصابعها , ودخلت بلك  

هدوء اىل الفراشومل يتحرك 

 نك

ومل تدر مدى ارهاقها اىل 

ان انزلقت اىل الفراش 



وامغضت عينهيا وتهندت 

 اهنا س تخرب نك ىف الصباح

حيامن استيقظت , وجدت 

اغلق عىل نفسه ابب انه 

مكتبه واكنت حترتم دامئا 

خلوته , ومل تكن لتجعل 

ليوهما هذا اس تثناء .علهيا 

 اذن ان تنتظر 



وقادت س يارهتا عائدة اىل 

العمل , بقلب مثقل من 

اهلم, كيف ساءت الامور 

اىل هذه ادلرجة ,ىف هذا 

الوقت القصري؟ اهنام 

يعيشان معا اكلغرابء , 

 ولكن الامر يزداد سوءا



بذكرى ليةل فندق بالزا الىت 

 تالحقها 

اكنت فكرة اهنا اسفة ملا 

حدث بيهنام ال تفتا تلح علهيا  

مسببه لها صداعا ال ينقطع 

. اهنا غري اسفة عىل اكرث 

 جتارب حياهتا ااثرة



حيت فرانك عند وصولها 

 العمل اببتسامة مقتضبة 

 وابدرها ابلقول :

_لقد اكنت حفةل صاخبة  

د "واكن امس عىل ما اعتق

 هو نفسه متورم اجلفنني 



_ليس متاما ولكىن واهجت 

بعض الصعوابت ىف النوم 

 ابالمس

وتهند مث خلع نظارته واخذ 

ينظف زجاهجا شاردا بذهنه 

 وقال :

_لو اكنت مشاعرك مثل 

مشاعرى فاان اسف النهتاء 



العمل وحىت ولو اكن انهتىى 

مبثل هذا النجاح فامامنا 

ابلتاكيد قدر كبري من 

جارب ولكن ليس لها  الت

 متعة البحث 

وجلست داىن اىل حاس هبا 

الاىل واوصلت اليه التيار 



الكهرىب وحترك هو جتاهها 

 وقال :

_داىن هناك امر اريد ان  

احدثك فيه , مل اجد فرصة  

من قبل , ولكن الان  

......... 

وفتح الباب ودخل الس يد 

وورثنجتون وبصحبته 



الرجالن الذلان تعرفهام داىن  

وان اكنت مل ترهام  جيدا 

منذ عدة اسابيع يوم ان 

 قابلهتام ىف مسكن نك 

مك مر علهيا من احداث منذ  

ذكل الوقت , حىت بدت 

 اكهنا خشص اخر



واس تدار فرانك لس يد 

 وورثنجتون وقال مبتسام :

___صباح اخلري , واحض 

انك تلقيت مذكرىت عن 

 الاكتشاف الاخري 

 وهز الرجل راسه مث قال :

هذان _فرانك يود 

الرجالن ان يتحداث معك 



ومع داىن واىن واثق من 

تعاونكام معهام مث التفت اىل  

الرجلني : ادمز ساترك لكام 

 املوضوع الان 

وهز اكرب الرجلني راسه 

وخطا اىل الامام مسلطا 

 نظره عىل فرانك وقال :



_دلى معلومات عن بعض 

املشألك العائلية دليك اي 

 مسرت فرانك 

ك والحظت داىن فران

يتصلب ويشحب وهجه 

وهو ينظر اىل الرجال  

 الثالثة وقال :



_لست ادرى عن اى  

 ىشء تتحدث . من انامت ؟

ورد الرجل خمرجا بطاقة 

 هويته 

_اان سام ادامز واان 

وزميىل من مكتب 

الاس تخبارات , لقد كنت 



حتت املراقبه طوال الاشهر  

 املاضية

وترحن الرجل وهو يتجه اىل 

,  اقرب كرىس ليغوص فيه

مث قال كام لو اكن حيدث  

 نفسه:

 _ اذن فانمت تعلمون



_ملاذا التبدا من البداية اي  

 فرانك ؟

 قال فرانك مستسلام :

 _لقد تلقيت ماكملة تليفونيه

ورفع يده مث اسقطها وامكل 

 حديثه : 

_..... ال ادرى مىت 

واخربت ان وادلى قد 



اختطفا من مسكهنام ومعهام 

خترجت اخىت الصغرية الىت 

 لتوها ىف املدرسة العليا 

ونظر اىل الرجلني مث اىل 

 داىن :

_لقد وعدوىن ابال يصاب 

احد مهنم ابذى لو ابديت 

تعاوان ابن احتدث معهم  



تليفونيا مره لك اس بوع , 

 ولكىن مل ار احدا مهنم

 _لقد اخذومه كرهائن ؟ 

 _نعم

 _الجل ماذا ؟

اهنم يعلمون اىن اقوم بعمل 

ام تكن ىف غاية الرسية وهم

هويهتم فهم عىل اعىل درجة  



من التخصص ىف تكنوجليا 

اش باه املوصالت , 

ويدركون مدى امهية ما 

نقوم به من احباث وهز  

 كتفيه وقال :

واكنوا يريدون مبادهل افراد 

عائلىت ابملعادةل الكمييائية  

 الىت نصل الهيا 



 _ملاذا مل خترب الرشطة ؟

_النه مل يكن دلى ىشء 

حمدد اخربمه به لقد شهد 

اجلريان ان افراد ارسىت 

ازمعوا القيام برحةل طويةل  

ومل يكن احد لهيمت مبدى  

غياهبم , ونظر اىل يديه لك 



ما اكن دلى ىه تكل 

 املاكملات الاس بوعية 

 _اكنت من اخلارج ؟

_الاس تطيع حتديد ذكل 

بدقة , احياان اكن اخلط 

 اكن واحضا , واحياان

 مشوشا للغاية



_هل قدم احد من عائلتك 

 اشارة عام اكن حيدث هلم ؟ 

_لو قدموا لاكن ابماكىن 

الابالغ عهنا . وبدا دلاىن 

 الياس ىف صوته 

_لقد اكنوا يرصون عىل  

اهنم ال تساء معاملهتم , ومل  



يتح هلم الادقائق معدودة 

 ىف لك ماكملة

_هل طلبوا منك ان تقدم 

ن تقدم هلم تقريرا دوراي ع

 الاحباث؟

 وهز راسه :

_كنت ارسل تقريرا 

اس بوعيا ملا نصل اليه عىل  



رمق احد صناديق الربيد ىف  

 مدينة نيويورك 

ورفعت داىن برصها فرات 

الرجلني يتبادالن النظر  

ورفع ادمز حاجبه وهز  

 الاخر راسه هل: 

_امل تكن تعمل انك تبيع 

 ارسار خاصة برشكتك ؟



ا _مل اشعر ان ىف الامر بيع

فاان مل اتلق اى مبالغ نقدية 

لك ما كنت احصل عليه  

هو التاكيد بسالمة افراد 

ارسىت كام اىن مل ارسل الهيم  

 شيئا ذا قمية كبرية

 _ هل كل ان توحض ؟



_لقد وضعت عدة 

معادالت قريبة الش به مبا 

نعمل عىل اساسها يعجز 

اى خبري عىل اكتشاف 

زيفها ما مل تكن دليه 

ايدينا  اماكانت اكلىت حتت 

 وليس مهنا الكثري ىف العامل 



_وماذا كنت س تفعل بعد 

 انهتاء الاحباث ؟

_كنت سارسل النتاجئ 

الهنائية مزيفة بدقة ال هنائية 

واس تعيد افراد ارسىت مث  

 ابلغ السلطات  



_او تبيع ما حصلت عليه  

مببلغ حمرتم وتتقاعد ىف ماكن  

 مامون اكلربازيل مثال 

 وهز فرانك كتفيه :

 _فلتعتقدوا ما تشاءون

_ابلتاكيد لنا هذا , اننا 

س نلقى القبض عليك وبدا 

يتلو عليه حقوقه 



ادلس توريه بيامن اكنت داىن 

والس يد وورنثجتون 

والرجل الخر واقفني جانبا 

واحست داىن بفقدان ىف 

الرتكزي كيف انهتىى الامر  

هبذه الرسعة بعد لك هذه 

 املدة ن املطارده ؟



 وحىت بعد ان انرصف

الرجالن بفرانك ظلت  

جالسة حتملق ىف الباب  

 جبمود 

وقال لها الس يد 

 وورثنجنتون هبدوء

_لقد مقت ابلترصف 

 السلمي اي داىن 



_كيف عرفت ما افكر 

 فيه؟

_الىن متفهم املوقف لقد 

معلت مع فرانك ملدة من 

الزمن واس متتعامت ابلصحبة 

اىل ان تطور الامر اىل 

عالقة اجامتعية بينكام واعمل 

 دى صعوبة املوقف عليىك م



 _لو اكن قد اخربىن؟

_لو اخربك العتربت  

 رشيكة هل

جلس عىل كرىس جبوارها 

 وهو يقول :

_انظرى اي داىن لقد 

اتيحت هل نفس الفرصة  



الىت اتيحت كل واكن 

 ابماكنه اللجوء اىل كام فعلىت 

وهزت راسها : اعمل انك 

عىل حق ,واىن اتعجب 

 ملاذا مل يفعل ذكل ؟

مل يكن يفكر اكن _النه 

 يترصف برد الفعل فقط

 



وتذكرت داىن هلعها يوم 

فرت اىل نك انه مل خيطر 

ببالها ىف تكل اللحظات ان 

تطلب الس يد وورثنجتون 

وقد جلات اىل نك عىل 

 الفور .

كيف لو اكنت املاكملة خاصة 

بوادلهيا ىه ؟ اهنا حتب ان 



تعتقد اهنا ترصفت بصورة 

 حصيحة , ولكهنا وبلك امانة

ال تعمل كيف اكنت 

ستترصف لو واهجت مثل 

ذكل الهتديد مبفردها . 

شكرا للرب ان دلهيا نك 

 لتلجا اليه 



ان فرانك ليس هل احد مثل 

نك ىف حياته , خشص يفزع 

اليه اوقات الشدائد ورمغ 

ما اكن بيهنام من صداقة فمل 

يكن ايمتهنا عىل رسه وملاذا 

 يفعل ؟

رمبا خطر هل ذكل , وقرر 

 ا بعيدة عن الامر ان جيعله



او رمبا اكنت القصة خمتلقة  

من اساسها ؟ وتساءلت 

عام اذا اكنت ستسمع 

ابلتطورات من املؤكد اهنا 

س تطلب _ ان اجال او 

 عاجال _ لتدىل بشهادهتا 

واسقطت راسها بني كفهيا 

هل س يكتشف فرانك اهنا 



ىه الىت وشت به ؟ مل 

تكن واثقة ان ابماكهنا 

يكن   مواهجته , حىت ولو مل

 دلهيا خيار من اول الامر 

 قال الس يد وورثنجتون :

_ فلتنرصىف ولتاخذى عدة 

اايم كعطهل , تس تعيدين فهيا 

 نشاطك 



 وهزت راسها :

_شكرا كل لقد عز عىل  

 النوم ىف الاايم الاخرية  

وربت الس يد وورثنجتون 

 يدها قائال :

_ هذا امر مفهوم . اريد 

ان تعلمى مدى تقديرى ملا 



اىن , وادراىك فعلت اي د

 ملدى صعوبة الامر عليك  

_نعم نعم , لقد اكن كذكل 

 حقا 

والتقطت حقيبة يدها , 

وسرتهتا , واجتهت اىل 

الباب , لقد قىض الامر , 

قىض لكه س تذهب اىل نك 



وختربه . واحست خبدر ىف 

يدهيا ووهجها , ولكهنا اكنت 

تعمل اهنا سوف تراتح 

ابلتدرجي بعد ان تلقى الامر  

 من وراء ظهرهالكه 

سوف تس تجمع ش تات 

حياهتا , لتعود اىل سابق 

عهدها قبل ان تبدا هذه 



القضية , وال جدال ان نك 

سيسعده ان خترج مرة 

 اخرى من حياته 

وقادت س يارهتا ببطء عائدة 

اىل مسكهنا , مقرة بلك 

اىس ان اخبارها ل نك ابن 

سبب زواهجام قد انهتىى , 



س يكون اشق امر واهجته 

 ىف حياهتا. 

لتحميل مزيد من الرواايت  

احلرصية زوروا موقع مكتبة 

 رواية 

www.riwaya.ga 
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وحني وصلت داىن اىل 

مسكن نك , اوقفت 

س يارهتا ىف املمر , واخذت  

تتطلع اىل البناء . لقد اكن 

حماطا ابالجشار فال يرى من 

الطريق . اكن عىل شألكة 



نك , بعيدا عن العالنيه , 

اليسمح ان تكشف ارساره 

 الا لصفوة خمتارة 

واكنت داىن تشعر ابهنا 

جزء من تكل الصفوة ولكن 

ا الان ان  يصعب علهي

تس متر ىف هذا الشعور بعد 

ان ادركت الى مدى لن  



يسمح نك لها ابن تقرتب  

 اكرث مما ىه

ودخلت املطبخ وحيت 

 مدبرة املزنل مبتسمة

_الس يدة مونتجمرى ؟ 

ماذا اىت بك ىف هذه 

 الساعة من الهنار ؟



ومل تدرك داىن ماىه عليه  

من اهجاد الا حني عادت  

 اىل مسكهنا 

 جازة_لقد قررت اخذ ا

ونظرت ىف ساعهتا : لقد 

متكنت بصورة ما من 

نس يان تناول اى ىشء الكه 



, هل هناك ىشء ابق من 

 غداء نك ؟

_انه مل يكن جائعا .ان دلى 

بعضا من احلساء والعيش  

 احملمص ساهجزه كل

 _هل هو يكتب الان؟ 



_ال اظن , لقد اكن ىف 

غرفة القراءة اخر مرة رايته 

 فهيا 

يكون _ساذهب اليه , رمبا 

 مس تعدا للاللك الان 

وتوقفت داىن عند مدخل 

غرفة القراءة و دهشة ان  

جتدها مسدةل الس تائر , 



معمتة الضوء ونك جالس  

عىل احد مقاعدها مواهجا 

 املدفاة الفارغة 

ودخلت هبدوء , فلو اكن 

انمئا فهىى ال تود ان تزجعه 

وما ان اقرتبت منه ,حىت 

ادار لها راسه وسالها ىف  

 صوت خفيض:



_لقد انهتىى الامر اليس  

 كذكل ؟

وهزت راسها قائةل :بىل لقد 

 قبض عىل فرانك

 واوجزت هل ما حدث

_لقد اكن الامر اصعب مما 

تصورت ,اترى ؟ اىن 

اصدق الرجل , وهذا هو 



سبب تكدرى . فلست 

ارى سببا الن خيون الرجل  

رشكته مبحض ارادته . انه 

 ليس من هذا الطراز

واس متع نك لنربة اليقني ف  

صوهتا , جماهدا ان يظل 

مامتساك , رمبا تكون داىن 

متاثرة ىف حمكها عىل الرجل  



بعواطفها حنوه , اهنا حتبه 

ولن يكون الامر اوحض هل 

 منه الان 

ومل ال ؟اهنا وفرانك ميلاكن  

اش ياء كثرية مشرتكة .ان 

بيهنام من الاهامتمات 

املشرتكة ما يزيد بكثري عىل  

ميكن لـ نك ان يقدمه لها  ما



. ومال براسه وامغض 

 عينيه  

_ نك , هل تشعر بىشء 

 ؟

_حس نا فليكن الامر  

 كذكل ....اىن اشعر بصداع

_من احملمتل ان يكون هذا 

بسبب الاهجاد ىف العمل  



دون الالك , لقد اخربتىن 

دورىث انك مل تتناول 

غدائك . ملاذا ال تشاركىن 

 الغداء؟

ومل يرد علهيا عىل الفور . 

بل ظل مغمضا عينيه ,  

وانهتزت داىن الفرصة  

لتجلس قبالته تتامهل . ومل 



تدرك الا مؤخرا كيف 

اس تطاع ان يتحاىش ان 

 يكوان متقاربني

اذ اكتشفت وىه تتامهل 

الان مايبدو عليه من اهجاد 

وحشوب , وظالل اسفل 

 عينيه  



البد ان الامر اكن شاقا 

لنس بة لها , عليه كام اكن اب

وهو ابلتاكيد يشعر 

ابالرتياح اذ س تخرج من 

 حياته

اكنت مصممه الا تدع 

عواطفها جتاهه تعوق ما 

تعمل انه جيب ان يكون 



وذكل ابال تتجاوز املساحة 

الىت خصصها لها ىف حياته , 

لقد فعل الكثري من اجلها 

اىل الان . وحضى ابالشهر 

املاضيه من اجلها , وىف 

 هذا الكفايه 

بعد عدة دقائق من و 

الصمت , فتح نك عينيه 



ونظر الهيا , فامسكت بيده 

 قائةل :

_فلنذهب لنتناول شيئا , 

ولناخذ غفوة بعد ذكل , 

فلست ادرى ما تشعر به 

انت ولكىن مل اكن اانم جيدا 

 ىف الاايم الاخرية 

 _اعمل ذكل



وهنض عىل مضض , واجتها 

اىل املطبخ متشابىك اليدين  

 وقالت هل :

ة اذا كنت حرمتك _اسف

 النوم 

_لقد اكن دليك ما يشغكل 

 . الكان اكن كذكل 



_محدا هلل ان انهتىى الامر 

 ومل يرد 

وابتسمت لها دوروىث : 

حس نا لقد متكنت من  

 اقناعه , هيا اجلسا

وبعد عدة دقائق , ادركت 

داىن اهنا اذا مل تبدا احلديث 



, فلن يتبادال لكمة ىف اثناء 

 الالك

 به ؟_كيف حال الكتا

ورفع الهيا برصه , مث هز  

 كتفيه 

_احياان تنساب اللكامت , 

ولكن دون ان تقول شيئا 

كثريا , واحياان اجاهد من  



اجل لكمة , وال اجد ما 

 اقوهل 

وقضمت قضمه قبل ان  

 جتيب :

_ واكن هذا ايضا حاىل ىف 

العمل ىف الاايم الاخرية , 

وقد اقرتح عىل الس يد 



وورثنجتون ان اقوم ابجازة 

 , وقد قررت قبول عرضه 

 _وما خططك

 

 وابتسمت قائةل :

مل حيدث منذ وقت طويل 

ان اخذت غفوة بعد الغداء 

. ولعكل تشاركىن فهيا . 



فهىى افضل ىشء ملا تشعر 

 به من صداع 

واشاح بوهجه , مث عاد  

ينظر الهيا كام لو اكن قد 

 وصل اىل قرار , مث قال :

 _ ومل ال ؟

 وانهتيا من الالك , وعادا

اىل غرفة النوم , حيث 



دخلت داىن اىل امحلام , 

واطلقت املاء الساخن عىل 

 جسدها 

وبعد ان جففت نفسها 

دخلت ىف رداء الغرفة اذلى  

حتتفظ به معلقا عىل ابب 

امحلام وعادت اىل الغرفة ,  



وقد اكن نك قد دخل  

 الفراش , موليا ظهره الهيا 

واندست جبواره هبدوء , 

واعطاها الالك وامحلام 

اسرتخاء جعلها تس تغرق ىف 

 النوم ىف دقائق

ووجدت نفسها بعد فرتة كام 

انتقلت اىل دنيا  لو اكنت قد



الاحالم , حتلق ىف 

السموات العال , حني 

وجدت نفسها بني ذراعى 

 نك ومهست هل :

_نك هل انت خبري , هل 

 اليزال راسك يؤملك ؟

ورد ىف نربة جشن : ليس  

 راىس اي داىن  



واكنت ملس ته متال جسدها 

ابلنشوة فابتسمت , 

وقررت اهنا مادامت ىف  

 حمل فلتهنل منه ما تشاء ...

وعادت لتستسمل لنوم ذليذ 

وهادىء . وال تزال 

ابتسامة الرضا عىل وهجها . 

وحني استيقظت مرة اخرى 



, اكنت عمتة الغرفة قد 

ازدادت , وادركت اهنا 

ظلت انمئة طوال عرص 

 اليوم . ومل جتد نك جبوارها 

فمتطت جبسدها , 

وابتسمت ,ايهل من نوم 

 ذليذ , وايلها من احالم !



 وتورد خداها حني

 اس تعادت ذكراها 

واعتدلت , واعادت الرداء  

الفضفاض حتمكه عىل 

جسدها , وغادرت الفراش 

تتساءل عام صار اليه  

صداع نك ,رمبا تكون هذه 



الرقدة قد افادته كام افادهتا 

. 

وبدلت مالبس خفيفة 

مبالبسها , وذهبت تبحث  

عن نك , ومل يكن صعبا 

علهيا ان جتده .اكن ىف غرفة  

لق خارج القراءة , حيم



الغرفه , ويداه ىف جيبيه 

 فقالت هل :

_ اكن جيب ان توقظىن , 

فمل اكن اريد ان اانم لك 

 هذه املدة 

 واس تدار اليه ببطء قائال :

_ لقد كنت حمتاجة اىل  

 الراحة  



 وحضكت : 

_ال انكر اىن اشعر بنفىس 

 احسن بكثري 

وراى نك اهنا قد اصبحت 

اكرث حيويه وارشاقا عام 

اكنت عليه منذ اسابيع 

مضت , وقد رفع عهنا عناء 

 ذكل املوقف العصيب 



 واستند اىل حافة النافذة :

 _ والان ما خططك ؟

وسارت اليه واحتضنته , 

فتصلب جسده , وابتعدت 

 عنه اكرهه

هل خيىش ان تظل تتعلق 

به وقد انتفى سبب زواهجام 

نا , انه خمطىء . لقد ؟ حس  



اعمتدت عليه مبا فيه الكفايه  

.وان الاوان ان تريه اهنا قد 

 نضجت , عاطفيا وجسداي 

واجلست نفسها عىل اريكة  

 , وابتسمت هل :

_اعتقد انىن ساتاكسل 

لعدة اايم واخفف عن 

 نفىس التعب والتوتر 



ودت لو عرفت معىن 

تعبريات وهجه , ولكن ال 

خاليا  فائده , لقد اكن وهجه

من التعبري . لقد تعمد ذكل 

 . واس تطردت :

_وساحبث عن شقة 

 جديده ابلتاكيد



ولكن ذكل لن يس تغرق 

طويال . ساراجع املبىن 

اذلى كنت اعيش فيه .رمبا 

تكون قد خلت فيه شقة 

 منذ تركته 

وسار حىت جلس اىل 

 جوارها وقال حبذر :

 _ ال داعى لهذا  



_بل البد منه . لقد 

التمت مبا خيصك ىف 

االتفاق , وعىل ان افعل 

نفس الىشء . لقد كنت ىف 

منهتىى الصرب معى , وال 

تدرى مدى امهية صداقتك 

 ابلنس بة ىل 



وبدا لها انه جفل لوقع لكمة 

صداقتك , ولكن احلركة 

اكنت من اخلفوت , دلرجة  

انه ميكن ان تكون قد 

 اخطات ىف مالحظهتا 

ت , وىه تصمم وابتسم

عىل ان تكون من القوة 

 حىت تهنىى هذا املوقف:



لقد احببت الاقامة معك . 

لقد كنت رائعا معى , واان 

 اقدر كل ذكل 

وتوقفت , اذ احست واكن 

اللكامت حتتبس ىف حلقها ,  

واخذت نفسا , مث اجربت 

 نفسها عىل الاس مترار :



_جيب ان اعود اىل حياىت 

, واتعمل كيف اجد احللول 

شألكى , بدال من ان اهرع مل 

اليك لكام زججت بنفىس 

 ىف مشلكة 

_انىن دامئا هنا من اجكل 

داىن . وانت تعلمني ذكل " 

واكن صوته ال ياكد يسمع 



وهزت راسها وردت ىف  

 مهس اجش:

 _اعمل ذكل 

 _ماذا س نقول الرستينا ؟ 

_مل اذهب ىف تفكريى اىل  

هذا احلد . هل دليك فكرة 

 ما ؟



وقتا ما اي  _جيب ان يعرفوا

 داىن  

وعضت شفهتا السفىل وىه 

 تقول :

_فلننتظر بضعة اسابيع 

 اخرى 

وظلت هادئه عدة دقائق , 

 مث قالت : 



_رمبا ال يكون هناك سبب  

يدعو لئال اخربمه الان . 

 ماذا ترى ؟

_ من الافضل ان تراجعى 

السلطات اوال وهزت 

 راسها وىه تقول :

_هذا حق " وتهندت 

 وىه تضيف :



يزال املوقف معقدا , _اذ ال

 اليس كذكل ؟

وانتاهبا شعور حلظى ابلرغبة  

ىف ان تلقى بنفسها بني 

ذراعيه , وتتوسل اليه ان  

يدعها تبقى معه . ولكهنا 

ادركت ان الطفهل ىف داخلها  

ىه الىت ال تزال تصارع 



لتتحمك فهيا . وهذه ىه 

املشلكه مع الاطفال دامئا , 

فهم ىف ااننيه تلفهتم عن 

 اى خشص سوامه  رضورات

ووقفت , ومدت يدهيا اىل 

 نك :

_شكرا ان كنت جزءا من 

حياىت اي نك , مل يكن 



الامر ليكون كذكل لو مل 

 تكن موجودا معى " 

وامسك بيدهيا وضغط 

 علهيام قائال :

_يسعدىن ان امكنىن  

 املساعده " وهزت راسها :

 _ "حس نا "

 ودارت ببرصها ىف الغرفه : 



 _وماذا س نفعل الان ؟ 

 وهب واقفا :

_عىل ان اعد حقائىب ىف 

 الواقع 

_تعد حقائبك ؟مامعىن 

 هذا الالكم ؟ 

_اعتقد اىن نسيت ان  

اخربك اىن تلقيت ماكمله 



من وكيىل هذا الصباح , 

وجيب ان اطري اىل لوس 

اجنيلوس من اجل اجامتع 

خاص ابلقصه , لقد جحزت 

وساسافر ىف وقت متاخر  

من هذه الليهل , الكون 

 هناك مع تباشري الصباح 



_ومك من الوقت س تغيب 

 ؟

 وهز كتفيه :

_من يدرى ؟قد اعود بعد 

بضعة اايم , او اسابيع , 

 حسب زمن الاجامتعات 

 عدت عنه :وابت



_ساكونقد غادرت املسكن  

 ىف هذا الوقت  

 _وما ادلاعى للعجهل ؟

_وما ادلاعى من اطاهل فرتة 

 بقاىئ هنا ؟

وانتظر الك مهنم من 

صاحبه ان يقول شيئا , 

شيئا ما مينع تكل الاكرثه ان  



تقع , ولكن مل يكن دلى ااي 

مهنام ما يقوهل , لقد عقدا 

اتفاقا , وس يلتم لك طرف 

ه برصف النظر عن مهنام ب

مشاعره الشخصيه , فــ  

داىن تعمل اهنا الميكن ان  

تنتظر من نك اكرث مما فعهل 



لها , فذكل خارج عىل 

 اصول اللياقه 

وعرضت ان توصهل املطار 

, وخطر بذهنه فكرة مشقة 

رجوعه حني يعود من  

السفر , وال تكون س يارته 

ابملطار , ولكنه امام احامتل 

, قضاء وقت اطول معها 



ابدى موافقته , وبقيت معه 

داخل املطار حىت نودى 

عىل رحلته , وحني بدا 

الطابور يتشلك نظر الهيا 

 قائال :

 _اهمتى بنفسك

 وهزت راسها 



مضها وقبلها , ومضته الهيا , 

وىه تعرف انه عندما يعود 

, س تكون الامور قد 

 تغريت 

لقد علمها هذا الرجل الكثري 

عن نفسها , وعن احلب 

هبا وتقبلها مثلها  ,وقد اح

 ابلضبط



وحني ارسلها اخريا , اكنت 

ادلموع تهنمر من عينهيا , 

 وملس خدها قائال :

 _ ملاذا هذا ؟

واكنت ابتسامهتا مضطربه 

 شيئا ما :

_ انىن ابىك دامئا ىف املطار 

 حبمك العادة 



 وقال ممازحا :

_داىن انك مل تفعىل شيئا 

 يتفق مع حمك العاده البته 

تزوجت _ بل فعلت , 

جارى هل نسيت ؟ 

وزففت اليه ىف ثوب زفاف 

وادلىت , هل هناك ىشء 



يتفق مع العادات اكرث من 

 هذا ؟

_ ان تطبيقك لقواعد 

العادات فيه جمافاه للعادات  

 بصورة ما 

_ وانت س تفقد طائرتك 

 ان مل تنرصف فورا



_شكرا عىل مرافقتك ىل 

 اىل املطار

واكنت لك رغبهتا ان تبتعد  

اللحظه , قبل عنه ىف هذه 

ان تهنار , فهل يرتكها قبل 

ان تترصف ترصفا امحق , 

اهنا الحتسن الوداع , ابدا , 

 خصوصا مع نك



وىف تكل اللحظة ايضا , 

ادركت اهنا تودع الرجل  

اذلى س تحبه طول حياهتا , 

 ولن حيل حمهل رجل اخر  

_ان هذا اقل ما ميكنىن  

 معهل كل نك , اقل القليل 

 رسها :ولكهنا اضافت ىف 



_واقىس ىشء ميكن ان  

افعهل من اجكل , هو ان 

اعطيك حريتك , 

فليساعدىن هللا ان اجتاز 

 هذه التجربه  

وراقبته وهو يعطى بطاقة 

الصعود للمضيف , مث 

يس تدير ملوحا لها , وردت 



ملوحه وىه حتملق فيه , 

كام لو اكن قلهبا ينشطر اىل 

 الاف القطع 

 مث اختفى داخل الطائره 

ن تصفى ذههنا حاولت ا

وىه تعود اىل س يارهتا , 

وحاولت ان تفكر ىف اى  

ىشء عدا نك , وىه ىف 



طريق العوده . وحني 

فتحت الباب , اكن مفني 

جالسا ىف انتظارها امام 

 السمل ادلاخىل  

 وانفجرت ابكيه 

اكن مفني قد تقبل تغيري 

املسكن كام يتقبل لك ىشء 

ىف احلياة ىف المبااله 



لياىل س نوريه , يقىض ال 

حبثا عن رفيقه هل , والصباح 

ىف الالك والنوم , منغمسا 

بال شك ىف ذكرايت 

املاىض واحالم املس تقبل , 

ولكن , بصورة ما , اكن 

يعمل ما تنتظره منه هذه 

 الليهل 



وجلست داىن عىل درجات  

السمل جبواره , فقفز اىل 

جحرها , واخذ حيك راسه 

ىف يدها , واخذت ىه 

عىل  تدعك ما وراء اذنيه

غري وعى ودموعها تهنمر , 

واخذت حتدثه كام لو اكن 

 يفهمها  



_ هل رايت شيئا اشد 

محقا من ترصىف هذا اي 

ماف ؟ملاذا ابىك من اجل  

نك ؟ ان شيئا ما مل يتغري , 

اليس كذكل ؟ اننا مل 

نتشاجر , وليس هناك ما 

يوىح ابننا لن نرى احدان 

الاخر بعد الان , ولكن  



ىل كيف س تعود الامور ا

سابق عهدها ؟ كيف انىس 

احلب اذلى متتعنا به ؟ انىن 

... 

وتوقفت وقد هزهتا ذكرى 

امر ما , مل يكن حلام ما 

جرى بيهنام عرص هذا اليوم 

, لقد ادركت هذا عىل 



مس توى ما من الوعى , 

ولكهنا استسهلت ان  

تواهجه كام لو اكن شيئا ما مل  

 حيدث 

لقد ابدى مشاعره جتاهها 

 الىت  بلك وضوح , وىه

 دفعت هذا بعيدا عن وعهيا 



واحتضنت مفني بقوة مل 

تدركها الا بعد ان اتوه 

املسكني , فارسلته , واخذ 

هو يلعق يدهيا ليبدى انه 

 ليس مس تاءا من الامر 

انه يريدها , وحيتاج الهيا 

بصورة ما , اهنا ال تتذكر ان 

اكن نك حمتاجا اىل احد 



وتهندت , تربت ظهر مفني 

ياج مؤقت , . ولكنه احت 

جمرد رغبه جسديه يسهل 

 اش باعها 

ووقفت ىف اعياء ومفني ال 

يزال ىف حضهنا , واجتهت  

اىل غرفة النوم , س يكفهيا 

الغد للبحث عن مسكن 



اما اليوم فهىى ىف غاية 

الارهاق , لن جيدى 

ارساعها ىف حزم حقائهبا ىف 

 ىشء 

وس يكون اسهل ابلنس بة 

لها ان تفعل ذكل ىف غري 

ا قد بدات وجوده , اهن

ابلفعل تشعر ابحلنني اليه ,  



وتذكرت اهنام اول مرة 

 يفرتقان ابلليل منذ زواهجام 

مك اشرتاك ىف النوم طيةل  

ثالث اشهر , نفس الغرفه  

,ونفس امحلام , ووضعا 

نظاما نفذاه معا , لقد كوان 

ثنائيا مرتابطا دون ان  

 يقصدا ذكل



لو اكنت تدرى مدى قسوة 

مسحت هل الامر علهيا , ملا 

ان يقنعها ابمهية ذكل 

الزواج املزعوم للخطه 

 املوضوعه

ووضعت مفني ىف الفراش , 

وغريت مالبسها وارتدت 



مقيص نوهما , وحني عادت  

 من امحلام 

اكتشفت ان مفني ال يزال 

 ىف ماكنه فسالته :

 _ اتريد اخلروج ؟

ومحلق فهيا مده طويهل , 

قبل ان يرمش , مث اخرج 

, مث لعقها   خمالبه , واتملها



بلسانه ىف رشاقه ومغغمت 

: 

 _ ساعترب هذا رفضا 

وتكومت جبواره واطفات 

 النور

اهنا مل تشعر بكرب جحم 

الرسير قبل الان , اكن 

هائل احلجم , وشعرت 



حبركه جبوارها , ومتدد مفني 

 مال صقا لها

وبدات تبىك ىف حنيب 

قاس تفجر من معني امل ىف  

 ماكن ما بداخلها  

ال من مفني ان لقد اكن مجي

يدرك بغريزته حاجهتا اليه 

هذه الليهل , حىت ال تكون 



مبفردها اهنا س تجتاز لك 

هذا . اهنا تعمل , وان اكنت 

ال تدرى ىف حلظهتا تكل , 

 كيف سيمت ذكل ؟

 

 

* * * * * 
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وبعد مخسة اايم وجدت  

داىن مسكنا اخر , ودفعت 

اجرة شهر مقدما , فمل جتد 

مربرا ان تظل ىف مسكن  

نك , لقد املت ان يعود 

ا قبل ذكل , او يتصل هب

عىل الاقل , لكنه مل يفعل . 

ذلا حتمت علهيا اليوم ان حتزم 



حقائهبا وتنتقل اىل مسكهنا 

 اجلديد

واكنت قد اتصلت ابلس يد 

وورثنجنتون اذلى اخربها  

ان اغلب ما قاهل فرانك اكن 

معروفا للسلطات , وان 

املاكن اذلى اكنت توجد 

ارسته فيه اكن حتت املراقبه 



,ولكهنم غري متاكدين ان 

اكن اعضاء ارسته جحزوا 

هناك من غري ارادهتم , ام 

ان فرانك هو اذلى وضعهم  

 هناك 

ولكن حيامن هومج املاكن , 

اعرتف اثنان من اذلين 

قبض علهيم انه طلب مهنام  



حراسة املاكن , ولكن مل  

 يكوان يعلامن السبب 

واوصل تتبع اخليط الغامض 

اىل رجل ىف الشاطىء 

الغرىب , مش تغل مبرشوع 

ثل ملا اكن داىن وفرانك مما

يش تغالن فيه, واكن تغيري 

فرانك للمعادالت قد اعطى 



السلطات وقتا اكفيا 

للوصول اىل مدير اخلطه , 

ولكن دون معاونة داىن , مل  

يكونوا يس تطيعون ان  

 ينش ئوا ش بكة املراقبه , 

ومل يكن يدرى شيئا عن 

مصري فرانك , فهو سوف 



حيامك وقد يدان وس تقرر 

 صريه بعد ذكل احملمكه م

وفكرت داىن طويال بشان 

زايرة تقوم هبا لفرانك 

,ولكهنا قررت اخريا العدول  

عن الفكرة واكتفت ابرسال 

خطاب هل متىن هل اخلري ىف 

 هذه الظروف 



ان فرانك ال يدرى اى  

حوادث تسبب فهيا بفعلته 

تكل , ال عالقه لها 

 ابملوضوع

لقد اكنت تفكر طوال فرتة 

كيف اثر حزهما حلقائهبا , 

الك مهنام ىف الاخر , لقد  

اجعبت بفرانك وتقبلت  



فكرة انه ترصف مبا اكن 

يقدر عليه ان يفعهل . وكذا 

ىه , س تعايش ما حدث 

من ظروف , ابلضبط كام 

س يعايش فرانك ما 

 س يحيط به من ظروف

وكدست س يارهتا اخريا 

ابالمتعه , وعادت تلقى  



نظرة اخرية عىل املسكن . 

ىث ىف محدا هلل ان دورو

اجازة , فمل تكن ىف حاةل 

مزاجيه متكهنا من التفسري, 

ووجدت نفسها واقفه امام 

غرفة مكتب نك , اهنا مل 

تدخلها من قبل , ليس الن  

نك امرها الا تفعل , ولكن  



احرتاما خللوته , ولكن ىف  

هذه اللحظه ,اكنت تريد ان  

حتس بوجود نك , وليس  

من ماكن افضل من هذه 

 الغرفه 

وتلفتت حوالهيا , ودخلت , 

اكنت غرفه صغريه , توىح 

ابلهدوء النفىس , رفوفها 



مكدسه ابلكتب , وجتولت 

تتطلع اىل هذه الرفوف , 

واكن نك مغرما بذكرايته , 

عن طريق الصور الىت 

تصور مراحل حياته , ىف 

لكيته , وصورة هل عند 

 اخراج اول مرسحيه هل



والتقطت متثاال خزفيا نسيته  

نت قد منذ س نوات , اك

صنعته ىف درس الفن وىه 

طفهل ىف الصف السابع , 

واهدته اىل نك ىف راس 

هذه الس نه ,وحبسب ما 

تتذكر , اكن املفرتض ان 

يكون لكبا يش به لكبه اذلى 



اكن يقتنيه اايهما , ولكن  

الش به اكن بعيدا بيهنام , اهنا 

مل تدرك بشاعته وقهتا , 

ولكهنا تتذكر كيف تقبهل نك 

 مهنا شاكرا 

اكن وهجه معوجا , واحدى 

اذنيه مشوهه بصورة بشعه 



, اما مالحمه فابعد ما تكون 

 عن مالمح لكب

لكن نك احتفظ به طوال 

 تكل الس نوات

ورات صورهتا وىه حتتفل 

بتخرهجا ىف املدرسه العليا ,  

جبوارها صورة لها عىل 

الشاطىء حيامن اكنت ىف 



اخلامسة عرشة , ان هناك  

قد صورا كثريه تضمهام , ل

 اكنت لصيقه به عىل ادلوام

مث ان اوان الافرتاق , 

ليسري الك مهنام ىف طريق ,  

 وترتكه وشانه 

واس تدارت تريد اخلروج, 

ولكهنا توقفت , وتذكرت 



بعض الاوراق املبعرثة عىل 

مكتبه , وتساءلت ان اكن  

جزءا من روايته الىت يكتهبا  

ىف هذا الوقت , وتغلب 

الفضول علهيا فامسكت 

 اقابالور

وما ان بدات تقرا , حىت 

متلكها الاضطراب , 



وخارت قوى ساقهيا حىت 

اضطرت اىل الارمتاء عىل 

اقرب كرىس لها , ان نك 

هو من كتب هذا , ال 

جدال ىف ذكل , ولكن مىت  

؟ وملاذا مل خيربها ؟ 

 ...قرات :



لقد اكن معرها مخس 

س نوات حني رايهتا اول مرة 

, ولكهنا اكنت تبدو اصغر 

, اكنت تبىك  من ذكل

وتبدو وحيده دلرجة  

وجدت نفىس اجته الهيا 

السالها ان اكنت ىف حاجه  

اىل املساعده . ولن انىس 



ما حييت نظرة الصدمه ىف 

تكل العينني الواسعتني 

السوداوين املمتلئتني 

ابحلزن , وعلمت انىن لن 

ادع هذا التعبري ىف عينهيا 

يتكرر مرة اخرى , وانىن 

 سافعل اى ىشء البعد

 احلزن عن عينهيا 



واكن هذا العهد اذلى 

قطعته عىل نفىس دون 

وعى واان ىف العارشة من 

معرى , ولكن بعد عرشين 

عاما , اكتشفت ان العهد  

اليزال عىل ما هو عليه , 

ولكن عن وعى هذه املرة , 

الميكنىن ان ارى داىن تتامل  



, وسوف اطرد احلزن عن  

عينهيا ما وجدت ذلكل 

 سبيال 

اباب مزنلينا لقد اكن 

متجاورين .داىن واان , منذ 

اكنت ىف اخلامسه واان ىف 

العارشه , لست اتذكر 

الكثري عن الس نوات العرش 



الاوىل من حياىت , وان 

كنت متاكدا انىن فعلت لك 

ما يفعهل الاطفال ىف 

بداايت منومه , ولست اذكر 

امرا عاطفيا مؤثرا خالل 

تكل الفرته , كنت اعيش  

ه ليس الا ,  لك يوم بساعات

ولكن ما من مرة تلوح 



ذكرى طفولىت ىف خياىل , 

الا اجد داىن قافزة ىف 

الصورة وك ن حياىت قد 

بدات يوم ان رايهتا جالسه 

تبىك امام بيهتا , ولن انىس 

ما حييت عينهيا الواسعتني 

احململقتني ىف , وال ذكل 



الشعر الطفوىل القصري 

 احمليط بوهجها واذنهيا 

الطفل بني لقد فقدت قلب  

جواحنى ىف تكل اللحظه , 

ومل افتقده البته , ومل افهم  

وقهتا ماذا حل ىب , واكن 

البد ان متر املزيد من 



الس نني الفهم ماذا تعىن 

 داىن ابلنس بة ىل 

اكنت العامل امجليل املؤثر 

حبياىت , اذلى يدفعىن اىل 

احلركه , والمنو , 

والاكتشاف , والتعمل و 

الشجار , نعم اكنت داىن  

مصدر الكثري من 



املشاجرات ىف حياىت ,معها 

او بسبهبا ايهلل , مك اكنت 

مقدرهتا ىف استثارة اثئرىت , 

لمك اكنت تتسبب ىف  

اغاظىت ىف تكل الاايم, ومك 

ت ومك كنت اكره ذكل اغتظ

, او عىل الاقل كنت 

 اعتقد ذكل 



ان حقيقة الامر اهنا جزء 

من حياىت , اكاللك والنوم 

واذلهاب اىل املدرسه , لقد 

اكنت جزءا من الهواء اذلى 

 اتنفسه , ومل اكن ادرى  

اما الان , فاىن ارى الامل  

ىف عينهيا , متاكدا انىن 

سببه ,اان اذلى وضعته ىف 



 اذلى _ظننت  عينهيا ,اان

 بغرورى _ماهو خريا لها 

لقد تطلب الامر عرشين 

عاما الدرك اىن احب داىن  

بلك الصور الىت حيب هبا 

رجل فتاة , ملاذا اعتقدت 

انىن ميكنىن اقناعها ان  

 حتبىن بنفس الصورة ؟



اوه , انىن اعمل , لو سالىن 

خشص ما من س تة اشهر  

مضت , الجبته ابن داىن  

مصدر ىه اخىت الصغريه _

ازعاج ,احياان , ولكهنا اثريه 

عندى وحمبوبه , من اكن 

يتصور ان تتطور مشاعرى 

اىل ان تنفجر ىف خليط من  



املشاعر ؟ كنت اريد ان 

امحهيا , ال ابس ولكىن  

اردت ماهو اكرث , اردت  

ان اعيش معها , ان 

اعارشها , ان اههبا 

الاطفال , اردهتا لنفىس 

مبثل ما يريد اى رجل امراة 

, اهنا ىل , وقد اكنت  هل



دامئا هكذا , الا تفهم ىه  

 ذكل ؟

نعم ابلتاكيد وملاذا جيب علهيا  

؟ كوىن كنت بطيئا ىف فهم  

مشاعرى , اليعىن اهنا 

 تشاركىن تكل املشاعر

ان ليةل بالز ىه اكرب خطا 

ارتكبته ىف حياىت , اان اعمل 



ذكل , كنت قبلها انسج 

اخليال حول هذه املتعه 

ا ادركت اى معها , وبعده

مشاعر عنيفه اطلقهتا 

 بغباىئ وغرورى 

وقد دفعت مثن ذكل فادحا 

منذ ذكل احلني , مك من  

اللياىل قضيهتا ساهرا جبانهبا 



اود ان املسها , واعمل اىن 

لو فعلت , فسافقد 

 الس يطرة عىل نفىس متاما 

وكنت اراقهبا تزداد سكوان 

حوىل , اراقهبا ىف ليالهيا  

ىن اذلى املسهده , واعمل ان

 اوقعهتا ىف هذا الرشك



كنت اعتقد ان مبقدورى 

ان اعلمها ان حتبىن بطريقهتا 

, ايللسخريه ,يعز عىل ان  

اجد ىف الامر اى فاكهه , 

انىن اس تحق لك ما اشعر 

به , جزاء تفكريى ان  

اجربها عىل وضع اردت ان  



يكون دامئا , واقنعهتا ابنه 

 مؤقت 

ملاذا مل اكن اكرث امانه معها 

ىت الان , احاول ان ؟ ح

اتلمس وس يهل اعرب هبا عن 

مشاعرى , ولكن الى 

غرض ؟ الجعلها تشفق 

 عىل ؟



ال اريد مهنا اشفاقا , 

فاالحرى ان نمتسك مبا حنن 

عليه , لنحافظ عىل الاقل 

عىل صداقتنا ,ا فضل من 

ان اتسبب ىف مزيد من  

الاالم , حيامن ال تس تطيع 

 ان تعطيىن ماهو اكرث 



ملق ىف  جلست داىن حت

الاوراق ,مصدومة املشاعر 

. ملاذا مل خيربها نك ؟بل انه 

قد فعل , مهس لها بذكل , 

وىه تتذكر مك من املرات 

قال لها ذكل , ومك من  

املرات حاول ان يبني لها  

 قوة مشاعره



كيف اكنت مبثل هذا الغباء 

 اذلى ال يصدق ؟

ها قد تبني تفسري احواهل 

املزاجيه خالل الاسابيع 

يه , لقد اكنت تعزو ذا املاض 

اىل صربه علهيا , ولكن مل  

يكن الصرب سوى احد  



املشاعر فقط الىت اكن 

 يصارعها 

وبقى السؤال الان : ماذا 

ىه فاعهل ؟ وعادت حتملق  

ىف الاوراق , مك من 

الزوجات ذوات الاشهر  

الثالثه من معر زواهجن 

,يكتشفن جفاه ان ازواهجن 



حيببهنن , ويودون لو ان  

هبم يكون دامئا ؟   زواهجم

ان هذا الامر تمت مناقش ته 

 قبل الزواج عادة 

ولكن , كام بني نك , ليس 

ىف ترصفاهتا ىشء يتفق مع 

العادات املالوفه , ومع ذكل 

 , فهو حيهبا 



حس نا , فلتتعامل مع هذه 

املشلكه , مكساهل من 

املسائل الىت تعرض علهيا 

ىف معملها , اهنا تعرف 

 النتاجئ الىت تس هتدف

حتقيقها , لكن السؤال كيف 

 ؟



ان هدفها ان تبني لنك ان  

حهبا هل مياثل حبه لها قوة , 

 ولتبدا من الان .

 

 

 

اكنت الساعه قد قاربت 

الثانيه صباحا , حني نزل 



نك من الس يارة الاجرة 

امام مزنهل , واكن يشعر كام 

لو اكن مل يذق طعم النوم 

خالل اس بوع غيابه , واكن 

ىت تعرب به يكره الرحالت ال 

البالد , ليس بسبب ما فهيا 

من اهجاد , ولكن ايضا 



لصعوبة التاقمل الرسيع عىل 

 فروق التوقيت  

اكن املدخل خاليا , واكن 

حيدوه الامل ان تكون 

 داىن ال تزال هناك 

وعاد يذكر نفسه ابنه ان 

الاوان لها ان تس تقل 

حبياهتا , فمل يعد هناك من  



داع ان تظل متعلقه به , 

من شك ىف انه من  وما

الاسهل عىل لك مهنام ان 

يغادر املسكن بيامن هو 

بعيدا عنه , فمل يكن واثقا 

ان ابماكنه ان يراقهبا هبدوء 

و وىه جتمع متعلقاهتا , 

ويراها ترحل دون ان  



يتشبث هبا , ويرشح لها مك  

 هو حمتاج الهيا ىف حياته 

ان موقفا كهذا س يؤدى  

 بلك مهنام اىل احلرج البالغ ,

ال , لقد انهتىى لك ىشء كام 

 ينبغى ان ينهتىى  

 حىت الان 



لقد فكر نك كثريا ىف اثناء 

رحلته , واعتذر من اجل  

ذكل عن عدة امس يات اكن 

من املفرتض ان يقضهيا مع 

رجال الاعامل , واتيحت هل 

فرصة ان يقابل ليتيتيا ,  

واكنت سعيده برؤيته ودودا  

جتاهه ,بل لقد دعته ذات  



اء , واعتذر مرة اىل العش

 هو بكرثة مشاغهل 

انه يعمل الان ماذا س يفعل 

خبصوص داىن . اول خطوة 

هو ان يعطهيا الاحساس 

ابحلريه , والانطالق , لقد 

نفذا االتفاق اذلى اكن مربما 

بيهنام , وعليه الان ان  



يالحقها دون وجود اى 

 اتفاق بيهنام 

لقد احهبا كام يعمل متاما اهنا 

حتبه , ولك ما عليه هو ان 

ه حياول اقناعها اهنا حتب

ابلصورة الىت ميكهنا هبا ان 

 تعيش معه  



انه ال ينىس عىل الاطالق 

كيف جتاوبت معه , ومل 

يكن ليس تغل هذا التجاوب 

 ليوقعها ىف رشاكه 

الك , علهيام ان يبتعدا لك 

عن الاخر , بعيدا عن اى 

 ضغوط 



لقد طلب مهنا ان ترتك  

عنواهنا ورمق تليفوهنا اذا 

رحلت , وسوف يطلهبا 

, كام وعدها , صباح الغد 

وس يدعوها للعشاء , او كام 

حيلو لها , سيبدا ابملرور 

 علهيا ىف الامس يات 



وقد يناقش معها ارجاء 

اجراءات الانفصال , مفا 

من داع للعجهل , فهام ال 

 يعيشان معا 

ودخل املسكن املظمل , 

ووضع حقيبته جبوار الباب, 

وبدا خيلع ثيابه ويلقهيا بعيدا 

اىل غرفة   عنه بيامن هو متجه



النوم , ىف الغد س هيمت هبذه 

 الامور 

ولمك اكن مرهقا مل يكد يضع 

راسه عىل الوساده , حىت 

 راح ىف س بات معيق 

واحل عليه نفس احلمل اذلى 

يراوده منذ ان رحل اىل 

لوس اجنيلوس , لقد طار 



مع داىن اىل جزيره ىف 

البحر اجلنوىب , ماكن مل  

يرتده احد من قبل , جنه 

 خلقت الثنني فقط 

اكن يراقهبا وىه تطفو مرحا 

بني الامواج الزرقاء 

الصافيه , وعيناها 

السوداوان مع شعرها 



الاسود ىف تباين رائع مع 

 برشهتا البيضاء

وراها ذات حمل وقد مر 

جبوارها قرش , ورصخت 

اهها , خيوض ىف فاندفع جت

املياه الضحهل حىت اوقفها 

عىل قدمهيا , واخذها حيث 

وضعها برفق عىل الرمال  



البيضاء , حتت اجشار 

 النخيل 

وىف حمل اخر , اكن 

اخطبوط قد لف اذرعه  

الضخمه حولها , ولكنه جنح  

ىف انقاذها , اما هذه الليهل ,  

فمل ير خطرا يهتددها, اكن 

ل  يراقهبا وىه مترح عىل الرم



, وتمتتع ابلشمس واملوج , 

 وقرر بعد مده ان يصاحهبا 

واندفع ىف املاء جتاهها , 

وراته فانطلقت مبتعده عنه 

متضاحكه , وس بحت بعيدا 

ىف البحريه , وهو وراهئا اىل 

 ان امسك هبا 



اكنت ال تزال تضحك حيامن 

 مضها اليه وهو يقول :

 _ احبك داىن 

_ اعمل ذكل اي نك انك 

 اعز اصدقاىئ 

_ لست اريد ان اكون اعز 

اصدقائك , الا تفهمني ؟ 



اريد ان اكون زوجك , 

 حبيبك ..

وحضكت مبرح وىه ترد 

 عىل رغبته النبيهل :

_ ولكنك لك ذكل ابلفعل 

اي نك , صديقى وزوىج 

 وحبيىب 

 _ الترتكيىن اي داىن 



_ كيف ميكنىن ان افعل ؟ 

وملاذا اريد ذكل ؟ الا تفهم  

حبك , انىن احبك , انىن ا

 , انىن .....

واستيقظ وهو يكرر العبارة  

 , مث تقلب وعاد اىل النوم 



وايقظه بعد عدة ساعات 

رنني جرس التليفون , 

 وقاوم النوم لريفع السامعه :

 هالو

_اوه نك , محدا هلل انك 

موجود مل اكن اعمل ان كنت  

قد عدت ام ال , ولكنىن  

 جازفت 



واعتدل ممساك بسامعة 

 يه :التليفون بلكتا يد 

_ داىن ؟ داىن ؟ هل 

 انت خبري اين انت ؟

_ اان ىف فلوريدا , انىن 

....... 

_ فلوريدا ؟ ماذا تفعلني 

 هناك حبق السامء ؟



_ ارجوك ال تزنجع اي نك , 

لقد وعدتك الا ازجعك مرة 

 اخرى , انىن فقط ......

_ الك الك , لقد سعدت 

مباكملتك حقا , لقد كنت 

عازما عىل ان اطلبك هذا 

الصباح , ولكن يبدو انىن 

 اتخرت ىف النوم 



ونظر اىل الساعه , فوجدها 

تقارب احلادية عرش فسالها 

: 

 _ ما اخلطب اي داىن ؟ 

_ لقد قررت ان اس تفيد 

ابجازىت ىف السفر , فهناك  

العديد من القرارات الىت  

اختذها , وقدرت  جيب ان



ان السفر س يكون مفيدا 

 ذلكل 

 _ الكم معقول 

_ وىف اثناء ركوىب الطائره 

, اكن ذكل الرجل عىل بعد 

 عدة صفوف اماىم 

 _ من هو هل تعرفينه ؟ 



_ ال اعتقد , رمبا ىه 

اعصاىب املتوترة هذه الاايم 

, رمبا مل يكن الامر يس تحق 

لك ذكل , ولكن اليوم , 

ىف نفس اكتشفت انه يقمي 

 الفندق معى , واان ......

_ داىن , امسعى , اريدك 

ان تبقى حيث انت , 



اتسمعينىن ؟ ال تغادرى 

غرفتك الى سبب , اطلىب  

 الالك ىف الغرفه  

وقالت ىف صوت مضطرب 

: 

_ ال اعتقد ان الامر هبذه 

 اخلطورة 



_ موافق ولكن الاحتياط 

افضل , ساس تقل اول 

طائرة , وحينتطلبني الالك 

كدى متاما ان من حيمهل  ,ات

هو املس ئول عن خدمة  

 الغرف

وامسك بقمل ومفكره صغريه 

 , وقال :



_ والان اخربيىن اين انت 

, وساكون عندك ابرسع ما 

 ميكنىن 

* * * 

بعد مرور بعض الوقت , 

اكن ىف اجلو طائرا , وتراجع 

ىف جملسه متهندا , هاهو ذا 

 هيرع لنجدة داىن مرة اخرى



تزال ىف  وابتسم , اهنا ال

حاجه اليه , وفزعت اليه  

حني امل هبا الرعب , لمك  

 يسعده ذكل

وما ان وصل اىل الفندق 

اخملصص لالس تجامم , حىت 

عرب الهبو الرحب متجها اىل 

 مكتب الاس تقبال



 _ اية خدمه س يدى ؟

_ اان نك مونتجمرى , واان 

...... 

 _ نعم الس يد مونتجمرى 

لقد ابلغت زوجتك انك 

 س تصل هذا املساء 

وانوهل بطاقة امن ىف ظرف 

 قائال :



_ ان رمق غرفتك مكتوب 

عىل الظرف , ادخل 

الاكرت ىف فتحه عند الباب  

, وانتظر ظهور الضوء 

الامحر , مث ادفع الباب قبل  

 ان ينغلق مرة اخرى 

 _ شكرا 



,   1501واكنت الغرفه رمق 

البد اهنا ابلقرب من مقة  

فندق , وحني دخل  ال 

املصعد , وجد ان الطابق 

اخلامس عرش , هو اخر 

 طابق ىف الواقع 

واكن هناك رمقان فقط حني 

خرج من املصعد , واجته 



,   1501اىل الغرفه رمق 

وادخل البطاقه وادار 

 املقبض

توقف مذهوال , اكن منظر 

الغرفه اش به مبناظر هوليود  

,مساحات واسعه من 

الزجاج تطل عىل الشاطىء 

من لك جانب ,بيامن فاصل 



زجاىج من جانب اخر  

يؤدى اىل الرشفه , واكن 

الااثث خفام عىل احدث  

طراز , وملح اباب مزدوجا , 

ادى به اىل غرفة نوم غايه 

ىف الفخامه والاهبه , ما 

عهل داىن هنا ابهلل اذلى تف

علهيا ؟ بل اين ىه اصال 



؟ امل ايمرها ابال تغادر 

 غرفهتا ؟

ومسع صوات اتيا من ابب 

اخر , صوت خرير مياه , 

 رمبا تكون ىف امحلام

ووجدها ىف مغطس غايه  

ىف الرحابه , واملاء فقاقيع 



وزبد حولها اخفى معظم 

 جسدها 

اكنت مسرتخيه , واضعه 

,  راسها عىل وساده صغريه

واملاكن مضاء بعدة مشعات 

, ولكن املرااي املتعدده 

احالت املاكن ابنعاكس 



الشموع عىل صفحهتا ماكان 

 اسطوراي 

وفتحت عينهيا وابتسمت 

 قائهل :

 _ مرحبا نك

اكن ال يزال جياهد حىت 

يؤقمل عقهل عىل التغيري ىف 

الصورة , من منظرها 



مرعوبه ىف احدى جحرات 

اه فندق متواضع , اىل ما ير 

امامه , وبدت الاس ئهل 

الىت تدفقت عىل ذهنه  

خسيفه ىف تكل اللحظه , 

اولها هل انت خبري ؟ اما 

هل انت خائفه ؟ فقد اكن 

 اكرث خسافه 



 وسالها :

 _ ماذا بك اي داىن ؟

_ لقد قررت الاسرتخاء 

قليال واان ىف انتظار 

 حضورك 

مل يكن صوهتا هو نفس 

الصوت اذلى ايقظه ىف 

 الصباح 



 ذا طلبتىن اي داىن ؟ _ ملا

 _ الىن حمتاجه اليك 

_ هل رايت ذكل الرجل  

 مرة اخرى ؟

_ ابلتاكيد ال , لقد طلبت  

مىن البقاء ىف الغرفه , 

 فاطعت امرك

 _ وهل اكن يراقبك ؟



 ومصتت برهة مث قالت :

 _ ال اعتقد ذكل 

 _ وملاذا اذا خفت منه ؟ 

وركزت عينهيا ىف عينيه  

 احململقتني , وقالت :

ن قال كل اىن خفت  _ وم

منه ؟ لك مامتكنت من  

قوهل , انه اكن معى ىف 



الطائرث , مث اكتشفت انه 

معى ىف نفس الفندق , 

وقبل ان اقول شيئا اخر ,  

اثرت انت الضجه ببقاىئ ىف 

الغرفه , وحرضت همروال 

... 

 فسالها : 



_ ملاذا فعلت هذا اي داىن  

 ؟

 وارشقت ابتسامهتا :

  _لقد ظننت اننا ىف حاجه

 اىل شهر عسل

 وقال ىف صوت خمتنق :

_ هل تريدين شهر عسل 

 حقا ؟



_ اعمل ان التقاليد ان 

يرتب العريس شهر العسل  

, مث تذكرت ما قلته ىل من 

ان لك ترصفاىت خترج عن 

 التقاليد , فقمت اان بذكل

وجلس عىل حافة املغطس 

وىه تسرتسل ىف احالهما 



لالايم القليهل القادمه , وبعد 

 ان انهتت , قال :

_ لقد اعتقدت انك 

 غادرت املسكن , قالت :

_ لقد فعلت ذكل , ولكن 

متعلقاىت ال تزال مكدسه ىف  

احلقائب , اىل ان انخذ 

 اجازتنا , ونعود اىل مسكننا 



 وبعد قبهل عابره سالها :

اذا غريت رايك بشان _ ومل

 مفارقىت ؟

_ قررت ان حياتك 

س تكون قامته ممهل اذا مل امق  

 اان ابدخال الهبجه فهيا 

 وابتسم لها :



_اتعلمني مافعلته يقلب  

حياىت راسا عىل عقب ؟ 

 بلك تواضع :

_ اهنا خربىت الطويهل , 

اكتسبهتا عىل مدى لك 

 هذه الس نوات

* * * 

 



 _ داىن 

 _ هه .... ماذا ؟

 _ اان احبك 

وتهندت وىه حتس 

ابملشاعر الىت مل تدركها 

حىت قرات اوراقه , وقد 

ان الاوان الن تعمل ان حبه 

لها يقابهل حهبا هل , وان 



اكنت اللكامت تعجز احياان 

عن التعبري عام جيول ىف 

 صدر الانسان من مشاعر 

_ نك لن يكون هناك 

رجل اخر ىف حياىت , انك 

ولن  الوحيد اذلى متنيته , 

افرط فيك , فاان احبك , 

 واريد ان اشاركك حياتك 



 _ وماذا بشان الاطفال ؟

 ومصتت برهة مث قالت :

_ ال اتصور الوالدى ااب 

غريك , ولكىن ال اعتقد اىن 

 مؤههل هلم الان  

واس ندت خدها اىل صدره 

 واس تدركت :



_ ولكىن مل اكن مس تعده 

للزواج منذ عدة اشهر فقط 

الفكرة , وها قد اتقلمت مع 

 ابرسع ما ميكن 

_ ولكن الفكرة اكنت ان 

 الوضع مؤقت

_ الك مل نتفق عىل ذكل , 

لقد اتفقنا عىل ان نعيش 



يومنا بساعاته ودقائقه , وقد 

سارت الفكرة اكحسن ما 

يكون , حىت اسفت عندما 

تبادلنا احلب , ارجوك , ال 

 اتسف ذلكل مرة اخرى 

واغلق عينيه , مس تعيدا ما 

 :  شعر به من امل



_ لقد كنت اعتقد اىن 

 انهتز الفرصه  

_ اذا اكنت هذه فكرتك 

عن الانهتازيه , فارجو الا 

 تكف عن الانهتازيه 

وعاد يقبلها , مث قال لها جفاة 

: 



_ اذا مل خنرج من هنا فورا 

 , فسوف نغرق معا 

 

 اخلامته

 

_ اللعنه ! ملاذا اتخرت ىف 

طلىب لك هذه املده اي داىن 

؟ انك ال تفكرين مس بقا 



اطالقا , اليس كذكل ؟ 

اىن ال اثق ابنك قادرة عىل 

الاهامتم بنفسك عىل 

الاطالق , واقسم لو انك 

 مرة اخرى ..

 _ نك !

 _ماذا ؟



_ انىن خبري , بلك صدق 

 خبري

_ ولكىن ال افهم كيف 

 تتاخرين ىف العمل حىت

هذا ... الوقت , وانت 

تعلمني انك مبفردك , وقد 

حيدث كل اى ىشء , وال 

 يشعر بك احد



 _ ولكن شيئا مل حيدث

_ ماذا تقصدين ابن شيئا 

 مل حيدث ؟ 

_ حس نا , رمبا مل يكن من  

الواجب ان اقرر العمل 

لتكل الساعه , ولكن 

الطبيبه اكدت ىل ان 

الامور تسري عىل ما يرام , 



ان   فكيف كنت ساعمل

الاالم اخملاض س تفاجئىن 

 مبكره ثالث اسابيع ؟

وحاول نك ان يركز تفكريه 

عىل القياده , وليس عىل  

املراه اجلالسه جبواره ساكنه 

, اهنا س تقىض عليه حامت ىف  

يوم ما , ان مل يكن بسكته  



قلبيه , فبارتفاع ىف ضغط 

 ادلم

_ داىن , ان املزية الىت 

فيك , واعمتد علهيا اعامتدا  

عا , والىت اعرفك هبا قاط

حق املعرفه , هو انك 

تترصفني قبل اى تفكري , 

فلامذا اتوقع منك ان 



تترصىف عىل عكس ذكل , 

ابن حتس ىب العواقب مقدما 

, جملرد انك موشكه ان  

 تضعى 

_ ليس من سبب لتكدرك  

 هكذا اي نك 

_ فلتقنعيىن ان لك امراه 

اوشكت ان تضع تظل 



تعمل طوال الوقت , وانه 

 شلكه ىف ذكل ال م 

_ ولكىن مل تصادفىن اية  

 مشألك 

_ ولكىن مل اتوقع منك قط 

ان تضعى نفسك ىف هذا 

 الوضع احلرج 

 وتهندت قائهل :



_ اعمل لقد اكن رسورى 

كبري ا حني اس تجاب رجل 

 الامن لنداىئ  

 وابتسمت وىه تطمئنه :

_ ارايت ؟ مل اكن وحيده 

 مبفردى 

_ ولو كنت قد سقطت 

 عىل الارض ؟ 



ولكىن مل اسقط , لك ما _ 

ىف الامر اىن مل اتوقع ان 

تكون الام اخملاض الاوىل 

 مبثل هذه القوة 

 _ ومامدى ترددها الان ؟

_ من حيسب ؟ اهنا 

متقاربه مبا فيه الكفايه عىل 

 ما اعتقد 



ومد يده ليلمس يدها وهو 

 يقول :

 _ اكن جيب الا نقرر ذكل 

 وادارت عينهيا : 

 _ انه الان خيربىن بذكل 

جسمك غايه ىف 3_ ان ح

 الضاهل



_ ولقد اخربتىن الطبيبه ان  

 الطفل صغري اجلسم ايضا

_ لقد قلت انك غري 

 مس تعده الجناب الاطفال

 ومحلقت فيه ابمتعاض :

_ لقد اكن هذا منذ مخس 

س نوات اي نك , ىف شهر  

العسل , ومك من تغريات  



ميكن ان حتدث ىف مخس 

 س نني

 د ذكل_ اعتق

_ لقد مقت جبوالتك ىف 

اخلارج , وطبعت كل اول 

روايه ادبيه , وعرض اخر 

 ىف برودواى 



_ وانت اصبحت رئيسه 

قسم الاحباث والتطوير ىف 

 مريماك

 وابتسمت :

 _ نعم واان سعيده بذكل 

_ ولكن الطفل سيسبب  

 تغريات كثريه ىف حياتنا 



_ نك لست ادرى كيف 

اخربك اي حياىت , ولكن  

احملادثه اكن جيب  مثل هذه

ان حتدث قبل امحلل , 

وليس وحنن ىف طريقنا اىل  

 املستشفى , فقال متذمرا :

_ اعمل ذكل , وربتت عىل 

 يده :



_ س تكون الامور عىل ما 

 يرام وسرتى

وما ان وصال اىل 

املستشفى , حىت دخل نك 

 بس يارته اىل حارة الطوارىء 

_ نك ان احلاهل ليست  

ب  طارئه , فلندخل من البا

الاماىم ونسجل امسى , 



فاان مسجهل دلهيم ابلفعل , 

ولك املطلوب هو ان يعلموا 

 اىن وصلت 

_ هل تذكرت ان ختطرى 

 الطبيبه ؟ 

وابتسمت ... اذا مل يكن  

يثق ابهنا ال تفكر مقدما , 



فلامذا يتوقع مهنا ان تطلب  

 الطبيبه ؟ 

 وقالت هتدىء من روعه :

_ لقد طلبهتا , وس تكون 

 دهنا فور ان اصع

وجد ماكان ىف موقف 

انتظار الس يارات فوقف 



فيه الس يارة , وفتح الباب  

 قبل ان تفك حزام مقعدها 

وجذهبا رافعا اايها بني 

ذراعيه , ومىش هبا مرسعا 

 اىل الباب  

 صاحت داىن :

_ انزلىن اي نك , انىن ثقيهل 

 عليك 



ونظر لها بدهشه :_ ثقيهل 

, البد انك متزحني , انك ال 

ن وزن الفرد تزالني اقل م

 العادى  

ونظرت اىل بطهنا املنتفخ , 

متصورة اهنا مل تكن كذكل 

, ولكن مزاج نك مل يكن  

 يسمح ابى مناقشه 



اي عزيزى املسكني ! اهنا مل 

تره طوال حياهتا مبثل هذا 

 الانفعال .

ال املازق وال الاخطار 

خيرجانه عن هدوئه , مل 

تكن تعتقد ان امرا طبيعيا 

 يفعل به ذكلكوالدة طفل 



ولكن , اكن البد ان تتوقع 

منه ذكل , من طريقة تقبهل  

 خلرب امحلل عىل سبيل املثال 

اكان ىف ابريس , وقامت 

ذات صباح وىه تشعر 

بغثيان بشع , ووجدها 

متشبثه حبوض امحلام فهرع 

 الهيا :



_ ماذا بك اي عزيزىت ؟  

لعل الطعام ىف العشاء اكن 

 دسام اكرث من الازم

 اىن حامل_ اعتقد 

ونظرت لوهجها الشاحب ىف 

املراه , مث لوجه نك الاكرث 

 حشواب 

 _ حامل 



وعادت مرتحنه اىل رسيرها , 

ودخلت ىف الاغطيه 

ادلافئه , مث هزت راسها هل 

, وغاص جبوارها وهو 

 يسال بصوت متلهف :

 _ اواثقه انت ؟



وتقلبت تواهجه , مث نظرت 

اليه , شاعره بىشء من 

 قالت :الاشفاق عليه , و 

_ ليس متاما ولكن 

 املؤرشات لكها تقول ذكل

مث تناولت يده ووضعت 

 علهيا خدها واضافت :



_ لقد ظننت انك تريد 

 الاطفال 

_ حقا اىن كذكل , ولكن 

 لست ادرى اثر ذكل عليك

_ ال تقلق ابلنس بة ىل , 

وقد تنرصف الام الصباح 

 رسيعا 

 واحتواها بني ذراعيه :



اريد ان  _ اه اي داىن , 

ابعدك عن اى امل , ولكن  

 هاان ذا اسببه كل

وبعد عدة اشهر , عادت  

تتذكر هذه اللكامت , وىه 

تنئ غري قادرة عىل ان ختفى 

عنه قسوة التقلصات اكرث 

من هذا _ ومل يضيعوا 



مس ئولني املستشفى وقتا 

ىف اخذها اىل الرسير , 

وارادت ان ترصف نك 

بعيدا , ولكهنا اكنت تعمل 

ه ال سبيل اىل ذكل جيدا ان

 , اندته : 

 _ نك ؟

 ورد برسعه ممساك يدها :



 _نعم اي حبيبىت

_ هل اطلب منك معروفا 

 ؟

 _ سىل ما تشائني 

 _ هل تطلب ىل وادلى ؟

 وقال غري مصدق :

 _الان 

 _ اهنام س يودان ان حيرضا



وقام عىل مضض , يمتىن 

الا يكون هناك تليفون 

قريب من الغرفه , او ال 

نقودا صغريه , او جيد معه 

ال يرد احد وادلهيا عىل 

 الفور

 وقالت احدى املمرضات :



_ هدوءا اي س يده 

مونتجمرى , انك تسريين 

 اكفضل ما يكون

 قالت وىه تلهث :

_ ال اريد ان يرى زوىج 

 الاىم 

_ لن يس تطيع احد ان  

يبعد عنك زوجك اي 



زوجىت احلبيبه , فلتوطىن 

 نفسك عىل ذكل

 رد نك علهيا 

تشغل نفسها به ؟ انه ملاذا 

دامئا معها ىف املصاعب , 

اكن هكذا دامئا , وس يظل 

 دامئا هكذا 



وقالت هل احدى املمرضات 

 بعد مدة :

_ اتريد ان حتمل ابنتك اي 

 س يد مونتجمرى ؟

واخذ املولوده ىف مقاطها 

حبنان زائد , اذ اكن ال يزال 

ماخوذا ابملعجزة الىت  

 شاهدها حاال



ضه واكنت داىن ساكنه مغم

عينهيا , والطبيبه ال تزال 

 مشغوهل هبا 

وتطلع اىل الهبه الالهيه  

امللفوفه ىف البطانيه بني 

ذراعيه , وشعر ابحلنان 

يتدفق فياضا حنوها 

 واهنمرت عينا ه دموعا



اكنت ضئيةل احلجم , ابنته 

تكل , عىل مثال وادلهتا , 

وحتيط جهبهتا بعض 

خصالت الشعر القصريه , 

ا كام لو وظلت ترمش بعينهي

اكن الضوء اخلافت ىف  

الغرفه مهبرا ابلنس بة لها , مث  

فتحت عينهيا اخريا , وراى 



داىن حتملق فيه مرة اخرى 

 , وتعاظم احلب ىف قلبه  

سالته داىن وصوهتا ال ياكد 

 يسمع :

 _ اىه خبري ؟

_ خبري متاما , ك هما ابلضبط 

, وضع الطفهل بني ذراعى 

 داىن واس تطرد :



ى من قبل _ مل يدر خبدل

ان هللا س هيبىن اثنتني 

مثلكام جزاء ما فعلته طوال  

 حياىت 

 وابتسمت داىن هل اكلنامئه :

_ تقصد انك مل متل بعد 

قيامك بدور احلارس ىل , 

 فاردت املزيد ؟ 



 وتنحنح مث قال :

_ دامئا واىل الابد , ال 

 . تنىس ذكل

لتحميل مزيد من الرواايت  

احلرصية زوروا موقع مكتبة 

 رواية 

www.riwaya.ga 

 متت حبمد هللا 

http://www.riwaya.ga/

