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 ليندا بشيست 

اختذ كني خطوه اخرى 

جتاهها "ابتعد عىن ال اريد 

منك ان تلمس ىن " وبدون 

وعى اخذت مارا تدعك 

موضع مداعبه اصابعه 

خدها كام لو اكنت تريد ان  



متحو اثر ملس ته اهنا تعرف 

من هو هذا الرجل ومع 

ذكل ففى فسحه صغريه من 

الزمن اكنت من الضعف 

دلرجه ان تتخاذل امام 

 حسره

الكرهيه  طغت ابتسامته 

عىل وهجه مره اخرى 



وشعت عيناه الزرقاوان 

بسخريه حقيقيه مشعهل 

النريان داخلها "لقد قلت 

 لست اريدك ابلقرب مىن " 

وقال كني جعبا اتتوترين 

جملرد ملسه خفيفه؟ اما 

خبصوص الابتعاد عنك 

فاخىش الا يكون ذكل 



متاحا النه كام ترين س يكون 

عىل ان اشاركك غرفه  

 نومك......
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 اعامل ثرى
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كني اندرسون: صهر   -

 جوليان
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 الفصــــل الاول 

 

 

 

 



رأ سها يؤملها اكنت هذه اول 

فكره تطرأ  عىل ذهن مارا 

وىه تتقلب بغري راحه وىه 

الهنا -بني النوم واليقظه 

عند هذه النقطه اكنت 

اكنت ىف  -تعتقد اهنا انمئه 

البدايه تعتقد ان الامل  

يشمل رأ سها لكه ولكن بدأ  



تدرجييا يمتركز ىف بقعه 

حمدده ىف فكها الامين  

احساس بنبض ملح من  

مل اكن يدفعها اىل ان الا

 تدفن رأ سها وىه تنئ 

الوساده اختقت اللكمه  

الضباب اذلى يلف ذههنا 

فرفعت يدها تتحسس 



نعومه الريش حتت القطن  

الناصع البياض فلو اكنت 

انمئه مفن الطبيعى ان تكون  

رأ سها عىل وساده ولكن 

لسبب ما بدا ذكل غري 

حصيح ففى استجاعها 

املشوش الفاكرها وىه 

رجه من اعامق الالوعى خا



بدأ ت تتذكر بأ هنا اكنت 

ترقد مكومه ىف غري راحه  

عىل شئ اشد صالبه من 

الرسير ذى راحئه كراحئه 

وعبست لهذه   -اجلدل 

واهنا  -اذلكرى الغري متوقعه 

اكنت هتزت وتتأ رحج وك هنا 

 متحركه 



 دعك من هذا الهراء!  -

هتفت بنفسها بصوت عال 

حىت تكون اللكامت اكرث 

اعا واكنت اذلكرى تبعد اقن

ما تكون عن التصديق 

وطفقت تقول لنفسها : ان 

ذكل اكن حلام. عىل اهنا اكن 

ينتاهبا القلق ىف اعامق نفسها 



حول ان هناك شئ ما 

جيب علهيا ان تتذكره شيئا 

مرتبطا هبذه اذلكرى 

املشوشه يرسل رعده ىف 

اوصالها عىل الرمغ من اهنا 

لكام ارادت ان تتبينه يفر  

ا مزنلقا اىل ذههنا اىل مهن

 العدم 



وقدرت انه اوان استيقاظها 

وان تتك وراهئا تكل 

الاحالم فالوقت البد وانه 

حان لىك تهنض وتس تعد 

اىل اذلهاب اىل العمل 

فالشمس قد بدأ ت تسطع 

ابلفعل عىل وهجها وتطلب 

فتحها لعينهيا هجدا غري 



متوقع فاملعتاد ان تفتح 

عينهيا فورا قبيل انطالق 

رس املنبه ولكن هذا ج

الصباح بدا رأ سها ثقيال 

وعندما اكنت جترب عينهيا 

عىل التفتح تطايرت لك 

عالمات النوم من عقلها 

حني وجدت نفسها حتدق 



ىف رعب جارف وقد هزهتا 

صدمه عنيفه ىف جحره مل تقع 

 علهيا عيناها ىف حياهتا

 الك! -

طار من وهجها لك ااثر 

النوم وىه تنتفض جالسه 

ه دار لها رأ سها فقد انتفاض

وقع برصها عىل مرأ ه طويهل 



لترسحيه مقابهل لها وراحت 

برهه حتق لنفسها وك هنا 

تؤكد لنفسها بأ هنا مازالت  

ىه ومل تتحول بشلك ما 

اىل خشص اخر خشص 

غريب عهنا غرابه هذه 

 احلجره 



وهدأ  من روعها بأ هنا 

وجدت نفسها ىف اكمل 

ثياهبا ووجدت ان بلوزهتا 

بياض وتنورهتا الناصعه ال 

امللونه بأ الزرق البحرى اكنتا 

متغضنتني شيئا ما وانعكس 

وهجها حيدق الهيا فأ طمأ نت  

اىل صورته املأ لوفه لها ىف  



شلكه البيضاوى وعينهيا 

العسليتني الواسعتني حتت 

حاجبني كثني ومف طويل 

مكتزن بشفتيه الرقيقتني 

القرنفليتني لك ذكل ميوجه 

ه متوجات محراء داكنه غزير 

اكن وهجها جذااب اكرث منه 

مجيال فمل تكن ىه من 



توصف ابمجلال وامنا اكن 

اقىص ما مدحت به هو 

اهنا ذات خشصيه الفته 

 للنظر  

لكنت برشهتا عاده غنيه 

بأ اللوان لكن وجنتهيا 

بسبب الصدمه لوجودها ىف 

ماكن ال تعرف عنه شيئا 



اكنتا ىف لون ابيض شاحب 

وتربز بوضوح ىف جانب مفها  

مين كدمه اكحله السواد الا

ومدت يدها تتحسس 

حبذر هذه الكدمه بلمسه 

رقيقه لكن اجفلت من  

شده الامل عىل الرمغ من 

رقهتا مث برزت من دوامه  



افاكرها صوره وجه رجوىل 

عداىئ ذو عينني زرقاوين 

ابردتني اكلثلج وصوت 

 صارم يردد: 

اذن فأ نت مل تتىك ىل  -

 خيارا 

هزت رأ سها ىف يأ س حتاول 

ن تصفى ذههنا لتمتكن من  ا



التفكري اين ىه؟ وكيف 

اتت اىل هنا؟ وجالت  

عيناها مره اخرى ىف  

احلجره واسعه داكنه من 

شده اذلعر اكنت غرفه  

جذابه توىح ابلراحه بأ لواهنا  

املمزتجه ما بني الازرق 

والرصاىص وصف دواليب  



احلائط هبا والسجاده ذات 

لون ادلخان لكن غريبه  

تأ كده بأ هنا عهنا متاما فهىى م 

ستتذكرها متاما لو رأ هتا مره 

واحده ىف حياهتا اذن ماذا 

تفعل هنا ؟ وكيف ومن 

اذلى اىت هبا اىل هنا؟ 

 ايكون هو هذا الرجل...؟ 



حاولت مارا ان تركز 

تفكريها عىل الرجل الامسر 

ذى العينني الزرقاوين لكن  

رسعان ما ان تتالىش 

صورته وصعب علهيا ان  

اّن تس تحرضها ىف ذههنا 

رأ سها من فرط هذا اجملهود  

ىف التفكري واخذ الصمت  



اذلى يلفها يذداد ك به 

وتقلصت امعاهئا من شده 

اخلوف مث وقعت عيناها 

عىل النافذه فهبت عىل  

الفور للعمل رمبا ىف اخلارج 

ومن خالل النافذه فهبت 

عىل الفور للعمل رمبا ىف 

اخلارج ومن خالل الزجاج  



يعطهيا فكره اين ىه ؟ 

طاحت بساقهيا هابطه فا

اىل الارض وىه متد يدهيا 

اىل مس ند الرسير مث  

شهقت ورأ سها يدور حىت 

اكدت ان تقع ومره اخرى 

اجتهت عينهيا اىل صورهتا 

املنعكسه وللكدمه الىت عىل  



وهجها البد واهنا اصابت 

نفسها بطريقه ما ولكهنا ال 

تتذكر اى سقوط لها او اى  

شئ أ خر ميكن ان يسبب 

الاصابه ايكون لها هذه 

هذا ما حدث؟ ان يكون 

قد امغى علهيا مثال 

فاصطدمت بشئ ؟ وهل 



التقطها خشص ما واىت هبا 

 اىل هنا؟

ولكن اين هو؟ واعطاها 

التصممي عىل رؤيه ما وراء 

النافذه قوه عىل ضعفها 

مفدت يدهيا واجتهت ىف  

خطوات بطيئه ومتعرثه عرب 

الغرفه وامخد احساسها 



ذه خيبه ابلفرح ببلوغ الناف

املها وىه ال ترى خلفها  

سوى حديقه خلفها غريبه  

عىل عينهيا غرابه الغرفه الىت  

وجدت نفسها فهيا اكنت 

مساحات النجيل املعتىن 

هبا جيدا متتد اىل سور من 

اجشار الزانوفامي وراء ذكل ال 



يوجد اى اثر حلياه ال منازل 

او متاجر تعطهيا اى فكره 

اين ىه ال شئ سوى 

ميه الاطراف حقول متا

وطريق متعرج ال شئ 

مأ لوف لعينهيا واسوأ من 

ذكل ما من برش تطلب  

 منه املعونه او الايضاج 



القت بنفسها عىل اقرب 

كرىس متهنده ىف يأ س 

جتاهد ان ترتب افاكرها 

ووقعت عيناها عىل حقيبه 

يدها املوضوعه عىل 

الترسحيه مفدت يدها الهيا 

وىه تصيح بفرح فعىل 

ا ىف هذا  الاقل وجدت شيئ



الوسط الغريب املفزع علهيا 

وتبني لها بعد حبث رسيع  

فهيا ان ما من شئ فقد مهنا 

وهو ما ادخل الراحه اىل  

نفسها فعىل الاقل مل هتامج 

ىف الطريق بسبب الرسقه  

ولكهنا جيب ان تعرف ماذا 

حدث اخلطوه التاليه ىه ان  



تغامر وتفتح الباب فرمبا  

 رأ ت ىف الطابق السفىل...

الطنني ىف رأ سها قد اكن 

خفت حدته قليال فقطعت 

رحلهتا اىل الباب وىه اكرث 

ثباات ومع ذكل تنفست 

الصعداء راحه وىه تستند 

عىل الباب لتلتقط انفاسها 



فلحظات وحيل اللغز فال 

بد ان هناك تفسريا منطقيا 

ملا حدث ولكن خماوفها 

عادت الهيا فوره مع عناد 

الباب فقد حاولت مع 

لكن قاوم مقبض الباب 

 حماولهتا بعناد ومتمتت :

 افتح لعنه هللا عليك  -



مث ارتفعت قبضهتا عىل 

 الباب وىه هتزت محمومه:

 افتح ارجوك افتح  -

ذذهبت حماولهتا ادراج 

الرايح فتخاذلت ساقاها 

وخرت عىل الارض شاهقه 

وىه تدرك ان الباب 

 موصد جيدا:



 العون !اوه. العون! -

اكن صوهتا واهيا يرتعش 

من شده اخلوف أ ه لو 

تس تطيع ان تتذكر وصل 

اىل مسعها صوت ضعيف 

من الطابق الاسفل اكن 

شديد اخلفوت جمرد صوت 

ابب يفتح ولكنه دفعها 



للفور اىل احلركه فهبت عىل  

قدمهيا غري ملقيه بأ الم 

 كدمهتا :

اخرجوىن ! اخرجوىن  -

هل تسمعىن ال ميكنك ان  

 رجىن!حتبس ىن هنا اخ

وامسكت انفاسها تتسمع 

بأ نتباه هل مسعها احد؟ وما 



ان رفعت يدها لترضب 

الباب بعنف مره اخرى 

حىت مسعت صوت احد  

صوات مجد اوصالها اتراك 

 اايها واقفه مهبوته

خطوات بطيئه غري متعجهل 

تصعد السمل خطوات ثقيهل  

ليست لطفل او امرأ ه 



وتراقصت عضالت امعاهئا 

مه عىل ترقبا لقد اكنت مصم

ان يرد علهيا احد ولكهنا 

احضت متوجسه من معرفه  

ذكل اذلى عىل اجلانب 

 الاخر من الباب 

ومسعت صوت رصير 

املفتاح ابلباب وىه ال 



تقوى عىل احلركه وخذت  

تراقب الباب وهو يفتح 

ببطء كام لو اكنت منومه  

مغناطيس يا ومسعت زصات 

رجوليا ساخرا شتت 

 اعصاهبا املهناره اصال 

من داعى الن حتطمى ما  -

 الباب 



لقد مسعت هذا الصوت من 

قبل ولكن عقلها ىف ارتباكه 

وضطرابه مل يسعفها لتذكر  

 وهجه 

 وبدأ ت تقول بغيظ:

 اان... -

ولكن صوات اىت صاعدا من 

الاسفل عىل غري توقع هز 



كياهنا بعنف ملا ااثره من 

ذكرايت اي هللا! كيف 

 نسيت ابتريك وبيىت 

 فتح الباب عىل أ خره

وقابلت عيناها العسليتان 

زوجا من العيون الزرقاء 

البارده ىف تذلذهام واخذت 

انطباعا متضاراب عن هيلك  



ممشوق قوى ومنكبني  

متيىن البنيان بدوا لها من  

خالل عقلها الفائق 

احلساس يه وك هنام يسدان 

علهيا املدخل حيث اكن 

الرجل واقفا وحني عادت  

عيناها لتالىق هاتني العينني  

دىت الزرقه كىس وهجها شدي



حشوب كشحوب املوىت من 

 فرط صدمهتا 

خرجت شهقه مرتعشه من  

مفها مفا ان رأ ت وهجه حىت 

 تذكرت

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

دخل جوليان سكوت مقر 

الواكهل ىف يوم ابلغ السوء 



احدى أ الت الاكتبه معطهل  

ثالثه من اكفأ  موظفى 

الواكهل سقطوا رصعى نوبه 

لونزا بدت وك هنا من الانف

وابء انترش ىف البدله 

الصغريه بوسطن وعامل 

ادليكور جاءوا مبكرين  

اس بوعا عن موعدمه املقرر 



مرصين اما ان يبدأ وا العمل 

 فورا او يرجعوا بال عوده

وىف ركن مزنو من 

اكنت مارا حمشوره 0املكتب

بني اواىن الطالء والااثث 

املغطى ضد الغبار مهنمكه 

ى ىف حديث مع احد

الس يدات الالىت تعملن لهيا  



احدى العامالت املريضات 

الثالثه حني رأ ت رجل 

اشقر فارع الطول يشق 

طريقه بني العامل الهنمكني  

ىف العمل بعنايه فائقه 

حفاظا عىل احلهل البنيه  

 الواحضه الفخامه  



نعم مست ابركر س تصكل  -

اخرى خالل ساعه. 

ووضعت السامعه بأ رتياح مث 

 بأ بتسامه التفتت للقادم

سأ لها وهو خيرج من جيبه  

 بطاقه يراجعها: 

اخلدمات املزنليه اىن  -

 احبث عن الانسه بوس



 هذا حق اان مارا بوش  -

تناولت يدها املمدوده يد 

قبضت عىل يدها قبضه 

رسيعه انفره احست لها  

 ابلكراهيه الفوريه 

لقد علمهتا جتارهبا ان ان هه  

املصاحفه الغري خملصه تصدر 

خاص ال حتهبم عىل  عن اش



الاطالق ولكن لن يكون 

علهيا ان تعمل مع هذا 

الرجل مفا ان تنهتىى زايرته 

 حىت تنقطع عالقهتام لالبد

تفضل ابجللوس ومدت  -

يدها ترفع غطاء احد املقاعد 

جلس عليه بتعال يسوى 



من بنطلونه ويعدل من 

 ستته بعنايه فائقه

 اى خدمه اي س يد؟ -

سكوت .. جوليان  -

لقد وصلت لتوى  سكوت 

اىل ايتون وقد اشتيت 

مزنل ستان اعتقد بأ نك 

 تعرفينه؟ 



وهزت رأ سها لك الناس 

يعرفون املزنل وانه بيع منذ 

فته وجزيه لشخص ميكل 

من املال اكرث مما ميكل من 

العقل هذا ما علقت به اهما 

وبدت اميل ملوافقهتا فعىل 

الرمغ مما يبدو عليه املزنل 

مما من خفامه اكن ابعد 



يكون من اذلوق ابلنس به 

لها الغراقه ىف مظاهر 

احلداثه وان اكن ان تصفه 

ابلقبح واخللو من الروح 

ولكهنا ملا اكنت لتذكر ذكل 

 للزائر بلك تأ كيد 

هل تبحث عن مديره  -

 مزنل اي مست سكوت؟



 مديره مزنل نعم -

احنىن الرأ س امجليل موافقا 

وامتل  انف مارا بعبري قوى 

من عطر ما بعد احلالقه 

حىت قاومت ىف ان جتعد 

انفها ىف استياء واكن عقلها 

مشغوال ىف مراجعه 

السجالت للنساء الالىت 



تعمل دلهيا حتاول ان جتد 

واحده مناس به لهذه املهمه 

املمتزيه فواحض ان جوليان 

سكوت ميتكل الكثري من  

النقود فعطره ومالبسه 

وملعان ساعته اذلهبيه ولك 

سلوكه ينئب عن ثراء ورغبه 

ىف لك ما هو مزوق 



فالهبرجه ىه اللكمه الىت  

ختتارها لوصفه ولكامت اهما 

 ترن ىف اذهنا  

تقلص جمال البحث تدرجييا 

مع طرح الاس ئهل حىت 

احنرصت اننىس هاين الىت 

لن تعترب سكوت مهبرجا  

اىل  اطالقا وعادت مارا



املوضوع قيد البحث واذا 

ب جوليان ينتقل اىل 

 موضوع اخر:

وهناك بعد اذ مشلكه  -

 الطفلني 

اطفال؟ ان جوليان مل 

يوىح ملارا بأ يه ابوه مفن 

الواحض انه خشص دامئ  



التنقل فقد نظر ىف ساعته 

مرات ثالث خالل الزايره 

القصريه موحيا ان وقته امثن  

من ان يضيعه ىف تكل 

ان مظهره اكن  الزايره كام

مغاليا ىف الزنعه اىل الكامل 

وليس هل تكل النظرات 

القلقه الىت توجد عىل سام 



زوج اخهتا واب لطفلني 

 حيهبام بلك دقيقه من حياته

هناك ابتريك س ته اعوام  -

وبيىت اربعه اعوام ونصف 

العام وس يذهب الكهام اىل 

مدرسه....وذكر مدرسه 

كيلو متا  16راقيه حواىل 

طن ذلا اان حمتاج من بوس



اىل من يذهب هبام اىل 

املدرسه ىف الصباح ويعود 

هبام ىف هنايه اليوم وبعد 

ذذكل يتأ ىت اىل مديره 

 املزنل ان هتمت اىل امرهام

 

لن ترغب اننىس ىف القيام 

بذكل فهىى ال حتب 



الاطفال عىل الاطالق 

وشعرت مارا ابلتعاطف مع 

الصغريين حني يتاكن مع 

هام وسأ لته  من ال هيمت بأ مر 

 حبذر:

وهل تعمل مزس سكوت  -

 ايضا؟



والول مره هيزت قناع 

 التحفظ قليال:

 ان زوجىت متوفاه -

 فسارعت مارا ابالعتذار :

 اوه انىن اسفه مل اكن اعمل  -

هذا مؤكد مفن اين كل  -

ان تعلمى؟ ...لقد اكن ذكل 



ىف امرياك حيث عاش 

 الاطفال ىف العام املاىض 

علهيا مل  وبدت العباره غريبه 

يقل حيث كنا نعيش وبدا 

حممتال لها انه اكن منفصال 

 عن زوجته

اريد تأ كيدا صارما بأ ن من  -

يتحمل مسؤليه الطفلني لن  



يتلكم عن اهمام اطالقا او 

يلقى هلام اس ئهل تثري 

الاضطراب ... اريدهام ان 

 ينس يا

اوليس من الافضل ان 

تتك هلام فرصه للحديث 

ع؟ حىت يتقبال الامر الواق

واكن السؤال عىل طرف 



لساهنا ولكن ابتلعته عىل  

 الفور 

ليس هذا ىف الواقع ما  -

 نعمل فيه...

حني اسست واكلهتا 

اكتشفت عىل الفور ان 

النساء الالىئ كن يعملن  

معها يفضلن العمل ساعات 



وجود ابناهئن ىف املدرسه 

واذلهاب والاايب بأ والد 

سكوت سيتعارض متاما مع 

الىت يردن فهيا ان  الاوقات 

يكن ىف املزنل سوء ىف 

الصباح او بعد الظهر  

 وسأ لته: 



اتصور انه ليس دليك  -

اقرابء ميكهنم مد يد العون  

 ؟

 وهز جوليان رأ سه:

ان هلم خاال ولكنه ال  -

يعيش ىف املنطقه بل ال 

ادرى ىف الواقع اين يعيش  



الان وحىت لو كنت فال 

 اريده ان يقتب من اطفاىل

ادلهشه ملست وبشئ من 

مارا نربه غضب تسللت  

 من صوته الهادئ املتحفظ

ان صهرى من اذلين ال  -

ارغب بأ ن هيمتوا بأ والدى 



فأ ان وهو مل نتفق عىل 

 الاطالق 

واكنت نربه صوته توىح 

بوضوح توىح بوضوح انه 

يقصد معىن اقوى بكثري مما 

 حتمل عبارته

قد اكن ضدى ىف البدايه   -

وقد قلب حياه زوجىت 



ا عىل عقب بعدائه رأ س

لزواجنا حىت اس تطاع 

اخريا ان يسمم افاكرها 

 ضدى

لقد اكنت عىل حق فزواج 

جوليان سكوت قد 

انفصمت عراه قبل موهتا 

،لكن هل اكن من حق 



ذكل الصهر بأ ن يتدخل 

الفساد هذا الزواج؟ 

وشعرت مارا بغضب 

مفاجئ ضد هذا الرجل  

اجملهول اذلى حطم بتدخهل  

 ريين وصلفه حياه طفلني صغ

كام انه ليس ابذلى يلقى  -

 لالطفال ابال مثقال ذره



انساق جوليان متاما وراء 

موضوع صهره واخذت  

 عيناه تشعان ابلغضب:

انه طراز تقليدى من   -

العزاب مس هتت متاما واخر 

ما مسعته عنه انه اكن جهره 

لوظيفته ومغادرته للبالد كام 

 انه زير نساء



 صوته:واثقل الازدراء نربه 

انه منغمس ىف حياه الذله  -

ال يلقى ابال الى انسان كام 

انه يعامل النساء كام يعامل 

وظيفته يلتقط مهنا ما حيلو 

هل مث يلقى هبا وراء ظهره 

فور ان تلوح هل من ىه 

اكرث جذاب النتباهه بدون 



ان يشغل ابهل اطالقا 

وس يكون لالطفال صديقه 

خلاهلم لك اس بوع لو قاما 

هللا ماذا س يقول  معه ويعمل

هلام عىن ولو حدث وطلبت  

مساعدته لن يكون ذكل 

الا اذا سدت اماىم 

 الس بل



واحست مارا اهنا متفهمه  

ملشاعره فبدا اخلال هذا 

 خشصيه سيئه ال يطمأ ن الهيا 

 وبدأ ت تقتح عليه:

الا تعتقد انه رمبا تكون  -

 س ياره اجره........ 

مث اطبقت مفها عىل الفور 

اهل لها عن معر  متذكره ما ق



الطفلني وما ميك ان يشعرا 

به اذا تراك لك يوم ىف يد 

غريب خمتلف وملده مخسه 

اايم متتاليه فاض قلهبا 

ابلعطف وىه تمتثل 

مشاعرهام وقرب عهدهام 

بفقدان وادلهتام ورمبا يدراين 



شيئا عن انفصال وادلهيام 

 قبل ذكل

واكن مل يكن يصلح ىف  

جسالهتا من يصلح لهذا  

وتوقفت مارا عندما العمل 

طرأ ت علهيا فكره بأ ن مزنل 

ستايد ليس بعيدا عن 

ماكن اقامهتا وميكهنا بسهوهل 



ان توصل الاطفال وتكون 

عىل مكتهبا بعد الساعه  

التاسعه بربهه وجزيه كام ان 

ميعاد رجوعهام ىف الظهريه  

يتفق مع ميعاد راحهتا ىف 

 برانجمها اليوىم 

ميكننا تدبري شيئا ما  -

 ذكل  لتنفيذ



ومك اكنت دهش هتا عندما 

وجدت نفسها تسارع اىل 

تقرير ذكل قبل ان تصل ىف 

 الامر اىل قرار هناىئ 

لن يطول الامر اكرث من  -

عده اشهر ففى نيىت الزواج  

 مره اخرى



اذن فهذا يمت ىف فته قصريه 

وهنا ميكهنا القيام هبذه املهمه 

 وردت عليه حبامس:

اذن فبالتأ كيد ميكننا  -

 داملساع

وطردت من ذههنا فكره ان 

وادلها سيشد شعره من 

الطريقه الىت تتحمك هبا 



مشاعرها ىف العمل مما 

يتعارض مع رأ يه ىف اداره 

الاعامل فهو اذلى ساعدها 

ىف تأ سيس واكلهتا فقدم لها 

رأ س املال لتأ سيس املكتب  

وجتهزيه كام انه يبدى اهامتم  

شديد بعملها وكام هو رجل 

كن من اعامل خمرضم فمل ي



السهل ان يتقبل بطريقه 

تعاملها مع الاعامل املتعبه 

او الغري جمديه اقتصاداي ومك 

جادلها ىف ذكل عندما اكنت 

ختفض ىف معولهتا بل ومره 

تنازلت عهنا لبعض 

املتقاعدين اذلين طلبوا 

املساعد ىف تدبري مسكن 



هلم ولكرب س هنم اكنوا 

عاجزين عنه وقد قال لها 

 يوهما معتضا:

ك لن حتققى مكس با ان -

 هبذه الطريقه...

 فردت عليه: 

انىن احقق املاكسب الىت   -

اريدها مث انىن امسيت 



الواكهل ابخلدمات املزنليه الن  

بغيىت خدمه الناس ىف املقام 

 الاول

حس نا تدبر خطواتك  -

جيدا ايهتا الشابه ففى ذات 

يوم س توقعك اندفاعاتك 

 اخلرّيه فامي ال حتمد عقباه



 ينطبق عىل ولكن ذكل ال

املهمه الىت س تقوم بصددها 

فكرت ىف ذكل وىه 

تس تدير بثقه مبتسمه ملست 

 سكوت

سوف اتعهد ابنائك اي  -

مست سكوت اعطىن اكفه 

 التفاصيل واملواعيد و....



وىف الهنايه اكان توصال اىل 

ترتيب جيد بصوره 

 مدهشه 

ولو اكن دلهيا ادىن تردد ىف  

معاونه جوليان سكوت فان 

الىش فور رؤيهتا ذكل ت

لباتريك وبيىت ىف صباح 

اليوم التاىل وهام واقفان عىل 



عتبات املزنل يبدو القلق 

عىل وهجهيام الصغريين 

الابيضني اكن ابتريك طفال 

مجيال بصوره الفته للنظر 

حنيال اطول مما مه ىف نفس 

معره اخذ عن ابيه شعره 

الاشقر وعينيه الزرقاوين 

 املرشقتني اما بيىت فأ ش به



جبنيه ساحره صغريه لها 

نفس العينني الزرقاوين 

الصافيتني يزين رأ سها شعر 

فامح السواد فافتضت اهنا 

ورثته عن اهما وفاض قلهبا 

عطفا علهيام وال جعب ىف  

ذكل اذ فقدا اهمام ىف سن 



صغريه وانتقال من امرياك 

 اىل بدل غريب عهنا لكيا

واكن الطفالن ىف مبدأ  

ن الامر جخولني عزوفني ع

الالكم بصوره مؤمله ولكن  

مارا متكنت من جذهبام 

ابلتدرجي حىت اهنام ىف هنايه 

الاس بوع الثالث اكنت بيىت 



عىل الاقل قد انطلق 

لساهنا ىف اثناء الرحهل تقص  

بصوهتا الرفيع ولكنهتا 

الامريكيه ما مر هبا من 

احداث املدرسه بيامن ظل 

ابتريك متحفظا نوعا ما 

ه وارحجت مارا ذكل لكون

 اكرب س نا



وبدءا من الاس بوع الثالث  

اخذت الامور تسري بيهنم 

سريا حس نا اصبحت تنتظر  

بشوق وقت العبء الذليذ  

واكن صباح الاربعاء يوم 

خريفى اجنلزيى بديع واكنت 

بيىت مهنمكه ىف وصف 

رأ س من الورق صنعته 



ابالمس ولكن مارا مل تكن  

لتالحظ مصت ابتريك لوال 

اره ان حملته ىف زجاج الس ي

فوجدته قد فك حزام 

مقعده وجلس عىل ركبتيه 

متطلعا خاج الزجاج اخللفى 

 للس ياره 

 وقالت هل حمذره:



 ابتريك... -

مث اضافت بقدر كبري من 

 احلزم حني جتاهلها 

 ابتريك اجلس كام جيب -

وتصورت للحظه انه لن 

يطيعهاحىت تسائلت ما هو 

اذلى جيذب انتباهه ولكن  

ه  ما ان فتحت مفها لتقرع



حىت اس تدار عىل مضض 

واحاط نفسه حبزام املقعد 

 وهو ينظر اىل اخته  

 وك نه بدأ  يقول بأ نفعال :

 انه.... -

ولكن بقيه عبارته ضاعت 

مع زجمره حمرك س ياره 

اسكورت سوداء مرقت  



اىل جورامه واكنت تتبعهم  

منذ عده كيمل متات 

واختفت ىف رسعه وجدهتا 

مارا جمنونه ىف ذكل الطريق  

 الضيق امللتوى  

قالت مارا وىه حتملق ىف  

مؤخره الرأ س السوداء من 

 بني اس ناهنا:



 خزنير!  -

وشعرت بأ رتياح الختفائه 

بعد ان اكن يسبب لها قلقا  

بقرب س يارته من س يارهتا 

فتسائلت متعجبه مل مل  

يتجاوزها حني اكن الطريق  

اكرث امنا عن ذكل؟ 

ونظرت خلفها اىل الطفلني 



حزام املقعد  -وقالت برقه 

 اي ابتريك

وما ان مسعت طرقعه 

اغالق احلزام حىت عادت  

 بأ نتباهها اىل بيىت

 ه اللعنه! او  -

وفرت مهنا هذه الصيحه 

حني اكنت تأ خذ منحىن 



خطرا فوجدت 

الاسكورت السوداء واقفه 

بزاويه مائهل تعوق اجتيازها 

 من اى اجلانبني 

قالت للطفلني وىه تضغط 

 عىل الفرامل بقوه:

اسفه ! لكن كنت متأ كده  -

من ان طريقه قيادته  



س تؤدى اىل ماال حتمد 

عقباه بعض الناس ال 

دلهيم ابقيا حيث احساس 

 انامت حىت انظر ماذا جيرى

هل اخذ املنحىن الاخري 

برسعه اخرجت الس ياره 

من حتت س يطرته ؟ أاكن 

حمرك الس ياره ضاق به 



ذرعا؟ اكنت تتسائل هكذا 

وىه تفك حزام مقعدها 

وتدفع الباب جبوارها وسواء 

اكن هذا او ذاك فمل يكن 

يبدو عليه الاهامتم بل ومل 

غطاء يلكف نفسه رفع 

احملرك مكتفيا ابلتسكع حول 

الس ياره وجسده السامق 



ىف استخاء كام لو اكن 

 يس متعت بدفء الشمس 

 هل هناك مشلكه؟ -

مل يكن بأ س تطاعه مارا ان 

تفرس ملاذا توقفت عن 

السري جفأ ه متدده ان تذداد  

منه اقتااب فمل يكن هناك ما 

يوىح ابلعداء من قبل 



الرجل او يثري اخلوف ىف 

لكن شيئا ما ودل  نفسها

رجفه حتذير ىف اوصالها 

والرجل يلتفت لينظر الهيا  

حىت ان شعريات مؤخر  

رأ سها وقفت ىف رد فعل 

غريزى كهره واهجت حيواان 

 غريبا مفتسا



حاولت ان تزيل التوجس 

فىصوهتا حني اعادت  

 السؤال:

هل هناك مشلكه ىف  -

 س يارتك؟

وحاولت ان تكون هادئه  

  وممتلكه العصاهبا لكن

صوهتا اختلج غصبا عهنا 



اكشفا عن توترها ، ورد 

علهيا بأ بتسامه مهبمه من 

 جانب مفه: 

 لست ادرى  - -

اكنت ابتسامته كام اعتفت 

لنفسها رسا ميكن ان تسحر 

الطيور عىل الشجر وطغى 

حلظه عىل توتر اعصاهبا 



جاذبيه اقرت هبا لوهجه 

الامسر الوس مي قوى العظام 

وفك يدل عىل التصممي 

فامح السواد ذى   وشعر

 نعومه غري عاديه 

هل تعرفني شيئا عن  -

 احملراكت؟ 



جاء سؤاهل هادئا بريئا لكن  

مارا حني حدقت اىل عينيه  

احململقتني اللتني توحيان 

ابلرصاحه وحتاىك زرقهتام 

السامء كام لو اكن يعكسان 

لوهنا وشعرت برعده كام لو 

ان الشمس اختفت جفأ ه  

 وراء السحب 



ا بدا عليه من  وعىل الرمغ مم 

جاذبيه اكنت ابتسامته غري 

حقيقيه واكن اكرث ما يقلقها 

هو برود وتباعد ىف عيىن 

الرجل مما جعل انتباهها 

يتجه اىل متانه بنيانه بصدره 

ومنكبيه العريضني واهنا 

والطفلني وحيدين ىف ذكل 



الطريق املنعزل وحني 

اس تطال الرجل اىل طوهل 

الاكمل توترت عضالهتا 

 قبه بوجلوىه تر 

رمبا امكنك ان تلقى نظره  -

 عليه 

 انىن لست مياكنيكيه!  -



وجاء ردها الذعا ان ادعاء  

هجهل ال يتفق مع بنيان 

جسمه فقد اكن يبدو قواي 

مما يوىح قدرته عىل 

التعامل مع اى مشلكه 

تصادفه فلامذا اذن يدعى  

 اجلهل املطبق بس يارته؟



او رمبا تكون ىه الىت حتمل 

طاقته الامر اكرب من 

ابفتاض ان اى رجل البد 

ان يفهم ىف مياكنيكه 

الس يارات كام من املفتض 

ان تفهم اى مرأ ه ىف احلياكه 

الىت ال تدرى عهنا شيئا كام 

ان اليدين املستندتني اىل 



غطاء احملرك مل يكن يبدو  

علهيام العمل اليدوء فهام 

نظيفتان معتىن هبام جيدا 

 وال توج أ اثر خشونه هبام 

ال اعرف سوى  انىن -

املبادئ فميكنىن ان القى  

 نظره لو اردت 



زاكنت نربه صوهتا اصبحت 

اكرث طبيعيه وان مل ختل 

متاما من النفور فهىى ىف  

مالبس معلها مل تكن 

ترحب بتعريض تنورهتا 

البحريه وبلوزهتا انصعه 

 البياض للتلطيخ 

 سأ كون شاكرا كل -



واجته كام لو اكن س يفتح 

ولكهنا حني غطاء الس ياره 

اقتبت وجدت عيناه 

تومضان وهو ينظر اىل 

وهجها مث جتاوزها متجها اىل 

س يارهتا فالتفتت برد فعل 

غريزى فضبطت ابتريك 

 حياول الزنول من الس ياره



رصخت فيه برسعه  

 وعصبيه:

 ابق ىف الس ياره-

وتصادف ان الطفل يقول 

شيئا ما لكن صوته ضاع مع 

 حده صوهتا وىه تصيح به 

 ك ارجع ماكنكابتري-



واجتهت بتلقائيه لتعيده 

قرسا الهيا وطرأ  عىل ذههنا 

فورا مدى ثراء وادلهام 

ليتجه اىل مسار أ خر سبب  

وجود هذا الرجل ىف هذا 

املاكن وقطع الطريق علهيا  

 فعاد الهيا اضطراهبا وقلقها



ابتريك لقد قلت كل  -

 ......أ ه

وانهتت لكامهتا برصخه حني  

قبضت اصابع قويه عىل  

سغها لتوقفها بعنف وتاكد ر 

تطرهحا ارضا فتغلب غضهبا 

عىل حذرها وىه تس تدير 

 هل والرشر يتطاير من عينهيا  



ما هذا اذلى تفعهل؟  -

 ارسلىن فورا

جف حلقها من اخلوف 

والتوجس حني هز رأ سه  

ببطء ووهجه ىف مجود 

الصخر واكن علهيا ان تبذل 

هجدا لتنطق ابللكامت 



التاليه من خالل شفتني 

 فتني متصلبتني جا

قلت كل دعىن جيب ان   -

اخذ هذين الطفلني اىل 

 املدرسه

 مارا...... -

اكنت صيحه ابتريك من 

خلفها ووجدت وجه الرجل  



تغري اىل قسوه وبروده 

تقلصت لها امعاهئا بقسوه 

جفاهدت ان تامتكل رابطه 

جأ شها وجتاهلت تدخل 

ابتريك لتشحذ من عزميهتا  

  ىك تواجه العينني الباردتني

بصوره تبث الرعب ىف  

نفسها وقد شع مهنام ما مياثل 



ادراء قاس يا حوهلام اىل 

عينني من صلب ىف بروده  

 الثلج 

تلعمثت وعقلها يرفض 

تصديق ما حيدث او ما 

 ختىش ان حيدث:

كام اننا متأ خرون اصال  -

فأ ذا ما ازحت س يارتك عن 



الطريق سوف اتصل جبراج 

بعد ان اوصل الطفلني 

 .....وسيبعثون اليك. 

تالىش صوهتا حني مل يغري 

ما قالته من نظراته القاس يه 

شيئا ورأ ت ان هل اكرث 

العيون بروده الىت رأ هتا ىف 

حياهتا وجاهدت ىك تامتسك 



، كيف وجدت جاذبيه ىف  

خشص هكذا؟ وماذا 

س يفعل هبم؟ وجذبت 

نفسها بعنف حتاول ختليص 

 نفسها من قبضته...

 ال تراعى -

ومل يفعل الصوت الهادئ  

شيئا لهتدئه روعها بل عىل 



العكس اكن لربودته تأ ثري  

عكىس علهيا حيث اخذ  

قلهبا يدق بعنف حيث 

صعب علهيا التنفس بصوره 

طبيعيه وادى نبضها 

 املتسارع برأ سها اىل ادلوار 



واختق الصوت اجلليدى  

عقلها املشوش من شده 

 ادلوار:

لست اريد بك اذى انىن  -

 يك الاوالد فقطال ابغ 

 مس تحيل -

وانطلقت اللكامت من مفها 

بنفس الريعه الىت تدفعت 



هبا الصور املرعبه ىف ذههنا 

وقد بدا لك شئ واحض ثراء 

جوليان سكوت املزنل 

الفخم طفالن يسلاكن 

الطريق املنعزل يوميا منذ 

اسابيع ليس معهام احد 

 حيمهيام 



وحتول صفاء الصباح املبكر 

 يكن ما اىل رعب وتوتر فمل

حدث حادثه عارضه ليس  

تعال ابلس ياره ولكهنا خطه 

مدبره والرجل اذلى اماهما 

ليس قائد س ياره سئ احلظ 

بال خمتطف خشص البد ان 

راقهبم لك خطوه وحدد 



مسارمه والبد انه اختار 

هذه البقعه ابذلات بعيده 

عن العمران لكوهنا ىف 

منتصف الطريق بني قريتني 

ار صغريتني وحماطه ابالجش

ال يطل علهيا مزنل طوال 

عده كيلومتات والطريق اته 

من النادر ان متر عليه  



الس يارات كام الحظت مارا 

 ذكل ىف رحاالهتا اليوميه  

 انىن اريد الطفلني -

ارتعدت فرائصها لنربه 

الهتديد ىف صوته و شعرت 

ان قلهبا تعترصه قبضه 

حديديه حني فكرت ماذا 

عساها ان تكون مغبه 



ه ، لكن الميكن ان  املقاوم

تسمل ابتريك وبيىت هكذا 

بدون رصع فالطفالن قد 

لقيا ابلفعل ما يكفهيام ىف 

ابكوره طفولهتام وال ميكن ان  

تتخىل عهنام وتتكهام 

وحيدين مرعوبني بني يدين 

 هذا الرجل  



دعيىن فقط ان اطلب   -

 مهنام ان يظاتيا اىل هنا...

 الك!! -

دوت اللكمه الوحيده ىف 

الهواء الساكن وعىل الرمغ مما 

اكن ينتاهبا رعب داخىل  

فقد اجربت نفسها عىل 

مقابهل هاتني العينني اللتني  



تشعان كراهيه ووجه اكحل 

العبوس بنظره متنت ان  

تنقل هل نفس القدر من 

 الكراهيه  

ان هذين الطفلني حتت  -

 رعايىت واذا فكرت حلظه...

 وقاطعها حبده:



انىن اريد الطفلني وال  -

شأ ن ىل بك فاذا سلمهتام 

ىل امكنك املىض ىف 

 سبيكل بدون قلق 

 دون قلق؟!  -

وعادت مارا تقاوم لتخليص 

نفسها من قبضته احلديديه 

الىت بدأ ت تؤملها ومل يؤد  



كفاهحا غري اجملدى الا اىل 

زايده قسوهتا حىت اخذ 

 الامل يرتسم عىل وهجها 

 وكررت وراءه:

قلق؟ مث ارتفع دون  -

صوهتا مبزجي من اخلوف 

 والغضب:



اتظن حلظه انىن لن   -

ينتابىن القلق حني اتركها مع 

وحش مثكل ؟ اتظنىن 

اعيش حلظه لو فعلت  

 ذكل..

وتصورت حلظه اهنا اعادت  

الرشد اىل عقهل حني 

ضاقت العينان البارداتن 



وىه ترمهيا بنظرات من  

التقيمي والاهامتم ولكن لو  

اجع فمل يكن خطر هل الت 

ذكل الا للحظه عابره وقبل 

ان تتاح لها ان تس تفيد من 

هذه املزيه اكن قد بدأ  

 الالكم مره اخرى:



سأ عطيك فرصه اخريه  -

س يدىت اخربى ابتريك 

وبيىت ان خيرجا من الس ياره 

ويأ تيا اىل هنا وسوف 

ادعك والا فلن اكون 

 مسؤال عن العواقب 

وتطلب الامر لك ذره 

ذكل جشاعه لتتجاهل  



الهتديد اذلى بدا ىف 

الصوت الوحىش فابتلعت 

ريقها بصعوبه وشدت قواهما 

 محملقه اىل الوجه اجلرانيىت :

 لقد قلت ال ومرصه علهيا -

اذن فأ نت مل تتىك ىل  -

 خيارا 



ودب اذلعر ىف اوصالها 

حلركته جتاهها وتشتت 

عقلها من الهلع وىه تتلوى 

اكحملمومه بني يديه وانزلقت  

ذاهئا ذى قدهما ىف ح

الكعب العاىل وادركت ىف  

حلظه يأ س اهنا س هتوى اىل 

الارض وقد انفجر امل مربح  



ىف فكها مث راحت ادلنيا ىف 

 سواد اكحل........

 ********* 
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 الفصــــل الثاىن 

 انت!-

اجتاحت اوصال مارا 

اخلائره مشاعر الصدمه 

والرعب والغضب الامعى  



واندفعت دون تقدير 

الفعالها ىف اجتاه الشخص 

املاثل اماهما رافعه يدها 

لهتوى عىل تكل الابتسامه 

الساخره املاثهل عىل وهجه 

ولكن بطش هتا مل تصل اىل 

هدفها فهو حبركه متاكسهل  

همينه قبض عىل معصمها 



قبضه اكدت ان تدمهيا 

وتفادى حبركه جانبيه 

رش يقه الرلكه الوحش يه 

 اكحهل  املوهجه اىل

 هتذىب -

وجاء امره ىف صوت 

منخفض ولكن من احلزم 

دلرجه انه اوقف حراكت 



مارا العشوائيه بيامن عيناها 

العسليتان تصطدمان مع 

عينيه الزرقاوان اللتني بدات 

 لها وك هنام تبعثان ابلرشر 

 ودمدمت قائهل: 

أ أ هتذب؟ من انت حىت  -

تتلكم عن الهتذيب ؟ ما 

 نوع الهتذيب ىف اختطاف



طفلني اىل ماكن ال يعلمه 

 الا هللا؟ 

وارتفعت الكتفان العريضان  

داخل القميص الرائع 

 التفصيل ىف هزه ال مبااله

 ان دلى اس باىب  -

أ ه اكيد اان متأ كده من  -

 ذكل



وقد ذاد من ثورهتا ذكل 

الصوت اخلاىل من املشاعر 

اى وحش قاىس القلب  

هذا اذلى ال يلقى ابال 

لرعب يدب ىف قلب 

 صغريين؟ طفلني

 



ولكها مقدره بعده أ الف  -

من اجلنهيات بالشك ما 

اذلى فعهل كل جوليان 

 سكوت؟

واقتحمت عيناه الزرقاوان  

عينهيا ال اثر لطرفه املشاعر 

 ىف اعامقهام وقال هبدوء:



ابلنس به ىل خشصيا ال  -

 شئ

ولكمه ال شئ الىت قالها بلك  

رصاحه ىه الىت عصفت 

 بامتكل مارا العصاهبا

 الوغداهيا  -

وطاحت يدها احلره ىف 

الهواء تبغى وهجه ولكن  



حركهتا اكنت خائبه الاثر  

كسابقهتا فقد رفع القابض 

علهيا ذراعهه امام وهجه 

فارتطمت قبضهتا بعضالت 

اذلراع املفتوهل بقوه جفعلهتا 

 ترصخ من شده الامل  

 شيئا من العقل اي امرأ ه! -



ول ول مره حيمل صوته 

ا شيئا من املشاعر اذ بد

وك نه يامتكل نفسه بصعوبه 

وارسلت نربه صوته الىت 

حتمل عنفا مكبوات الرعده 

 ىف اوصالها :

 ال اريد بك اذى -

 ولكنك س ببته ابلفعل -



خرجت لكامهتا جمهده فيدها 

تأ ن من موضع ارتطاهما 

بذراعه ورأ سها يفتقر اىل 

الصفاء والتكزي وكدمه فكها 

تنبض بأ مل مربح وبدأ ت 

ل واد طاقه الغضب تزو

اجتاحهتا موجه من اليأ س  

اذ وجدت ان لك حماوالهتا 



للتحدى مل تتك اثرا يذكر 

 عىل الرجل  

 لقد س ببت هذا لنفسك -

واختق صوته البارد الهادئ  

الضباب اذلى يغىش عقلها 

 اكلرمح الثلجى: 

 انك... -



ومصت جفأ ه وحني بدأ  يعاود 

الالكم ذهلت مارا لرؤيهتا 

ه ما يش به الاهامتم عىل وهج

 بدا ىف نربه صوته:

 هل انت خبري؟ -

أ ه لمك تمتىن لو متكل ان 

تتحداه مره اخرى ان تعلن  

هل اهنا خبري بل ىف احسن 



حاالهتا ولكن اللكامت مل 

يس تطع لساهنا ان يصوغها 

وزاغ برصها مفدت يدها 

عىل غري هدى لمتسك 

بشئ فأ ذا بيد متتد لالمساك 

هبا مسكه حانيه ختتلف 

القبضه   اختالفا بينا عن



القاس يه الىت اعترصهتا منذ 

 حلظات قليهل 

 انىن... -

ومصتت حني وجدت 

ادلموع قد جتمعت حتت  

جفوهنا ومل تكن تريد  

 لتظهرهل ذكل  

 من الافضل ان جتلىس  -



واس ندهتا يدان قويتان 

تقوداهنا عرب الغرفه وسارت 

مارا ك نسان أ ىل خاىل من 

الشاعر حىت وجدت نفسها 

 تسجى برفق عىل الرسير 

ضعى رأ سك بني ركبتيك  -

 وخذى نفسا معيقا 



وضغط عىل مؤخره رأ سها 

بقوه مل تامتكل معها الا 

لتنفيذ اوامره ومل يكن لها  

بديل عن الطاعه فعقلها قد 

شل من التفكري كام اهنا 

تدرك ان ما هو مطلوب 

مهنا ىف هذه احلاهل هو 

املفروض وبدأ  رأ سها يصفو 



بعد شهقتني متش نجتني 

ابلباكء وانقشع عهنا الاعياء 

ا ولعنت نفسها الظهارها هذ

القدر من الضعف امام هذا 

الرجل اذلى ال يعرف قلبه 

 الشفقه وال الرمحه

وقررت ان حتاول الالكم 

 فمتكنت من القول:



 انىن خبري -

ومتنت ان يكون صوهتا 

 اكرث قوه واقل اضطرااب 

اس مترى ىف خفض رأ سك  -

 فته فقد تعرضت لصدمه

ووجدت عبارته خمفضه ىف 

معناها حتمل السخريه  

 الرمغ من فاس مترت عىل



انقشاع ادلوار عن رأ سها 

،ليس اطاعه الوامره، 

ولكن الهنا حمتاجه اىل وقت 

لتتيب افاكرها وتامتكل شيئا 

من عزميهتا ومشاعرها 

وتتدبر امرها وما عىس ان 

يكون ترصفها ىف ذكل 

 املوقف 



وحمتاجه اىل شئ تأ لكينه   -

ابلتأ كيد فالساعه الان  

 تقتب من الثالثه 

عت رأ سها ىف الثالثه؟ ورف

قوه اعادت ادلوار الهيا 

ولكهنا جتاهلته وىه تقبض 

بقوه عىل الرسير وتدير 

 رأ سها انظره اليه ىف ذعر:



 الثالثه؟  -

مك مىض علهيا وىه غائبه 

عن الوعى؟ وال تدرى 

شيئا عام يدور حولها واىل 

اى مدى يكون سار هبا 

طوال الساعات الست ؟ 

 وسأ لته: 

 اين حنن؟ -



سامه عابره ابتسم لها ابت 

ابرده وساخره من تكل الىت 

 متقهتا مارا:

هل تتوقعني فعال ان  -

 اجيبك عىل هذا السؤال؟

هل اكنت خمطئه ملا 

احست هذا الاهامتم منه  

؟ فال بد ان ذكل اكن من 



وىح خيالها اجملهد فليس  

مثه اثر لهذا الشعور الان 

فصوته ىف قسوه الصلب  

 وعينيه ىف برود اجلليد 

سؤالا حمددا   لقد سأ لت -

ولكنىن اقول انك ابعد 

ماتكونني عن سكوت 

حبيث لن ميكنك العوده 



دون س ياره وذلا اقتح ان 

ترخضى اىل الامر حينا من 

 الوقت 

ترخض لالمر؟ اذن فهو 

اخطأ  ىف حقها لو ظن اهنا 

تتكه ميىض ىف خمططه 

املشؤوم اهنا متأ كده ان 

جوليان مس تعدا دلفع اى 



  فديه تطلب منه ولكن مل

يكن هو من يشغل ابلها بل 

الطفالن وىه لن تتخىل 

عهنام لو انطبقت السامء 

عىل الارض ولكن رمبا 

يكون من ال من ال ن ان  

تسايره حىت حني واذا ظن 

اهنا من املمكن ان ترخض ، 



فرمبا يكون من الاصوب 

ان تستىخ الان وتكون 

 اكرث ال مبااله اىل ان........

وحاولت هجدها مع صوهتا 

  تقول:وىه

 فهمت عىل الاقل موقفى -

واسعدها ان متكنت من ان  

خترج صوات حيمل رنه 



اخلضوع اذلى طلبه لكن  

العباره التاليه اكنت اشد 

وطأ ه عىل نفسها اكرهه ان 

تطلب منه شيئا حىت 

خشيت ان حتتبس اللكامت  

ىف حلقها ولكن متكنت من  

التغلب عىل هذا الشعور 

 ىف الهنايه  



هل ىل ان ارى  -

 طفال؟الا

 بلك تأ كيد  -

وبلبلت السامحه الباديه ىف 

موافقته افاكرها فقد اكنت 

متوقعه من متنعا وهيأ ت  

نفسها الس تعطافه اذا لزم 

الامر وابلرمغ من شعورها 



ابلغثيان للتفكري ىف هذا 

الامر وهزهتا رسعه موافقته 

حىت اهنا مل تامتكل ان تقول 

 هل :

 شكرا كل -

ولكن هناك رشطان قبل   -

 كلذ



ابلتأ كيد البد من ذكل 

وتالشت فورا احاسيسها 

الاكذبه السابقه وتكشف 

لها عىل الفور اى نوع من 

الرجال تتعامل معه وعاد لها  

تاكلكها بنفسها وىه تقول 

 هبدوء:

 اية رشوط؟  -



س نأ ىت اىل ذكل حاال ولكىن 

اقدم لىك نفىس اوال اان 

 ادعى كني ويلسون 

كيف يفتض ان تس تجيب 

ذلكل؟ واهزت ادراكها ابلواقع 

وىه تقاوم الرغبه ابالنفجار 

ابلضحك ملا يتصور حدوثه 

خمتطفه ىف مزنل ال تعرفه 



يعمل هللا وحده اين يوجد 

وخمتطفها يقدم لها نفسه 

تقيا بلك ادب كام لو اكان ال 

ىف مناس به اجامتعيه هبيجه 

وجالت ببرصها ىف وهجه 

معتفه مبا يوىح به من ذاكء 

ومدهوشه الن يكون وجه  

جمرم عريق ففى مناس به 



اخرى اكنت هااتن العينان  

الصافيتان الرباقتان ةتكل 

اجلهبه العريضه الىت توىح 

بذاكء وبعقل راحج وخييب  

ظهنا لو اكن اقل من عقلها 

قابلته ىف رجاحه لو اكنت 

مناس به اخرى كحفهل مثال 



لاكن من احملمتل ان تنجذب  

 اليه ملا ىف خشصيته من متزي  

اكن اول انطباع لها عنه 

متأ ثرا خبوفها واهجادها هو 

الضخامه والقوه الباطشه 

ولكن ما ان عاد الهيا 

هدوءها حىت وجدت انه 

ليس بتكل الضخامه وان 



اكن وصفه ابملتوسط غري 

ذكل بنيانه دقيق حيول دون 

املتني العضالت وملعان 

شعره الفامح لقد اكن وس امي 

ابملعىن املأ لوف ولكن شيئا  

ىف وهجه حاد القسامت 

وعينيه املغناطيس يتني 

الزرقاوين العميقتني حتت 



حاجبني مس تقميني داكنني 

من شأ نه ان جيذب اليه  

محلقه النساء مبا فيه جاذبيه  

قويه ومس يطره تفوح براحئه 

 الرجوهل 

 وانت...مارا -

كيف عرف؟ مل تمتكن من  

اخفاء دهش هتا ولكن 



رسعان ما تذكرت لقد  

انداها ابتريك بأ مسها اكن قد 

 نزل من الس ياره قبل ان ...

 لقد رضبتىن! -

وخرجت اللكامت الغاضبه  

بأ ندفاع ادهشها ىه بقدر 

 ما ادهشه



الك لقد زللت  -

فأ صطدمت ابلس ياره ومل 

يكن هذا ليحدث لوال ان 

ذلعر ىف قلبك ومل دب ا

يكن من داع ذلكل فمل اكن 

اريد سوى الاطفال وكنت 

ادعك تنرصفني بدن اذى  



ولكنك كنت ىف منهتىى 

 العناد  

وريامث اس متعت اىل لكامته 

 الاخريه قال:

كنت سأ دعك تنرصفني  -

 بدون اذى

رنت هذه اللكمه ىف رأ سها 

ملاذا اذن احرضها معه؟ 



اكن من الايرس ان يدعها  

فال يكن حيث سقطت 

دليه سوى الطفلني يمت هبام 

أاكن ذكل افضل ا اسوأ ؟ 

اقشعر بدهنا لتصور منظرها 

حني تفيق وجتد نفسها ىف 

الطريق املنعزل وس يارهتا 

 خاليه من الطفلني 



س يارهتا! قفزت ذاكرهتا اىل 

عقلها قد تركها ابلفعل ىف 

ماكهنا وابلتأ كيد س يعرث علهيا 

خشص ما ولعل ذكل حدث  

ان لور  ابلفعل كام

سكرتريهتا س تكون قد 

انشغلت علهيا فأ تصلت 

ابملزنل لتطمنئ علهيا وحينئذ 



لن يرد علهيا احد وبشقه 

حتمكت ىف تعابري وهجها 

حىت ال تفضح الامل اذلى 

راودها جفأ ه وسأ لته جفأ ه  

 لتغطى مشاعرها :

 ملاذا جئت ىب اىل هنا؟ -

تعانقت العيون الزرقاء 

والعسليه واكن يضيق من 



كام لو اكن السؤال  عينيه

عويصا مث اجاب بنربه هتمك 

: 

هذا ما اسأ هل لنفىس فقد  -

اكن من الايرس مبراحل لو 

كومتك ىف س يارتك وتركتك 

 هناك



وتركت عيناه عيناها لتقع 

عىل وهجها مث تس تقر عىل 

الكدمه السوداء فتقارب 

 حاجباه بعبوس:

 هل تؤملك كثريا؟ -

ورمشت عيناها برسعه  

صوته فمل تمتكن الا  لنربه 

 ان تقول بصوت مرجتف:



وماذا تتوقع غري ذكل  -

 اهنا؟ تؤملىن كثريا

واكن صوهتا يذوى ابلتدرجي 

وهو يلمس موضع الكدمه  

ملسه حانيه ادهشت مارا 

بأ ن تكون هذه اليد 

الضخمه لها هذه اللمسه  

وحني جفلت اكن رد فعل 



غريزى اكرث منه شعورا 

ابالمل ولكن حني حتركت  

عه القويه عىل املساحه اصاب

املصابه برقه ذهلت حني  

وجدت نفسها هنبا ملشاعر 

 متباينه  

اكنت ملس ته البارده هتدئه 

منطقه الامل سكن معها 



النبض املضطرب من قلهبا  

حىت تنفسها عاد اكرث 

انتظاما ومعقا ورمغ عدم 

تبادل لكامت بيهنام فقد 

احست بنوع من االتصال 

ف العميق بيهنام وقاومت بعن

ان تستند خبدها عىل راحه  

يده وبدت لها عيناه 



تزدادان عمته حىت صارات 

سوداوان متاما وظلت عيناه 

محملقتان لعينهيا برهه ىف  

مصت أ ه لو اكنت تس تطيع 

 ان تدير رأ سها ولو قليال 

ولكنه جذب يده بعيدا عهنا 

جفأ ه فأ عادها اىل دنيا الواقع 

لتجرب نفسها عىل تذكر انه 



قاىس  الشخص البارد

القلب اذلى اختطفها ىه 

والطفلني مث جسهنم الغراض 

جشعه وتقلصت امعاهئا 

وىه تدرك السبب من  

عدم تركه اايها عىل الطريق  

فهىى قد رأ ته عن قرب 

واكن بأ ماكهنا ان تدىل 



بأ وصافه بدقه وبأ وصاف 

س يارته ورمبا برمق الس ياره 

وان اكنت ال تتذكره ىف تكل 

اللحظه ولكن ال يعر ف اا  

نت متثل عليه خطرا فيه اك

هتديد وعادت عضالهتا 

تتقلص خوفا وتوترا 

واذدادت مشاعرها سوءا 



بأ حساس الضياع اذلى 

 انتاهبا

 انىن أ سف ملا وقع كل -

لقد قلت انه ميكنىن رؤيه   -

 الطفلني  

تصادم صواتهام وىه جتاهد 

ان تتجاهل مشاعرها 

املتضاربه لقد اكنت وحيده 



هنا ومن الامانه ان تعتف بأ  

ىف غايه الرعب ولكن هل  

بلغ هبا اليأ س اىل درجه ان  

تلمتس العزاء ىف رجل قاىس 

 القلب عدمي املشاعر مثهل 

وهز رأ سه وبدا هنه هو 

الاخر مشتتا ىف اجتاه اخر 



فقالت وىه حتثه بصوت 

 مضطرب:

 ولكن هناك رشوط -

 نعم -

وظلت عيناه الشارداتن 

عىل وهجها مده اطول قبل 

ان يتبدل مزاجه ويعود جفأ ه 

اىل ذكل الرجل الصلب ذا  



العينني الباردتني غري 

 املباليتني  

اذا مسجت كل ابخلروج  -

من هذه احلجره فعليك ان 

تعطيىن لكمه بأ ال حتاوىل ان 

ترتكىب اى حامقه فنحن 

عىل بعد كيلومتات قليهل  

ام ذكرت كل من ايبيتون ك



بل من اى ماكن ىف الواقع 

فهذا املزنل منعزل وابلتاىل 

فالصياح وطلب النجده امر 

غري جمد متاما وال يوجد 

هاتف ابملزنل تتصلني 

ابلرشطه من خالهل وال 

اقتح عليك حماوهل غبيه 

للهرب فذكل يثري الرعب  



ىف الطفلني ومن مصلحهتام 

ان تظهرى طبيعيه قدر 

 الاماكن 

 طبيعيه؟ -

مل تامتكل مارا ففر مهنا 

السؤال ورمبا اكنت تقول 

املزيد لوال نظره غاضبه من 

عينيه الزرقاوين الغاضبتني 



الصافيتني اسكتهتا وقلهبا 

 ينتفض ذعرا بني جواحنها

ال اريد اى اساءه ملشاعر  -

 الطفلني اطالقا

نعم لن يكون ذكل مناس با 

هلام البته فهو ال يوجد دليه 

فهل عطف او صرب عىل ط

ذات الاربع اعوام وىه 



جتهش ابلباكء او طفل ذى 

س ته اعوام يهنش الرعب  

قلبه ايكون احرضها معه 

 -لهذا السبب ؟ ام.... 

وجتمدت دماؤها من 

قد توصل اىل  -الرعب 

معرفه ثراء وادلها ىه 

 ايضا؟



وسأ لها بلهجه حاده قطعت 

 حبل افاكرها:

هل تعطينىن وعدا  -

 بذكل؟

ن ورفعت ذقهنا بتحد مف

الطبيعى ان تكون املوافقه 

ىه ايرس الطرق وأ مهنا 

ولكن حز ىف نفسها ان 



تستسمل لهذا اخمللوق هبذه 

السهوهل فهىى ليست طفهل 

مذعوره وس تبني هل ذكل 

 بلك الوسائل :

 اىن لن اعد بشئ -

وهزت نظره الهتديد الىت  

رانت عىل وجه كني 

ويلسون ثقهتا ىف اهنا قادره 



 عىل الا تدعه جيربها عىل

الرضوخ لالرهاب ولكهنا مع  

ذكل واهجت عينيه  

الصارمتني بنظره حتد متنت 

لو تكون مقنعه خمفيه نبضها 

اذلى يش تد ايقاعه نتيجه 

تقلص امعاهئا بطريقه  

 موجعه 



فلتبقى اذن هنا اىل ان  -

 تفعىل 

واكن ىف هدوءه املطبق 

اكرث تأ ثريا عىل نفسها مما لو 

خرج من طوره كام اكنت 

نت تعمل انه يعىن متوقعه واك

ما قاهل ابداي ذكل ىف 



انطباق فكه وتشلك فكه  

 ىف خط مس تقمي حازم 

 سأ حرض لىك شيئا تأ لكينه   -

اعادت مارا حساابهتا ىف 

الثواىن الىت اس تغرقها عابرا  

الغرفه لو اكن الامر متعلقا 

هبا فقط لتكته يطلب ما 

يشاء من مطالب اىل ان  



يتجمد اجلحمي ولن جتيبه  

مهنا ولكن هناك  الى شئ 

ىف ماكن ما ىف هذا املزنل 

ابتريك وبيىت وحيدين واذا 

اكنت ىه نفسها مرعوبه مفا 

ابهلام هام ؟ ان الطفلني 

جيب ان يكوان هام مهها 

الشاغل وهذا يعىن انه همام 



لكفها الامر فعلهيا ان تبدى 

 لكني شيئا من التساهل

 اان موافقه -

وخرجت اللكامت بصوت 

امن املنطق يشوبه البحه بي

واللهفه يتصارعان مع 

شعورها ابلنفور لتنفيذ  

 اوامره 



اعدك ابال افعل شيئا يثري  -

الرعب ىف نفس ابتريك 

 وبيىت او يكدرهام

اكن هذا اقىص ما تفعهل فمل 

تكن لتعده ابال حتاول 

الهرب او ان تطلب النجده 

لو حانت لها الفرصه لكن  

يبدو ان هذا اكن اكفيا لـ  



د املدخل كني فتوقف عن

 واس تدار لها

سأ خذك اذن اىل الاسفل  -

ولكىن احذرك حركه خطأ   

وس تكونني هنا قبل ان  

تعلمى بأ ى شئ رضبت ولن  

اكون هبذا الكرم ىف املره 

 القادمه 



ومل يكن لهيا شك ىف ذكل 

فهىى ترك اىل اى مدى 

اكنت س تخرس اى فرصه  

بعنادها وعلهيا ان تتوىخ 

احلذر اذا ما ارادت ان  

طره تنفيذه تتجنب خما

لوعده بأ ن يغلق علهيا ابب 

هذه احلجره وتصبح بال 



حول او قوه ابلنس به 

للطفلني وحني انتصب 

رأ سها معتدال سارت 

خبطوات واثقه جتاه الباب 

اذلى امسكه لها كني 

مفتوحا وما ان اقتبت منه  

حىت اطبقت يده عىل 

ذراعها بطريقه ما وان مل  



تكن مؤمله اكملره السابقه 

ابلقوه حبيث  فقد اكنت

 تكون حتت س يطرته متاما 

قالت بعناد وىه حتاول 

المتلص شاعره ابلنفور من 

 ملسه اايها :

 ال داعى ذلكل  -

 جمرد تأ كد -



اكنت اجابته الرقيقه الىت 

تكذب رقهتا مظاهر 

التصممي اذلى ال يعرف 

الشفقه عىل وهجه وانطباق 

مفه وعيناه ادلاكنان الىت  

را توحيان بهتديد صامت ملا

فرأ ت انه من الامن لها ان  



تتحاشاه وىه تستسمل 

 لقبضته الفوالذيه 

وقالت لنفسها اهنا مل تكن  

لتأ ىت بأ يه حركه طائشه 

عىل ايه حال فبداهه ال 

تعرف اى شئ عن املزنل  

وهناك تساؤالت كثريه قبل 

ان تتضع ايه خطه : اين مه 



؟ وماذا فعل كني بس يارته 

؟ اىه ىف جراج ام تقف 

زنل؟ وكيف ميكهنا امام امل

 احلصول عىل املفاتيح..؟

فلهتدأ  اذن وتساير كني 

حيث ال بديل لها عري ذكل 

ولكن ما ان تتكشف لها 



الامور فلن تتواىن عن 

 الترصف  

اكن الامتعاض من سكه  

اايها هو رد الفعل الطبيعى  

عىل الاقل خالف 

شعورها حني ملس وهجها 

فالشعور ابالنزعاج جيتاهحا 

حني تتذكر كيف اس متتعت 



حني ملس كني وهجها فال 

بد ان ذكل اكن بسبب 

صدمهتا او ان عقلها ما زال 

مضطراب فهىى ال تدرى ماذا 

 متلكهت وقهتا 

ندما اكنت اول مفاجأ ه لها ع 

رجت ووجدت ان احلجره 

مواهجه للردهه وكذكل امام 



السمل واكنتا عاريتني من 

السجاد الواح من اخلشب 

فقط تصدر اطيطا حتت 

اقداهما ومن شأ ن ذكل ان 

يصعب الامور علهيا اذا 

ارادت الهرب ىف جوف 

 الليل  



يبدو وك نك انتقلت  -

حديثا اىل هنا او اوشكت 

 عىل الانتقال من هنا

قصد من سؤالها ان  واكنت ت

تدارى تلفهتا ابملاكن 

تالحظ الابواب املطهل 

عىل الردهه والسمل املمتد 



اىل الصاهل املؤديه اىل الباب  

 اخلارىج ووراءه احلريه 

مل يأ هتا رد من الرجل اجملاور 

لها اذن فاللعبه ىه لعبه  

رصاع صامت حس نا هذا 

فضل ابلنس به لها فلكام قل 

احلديث بيهنام اكن ذكل 

ضل كام ان حتفظه هل ما اف



يربره فهو لن ميدها بشئ  

تس تخدمه ضده لو حدث  

وخرجت من املاكن ام ان  

هذا املزنل ليس ملكه ؟  

ايتأ ىت خلاطف ان يس تخدم 

ماكنه اخلاص مكاكن 

لالختفاء معرضا اايه خلطر 

التتبع واملالحقه؟ الاكرث 



احامتال ان يس تأ جر ماكان 

اىل ان يس تمل الفديه مث  

 لهواءيتبخر ىف ا

وعند هنايه السمل اقتادها 

كني اىل غرفه رحبه ومل تتح  

فرصه ملارا تأ مل الواهنا 

امحلراء الغامقه والكرمييه وال  

الااثث املرحي او املدفأ ه فقد 



وجدت عىل الفور ان 

احلجره ليست شاغره فعىل 

منضده الطعام اكن جيلس  

الك من ابتريك اذلى 

منشغل بأ لعابه التجميعيه 

 ىف التلوين وبيىت املس تغرقه 

 واكنت ىه اول من رأ هتا:



مارا انظرى ماذا افعل اهنا  -

 صوره جنيه ...

ضاعت بقيه لكامت الطفهل  

ومارا حتاول ان تؤقمل نفسها 

ملواهجه هذا التطور ىف 

الاحداث لقد اكنت متوقعه 

ان جتد طفلني مذعورين 

وحيدين حيتضن الك مهنام 



الاخر ىف حاجه ماسه اىل 

كل فقد حضهنا احلنون..وذل

هزها مظهرهام املسامل 

السعيد حىت اهنا بدأ ت 

ترجع نفسها وانه رمبا اكن 

لك ما ختيلته حلام بسبيلها  

 الاستيقاظ منه 



ولكن منظر الرجل اىل 

جوارها وعيناه ترقباهنا ىف 

برود وترق ويده القابضه 

عىل ذراعها لك هذا بدد 

التخيل وجعلت حقيقه 

املوقف اشد قراب من 

مل هترب منه الاكبوس ثقيل 

الا حلظات وجزيه ولكهنا 



الان رأ ت بيىت وابتريك ىف 

هذا املوقف ان احد مواقفها 

عىل الاقل تبدد وبنظره 

رسيعه اخرى حول الغرفه  

اكتشفت اهنا مكدسه 

ابالعاب الاطفال والعرائس 

من لك نوع وعىل مضض 

اضطرت اىل ان تسجل 



نقطه ىف صاحل كني وان 

ختطيطه تضمن ان يشغل 

ني ويبدد اخلوف مهنام الطفل

ورمبا مل يكن حباجه الهيا لها  

ومل تفهم ملاذا  -الغرض

اشعرهتا هذه الفكره خبيبه 

واهنا مل تعد ذات قميه   -امل

 ىف املوضوع 



رفع ابتريك رأ سه وقطعه 

 من لعبته ال تزال ىف يده:

هل انت احسن الان؟   -

هل يغمى عليىك كثريا 

 هكذا؟ 

اغامء ؟ وحبست لساهنا 

كذيب اذلى اكدت  عن الت

ان تتفوه به اذن لقد اكن 



واهنا امغى  -صادقا ىف قوهل 

وتصورت ان  -علهيا ابلفعل 

الامر بدا كذلط اىل 

الطفلني فقد اكن ظهرها هلام 

ومل يرا الزناع بيهنام واذلى 

ادى اىل زل قدمهيا 

 وارتطاهما ابلس ياره



 -الك مل يغمى عليا كثريا... -

ا واعطت العباره تأ كيدا الذع

وىه تمتىن لو ان تنقل 

عينهيا من ابتريك وبيىت اىل 

كني لتى مدى رده فعهل 

اكنت قد بدأ ت تتحمك ىف 

غضهبا متقبهل انه من 

الافضل للطفلني ان يبدو 



الامر هلام عىل الوجه اذلى 

واشعر  -صوره هلام كني

الان انىن خبري جمرد شئ 

من اجلوع والبد انكام 

 تتضوران جوعا؟

 لرد :وانربت بيىت اب

الك لس نا جائعني فاخلال  -

 كني قدم لنا الغداء 



اخلال كني؟ وعند هذا احلد 

مل تمتكن مارا نفسها من 

الالتفات اىل كني وقابلت 

عيناها ابدلهشه اىل عينيه  

اخلاليتني من التعبري اى 

لعبه لعهبا عىل الطفلني 

ليعطياه هذا اللقب العاطفى  

؟ لقد وجد وس يهل ابلتأ كيد  



ثقهتام وىه ليكسب هبا 

غائبه عن الوعى رشوه 

مبجموعه من اللعب؟ 

فكرت ىف ذكل الاحامتل 

مبراره من الواحض ان كني 

ويلسون استمثر بعض املال 

ىف خطته فمك يتوقع فديه 

من جوالن سكوت بضعه 



أ ل ف ؟ اكرث؟ حس نا ان 

مست ويلسون لن يس تفيد 

ببنس واحد من خطته  

 مادام لها يد ىف املوضوع

( هذا هو ام ان )اونلك

اخلال سئ الطباع اذلى 

ذكره جوالن لها ؟ وان حص 

ذكل ايكون املوقف اقل 



خطوره ؟ وماذا يبغى هذا  

الرجل من اختطاف ودلى 

 اخته؟ 

 تدخل كني بصوت هادئ : 

كنت قد هجزت لىك شيئا   -

ايضا ولكن لك مره كنت 

احرضه كل كنت اراك 

التزالني ىف دنيا اخرى 



ولكنك ىف حاجه اىل شئ 

فلست اريد ان يغمى   الان

 عليىك مره اخرى

تقلصت شفتاه ىف ابتسامه 

رسيعه ساخره وىه تعبس 

هل بغضب ورماها بأ بتسامه 

حانيه من ابتساماته الىت 

 تزجعها بسحرها وقال:



ماذا تودين؟ ال ميكن ان   -

اعرض عليىك وجبه شهيه  

لالسف فليس دلى الا 

 القوت الرضورى 

اوه اى شئ بعض  -

 الشطائر 

صورت مارا لهنا ولكام ت

اكنت معرضه دلخوهل علهيا 



وىه فاقده الوعى ليس مره 

واحده بل عده مرات 

توترت اعصاهبا ضيقا 

ومتلكها الفزع ان تكون ىه 

عدميه احليهل وذكل الوحش 

واقف عىل رأ سها يتأ ملها 

وجتمد ادلم ىف عروقها لهذه  

الفكره مفدت يدها حبركه ال 



اراديه اىل بلوزهتا تضمها 

ام لو اكنت تتأ كد من الهيا ك

 اهنا ىف اكمل مالبسها 

وشكرت هل ان ترك لها  

ذكل القدر من عزه النفس 

ومل ينهتكها ففى مرات 

عديده من حوادث 

الاختطاف الىت قرأ ت عهنا 



اكن اخملتطفون جيردون 

حضاايمه من مالبسهم حىت 

حيطموا فهيم الاراده 

ورفعت برصها اىل كني 

فوجدت عينيه الزرقاوين 

ني علهيا بعمق فأ صاهبا مركزت

رعده كام لو اكنت محمومه 

فرفعت يدها امام وهجها كام 



لو اهنا اكنت تتلقى وقع 

 نظراته

 جنب ام حلم ام ادلجاج؟ -

ووقع السؤال الطبيعى عىل  

عقلها املشوش ابالفاكر كام 

لو اكن غري مفهوم فأ خذت  

حتملق فيه ببالهه فأ ضاف 

 بلهجه ضيق حاد:



 ىف شطريتك -

 جنبأ ه  -

علهيا ان تامتكل نفسها 

فاالفاكر تتقاذف عقلها بيامن  

جيب ان تكون مس يطره 

عليه حىت تمتكن من مراقبه 

ما يدور حولها وتقتنص ايه 

فرصه تلوح لها فرجل قد  



خطط بدهاء لهذا 

الاختطاف ليس من 

السهل التفوق عىل ذاكئه 

وعلهيا ان تقدح زاند فكرها 

برسعه اذا اكن سيتاح لها  

 نفسها والطفلني  ان حترر

 شطريه جنب أ تيه حاال -



اختفى كني وراء ابب أ خر 

يؤدى عىل ما يبدو اىل 

املطبخ واخذت مارا نفسا 

معيقا وىه تشاهد اختفاءه 

مث عدت ببطء حىت عرشه 

مث جتاهلت طلب بيىت ان  

تنظر اىل صوره بيدها 

وبدأ ت تتحرك هبدوء عىل 



الالواح اخلشبيه غري 

املغطاه وغطت قعقعه 

واىن ىف املطبخ عىل وقع الا

خطواهتا احلذره وقبل ان 

تفكر ىف خطوهتا التاليه  

اكنت يدها عىل مقبض 

الباب وشدت عىل مقبض 



الاب بيدهيا وىه تأ خذ  

 نفسا معيقا أ خر 

 أ ذاهبه اىل ماكن ما؟-

وجاء السؤال الساخر بغته 

فدارت مهبوته اكن كني 

واقف بأ رتياح عىل ممىش 

قريب مهنا ورفع لها يده 

ببطء وىه تنظر اليه  



فغاصت روهحا فرقا وهو 

 يشري الهيا بأ صبعه

اتتصورين فعال ان انىس  -

 امرا بدهييا ك غالق الباب؟ 

مث اضاف بنربه ساخره 

جعلت اعصاهبا ىف مقه  

 التوتر: 



ارجوك ان تقدرى ىل  -

 شيئا من اذلاكء

ومتكنت من الرد بأ نفاس 

 متقطعه:

 ال بأ س من احملاوهل -

فض ىف واكن قلهبا ينت

صدرها من تأ ثري تكل 

الرحهل الصغريه والظهور 



املفاجئ لكني واخذت ترقبه  

بقلق وهو ينتصب بقامته 

ماذا يكون مصريها الان؟ 

هل سينفذ هتديده حببسها 

 ىف تكل الغرفه؟ 

حس نا ملعلوماتك لك  -

الابواب ونوافذ الطابق 

الارىض موصده متاما 



وربت عىل  -واملفاتيح هنا

اذلى تتدىل بنطلونه اجليزن 

وسأ معل  -منه حلقه مفاتيح 

جاهدا ان تظىل هنا والان 

عودى اىل غرفه املعيشه 

 لتتناوىل شيئا من الطعام

 انك لن...-



ومل يطاوعها لساهنا عىل 

اكامل عبارهتا فلو انهتىى هبا 

الامر حمبوسه ىف الغرفه  

العلويه فتكون فشلت ىف  

حتقيق اوىل اهامنماهتا وىه 

وىه العنايه  العنايه ابلطفلني  

ابلطفلني ولعنت ترصفها 

الطائش ىف مصت فقد اكن 



علهيا ان تتوقع ان الابواب 

موصده وها ىه ذى قد 

جازفت بلك شئ ىف اندفاع 

 اهوج

ورماها كني بنظره تشوهبا 

تسامح ساخر ااثروخزه ىف 

لك احناء جسدها وقال لها 

 بصوت حنون:



 لك انسان معرض للخطأ   -

وكزت مارا عىل اس ناهنا 

متنع ردا الذعا ودت لو ل 

جتيبه به فقد تساحمه يعىن  

ان ترصفها اكن من 

 السذاجه من ان يرد عليه 

ومع ذكل فقد اجربت نفسها 

عىل الاعتاف بأ نه عىل  



حق بصوره ما فهىى قد 

اندفعت ىف غري ترو منهتكه  

ما بيهنام من اتفاق ولو 

اس تعمل حقه ىف تنفيذ 

هتديده حلرمت نفسها من 

 ني متامااالتصال ابلطفل

ملاذا ال جتلسني اىل ان  -

 احرض لىك الطعام؟



اكن اقتاحه مؤداب بصوره 

زادت من فقدها للس يطره 

عىل نفسها وودت لو 

تصفعه ولو بلساهنا لتنفس 

عام يعمتل ىف نفسها من 

خوف وترقب وغضب 

ميوج كرباكن اكمن ىف 

داخلها واكنت لكمه اس هتزاء 



اخرى كفيهل بأ ن جتعلها 

 تنفجر ىف وهجه

وتدخل صوت طفوىل 

 حلسن حظ مارا :

ريدين مارا ملاذا كنت ت -

 اخلروج؟ 

وظهر هيلك بيىت الصغري 

 ىف املمىش



دفعها السؤال اىل ان تذداد  

لعنا لنفسها فهىى مل تكسب  

من ترصفاهتا امحلقاء الا ان 

زادت املوقف سوءا بأ اثره 

القلق ىف نفس الطفلني واذا 

مل تر النظره الىت رماها هبا 

كني فهىى قد احست هبا 

وك هنا حشنه كهربيه ىف اجلو 



علهيا تصلب  ومل خيف

جسده والتوتر املفاجئ للك 

عضهل فيه وجف ريقها ملا 

محهل مصته وهو يامتكل نفسه 

من الهتديد حىت ان اجابت  

الطفهل بصوت عادى حيتاج 

مهنا اىل هجد غري عادى  

 فقالت بصوت متحرشج:



كنت اريد فقط ان ارى  -

اذا اكن مست ويلسون 

 حيتاج اىل عون 

ومل تكن لتقنع احدا بذكل 

لكن حلسن حظها اكن و 

ذهن الطفهل مشغوال بشئ 

 أ خر 



ملاذا تسميه ابملست  -

 ويلسون؟ انه اخلال كني

 ليس ابلنس به ىل -

واكن مس تحيال ان تتخلص 

 من نربه املقت ىف صوهتا:

انه ابلنس به ىل املست  -

 ويلسون 



ولكن هذا ال يكون بني  -

الاصدقاء واخلال كني قال 

 اننا لكنا اصدقاء 

ورمت كني بنظره غضىب 

 تقول :

ان كني ويلسون ليس   -

 صديقا ابلنس به ىل



ولكنه رد علهيا بنظره ابرد 

حمذره ارسلت الرعه ىف  

 اوصالها:

حاوىل ان تناديىن كني  -

واكنت الرقه ىف صوته 

تكذهبا الهتديد ىف عينيه  

جعل احساسها  اذلى



كس يل من ماء مثلج يرسى  

 ىف خناعها الشوىك 

ايكون كني ويلسون امسه 

احلقيقى؟ اهنا لتشك ىف 

ذكل فليس من الصور ان 

يعطهيا معلومات تكشف 

خشصيته بسهوهل واكن 

يراقهبا منتظرا اس تجابهتا 



فأ بتلعت ريقها بصعوبه وىه 

تعتف بأ ن الكياسه ىه 

افضل س ياسه ىف هذا 

 املوقف 

والتوى  -ذن فليكن كني ا -

مفها وىه تنطق بأ مسه 

ووجدت نفسها ال تس تطيع 

 مقاومه ان تس تطرد :



اذا اكن هذا هو امسك  -

 حقا فال فضل ان اس تعمهل

ومل تؤثر هذه الوخزه اخلفيفه 

مهنا فيه ففى نظرته املسلطه 

علهيا مل تر شئ عدا 

الارتياح ملا ابدته من شك 

 ىف امسه



ك حس نا فلهتنأ  ىف انتصار 

الان اىل ان تنهتىى اي مست 

ويلسون هتفت بذكل 

صامته مطلقه ىف نفسها 

مشاعر التحدى مل تتجرأ  

لتكشف عهنا فلتدعه يعتقد 

انه ااثر اجلنب ىف نفسها 



ولكهنا مل تهنزم بعد مفازالت  

 معركه طويهل 

ولكن كياهنا ىف اللحظه 

التاليه اكن هيزت بعنف ملا 

بدا من عبوس عىل وجه  

عن عدم فهمه  ابتريك يعرب 

 لترصفات الكبار: 



ابلتأ كيد هذا هو امسه انه  -

 خالنا اخو ماىم

وادركت مارا ان دهش هتا 

البد وان تكون واحضه عىل  

وهجها ولعن فهيا سهوهل 

افتضاح مشاعرها 

وابتسامته الساخره تبني لها 

 انه ادرك مهنا ذكل 



اذن فهو اخلال اذلى يكرهه  

سكوت واذلى اكن مرصا 

ىل الا لك الارصار ع

يقتب من ابنائه واكن من 

املفتض ان جتلب لها  

احلقيقه نوعا من الارتياح 

ولكن فكرهتا عنه الىت 

زرعها جوليان سكوت بأ نه 



حاول تدمري زواجه وانه 

خليع فاسق ظلت تدوى 

ىف ذههنا فمل تتغري مشاعر 

اخلوف فهيا مبعرفهتا 

لشخصيته فها ىه ذا 

خمتطفه بعيدا عن الناس مع 

عزل ال يعرفون  الطفلني

 . ماذا ينوى ان يفعل هبم



لتحميل مزيد من الرواايت  

احلرصية زوروا موقع مكتبة 

 رواية 

www.riwaya.ga 
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هل س نعود اىل البيت   -

 قريبا؟

قطع سؤال بيىت الصمت  

ففزعت هل مارا فرفعت  

رأ سها عن قطعه اللعب الىت 

اكنت تساعد ابتريك عىل 



جتميعها وراح عقلها يتأ هب  

للحظه مرعبه ال تدرى 

كيف جتيب عىل طفهل 

صغريه اكنت بقيه الهنار 

انقضت بطيئه ممهل عاقها فهيا 

وجود كني الكئيب عىل ان  

جترى حبثا عن املاكن عدا  

به من صعود اىل ما قامت 



الطابق العلوى حبجه 

اذلهاب اىل امحلام 

واكتشفت ان احدى 

الغرفتني الاربعه مؤثثه للنوم  

وواحده مهنام معده لالطفال 

ومل تكن لتتجرأ  لتطيل 

البقاء ىف ذكل الطابق 

خش يه ان تثري ارتياب 



خاطفها فاكنت ترسع اىل 

غرفه املعيشه جاعهل جل  

مهها ان تشغل الطفلني عن 

ما يقلقهام ومتكنت ان  لك 

تتظاهر اماهمام اهنا طبيعيه 

بل اهنا اجربت نفسها عىل 

الهتام لك ما قدم الهيا من 

طعام عىل الرمغ من توقف 



لك قضمه مهنا ىف حلقها  

موقنه بأ مهيه احلفاظ عىل  

قوهتا ورسها ان جتد 

احلوادث ادلراميه ذلكل 

اليوم مل تؤثر ىف شهيه  

الطفلني فبيت وابتريك رمبا 

يكوان اصغر س نا من ان  

يوقنوا خطوره املوقف 



متقبلني عىل ان كني خاهلام 

الطيب كام يتظاهر هلام غري 

مدركني اىل التيارات  

التحتيه الىت جتعل مارا 

 متوجسه 

ومع اقتاب امساء بدأ  كني 

يسدل الس تائر واكدت 

الغرفه تبدو ملارا دافئه  



مرحيه لوال ادراكها خلطوره 

مشغوال املوقف واكن ذههنا 

متاما جبوليان سكوت ماذا 

تكون مشاعره عند اقتاب  

الليل وودلاه مل يعودا من 

مدرس هتام اكنت الافاكر 

مزجعه حىت ان صوره بيىت 



جعلها تنتفض وهو خيرهجا 

 من افاكرها السوداء 

اكن كني ىف الهنايه هو من 

قطع الصمت اذلى خمي  

عليه احلرج بصوته الهادئ  

اذلى  ال ىت من الركن املعمت

 اكن جيلس فيه : 



الك بيىت لن نعود اىل  -

املزنل الليهل ستبقني هنا 

 عده اايم انىت وابتريك 

اضطرت مارا اىل ان 

تعتف ان ىف صوته رنه 

حالوه جعلته تبدو وك هنا 

دعوه منه ولكن مع حمله من 

احلزم كفيهل ان ختمد اى 



اعتاضات واحست ابتريك 

 جبوارها يرفع رأ سه سائال:

 نقمي هنا؟هل س   -

وجعزت مارا عىل تفسري نربه 

صوته مل يبد فهيا اى حمله  

من اخلوف بل اكدت توىح 

ابل رتياح لوال استبعاد هذا 

 الاحامتل



 وقال كني مؤكدا:

هذا حق نوع من  -

املفجأ ت الساره اجازه 

نقضهيا معا ان وانت وبىت ال 

 غري

 تدخلت بيىت : 

 وهل مارا س تقمي معنا؟ -



ت ىف متنت مارا لو تبخر 

الهواء هراب من تكل النظره 

الساخره املتذلذه الىت 

تكرهها من اعامقها حني 

يرمهيا هبا وقال بصوت به 

 نربه حتدى لها ان تعتض:

او ه ابلتأ كيد مارا س تقمي  -

 معنا ابلتأ كيد 



 وتصاعد فضول بيىت:

 واين سننام؟ -

ان لكام غرفه نوم ابلطابق  -

والقى نظره عىل  -العلوى 

لقد حان وقت  -ساعته 

النوم ىف الواقع فهيا اىل مجع 

 اللعب 



دهشت مارا اىل الطاعه  

العمياء من بيىت وابتريك مث 

ازدادت دهش هتا عندما ركع 

كني عىل يديه وركبتيه 

جبوار بيىت وجيمع الصور 

 املتناثره عىل السجاده 

وبيامن ىه تراقب الرأ سني 

ادلاكنني متزقت مارا بني 



 الرغبه ىف ان تدفع بيىت

بعيدا عن هذا الرجل وبني 

اعتافها املكره بأ ن ترصف 

الرجل مع الصغريين ابعد ما 

يكون عن ترصف وغد 

عدمي الاحساس حياول ان 

يس تغلهام ىف حرب عائليه  

بينه وبني وادلهام ولقد اكن 



ىف تفامهه ورقته مع 

الاطفال ال خيتلف عن 

 سام زوج اخهتا

وشهقت بصوت مرتفع 

لشعور من الاىس حني 

كرت عائلهتا وادلها واهما تذ

واهنا تشعر وك ن العامل  

 بأ رسه حيول بيهنام



ايكون احد قد عرث عىل 

س يارهتا وتتبع عنواهنا ام ان 

لور فشلت ىف االتصال هبا 

ومن مث اتصلت بوادلهيا ؟ 

وغار لك لون من وهجها 

وىه تتخيل وقع اخلرب عىل 

اهما واسوأ  من ذكل وقع 

اخلرب عىل جوليان سكوت  



بد من انه ىف حاهل من فال 

اذلعر والتشتت وه يفكر 

 ىف اسوأ  الاحامتالت 

أ ال تبا كل اي كني ويلسون 

وهبت عىل قدمهيا غري 

قادره عىل ان تظل صامته 

وجذبت حركهتا الفجائيه 

نظر كني عىل الفور 



وادركت انه الحظ حشوهبا 

من تضييقه لعينيه متفحصا 

وكسا وهجه عبوس ينئب 

تأ خذ  ابلرش جعل افاكرها 

 اجتاها أ خر من الريبه  

ماذا يريد مهنا؟ اهنا ليست  

طرف ىف عداوته مع 

جوليان فهل يبقى علهيا  



لصاحل الطفلني حىت يشعرا 

بأ المن والسكينه ام تراه قد 

مسع عن ثراء وادلها؟ 

وامتل  قلهبا مراره بيامن يقول 

 كني:

اعتقد ان الوقت قد حان   -

لنوم الصغريين هال اخذت 



هيا عىل بيىت لتساعد

 الاغتسال؟

وودت لو تدق الارض 

بقدهما رفضا الطاعه اوامره 

ولكن اليد الصغري لبيىت  

قبضت عىل يدها ووهجها 

الربئ يبدو عليه النوم وال 

جعب حفوادث اليوم هتكل 



وجتهد البالغ مفا ابل طفهل ىف  

 الرابعه؟

 وسأ لهتا الصغريه :

هل س تحكني ىل حاكيه  -

 ما قبل النوم؟

وايقنت مارا انه ما من 

جدوى ىف حتدى كني اكرث 

 من ذكل :



 ابلتأ كيد حبيبىت  -

واراتحت نفسها ىف خروج  

صوهتا مبثل هذا الهدوء وان  

مل تمتكن من التحمك ىف 

نظرات الغيظ الىت رمت هبا 

كني ولكنه قابلها بال مبااله 

مما جعلها تكز اس ناهنا عىل 



عبارات الاهنانه الىت ودت  

 ا لو ترميه هب

فلنصعد اذن هيا بنا  -

 ايابتريك

ولكنىن اريد ان انهتىى من  -

 هذا اوال 

 وتدخل كني بصوت هادئ: 



سوف اصعد مع ابتريك  -

 بعد دقائق 

وعلمت مارا انه قرأ  افاكرها 

وعدم رغبهتا ىف ترك ابتريك 

وحيدا معه وان ذكل قد 

اغضبه كام يبدو ىف نظرته 

البارده الىت هتددها ابلويل 

 والثبور



 من الافضل ان... -

 قلت سأ صعد اان به -

ومل يكن هناك ادىن شك 

ىف جديه التحذير ىف صوته 

والتقت عيوهنام فوق رأ س 

بيىت ادلاكن فاقشعرت مارا 

من اخلوف مصحواب ابلزهو 

فأ هنا عىل الاقل اس تطاعت 



ان ختتق درع الربود اذلى 

حييط نفسه به ورأ ت من 

احلمكه الا تدفع ابل مور 

والا  اكرث من ذكل

تعرضت اىل جمازفه ىه ىف 

غىن عهنا ومع ذكل فمل 

تامتكل نفسها من ان حتاول 



ااثرته مره اخرى ولو بقدر 

 ضئيل:

وماذا افع خبصوص  -

 مالبس نوم الطفلني؟

خاب ظهنا حىت انه مل هيزت  

 قيد امنهل : 



هناك بيجامات ىف  -

الترسحيه وقد راعيت بأ ن  

 تكون مقاسهام 

انه مل يفته شئ فصعدت 

ومرجل الغضب يفور ىف 

اعامقها فكني قد خطط 

للعمليه وك هنا حربيه مفاذا 

 تفعل امام ذاكءه؟



واعتفت بأ ىس اهنا جد 

ضئيهل وامتل ت نفها مكدا 

لفشل حماوالهتا ىف ذكل 

 الوقت

قاومت بيىت النوف ىف 

دايه لكن مع انهتاء الب

احلاكيه اكنت قد راحت ىف 

نوم معيق اما ابتريك فرمبا 



حبمكه الاكرب س نا مل 

يستسغ قصه املفاجأ ه الساره 

كام تقبلهتا اخته بدون سؤال 

وقد بدا متوترا وغري مس تقر 

بعد امحلام فرمبا يكون متوترا 

لوجود كني مثلها واذلى 

قرر البقاء يراقهبام ىف مصت 



عصاهبا فراحت حىت اثرت ا

 تركز لك ذههنا ىف حاكيهتا 

ماذا يتوقع ان تفعل؟ 

تسائلت وىه تقذف 

الهيلك القوى ىف الظالم 

ايظن اهنا س تخطف 

الطفلني وتقفز هبام من 

النافذه ؟ ليهتا تس تطيع ان 



تفعل ام تراه خيىش ان خترب 

 الطفلني ابحلقيقه 

انه غري حمتاج اىل القلق ىف  

أ ذا هذه الناحيه ىف الواقع ف

اكنت اكذوبته غرزت 

الاطمئنان ىف نفس 

الطفلني وحالت دون ان  

يقتال نفسهام من الباكء ىف  



طلب وادلهام فهىى لن تدمر  

هذا الاحساس هممل اكن 

لهيا رغبه ىف فضح امره 

 للطفلني  

قالت لباتريك وهو يواصل 

 امللمل :



اهدأ  اي ابتريك لقد  -

قضيت يوما شاقا وان اون 

 النوم قد حان

 لصىب مرصا:ورد ا

 انىن لست متعبا -

مع ان الثقل اكن واحضا ىف 

 جفونه 



جاء صوت كني اخريا وهو 

يهنض من جملسه امام 

 الباب: 

بىل انت كذكل وكام  -

قالت مارا ان اوان النوم قد 

 حان 

عبست مارا اكرهه بأ ن  

يلفظ امسها مث هبت انفره 



عندما جلس عىل الرسير 

رافضه بأ ن تكون عىل هذا  

وفقدت حبركهتا القرب من 

التعليق الهامس اذلى تفوه 

به ابتريك ولكن رد كني 

انذر بأ نفجار براكن الغضب  

 مره اخرى 



ال داعى اىل القلق لك  -

 شئ عىل ما يرام 

 احقا ال داعى اىل القلق؟  -

اكنت هذه اللكامت الىت  

فرت من مفها قبل ان 

تتدبرها وذلكل اسفت 

للتلفظ هبا حني اس تدار لها 

بعنف وحال خفوت الضوء 



بأ ن ترى تعابري وهجه ولكهنا 

مل تكن حمتاجه اىل ذكل 

لتدرك ما جيول خباطره وانبأ  

تقلص عضالته عن الكثري  

مما يعمتل ىف نفسه من 

غضب جارف يتحمك فيه 

قها واذداد  بقوه وجف حل 

نبضات قلهبا ومل خيف اى 



من تكل املشاعر حىت وهو 

يس تدير اىل ابتريك 

 وخياطبه قائال :

 هيا اىل النوم-

امتل ت نفسها اجعااب عىل 

كره مهنا لكظمه غيظه فمل 

يبني شيئا ىف صوته اذلى 

خرج هادئا مطمئنا اكن 



حراي ان يشعرها ىه 

بأ الطمئنان ان مل تكن تعرفه  

 جيدا 

مور عىل مايرام لك الا -

واعدك ان اكون موجودا ىف 

 الصباح

امتل ت نفسها مراره فمل 

تطق ىف الغرفه البقاء فولت 



خارجه مهنا مث توقفت 

لتحاول ان تستد رابطه 

جأ شها مضت يدهيا وىه 

تقاوم اقتحام الغرفه وتنقض 

عىل ذكل الـ كني وتزيل ما 

عال وهجه من ابتسامه 

 مطمئنه



ور وشطح اخليال هبا لتتص

نفسها وقد وضعت يدها 

عىل ما هتوى به عىل ام 

رأ سه لتتكه فاقد الوعى كام 

حدث معها مث تتدبر طريقا  

للفرار ولكن هذه الاحالم 

ملا اكنت عىل ذلهتا 

مس تحيهل وىه تدرك ذكل 



جيدا فهو اكرث مهنا قوه 

ولسبب اثن وىه اهنا مل 

تكن لتفعل ذكل همام استبد 

 هبا من اليأ س  

للحظات المثينه  مل تطل هبا ا

الىت اختلت هبا مع نفسها 

واذ رسعان ما ظهر كني 

وهو خارج من الغرفه 



وانقض علهيا وهو ممساك 

ذراعهيا بقبضه فوالذيه 

 وهيزها بعنف

وسأ لها بصوت خافت حماذر 

 ان يصل اىل مسامع الصىب:

ماذا دهاك؟ اتريدين ان   -

تثريى الفزع ىف نفس 

 الصىب؟



  اان اثري الرعب ىف نفسه؟!

ومل يكن لها ما حتسده عليه 

من مقدره ىف التحمك ىف 

صوهتا خفرج حادا يكشف 

عام جيول ىف نفسها من 

 مشاعر:

ال حيق كل الالكم اي  -

صاحب اجلالهل مست 



ويلسون ما اذلى تفعهل 

للصغريين "ال داعى للقلق" 

وقدلت نربه صوته مبراره 

:لك شئ عىل ما يرام: انه 

انت من يثري القلق انت 

طتك اخلبيثه مصدران وخ 

 اكفيان للقلق 

 مارا... -



واكن صوته القوى حمذرا  

ولكهنا اكنت قد ختطت 

 مرحهل التويع: 

 ال تدعىن مارا  -

ورصخت ىف وهجه وىه 

حتاول المتلص من قبضته 

وعبست املا حني اذدادت  

قسوته واكن قابضاعلهيا 



بصوره لن تس تطع ان حترر 

نفسها مهنا الا مبعركه حاميه  

 ردت:واس تط

"اخلال كني" ولوت  -

لساهنا ابللكمه العاطفيه 

 فتحولت اىل لكمه همينه  

اعدك ان اكون موجودا  -

ىف الصباح .. ابلتأ كيد 



س تكون وهذا هو اول ما 

جيب ان يقلق ابتريك انك 

تتالعب بأ حاسيسه وتثري 

 فيه اطمئناان اكذاب

 وقال مس هتجنا بربود:

 اتفضلني ان اقتهل رعبا؟ -

قرب اىل اكن هذا ا -

الامانه عىل الاقل افضل 



من التالعب بأ حاسيسه 

 انك تثري ىف نفىس التقزز

وبذلت حماوهل اخرى غري 

جاده متاما للتخلص من 

قبضته ففوجئت به يرسلها 

ويزنل يديه اىل جانبيه ومل  

تس تطع ان تتمج من نظرته 

سوى اهنا حتمل شيئا غري 



الغضب امن املمكن حقا 

 ان يكون اجعااب؟ وطردت

الفكره الغبيه عىل الفور 

 تمتىن لو يش يح بنظره عهنا

 وقال لها هبدوء:

من الافضل ان نتحادث -

 معا هيا اىل الاسفل



لن اذهب معك اىل اى  -

ماكن لقد نلت اليوم ما 

يكفيىن واان جمهده واريد 

 النوم 

اكنت العباره الاخري 

حصيحه متاما فهو ما ان كف 

عن الشجار معها حىت حل 

هبا اهجاد اتم شل جسدها 



لكه وتراىخ جسدها كام لو 

اكن جشاره هو ما حيفظ لها 

من قوه واحدثت الكدمه  

ىف فكها املا مربحا واكنت 

مدركه متاما ان الاهما 

واهجادها مينعاهنا من التفكري  

ليه بوضوح وان ما حتتاج ا

الان هو الاس تغراق ىف 



النوم ورمبا ىف الصباح 

واجتاح عقلها فكره جعلهتا 

 تس تدير هل عىل الفور:

 اين اانم؟ -

اكن من الواحض ان كني مل 

يدخلها ىف حس بانه وهو 

 يضع خطته



خذى غرفه النوم وسأ هجز  -

 لنفىس اريكه

ان اكن متوقعا شكرا هذه 

الفته الكرميه فقد خاب ظنه  

واكنت تفكر مبراره ىف ذكل 

حني تغريت عالمات وهجه 

بصوره تثري البلبه تعبريات  

لو رأ هتا ىف ظروف اخرى 



لفهمهتا عىل الفور اهنا اسف 

 معيق 

عىل ان اوصد الباب   -

عليك مره اخرى فلن 

اجازف ان ادعك تقومني 

 بأ ى حامقه 



عه منه ذكل واكنت متوق

ولكن ااثرت فكره حبسها 

 ىف نفسها ذعرا مفزعا

وماذا لو استيقظ احد  -

 الطفلني واندى؟ 

 لن حيدث ذكل ... -

 واثرت اعصاهبا لثقته بنفسه 



...ولو حدث فسوف  -

 امسعه

س يحدث هذا ان شاء هللا 

اكنت تود لو تسخر منه  

هبذه العباره ولكن امسكت  

لساهنا عىل الفور وقالت 

عال وقد هدها بال انف

 الاهجاد:



افعل ما حيلو كل فأ ان  -

 ذاهبه اىل الفراش 

وامسكت لساهناعن ان  

تدفع هل بتحيه املساء مفن 

السخف ان توجه هذه 

التحيه ملن مثهل وبيامن ىه 

تعرب الردهه لكنت تشعر 

متاما بوقع نظراته علهيا وهو 



يراقهبا وتشعر وك هنا تلسع 

موقع سقوطها عىل جسدها 

ا تبقى لها من قوه وبأ خر م

شدت قواهما ورفعت كتفهيا 

ىف مشوخ بغيه الا يرى انه 

 اوشكت عىل ان تهنار

 مارا.... -



واكنت الرقه الىت اندى هبا 

امسها ىه حقا القشه الىت 

قسمت ظهر البعري وىه 

ىف حاجه شديده لصوت 

حنون هيتف بأ مسها من 

صديق تطمنئ اليه بعيدا 

عن هذه الوحده القاتهل 

 تدافعت ادلموع اىل والعزهل



عينهيا لفرط ما اكنت تشعر 

به من شقاء فأ مسكهتا بلك 

عزميه فهىى ال تتحمل ان 

يراها وىه تذرف ادلمع 

امامه حىت لو اكنت هذه 

الليهل حتسب كجوهل فائزه 

 هل 

 مارا... -



اكن هذا اكرث مما تتحمهل 

فاس تدارت حنوه وعيناها 

 تقذفان الرشر :

 فلتذهب اىل اجلحمي  -

ا اكن هذا منهتىى ومل

اس تطاعهتا ولت مرسعه اىل 

الغرفه وصفقت الباب 

 وراهئا 



اكن الصمت اذلى تال ذكل 

حمطام لالعصاب وصوت 

املفتلح يتخلهل وهو يوصد 

الباب مس تغرقا وقتا اطول 

مما جيب مما ااثر قلقها 

فتوقفت ىف وسط الغرفه 

متحفزه من ان يكون اعاد  

التفكري ىف امرها موقنه انه 



دأ  ابلها الا اذا مسعت لن هي

وقع اقدامه انزال السمل 

ليدعها ىف سالم اىل 

 الصباح عىل الاقل

اس تطالت الثواىن واعصاهبا 

تزداد توترا اىل ان اوشكت  

ان تهنار وحني اوشكت ان  

ترصخ ابلضبط جاء أ خر  



صوت لصليل املفتاح معلنا 

ايصاد الباب متاما وعىل 

الرمغ من توقعها التام ذلكل 

وقعه اسوأ  مما  فقد اكن

تصورت معيدا اايها اىل 

تصور الواقع بصوره افظع 

من ايه قوه جسينه عىل يد  

غليظ القلب اذلى احقمها  



ىه والطفلني الربيئني ىف  

 حرب عداء بينه وبني صهره 

جرت قدمهيا ىف اعياء اىل 

الرسير فغاصت فيه 

والصداع قد متكن من 

رأ سها وفكها اخذ ينئ انينا 

ها متاما موجعا ورفض عقل 

ان يس تغل خلوهتا تكل ىف 



التفكري ىف وس يهل للهرب  

ومتنت لو تس تطيع اغامض 

 عينهيا 

مل تدر مارا ما اذلى ايقظها 

فزعه اهو غرابه الرسير 

علهيا ام ضوضاء غريبه ىف  

اخلارج ام ان الاحامتل 

الاكرب هو رغبهتا ىف 



اخلروج من اكبوس ال تتذكر 

منه سوى عينني ابردتني 

لهيا وصوت اجش حتملقان ا

 انمع يتدد:

اذن فأ نت مل تتىك ىل  -

 خيارا 

اهنا ما اكدت ان تس تغرق 

ىف النوم حىت وجدت  



نفسها تنتفض جالسه حتملق 

ىف بالهه اىل الغرفه 

الساحبه ىف ضوء القمر 

اخلافت املتسلل من 

 الس تائر 

اكنت عيناها ىف البدايه  

مثقلتني من النوم فمل 

ا تتعرف اىل الغرفه ومرت هب



حظه نشوه ان الامر برمته  

مل يكن الا اكبوسا لكن  

رسعان ما انقشع الومه 

وجائت احلقيقه املره تدمدم 

 ىف عقلها 

لعنه هللا عليك اي كني  -

 ويلسون 



مث التفتت تنظر اىل الساعه 

املوجوده جبوار رسيرها 

واخربهتا املضيئه اهنا 

الواحده والنصف تقريبا من 

املؤكد انه مس تغرق ىف  

م الان ؟ واصاخت النو 

السمع جيدا برهه فمل تسمع 

شيئا وخمي ظالم الغرفه  



ثقيال عىل نفسها ولكن  

ابلنس به الهيا اكن الصمت  

والظالم هام لك ما تمتناه 

لقد انعشت حلظات النوم  

ذههنا فصفا مما اكن به من 

دوار وطنني وخف امل فكها 

اىل درجه كبريه ولو اكن كني 

مس تغرقا ىف النوم فأ ن ذكل 



يعىن ان فرصه ضئيهل قد 

اتيحت لها ولن تدعها تفلت  

 من بني يدهيا 

نزلت بلك حذر عن 

الرسير وحتركت ىف هدوء 

اىل النافذه تدعو هللا ان  

يكون ظهنا ىف حمهل وان  

وهو اذلى مل  -يكون كني 



يتوقع ان جيعل من هذه 

  -الغرفه حمبسا لرهينه اثلثه 

قد نىس ان يوىل النافذه 

ومدت يدها  العنايه الاكفيه

 اىل املقبض

قاوم املقبض يدها للحظات 

وىه جتاهد حابسه انفاسها 

وحلظن ان دب اليأ س اىل  



قلهبا فتحت النافذه اىل 

اخلارج ومل تصدق مارا 

حظها فأ خذت تتطلع خارج 

النافذه مهبوته برهه مث  

بدات تس تعيد توازهنا 

الفكرى واحننت عىل حافه  

 النافذه وىه حتملق خارهجا



الك ليس ىف الامر خطأ   

الارض بعيده دلرجه دار  

لها رأ سها فتشبست حبواف 

النافذه موقنه اهنا لن تمتكن  

من حتقيق فكرهتا لكن ىه  

حمتاجه فعال اىل تنفيذها 

اليس من املؤكد ان جوليان 

قد اتصل ابلرشطه الان؟  



وبأ عتبار ما بينه وبني صهره 

من عداء الن يتجه اليه  

يس  شكه عىل الفور ؟ اول 

ال من ان ختدل اىل 

 الانتظار؟

انه ال  -ولكن جوليان قال : 

 يعمل اين يقمي كني 



كام انه عرب عن خش يه ان 

يقع اطفاهل حتت تأ ثري خاهلام 

وهو ما بدأ  يتحقق امام 

عينهيا ايكون كني مزمعا ان  

يسمم افاكر الطفلني عن 

وادلهام كام فعل مع اهمام؟ 

اهنا لن تدع هذا حيدث 



معيقا واخذت نفسا 

 واعادت التطلع اىل النافذه 

ان احلظ حليفها بال شك 

فأ ىل اليسار تمنو جشره 

لبالب وافره الاغصان 

تصل اىل هنايه املزنل 

وبأ ماكهنا ان تتعلق ىف 

اغصاهنا هابطه اىل الارض 



والنجيل اذلى يغطى موضع 

هبوطها س يحمهيا من 

السقوط لو حدث وان  

سقطت ال اهنا جيب الا 

وط اهنا تفكر ىف السق

ستتوىخ احلذر ولن تسمح  

 هبذا الاحامتل



واكن ذكل يعىن ان تتك  

الطفلني فذكل الباب 

امللعون يقف حائال بيهنام 

وبيهنا ولكن مع شيئا من 

احلظ س تجد ماكان قريبا 

تتصل من خالهل ابلرشطه 

وتعود قبل ان يدرك كني 

ذكل اكنت تضيع وقتا مثينا 



فغسارعت بقذف حذاهئا 

وىه تتسلل  خارج النافذه

حبذر خارج النافذه مث 

تس تدير واقفه عىل احلافه 

 وظهرها للخارج  

اخذت تتحرك بوصه بوصه 

ىف اجتاه الشجره متشبثه 

ابجلدران واكن من الصعب  



ان تتحمك ىف تنفسها وقد 

جف حلقها اما قلهبا فقد 

اكنت دقاته من القوه حيث 

رمغ خلو ذكل  -خشيت 

ان يوقظ كني من  -املطق 

 ثباته 

بدأ ت اصابعها تتقلص 

وقدماها العاريتان تتجمدان 



ولكهنا وصلت اخريا اىل  

الشجره وتعلقت ببعض 

اغصاهنا اتراها تتحمل 

ثقلها؟ ان علهيا ان تتحمل 

فهىى قد قطعت شوطا ال 

تس تطيع معه التاجه  

واس تجمعت لك جشاعهتا 

وامسكت ابالفرع ودفعت 



نفسها اىل اخلارج وظلت 

جه لثوان معلقه وعقلها يت

اىل الصفاء مث بدأ ت 

اصوات التكرس املفزعه وما 

لبثت بعده ان هتوى اىل 

 الارض

 

 ************ 
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تقافزت اصوات تكرس 

الاذرع والارجل وحتطم 

الضلوع او ما هو اسوأ  من 

ذكل ىف ذهن مارا وىه 

تس متع اىل متزق بلوزهتا بعد 

ان اشتبكت بأ حد الفروع 



وجسدها يتصلب ترقبا  

الالم الارتطام اذلى ال مفر 

منه ابالرض ومل حيدث 

ذكل حىت وجدت نفسها 

تتلقف بشئ دائف وقوى مث 

 رضتوضع برفق عىل الا

ولثوان معدوده اكن الشعور 

ابلفرح من القوه حىت طرد 



لك ما عداه من افاكرها مث 

مسعت صوات من ماكن ما 

ىف اعالها اكنت نربته القويه  

 قد صارت مأ لوفه لها متاما

ايهتا البلهاء اجملنونه ماذا  -

حل بك لتقوىم مبثل هذه 

 احملاوهل؟



رمبا الارتطام ابالرض افضل 

مما اكن دلهيا عىل الرمغ 

س يجلبه لها من ايذاء 

فكرت مارا ىف ذكل بتعاسه 

وعىل الاقل اهنا اكنت 

س تكون لها فرصه للفرار 

 رمغ ذكل 



ان ما حدث هو اهنا 

هبطت مبارشه بني ذراعى 

كني واجتاحت نفسها 

مشاعر من اليأ س وخيبه 

 الامل

الا تعلمني ان الشجره  -

هذه لن تتحمل وزنك؟ ايه 



خطه هروب غبيه كنىت 

 ويهنا؟تن

متكنت من اجابته بصوت 

 مرتعش: 

اكن من املفروض ان  -

 افكر ىف ذكل 

اكن عقلها قد بدأ  يصفو مع 

احنسار تأ ثري صدمه 



السقوط عىل الرمغ من 

الام لك جسمها ومل تتجرأ  

مبقابهل عيىن كني حيث 

سددت نظرها اىل قدىم 

كني املنغرزتني ىف النجيل  

النامع عىل بعد بضع 

 خطوات مهنا 



ومل يكن ذكل هرواب لقد  -

 كنت احاول الرحيل

وذعرت حني مسعت 

حضكته صوات غري متوقعا ىف 

دفئه ال يتفق مع طباع 

 القلب  اخملتطف القاىس

اذلى تعرفه فرفعت عينهيا 

حنوه برسعه فرأ ت ملعان 



عينيه ىف ضوء القمر وقال 

لها ىف نربه ثلهثا التذلذ وثلهثا 

 غيظ :

الا تكفني عن اجلدل؟ -

انظرى هل تس تطيعني 

الوقوف؟ ال ميكننا ان 

 نقىض الليل هنا

 لست ادرى احاول -



اكنت تمتىن لو تتجاهل اليد 

  املمدوده الهيا ولكن حني

ارادت الهنوض احست 

بساقهيا وك هنام من مقاش ال 

يقوى عىل محلها وعىل الرمغ  

من ذكل فقد اخذت حتاول 

بعناد اىل ان مسعته يمتمت  

ووجدت نفسها بعدها ترفع 



عن بني ذراعيه عن 

 الارض

 وصاحت به اكحملمومه:

انزلىن اس تطيع ان اتدبر   -

 امرى

 فرد بهتمك:



هذا واحض ...اخفىض  -

توقظني  صوتك فسوف

 الطفلني 

ولكن جمرد ذكر الطفلني 

اكن اكفيا الن متسك لساهنا 

لقد خذلهتام واضاعت فرصه  

غاليه للهروب وال تريد ان  

يرايها ىف وضعها ذاك قذره 



وشعثاء وحمبوسه بني 

 ذراعى كني

 وسأ لته بصوت خافت:

 هل ايقظتك؟ -

مل اكن انمئا كنت مشغوال  -

ببعض الامور مهنا اماكن 

بشئ من ذكل ان تقوىم 

 القبيل  



اذن فهو يتوقع ترصفها 

وس تكون يقظته بعد ذكل 

اشد ومن املستبعد ان تتاح 

لها فرصه اثنيه ولعنت 

نفسها ان افسدت الامور 

واختلطت مشاعرها بني 

خيبه املها وحرهجا من 

وجودها بني ذراعى كني 



فراحت تقاوم لتخلص 

نفسها من احضانه وقرعها 

 بلطف:

ك اهدىئ والا اسقطت -

 عىل الارض  

ولفحت لنفاسه ادلافئه 

خدها وحتولت مشاعرها 



جفأ ه من الغضب واحلنق 

 اىل توتر جسدى خالص 

وبسبب الظالم مل تكن  

ترى من كني سوى ش بح 

من الظالل ىف حلكه الليل  

وعىل الرمغ من تعطل 

حاسه البرص دلهيا اكنت 

بقيه حواسها ىف اوج 



نشاطها مما جعلها فائقه 

احلساس يه دلفء جسده 

وقوه ذراعيه حولها ومتانه 

عضالت صدره املستنده 

عليه والارجي املنبعث منه  

ودقات قلبه حتت صدغها  

ارتعش بداخلها شئ ما 

ولفرط ذعرها ادركته 



احساس خالص ابلذله 

..من ان تضم هبذه الصوره 

 واىل ذكل الرجل 

ما اذلى جيرى هنا؟ ان 

ه ال بد اهنا اثرت السقط

علهيا بأ كرث مما تتصور ال بد 

اهنا شوشت عقلها وان 

ذكل من تأ ثري حلظه الرعب  



حني بدأ ت الافرع تتقصف 

ال ميكن ان تكون ممتتعه  

بأ حضان كني مفن وجه 

النظر املنطقيه هذا هو أ خر 

 ما تمتناه

ولكن املنطق ابعد ما يكون 

عن تكل الاحاسيس ومل  

تس تطع اقوى جحجه من 



ن كني رجال غليظ كو

القلب مل يتورع عن 

اس تغالل الطفلني كبيدىق 

شطرجن ىف عداءه مع 

ان ختمد ومضه  -وادلهام 

من ومضات الااثره الىت 

ترسبت اىل عروقها 

وتدفقت ادلماء اىل وجنيهيا 



حىت اهنا محدت لغالهل 

الظالم الىت اكنت تلفهام ان  

جحبت عنه رده فعلها ذاك  

تفيه  بيامن هو يدفع الباب بك 

 وحيملها اىل داخل املزنل

وارقدها عىل اريكه بغرفه  

املعيشه وتراجع لينريها 

فرفعت يدها للتو امام 



وهجها ليس لتحمى عينهيا 

من النور املهبر فقط ولكن 

 لتحجب عنه لون وجنتهيا

 وسأ لها كني:

 كيف تشعرين الان؟  -

متكنت من الاجابه وقد 

 كمتت يدها صوهتا:

 انىن خبري -



احلقيقه اكنت ابعد ولكن ىف 

ما تكون عن ذكل فقد 

ادت الصدمه من تودل 

الاحساس دلهيا خمتلطه  

ابالم جسدها ادت هبا اىل 

ان يدب هبا اخلور والرجفه 

واخذت ردود الافعال جتاه 

خيبه املها ىف حماولهتا 



ذا  للهرب تعمتل ىف نفسها فا 

هبا تشعر بلسعه دموع 

جتمعت حتت جفنهيا مل 

 تذرف بعد

 

يك ىف شئ ترشبينه  ما رأ   -

؟ شااي او قهوه ؟ ام 

 تفضلني مرشواب اقوى؟



 ال بأ س ابلشاى -

اكن احلديث جمهدا ولكن  

علهيا ان تقول شيئا حىت ال 

تلفت نظره كام ان مرشواب 

دافئا قد هيدئ من روعها 

ولن تغامر بقطره من 

مرشوب كحوىل وىه ىف 

اوج مشاعرها تكل 



جفسدها لكه يشعر وك نه 

اصابه ماس كهرىب مع وخز 

كوخز الابر يشمل لك 

خليه عصبيه فهيا ورمبا 

مل مع  تقوى وتامتسك مع التأ ق

تغري مسلكه ىف فته غيابه 

لصنع الشاى الهنا اكنت 

تتوقع انفجار غضبه اذ هو 



يعاملها بأ هامتم مبحنهتا 

وعرض مساعدهتا بل لقد 

محلها اىل ادلاخل وامغضت 

عينهيا بيدها حتاول ان تطرد 

عن ذههنا تكل اذلكرى 

 املمزيه 



سأ وصل اانء الشاى  -

ابلتيار مث ابدأ  عىل الفور 

 حك بتفحص جرو

جروىح! وانزلت يدها 

برسعه وشهقت للمنظر  

اذلى وجدت نفسها عليه  

اكنت بلوزهتا ممزقه وملوثه 

ابلطني والتنوره قد 



اس تحالت اىل خرقه هملههل  

وساقها اليرسى تعاىن اثر 

احتاكك عنيف ابالرض 

فراحت قروهحا تدىم وحني 

رفعت يدهيا اىل عينهيا 

وجدت عليه ااثرالاصتدام 

 الضو الاحتاكك اب

 



حاولت ىف جخ واضطراب 

 ان تعتدل ىف جلس هتا قائهل:

 انىن... -

ولكنه دفعها بغلظه ليعيدها  

 كام اكنت وقال حبزم:

سوف اهمت هبا وكفى عن  -

 اجلدل ال ن  



فردت عليه معتضه بال 

 تفكري:

ولكن ال بد ان ابدل  -

 تنورىت

اهنا مل تكن لتتحمل ان 

تلمسها يده الس امي وان هذه 

تزال حيه  املشاعر ال

بداخلها جاعهل اايها ىف 



احلاهل املرعبه من 

الاستسالم واحلساس يه 

جتاهه خاصه وقد صفا 

ذههنا وتذكر مبا نعته به 

جوليان من كونه زير نساء 

 يبدل امرأ ه لك اس بوع 

اكن قد بدأ  يتجه اىل املطبخ 

فاس تدار اىل عبارهتا بعنف 



وتالقت اعيهنام ىف حلظه 

مصت طويهل جعلت رجفه 

نتباه تدب ىف اوصالها الا

فتقف لها شعريات مؤخر  

عنقها انتباها اىل حقيقه ال 

 حتتاج اىل لكامت تنئب عهنا

رابه! انه حيس نفس 

الاحاسيس ان احاسيسها 



املتوقده حلظه ان اكنت 

محموهل بني ذراعيه قد 

انتقلت اليه بصوره ما 

فتغريت نظره الكمهنام حنو 

الاخر تغريا ال سبيل من  

تاىل عوده الامور حموه وابل 

بيهنام اىل جمراها الاول 

صارت رضاب من احملال لقد 



اكن ذكل واحضا من اللحظه  

الىت وقعت عيناها عليه  

حني دخال املزنل فعىل 

الرمغ من معرفهتا هل 

ولسمعته وعىل الرمغ من 

تردادها بأ هنا حتتقره ومتقته 

الس تغالهل الطفلني الا اهنا 

مل تر فيه الا رجال جذااب 



فع قلهبا للوجيب بعنف يد

مما جعلها متأ كده من انه 

يصل اىل مسامعه فينبئه  

عن رد فعلها اذلى يفضحه 

تورد وجنتهيا واضطراب 

 انفاسها

 وقال اخريا:

 س يكون كل ذكل -



وجائت لكامته بطيئه 

 وغليظه الصوت  

وهبطت عيناه لمتسح 

جسدها املمدد عىل 

الاريكه وعىل الرمغ من 

النقطاع ارتياح مارا املبدىئ 

ذكل االتصال الثقيل عىل 

نفسها فقد شعرت جبفاف 



مؤمل ىف حلقها وعيناه 

املتفحصتان تزنلقان ممتهلتني 

عىل تفاصيل جسدها قبل 

ان تعودا اىل وهجها وعيناه 

اشد قتامه عن ذى قبل 

 يشع مهنام شئ من اللهب 



انىن اشك ىف الواقع ان  -

دليك اى شئ يعترب مقبوال 

 لالرتداء 

 يس دلى غريها ولكن ل  -

اكن الامر لكه كام لو اكن 

فيلام مت اخراجه ابلتصوير 

البطئ لقد اس متتعت اىل 

لكامته وردت علهيا ولكن  



عقلها اكن ال يس تطيع 

التفكري والتكزي كام جيب 

وال يس تطيع التفكري ابعد 

عن اللحظه الىت فهيا ... 

وبدت وك ن عاملها قد 

انمكش حىت صار مركزا 

الشديده  عىل تكل العينني 

الزرقه وذكل الفم القوى... 



مف مل تره قاس يا عىل 

الاطالق شفته السفىل 

اكرث اكتنازا عام اكنت تراها 

من قبل واكرث رقه وامتاعا 

للحس من النوع اذلى تمتىن 

ان تلمسه وان حتس برقته  

عىل اطراف اصابعها وعىل 

 شفتهيا..



انتهبت اىل حركه جفائيه 

مهنا وذعرت ان وجدت  

قد رفعت يدها عن نفسها 

غري وعى وقد اوشكت ان  

تفعل ما خطر عىل ابلها 

فأ رسعت لتحول تكل 

احلركه الالاراديه اىل مسح 

تنورهتا املمزقه مث متنت عىل  



الفور لو اهنا مل تفعل تكل 

احلركه حني وجدت عينيه  

 تتبعان حركهتا املضطربه

قالت متلعمثه وقد قيد 

لساهنا حىت عاد اس تخراج 

 امرا شاقا: اللكامت منه



هل..هل دليك رداء  -

مزنىل او شئ ميكنىن  

 ارتدائه؟

هز كتفيه خبفه كام لو اكن 

يستجع تفكريه من ماكن  

 بعيد وقال:

 اعتقد ان بأ ماكىن ذكل  -



مث اجته عىل الفور كرجل 

يريد ان يرغب ىف الفرار 

من موقف قد خرج من 

 س يطرته 

فكرت وادلواريمتلكها ان  

كيف هذا ابلضبط هو حالها 

حدث لها ذكل؟ كيف 

نسيت اى نوع من الرجال 



هو؟ كيف ازاح رد فعلها  

اجلسدى لك ما تعرفه عنه  

 عن عقلها؟

 

لعنت ذكل الصنف من 

الرجال اولئك اذلين ال 

حيملون للمرأ ه تقديرا 

ويتخذون مهنا ملهاه يلهون  



هبا قليال مث يلقون هبا ين 

ميلوهنا وقد تعامل كني مع 

الطفلني بنفس الطريقه حني  

اس تغلهام بطريقه ااننيه دون 

مراعاه ملشاعرهام فهل تنىس 

ذكل بسهوهل؟ من اجل  

عينني زرقاوين ومف مغر 



وجسد رش يق متني 

 البنيان؟ 

ال ! علهيا ان تتحمك ىف 

نفسها وال تفكر الا ىف 

الهروب وان تثبت عىل  

هذه الفكره ابذلات وتطرد 

عن ذههنا ماعدا ذكل من 



افاكر والا وجدت نفسها 

 ىف خضم معيق 

 لقد هجزت كل امحلام -

افزعها ظهوره املفاجئ ىف 

املمىش فانتفضت بال وعى 

أ مله وتقلصت عضالهتا املت

وقبضت بأ س ناهنا عىل 



شفهتا السفىل متنع انه اكدت 

 ان تفلت مهنا  

ان هذا ىف رأ ىي افضل  -

وس يهل لتنظيف تكل 

السحجات وحىت ال تكون 

مبثل هذا التصلب ىف  

 الصباح



اكنت العينان الزرقاوان 

خاليتان من اى تعبري لكهنا 

اكنت تدرك متاما انه يتحمك 

ىف نفسه بصعوبه مقدرا انه 

امل مع جروهحا لو تع

بنفسه فس يحدث ماال حيمد 

عقباه اتراه ايضا يتحاىش 

 الاقتاب مهنا؟ 



لقد تركت كل رداء مزنىل  -

ىف امحلام اتريدين شيئا 

أ خر؟ هل اعاونك عىل 

 الصعود؟

 ال وشكرا -

جاء ردها فظا ورفعت 

رأ سها حتاول ان يكون 

نزولها من فوق الاريكه 



ابقىص قدر من اليرس فلو 

عاوهنا عىل الصعود سوف 

يلمسها وهذا مل تكن 

مس تعده لتحمهل ولك 

حواسها متيقظه ملنظره 

وصوته وجسدها ال يزال 

يشعر بذراعيه وهام حتمالهنا 

 اىل دال املزنل 



وحتركت متصلبه جتاه السمل 

ش يه متاما ان تلمسه  متحا

وىه متر جبواره وتدعو ان 

يأ خذ ذكل عىل مراعات 

جلروهحا واكن صعودها 

للسمل امرا شاقا وزاد من 

مشقته وقوفه ىف الصاهل 

يراقب لك حركه مهنا حىت 



اضطرت اىل التوقف 

 والالتفات اليه قائهل حبده:

ليس من داع الن تقلق  -

فلن اقفز من النافذه مره 

 اخرى 

وت ادلائف املزجع وعاد الص

 يتدد ضاحاك:



امتىن ذكل من لك قلىب  -

فتكفيىن معليه انقاذ دراميه  

هذه الليهل ولكنك 

تس تطيعى عىل ايه حال 

بعد ان اخذت  

الاحتياطات الالزمه واان 

 بغرفه النوم 



وحني وصلت اخريا اىل 

امحلام واغلقت الباب علهيا  

اخذت تستجع اى الرجال  

 هو كني ؟ وملاذا ىه معه

ىف هذا املاكن من البدايه  

رمبا يكون مسه نفس اذلى 

مسها ففزعت هل ولكن ذكل  

مل يكن هل اثر عىل عقهل 



ادلقيق التفكري اذلى خطط 

بلك غلظه قلب للك خطوه 

هبا حىت الهنايه مبا حيبط اى 

حماوهل لها للهروب وعلهيا  

الا تنىس ذكل ىف اى مره 

اتليه تهتددها مشاعرها 

 ابالفالت مهنا



تدارت اىل املرأ ه واس  

فاطلقت صيحه فزع حني 

وقع برصها عىل صورهتا فهيا 

لقد اكنت تعمل اهنا ىف حاهل 

يرىث لها ولكن مل تدرك اىل 

اى مدى اكن احد مكهيا 

ممزق ماكن خياطته ولك 



الازرار منفصهل عن امكنهتا  

 اكشفه عن ثنااي صدرها

اش تعل وهجها امحرارا حني 

تذكرت كيف اكن كني 

ا خفلعت عهنا يتطلع الهي

بلوزهتا حبركه عنيفه والقت  

هبا ىف تقزز ورسعان ما 

تبعهتا بقه قطع مالبسها 



وك هنا بذكل تزحي عن عقلها 

ذكرى العينني الزرقاوين 

 اللتني اكنتا تلهتامن جسدها

وبعد اللسعه الاوىل للامء 

عىل جسدها امللئ ابجلروح 

بدأ  دفء امحلام هيدئ من  

أ مل جسدها فاخذت 

وعقلها يفرغ ما تستىخ 



فيه اىل ان اصبح خواء متاما 

وحني توىل عهنا توتر قرب 

كني مهنا بدأ  الاهجاد يمتكل 

لك عضهل من جسدها 

ووجدت ذلكل تفيرسا 

بسبب فعلها الامحق اذلى 

بدر مهنا سابقا مفا حل هبا 

من هول الصدمه قد حال 



بني عقلها والتفكري املنطقى 

وحيامن عادت اىل صورهتا 

ه منذ دقائق مضت ىف املرأ  

وشعرها الامحر ينسدل 

انعام ىف فوىض عىل كتفهيا 

ووجنتاها قد دب فهيام 

بريق غري متوقع وىف عينهيا 

العسليتني وميض اقرب اىل 



الاستثاره رفضت لعقلها  

السامح لها ىف التفكري ىف 

ذكل مصممه عىل ان 

الاهجاد هو السبب ىف  

مسلكها ذاك غري حممتهل ان  

 هجاد يكون فكره غري الا

هل س تظلني طوال  -

 الليل؟ 



اخرهجا صوته الواحض عن 

حاهل الاستخاء الىت راحت  

فهيا فاقشعر بدهنا وىه 

تعود اىل دنيا الواقع مره 

اخرى متوتره الاعصاب 

وقالت بصوت خرج من 

 حلقها اجش ومضطراب :

 انزهل ىف دقيقه -



اكن كني حترك ىف مصت مل  

تسمع بسببه وقع قدميه عىل  

عىل الرمغ من الباب  السمل و 

الفاص بيهنام فقد شعرت 

بضعف خميف حياهل 

وواعيه بتكزي عىل جسدها 

العارى وىه تتجه حنو 

املنشفه لتجففه ، ما اذلى 



س يفعهل اذا مل خترج رسيعا 

كام يريد؟ ورست رعده ىف 

اوصالها وىه تتصور مقدرته 

عىل اقتحام الباب وجرها 

خارج امحلام فأ رسعت ىف 

واضاعت جتفيف بدهنا 

حركهتا املتعجهل بقااي السالم 



اذلى اكنت قد متكنت من  

 الوصول اليه  

واس تلزم خروهجا ورجوعها 

اىل غرفه املعيشه ومواهجته 

لك ذره جشاعه فهيا وروب 

امحلام اذلى تركته يلف 

جسدها متاما ولكن النه 

اكن ملاك لكني اكن مقاسه 



اكرب مهنا بكثري مما تسبب 

شف ىف جتعدات ال تفتأ  تك 

 ِِ عام حتته من جسد عاِر

متاما فهىى قد شطفت ابملاء 

لك مالبسها ادلاخليه  

وتركهتا لتجف عىل حامهل  

املناشف فهىى تريدها جافه 

ىف الصباح ماذا ستتدى 



فوقها ومالبسها ىف حاهل ال 

تفكر معها ادىن تفكري ىف 

 وضعها عىل جسدها 

اكن كني قد اشعل انر 

املدفأ ه اثناء غياهبا فاكنت 

رم مرحبه هبا منضده تضط

لوازم الشاى تمكل املنظر 

املوىح ابدلفء والراحه  



ادركت مارا ذكل وىه 

تمتثل الفرق بني احلقيقه 

 والزيف 

 هيا اجلىس  -

اكنت لهجته قاطعه وشعرت 

مارا بأ رتياح اكرث وهو يركز 

برصه ىف النار بدال مهنا 

عقهل مشغول بال شك ىف 



اش ياء اخرى ولكن هذا  

ما حتول   الارتياح رسعان

اىل وخزت من اليأ س ان  

تراه وقد ااثر فهيا ما ااثر 

من املشاعر ...مشغوال عهنا 

لكيا واخذت تمل الروب  

حول جسمها لزتيد من 

احاكمه واختذت جملسا عىل 



مقعد ابعد ما يكون عنه 

واعصاهبا ابعد ما تكون عن 

 الاستخاء

رحبت بكوب الشاى اذلى 

انولها اايه واخذت ترشف 

وب الساخن ىف من املرش 

امتنان مقرره الا تبدأ  ىه 

ىف احلديث فليس دلهيا ما 



تقوهل ال شئ عىل اقل 

تقدير بس يده ولتسقط 

اللعنات عىل رأ سها اذا 

 بدأ ت حبديث همذاب معه

اس متر تصمميها طوال رشب 

الكوب الاول ولكن وىه 

ترفع الاانء لتصب كواب اثنيا 

اكن مصت جليسها الطويل 



قد اصبح املغرق ىف التفكري 

مزجعا بصوره تفوق احامتلها  

فوضعت الاانء بعنف عىل 

 املنضده وابدرته ابلسؤال:

مك من الوقت س متسكنا -

 هبذا املاكن؟

وتصورت خالل فته انه مل 

يسمعها مركزا تفكريه ىف 



نقطه عىل النار والعبوس 

ابِد عىل وهجه مث اس تدار 

لها ببطء واهزتت كتفيه ىف  

 ال مبااله: 

 بقدر ما يتطلب الامر   -

بقدر ما يتطلب اى امر؟   -

ما اذلى تنشده ابلضبط؟ 

اىه مسأ هل فديه ام ماذا؟ 



هل اتصلت مبست سكوت 

 لتعلمه مبا حدث 

واعتاها الاضطراب 

للطريقه الىت ضيق عينيه  

هنا قالت شيئا ااثر احلريه وك  

ىف نفسه ولكن رغبهتا ىف 

معرفه اين مه تغلبت عىل  

 هذا الاضطراب



 حس نا هل اتصلت به؟ -

 ليس بعد -

واكن رده خاليا من املشاعر 

 مكثل عينيه الباردتني 

ومل ال؟ امل يكفك ان  -

اختطفت ودليه اتراك اايه ىف 

عذاب عدم معرفه ما حل 

هبام؟ ان مبقدورى ان  



ور مدى الايالم اذلى اتص

 يمتلكه لـ....

وتوقفت اللكامت ىف حلقها  

عندما ومض شئ خطري ىف  

عينيه ويسأ لها بلهجه 

 جهوميه:

احقا؟ احقا مبقدورك  -

تصور هذا الشعور؟ انك 



ال تعرفييني نصفه اي س يدىت 

سوف اتصل بسكوت 

عندما يكون مناس با ىل 

وليس قبل ذكل واىل ان 

حيل ذكل فليكتو هو 

 همبشاعر 

التوت شفتاه وهو يؤكد 

 لكامته بسخريه مريره :



ولن اقرص عليه هذا  -

 الوقت اثنيه واحده

اكدت مشاعر الرعب 

املمزتجه ابلرعب ختنقها 

وىه ترى ذكل الغضب 

الامعى يرتسم عىل وهجه 

هذا هو الوجه احلقيقى 

لكني ويلسون الرجل اذلى  



اكن جوليان عازما عىل الا 

يدعه يقتب من ودليه وىه 

تعمل الان ملاذا اكن هذا  

 العزم منه  

لقد اكن من الصعب علهيا  

طوال اليوم السابق ان 

تتصوره عىل الصوره الىت 

وصفها هبا جوليان وىه 



تراقب معاملته الرقيقه  

احلازمه لالطفال ولكن  

الان كشف عن طبيعته  

احلقه وقد جائت متطابقه 

متاما مع تكل الصوره 

الكرهيه الىت تصوره هبا 

 ن جوليا



اى حيوان انت ؟ كيف  -

تكون هبذه الالمبااله ازاء 

معاانة انسان أ خر؟ لست  

اتصور انساان هبذه 

 القسوه...

 معاانه؟ -



وس ببت حضكته القاس يه 

صدمه اخرس هتا وكرر 

 مهتكام:

معاانه ؟ كام قلت اي  -

س يدىت انت ال تدركني 

 نصف احلقيقه 

اذن خفربىن انىن عىل  -

يقني انك ال متكل مربرا 



لترصفك اذا اكن دليك 

شيئا ما فأ خربىن عن 

 السبب... 

وتوقفت عىل الفور حني 

هوى بقدحه عىل املنضدده 

وانمكشت ىف مقعدها وهو 

هيب عىل قدميه ليقف 



اماهما شاخما مكفهر الوجه  

 مثريا الرعب ىف اوصالها 

امسعى اي س يدىت لست   -

مطالبا بتفسري اى شئ كل 

فانت ابلنس به لـ جوليان 

ك لسانه مث دفع ...وامس

بيده خالل شعره الكث مث 

 اس تطرد هادئا:



انظرى هذا امر بيىن وبني  -

 جوليان فكوىن خارجه

انتفضت واقفه لتقطع عليه  

مزيه الشموخ اذلى جعلها 

تشعر ابلتضاؤل امامه 

 وصاحت ىف وهجه:



كيف اظل خارجه وقد  -

احقمتىن ىف هذا الامر من  

 حلظه ان اتيت ىب اىل هنا؟

 فعلت ذكللقد  -

وشعرت ابالرتياح وقد راح 

العنف عن صوته اتراك اايه 

 كئيبا خاليا من الانفعال :



ولكن ال يعمل سوى هللا  -

ملاذا فقد اكن ذكل تعقيدا ال 

ادرى ان كنت قادرا عىل  

مواهجته اكن من الافضل 

 لو تركتك حيث كنت 

وصعدت عيناه اىل وهجها 

داكنه ومكتئبه تتفحصه 

ركزي بلك مالحمه ىف ت 



غريب كام لو اكن يريد ان  

حيفر لك تفاصيهل ىف ذاكرته  

 اىل الابد

واس تطرد مكن اكن حيدث  

 نفسه:

 اكن من الافضل بكثري  -

ما اذلى يدور ىف ذهنه ؟ 

ما اذلى اكن س يدبره 



وتسبب وجودها ىف 

 اعاقته؟لقد قال:

 انت ابلنس به جلوليان ... -

ابلنس به هل ماذا؟ صديقته 

هل يظن اهنا ابلنس به 

جلوليان اكرث من مس تخدمه 

دليه؟ وان اكن ذكل فهل 

يظن ان احقاهما ىف خمططه  



الانتقاىم سزييد من ايالم 

 صهره؟

وما اذلى دفعك اىل  -

 احضارى هنا؟ 

وعىل الرمغ مهنا انبأ  

اضطراب صوهتا عام 

يتقاذف عقلها من افاكر 

 متضاربه 



 تفعل ىب؟وماذا س   -

رماها بنظره متفحصه ابرده 

ااثرت ىف عقلها منظر  

حيوان مفتس حارص 

فريس ته فتقلصت امعاؤها 

ملاذا سأ لته هذا السؤال 

اتريد حقا ان تعرف 

الاجابه؟ اهنا مل تشعر ىف 



حياهتا مبثل هذه الوحشه 

والتخاذل وىه واقعه ىف 

رشك خملوق اثبت انه جمرد 

من الاحاسيس وهو اذلى 

ىف املرأ ه الا شيئا ال يرى 

 خلق ملتعته 

هذا امر يعمتد عليك قبل   -

ذا ما هتذبت ىف  لك شئ فا 



ترصفاتك فلن يصيبك اذا 

لكن اذا ما حاولت شيئا  

من الاعيبك اذلكيه كام 

 حدث الليهل.. 

ومل يمكل عبارته ومل تكن  

حباجه اىل سامع هنايهتا وما 

حتمهل من هتديد فلن تتصور 

بطشه اذا ما عرضت 



للخطر مره اخرى خمططه 

وشعرت جبفاف ىف مفها من  

فرط الرهبه حىت اهنا 

 راحت تبتلع ريقه لتطبه  

انك تتوقع ان اجلس   -

مكتوفه اليدين امام ما 

 تفعهل؟



وعاد يسدد لها نظره من 

نظراته الفوالذيه الىت  

يقشعر لها بدهنا وتثري 

العجب ىف نفسها كيف 

حدث ورأ ته ذات مره 

 جذااب؟

تكذبه وقال بصوت انمع 

مالمح وهجه القاس يه 



والوعيد اذلى يشع من 

 عينيه : 

اتوقع ان تلجأ ى للتعقل   -

لقد خططت لهذا من وقت 

طويل ولن اتسامح ىف اى  

فشل تسببه امرأ ه ال 

تتحمل ان تبتعد عن حياهتا 

 املرفهه عده اايم قليهل 



وجعلت نربه الاذدراء املرير  

ىف صوته ؛ مارا تعيد 

التفكري فامي عساها ان 

تكون دوافع هذا الرجل لو 

اكن راقهبا جيدا لعمل الكثري  

عن الواكهل الىت تديرها وان 

اابها هو من قدم رأ س 

املال لها وان ما تبذهل فهيا 



من كد وكفاح جيعل حياهتا 

 ابعد ما تكون عن الرفاهيه  

ايكون هذا ما يضمره جتاه 

جوليان؟ اىه غريه محقاء 

ضد لك ما ميكل ماال وهو 

نه جوليان الشئ  ما ميكل م 

الكثري ؟ ان هذا املزنل 

الصغري اذلى ال يضاىه 



مزنل جوليان املنيف اكن 

مرحيا مبا فيه الكفايه 

ولكن... هل هو مكل 

 لكني؟ 

وذلا من الافضل ان  -

تضعى ىف رأ سك امجليل 

هذا انه ما من انسان او 

شئ حيول بيىن وبني اجناز 



هذا الامر وامامنا طريقان 

وهو  للتعامل طريق سهل

ان تدرىك انه ال حيهل كل 

ىف الفرار وعليك ان 

تتأ قلمى مع هذا الوضع واذا 

ما ابتعدت عن ااثره 

املشألك اماىم فأ عدك بأ ال 

 يصيبك شئ



 ومهست بصوت خافت:

 والطريق الثاىن؟ -

وعىل الرمغ من انه مل يكن  

يزيد الا مهسه فقد ادركه 

كني وتقلصت شفتاه ىف 

 تكل الابتسامه الكرهيه 

ست مضطرا للخوض ل  -

ىف التفاصيل اس مترى ىف 



ذكل الغباء وستين بنفسك 

ولكىن أ مل بلك اخالص 

 الا تضطريىن ذلكل

وتغري مزاجه بصوره مفاجئه 

صدمت لها فتحول صوته 

اىل رقه ااثرت حريهتا 

حفملقت اليه اكملأ خوذه 



واصابع يده متس خدها وهو 

 يقول:

ال داعى الن تكون  -

 الامور هكذا 

را نفسا معيقا واخذت ما

وجسدها مييل جتاهه 

 اس تجابه لصوته الساحر



ولكن رسعان ما دوى 

صوت جوليان ىف ذههنا 

وصفعت احلقيقه وهجها 

اكملاء املثلج فانقشعت حلظه 

النشوه عهنا وتراجعت 

برأ سها اىل الوراء ىف حركه 

عنيفه بعيد عن يده 

املداعبه خلدها وتراجعت 



ىه عده خطوات لىك  

 تكون مبنأ ى عنه 

ال تلمس ىن ! احتفظ  -

بيدك لنفسك قد تكون كل 

اليد العليا الان وسوف 

اطيعك حيث ال خيار 

اماىم ولكن ذكل ال يعطيك 

احلق ىف ان تلمس ىن ولو 



كررت ذكل فتأ كد انك 

 ستندم

وشعرت بلحظه زهو ان 

رأ ت جهمهتا قد اربكته حلظيا  

عىل الاقل فأ نزل يده اىل 

جانبه وراح يراقهبا مركزا 

لعينني المعىت الزرقه  هاتني ا

عىل وهجها كام لو اكن حياول 



ان يقرأ  ان اكنت جاده ىف 

قولها، لقد اكن جوليان حمقا 

اذن فامي قاهل ؟ فهو يتصور 

ان اى امرأ ه واقعه ال حماهل 

 حتت تأ ثري حسره

حس نا اذن ىه س تقنعه اهنا 

تعىن لك لكمه مما قالهتا ولو 

بذكل ذلكل لك قوهتا 



وعقدت العزم عىل ذكل 

عىل الرمغ مما ااثرته ملسه 

اصابعه من ذكرايت املتعه  

الىت احست هبا بني ذراعيه 

وىه هتدد ان تعصف 

بامتلكها لنفسها فقد اكنت 

تكل اللمسه عىل خفهتا 

مثريه ملا يامتثل أ الف 



شات الىت هتفهف الفرا

 بأ جنحهتا داخل نفسها

اذا كنت تقصدين ذكل  -

 حقا...

بلك اللعنه اقصد اتتصور  -

اىن اطيق ملسه يدك؟ انىن 

حىت ال اطيق اقتابك مىن 

 ... خش يه ان تلوثىن 



رقعت يدها عىل غري وعى 

لتدعك ماكن ملس ته عىل 

عىل خدها كام لو اكنت 

تزيل الاثر اذلى تركته 

كن تنكر ان  عليه ولكن مل ت

هذه احلركه اكنت تعبريا عن  

تقززها من نفسها اهنا مل 

تدفع بيده عىل الفور اهنا 



تعرف من يكون هذا 

الرجل وقد حىك لها  

جوليان عام صنعه مع غريها 

من النساء ومع ذكل فقد 

ختاذلت امامه حلظات 

ودفعها هذا الشعور اىل ان 

تزيد من قوه دعكها خلدها 

البدىن ما  وك هنا تعادل ابالمل 



تشعر به من اضطراب 

 بداخلها 

خطا كني جتاهها خطوه 

جتاهها اكنت اكفيه الن 

 تتاجع محملقه اليه ىف حتد  

ابتعد عىن اايك ان تقتب   -

 مىن 



وشعرت بشئ من الامن  

 ونصف الغرفه يفصل بيهنام 

ىف املس تقبل س يكون  -

هذا اقل بعد اود ان اراه 

 بيىن وبينك

وعادت ابتسامته الكرهيه  

تطفو عىل وهجه ووميض 



السخريه من عينيه يلهب  

 مشاعرها :

اليس هذا قول عن  -

النساء املمتنعات ؟ اما ان 

اكون بعيدا عنك فأ عتقد انه 

امر صعب التحقيق اي 

مجيلىت بسبب ارصارى ان  

 نتشارك غرفه النوم



لتحميل مزيد من الرواايت  

احلرصية زوروا موقع مكتبة 

 ية روا
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 سوف...... -

وهتدد عقل مارا ابالنفجار 

فنسيت لك شئ عن 

خطوره موقفها وقرارها ان 

ختادع كني ابلتظاهر 

ابلهدوء والاس تاكنه هل 

ورصخت ىف وهجه بغضب 

 اهوج:



اىل اجلحمي لو فعلت !   -

نفسه انىن افضل الش يطان 

 عىل ان اشاركك غرفه النوم  

ومل يكن هناك فرق ىف  

حلظهتا فقد بدا لها كني 

ويلسون الش يطان جمسدا 

وعىل وهجه تكل الابتسامه 

 الكرهيه املزهوه الرشيره



اخىش الا يكون امامك  -

 جمال للخيار

واكن صوته منطقيا بصوره 

تثري الاعصاب كام لو اكن 

حياول ان يرشح حقيقه 

 متخلف عقليا بدهييه لطفل 



فكام تعلمني ال توجد  -

سوى غرفه نوم واحده عدا 

 الىت يس تعملها ابتريك وبيىت

ولكنك قلت انك  -

 ستس تعمل اريكه النوم

نعم ولكن ذكل اكن قبل  -

حركتك الهبلوانيه ولن 

اجازف كل ابلسامح كل 



بتكراره وابلتأ كيد لن امسح  

كل ابملبيت بدون مراقبه 

انك مسؤوليه اي س يدىت 

هذه ىه الطريقه الوحيده و 

للتأ كد من ترصفاتك 

واحذرك ان نوىم خفيف 

 للغايه 



وتوقف مركزا عينيه  

الزرقاوين عىل وهجها ولقد 

اكن واحضا انتظار تعليقا 

مهنا ولكن مارا مل يكن دلهيا 

شيئا تقوهل مفاذا تقول؟ اهنا 

لن جتد ثغره ىف منطقه ومع 

ذكل فهىى ال ميكهنا ان 



تسايره فيه ولكن هل اماهما 

 جماال لالختيار؟

واس تطرد كني معتربا 

 السكوت عالمه الرضا:

اعه الان الثالثه وان والس -

كنت ال اعمل شيئا عن 

حالتك الا انىن ىف حاجه  



ماسه اىل النوم واقتح ان 

 نصعد معا

 الك ! -

ومل يكن من فائده فاملنطق 

ىف جانبه ابلتأ كيد اهنا لن 

حتاول الفرار مره اخرى 

ولكن من الوهجه العاطفيه  

ال ميكهنا ان تقبل اقتاحه  



ورفعت رأ سها ىف حتد 

 متقداتن:وعيناها 

لن افعل ذكل ولن حتملىن   -

 عليه قرسا 

حس نا اذا اكنت هذه  -

 الطريقه الىت تريديهنا

واخذهتا رقه صوته عىل غره 

فتجمدت حلظه مل تكن  



مس تعده ىف خاللها حلركته  

املفاجئه وهو يقتب مهنا 

وحييط جسدها بذراعيه مث  

 يرفعها عن الارض:

 انزلىن  -

وقاومت برشاسه واليأ س 

مطيحه بيدهيا وىه يمتلكها 



تكيل هل الرضابت بلك  

 قوهتا 

وهتف هبا بني اس نانه وهو 

يضع يدا عىل مفها حامال 

 اايها ابليد الاخرى:

اسكىت عليك اللعنه ! لقد  -

طلبت ذكل اي س يدىت 

واكن امامك فرصه اخذ  



الامر هبدوء ولكنك مل 

 تأ خذهيا 

وعىل الرمغ من اذلعر اذلى 

هنا مل تفتأ   دب فهيا فا 

ه مل تس تطع لها مالحظ

تفسريًا احس هتا من خشونه 

صوته انه اكره للك هذا  



كشأ هنا متاما ومل تس تطع 

 تصديق نفسها

الك الميكن ان يكون هذا 

اخلاطر حقيقيا فالطريقه الىت  

يس تغل هبا الطفلني ضد 

وادلهام ال جتعل بأ ماكهنا ان  

تتسبب اليه ايه اخالق 

ميكن ان تصورها هل 



وحاولت عىل سبيل 

الاختبار ان حترر نفسها 

منه فأ ش تدت قبضته علهيا 

بصوره جعلت شهقه تفر 

من خالل اليد الىت تطبق 

 عىل مفها 

 انىن احذرك.. -



ومل يكن صوته يمن عن اى  

تردد البد وان خشونه 

صوته مل تكن الا وهام 

ختيلته لشده حاجهتا اىل 

شئ حيمل لها قدرا من 

التعاطف تسمعه من احد  

 ... من اى انسان



ميكنك ان تقررى ان   -

تأ خذى الامور هبدوء 

وس يجعل الامر ايرس 

للكينا ... او تس مترى ىف 

الرصاع وتتحمىل العواقب 

وىف اى من احلالتني فأ نت 

صاعده معى واذا ما صدر 

منك صوت يوقظ الاطفال 



فلست مسؤوال عن 

 ترصىف ازاء ذكل

وعند هذا احلد فرت مهنا 

رغبه ىف املقاومه لقد نسيت 

وابتريك والان ال بيىت 

يشغل تفكريها سوى حالهتام 

لو استيقظا ووجدا كني 

يعاملها هبذه الصوره العنيفه 



وما س يحل هبام من رعب 

وبقدر كراهيهتا لكني فقد 

وجدت نفسها مضطره اىل 

انه عاجل الامور اىل تكل 

اللحظه مبا ال يثري ىف 

نفس هيام ايه مشاعر سيئه  

وىه نقطه االتفاق بيهنا 

ىل الاقل ومن مث وبينه ع



فقد سكنت حركهتا عىل 

الرمغ مما حيتاهجا من غضب  

 وهو يصعد هبا 

ووجدت ىف لك هذا شيئا 

واحدًا عىل الاقل فيه عزاء 

لها فقد اكنت لك مشاعرها 

متجهه اىل الرغبه ىف 

التخلص منه وهو ما يثبت 



لها ان املشاعر الىت 

اجتاحهتا سابقا اكنت نتيجه 

 للسقطه الىت سقطهتا

هذا السبب اهزتت  ول 

مشاعرها بعنف وىه غري 

حني انزلها ىف غري   -مصدقه 

ملا  -اهامتم عىل الرسير 

شعرت من بروده البتعاد 



جسده عن جسدها 

ولشعور الاىس والوحشه 

 الىت حلت هبا حلظهتا

وانربت تعلل بأ ن جو الغرفه 

ابرد دون غريه فليس 

ابلغرفه اى تدفئه وليس  

عىل جسدها سوى روب 

وشهقت ذعرا حني امحلام 



تذكرت ذكل مفدت يدها 

اىل فتحه ثوهبا العليا لتضمها  

علهيا حىت ابيضت 

سالمياهتا من شده قبضهتا 

 عليه وحاولت ان تتلكم:

 انىن... -

ولكن اللكامت جتمدت عىل  

شفتهيا حني تغري وهجه من 



التذلذ بأ رتباكها اىل عبوس 

 وقلق:

 انك ال تلبسني خامتا؟ -

مفاجأ ه  خامتا؟ اكنت الفكره

حىت ان عقلها شل عن 

التفكري فته افاقت بعدها 

عىل فكره بعثت الارتياح 

ىف نفسها وىه تراه مركزا 



برصه عىل يدها مل تكن  

تدرى ىف الواقع ملاذا تلبس  

خامتا وذكل ال هيمها الان  

مفهام اكن احنالهل فالبد انه 

حيتم ارتباطها بشخص أ خر 

وعلهيا ان تقنعه بوجود هذا 

 الشخص

 قالت بعد هجد:و 



انىن وخطيىب ال حنتاج  -

اىل رموز شلكيه لنثبت  

حبنا فهو اقوى من ان نعرب 

 عنه مبثل هذه الامور 

وامتل  قلهبا ابلرسور ان 

خرج واثقا حاسام واكن 

وهجه قد وصل اىل اكرب 

قدر من الرصامه تتخيلها مث  



حتول اىل برود متباعد وك نه  

قد من جرانيت واس تدار 

الب ذى  ليتجه اىل دو

ادراج وفتح احدها مث 

اس تدار ممساك بيجاما زرقاء 

 اللون  



اليك هذه ... قد تكون  -

كبريه املقاس ابلنس به اليك 

 ولكن... 

 واندفعت متلعمثه: 

 وماذا عنك؟ -

ومل تكن تفهم ترصفه وال 

تدرى ان اكنت كذبهتا قد 



اتت ابالثر اذلى تنشده ام 

 ال

واستخت رصامه وهجه 

لو اكن وزم شفتيه كام 

 يكبت ابتسامه:

اهنا هديه من اىم ابركها  -

هللا فهىى ترص عىل انه اذا 

ما كنت مرصا عىل ان 



تعيش ىف مزنال صغريا حتت 

التجديد فال بد ىل من شئ 

 يدفئىن 

وافت ثغره عن ابتسامه 

ساحره وكررت زائغه الفكر  

جماهده ان تتجاهل اثر 

 ابتسامته:

 امك....؟ -



ًا هذا ان ىف الامر خطأً ابلغ

الرجل البارد الاحساس 

يتلكم عن امه هبذا ادلفء 

واحلنان ؟ واختفت 

الابتسامه برسعه والتوت  

شفتاه للصوره الىت ختاف 

 مهنا مارا 



حىت الاوغاد من الناس  -

 هلم اهمات 

 ابلتأ كيد مل اقصد...  -

وجعزت ان تصوغ عباره 

متابطه وقد اهجد عقلها ىف 

حماولته ان يتكيف مع هذه 

سهل املتتابعه من السل 

الامزجه الىت بدأ  كني علهيا 



واجربت نفسها عىل 

الاعتاف بأ هنا ال تعرف 

شيئا عىل هذا الرجل عدا  

ما علمته من جوليان 

سكوت الرجل اذلى 

بأ عتافه يكره صهره بقدر ما 

 حيتقره صهره 

 



 ملاذا تفعل ذكل؟ -

وعىل الرمغ من ان سؤالها  

اكن مهبام الا انه فهم  

  الفور مقصدها عىل

ابتريك وبيىت؟ ال تقوىل  -

 انك ال تعلمني

 اوه لقد قال جوليان..... -



واكن جمرد ذكر امس صهره 

خطأ  فقد اربد وهجه غضبا 

جتمدت هل اوصالها وانفجر 

 قائال:

ال اريد ان امسع ما قاهل  -

جوليان وال اريد ان امسع 

 امسه هنا 

 والقى لها ابلبيجامه:



اليك هذه ، وامامك  -

ام لتبدىل مالبسك امحل

وسوف اوفر عليك جخكل 

 واظل مرتداي بنطلوىن

ولعنت تورد وجنتهيا اذلى 

يكشف عن ضعفها 

واندفعت اىل امحلام دون 



اى لكمه ولكن صوته اوقفها 

: 

وردا عىل سؤاكل انىن  -

فعلت ذكل النه تصادف 

ان يكون صهرى العزيز هو  

اكرث من احتقرمه من 

 الرجال ىف العامل 

 ذا؟ولكن ملا -



 -اللعنه عليك اي مارا  -

 -واكن صوته خش نا وهمزتا 

لقد نلت منك ما يكفيىن 

من الاس ئهل خالل يوم 

واحد فهيا بدىل مالبسك 

بدون ابطاء فأ ان حمتاج اىل 

 النوم 



وىه ايضا حمتاجه اىل النوم 

اعتفت هبذا ىف خلوهتا 

وىه تبدل مالبسها 

وجسدها ينئ ملا فيه من  

 كدمات وعقلها ىف دوار

لفرط الاهجاد ان علهيا ان  

تكون ىف اكمل طاقهتا ىف 

اليوم التاىل ولكن كيف 



يتس ىن لها ذكل وىه ستنام 

ىف غرفه واحده مع من 

 تكرهه  

وعادت بذاكرهتا اىل املوقف 

اذلى حدث بيهنام ىف غرفه  

النوم ان كني مل يقل شيئا 

يزيد عن ما قاهل جوليان وال 

بد من سبب لهذه الضغينه 



ها كني لزوج اخته  الىت حيمل 

ولكنه حتاىش ان خيربها به 

بل اكن مسلكه ىف الواقع 

يمن عن اهنا تعرف الكثري  

عن املوضوع فهل يتصور 

ان العالقه بيهنام اكرث من 

عالقه معل ؟ الك لو اكن 

ختطيطه دقيقا لعمل ان 



جوليان بصدد ان يزتوج 

 قريبا 

سطع وجه كني ىف خميلهتا  

متقلصا ابلكراهيه حني 

م عن جوليان ابردا يتلك

وقاس يا اكلصلب مث تكل 

الابتسامه العذبه الساحره 

وتدفقت احلراره ىف 



جسدها كام لو اكنت مصابه 

ابمحلى ان من املس تحيل 

تذوق طعم النوم وهو 

مشاركها ىف غرفه النوم 

ولكهنا حمتاجه اىل الراحه  

وعلهيا اذن ان تركز ىف 

ذههنا صورته الكرهيه الىت  

هوه الانتقام يأ لكها احلقد وش 



الى سبب اكن وبذكل 

تس تطيع ان تبعد الصوره 

عن لهبا وحتيلها مستسلمه 

 ال حول لها وال قوه 

اكنت الغرفه الانوار حني 

عادت الهيا ولكهنا غارقه ىف 

ضوء القمر وعىل ضوئه 

وجدت كني مس تلقيا عىل  



ظهره ىف اجلانب الاخر من  

الغرفه مش باك يديه خلف  

رأ سه وبدت حلظات الىت  

خطت فهيا حنو الرسير ال 

 هنائيه ىف طولها  

هل هو مس تغرق ىف 

النوم؟ اخذت تسأ ل نفسها 



وىه تتأ مل وهجه ولكن  

 ليون كذكل

ليون! تصلب جسدها وىه 

تتذكر اهنا ىف حومه احداث  

اليوم نسيت موعدها معه 

الليهل بل الليهل السابقه فقد 

اوشك جفر اليوم ان ينبلج  

ويأ ىت صباح امخليس ، اكن 



ليون غابيل مصورا 

فوتوغرافيا ىف جريده حمليه  

تقابلت معه يوم افتتاح 

واكلهتا حيث جاء ليغطى  

هذا اخلرب وتوطدت 

 منذ ذكل احلني صداقهتام

وقاومت مارا الرغبه ىف  

المتلمل ىف النوم هل هو 



مس تغرق ىف النوم ؟ مل 

تكن تعرف ومل تكن 

لتجازف مبحاوهل املعرفه لقد  

تلقت ما يكفهيا منه هذا  

اليوم وبعزم اعادت تفكريها 

اىل ليون لعهل اعتقد اهنا 

ختلت عنه حني مل حترض 

اىل املطعم ىف املوعد 



 قبضه واطبقت يدهيا ىف

عنيفه حىت انغرست 

اظافرها ىف راحىت يدهيا 

وىه تفكر كيف قلب كني 

ويلسون حياهتا رأ سا عىل 

 عقب 

وحاولت ان تس تحرض 

صوره ليون ولكن بدال من 



الوجه الاشقر اكنت 

الصوره الىت تتاقص امام 

عينهيا ىه ذلكل الرجل ذى  

البرشه السمراء والفم  

الصارم والعينان الزرقاوان  

تشعالن اللهيب  اللتني 

 بداخلها  



لعنه هللا عليه ! رصخ عقلها 

غاضبا ولكن هامسا مهس 

هبا انه غضب موجه لها 

فطوال عهدها مع ليون مل  

حيدث ان ااثر فهيا 

الاحاسيس الىت متلكهتا هذا  

 اليوم 



أ ه لو متكنت من الفرار من 

النافذه كام ارادت ! لاكنت  

الان عىل بعد كيلومتات  

الرشطه  رمبا تكون اخطرت 

وتكون انتقلت للماكن قبل 

ان يشعر كني بشئ واكن 

الطفالن اعيدا اىل وادلهام 



ولن ترى ىه وجه كني 

 ويلسون بعد الان

وماذا س يكون شعورها لو 

حدث ذكل؟ مهس هبا 

هامس عىل غري ترحيب  

مهنا وحتريت ىف الاجابه 

فأ رعهبا ذكل اكن من 

املفتض ان تقفز الاجابه 



وان  اىل ذههنا عىل الفور

تمتلكها الفرحه بأ بتعادها عنه 

وحتررها منه اىل الابد 

ولكن بدال من ذكل متلكها  

شعور اقرب اىل الاسف 

ان تتصور مس تقبلها بدون  

كني شعور اصاهبا 

بأ الضطراب اكنت فكره ان 



تكون منجذبه اليه ىف غايه  

الغباء ختالف لك القوانني 

واملنطق وهب عقلها ضد 

ق هذه الفكره ولكن ىف اعام

قلهبا اكن علهيا ان تواجه  

احلقيقه ان علهيا ان تغادر 

هذا املاكن بأ رسع ما ميكهنا 

ومل يعد ذكل من اجل بيىت 



وابتريك وحدهام ان اس متر 

حبسها ىف هذا املاكن مع 

كني ويلسون س تكون هل 

 عواقب ال ميكن ان تتخيلها  

اهو مس تغرق ىف النوم؟ 

وخرجت مارا من افاكرها 

لصمت  املضطربه فوجدت ا

يلف املاكن واصاخت  



السمع فمل يتدد ىف اذنهيا 

سوى تنفسه الهادئ  

املنتظم وقفز قلهبا بني 

جواحنها انه انمئ ولعلها  

تس تطيع ان ختتلس املفاتيح 

 من جيبه  

حتركت مبنهتىى احلرص بوصه 

بعد بوصه ومل يبد حرأاك اىل 



ان هبطت بقدمهيا عىل 

 الارض:

 اايك ان حتاوىل  -

زع واس تدارت ىف ف

فوجدت عينيه املفتوحتني 

 بيامن اس تطرد ىف هدوء:

ال تفكرى ىف الامر   -

فاملفاتيح حتت الوساده 



ك جراء احتياطى وقد 

حذرتك من اىن خفيف 

النوم فأ خدلى اىل النوم 

 ك ى فتاه طيبه  

واكدت رصخه يأ س تفلت 

مهنا فأ نربت بدال من ذكل 

 قائهل :



عليك اللعنه ال متارس  -

 سطوتك عىل

 هيا برفق: ورد عل

اان ال امارس سطوىت  -

ولكىن رجل معىل فهيا اىل 

النوم فقد حل التعب بنا 

والا اجربتك عىل هذا 

 اجبارا 



ومل يتك صوته احلازم اى 

شك دلهيا ىف جديته ومل  

تشأ  ان تكرر حماولهتا 

السابقه ىف عصيان اوامره 

فعادت اىل الرسير 

 مس تكينه 

وعاد يقول لها بأ سلوبه 

 ى يثري اثئرهتا :املنطقى اذل



بلك صدق حاوىل النوم  -

وس تكون الامور افضل ىف 

 الصباح

فكرت ىف قوهل والتعاسه 

متل  قلهبا فوجدته خمطأً خطأً  

حمضًا مفا من سبيل اىل 

حتسن الامور ىف الصباح 

فهىى س تكون هناك وكذا 



كني اهنا مل تشعر مبثل هذا 

الرعب والوحشه طوال 

حياهتا ولن جيلب لها ضوء 

اح البارد سوى مزيد  الصب

من الشعور مبدى سوء ما 

 ىه فيه

 



لتحميل مزيد من الرواايت  

احلرصية زوروا موقع مكتبة 

 رواية 

www.riwaya.ga 

 

 الفصل السادس

 مك سنبقى هنا؟  -

http://www.riwaya.ga/


اكن السؤال اذلى ختىش 

مارا ان تسمعه وتعجبت ان  

اخذ ابتريك لك هذا الوقت  

ليسأ هل اكن هذا هو اليوم 

الرابع هلام ىف الارس واكنت 

ىه ىف غرفه الطفلني 

تساعد بيىت عىل ارتداء 

مالبسها حني فاجأ ها  



ابتريك ابلسؤال اذلى اجلم 

 لساهنا 

كيف ترد عليه؟ لقد سأ لت  

مل  نفسها عده مرات ملاذا

حياول جوليان او الرشطه  

البحث عهنام اىل الان؟ اهنا 

عىل يقني من ان شك 

جوليان سيتجه اىل صهره 



مبارشه فامي يتعلق بأ ختفاء 

ودليه وان هذه احلقيقه 

س تؤدى اىل رسعه العثور 

علهيم وان اكن جوليان 

رصح بأ نه ال يعرف ماكن 

 اقامه كني 



اان ....اان لست متأ كده  -

يعمتد ذكل عىل  رمبا عده اايم

 كني 

اخلال كني حصحت لها   -

بيىت الامس اوتوماتيكيا 

وعضت مارا امتعاضا ذلكر 

 الامس اذلى متقته 



اكن قلقها قد تزايد حول 

تقبل الطفلني لترصفات 

خاهلام أ خذين عطفه علهيام 

بنيه سلميه رمبا يعتربانه صهل 

بينه وبني وادلهتام غري 

واعيني لفرط برائهتام ادلوافع 

الاكمنه وراء احضارهام اىل 

هنا اى نوع من الاخوال 



اكن ىف حياه اخته؟ وعادت  

بذاكرهتا اىل عده اايم مضت 

ها لالطفال عن حول سؤال 

خاهلام عندما اكن الظل 

الاسود الكئيب جيمث ىف  

الغرفه بوجود العينني 

املراقبتني عىل اعصاهبا 

 حمطام اايها 



هل اكن خالكام يزوركام  -

 كثريا حني كنمت ىف امرياك؟

 قال ابتريك:

 اكن يأ ىت لزايرتنا -

 وتدخلت بيىت قائهل :

واكن يأ خذان اىل الشاطئ  -

 هاكنت متعه رائع



ولكن ذكل اكن قبل  -

 ان.....

امسك ابتريك لسانه جفأ ه 

وتوقفت مارا عن الاس ئهل 

حني رأ ت حشوب وهجه وما 

امل به من رعشه واحاطته  

بذراعهيا تضمه الهيا بقوه 

وحني شدت بيىت مكها 



ادخلهتا ىف احضاهنا معه 

وسادت فته من الصمت  

زاذت فهيا مارا من لعهنا 

لكني اذلى يعرض الطفلني 

ذا املوقف رمغ لك ما له

 قاس ياه 

سأ لها ابتريك بصوت خمتنق  

 من مضهتا :



وقد سأ لىن خاىل عنك  -

 ايضا

 ووجدت جسدها يتصلب 

 اى نوع من الاس ئهل  -

واكن جمهودا مهنا ان حتتفظ 

 بصوهتا هادئا 

سأ لنا ان كنا حنبك فقلت  -

هل انك صديقه عزيزه علينا 



انك اعز صديقه اليس  

 كذكل ايمار؟

تطع مارار الا ان  ومل تس  

هتز راسها وقد اختنقت من  

فرط الانفعال لقد اس تحوذ 

الطفلني عىل قلهبا منذ ان 

رأ هتام وزادت الاايم القليهل  



املاضيه من فرط هذا 

 الاحساس

وسأ لنا ان اكن دادى   -

 حيبك ايضا؟

 وسأ لته بلك حرص:

 وماذا ..مباذا اجبت؟  -



قلت هل انك اعز صديقه  -

متني دلادى ايضا وذلكل هت 

 بأ مران ىف غيابه 

امغضت مارا عينهيا فته 

وجزيه خش يه ان تكشف 

عام يدور ىف داخلها اك 

بأ س تطاعهتا تسمع صوت 

 كني يقول:



 

صهرى هو اكرث من  -

 احتقرمه من الرجال

وتصورت مشاعره جتاه من 

 يرتبطون به بصداقه ممتزيه

لست صديقه لوادلكام  -

 ابلضبط

 وانرب ابتريك مرصا:



ولكنه حيبك كثريا اان  -

متأ كد لقد قال ملزس هاين 

انه مل يكن يعرف ماذا يفعل 

 لوالك ...وقال انك مالك

وعند هذه اللحظه انتهبت 

حواسها حلركه خافته ىف 

املمىش مث ظهر كني مل 

تس تطع ان تقرأ  املالمح 



الىت عىل وهجه وما ان 

الحظ اهنا تراقبه حىت 

حتول وهجه اىل برود واضعا 

 القناع الغريب عليه ذكل

 اذلى ترتعد لرؤيته

اذن لن تعودى اىل دادى   -

 قريبا 



واعادها صوت ابتريك اىل 

 الواقع ...

 ليس بعد -

حاولت ان تبعد نربه القلق 

عن صوهتا لقد اكن سلوك 

الاطفال رائع حىت الان  

لكهنا تكره التفكري فامي 

حيدث عندما يكتشف 



الاطفال اخلدعه ويبدأ  

ام يثور ىف احلنني اىل وادله

 قلبهيام

 اان سعيده  -

فاجأ هتا بيىت هبذا الرد 

واكنت تتوقع مهنا رده فعل 

مغايره وامن ابتريك عىل 

 الكهما:



واان ايضا ال اريد العوده  -

اىل ذكل املاكن وال احب 

 ماىم اجلديده

وانتقلتببرصها اىل وهجه 

فوجدت عليه مالمح غري 

متوقعه وغري طفوليه من  

تقابل خطيبه التصممي اهنا مل 

جوليان سوى مره واحده 



وتعتف اهنا مل ترحت لها  

نفس يا لقد اكنت مس 

لوىس س يده جممتعات متأ نقه 

عىل قدر كبري من امجلال 

ذات شعر اكلنحاس الامحر 

وعينني خرضاوين المعتني 

ولكن اكن ىف طباعها شئ 

من احلده جعلها تتباعد عهنا 



من البدايه ومل تر اى من  

علهيا بأ ن  مالمح السعاده 

تكون اما بديهل للطفلني بل 

اهنا ىف الواقع ابعد ما تكون 

عن طباع الامومه الىت  

 حيتاج الهيا ابتريك وبيىت

عادت بذاكرهتا اىل تكل 

املناس به حني عادت  



ابلطفلني اىل املزنل فوجدت 

خطيبه جوليان ىف انتظارهام 

اهنا مل تلكف نفسها ابلقاء 

نظره عىل الرمس اذلى 

يىت معها وارسلهتا احرضته ب 

فورا اىل غرفتهيام طالبه مهنام 

الا يثريا ايه فوىض ىف 

املزنل اىل ان حيرض وادلهام 



وحيامن حاولت بيىت ان 

تقص علهيا شيئا من 

احداث يوهما اخربهتا جبفاء 

انه ال وقت دلهيا الان عىل  

الرمغ من انه اكن واحضا 

ملارا انه مل يكن وراهئا سوى 

صفحها جمهل الىت اكنت تت 

 حني وصوهلام



 واضافت بيىت برصاحه جفه: 

اهنا مرعبه اهنا ال تالعبنا  -

ابدا كام تفعلني انت واخلال 

كني وال حتب ان نكون 

موججودين حيامن تكون مع 

 دادى 

 كام اهنا ليست ماىم -



وابدت شه ابتريك السفىل 

ارتعاشا يمن عن مشاعره 

فاهزت قلب مارا بعنف 

  عطفا عىل الصغريين الذلين

يواهجان مشقه ىف التعامل  

مع املتغريات احلامسه ىف 

حياهتام ليس اقلها هذه الام 



البديهل الىت مل جيد اهيام فهيا 

 اى قدر من احلنان

رمبا احلاجه اىل يد حانيه ىه 

سبب تعلقهام بكني ذكل 

الن مسلكه مع الاطفال 

عىل الرمغ مما تظنه فيه ال 

غبار عليه اطالقا فقد ابدى 

ا يثري ادلهشه جتاهها صرب 



ومقدره فائقه غري متوقعه 

منه عىل خلق جماالت جتعل 

وقت الصغريين مشغوال 

عىل ادلوام وىه مشلكه 

غري هينه حني حيبس 

طفلني ىف مزنل طوال هذه 

املده ال ترى عيوهنام خارهجا 

واكن اول يومني قد مرا 



بيرس حني تبدل اجلو اىل 

مطر مهنمر فقد اكن 

  س يحبسهام ىف املزنل عىل

ايه حال اما ىف اليوم 

 السابق فقد عاد اجلو حصوا 

وتذكرت مارا حلظه صباح 

اليوم السابق حني مل 



ابتريك مما يلهو به واس تدار 

 اىل كني قائال:

هل اس تطيع اخلروج  -

للعب ؟ اريد ان العب  

 الكره

التقت عيناها بعيىن كني 

والفضول متلكها ىف كيفيه 

الرد عىل هذا املوقف 



ا عينني وقابلت عينهي

هازئتني وحاجبا داكنا يرتفع 

 لها ىف حتد: 

اخىش ان يكون النجيل   -

مبلال ومليئا ابلطني والصاهل 

كبريه مبا فيه الكفايه وارسع  

يمكل مع اول مالمح للمترد  

: 



كام ان الصاهل عاريه من  -

اى ديكورات وكل ان 

تقذف الكره ىف اى اجتاه 

 تشاء 

بدا هذا احلل مقبوال وبعد 

برهه اشتك كني ىف اللعب  

كحارس مرىم عند اسفل 

السمل وحني مسعت مارا 



الضحاكت وشاهدت عيىن 

ابتريك متقدتني ابلهبجه 

شعرت بأ حساس غريب ىف  

معدهتا وىه تفكر ىف هذه 

امحلميه الىت تتوطد الصداقه 

بني الصىب وخاهل اذلى 

يبدى حوهل لك صور 

احلنان والعطف ولكنه خيفى  



وراء ذكل عقال رشيرا ال 

 يعرف التسامح

تصاعد ىف داخلها الشعور 

املؤمل حني حدث ىف الليهل  

السابقه حني رفض ابتريك 

ان تأ خذه اىل النوم مرصا 

عىل ان يقرأ  هل خاهل قصه 

اره خاهل قبل النوم فمتدد جبو 



واضعا يده حول كتف 

الصىب اذلى استند عىل  

رأ سه بأ مان واكنت مس تعده 

ان تضحى بلك شئ 

وتدخل علهيام الغرفه 

وختتطف الكتاب من يد 

كني وترىم به وهجه وتصيح 

بأ ن خيرج ويتك الطفلني  



وشأ هنام ولكن نظره واحده 

من عيىن ابتريك الراضيتني 

 اوقفهتا حانقه ىف مصت 

لرداء الا احب هذا ا -

 ترين اىن مجيهل فيه؟

وقطعت علهيا بيىت حبل 

افاكرها وىه تدور ىف 

سعاده امام املرأ ه وتنظر اىل 



صورهتا علهيا ممسكه 

بأ طراف تنورهتا الورديه  

 اللون 

 انك تبدين ك مريه-

اكن الرد أ تيا من املمىش 

جاعال رأ س مارا يلتفت  

برسعه اىل اذلى واقف 

متك  بأ ستخاء عىل احلائط 



قابل التحدى الصامت ىف و 

عينهيا اببتسامه ارتياح 

 وعيناه تنطقان لها ابلسخريه

لقد جئت الرى اذا كنمت   -

 جاهزين للفطور 

اكنت تود ان تمكل هل حمتده 

وايضا لتى اننا ال هنرب 

من خالل النافذه لوال 



اخمللوقان الصغريان بيهنام 

فأ جربت نفسها عىل ابتالع 

الر اجلارح واخذت تقاىس 

ىف مصت احساس التوتر 

اذلى تشعر به اثناء وجوده 

لقد اكن يالحقها كظل لها 

خالل الاايم السابقه 

وهااتن العينان الزرقاوان 



تراقب لك حركه مهنا حىت 

اوشكت اعصاهبا ان تهنار 

ا مل ملراره الشعور بأ ن حياهت

تعد ملاك لها واهنا ال تتجرأ  

عىل ان تتنفس قبل ان  

ترى اوال انطباع وجه كني 

 الاكحل العبوس



اتظن انىن امريه حقا اي  -

 خال كني؟

وقطع الصوت الربئ  

الصمت املشحون ابلتوتر 

 وىه تنطلق بأ جتاه الباب

التقطها كني مث قذف هبا 

 عاليا قبل ان يقول:



امجل امريه رأ يهتا ىف  -

 حياىت

واكنت ابتسامته تبدو مقنعه 

حىت لعيىن مارا املليئىت 

 ابلكراهيه هل

ان هذا هو املتوقع من خال 

عطوف كرمي ولكن اى  

انسان حيب ان يضع 



مصلحه الاطفال اوال ولك 

ما قاهل كني حىت الان هو 

فقط توجيه حقده حنو 

جوليان والارصار عىل 

ايذائه دون اعتبار اثر ذكل 

 عىل بيىت وابتريك



شكرا كل عىل الرداء  -

اننىن احبه كثريا واان احبك 

 ايخال كني

اكن عىل مارا ان تش يح 

بوهجها بعيدا وىه تعض 

عىل شفهتا السفىل مث هتبط 

ببرصها اىل بيىت وىه حتيط 

بذراعهيا ساق كني وتضمها 



بقوه وحامس واكن ذكل 

 اكرث مما تتحمهل مارا

واقبلت عىل الطفهل وىه 

 تقول ىف رسعه: 

 ىل الفطورهيا ا -

واخذت تفك ذراعى 

الصغريه عن ساق كني 

مركزه برصها علهيا ال تتجرأ  



عىل ان ترفعه هل عامله 

ابلزهو اذلى ستاه عليه لو  

فعلت، فقد س بق ورأ ته ىف 

اول الصباح حني قدم 

للطفلني حامال لك جديد 

من املالبس هلام واكن اتفاق 

املقاسات علهيام يدل عىل 

 الامر م يكن جمرد ختمني



منه ان ترصفات كني 

ليست من قبل التخطيط 

ادلقيق حفسب بل ىه اكرث 

من ذكل فهىى تمن عن اهامتم  

 ابلغ منه لودلى اخته 

من املؤسف انك مل تشت  -

مالبس جديده للخاهل مارا 

 ايضا



عبست مارا للكمه خاهل 

الىت تربطها بصوره ما اىل 

كني الامر اذلى يثري 

السقام ىف نفسها جملرد 

فيه ومل تكن لتكون   التفكري

انسانه لو مل خيتلط 

امشزئازها بشعور قاس من 

الاىس وهو جييل برصه هبا 



بنظره تقومييه تذكرها بأ هنا 

ليست ىف احسن مظهر لها  

لقد اضطرت بعد حماوهل 

الهروب الفاشهل ان 

تس تخدم بنطلوان من اجليزن 

اىل كني واحد مقصانه واكن 

القميص رقيقا شفافا 

تلف واضطرت اىل ان 



رجىل البنطلون حول 

ركبتهيا وحتمكه عند خرصها 

النحيل حىت بدا مظهرها  

اقرب اىل همرج ابلسريك 

ولكن ما امهيه مظهرها؟  

اهنا مغطاه بصوره مرضيه 

وهو امه شئ وهذه الفكره 

ىه الىت جعلهتا تتغلب عىل  



نفورها الرتداء شئ خيص 

كني اضافه اىل ست 

جسدها عن عينيه  

ون ىف املتلصصتني وان تك

صوره منفره غري جذابه 

حىت تبعد تفكريه عهنا 

وهتف هبا هاتف داخىل ان  

هذا التفكري فيه مل يكن  



مرحب به مهنا كام اكنت 

تعتقد وهذا سبب ارتبأاك ىف  

عقلها وخاصه حني نطق 

 كني:

أ ه ولكن مارا ليست -

حمتاجه اىل زى معني حىت 

 تبدو فاتنه 



وااثرت حضكته الرقيقه مع  

 نط اعصاهبا:ضغطه لكمه ط 

اهنا تبدو فاتنه ولو مرتديه   -

 جوالا

ومل تكن تدرى اىل اى 

مدى سيستسل ىف ذكل 

 الاجتاه فقاطعته عىل الفور 



لن يفيدك هذا المتلق اي   -

 مست ويلسون

 ليس متلقا   -

وتصنع الرباءه وهو يتظاهر 

ابلشعور ابحلرج حىت اهنا 

قبضت عىل يدهيا بشده 

 ه:تمتىن لو تطيح هبام ىف وهج



ان المتلق مبالغه واان مل  -

اقل احلقيقه اجملرده مث ان 

 امسى كني ال تنىس

وملا اكنت غري قادره عىل 

توجيه رد الذع ال جيرح 

مشاعر الطفلني فقد 

شغلت نفسها ابلقيام 

ابملطلوبفأ خذت بيد 



الصغريين انزهل هبام السمل مث 

مل ت للك مهنام وعاء من 

احلنطه وتدعو رهبا الا 

ني ارتعاشه يدها يالحظ ك

وىه تصب اللنب عىل وعاء 

 الطفلني  

ومل تكن تدرى اى الرجلني  

اى الرجلني ىه اشد كرها 



هل ذكل القاىس البارد اذلى 

واهجته ىف بدايه املواجه ام 

ذكل اخمللوق الهادئ الهازئ  

اذلى يتسىل بتعذيهبا اهنا 

متقت الشخصيتني ولكن  

كني الاول اسهل تعامال 

الان   من الثاىن الهنا

اصبحت ال تدرى من اى  



اجتاه س يوجه لها رضبته 

الثانيه فهو ال يفتأ  ان 

يسحب البساط من حتت 

قدمهيا بترصفات لو بدت 

من غريه لعدت توددا 

وغزال ولكهنا من كني 

ويلسون ليست سوى ااثره 

 غيظها  



وسأ ل ابتريك اذلى ازدرد  

طعامه برسعه وبدا متعجال 

 مغادره املائده :

هل ميكن  اخلال كني  -

 اخلروج اليوم ؟

 ال اتصور ذكل  -

ومل يكن حباجه اىل تربير 

ترصفه اليوم فرذاذ املطر 



اذلى يطرق النوافذ يربر 

ذكل ويوحض ان اليوم ليس  

 للخروج 

ولكن لكام ان تلعبا ىف  -

 الصاهل والصاهل فقط

وهل س تلعب معنا  -

 حارس للمرىم؟ 



ابتسم هلام ابتسامه هددت  

واقع مارا ابنقالهبا رأ سا عىل 

عقب لقد اكنت تعمل مدى 

خش يه جوليان عىل تأ ثري 

اخلال عىل اطفاهل ولكهنا 

منذ اايم وجدت صعوبه 

املقارنه بني الرجل اذلى 

وصفه خمدوهما لها بـ كني 



ذى الروح ادلافءه 

املساحمه الىت بدت اماهما 

ولكن احد الرجلني هو 

انزتع الطفلني بلك  اذلى 

قسوه من وادلهام وال يفتأ  

يعلن مك ميقته دلرجه جعلهتا 

اكرث ميال الن تأ خذ جانب 

 جوليان



حس نا سأ حلق بكام بعد  -

دقيقه ولكن ىل لكمه مع 

 مارا قبل ذكل 

تصلب جسد مارا من 

التقب اهنا اصبحت 

تتحاىش مواهجته مس تغهل 

الطفلني حني استيقاظهام 

والجئه اىل برامج 



التليفزيون بعد نوهمام ترى 

مهنا ما مل تسمع به او 

تشاهده من قبل اىل أ خر 

ساعه متأ خره ممكنه من  

الليل وشاكره لكني انه مل 

يعد يوجه لها الا القليل من  

احلديث ورمبا خالت عليه  

 خدعه خطيهبا 



مفا اذلى يريد ان حيدهثا به 

الان؟ اهنا ال تريد سامع 

لكمه منه وليس دلهيا لكمه 

ولها هل لكمه من املمكن  تق

ان تصدر من س يده 

وانتفضت مبعده كرس هيا اىل 

الوراء ولك عصب من  

اعصاهبا شد عىل اخره 



وهنضت لتأ خذ اوعيه 

الفطور اىل احلوض دون 

مبااله اذا اكن بعض مهنا 

سيتكرس بسبب عصبيهتا 

 ام ال 

ورفع كني صوته فوق 

الضجه الىت اكنت تصنعها 

 مارا ابالوعيه



 علينا ان نتحدث معا -

 لقد مسعتك-

وفتحت الصنبور عىل غري  

وعى مهنا عىل أ خره فاهنمر 

املاء منه مالئا احلوض 

 ابلرزاز والفقاقيع :

ولكىن لست ارى جماال  -

للحديث بيننا اللهم الا اذا  



كنت تريد ان ختربىن 

 بعزمك عىل اطالق رساحنا

يؤسفىن الا يكون ذكل  -

 ممكنا 

ل شيئا اكنت ابتسامته حتم

من الاسف وقد اعتفت  

بنفسها مك افتقدت هذه 

الابتسامه ولقد بدا متباعدا  



وهادئا ىف الاايم املاضيه 

دلرجه ان نسيت معها مك 

ميكنه ان يكون جذااب حني 

يريد اثرت اثئرهتا ضد هذا 

التخاذل مهنا ازاءه ورأ ت 

ىف ذكل رشخا لدلرع اذلى 

تتحصن به ضده فأ فرغت  

حد جام غضهبا ىف دعك ا



الاطباق مما عليه من بقااي 

بيض بعنف اكدت معه ان  

 تزيل طالء الطبق نفسه 

انظرى ملاذا ال تتكني هذا  -

وجتلسني لتناول قدح أ خر 

 من القهوه

 لست اريد قهوه -



وجاهدت ان تعيد ادلرع 

 الواقيه اىل عقلها  

ولست اريد اجللوس انىن  -

اكره ان اجلس وحتيط ىب 

لت ال نيه املتسخه ولو ظل

ىف هذا املزنل مده طويهل 

فس ينهتىى ىب الامر اىل 

 اجلنون



امر غريب انك ال تبدين  -

 من الطراز املزنىل 

 فردت حمتده:

وما ادراك بذكل .. أ ه لقد  -

نسيت انك كنت تتجسس 

 عىّل 



ليس جتسسا اي مارا واكن  -

صوته هادئا بطريقه الفته 

 للنظر: 

انىن اعمل عنك.... ولكنىن  -

سوى الطفلني   مل اكن ابغى

ومسأ هل تورطك ىف هذا 

الامر مل يكن الا من قبيل 

 اخلطأ  



 اوه؟ -

اكنت لفظه التعجب تكل 

قد فرت من شفتهيا نتيجه 

لوخزه الامل الىت اختقت  

صدرها خطأ  هذا لك ما ىف 

الامر اهنا ليست سوى 

مشلكه برزت ىف ختطيطه 

املتقن عىل غري قصد واهزت 



كياهنا ملدى قسوه هذا 

  الاحساس

 ان املاء حار جدا -

ابدرت ابالس تدراك وك هنا 

تعطى تعليال للفظه التعجب  

تكل لتبعد عن ذهنه ان  

يكتشف السبب احلقيقى 

 للتعجب 



دعى هذا العمل  -

السخيف الان انىن لست 

 عاجزا عن القيام به 

اكنت هذه مفاجأ ه اخرى 

ملارا فقد اكنت متصوره انه 

سيس تغل املوقف ويكيل 

لها اعامل املزنل مادامت  

موجوده فيه ولكن رسعان  



ما اثبت لها خطأ  ظهنا فقام 

بلك الاعباء مبا فهيا جتهزي 

الوجبات وبدا فيه كفئا متاما 

واظهر لها ذكل حىت ومل 

 تكن موجوده

 واعتضت قائهل:

بد ان  لقد بدأ ت وال -

 اهنىى ما بدأ ت 



واكنت تتست وراء 

الفظاظه ىف احلديث لتخفى  

ال الم النفس يه املربحه الىت  

تودلت اثر سامعها توصف 

 بأ هنا خطأ  غري مرحب به 

وعىل عكس ما تتصور  -

انىن اس متتع ابالعامل املزنليه  

 ففى مزنىل ...



وامسك لساهنا شعور 

الاىس وىه تتذكر البيت  

فارغا  الصغري اذلى تركته

 منذ اربعه اايم اىل الان 

ىف مزنكل؟ ماذا كنت  -

 تفعلني؟

واكن يس تحهثا لالكامل 

 بصوت رزين 



ماذا عساها ان تفعل لو 

اكنت فيه؟ لقد بدا لها مع  

الاعامل الىت اكنت متارسها 

فيه جد بعيده كام لو اكنت 

تنمتى لعامل أ خر حىت عز 

علهيا ان تس تحرضها ىف 

 ذههنا واهزت عقلها حني



تذكرت عطهل الاس بوع 

 وماذا اكن س يحل فهيا 

لقد بعث ىل وادلى محال  -

من الفواكه كنت سأ صنع 

 مهنا مرىب ورشاب

 مرىب -

ومحلت نربه صوته تعجبا 

 صادقا 



 نعم  -

واكن لساهنا متلعامث وىه 

تقارن بني اجلو املزنىل 

الهادئ اذلى اكنت س تكون 

فيه حلظهتا وذكل الاكبوس 

 اذلى تعيش فيه: 

اعمل ان هذا ليس من  -

الاقتصاد ىف شئ خصوصا 



لفرد واحدا ولكن اىب دليه 

حمصول وفري هذا العام اكرث 

مما تس تطيع ماىم استيعابه 

كام انىن اس متتع مبا ىف 

 العمليه من تروحي للنفس  

ختاذل صوهتا وىه ترى 

مظاهر الاجعاب 



والاس تغراب مع مالمح 

 غريبه من البلبه الفكريه 

 وقال كني ببطء:

انىن اتعجب من انك ال  -

تكفني عن ااثره دهش ىت 

انك من دون نساء العامل 

اختيلها مهنمكه ىف العمل 

املزنىل كصنع املرىب أ خر  



شئ اتوقعه من تكل الانيقه 

... 

انك ال تفتأ  تصنع تالال  -

 من الافتاضات حوىل 

صاحت فيه مغتاظه تلسع 

مشاعرها العباره الساخره 

ره "دون نساء العامل" متذك

ما س بق وان نعهتا به من 



انامتء للمجمتعات الراقيه من  

الواحض انه محمل بأ راء غري  

 حصيحه عهنا

اذا اكن مثه افتاضات غري  -

 حصيحه حصيحها ىل

اكن رد فعهل الهادئ منه هو  

أ خر ما توقعته منه فمل 

تس تطيع الا ان حتملق اىل 



العينني الصافييت الزرقه  

شاعره جفأ ه اهنا همدده 

رق ىف اعامقهام ما اذلى ابلغ

حل ابلرجل ابلرجل الفظ 

الغليظ القلب اذلى 

تصورت اهنا تعرفه؟ اهنا مل 

تكن تعرف شيئا لك ما 

اكنت تعرفه ىه اهنا تريد 



البقاء معه افضل فته ممكنه 

 وان تعرف املزيد عنه

ماذا؟ ..ماذا حتمل ضد  -

 جوليان سكوت ؟

جاء سؤالها بطيئا .. متددا  

اكنت ختىش ان تفجر 

غضبه ولكهنا تريد ان 

تعرف اذا اكن هناك تربير 



فهىى تريد معرفته حمتاجه  

اىل بلك احلاح اىل هذه 

املعرفه وبصوره تدعو اىل 

ادلهشه مل حيدث ذكل 

 الانفجار

اسلوب معاملته الخىت ،  -

 لقد دمر حياهتا 



واكن صوته رزينا حزينا 

ره اىل نفسها من واضافت م

وىح ما تعلمته من املوقف 

ان ذكل اكن بسببه هو 

واكنت الرغبه امللحه ان 

تعرف املزيد عنه اكنت قد 

متلكهتا اىل درجه اشعرهتا 

ابلوهن ولكن اكن علهيا ان  



حتافظ عىل تركزي ذههنا 

حىت تس تطيع ان تزن ما 

 يقوهل امام ما ذكره جوليان

 

ان جوليان ليس ابملالك  -

 تعلق الامر ابلنساء حني ي 



وقد بدا صوته يتخذ نربه 

ثقيهل وعيناه تزدادان قتامه  

 وهو يركزهام عىل وهجها :

انه ىف الواقع وغد اىل -

 اقىص حد

الا ترى انك تسمه بداء  -

 لست مزنها عنه؟



وتدفق الامر اىل وجنتهيا 

حني ادركت كيف فضحت 

مشاعرها جتاهه وذهلت اذ  

رأ ته ينفجر ضاحاك حضكه  

رقراقه صافيه ال حتمل شيئا 

من السخريه الىت تراها 

 عليه وتتوقعها فيه 



اذن فهذا ما قاهل كل  -

عىن... انه جوليان حبق ، مل  

يكن بيننا ود وال ىف اى 

 يوم من الاايم 

ه تبس يطا ووجدت ىف عبارت

 متناهيا لالمور



ملاذا ال توقف هذه  -

العداوه البلهاء الان؟ من  

 اجل بيىت وابتريك اذا مل...

 وقاطعها حبده :

ان ما افعهل من اجل بيىت  -

 وابتريك



ال ميكنك خداعى اى  -

خري هلام بعد ان انزتعهتام من 

 ابهيام بتكل الصوره؟

امسعى س يدىت دعيىن  -

 احدثك عن جوليان 

اريد ان اعرف ما  لست -

فعهل بك جوليان ان ما 

يعنيىن هو ان يكون 



للودلين مزنل مالمئ وقد 

اكن دلهيام لك ما حيتاجان 

 اليه ىف ذكل املزنل ... 

وامسكت لساهنا حني 

 انفجر فهيا ساخطا:

لك ما حيتاجان اليه؟   -

اللعنه مارا كيف ارفع تكل 

 الغشاوه عن عينيك....



وقاطع حديهثام حضاكت 

ه من الطفلني مث رسعان  عالي

ما تلهتا اصوات ارتطام مث 

 حتطم ...

ماذا فعل هذان  -

 الشقيان؟ 

وىف مصت املفاجأ ه اذلى 

تال ذكل تالقت اعيهنام 



ورأ ت ىف عينيه اقل ما 

ميكن ان يرى من حنق 

حيمهل خشص ابلغ ازاء 

طفلني مزجعني ما لبث ان  

حتول اىل ابتسامه مل تامتكل  

ى الا ان ترد علهيا بأ خر 

بغري وعى مهنا اىل ان 

انقضت حلظه الافه بيهنام 



ورانت عىل وهجها مالمح 

 الشجن مره اخرى

ما اذلى اكن س يقوهل اذا مل 

حتدث تكل املقاطعه ؟ مل  

يكن ذكر جوليان هو اذلى 

اغضبه فقد س بق وان رد  

عىل السؤال املتعلق هبدوء 



اذن فرثاء جوليان هو اذلى 

 يشعل هذا العنف فيه 

ملطبخ عىل عل  فتح ابب ا

وظهر وه ابتريك عىل جعل  

 مضطراب قلقا:

اخىش اننا ق تس ببنا ى  -

 حادثه ما اي خال كني



واخذت مارا تقاوم نوبه 

الضحك الىت متلكهتا وىه 

ترفع نظرها اىل كني 

ووجدته هو تالخر حياول 

كبح ابتسامه تغالب شفتيه  

عىل الرمغ مما يبدو عليه من  

 جد

 وسأ هل بصوت منخفض:



 ادثه اي ابتريك؟اى ح -

 مل نقصد ان نكرس.... -

وتوقف حني اندعت اخته  

 امامه

ليس لنا ي اي خال كني  -

لقد اكنت الكره مندفعه ىف  

 طريقها... 



ما ىه الىت اكنت ىف   -

؟طريقها من الافضل ان 

 ترايىن 

 قالت مارا:

لست افهم ليس ىف  -

 الصاهل شئ يكرس

ورددت ىف ذههنا الا 

النوافذوذكل من قبيل 



الامل ان تكرس احد 

النوافذ بصوره متكهنا 

 التسلل من خاللها 

 وردت بيىت خبجل:

 مل يكن ذكل ىف الصاهل متاما-

ولكىن طلبت منكام ان   -

تلعبا ىف الصاهل وليس ىف  

 اى ماكن أ خر 



واستنفرت عبارته مارا 

فأ حاطت الصغريين بذراعهيا 

هو اذا اكن بطريقه أ ليه 

عاملها بلك رقه حىت الان 

ىه ال ترى ماذا س يكون ر 

عهل اذا ما جتاوزا احلدود 

 الىت رمسها هلام



تصاعدت قلقا عندما رأ ت 

اباب مفتوحا ىف أ خر الصاهل 

وبقااي مصباح مكتب متناثره 

خلفه وشدت قبضهتا عىل 

 الطفلني  

واكنت تصورت ان تكل 

الغرفه خاليه من الااثث 

الاخرى ىف كغرف النوم 



الطابق العلوى ل ن ذاك  

الباب مغلق عىل ادلوام 

لكهنا رأ ت الان غرفه  

مكتب خفمه تضم مكتبا 

خشبيا من الناحيه البعيده 

عليه حاسب أ ىل ومعاجل 

للنصوص من أ خر طراز 

واكن ذكل افعا بأ ن تراجع 



فكرها بأ ن الاختطاف اكن 

بسبب املال ولكهنا اكنت ىف 

 وضع مل يتح لها التفكري ىف

ذكل الامر فقد اعادها 

 صوت ابتريك اىل املوقف

 وقال ايتريك مضطراب :

 لقد اكنت.... حادثه  -

 ابلتأ كيد لقد انتقل قلقها اليه  



وران مصت ثقيل واكن كني 

يتأ مل الاشالء املتناثره 

صامتا ال يتحرك ىف الغرفه  

سوى عينيه الرباقتني وهام 

تنتقالن بني شظااي الفخار 

والزجاج والكره الىت 

اس تقرت عىل كرىس بعيد 

مث التفت برسعه جفلت لها  



مارا وىه تتصور ما ميكن  

ان حيدث لو انفجر براكن  

 اغضبه ابلصوره الىت تعرفه

هل اذنت لكام ابللعب ىف   -

 هذه الغرفه؟ 

اكن صوته هادئا ولكن به  

حمله حزم اعطت لكامته قدرا 



من القوه مث اس تطرد 

 مس تحثا:

 ابتريك؟-

 ال اي خال كني -

 واكن الصوت هامسا:

ال لقد قلت انه ميكنكام   -

اللعب ىف الصاهل او ايه 



غرفه اخرى عدا ذكل امل 

 حيدث ذكل؟

 بىل اي خال كني -

جائت الاجابه من و 

الطفلني معا وعىل وهجهيام 

عالمات الندم مما يدل عىل  

ان اللكامت اصابت 

 مقصدها 



هذه الغرفه خمتلفه اهنا  -

ماكىن اخلاص اضع فهيا لك 

احتياجاىت وال اود ان  

تسودها الفوىض او ان 

يتحطم اى شئ فهيا هل 

هذا الكم معقول؟ انكام ال 

تودان ان ادخل غرفتكام  



ا الفوىض او احطم واثري فهي

 لعبكام فهيا اليس كذكل؟

وراقبت مارا اكملأ خوذه 

رأ س الطفلني احدهام داكن 

والاخر اشقر وهام هيزتان  

ابملوافقه لقد اس تحوذ كني 

عىل انتباههام واكنت ايدهيام  

ال تزال متسك بيدها ولكن  



بال اهامتم ورأ ت نفسها 

تنظر اليه معهام وىه متاثلهام 

 ابلتأ ثر 

فهمامت ملاذا  اذن فقد -

امرتكام بأ ال تدخال هذه 

 الغرفه؟ 

 نعم اي خال كني -



واكن صوت ابتريك خمتلجا 

قليال ولكن نظراته لكني  

 مليئه ابلثقه : 

لقد اكن ترصفا شقيا واان  -

 أ سف لكرس هذا املصباح

وكررت بيىت كصدى 

 لصوته:

 اان أ سفه  -



ظل كني مركزا عينيه عىل  

عينهيام بنفس احلزم اذلى اب 

ه ولكن مله اطول مث حتول ب

جفأ ه اىل الابتسام ووجدت 

مارا تراقب الارتياح اذلى 

بدا يظهر عىل وهجىى 

الصغريين اهنا مل تامتكل 

نفسها من الابتسام اجعااب 



وفرحا بأ سلوب كني ىف 

التعامل مع املوقف فقد 

اوصل رسالته اىل الطفلني 

بصوره رائعه دون ارهاب  

او تكرير مظهرا هلام خطأ هام 

صوت هادئ رزين افضل ب

مما اكن س يفعهل بصوت اثئر 

 غضوب 



موافقان اذن فسأ خذ   -

منكام وعدا الا تدخال هذه 

 الغرفه مره اخرى 

وردد الصغريان ىف صوت 

 واحد :

 نعدك  -

وذبت بيىت يدها من يد 

مارا وتندفع اىل كني وتتعلق 



برقبته دافنه رأ سها ىف 

صدره ومل جتد مارا ىف كل 

يكددرها فهو ىف هذه ما 

املره يس تحق لك هذا 

 التعلق واحلب 

مضها كني مضه قويه رسيعه  

مث اعتدل ليضع يده علىيد 

 ابتريك قائال:



حس نا اذن اي ابتريك انك  -

ودل كبري وميكنك ان حترض 

املكنسه واجلاروف لزتيل  

 هذه البقااي 

انطلق الصىب مرشق الوجه  

كام لو اكن ازحي عن اكههل 

رت مارا مقداره مه كبري قد

من وهجه نظر طفولته 



واضعه نفسها ماكنه متذكره 

قلقه ملا س يكون عليه رد  

فعل كني وامتل  قلهبا 

ابالجعاب به متذكره زوج 

اخهتا وهل عرش س نات من 

اخلربه ك ب مل يكن ليكون  

افضل ترصفا من ووجدت 

نفسها تعيد النظر ىف فكرهتا 



عنه كوحش ال يرمح 

وعادت مره اخرى تذكر 

نسها ان لك فكرهتا عنه 

اكنت مبنيه عىل ما ذكره 

  -جوليان عنه وهو الرجل 

يكن هل لك  -بأ عتافه هو 

 عداء



حتركت مارا بأ ضطراب 

حتت تأ ثري افاكرها 

املتالطمه جفذبت هبا نظر 

كني وبد شارد اذلهن حلظه 

كام لو اكن نىس من ىه 

وشعرت بوخذه من جرح 

الكربايء ملالحظه كيف 

بذهنه  ميكن ان ينرصف 



عهنا ىف الوقت اذلى اكن 

 يشغل هو فيه لك تفكريها

وقالت بصوت حافظت 

 عىل هدوئه ما امكهنا:

اكن هذا ترصفا طيبا لقد  -

ادهشتىن فمل اكن اتصور 

انك تفهم الاطفال هبذه 

 الطريقه  



تقلصت شفتاه بصوره 

يثبت هبا اهنا اخطأ ت ىف  

عبارهتا واكن اجدر هبا ان 

قد تضعها ىف صياغه افضل ف

بدا تعليقا منافيا لذلوق 

بصوره فظيعه وقبل ان  

تس تطيع ان تضيف شيئا 

أ خر لتصلح من لمبوقف 



وان تبني هل اجعاهبا احلقيقى 

به اس تدارهو اىل بيىت 

 قائال:

لقد ظل ابتريك مده  -

طويهل يبحث عن اجلاروف 

ملاذا ال تنطلقني وتساعدينه 

 ىف البحث عنه؟ 



وما ان اختفت الطفهل حىت 

الهيا ومالمح  اس تدار

الغضب اجلامح عىل شفتيه 

وعينيه قد حتولت اىل قطعه 

من الثلج انصع البياض 

وسقط قناع امجلود عىل  

 وهجه وسأ ل بصوت اجش:



ماذا حبق السامء كنت  -

متوقعه مىن ان افعل؟! 

 أ أ مزق الطفلني خلطأ  اتفه ؟

مل اكن اعىن ما بدت عليه   -

 لكامىت 

اذن مفاذا كنت تعنني؟  -

اي امرأ ه ! انىن كنت  اللعنه

اراك تتدخلني لكام اقتبت 



مهنام وما يبدو عىل وهجك 

لكام حتدثت الهيام وكيف 

حتاولني اختالق النعاذير 

 البعادهام عىن 

وكنت تفعلني ذكل مبهاره 

فائقه .... مره جيب علهيام  

ان يغسال ايدهيام ومره 

هناك صوره جيب ان يراها 



ابتريك ... ولكن مل يكن  

ىل ما ترمني اليه ،  خافيا ع

ما الامر س يدىت ؟ 

اتتصورين انىن ال اصلح 

 ل والد جوليان الغاىل عليك

 اان... -

اكن التناقض ىف هدوءه ازاء 

الطفلني وعاصفه غضبه الىت  



واهجها هبا كفيال بأ ن يشل 

 تفكريها 

 حس نا -

وانطلقت تكل اللكمه 

الوحيده املقطع اكلرصاصه  

 ىف وهجها 

 منك ملاذا هذا التصممي -

 عىل ابعادهام عىن؟



انت تعمل السبب ! حبق   -

لك معاىن الشفقه انك 

تس تعمل الطفلني ىف نزاع 

 عداىئ مع وادلهام

 ورصخ ىف وهجها:

 اى اب ! انه ..... -

ها هو ذا اجلاروف اي  -

 خال كني



اكان مس تغرقني ىف املواهجه 

العينان الزرقاوان 

متشابكتان مع العسليتني 

حىت اهنام مل ينتهبا اىل ظهور 

ابتريك ووراءه بيىت خفوره 

ابملكنسه الىت حتملها ىف  

يدها وخمي علهيام الصمت  

حلظه مضطربني لهذا 



التدخل الغري متوقع واكن 

كني هو اذلى متاكل نفسه 

 اوال متحوال اىل ابتسامه

دافئه برسعه ويرس اذهال 

مارا وهو ميد يده اىل اليد 

 املمدوده ابجلاروف

اخذت تراقبه شارده الفكر  

وهو ينحىن ملهمه ازاهل 



الشظااي ومل يزل عهنا تأ ثري 

الرباكن الغاضب اذلى اكنت 

تواهجه منذ حلظه اهنا مل 

تفهم رد فعهل فهو يعمل انه 

س يأ ىت يوم ال حماهل بعد ان 

جوليان يشفى غليهل من  

سكوت يعيد الصغريين اىل 

وادلهامورمبا ال يراينه مره 



اخرى ومن مث مفن القسوه 

ان يدعهام يتعلقان به اىل 

هذه ادلرجه ولكهنا منذ عده 

حلظات اكنت معجبه 

حبساسيته وتفامهه من لك 

قلهبا وهزت رأ سها ىف حريه 

ان وهجىى كني ال يتفقان 

معا... ومل خيف علهيا انه ى 



تكل ما بدا موجه غضبته 

ىف عينيه من الشعور 

ابحلرج وك نه ابلفعل هيمت  

بفكرهتا عنه ومبحاولهتا ابعاد 

 الصغريين عنه 

 لقد قال:

 واى اب !  -



واكن س يفرس هذا التعليق  

القاىس لوال ان حدثت تكل 

املقاطعه لقد اكن القلق  

يأ لك قلهبا عىل مشاعر 

جوليان ... ولكن اين هو؟ 

لقد اكنت امامه اايم ميكنه  

ان يعرث علهيام فهيا وبدا 

شك مزجع جيتاح عقلها رمبا 



اكن من الافضل ان تعرف 

شيئا عن جوليان بدال من 

 حماوهل السؤال عن كني

وعادت ببرصها اىل رأ سه 

املنحىن ال يزال مهنماك ىف 

هممته منذ اايم قليهل اكنت 

تراه اقىس وابغض انسان 

من املمكن ان تصادفه 



ولكن الشعور بدا يتضائل 

مع معاملته للطفلني اىل ان 

اصبحت ال تدرى ماذا 

تظن او تشعر هل سيتاح 

لها ان تعرف شيئا عن هذا 

الرجل اذلى حبسها ىف هذا 

 بيت؟ ال 



جتمدت اطرافها وىه تدرك 

ان هذا التفكري يعىن اهنا 

تريد ان تفهمه ! وارتعدت 

 -وىه تعتف لنفسها اهنا

وضد لك منطق وعىل الرمغ  

ترى نسها  -من لك شئ 

منجذبه اليه ك بره تنجذب 

اىل مغناطيس واهنا ما مل 



جتد وس يهل للهرب وىف 

ارسع وقت سو جتد نفسها 

  قد وقعت ىف رشك أ خر رمبا

 لن خترج منه سلميه عاطفيا 
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 الك ال اريد .....ال اريد.. -

اختقت رصخه الرعب ذا  

ت الصوت احلاد نوم مارا 

فقفزت جالسه ال تدرى 

لقه ىف ماذا حيدث محم

الظالم مبلبهل اذلهن اعادها  

جسد كني وهو هيب من  

رقدته اىل ادراك اين ىه 



ومع من بيامن الصوت يعود 

 صارخا

 من فضكل ال اريد ال لزيا -

وتدفق الادراك ىف ذهن  

مارا وك نه مغطى ابلضباب 

وىف حلظه اكنت هترع اىل 

غرفه الطفلني ووجدت كني 

قد س بقها وحني دخلت 



فهل ابلفعل اكن جبوار الط

عىل رسيرها اخذ اجلسد 

الصغري بني ذراعيه وصوته 

 احلنون هيمس لها برفق :

هش اي صغريىت ال شئ  -

 ... جمرد اكبوس مزجع..

وتوقفت مأ خوذه ابملنظر 

وبنظره عىل رسير ابتريك 



وجدته مس تغرقا ىف النوم 

عىل الرمغ مما حدث وبعد 

ذكل مل تس تطع ان حتول 

عينهيا عن كني وبيىت 

لطفهل الصغريه حتملق وا

 بعيون زائغه اىل وهجه

 اي خال كني؟ -



اكنت مهسه بصوت فزع 

همزت اعترص هل قلب مارا 

 اشفاقا

اان هنا اي حبيبىت انه حمل  -

سئ ولكنه انقىض انت ىف 

 امان..

 اوه اي خال كني -



انتفض جسدها الرقيق  

وادلموع تهنمر عىل خدهيا  

واخذ كني ميسحها بيد 

 عطوف:

ختاىف اي حياىت اان هنا ال  -

 معك وايضا مارا

 مارا؟ -



وحني اس تدار رأ س بيىت 

ادلاكن جتاه مارا وجدت ىف  

نفسها القدره عىل احلركه 

اخريا وجلست عىل الرسير 

وخذت الناحيه الاخرى 

املقابهل لكني واخذت بيدها 

 وقالت لها : 

 ال تبىك اي حبيبىت -



اكنت حتاول حمأاكه صوت 

 ولكهنا كني الهادئ املطمنئ

مل تفلح مفع يقظهتا املفاجئه 

زادت نظره كني لها  

اضطرااب وهو يتحداها 

بعينيه ان حتاول ان تبعد 

الطفهل عنه او تتدخل بيهنا 

وبينه ولكهنا مل تكن لتفعل 



ذكل ليس ىف املوقف 

الراهن اكنت بيىت مستيقظه 

الان وعيناها ال تزالان  

ممتلئتني ابدلموع تضم 

ر جسدها بأ متننان لصد

كني العريض ويدها منقبضه 

عليه كام لو اكنت ال تريده 

ان يبتعد عهنا واكن من  



القسوه حماوهل ابعادها عنه 

فهىى حمتاجه اىل لك الامان 

ومن الواحض ان كني قادر 

عىل ان مينحها منه ما حتتاج 

اليه وذراعه القويه تضمها 

بقوه وهو ميسح عىل وهجها 

ورأ سها وهيمس طوال 

رقيقه الوقت بعبارات 



مداعبه ااثرت شيئا ىف  

قلب مارا مثريا الاضطراب 

 ىف نبضاته 

بعد ما اكن منه غضب 

جامح ذكل الصباح اخذ 

كني يتحاىش ان يتبادل  

معها لكمه الا ابلقدر اذلى 

حتتاج اليه العنايه املشتكه 



ابلطفلني واكنت مارا شاكره 

هل بعمق هذا التباعد فقد 

اكنت حمتاجه اىل وقت 

ترتيب ذههنا لتعيد فيه 

وترتيب مشاعرها الن 

الاحساس مبشاعر اخرى 

خالف املقت والامشزئاز 

جتاه كني اكن امرا بلبل 



علهيا افاكرها ومشاعرها 

جاعال الاقامه معه ىف نفس 

 الغرفه امرا ال يطاق

 وقطع صوته الهادئ افاكرها:

 هل انت احسن الان؟  -

مل حتر بيىت جوااب الا هبزه 

واهنه من يدها وىه دافنه  

وهجها ىف صدر كني 



واطلقت احلركه الغريزيه من  

الطفهل مشاعر مزجعه وغري  

متوقعه من مارا ادركت بأ نه 

شعور قاس وغري معقول 

من الغريه اهنا ايضا تتوق 

ان تفعل ذكل ان تلقى بلك  

متاعهبا ووساوسها عىل 

صدر عريض تدفن فيه  



ا وان تشعر بذراع رأ سه

قويه لشخص ما حتوطها 

 ابعثه فهيا الامن والسالم

خشصا ما؟ اكئنا من اكن؟ 

واهجها عقلها ابلسؤال 

فمتلكهتا بروده تبعهتا حراره 

ملهتبه حني واهجت نفسها 

حبقيقه اهنا ىف حلظه متن  



مسحت لنفسها ان تتخيل 

انه خشص معني بذاته ذو 

ذراعني رجوليني قامئتني عىل 

طوات مهنا حتيطان بعد خ

جبسد بيىت اماهما وجعل 

هذا الادراك اعصاهبا 

تتشتت اىل أ الف من 

التقلصات املؤمله ولكن لك  



هذه املشاعر تبخرت جفأ ه 

 مع طلب بيىت التاىل:

اي خال كني اريد رؤيه  -

 ماىم! 

اعمل حبيبىت اعمل ال  -

تزنجعى سوف تريهنا قريبا 

 جدا! 



وانفجر زلزال داخل مارا مل  

عه صربا فهمست ىف  تطق م

اذىن كني وعيناها تقذفان 

 ابلرشر:

كيف تقول ذكل ؟ ان  -

ابشع صور القسوه ان يومه 

طفل مبثل ما فعل هذا 

الرجل ال يربر ذكل رغبته 



ىف بعث الطمأ نينه ىف نفسها 

 ان هذا لفظيع... 

 دعى هذا ىل -

وتصادمت عيناه مع مارا 

 فوق رأ س بيىت:

 اان اعرف ماذا افعل  -

ال اقف مكتوفه  حمال -

 اليدين وانت...



 مارا  -

وارتفع صوته عن الصوت 

الرزين احلنون واختقهتا 

 لكامته احلاده اكلس يف:

اعتقد ان بيىت حمتاجه اىل   -

بعض من اللنب... رمبا لنب 

دائف ملاذا ال تذهبني 

 وتعدين لها بعض منه؟ 



واتركها معك ؟ فريسه ملا  -

ال يعمل الا هللا من أاكذيب 

 هبا رأ سهاحتشو 

واكن صوهتا مثقال ابلتقزز 

والازدراء وتوترت اعصاهبا 

ارتقااب للعاصفه الىت سوف 

هتب ولكنه مل يفعل ذكل 

 لفرط دهش هتا:



ال تتدخىل ىف امور ال  -

تفهميهنا انك ال تعلمني 

نصف ما يدور وعليك ان  

متسىك لسانك امجلوح 

 وتصدعى ملا أ مرك به

واكنت لك لكمه هتوى عىل 

كقطعه جليد  اعصاهبا 

 متجمده



واكد لساهنا امجلوح يقول 

فلتذهب اىل اجلحمي ولكهنا 

راجعت نفسها امام العينني 

الزرقاوين والوجه املتحفز 

فالوقت غري مناسب وبيىت 

املسكينه ىف حالهتا تكل 

ولكهنا ال تس تطيع ان تتك  

الطفهل ملقاصد كني املثريه 



للشكوك فرفعت ذقهنا ىف 

 عناد وقد تقلص فكها:

ملاذا ال تذهب وحترض  -

 اللنب انت؟ 

وفوجئت بتقلص شفتيه كام 

لو اكن موشاك عىل ان 

يبتسم نظرات عينيه مل  



تتجاوب مع ذكل الظن فقد 

 ظلتا ىف بروده الصقيع 

اكن بودى لو ختلت بيىت   -

 عىن ، ولكن... 

ومتلمل قليال ليثبت وهجه 

نظره فأ صدرت بيىت صوات 

واهنا من الاحتجاج 

وجذبت يدها من يد مارا 



لتحيط خرص كني بلكتا 

ذراعهيا ضامه نفسها اليه  

 بقوه

 هل اتضح الامر؟ -

مل ينطق كني بلكمه ولكن  

مارا فهمت الرساهل بلك 

وضوح من عينيه وزاد 

 اعتاضها ختاذال وهو يقول:



 الوقت ال املاكن وال -

مناس با للجدل حول ذكل 

ان أ خر شئ حتتاج اليه  

بيىت هو ااثره التكدر ىف 

نفسها وملا اكن هذا هو 

شغكل الشاغل دامئا فأ ان 

متأ كد من انك مقدره 

املوقف امه شئ ان تعودى  



اىل النوم وبعدها اطلقى 

للسانك بلك ما يش تغل 

داخل عقكل من صفات 

 ترمينىن هبا 

ه ان انتظر فته قدرها بعناي

تعمل لكامته اثرها وبعدها 

اس تطرد بصوت لكه منطق 



جعل مارا تكز عىل اس ناهنا 

: 

وعىل ذكل هل تذهبني  -

 الحضار اللنب؟

ادركت مارا اهنا اسقط ىف 

يدها واهنا ال متكل الا 

الاذعان كيف تفعل وقد 

اس تغل كني نفس املنطق 



اذلى يشغل ابلها عىل 

ادلوام ؟ وعلهيا اذن ان  

اللنب ليس   تذهب الحضار

لشئ الا ل حتياج بيىت اليه  

لكن ما ان تروح اىل 

النوم... واقسمت ىف داخلها  

 فلتنتظر اي كني ويلسون



ومل يس تغرق تسخني اللنب 

الا دقائق ولكهنا اكنت 

اكفيه لتتدبر امر هروهبا 

وىه وحدها ابلطابق 

السفىل ومن معرفهتا بكني 

فلك الابواب والنوافذ 

  موصده الان وجتمدت من

املفاجأ ه وقبضت يدها عىل  



القدح بشده ان املفاتيح 

 حتت الوساده

واس تدارت نصف اس تداره 

اىل الباب وعقلها يعمل 

فوق طاقته تتدبر امر 

تسللها متخفيه لكهنا عادت  

اىل وضعها الاول عىل 



مضض مستبعده الفكره 

 قبل ان ختمتر ىف عقلها 

اهنا لن تتك بيىت الان وقد 

بعد دب اذلعر اىل نفسها 

ذكل الاكبوس وىه الىت  

عقدت عزهما ان يكون 

مقاهما ىف ذكل املاكن ملنع 

اى تكدر او خوف يصيب  



الطفلني وهو ما جيب ان  

يكون هل الاولويه ىف تكل 

اللحظه تهندت وىه تصب 

 اللنب ىف القدح  

اكنت بيىت اصبحت اكرث 

هدوءا حني عادت مارا اىل 

الغرفه وذراع كني ال تزال 

فت مارا حتيط هبا واعت 



بغيظ ان ما قاهل كني للطفهل 

فقد  -همام اكنت طبيعته  -

اسكن روعها وذلكل فقد 

متلكها الغثيان وىه تتصوره 

قد عاد اىل بث الطمأ نينه  

الاكذبه ىف نفس الصبيه  

بأ عطاهئا امال بأ ن ترى 

 وادلهتا ىف القريب العاجل 



قدمت مارا القدح اللنب اىل 

بيىت وىه ممتثهل اعتدادا  

س برفع رأ سها ىف ابلنف

تصلب ىه ابعد ان تكون  

شعورا به واخذت تراقهبا 

وىه ترشبه واعيه 

حبساس يه فائقه بعيىن كني 

اللتني تراقباهنا بتكزي شديد 



ولكهنا اكنت ترفض بدافع 

العناد ان تدير رأ سها اليه  

ان املواهجه مع كني أ نيه فامي 

بعد اما الان فلك تركزيها 

  موهجا اىل بيىت الىت اخذت

مع أ خر قطرات للنب 

تس تقر هادئه النفس ىف 



فراشها الامر اذلى رست 

 نفس مارا اليه

نظر كني ىف انتباه اىل 

تنفس بيىت املنتظم الرقيق  

اهنا راحت ىف س بات معيق  

قبل ان يهنض بلك حذر  

من فراشها مث يفرد عضالته 

اجملهده وجذبت هذه احلركه 



نظر مارا فشعرت بتجاوب 

نفىس مفاجئ ملنظر 

ضالته وىه تزنلق حتت  ع

برشه صدره العريض 

ومنكبيه العريضني الامر  

اذلى لعنت نفسها بسببه  

فهىى ال تريد من هذا الرجل  

اى شئ يوىح ابجلاذبيه اهنا 



تريد ان تشحذ لك طاقه 

الكراهيه ضده ملا اقتفه 

فتكل ىه الوس يهل الوحيده 

ضد ما ميكنه ان ميارسه 

 علهيا من فتنه  

 عكاريد ان احتدث م -

وخرجت لكامهتا ابرده 

ومتعاليه بفعل املشاعر 



املتضاربه بداخلها واكنت 

 اجابته ابرده :

 اعتقد انك تريدين ذكل  -

اس تدار كني اىل الرسير 

الاخر املشغول بباتريك 

املس تغرق ىف النوم واخذ 

يسوى الغطاء حوهل بيد 

حانيه فتقلص ذلكل شئ ما 



بداخل مارا وقد اهزتت  

خرى فكرهتا عنه مره ا

ك نسان فظ غليظ القلب  

وىه الفكره الىت تريد ان  

تتشبث هبا اذا اكنت تريد 

 احلفاظ عىل رجاحه 



ملاذا ال تذهبني شئ من  -

القهوه وسأ حلق بك ىف 

 دقائق

ومل يكن الا حني اس تدار 

كني جتاه غرفه النوم تذكرت 

مارا املفاتيح بعد فوات 

الاوان مدركه انه اكن من 

ا ىف املفتض ان تركز ذههن



حماوهل احلصول علهيا بأ يه  

وس يهل انهتازا اليه فرصه  

بعد ان تروح بيىت اىل النوم 

، هل لو اهنا فعلت هل 

اكنت س تجد فرصه 

الس تعامل تكل املفاتيح؟ ان 

اول ما اكن يفعهل كني هو 

التأ كد من وجود املفاتيح 



ماكهنا ورمبا هذا ابلضبط ما 

يفعهل الان وتهندت ىف  

 السمل يأ س واس تدارت اىل 

 

وحني عاد كني اىل املطبخ 

اكنت تصب املاء احلار ىف 

الاقداح واكنت مارا قد 

اس تغلت فته خلوهتا 



بنفسها لتعيد ىف ذههنا ما 

س تقوهل مكرره مره بعد 

املره الالفاظ املهينه ىف  

عقلها ولكن لك عباراهتا 

البليغه فرت من رأ سها فور 

ظهوره كضباب انقشع مع 

ظهور الشمس فظلت  



ته تنتظر منه اخلطوه صام 

 الاوىل 

 هاك...  -

ومد يده بشئ ما وادركت 

مارا بتجهم انه روب امحلام 

اذلى ارتدته ىف اول يوم 

 لها: 



اظن انك حمتاجه هل فاجلو  -

 ابرد و....

اخذ برصه يزنلق من وهجها 

لميسح جسدها ىف بطء 

ونظراته اقرب ما تكون اىل 

 نظرات عاشق ولهان 

حرشجه حتول صوته اىل 

 وهو يقول :



وانت ال ترتدين الكثري   -

 من املالبس 

وحاول ان يعدل من نربه 

 صوته وهو يمكل بأ قتضاب:

لقد اشعلت النار ىف  -

غرفه املعيشه وس تكون 

 دافئه حاال 



ووقعت لكامته ىف اذنهيا 

مههمه غامضه الن نظراته 

تكل لفتت انتباهها لقهل ما  

يست جسدها من مالبس  

حصانهتا ابلتاىل ومدى عدم 

ضد نظراته املقتحمه الىت 

 حترق لك ماكن حتط عليه 



جذبت الروب من يده 

حبركه جفائيه واخذت 

ترتديه بأ صابع مرتبكه  

ومضطربه ومل تشعر ابالمان 

الا بعد ان احمكته جيدا 

حول جسدها فتحرر 

 لساهنا لتقول:



هال جلس نا اذن؟ اريد  -

اهناء هذا الامر بأ رسع ما 

درى حالتك  يكون فلست ا

ولكنىن حمتاجه اىل النوم 

 هذه الليهل 

رد موافقا وهو يتقدهما حنو 

 غرفه املعيشه: 



واان مثكل ولكنىن اشك  -

اى منا س نحصل عىل 

قسط من الراحه اىل ان 

نزحي عنك الافاكر العنيفه 

الىت تطن ىف رأ سك امجليل 

فلامذا ال تدخلني ىف 

املوضوع مبارشه وتذكرين ما 

علنا جيول ىف خاطرك ل 



نس تطيع تسويه الامور 

 بيننا؟

ومرت حلظات مل تامتكل فهيا 

سوى امحللقه اىل وهجه 

مشدوهه دلرجه تعوقها عن 

اى تفكري مرتب فبعد ما 

اكن عليه من غضب جامح  

اكن أ خر ما تتصوره بأ ن 



يكون عىل هذا التبسط 

وبدت السخريه املتفكهه  

ابعد ما تكون عن ثوره 

الغضب العارمه الىت اكنت 

 وقعها بأ عصاب مستنفره تت

كام ان لكمه املدحي العارضه 

مل تفعل شيئا لتخفيف 

نبضها املتسارع بل لقد 



زادت الامر سوءا حىت 

غدت ال تس تطيع التنفس  

 بصوره طبيعيه 

اكن من الصعب ان تراه ىف 

استخاءه مائال اىل الوراء 

ىف مقعده مادا ساقيه امامه 

يرشف قهوته بأ س متتاع عىل 

اذلى اكنت انه الشخص 



تواهجه ىف غرفه الطفلني 

اكن قد وضع سته زرقاء 

ابهته فوق بنطلون البيجاما 

ذى اللون البحرى الامر  

اذلى اكنت ممتنه هل لست 

عضالت صدره الربونزى 

الىت تثري الاضطراب ىف 

نفسها ولكن من هجه اخرى 



اكن ذلكل تأ ثري ىف اظهار 

مدى زرقه عينيه وايضا 

د ابراز خرصه القوى وق

التصق به مقاش السته 

القطنيه النامعه شعرت 

جبفاف ىف حلقها وادت  

دقات قلهبا العنيفه اىل ان 

تشعر بضيق ابلغ عىل الرمغ  



من لك ذكل من لك ذكل 

فقد جاهدت ان هتىئ نفسها 

مع  - للمواهجه التاليه 

شعورها ادلفينني ينبهئا 

 بعدم اقتناعها بذكل 

 حس نا -

اس تحهثا كني حني طال 

 بيهنام الصمت 



لقد اكن دليك الكثري   -

لتقولينه ىف الطابق 

العلوى... ال تقوىل ىل انك 

 غريت رأ يك 

اشعلت نربه التذلذ الهادئه  

الهازئه ىف صوته نريان  

الغضب بداخلها مكتسحه 



املشاعر الىت مل تكن مرحبه  

 هبا منذ حلظات قليهل : 

انك تعمل يقينيا انىن مل  -

اغري رأ ىي واان متأ كده متاما 

انك تعمل ما سأ قوهل , كيف 

وانت تعمل ان اختك متوفاه 

 تقوم بـ....

 



ومخدت اللكامت عىل 

شفتهيا وىه تتطلع اىل وجه 

كني ما اذلى قالته لتجعل 

مالحمه بذكل الشلك؟ لقد 

اختفى التذلذ وانطفأ  بريق  

عينيه الزرقاوين جفأ ه 

فاصبحتا قامتتني كبحر من 

الظلامت ال يسرب غوره كام 



ايضا فشحبت فر لونه 

برشه صدغيه املتقلصتني 

وهو يقبض بقوه عىل القدح 

حىت ابيضت سالميات 

اصابعه اذن فهو حيمل 

مشاعر ايضا وذكر وفاه 

اخته قد مس وترا حساسا 

 ىف قلبه 



 من قال كل ذكل؟ -

اكن سؤاهل بوحش يه حيث 

انمكشت ىف موضعها ىف 

حاش يه الاريكه وقد 

اتسعت عيناها العسليتني 

كن غضبا ذكل ىف ذعر مل ي

اذلى جعل صوته كذكل 

بل شيئا أ خر شعورا 



عاطفيا طاغيا مل تتصور هل 

 تفسريا

 انه... جوليان  -

ابلتأ كيد جاهدت للتحمك ىف  

صوهتا اذلى اصابه 

الاضطراب من بدايته 

 لهنايته 

 جوليان!!  -



وخرج الامس من مفه  

مصحواب بلك أ ايت 

الاحتقار وقد اكفهر وهجه 

 غضبا

نتفض فكرت مارا وىه ت 

هذا هو كني احلقيقى 

وبدأ ت تنىس ذكل 

املستىخ الهادئ اذلى اكن 



اماهما منذ حلظات وتنىس 

معه ذكل املاهر ىف تقدمي 

الطعام وامللبس لبيىت 

وابتريك بل والرقيق 

والصبور معهام شاعره 

بوخزه حاده من الشعور 

ابلضياع ىف قلهبا وىه تفكر 

فيه لقد ظهر كني اخريا عىل  



 س يطرت حقيقته انساان

عىل مشاعره الكراهيه 

....مصبوبه لكها عىل رأ س 

وادل الطفلني ،اي الهىى!، ما 

اذلى فعهل جوليان سكوت  

 هل؟

 نعم جوليان سكوت -



ورفعت ذقهنا ىف حتد 

تكبت بال هواده شعور 

الاىس لضياع اجلانب 

 الاخر من الرجل 

لست ادرى ما اذلى  -

 حتمهل ضد...

 لست تدرين -

 حمتداقاطعها 



الا تدرين حقيقه ما اذلى  -

 بيىن وبني جوليان سكوت؟ 

حس نا اي أ نسه لوىس  -

 سأ خربك 

 وعندئذ هبت مارا تقول

 مباذا انديتىن؟ -

وتسبب سؤاهل ىف مصت  

جفاىئ شعرت فيه مارا بأ ثر 



هبهتا ىف وهجه خيمي ثقيال 

علهيام معا مث عادت تكرر  

سؤالها وىه تضغط عىل 

 لك لكمه:

 ؟مباذا انديتىن -

أ نسه لوىس اليس هذا  -

 هو امسك؟ لوىس فرايز؟



بدا الامس غريبا عن اذهنا 

حلظات اىل ان تردد ىف  

ذههنا صوت جوليان 

 سكوت:

خطيبىت ال نسه لوىس  -

 سوف تكون بأ نتظارهام



وفوجئت هبذا الادراك  

حىت اهنا انفجرت ىف  

 الضحك

اخىش ان تكون اخليوط  -

تشابكت ىف يدك اان لست 

 ال نسه لوىس 

اهنا مل تسمع بأ مس الانسه 

 1stلوىس الاول ) يسمى 



name   ىف الاجنلزييه يعىن

امس الاب عىل حسب 

معلوماىت ولو اكنت خاطئه  

حد يصححها( من قبل 

ولكنه رن ىف اذنهيا اكمس 

يليق بأ مرأ ه لكه هبرجه وقد  

اء فرس خطأ  كني هذا اش ي

كثريه : سؤاهل عن اخلامت 



وتعليقه الالذع عن جوليان 

الغاىل دليك ولكن ملاذا ظن 

 اهنا لوىس فرايزر؟

 ولكن قد قال ابتريك.. -

لو اكن اثر ذكر اخته قد  

وقع دراميا فقد اكن اثر  

اتضاح هذه احلقيقه طاغيا 

وقد بدا وك ن كني فقد 



الس يطره عىل نفسه فبدال 

من الشخص املمتلئ ثقه  

فسه وترصفاته رأ ت رجال بن 

يرضب اخامسا ىف اسداس 

ويبدو عليه انه ال جيد 

اللكامت الىت يريد ان 

يلفظها وقد اس تحال وهجه 

اىل مثال للصدمه عيناه 



متسعتان تربقان فوق خده 

 الشاحب 

لقد س بق وقال ابتريك اهنا 

صديق وادله املفضهل وانه 

نعهتا بأ هنا مالك و.. وجفأ ه 

وى وجدت ان الزمن قد ط

هبا فعادت بذههنا اىل ذكل 

الطريق املؤدى اىل املدرسه 



والس ياره الاسكورت 

الزرقاء ادلاكنه معتضه 

طريقها وكني بقامته املديده 

وحسنته ادلاكنه واقف دلهيا 

 بصوره همدده

وامكهنا ان تتصور ابتريك 

انزال من الس ياره وان 

تشعر بيد كني القويه تقبض 



عىل رسغها بقوه احست كام 

اكنت حتدث ىف تكل  لو

اللحظه ورنت ىف رأ سها 

صوت ابتريك وهو هيتف 

بأ مسها:مارا ورأ ت عىل الفور 

وجه كني قد تغري وران 

عليه الربود والتباعد مارا.. 

 تدليل المس لوىس



اوه نعم امسى مارا ولكن   -

ليس تصغريا المس لوىس ان 

 امسى ابلاكمل مارا بوش

لقد اتضح لها املوقف متاما 

السهل حل لغز   واصبح من

ارصار كني عىل اخذها 

معهم بال من تركها ماكهنا 

بأ عتبارها خطيبه غرميه  



قدهما احلظ هل عىل طبق 

من ذهب لميكنه ان يفجعه 

ىف ثالثه من احب الناس 

عىل قلبه برضبه واحده 

ولكنه مل يكن ليقع ىف اخلطأ  

لو بذل هجدا اكرب ىف 

التقىص ليعمل ان لوىس 

اجلسم  خملوقه حنيهل ضئيهل 



ىف الثالثني وليست هيفاء 

ىف الرابعه والعرشين ذات 

امجه من المتوجات امحلراء 

 تعلو رأ سها 

قال كني بعد ان اس تعاد 

شيئا من متلكه لنفسه 

 وعيناه قاسيتان وهام تقاميهنا:



اتعتقدين انىن اصدق  -

 ذكل؟

 اوه هذا سهل اثباته -

وتلفتت لتبحث عن حقيبه 

يدها وبعد حلظه اكنت 

مهنا بطاقه انولهتا هل  خترج

وعىل شفتهيا ابتسامه ظفر 

مل تس تطع مقاومهتا وعيناه 



تتددان بني وهجها وبني 

 قطعه الورق البيضاء 

:  وقرأ  بصوت عال 

 واكهل اخلدمات املزنليه   -

واكن صوته اجش خاليا مما 

 عرف عنه من ثقه:

 مديره... -

 واندفعت مامتلكه نفسها:



 مارا بوش  -

واتبعت ذكل بذكرالعنوان 

ورمق التليفون املذكورين 

عىل البطاقه مدفوعه برغبه  

خبيثه ىف تلقينه ادلرس 

لهنايته واكن طعم الظفر 

حلوا وهو يضغط بأ صبعه 

عىل القصاصه البيضاء 



فتسحقها ومل تامتكل ىه ان 

 تضيف:

 هل تصدقىن الان؟  -

ومل تزد الاجابه عن هزه 

رأ س بطيئه وصامته وعينا 

تراقبا نقطه ما عىل  كني

البعد وقد كسا وهجه عبوس 

 قد كسا اخاديد عىل جهبته 



وافرغ ذكل العبوس 

احساس الهبجه من نفسها 

كام يترسب الهواء من ثقب 

 ابلون منتفخ 

لقد اثبتت اهنا ليست 

لوىس فرايزر ولكن ما 

الفرق ؟ انه ال يزال ذكل 

الانسان اذلى مل يتورع 



عن اختطاف طفلني بدافع 

اهه البهيام واذا اكتشف الكر 

اهنا ليست من اكن يقصدها 

هل ذكل يعىن ان يعاملها  

بشفقه او عطف؟اذا اكن 

ابلفعل يبغى ماال فأ ن ثراء 

ارسهتا ان يعاملها معامهل 

 جوليان



وعىل الرمغ مما اكن ينبعث 

من املدفأ ه من حراره فقد 

وجدت نفسها تنتفض 

ابلربوده وك هنا داخل قالب  

لس عىل  من الثلج وىه جت

احلافه تأ ىب علهيا اعصاهبا 

املتوتره ان جتلس ساكنه 

وحني بدأ  كني ىف الهنايه  



يلتفت الهيا محلقت اليه  

بعصبيه حتاول ان تقرأ  

افاكره من عينهيا 

 املتوجس تني 

زاد اضطراهبا حني مل جتد 

ىف عينيه ذكل الغضب 

اذلى توقعته حىت الازدراء  

بل وجدت فهيام رقه مع شئ 



يق ىف عينيه  اش به بأ ىس مع 

الرباقتني وزاد ارتباكها حني 

 بدأ  يتحدث:

اعتقد انىن مدين كل  -

 ابالعتذار

ووقعت هذه العباره عىل 

نفسها الىت التزال عىل 

صورته الكرهيه وقعا غري 



متوقع اطالقا مل تس تطع 

ازاءه الا ان حتملق اليه ىف  

 دهشه عقدت لساهنا

ان اسفى لعميقان احقمتك  -

خلط ىف   ىف لك هذا نتيجه

الشخصيات لقد ذكرت انىن 

خططت لهذه العمليه منذ  

شهر ولكن اغلب الوقت  



اكن مستنفدا ىف تتبع 

حراكت جوليان ومل اصل 

اىل بوسطن قبل اربع 

وعرشين ساعه فمل اكن 

 اجتسس عليه كام ذكرت 

واكن صوته متحمسا بصوره 

اذهلت مارا كام لو اكن امرا 



ىف غايه احليويه ابلنس به هل 

 دقهان تص

لك ما عرفته عن خطيبه   -

جوليان اكن مصدره ما 

يتناقل عن الالس نه محراء 

مغروره متكل من املال اكرث 

 مما متكل من العقل 

 وابتسم خببث:



رأ ى من ابلغىن وليس   -

رأ ىي اان وحني راقبت املزنل  

يوم الثالاثء وجدت بيىت 

وابتريك بصحبتك ومل 

خترىج منه عىل الرمغ من  

 انتظارى مرور ساعه عىل 

وعادت بذاكرهتا اىل يوم 

الثالاثء عرصا متذكره قلقها 



حني عادت اىل املزنل فمل 

جتد مديره املزنل او لوىس 

فأ ضطرت اىل ان تبقى 

معهام بعد ان اخطرت 

مكتهبا تليفونيا ابملوقف 

وظلت هناك ساعتني تقريبا 

اىل ان عادت خطيبه 

 جوليان من رحهل تسوقها



ولو اكن كني قد انتظر 

صف ساعه اخرى لرأ ى  ن

لوىس احلقيقيه ورأ ها ىه 

متجهه اىل مكتهبا ولو 

حدث ذكل فرمبا اكن يتكها 

ماكهنا حيث سقطت وملا 

احقمت ىف الامر لكه وبدا 

غريبا الا تروق لها الفكره 



اذا اهنا تصورت اهنا مل تكن  

لتقابل كني ويلسون او 

حىت تعرف بوجوده ان 

الامر يبدو وك ن يد 

القه لك هذه القدرحتركه خ

الاخطاء ليمت لقاهئام احملتوم 

وتودل احساس غريب دلهيا 



بأ ن حياهتا مل تكن عىل ما 

 ىه عليه نتيجه ذلكل 

وذلا مفا ان رأ يتك مع بيىت  -

 وابتريك حىت ...

حىت قفزت اىل اس تنتاج  -

 مترسع

هتفت مارا حبده وىه 

تشعر بمتزق داخىل ملا 



يعمتل هبا من افاكر وملا 

من صدق قلق  حيمهل صوته

وندم ومل تدر كيف تترصف 

 ازاءه

حس نا ماذا عساى ان  -

افكر فيه خالف ذكل ان 

احد مل يذكر ىل اى فتاه 

اخرى لها صهل جبوليان 



سكوت وىف اليوم التاىل 

انتظرتمك ىف طريق املدرسه 

واكن الطفالن معك ابداي 

الاستخاء مبا يدل عىل 

 املعرفه الوثيقه 

واختقت ابتسامه الاىس 

عىل وهجه قلب مارا وملا 

اكنت تدرك انه خطأ  قاتل 



ان تبِد امامه ليونه قد 

توقعها ىف خطر دامه فقدد 

اجربت نفسها عىل ان تبدو 

متصلبه وغري متخاذهل وىه 

 جتيبه:

لو اكنت حترايتك دقيقه  -

لعلمت ان استخاء الطفلني 

معى دليل عىل انىن لست  



هام ال حيباهنا الانسه فرايزر ف 

... واان متأ كده انه شعور 

متبال ىه ليست من 

 الطراز الاموىم

 ملاذا تقولني ذكل؟ -

لقد رأ يهتام معها اهنا غري  -

مس تعده الن هتمت هبام وال 

تريدهام ىف طريقها اهنا 



س يده جممتعات غايه ىف 

الرشاقه والتأ نق ال وقت 

دلهيا ملا يشغل غريها من 

اانس خمتلفني من منط 

 حياهتا

هددهتا ابتسامه اخرى بأ ن  

تدمر س يطرهتا الىت جتاهد 

ان حتتفظ هبا عىل نفسها 



ابتسامه صافيه فهيا رسور 

حقيقى عريضه واىل حد ما 

صبيانيه تذكرها بوجه 

ابتريك حني انهتت مشلكه 

حتطمي املصباح بسالم واكن 

جعيبا ان ترى كني مثهل وقد 

استاح من عبء ثقيل اكن 

 يثقل اكههل



نك ال حتبهيا اليس ا -

 كذكل؟

مل اقابلها سوى مره واحده  -

ولكن ال مل احهبا عىل 

الاطالق ومن طريقه  

حديث الطفلني عهنا ليس  

 مهنام من حيهبا ايضا 



ومل يس تطع ان تسمع ما متمت 

به من لكامت خافته وظنت  

انه قال "محدا هلل" ولكن مل 

تفهم مربرا لرد فعل من 

هذا القبيل وىف اللحظه  

التاليه اكن قد هب عىل  

قدميه جفأ ه خملال شعره 

احلريرى بأ صابعه ىف حركه 



عاديه لكهنا هزت مارا 

بعنف وىه تتابعها بعيهنا 

الن شعورا طاغيا ساورها 

ان تفعل هل نفس الشئ  

حىت اهنا مضت اصابعها 

بقوه خش يه ان تفضحها 

 حركهتا الالاراديه 



انىن ارحب برشاب مفا   -

 رأ يك؟

اكن رد الفعل الغريزى هو 

ان هتز رأ سها رفضا فهىى 

متوتره مبا فيه الكفايه 

بسبب لك شئ فيه قوه 

جسده وجرس صوته 

وبريق عينيه واذا اكن 



الرشاب هل اثر ىف ان تشعر  

ابالستخاء الا انه يقوى 

من تكل املشاعر فيطلقها 

من عقالها اىل ما ال حتمد 

عقباه ولكهنا اعادت التفكري  

ىف نفس اللحظه تقريبا 

فكبحت حركه الرفض وقد 

خطرت لها فكره اخرى اذا 



اكن الرشاب هيدهئا فبالتأ كيد  

يكون هل نفس الاثر عليه 

اهنا ىف الاايم القليهل  

بته مل  املااضيه وىه ىف حص 

تره حلظه الا وهو ىف مقه 

انتباهه وحذره وعيناه 

الزرقاوان تتابع لك حركه 

مهنا حىت وان بدا هو 



مستخيا كام بدا لها منذ  

حلظات اكن هناك شئ  

خفى ىف اسلوب حتمكه ىف  

نفسه واحض ىف توتر 

عضالته كقط ىف الغابه 

مس تعد اىل الانقضاض ىف 

ايه حلظه وحىت ىف نومه 

ى حركه او اكن متحفزا ال



مثل اس تجابته  -صوت 

حىت دب اليأ س ىف   -لبيىت

ان جتد فرصه لتنفيذ ما 

اكنت تنويه من فرار ورمبا 

بعد الرشاب يتخىل عن 

 ذكل احلرص 

 سيسعدىن ذكل-



واهبجها ان ترى صوهتا قد 

خرج هادئا رزينا ال حيمل 

شيئا من خلجات نفسها 

الىت ااثرهتا فكره الرغبه ىف  

ن خترج من الفرار ان علهيا ا 

املاكن لتخرب جوليان عن 

ماكن ودليه ولكن علهيا  

بصوره اكرث احلاحا ان تفر  



من الرجل اذلى جيذهبا اليه 

الرجل اذلى ال تثق ىف 

دوافعه وحتتقر فعلته ولكهنا  

امامه جتد نفسها ضعيفه 

 متخاذهل بصوره مزجعه  

اخذ كني يعدد انواع 

املرشوابت ىف اخلزانه وهو 

 يتفحصها :



 احس ن -

واعتدل وقنينه الرشاب ىف  

 يده 

فكرت مارا عىل اهنا نفسها 

لن تفعل ولكهنا ستبذل 

هجدها الن يكون نصيبه 

مهنا وافرا وبعدها ترى ماذا 



حيدث وقررت ان ترشب  

 معه اقل القليل 

وبيامن كني اكن جيوس خالل 

املطبخ حبثا عن أ ةل لفتح  

القنينات اخذت مارا حتاول 

ان تامتسك لىك تمتكن من  

التفكري بذهن صاِف اذا ما 

قدر لتخطيطها ان جتعل 



كني يمثل ابلرشاب او عىل  

الاقل جتعهل يفقد فيه حذره 

فأ هنا جيب ان تكون 

مامتسكه القىص حد فا ن 

خطوه واحده خاطئه من  

 شأ هنا ان تدمر لك شئ

وهبت جفأ ه غري قادره عىل 

الاس مترار فىاجللوس لفرط 



ما تشعر به من قلق 

فه الىت  وراحت تذرع الغر 

اصبحت لها مأ لوفه متاما 

عىل مدى اربعه اايم ، وبدا 

امرا يثري الشجن اهنا مل 

تتعرف عىل مزنال كهذا الا 

ىف تكل الظروف فقد 

عشقت لك شئ فيه جحمه 



طريقه تزيينه حديقته الىت  

رأ هتا خالل النافذه ومبا 

يوىح لك هذا من راحه  

وهدوء نفىس ولكن الطريقه  

  الىت احرضت هبا اليه

والرجل اذلى ميلكه 

وشعورها املتضارب جتاهه 

يقفان حائال بيهنا وبني المتتع 



المتتع به ووجدت كتااب 

ملقى عىل حافه النافذه 

وهجه السفل فالتقطته ىف 

تاكسل مث رمشت عيناها 

 دهشه حني رأ ت عنوانه

ما اذلى هيم كني ىف اترخي 

حياه املكل ريتشارد 

الثالث؟ وبتصفح رسيع 



انه كتاب  لصفحاته وجدت

مغرق ىف التخصص ملئ  

ابلهوامش والاشاره اىل 

املراجع املتخصصه واكن 

 الكتاب نفسه مسياك وثقيال

وتذكرت جفأ ه اللمحه 

اخلاطفه للغرفه املوجوده ىف 

هنايه الصاهل والكتب 



املكدسه عىل رفوفها 

والمكبيوتر املوجود ىف  

املكتب ، جو يوىح يوىح 

مبس توى ثقاىف راق  ال يتفق 

فكرهتا عن كني مع 

 مكختطف

اذن فكني خمتطف من 

طراز غري عادى فقد ذكر 



كني انه اختطف الطفلني 

ناكيه ىف جوليان لسوء 

معاملته الخته وجوليان قد 

رىم كني بأ نه افسد العالقه 

بينه وبني زوجته فأ صبخت 

ىف حريه من امرها ال تدرى 

 اهيام تصدق 



ولكن ظاهر الامر يدفعها 

احدا اىل ان تصدق خشصا و 

هو جوليان الاب املهمت  

بودليه فكني عىل الرمغ مما 

ابداه من حب وعطف 

علهيام ال يرى فهيام الا 

وس يهل لغايه ينشدها فهو 

قد رصح بلك برود انه 



خطط لهذا الامر منذ مه  

وابدى كراهيته جلجوليان ىف 

نوابت غضب مل حياول 

اخفاءه وق ابدى اسف 

حقيقى للخطأ  ىف احقاهما 

دفع هبا اىل ابالمر قد 

احساس زائف ابالمن 

فنسيت الاسلوب المتجرد  



من الرمحه اذلى يتعبه  

لينفث حقده الاسود جتاه 

صهره وىه ال تعرف 

الهدف الهناىئ اذلى يريد  

 كني ان يصل اليه

 اليك ما اردت  -

اقتحمت اللكامت اهادئه  

واللمسه الرقيقه لكتفها  



افاكرها فأ هزتت بعنف 

وسقط الكتاب من يدها 

تس تدير اليه بعينني  وىه

مفتوحتني متاما وهاالت من 

اذلعر مرتسمه عىل وجنتهيا 

وبصعوبه حملت القنينه ىف  

يده فقد اكن تركزيها عىل 

وهجه اهنا رأ ت عبوسا قد 



مر خاطفا عليه وظهل قد 

كست عينيه املتأ لقتني واكن 

أ خر شئ اكنت مس تعده هل 

هو مواهجه عاصفه بدأ ت 

 تتجمع نذرها ىف اعامقهام

وهتف هبا ىف صوت اجش 

 مضطرب:



ابهلل عليك ال تنظرى اىّل  -

 هكذا فلن احاول ايذاءك 

 اولست تفعل ذكل؟ -

صاحت ىف وهجه وىه ال 

تزال حتت افاكرها السوداء 

الىت جتمعت ىف ذههنا 

كسحاب ينذر بعاصفه 

 رعديه  



رابه ماذا تظنني ىب ؟  -

 انىن لست...

مث حتول صوته جفأ ه اىل 

تقداتن الهدوء وعيناه م 

 ابلتكزي عىل وهجها:

الك اي مارا ال اريد بك  -

 سوءا اليك وعد مىن بذكل



أ ه لمك تود لو تصدقه اهنا 

تريد ان تصدقه تريد ذكل 

ابحلاح ترتعد هل لقد بدا 

صدقه حقيقيا حني اعتذر 

لهاوقابلت عيناه الصافيتان 

 عينهيا دون تردد او طرفه

ولكن علهيا ان تتذكر عىل 

خر البارد  ادلوام كني ال  



القاىس القلب اذلى قابلته 

ىف البدايه واذا ما عن لها 

ان تنساه فلتتذكر الطفلني 

النامئني ابالعىل طفلني انزتعا 

من حضن ابهيام كضحيتني 

بريئتني خملطط حقد غامض 

لهذا الرجل ومن اعامقها جاء 

وصف جوليان كوصف 



لرجل فاتن حمتف للنساء 

فرحبت هبذا الوصف 

تضع كني ىف لميكهنا ان 

ماكنه الصحيح وترى 

خشصه اجلديد جمرد تظاهر 

 مدروس بعنايه لاليقاع هبا

وشعرت وك هنا اكنت ىف 

الاايم املاضيه وك هنا تتوازن 



عىل حبل مشدود ال تدرى 

اى خطواهتا س هتوى هبا 

عىل الارض حمطمه 

 -واخذت هتتف ىف اعامقها 

وىه تغريه بأ ن جيلس ىف  

استخاء ليبدأ  حفهل 

داعيه ان تفلح   -ب الرشا

خطهتا الهنا ان مل تنجح 



فليس ىف ذههنا ايه فكره 

 عن كيفيه ترصفها بعد ذكل
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 الثالث؟ ملاذا ريتشارد  -

اكن هو سؤالها الوحيد 

اذلى خطر عىل ابلها حفني  

بدأ ت جلس هتا حتول عقلها 

اىل خواء لعده ثوان  مذجعه  

اخذت تتلفت ىف احلجره 



لهلها تتلمس الهاما من اى 

شئ هبا تدير دف احلديث  

اىل قنوات أ منه فوقع برصها 

 عىل الكتاب 

 اقصد ملاذا تقرأ  عنه؟ -

انىن مفتون به ..انه رجل  -

 يثري الاجعاب 

 وانربت حمتده :



اجتد ىف اراقه ادلماء امرا -

 يثري الاجعاب والافتنان ؟ 

واحصت هبهتا تكل عن 

 مكنون مشاعرها 

اراقه ادلماء؟ لقد اكن  -

 رجل عرصه انه..



ولكنه قتل الامراء  -

الش بان اليس كذكل؟ حىت 

 ابن اخيه ...

ومصتت حني اطلق كني 

 حضكته 

ال تقوىل انك تعتقدين ىف  -

تكل القصه القدميه؟ فال 

احد يقتنع هبا الان اوال 



ترصفا كهذا اكن س يكون هل 

اثر غايه ىف السوء من 

الناحيه الس ياس يه)فيه 

معلومات عن ريتشارد 

الاول اكن مكل اجنلتا وفيه  

جامعه من الناس اتفقوا 

حتت قياده كرومويل عىل 

ش نق املكل والعائهل وقامت 



ره ىف فته حمكه  ثو 

واصبحت اجنلتا نتيجه 

للثوره مجهوريه الول مره 

يوم 11وليست ملكيه ملده 

وبعدها جاء اخيه ريتشارد 

الثاىن وكون جيش وقتل 

كرومويل واعوانه وتقريبا 

تقريبا اخيه توىل احلمك بعد 



ريتشارد الثاىن واصبح 

ريتشارد الثالث واكن ىف 

خالف مع ابن ريتشارد 

حلمك بس الىل  الثاىن عىل ا

عايز تفصيالت اكرث يقرأ  

عن ريتشارد الثاىن والتارخي 

الاجنلزيى رائع جدا ملئ  

ابالحداث الش يقه ومتأ سفه  



عىل املقاطعه( واثنيا هل 

يتأ ىت لرجل تفاىن ىف خدمه  

اخيه حني اكن ملاك ان  

يقدم عىل فعهل كهذه جتاه 

 ابنه لقد اكن شعاره :

 والىئ يقيددىن -

ني وبدا شئ ى حيث ك

 لفت انتباه مارا 



والوالء امر هام ابلنس به  -

 كل اليس كذكل؟

وبدا مأ خوذا عده حلظات 

من سؤالها ولكنه هز رأ سه 

 وقد ران اجلد عىل وهجه:

الوالء الرشف الثقه مسيه   -

ما تشائني بدونه تصبح 

العالقات الانسانيه رضاب 



من احملال ان خيانه الثقه 

 افظع ما ترتكب من جرامئ

غري املفاجئ ىف نربه وودل الت

صوته اقتناعا دلى مارا بأ ن  

الالكم صادر من اعامقه انه 

ليس من الطراز اذلى 

يعطى لك ذكل ابلتأ كيد  

 جملرد التظاهر 



ايكون هذا ما فعهل 

جوليان؟ ايكون قد خان 

ثقه كني بشلك ما ؟ لو 

اكن فعل س يكون مفهوما 

سبب غضبه اجلامح لكام 

ذكر امسه امامه ومع ذكل 

ذا مربرا لصور ليس ه



الانتقام الرهيب اذلى 

 اختذه ضده 

ذعرت مارا حني وجدت  

ك سها فارغه لقد جترعته  

 دون ان تعى 

انىن شغوف مبعرفه املزيد   -

 عن واكلتك تكل



واكن ابداي ان كني يغري 

املوضوع بعيدا عن لكنه 

 الوالء تكل

ما اذلى تقةومني به  -

ابلفعل ؟ ويك بأ ت ى هذا  

 فالعمل اصال؟ أ ه أ س



وتدارك حني وجد وجه مارا 

وقد ران عليه التفكري 

 العميق واساء فهم السبب: 

سؤال بع سؤال اليس   -

 كذكل؟

ومل تدر بنارا مب جتيب وقد 

اكن ذههنا مازال مثقال مبا 

تتضمنه تعليقاته السابقه 



بصوره جعزت معها ان حتول 

مسار تفكريها برسعه اىل 

 احلديث عن معلها 

يد  اريد ان اعرف املز  -

عنك اذا مل تعتربى ذكل 

 جتسسا مىن

اكنت مارا تتصور اهنا رأ ت 

لك جوانبه ولكن هذا 



اجلانب اكن جديدا فهذا 

التدد وعدم الثقه ىف صوته 

يتناىف مع لهجه صوته الواثقه 

 القاطعه 

لقد عشت الاايم السابقه  -

واان اعتقدك لوىس فرايزر 

وذلا اكن من الصعب ان  

 اوامئ نفىس مع فكره انك



انسانه غريها فهال ذكرت ىل 

من انت حقيقه وكل ان 

تطلىب مىن ان اذهب اىل 

 اجلحمي اذا اردت 

ورماها بتكل الابتسامه 

الصبيانيه من الابتسامات 

الىت اصبحت تزداد صعقا 

امام حسرها فاضطربت لها  



حىت اهنا اجابت عىل سؤاهل 

بأ رسع مما اكنت تود وقبل 

ان تتدبر جيدا ا ن اكنت 

جابه ترصفا هذه الاس ت

 حكامي مهنا:

لقد بدا الامر مصادفه ىف  -

الواقع فقد درست اداره 

املرشوعات ىف اجلامعه 



ولكن ما اس تطعت 

احلصول عليه من وظيفه 

هو سكرتريهوصادفت ىف  

العمل الكثري من لزوجات  

ذوات الاطفال الصغار ممن 

كن يش تكني من صعوبه 

العثور عىل من يقمن 

يه ابلتنظيف ىف بيوهتن ورعا



ابناهئن فرحت ادخر لك  

بنس احصل عليه وقدم ىل 

وادلى مبلغا كهديه عيد 

ميالدى مبا امكنىن ان ابدأ  

املرشوع فاس تأ جرت مكتبا 

صغريا ومعلت قامئه ابلنساء 

الالىئ يرغنب ابلعمل ىف 

ذكل النشاط وبدأ ت 



معامالىت ىف البدايه عن  

طريق االتصال الشفوى 

وبدأ ت بعد ذكل اضع 

  اثبت جدواهبرانمج اعالىن

وانت تتعاملني مع  -

تنظيف البيوت ورعايه 

 الاطفال فقط؟



هبذا بدأ ت امعل ولكن   -

دلى الان ىف قامئىت الكثري  

من احلرف ... حىت 

البس تانيون والنقاشون كام 

اننا ايضا نقدم خدمه رعايه  

احليواانت الاليفه ورعايه 

املس نني ىف الاجازات 



ويبدو العمل متطورا 

 ابطراد

 صوهتا من فرط واهزت

امحلاس ونظرت اىل عيىن 

كني فوجدهتا تفيض دفئا 

واجعااب وساورها الشعور 

ابلقلق وىه تتسائل ما 



اذلى جيرى ابلنبه اىل معلها  

 الان؟ 

كيف جنحت لورا ىف ان  

تقوم مقاهما ؟ اهنا ال تزال 

حديثه العهد ابلعمل فاىل 

عهد قريب مل تكن الواكهل 

تدر دخل يسمح بأ س تخدام 

 هل جديده عام



وكيف حال حميط  -

 الارسه؟

 مث مصت برهه: 

 الرجال؟  -

وادلى وماىم واخىت ..  -

 وادلى حماسب

واكن السؤال عن ارسهتا 

سهل الاجابه اما ما شعرت 



به من تقلص مبعدهتا فاكنت 

تعرف سببه هو اهنا جيب 

علهيا ان تعتف ولولنفسها 

عىل الاقل ابن ليون مل 

خيطر عىل ابلها الا ملاما 

حس نا ان ذكل ال يدعو 

اىل التعجب قالت لنفسها  

حملاوهل تربير ذكل متعلهل ابنه 



اكن الكثري مما يشغل ابلها 

حىت انه مل يكن هناك تربير 

بأ نه اكن اماهما ذلكل متعلهل 

الكثري مما يشغل ابلها حىت 

انه مل يكن هناك جمال 

 للتفكري بأ انس أ خرين 

 وارسعت تس تطرد:



انه ميسك حساابت  -

 الواكهل

حماوهل ان تزحي عن ذههنا 

ان كني هو اذلى شغل 

 ابلها عن الناس الاخرين 

كام ان مارات اخىت  -

مزتوجه ولها ودلان بول 



وماريك الاول ىف الثامنه  

 والثاىن ىف السابعه تقريبا 

 وهل تريهنم كثريا؟ -

بقدر ما اس تطيع واحياان  -

اجالسهام حني ال تكون 

 مارات وسام ابملزنل

 وكسا وهجها ابتسامه دافئه: 



ولكن بول يغضب حيامن   -

يقال وقهتا انىن جليسه  

اطفال فهو يرى نفسه اكرب 

 من ذكل

حضك كني حضكه صافيه 

 من اعامق قلبه 

م يعنون الكثري واحض بأ هن-

 ابلنس به كل 



 اهنم عائلىت  -

واحتبس صوهتا حني 

تذكرت مدى بعدها عن 

ادلفء العائىل ودمعها لها  

ىف موقفها ذاك شاعره 

ابلرعب يدب ىف اوصالها 

وىه تقاوم شعور الوحشه 

 اذلى يساورها :



 مك ىه الارسه هممه -

ودهشت اذ رأ ته هيز رأ سه  

موافقا ولكهنا تذكرت دفء  

يتحث عن امه   صوته وهو

كيف س ميكهنا ان حت احلقائق 

وسط هذه املتاهه مت  

التناقضات ىف خشصيه كني 

 ويلسون املعقده ؟



وهذا يفرس مدى خربتك  -

 ىف التعامل مع الاطفال

ومل يبتسم سوى ابتسامه 

 زادت من حده ارتباكها

ومن اين حصلت انت عىل  

خربتك؟ اكنت تريد ان  

توجه هل السؤال من اين 

مثل كني الصرب  تعمل رجل



والتسامح الذلين ابداهام 

 عىل مدى الاايم السابق؟

وكرر كني سؤاهل مالحظا 

 اهنا حتاشت الاجابت عنه 

والرجال؟اليس هناك  -

 احد..

 اخلطيب الومهى؟ -



ولفرط ذعرها وجدت  

 نفسها ترصخ بصوت مرتفع

ال بد وان الرشاب اثر علهيا  

بأ كرث مما توقعت وتقلصت 

 ظره الهياامععاؤها بطريقه ن

اليس هناك خطيب  -

 حقيقى؟



اكنت فرصه التاجع قد 

 ولت: 

أ ه نعم مل اقابل الشخص  -

 املناسب بعد

ومهس هبا هامس امل جتديه  

حقا؟ مث ارسعت 

 ابالس تطراد:

 ان هناك ليون  -



ودفعها تغري ان عىل وجه  

 كني لالس تدراك:

ولكنه جمرد صديق ىف  -

 الواقع

اكنت هذه ىه احلقيقه فعال 

فـ ليون خشص لطيف 

الصحبه ولكن لو اكنت 

هناك عالقه بيهنام الحست 



هبا عىل الفور ال نريان  

متأ ججه كتكل الىت تشعر 

هبا وىه معه وجاهدت  

بعمق ان متنع عقلها من 

الاستسال ىف هذا اخلط 

 من التكري 

ولكن بال جوى فهىى قد 

تنهبت اىل وضعها احلاىل كام 



للناظر من اخلارج يبدو 

وهامجالسان معا امام نريان 

املدفأ ه بدا علهيام املتعه 

والاستخاء،نعم،عىل  

الاقل من هجهتا اهنا مل 

تشعر براحه منذ دخل كني 

حياهتا ك نفجار نووى اهنا 

حتب ان تكون معه واكن 



لهذا اثر مدمر عىل توازهنا 

العقىل لقد وجدت نفسها 

حتب كني وسأ لته وىه 

 تمتلمل:

 وماذا عنك؟ -

ومتنت لو تكون قد جنحت 

ىف اخفاء امهيه هذا السؤال 

 لها 



ليس ىف حياىت اى فتاه  -

فأ انال اس تطيع ان اقمي 

عالقه مع فتاه ال احهبا 

 بصدق

افاقت مارا من تأ ثري 

الرشاب اذلى لعب 

برأ س هيام فدفعها اىل 

الاس تجابه اىل نداء الغريزه 



فوجدت كني مس تغرقا ىف 

رأ ت الفرصه  النوم جبوارها و 

الىت اكنت تتوق لها بعد 

طول انتظار وترقب ودعت  

رهبا ان يظل انمئا اىل ان 

 تمتكن من مغادره البيت  

وتطلب الامر مهنا لك ذره 

من عزميهتا لتخرج من 



الغرفه عىل اطراف اصابعها 

وىه تقاوم رصخه الفرح 

حلصولها عىل سلسهل 

املفاتيح الىت بدت لها مرات  

 ن العنقاءكثريه اعز مناال م

واستبعدت فكره ايقاظ 

الطفلني اذ لو فعلت  

الستيقظا مدهوشني عازفني 



عن احلركه وىه ليس دلهيا  

وقت لهتدهئام وتطمئهنام فلك 

اثنيه لها قميهتا ولو اكن احلظ 

حليفها فتكون قد عادت  

قبل ان يشعر كني بشئ كام 

انه لن يمتكن من اذلهاب 

ابلطفلني اىل اى ماكن 

 بدون س يارته



نت يدها ترتعش وىه اك

تدخل مفتاح التشغيل ىف 

ماكنه مث تدير احملرك وبيامن 

ىه تفعل الح شئ المع ىف 

مقدمه خزان الس ياره مفدت 

هيا تتفحصه فوجدته خطااب 

ابلربيد اجلوى مرسال من 

 الوالايت املتحده الامريكيه 



واخربها العنوان عىل 

الظرف اهنا ىف ماكن ما من 

 مقاطعه نوتنجهام شاير

حس نا ان ذكل يعطهيا فكره 

عن ماكهنم وقذفت الظرف  

مباكنه ابلس ياره واس تغرقت 

بضع دقائق ىف اخراج 

الس ياره من اجلراج دقائق 



اكن فهيا قلب مارا يتسارع 

نبضاته بسبب صوت احملرك 

اذلى بدا مزجعا ىف الصباح 

الباكر همددا ان يوقظ كني 

فتجده ىف اعقاهبا وىه قاب 

 ريه  قوسني او ادىن من احل

ولكن مل يكن مثه ش بح داكن 

يعتضها وىه تدور 



ابلس ياره اىل مدخل املزنل  

ويدها الرطبه تزنلق راحهتا 

عىل جعهل القياده لفرط ما 

 افرزته من عرق  

ورفضت ان تلقى نظره 

وراءها عىل املزنل اذلى 

قضت فيه اربعه اايم وىه 

ختتار طريقها اختيارا 



عشوائيا وتضغط عىل بدال 

 الوقود
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اكنت مدينه بورفورد 

موشكه ان تستيقظ ومارا 

توجه س يارهتا اىل منتصف 

املدينه وبعد طول جدال مع 

نفسها ختلت عن فكره 

اللجوء اىل اول مزنل الح 

لها لتطلب مهنم ان يسمحوا 



لها ابالتصال ابلرشطه عن 

طريق تليفوهنم مفن هجة جتد 

ن  صعوبه ىف ان تقنعهم ا

املأ ساه الىت مرت هبا 

حقيقيه ومن هجة اخرى 

رجال الرشطه انفسهم اكرث 

ميال اىل الاقتناع حني 

ختاطهبم وهجا اىل وجه ومن 



مث فقد اتبعت اشاره املرور 

اىل املركز التجارى ابملدينه 

حيث اكنت تأ مل ان جتد 

 هناك مركزا للرشطه 

قادت الس ياره ممتههل ىف  

الشارع الرئيىس للمدينه  

لفت ميينه ويرسه ولك تت

جسدها ينئ من الاهجاد 



والتوتر ملا تبذهل من هجد 

لتبعد تفكريها عن الرجل  

اذلى خلفته وراءها وذلا 

حني رأ ت وهجا حسبته 

مأ لوفا لها ارجعت ذكل اىل 

زيغ برص نتيجه اىل الاهجاد 

ولكن بعد حمله خاطفه اىل 

املرأ ه العاكسه وجدت اهنا مل  



ن تكن خمطئه ومحدت رهبا ا

مل يكن احد يقود س يارته 

وراءها وىه توقفها بعنف 

 جبوار الرصيف 

لقد اكن ابلفعل جوليان 

سكوت ال خطأ  ىف قوامه 

الفارع وحلته الانيقه واقف 

عىل اعتاب فندق يبدو 



عليه الرىق وشعره امجليل 

يلمع حتت ضوء مشس 

 اخلريف ىف اول طلوعها

وضعت مارا يدها عىل 

مقبض الباب لتفتحه واذا 

شئ مينعها من ان تفعل ب 

وغاصت ىف كرس هيا مره 



اخرى ترقب سكوت امام 

 املرأ ه 

ماذا هبا؟ اهنا منذ اايم مل 

يكن يس يطر علهيا سوى 

فكره الهرب من كني 

والعثور عىل جوليان وان  

تعيد اليه بيىت وابتريك فمل 

اذن جلوسها هكذا متجمده 



ىف كرس هيا وهدفها اذلى 

اكنت تريد اجنازه عىل بعد 

 وات مهنا؟خط

الهنا مل تقدر عىل ان تفعل 

ذكل جاءها الرد برسعه  

ووضوح مفزعني حىت وىه 

هتز رأ سها ىف حريه وارتباك 

ان اكفه الافاكر الىت  



ابعدهتا عن ذههنا طوال 

رحلهتا وىه مبتعده عن 

املزنل قد عادت موجه 

 مرتده هتدد بأ ن تغرقها متاما 

جوليان سكوت وادل 

الطفلني عىل بعد امتار مهنا 

ومع ذكل فهىى غري قادره 

عىل ان خترج من الس ياره 



وهتب اليه كام لو اكنت 

املسافه القصريه جرفا هائال 

ال سبيل اىل اجتيازه اهنا لو 

اخربت سكوت مبا جرى 

وكشفت هل عن مدى قرب 

نه عىل  ودليه وخمتطفهام فا 

الفور سيتصل ابلرشطه 

معونهتم ىف انقاذ ويطلب 



ودليه وان يقدم خمتطفهام 

اىل العداهل وهذا ابلضبط ما 

 مينعها عن احلركه 

ولكن اليس هذا ما اكنت 

ختطط الن تفعهل بنفسها؟ 

امل تقد الس ياره حتت فكره 

واحده ىه ابالغ الرشطه  

بلك ما حدث ؟ 



وبأ حساس اليأ س واهجت 

نفسها ابحلقيقه لو اعيد 

 ابتريك وبيىت اىل وادلهام

فا ن هذا هو لك ما تريده 

 ان يتحقق

وعادت ببرصها اىل الرجل  

املتأ نق عىل اعتاب درجات  



ن مثه خطأ  ما لك  السمل ا 

 غريزه فهيا ختربها بذكل 

لقد اكنت تتخيل جوليان 

شاحبا مشتت اذلهن قد 

هده القلق عىل مصري ابنه 

وابنته ولكن هذا الرجل مل  

يبد عليه اى اثر من القلق  

ابتسامه  بل اكن يبتسم



عريضه اىل املرأ ه الواقفه اىل 

 جواره 

اهنا ليست لوىس الحظت 

مارا ذكل عىل الفور ولكهنا 

س يده فارعه الطول مسراء 

ذات مالبس راقيه اذلوق 

اكن حشوب وهجها يكس هبا 

جامال اخاذ بدا مأ لوفا لها 



جعلها تتسائل اين رأ هتا من 

قبل ؟ رمبا ىف جمهل او 

 حصيفه

هنا اخذت مارا تشحذ ذه

لتتذكر بيامن اكنت س ياره 

اجره تقتب من الفندق مث  

تقف امامه اجته الهيا 

سكوت ورفيقته مث اخذ  



يراقب الس ياره وىه تبتعد 

هبا مث يبتسم ابتسامه رضا 

 ويعود اىل داخل الفندق 

الان هتفت مارا لنفسها 

حتهثا عىل احلركه ولكن  

اللكمه ظلت تتدد ىف  

عقلها كام يتدد الصدى 

رتعش بفضل بصوت م



عواطفها املتالطمه حىت ان 

عزميهتا خارت مره اخرى 

بيامن الرصاع ادلاخىل فهيا 

ياكد ان يشطرها اىل 

 نصفني

اهنا تعمل ان علهيا ان تفعل 

ذكل ان تزنل من س يارهتا 

وتبحث عن جوليان وختربه 



بلك شئ انه وادل بيىت 

وابتريك ،وادلهام, ظلت 

تكرر تكل اللكمه حىت 

من ان تفتح  اعطهتا عزما 

الباب وتزنل اىل الرصيف  

ان ما انتاهبا من مشاعر مل 

تكن ىف حملها ان كني قد 

اخطأ  وىه بصدد اصالح 



ما اخطأ  فيه واكنت ادلموع 

تلسع عينهيا وىه تتجه اىل 

مكتب الاس تقبال يتنازعها 

امر ما ىه مقبهل عليه ومك  

من املرات حاولت ان تقنع  

نفسها بأ هنا عىل صواب ومع 

قد ظلت فكره ذكل ف

خاطئه ىف نظرها كام لو 



اكنت ختون كني ومن اجل  

ذكل اكن الامر شاقا علهيا 

ان ترفع برصها اىل وجه 

 موظفه الاس تقبال

هل الس يد جوليان   -

 سكوت انزل هنا؟

واتهتا فكره وىه تتلكم معها  

واجده فهيا امال ضئيال ان 



تكون قد وجدت وس يهل 

لتعيد الطفلني اىل وادلهام 

الوقت دون ان   وىف نفس

تطعن كني ىف ظهرهالن ما  

من وس يهل تقنعها اهنا اكنت 

 بصدد ان تفعل ذكل معه 

 اميكنىن ان اترك رساهل  -



عبست املرأ ه متحريه ال تفهم 

ملاذا يتك خشص رساهل 

لشخص أ خر موجود 

ابلفعل ولكهنا قدمت ملارا 

ورقه وظرفا مث تولت عهنا 

 لتد عىل ماكمله  

تكتب  وبرسعه اخذت مارا 

 بيد مرتعشه:



مست سكوت :بيىت  -

وابتريك خبري وسالمه 

 وموجودان ىف ..

ترددت وىه تضغط عىل 

القمل حماوهل تذكر العنوان  

اذلى رأ ته عىل اخلطاب 

ورت حلظه يأ س مل تس تطع 

اس تحضارها ىف ذههنا 



وضغطت اصابعها القمل 

حىت تأ ملت مث الحت لها  

جفأ ه صوره اخلطاب ىف  

ت  ذههنا واحضه فانكب

 ابرتياح عىل اخلطاب تمكهل  

وترددت هل توقع اخلطاب 

ام ال؟ واخريا تهندت وىه 

تضيف امسها فـ جوليان 



جيب ان يعمل اهنا اختفت  

مع ودليه وقد جيد شاك ىف 

خطاب جمهول وطوت 

اخلطاب ودس ته ىف الظرف 

 والصقته

هل اتكرمني بأ عطائه هذا  -

اخلطاب ولكن ليس ىف 

 احلال فلنقل بعد...



اىل ساعهتا لقد  ونظرت

اس تغرقت رحلهتا من املزنل 

حواىل ربع ساعه مث دقيقتني  

لقراءه اخلطاب ومخس 

لالتصال ابلرشطه اذا ما 

ماذا يفعل جوليان ىف  -اراد 

بدفورد؟ هل توصل مع 

الرشطه اىل ماكن كني؟ 



واذا اكن هذا ما حدث  

فلامذا ليس هو ابلفعل ىف 

مزنل كني ابلفعل اهنا ال 

كن اكنت تدرى شيئا ول

شاكره اىل ان الامور 

 سارت عىل هذا الشلك 



واكنت تعمتد عىل وصولها 

اىل املزنل قبل جوليان بفته 

 معقوهل 

ربع ساعه ال اكرث ، شكرا  -

 جزيال

ونظرت الهيا موظفه 

الاس تقبال كام لو اكنت 

الس يده الىت اماهما خمبوهل 



ومدت يدها تتناول مهنا 

اخلطاب كام لو اكن قنبهل  

 زمنيه 

 سأ توىل توصيهل اليه  -

ولكن مارا مل تسمعها الا 

قليال فقد بدت ترسع عرب 

الهبو مث تركض فور وصولها 

 اىل الشارع



وما ان اصبحت داخل  

الس ياره حىت اصبحت 

تقاوم رغبه قدمهيا ىف 

الضغط عىل بدال الوقود 

بلك طاقهتا فليس من 

مصلحهتا ان تزيد الرسعه  

اكرث من الرسعه القانونيه 

ىت حتاول حتاىش وىه ال



الرشطه ما امكهنا ىف هذه 

الرحهل وىف رحلهتا اىل 

املدينه رفضت ان تكون  

هنبا اليه افاكر عدا التكزي 

ىف خط سريها ىف الطرق  

املتعرجه الضيقه اما ىف 

رحهل العوده فقد متلكهتا  

الافاكر املتضاربه اتركه 



اايها هنبا اىل القلق 

 والتعاسه

 

ليس  لقد اكن قرارها جفائيا و 

دلهيا فكره ان اكنت خطهتا 

ستنجح ام ال ولكن علهيا  

ان حتاول اذا ما متكنت من 

اخبار كني مبا فعلت وان  



سكوت س يكون مع 

الرشطه خالل دقائق 

فبالتأ كيد سوف يتك لها  

 الطفلني وينجو جبدله

ولكن اليس هذا جمازفه 

مهنا؟ ايتأ ىت لرجل خطط 

بلك دهاء لهذا الاختطاف  

وهل عن ان يتخىل بلك سه



خطته دون ان ينال بغيته 

من الانتقام؟ وماذا لو 

حتول اىل العنف؟ اهنا ال 

متكل فرصه واحده لو حاول 

الطش هبا ودارت الس ياره 

دوره حاده ويد مارا 

 متقلصه عىل جعهل قيادهتا



الك! متالكت مارا نفسها 

وىه تأ خذ نفسا مرتعشا من 

اخلوف ان كني ليس 

ابلرجل العنيف ال يتأ ىت  

ل هيمت ابالطفال كام لرج

يفعل وهو من هدأ  من 

روع بيىت حني انتاهبا 

الاكبوس كام فعل حىت انه 



جلأ  اىل كذبته الشنيعه حول 

اهما ال لشئ الا لزييل عهنا 

اخلوف ال ميكن ان يكون 

رجال عنيفا ومع ذكل علهيا 

ان تكون عىل بعد أ من منه  

 وىه ختربه ابالمر

خنقهتا عربه وىه تتسائل 

كيف يتأ ىت لها ان تكون 



عىل بعد منه ولك ذره ىف 

جسدها تش هتىى قربه؟ واذا 

اكنت هذه مشاعرها الان  

 مفاذا فاعهل حني تراه؟

الح لها املزنل عىل بعد 

هبيئته املريع املثبته جبوار 

الطريق ومزقت الاالم قلهبا 

لرؤيته اربعه اايم مرت علهيا 



من  فيه اش به بأ نشوده

اانش يد الرعاه مرت برسعه  

كام لو اكنت اختلست من 

معر الزمن ولكهنا ىف اثناء 

تكل الاايم مل تكن تراها 

بتكل الصوره اكنت حتب  

بأ حلاح فكره الهرب ام الان  

فهىى تمتىن لو اعيدت الكره 



لتكون مع كني لتاه وحتادثه 

.... 

اوقفت س يارهتا جبوار 

الطريق وىه تتنفس رسيعا 

لكمه الىت ال فرار وجتابه ال

مهنا اهنا حتب كني ولقد 

اس توىل عىل قلهبا ىف هذه 

 الفسحه الصغريه من الزمن  



اهنا مل تناقض عقيدهتا 

الراخسه بأ ن احلب ال يأ ىت  

الا بعد معرفه وثسقه ففى 

فته اقامهتا مع كني عرفت 

عنه الكثري فأ جعبت بعقهل 

الصاىف املرتب بصربه 

وتساحمه ورقته ىف التعامل  

ع الصغريين وما ابداه م



 -جتاههام من عطف وتفامه 

وتقلصت اصابعها عىل جعهل  

 وجتاهها ىه ايضا -القياده 

اهنا ال تريد اذلهاب اىل اى  

ماكن لك ما تريده هو 

العيش هنا اىل الابد واىل 

ان يأ ىت موعد الفراق اذلى 

تعمل انه أ ت ال حماهل فا ن 



كني قد اصبح جزءا من 

ن  حياهتا ولكن الزمن ل

يتوقف فال بد ان املوظفه 

اعطت الورقه اىل جوليان 

وعلهيا اخطار كني بأ رسع ما 

ميكهنا ومدت يدها والامل 

يعترص قلهبا اىل مفتاح 

 تشغيل الس ياره



وى أ خر وره لها ابلقرب 

من املزنل اكد قلب مارا ان  

يتوقف وىه ترى س ياره 

اجره متوقفه امام بوابته كني 

 بسبيهل اىل الفرار ابلطفلني

؟ ولكن املزنل ليس به 

اتصال هاتفى فكيف اتصل 

 هو بأ حد؟ 



جف حلقها وىه ترى 

الس ياره تتحرك اىل اخللف 

مث تأ خذ طريقها اىل الامام 

وتنفست الصعداء وىه 

 ترى اهنا ال تقل الا سائقها 

وقفت الس ياره عىل بعد من 

املزنل حىت ال ينتبه كني اىل 

صوت حمركها واكنت ساقها 



ىف ثقل الرصاص وىه تتجه 

اىل املزنل اخملتفى وراء 

 س ياج مسيك

متكن من أ سف مل ا -

احلضور اىل مقابلتك فقد 

اكنت دلى مشلكه ابلنس به 

 اىل س يارىت 



قفز قلهبا اىل ضلوعها وىه 

تتعرف اىل صوت كني 

ونربته الرقيقه ادلافئه اكن 

واقفا ىف احلديقه عىل بعد 

اقدام مهنا ولكن مع من 

يتلكم ؟ واحض انه ال يتلكم  

مع الطفلني فاقتبت هبدوء 

 حذر



 ال هيم -

 انثواي انعام خافتا اكن صوات 

وامه ما ىف الامر انىن هنا  -

اواه اي كني ال تدرى مك اان 

 مش تاقه اىل هذه اللحظه 

وقعت اللكامت ىف ذهن  

مارا اذلى ماله الطنني 

حىت شعرت ابدلنيا تدور 



هبا وقد تعرفت اىل الس يده 

الىت اكنت مع سكوت منذ  

 قليل مفاذا تفعل هنا؟

ورمشت بقوه لزتيل 

ن عيهنا واجربت  الغشاوه ع

نفسها اىل التطلع اىل 

الشخصني الواقفني عىل 

مقربه مهنا وانتاهبا شعور 



غامض ابلغثيان يعترص 

معدهتا وىه ترى كيف 

حتيط ذراع كني خبرص 

الس يده والرأ سني الفامحني 

 جد قريبني من بعضهام

 هل رأ يت سكوت؟ -

 لقد جئت توا من عنده.. -



ضاعت بقيه عباره املرأ ه 

احلقيقه امام  حني سطعت

عيىن مارا فأ غشت برصها، 

ان هذه املرأ ه ىه جزء من 

خمطط كني اهنا الوس يطه 

بني كني وجوليان وواحض 

ان وساطهتا قد اوشكت 

ان تنهتىى بعد ان متت 



بنجاح اذا ما ترمجت 

الابتسامه عىل وهجها 

التمجه الصحيحه ومن مث 

فقد بدا جوليان غري قلق .. 

 فهو يعمل انه خالل دقائق

 س يعود طفاله اليه 

ولكن ما عالقه هذه املرأ ه 

بكني؟ اهنا حملت خامتا يلمع 



ىف اصبعها حني احاطت  

ذراع كني بيدها وتضاعف 

ما يعتهيا من كرب وىه 

تشعر بأ ن قلهبا متزق اراب 

 اراب 

لقد قال لها كني:انه ال توجد 

اى فتاه ىف حياته وقد 

صدقته اي لها من محقاء 



معياء سههل اخلداع؟ 

وامتل ت عيناها ابدلموع 

احلاره الالسعه حىت اهنا مل 

تنتبه اىل الفرع اىل تقصف 

حتت قدهما وقد اطلق  

صوات كطلق انرى ىف  

السكون اخملمي والتفت كني 

 حنوها حبده



 مارا ! -

ومل تكن ىف وضع يسمح لها 

ان تتمج نربه صوته فقد 

اكن املس يطر عىل ذههنا 

هو رغبهتا ىف الفرار ان 

رسع ما ميكهنا اىل تركض بأ  

ماكن ختلو فيه بنفسها 

لتلعق جراهحا ولكن كني 



حترك بأ رسع مما توقعت 

وقبض ىل ذراعها بقوه تعجز 

عن التحرر مهنا ووجدت 

نفسها جتر ضد مقاومهتا 

العنيفه اىل حيث توجد 

 املرأ ه الاخرى 



سأ لت ذات الشعر الفامح 

وعيناها متسعتان من  

 الاس تغراب:

 كني من هذه؟ -

 اه قابلهتا، صديقه ىلفت -

انه متحري كيف يصفها 

ابلنس به هل وال جعب ىف  

ذكل وشعرت ابملراره 



تش تعل داخل مفها كيف 

تصف لزوجتك فتاه 

اختطفهتا مث راودهتا عن 

نفسها ؟ وانفجر بداخلها  

 خليط من التقزز والقنوط 

 وصاحت ىف وهجه:

 لست كصديقه كل -



وخرجت اللكامت كشظااي 

واكنت العينان متناثره 

الزرقاوان غايه ىف العمق  

واكدت ان تقسم اهنا رأ ت 

فهيام ما اكن ينتاهبا ىه من 

 ضياع

وقال بصوت عار متاما من 

 اى تعبري :



ليست صديقه حس نا  -

ولكن خشصا اريد ان اتلكم  

 معه

لقد قلنا لك ما دلينا  -

 وليس دلى املزيد القوهل كل

رمبا ليس دليك ولكن   -

 ن ارشحه كل دلى ما اريد ا



والتفت اىل ذات الشعر 

الاسود الواقفه جبواره 

 صامته

لزيا هال تركتنا وحدان  -

دقائق ادخىل املزنل معهام 

 ىف غرفه املعيشه 

واكنت عيناها الزرقاوان 

مثل عينيه تتطلعان ىف 



وهجه بتساؤل وكست وجه  

املرأ ه ابتسامه ازالت لك 

شك دلى مارا عهنا 

وعضت عىل شفهتا لفرط 

ا من الاالم مربحه  ما هب

لتحبس زفره اكدت تفر من  

شفتهيا لهذه السعاده 



الطاغيه الىت رأ هتا عىل وجه  

 غرميهتا  

اس تدار كني اىل مارا بعد 

 انرصاف لزيا :

والان اعمل انك ال  -

 تريدين احلديث 

 وانت عىل حق متاما -



شعرت بوخزه ىف صدرها 

وهو يلوى شفتيه كرد فعل 

 عىل خشونهتا معه 

 ت:واس تطرد

ليس هناك شئ تقوهل  -

ميكن ان يغري املوقف لقد 

 كذبت عىل واغويتىن 



وبدأ  كني يقول :ال... ولكهنا 

مل تدع هل فرصه للحديث  

بل اس متر لساهنا ىف اندفاعه 

: 

ماذا حدث؟ هل اصابك  -

الضجر ملرور اربع ليال دون  

امرأ ه ىف فراشك؟ الا ميكن  

حتمل مثل هذه الفته 



فرحت تبحث عن فتاه 

اذجه تفتهنا بسحرك؟ مك س

كنت غبيه؟ مث راحت 

تقدله بفظاظه"ليس هناك  

 فتاه ىف حياىت"

خربىن الان ماذا تسمى 

 نزوتك ىف غياب زوجتك؟

 ماذا؟ -



دفع كني اصابعه ىف شعره 

ايئسا واتبعت مارا حركته 

ال تس تطيع ان تستبعد عن 

ذهنا رغبهتا السابقه ان تقوم 

 بنفس احلركه هل

جيب ان  مارا هناك امر  -

 تريه تعاىل معى من فضكل



وودت لو تدق كعب 

حذاهئا ىف الارض عنادا 

وترصخ ىف وهجه اهنا لن 

تذهب معه ىف اى ماكن  

ولكن عينيه الزرقاوين 

سلطتا اشعهتام عىل عينهيا 

فسلبت معها ارادهتا فمل 

تس تطع مقاومته وهو يأ خذ  



بيدها ىف رقه ويدخل هبا 

 املزنل 

وىف ابب الصاهل وقف 

 بباب غرفه املعيشه 

لك ما اريده منك ان  -

 تدخىل هنا 

واكن صوته رقيقا وهو 

 حياول اقناعها 



ذا ظللت اكره ىل  - فا 

فسوف ادعك تذهبني اىل 

حال سبيكل ولكن افعىل 

 هذا من اجىل ارجوك

مل تكن تريد ان تدخل 

الغرفه وال ان تعرض نفسها 

لذلكرايت الىت س تحطم 

لكن الامر اكن قلهبا و 



يتطلب قلبا اقىس من قلهبا 

ليقاوم الاس تعطاف البادى  

ىف صوته وعىل وهجه وذلا 

فقد حتركت ك نسان أ ىل 

 وفتحت ابب الغرفه 

ومل تكن تدرى ماذا تتوقع 

ان ترى ولكن املنظر اذلى 

رأ ته داخل الغرفه افرغ لك 



التفكري اذلى بعقلها ، اكنت 

املرأ ه الىت دعاها كني بلزيا 

سه عىل الاريكه جال 

وجبوارها بيىت وابتريك لك 

اىل جانب مهنا وىه حتيطهام 

بذراعهيا وادلموع تهنمر من  

عينهيا والطفالن متعلقان هبا 



كام لو اكان ال يريدان ان  

 يفارقاها 

 لزيا  -

وبدا صوت كني جمهدا  

 واجش:

هال ذكرت لـ مارا من  -

 اكون؟ 



ولكن قبل ان جتيب املرأ ه 

اباتريك قد رفع عينيه  اكن 

اىل مارا الواقفه متجمده ىف 

 املدخل

 مارا -

واكن وهجه مرشقا ابلفرح 

 والنشوه



مارا انظرى لقد عادت   -

 ماىم! 

ماىم؟ ودار عقل مارا 

بعنف حىت ختاذلت ساقاها 

واكدت هتوى عىل الارض 

لوال ان احاطت هبا ذراع 

كني من اخللف ولكن  



جوليان سكوت س بق وان 

 قال....

س تدارت حتملق اىل وا

عيىن كني الهادئتني 

املتقبتني وهز رأ سه متجهام 

وهو يقرأ  السؤال اذلى 

 جيول خباطرها



اعمل ماذا قال كل سكوت  -

ولكن ذكل اكن حمض 

 أاكذيب

وتدخلت لزيا بصوت 

 هادئ: 

لقد طلقت من جوليان  -

منذ ثالث س نوات واكن 

زواجنا خطأ  منذ البدايه  



واكن نظر كني اثقب من 

 ى فقد كنت..نظر 

مث اشاحت بيدها مستبعده 

 التفاصيل الغري رضوريه 

وبعد الطالق حمك ىل  -

حبضانه الطفلني وكل يكن 

جوليان الاب املتحمس 

البوته وكنت اريد الطفلني 



وال يريدهام اكن حيب معهل  

ىف املقام الاول وبعد 

الطالق اكن اندرا ما يراهام 

او يبدى اهامتم ملا جيرى هلام 

د ذكل قابلت ولكن بع

رجال امريكيا هنا ىف رحهل  

معل وحتاببنا مث تزوجنا 



ورحلت معه اىل امرياك مع 

 الطفلني 

وىف عقلها مسعت مارا 

صوت جوليان وهو يقول 

 لها: 

لقد عاش الاطفال ىف  -

 امرياك الس نوات الاخريه 



وتذكرت كيف بدا وقع 

 عبارته غريبا ىف ذكل الوقت

ومن ساعهتا تغريت   -

ان جذراي ترصفات جولي

فأ صبح جفأ ه همامت ابلطفلني 

بعد طول اهامل ومل يكن 

الامر سوى غريه وحب 

متكل فمل يكن حيمتل رجل 



غريب ىف مقام وادل لودليه 

حىت ولو مل يكن راغبا ىف  

ذكل ادلور منذ البدايه  

وحاول لك ما ىف وسعه ان 

مينعىن من اصطحاب 

الطفلني معى اىل امرياك 

وحني مل ينجح جلأ  اىل 



هتديد قائال انه سوف ال

 حيرمىن مهنام اىل الابد

اكنت دموع لزيا قد جفت 

واصبح صوهتا هادئا وخافتا 

: 

وجاءان يوما للزايره واكن  -

امرا غريبا غري معتاد 

املفتض ان يثري الشك ىف 



نفىس ولكنىن بلك غباء مل  

افعل وطلب ان يذهب مع  

بيىت وابتريك اىل حديقه 

احليواانت ومل اجد سببا 

نعىن من الرفض ولكنه مل  مي 

 يعد

وارتعشت اللكامت عىل  

 لساهنا:



اكن ذكل هذا منذ س ته  -

اشهر مل ارهام وقهتا حىت 

 الان 

تدخلت بيىت الصغريه بربائه 

غري مدركه وقع لكامهتا عىل 

 نفس مارا

لقد قال اخلال كني ان  -

 ماىم قادمه رسيعا



اهنا اخته؟ اخذت هذه 

احلقيقه تسطع ىف ذههنا 

م تدرجييا وىه تدرك احملمو 

 ما يعنيه ابلنس به لها  

والتفتت اىل كني وادلفء 

يشع من عينهيا ورأ ت ىف 

 عينيه السعاده انطقه فهيام 



اكن يقتفى اثر جوليان  -

منذ اختفاء الطفلني ومنذ 

عده اايم حمله ىف بوسطن 

فطلبىن عىل الفور ليخربىن 

بعثوره عىل بيىت وابتريك 

ه ولرنتب معا اخلطوه التالي

واكنت تعلاميىت الا يفعل 

شيئا اىل ان اصل وقد 



تأ خر جحز الطائره اربعه اايم 

ومل يطق كني الانتظار 

واكنت فكره اخذ الطفلني 

 عنوه فكرته هو

 وزمر كني:

لقد اردت ان اذيقه من   -

نفس الك س واكنت 

املعلومات الىت مجعهتا عن 



جوليان تشري اىل انه مل 

يتغري البته اكن ىف العمل  

ال اليوم ومع حمبوبته طو 

اجلديده طوال املساء انه مل 

يرد بيىت وابتريك ملصلحهتام 

بل ليؤذيك انت ذلا مقت 

 بتنفيذ خطوىت



وعىل الرمغ من ان اللكامت  

مل تكن موهجه اىل مارا الا 

 اهنا انغمست معيقه ىف قلهبا 

لقد اكنت تتصور كني هو 

اذلى يس تغل الطفلني 

ولكنه جوليان وادلهام وهو 

 من اكن يفعل ذكل 

 وحضكت اخته وقالت:



انك خملوق عنيد مندفع  -

 عىل ادلوام

شعرت مارا بساقهيا ختوران 

زيا يرن  وهذا التعليق من ل

ىف اذنهيا متذكره اندفاعهام 

حتت تأ ثري الرشاب هل  

اكنت نزوه عابره ام حب 

حقيقى س يكتب هل ادلوام 



وماذا عن كني؟ اهنا الان 

تدرك انه ليس ابلفظ 

الغليظ القلب اذلى 

تصورته من قبل وتعمل 

الان ان ما قاهل جوليان هو 

حمض افتاء ولكن ما حقيقه 

 شعوره جتاهها؟



تبه اىل انه وصدمت ان تن 

اليزال حميطا خرصها 

بذراعه يضمها اليه خش يه 

ان تقع ومل تدر اتتك نفسها 

ىف ذكل الوضع ام جتذب 

 نفسها بعيده عنه؟

 انىن مل اصدق قط.. -



والقى نظره رسيعه اىل بيىت 

وابتريك فتاجع برسعه عام 

اكن بصدد ان يقوهل وحصح 

 قوهل قائال:

اكن جوليان سيس متع اىل  -

 منطق.. اى 



وامسك لسانه حني 

وضعت مارا يدها عىل مفها  

 مذعوره

 ماذا هناك؟ -

قالت مارا وىه توشك ان 

 تبىك:



لقد ذكرت جلوليان عن  -

ماكننا اكن جيب ان اتروى  

 قبل ان افعل اي كني..

 وقال همدأ  من روعها :

ال عليك لقد اكنت لزيا   -

 معه ابلفعل 

وعندئذ تذكرت مارا ان لزيا  

 ام الفندقاكنت معه ام



حني احرضت الطفلني   -

اىل هنا ساملني اكن اول 

شئ هو االتصال بلزيا واكن 

ذكل عندما كنت غائبه عن  

 ادلنيا 

 ونظر الهيا بأ ىس معتذرا 

لقد كنت عىل اس تعداد  -

ان اترك جوليان يأ لك قلبه  



القلق لكن لزيا طيبه 

 القلب.. 

 وقالت لزيا: 

واتصلت اان جبوليان  -

قابل وان وطلبت منه ان نت

نتحدث معا واىن قادمه اىل 

اجنلتا ورتبت اللقاء 

ببوردفورد فمل يكن ىف  



اس تطاعىت ان اعيش طوال  

حياىت التفت اىل الوراء 

قلقه عىل ودلى وتقابلنا 

ويبدو انه ترجع ابلفعل 

ابلنس به لتفكريه للك شئ  

اعتقد ان وجود بيىت 

وابتريك قد صعبا عليه  

الامور اكرث خفطيبته  



مل تكن متحمسه  اجلديده

الرسه كبريه ىف البدايه وقد 

انذرته اما ىه.... او 

الطفالن وسامه ىف اغراءه 

زوىج بأ ن تعهد ابال يلكفه 

شيئا لقاء الانفاق عىل 

 ودليه فقبل عىل الفور



امتىن ان تكون ال نسه  -

 فريزر راضيه عن االتفاق

واكنت عيناه صارمتان 

ولكن حتولتا اىل الرقه  

اجملموعه  عندما نظر اىل

 اجلالسه عىل الاريكه:

عن نفىس اعتقد انك  -

 اجلانب الفائز ىف الصفقه



 وقالت لزيا عابسه ومتحريه:

هناك امر واحد ال افهم  -

ما اذلى ادخل مارا ىف 

 املوضوع؟

توترت مارا وىه ىف ذراع 

 كني متقبه رده

اكن هذا خطأ  مىن لقد  -

 اعتقدهتا خطيبه جوليان 



 والتفتت اىل مارا:اوه,  -

اراهن انه اذاقك تالمرين 

نتيجه ذلكل فأ ان اعرف اىخ 

.. يمتثل الفظاظه حني 

يكون غري واثقا ىف نفسه او 

 ينتابه القلق 

كني غري واثق ىف نفسه ؟ 

ورجعت بذههنا طوال 



الاربعه اايم الفائته تنظر  

اىل احلوادث عىل ضوء 

 هذه العباره وبدأ ت تقول:

 رمبا اكون  -

ا مل تمتكن من ولكهن

الاس تطراد حني وجدت  

العيون املمتلئه ابحليويه 

تلتفت الهيا مث صدمت ملا 



اعتى وجه كني من تغري 

فأ صبح جمهدا وجامدا 

وحترك اخريا اتراك جسدها 

 وقال الخته:

لزيا هال مسحت لنا   -

بدقائق هناك امر اريد ان  

 احادث مارا فيه 



ومل تكن لزيا منتهبه اىل 

ا فقد اكن لك انرصافهام متام

تركزيها منصبا عىل ودلهيا 

وامسك كني بيد مارا 

يأ خذها اىل البقعه الىت اكن  

واقفا فهيا مع اخته من قبل  

مث اس تدار يأ خذ بيدها 

 الثانيه وقد كسا اجلد وهجه :



اعمل انك ىف البدايه  -

اعتقدت انىن خمتطف 

حقيقه وقد تركت هذا اخلطأ  

النىن كنت اعتقد انك 

تكل  خطيبه جوليان

الانسه املدلةل الىت مسعت 

عهنا ىف البدايه متصورا انىن 

لو قصصت عليك احلقيقه 



لن تصدقيىن وتأ خذى  

 جانب كني 

توقف جفأ ه وهو هيز رأ سه  

 هزه خفيفه:

ما اريد ان اعرفه ... ملاذا  -

 عدت؟ 

ايقظت لكمه اريد بصيصا 

من الامل ىف قلهبا هل 



هناك شئ وراء تكل 

 اللكمه؟ 

عت لالبد تصورت اهنا ضا

حني تصورت ان لزيا ىه  

زوجته وقابلت عيناها 

العسليتان عينيه املتقبتني 

ىف ثبات وىه تتأ هب اىل 

الرد وحني فعلت اكن 



صوهتا خافتا ولكنه اكن اثبتا 

فليس هناك من اجابه 

 سوى احلقيقه 

لقد خططت ان اخرب   -

جوليان مباكنك وتركت هل 

رساهل ىف الفندق هبذا 

لبت  اخلصوص ولكنىن ط 

من موظفه الاس تقبال الا 



ترسلها هل عىل الفور حىت 

 اجد فرصه اىل حتذيرك

 حتذيرى؟ -

واكنت رسعه تساؤهل مبثابه 

لفحه من الهواء زادت من  

توجه الامل اذلى بدأ  

 خيفف من عذاب قلهبا 

 ملاذا اردت حتذيرى؟ -



اردت ان اعطيك فرصه  -

للفرار فقد كنت متأ ده ان  

جوليان س يحرض الرشطه  

 ...و

مخد صوهتا وىه ترى 

وميضا من العواطف احال 

 عينيه اىل جواهر براقه 



حىت وانك تعتقدين انىن  -

امجع لك صور النذاهل اردت 

ان تفعىل ذكل معى؟ ملاذا 

 اي مارا؟

ومل يكن هناك جمال خلطأ  

ىف ان معق نربه صوته اكنت 

تكشف عن مدى امهيه 

اجابهتا عن سؤاهل فقد قال 



عرفته  لها لك شئ تريد م

ومع ذكل فقد اكن قلهبا 

يدق بعنف ىف صدرها 

حىت جعلها ال جتد نفسا 

ميكهنا من احلديث فقال 

 يس تحهثا :

 ملاذا فعلت ذكل اي مارا؟ -

 النىن احبك -



ومل يكن من جمال لزايده  

عبارهتا الواحضه ايضاحا عىل 

اثرها وجدت نفسها بني 

ذراعيه وشعرت وك هنا 

رست عىل بر الامان بعد 

ه عاتيه وامتال قلبا عاصف

دفئا وامتالت نفسها امنا 

 وسالمه



قال كني بصوت خمتلج من  

 العواطف:

وانىن احبك اي فتاىت  -

احلبيبه واعتقد انىن وقعت 

ىف ش باك حبك حلظه ان 

وقعت عيناى عليك اول 

مره حني نزلت من 

س يارتك وقدمت حنوى 



ولك ما س يطر عىل فكرى 

وقهتا هو انك اهبىى وامجل 

فتاه وقعت عيناى علهيا  

ولكن حني انداك ابتريك 

بأ مس مارا اعتقدت انك 

خطيبه جوليان امتل ت  

غيظا ان يس بقىن نفىس 



اليك قبل حىت ان اعرف 

 بوجودك

وربتت يده عىل خدها مث  

رفع ذقهنا لينظر بعينني 

 ملهتبتني اىل عينهيا 

وحضك حضكه همزته غري 

 واثقه :



اعتقد ان اجلنون اصابىن  -

شيئا ما وكام قالت لزيا انىن  

اميل اىل الاندفاع دون 

ترو ىف مثل هذه املواقف 

وكنت قد مسعت عن فتاه 

جوليان ذات الرأ س الامحر 

فأ ردت ان املسك ان اتلكم 



معك ولو اكن معىن ذكل 

 افساد خطىت لكيه

ونظر حيث اكنت الكدمه  

عىل فكها وكست مشاعر 

الاسف والشعور ابذلنب 

 عينيه  

وحني اكنت سقطتك  -

شعرت ابالمتعاض من 



نفىس ولكن ىف الوقت 

نفسه شعرت ان القدر اىل 

انىن لو جانىب وحتت تربير 

تركتك ماكنك رمبا يصيبك 

الاذى اخذتك معى ولكنىن  

لن اغفر لنفىس ما حييت 

 ان تس ببت كل ىف لك هذا



ومدت يدها متسح ما عىل 

وهجه من اهجاد ومغغمت 

 ختفف عنه

لقد اكنت حادثه ال ذنب  -

 كل فهيا 

وحني رأ ت شكوكه ال تزال 

تتالعب عىل وهجه قالت 

 مازحه :



  عىل الاقل ميكنىن ان -

اقول للناس انك اوقعت ىب 

ىف اول لقاء وابملعىن احلرىف 

 ايضا

واكن هذا افضل فقد بدت 

الغشاوه تنقشع من عىل  

وهجه بل وقد متكن من 

 رمس ابتسامه تأ ثر 



حني علمت هذه الليهل   -

 انك لست لوىس فريزر.....

ومل يمكل عبارته ولكن ذهن  

مارا ارشق بصوره وهجه 

وقهتا حيه وواحضه ىف 

 ا  خياله

واردت ان احىك كل  -

القصه ولكنك كنت وقهتا 



عصبيه ومتحفزه كقطه 

متوتره وذلا فقد اقتحت 

عليىك رشااب لهتدئتك ولكن  

حتمكى ىف نفىس مل يكن  

 هبذه القوه ازاءك

وسادت فته مصت متمت  

 بعدها:



مل اكن اخطط ان تسري  -

الامور بتكل الصوره عىل 

العموم ال اس تطيع الانتظار 

الزواج مىن  هل تقبلني

 حبيبىت؟

اكن الرد يلسع لساهنا ولكن 

نوبه خبث دفعهتا اىل ان 

 تسأ هل:



وكيف كنت خمططا  -

 لالمر؟

 فرد مازحا:

كنت موشاك ان اركع  -

امامك ليهل امس كام تقتىض 

 الاصول الرومانس يه 



ونظرت اىل الارض بصوره 

أ ليه فقال متظاهرا بأ نه 

 س يفعل:

 اذا كنت مرصه.. -

 ه:فانفجرت ضاحك

اايك اهيا الابهل ان  -

الارض ملبده ابلطني.. نعم 

 اقبل الزواج منك



وقالت بعد فته من النشوه 

 الغامره:

امل تالحظ شيئا لقد  -

قبلت الزواج منك رمغ اىن 

ال اعرف ماذا تفعل ىف 

حياتك حيامن ال تكون 

مشغوال خبطف الاطفال 

 او النساء



جلجلت حضكته ىف املاكن  

  معهاوتراقص قلهبا جتاواب

انىن امعل ابلتارخي القى  -

حمارضات ابجلامعه ولكنىن  

الان مشغول ابلتأ ليف  

اتتصورين انه ميكنك ان 

ترىض بأ س تاذ أاكدميى بدال 

 من جمرم عتيد؟



فار داخلها ابلفرحه 

وارتسمت عىل وهجه 

 ابتسامه مرشقه:

 فل حاول -

وسأ ل صوت طفوىل 

 صاف:

ماىم ملاذا يقبل خاىل كني  -

 مارا؟



وردت لزيا الىت اكنت قد 

خرجت بطفلهيا اىل احلديقه 

 دون ان يلحظها العاشقان:

خاكل يقبل مارا النه حيهبا  -

ومن ال ن سننادهيا اخلاهل 

 مارا النه سوف يزتوهجا

قفزت بيىت الصغريه من 

 فرط الااثره :



رائع هل ميكن ان اكون  -

 وصيفه العرو؟

 وردت مارا بسعاده : 

 .ن تكوىنابلتأ كيد ميكنك ا -

لتحميل مزيد من الرواايت  

احلرصية زوروا موقع مكتبة 

 رواية 

www.riwaya.ga 

http://www.riwaya.ga/
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