
 ال تقويل ال 

لتحميل مزيد من الرواايت احلرصية  

 زوروا موقع مكتبة رواية  

www.riwaya.ga 

 

http://www.riwaya.ga/


 
 

 



  السحابه والرباكن - 1

 

وانيقًا، ويقع عىل   اكن الفندق كبريًا، حديثاً 

الطريق اليت تصل املطار بقلب املدينة،  

متالصقتي:   وهو مؤلف من بنايتي 

الاوىل من مخسة طوابق، والثانيه من  

 ثالثة طوابق. وامجل الغرف يه اليت 

تطل عىل املدينة، حيث املنظر رائع  

جدًا، اذ تقع املدينة وسك الوادي اذلي  

 .سلسةل من اجلبال الشاهقه  حتيط به 

 

من انفذة غرفهتا، وقفت دايان الكرك  



امجليةل، تدهشها   تس تعرض املناظر 

لئة اليت تضفي بريقها عىل  الاضواء ا  ملتلأ

غابت الشمس   .كيتو عامصة الاكوادور 

اكلعادة يف الساعه السادسه والربع. ويف  

الوااًن   حلظة واحدة، ارتدت مقم اجلبال 

خمتلفة مرورًا ابالخرض والوردي مث  

 .الامحر ادلاكن 

 

انوار املدينة وظهرت يف   وجفأأة انطفأأت 

شفافة، من  الفضاء غمية، بدت شاحبه  

 .الفندق التةل اليت يقوم علهيا 

 



خيّل اىل دايان يف تكل اللحظة اهنا  

كأهنا عىل   .انتقلت اىل عامل ساحر خاّلب 

مقة برج اتبع لأحد القصور اليت تتحدث  

 .عهنا الاساطري، ويه حتلق يف السحب

رفعت عينهيا ورأأت مشس املغيب تيضء  

القمم الثلجية فوق براكن منتصب حتت  

ابلنجوم. وقالت دايان لنفسها   رصعة سامء م 

هنا، يس تتب الأمر من الآن    - حاملة 

 .انسانة سعيدة  فصاعدًا، سأأكون 

 

 

 



ما لبث الرباكن ان غرق يف الظلمة وذاب  

وتبعرثت الغمية قبل ان ختتفي،   يف العمتة، 

والحظت دايان ان غرفهتا غارقة يف العمتة.  

الصعداء وغادرت الرشفة   تنفست 

 .ا واشعلت النور ودخلت اىل غرفهت

 

الغرفة الفاخره ابللون   ويف احلال تلونت 

الوردي اضائت دايان املصباح الكهرابيئ  

آة شاهدت   قرب الرسير ونظرت اىل  املرأ

امرأأة شابة، ممشوقة، وحنيفة، لها شعر  

ابرز ذو   كستنايئ ذو بريق ذهيب، وهجها 

تقاطيع انمعة و وجنتي انفرتي، وعيني  



ض اخلجل،  عنربيتي، تعكسان بع

انمعتي ممتلئتي تظهران حرارهتا   وشقتي 

 .وخساهئا 

 

دايان   وابلفعل فأأن اذلين يتعرفون اىل 

الكرك للمَرة الاوىل يدهشهم هذا املزجي  

الغريب يف خشصيهتا حيث اخلجل  

 .متفقان ابنسجام  والرغبه 

 

وصلت دايان اىل كيتو منذ س تة اايم، مع  

ام  فاريل، املدير الع وادلها، كريس توفر 

للرشكة النفطية اليت تصنع الآليات لبناء  



وقد س بق هلام   .ابراج احلفر والتنقيب 

وقاما معًا بزايرة لعدة بدلان ف امرياك  

الاكوادور يلبيان   اجلنوبية. وهام الآن يف 

دعوة الس ينيورسانشو سواريز اذلي ميكل  

البرتول   اسهامً كثرية يف احدى انقالت 

ن البرتول يف  العاملية اليت تقوم ابلتنقيب ع 

 .البالد 

 

وادلها رغبة مهنا ابلتغيري.   رافقت دايان 

اكنت مضظرة اىل اختاذ قرار همم يتعلق  

حباجة اىل ان تبتعد عن   بزواهجا. وشعرت 

جو البيت يف لندن يك تكتشف حقيقة  



زوهجا   عواطفها جتاه جايسون الكرك 

 .اذلي افرتقت عنه 

 

جلست امام مكتب صغري وراحت  

لتكتب   ه عن ورق تبحث يف جوارير 

رساةل اىل معهتا. اكن وادلها يقوم جبوةل  

آابر   اس تكشاف يف الادغال، حيث أ

ويه تنتظره لكنه تأأخر اكرث من   النفط 

اربع ساعات، فراحت تكتب اىل معهتا  

الكتابة ختفف من القل   جرترود . لعل 

 .اذلي ياكد خينقها من جراء تأأخر وادلها 

 



اىل    جرى لها منذ وصولها  اخربهتا لك ما 

كيتو، قبل اسلوع. لقد احبت املدينة اليت  

بسبب مناخها املعتدل   تبدو يف ربيع دائ 

 .برمغ موقعها العايل 

 

 الاحياء القدمية، والشوارع الضيقة 

والرشفات املعلقة، حتمل الطابع  

الاس باين. فالبيوت مؤلفة من طابقي،  

ابللكس الابيض وسقوفها   جدراهنا مطلية 

رور الزمن. تلتصق  من القرميد اخملرض ب 

هجيت الطرقات   عىل بعضها البعض عىل 

الصغرية املنحدرة. ويف ساحة  



 الاس تقالل، ما زالت الاكتدرائية وقرص 

آاثر الثورة. لكن   احلكومة حيمالن أ

املرتفعات املزهرة والاجشار امللتفة، لكها  

 .اىل الزنهات واىل التسكع  تدعو 

 

سواريز    وبرقفة ماراي، زوجة سانشو 

ابهنا البالغ من العمر تسع   الرائعة، ورامون 

عرش عامًا، زارت دايان مبىن خط  

الكيلومرتات   الاس تواء، اذلي يبعد بعض 

عن العامصة كيتو. هناك تصورت دايان  

 جزئا مهنا يف نصف كرة الارض الشاميل 

واجلزء الثاين يف النصف الآخر اجلنويب.  



 يتو كام زارت معهام الكومباان، كنيسة ك 

املشهورة اكن ادلليل جعوزا هنداي ذا وجه  

داكن وابرد حيمل مشعة مزخرفة. وعندما  

دايان الكنيسة يف ادلاخل اصابهتا   شاهدت 

ادلهشه: الامتثيل واملنرب والكريس  

اللوحات، لك يش، حىت   واطارات 

السقوف العالية، تبدو كأهنا مطلية  

 ...السائل  ابذلهب 

 

ملكتب  وضعت دايان يدهيا حلظة عىل ا 

تضع يف   تدعك اصابعها لتنشطها، مل تكن 

اصابعها سوى خامت خضم من اذلهب  



 .الثقيل 

 

تسمع نقرة   وعاودت الكتابة، واذا هبا 

خفيفة عىل الباب. التفتت ابنتباه واصغاء،  

 مسعت طرقة من جديد، ال ميكن ان 

يكون الطارق وادلها، لأنه عادة يعلن  

مث  قدومه بعزم وقوة، ولأنه يدخل غرفته،  

غرفهتا من ابب االتصال اذلي   يدخل 

 .يصل الغرفتي 

 

الباب،   هنضت دايان ببطء وتوهجت حنو 

حصيح اهنا معجبة ابهايل الاكوادور لكهنا  



 ليست مس تعدة لأن تفتح الباب لأنسان 

جمهول. اذا اكن الزائر واحدا من معارفها،  

 .الاس تقبال  لأبلغوها عن ذكل يف مكتب 

 

ندما اكنت يدها  مسعت دايان طرقة اثلثة ع 

ففتحته ببطء   .ما زالت عىل مسكة الباب 

واكن الطارق فيليكس اصغر جّحاب  

 :الفندق، فقال بهتذيب وبلغته الاس بانية 

 مساء اخلري، س يدة الكرك  -

 

 مساء اخلري، فيليكس  -

 



حديثة ابللغة   اكنت تود ااّل يتابع 

الاس بانية، يك تس تطيع ان تفهمه. ويبدو  

اتبع فيليكس   ذههنا،   انه ادرك ما يدور يف 

حديصة بلغة انلكزيية مرتددة التقطها من  

 :السواح الامريكيي 

 

قاعة الاس تقبال خشص يريد ان   يف  -

 يراك 

 

 ما امسه ؟  -

 

مكتب الاس تقبال   مل يقل امسه بل سأأل -



عن رمق غرفتك، لمك املوضف هناك رفض  

الشخص   ان يعطيه الرمق الا اذا عّرف 

طي امسه. وملا  عن حاهل. لكنه ارص الا يع

رأآين طلب مين ان اطلب منك موافاته  

املقهى  وانه س يدفع يل بعض املال   يف 

تذت مقت بذكل. هل س تأأتي اي  

حىت يدفع يل   س يديت؟ ارجوك ان تأأيت 

 املال 

 

احىن رأأسه متوساّل. ترددت دايان. هل  

لرؤية هذا   من احلمكه ان تذهب 

الرجالذلي رفض املوظف ان يدهل اىل  



 غرفهتا؟ 

 

اذا مل تأأت   -:ل الهيا فيليكس توس 

س يديت، س يغضب عيل هذا الرجل. وال  

احب ان اكون عندما يغضب. فهو  

القامة وقوي، ارجوك اي س يديت   طويل 

 .ان تذهيب اليه 

 

آتية، - اجابته مبتسمة :    انتظرين  اين أ

 

يبتسم لها    تأألق وجه دايان وراح فيليكس 

 .البيضاء  مظهرَا اس نانه العريضة 



 

اخذت دايان حقيبة يدها وتأأكدت من  

تنس ان   وجود مفاتيح الغرفة داخلها. ومل 

آة لتتأأكد من ان   تلقي نظرة اىل املرأ

فس تاهنا الاخرض ال عيب فيه. مث  

واقفلت الباب وراهئا وتبعت   خرجت 

 .فيليكس حىت املصعد 

 

مع ذكل  و  .اكن املقهى  مضاء بنور خافت

اكن يف وسعها ان تالحظ الوجوه وراء  

 الطاوالت الصغرية املس تديرة، القامئة 

حول منصة، حيث مجموعة من  



- الامريكية  املوس يقيي يعزفون املوس يق 

 .لالتينية ا 

 

سكل فيليكس ممرًا يؤدي اىل مؤخرة  

واكدت ان ختتنق   .القاعة وتبعته دايان 

دلى رؤيهتا ظهر الرجل. هل كتفان  

وشعر قصري. توقفت جامدة  عريضان  

قلهبا خيفق برسعة كأمنا تركض   وراح 

 .مسافة طويةل 

 

 ال ميكن ان يكون هذا جايسون؟ ربا 

 ...واحد يش هبه 



 

اكن فيليكس يرشح هل برسعة مادّا يده  

دايان مالحمه   حنوه فالتفت الرجل، ورأأت 

 .وشعرت حبدة عينيه الزرقاوين 

 

وخيرج   واذا جبايسون يضع يده يف جيبه 

ضة مليئة ابلنقود ويضعها يف يد  قب

 فيليكس املمدودة حنوه. وشكره فيليكس 

 .وانرصف 

 

اكن الرجل يدير ظهره واكنه غري مبال اهنا  

اكنت تتخيل هذا   انضمت اليه. غالبًا ما 



اللقاء مع زوهجا جايسون، اذلي افرتق  

شقهتا يف   عهنا منذ س نة تقريبًا، اتراكً 

لكهنا مل    لندن، مهتام اايها بعدم ثقهتا به. 

اهنا س تلتقيه   تتصور ابدا ولو يف الاحالم 

آخر، وغي قارة اخرى، ويف هذه   يف بدل أ

 .ابذلات  املدينة الساحرة 

 

اكنت قدماها ترجتفان، ويه تسأأهل يف  

 هنا؟  ماذا تفعل   - صوت مبحوح: 

 

وضع اكسه الفارغة ورفع عينيه ببطء  

ملاذا ال   اين انتظرك،   - حنوها وابتسم قائاًل: 



 جتلسي؟ 

 

انت    - سقطت دايان يف الكريس وقالت:  

آخر انسان انتظر ان   اراه هنا  أ

 

 امل يقل كل كريس توفر اين امعل هنا  -

 

 ...قال  الك ، فهو لو  -

 

توقفت جفاة عن الالكم. ملاذا مل خيربها  -

الاكوادور؟   وادلها بوجود جايسون يف 

 هل اكن خيىش ان ترفض مرافقته؟ 



 

قال:  ف ادرك جايسون ما جيول يف خاطرها 

لو عرفت ملا اتيت معه.عظمي، لقد  - 

 .فهمت

 

اقول ذكل   الك. ال،.. مل اكن اريد ان -

 .لكن، ربا ظن وادلي ذكل 

 

ما زلت  - اطلق جايسون ابتسامة ساخرة: 

تعرفي كيف تترصفي؟ يف لك حال   ال 

 لننىس الامر. ماذا حتبي ان ترشيب ؟ 

 



 ترشب انت ؟  ماذا -

 

ابلنعناع، انه  ارشب عصري احلامض  -

 منعش وذليذ الطعم، ما رأأيك بكأس 

 منه؟ 

 

وجدت دايان من جديد اهامتمه املالوف  

 .وشعرت اهنا جمردة من اي حقد عليه 

لكهنا اس تدركت الامر، فيجب الا  

 .تستسمل لسحره

 

 .كواككوال  اخذ زجاجة   - قالت بنربة هادئة: 



 

بعد ان جاء املرشوب واحتست منه  

 ليه يشعل جرعة، سأألته ويه تنظر ا 

 .س ياكرة ويه مل تره يدخن من قبل 

 

 ملاذا تنتظرين ؟  -

 

نظرة غري مبارشة   حدق جايسون هبا يف 

لأطلعك عىل امر لن  - ومهس قائاًل: 

 .يعجبك

 

اليس كذكل؟ فقد   انه يتعلق بوادلي، -



 تأأخر يف العودة، ماذا جرى؟ 

 

قدرهتا   ومن جديد، نظر الهيا ليتأأكد من 

رة ان  عىل سامع اخلرب. هل يه قاد 

 تتحمل صدمة اخرى؟ 

 

يل، اي جايسون.   قل   - وسأألته بأأحلاح: 

واعدك الا اترصف ترصفا امحق. ال اغامء  

جتعلين انتظر   وال نوبة عصبية. ارجوك.ال 

 .اكرث 

 

حتطمت الطائرة اليت اكنت تنقل وادلك  -



اخلبوط وهو الآن   اىل بوتو عىل مدرج 

جرحي. فقد اصيب بكسور يف اضالعه  

 .ىويف ذراعه اليرس 

 

الآن؟ جيب ان اذهب اليه   اين هو -

 .حاالً 

 

انتفضت دايان وراحت ترجتف بقوة  

وادلها اجلرحي وحيدًا يف احد   وختّيلت 

املستشفيات املمتلئة ذاباًب سامًا. هنض  

بيده واعادها اىل   جايسون واخذها 

 .الكريس 



 

ارجوك ان تتسلحي ابلهدوء! فوادلك بي  -

ايدي اطباء وممرضي يعتنون به لك  

املستشف  اذلي تديره   الاعتناء يف 

املؤسسة العاملية للصحة. واان جئت  

طلب ان   لأخربك ما حدث، لآن وادلك 

 .يقوم هبذه املهمة احد افراد العائةل 

 

العبارة   احد افراد العائةل؟ لقد لفظ هذه 

بطريقة هتمكية. نظرت دايان اليه. اكن  

 حيتيس كأسه الثانية. وبدورها احست 

سها حىت افرغته،  ابلضمأأ وجرعت كأ 



وشعرت ابلرشاب املثلج يرطب حلقها  

هل ميكنين ان التحق  - سأألته:  .فاراتحت 

 بوادلي يف بوتو؟ 

 

اليت   اكن جايسون ينظر اىل الراقصه 

دخلت لتوها اىل حلبة الرقص، ويه فتاة  

 مجيةل، ذات برشة مسراء وترتدي فس تاانً 

طوياًل، ابيض اللون، يظهر خطوط  

 .جسمها املثري 

 

اذا  - مبالية:  جايسون بلهجة غري  اجاب 

 .كنت تريدين ذكل 



 

 مىت؟ -

 

وجه   عادت عيناه الزرقاوان حتدقان يف 

دايان وتتأأمالن شعرها اللامع. شعرت انه  

 غري مبال با حدث لعمه، فاكن يبدو 

منشغال براحته اخلاصة، وقال بعد مصت  

آخذك اليه غدًا، بعد ان اانم  - طويل:   سأ

 .متعب للغاية الليةل، لأنين   هذه 

 

راحت دايان تنظر اليه عن كثب. لقد  

اكن عليه منذ س نة   حنف جسمه عام 



تقريبا. ويرشة جدله لوحهتا الشمس كام  

الكستنايئ   زادت زرقة عينيه، وشعره 

يمتوج خبصالت ذهبية تش به القش  

الاصفر. وكعادته، اكن يرتدي ثيابه  

مقيص كحلية، ورسوال بين فاحت   :ابهامل 

قودة برسعة ومن دون  وربطة عنق مع

ارخاها عىل مس ند   اتقان، وسرتة بيضاء 

 .املقعد 

 

اشكر كل جميئك  - قالت دايان بلطف زائد: 

 .هنا  اىل 

 



شعرت برغبة مفاجئة لآن تلمس بأأصابعها  

عن   يده السمراء، لكهنا رسعان ما عدلت 

 .ذكل 

 

هّز كتفيه واندى خادم املطعم اذلي اخذ  

ت  اكن  الاكس الفارغة. ويف هذا الوقت 

املغنية تؤدي اغنية مأأساوية بصوهتا  

 .الرانن 

 

التوتر   سأألته دايان ويه تعي جيداً 

هل انت يف    - الشديد اذلي حل بيهنام، 

 الاكوادور منذ مدة؟ 



 

ذكل الانسان اذلي   مل يكن جايسون 

حيب الرثثرة. اكن يعرب عن افاكره  

برشاسة.   واحاسيسه بأأختصار، واحياانً 

 .ابواكن يرد عىل الأس ئةل ابقتض

 

 منذ بدأأ التنقيب عن - اجاهبا ببساطة: 

 .النفط 

 

 يعين منذ مىت؟ -

 

وتلكم جايسون بلهجة فظة فرتاجعت اىل  



اهذا  - كام لو اكن يصفعها قائاًل:  الوراء، 

هيمك فعال، او انك تتلكمي فقط عىل  

 احلديث؟  سبيل 

 

ان ذكل هيمين فعاًل، عندما تركتين  -

 .منك  وذهبت وبقيت من دون اي خرب

 

اليك لأين كنت حريصة عىل تتبع  كتبت  

 اخبارك ولأنين كنت يف حاجة اىل 

 .حصبتك 

 

الحظت ارتفاع حاجبيه اس تفهامًا،  



- نفسها:  واضافت اس متدادًا لدلفاع عن 

نين زوجتك، وذلكل كنت اعتقد ان من  ا 

 .تفعل واجيب ان اعرف اين كنت وماذا 

 

مل يرد فقد عاد اخلادم حاماًل كأسًا اثنية  

واحملىل. دفع   امض املثلج مليئة بعصري احل

هل واشعل س ياكرة اخرى واحتىس جرعة  

 من رشابه وعاد حيدق باكسه. شعرت 

دايان ابلغضب جيتاهحا تدرجييًا. انه ما زال  

يرفض اخلوض يف اي حديث من هذا  

وس تضطر اىل طرح اس ئةل اخرى   النوع، 

- ويه تعرف انه يكره ذكل. واخريا قالت: 



ليت  منك عىل رسا كنت انتظر جوااب 

وتسائلت مرات عديدة ما اذا كنت قد  

 .تسلمهتا 

 

 .تسلمهتا  .نعم -

 

 اذن، ملاذا مل ترد عيل؟ -

 

 السبب؟  هل تريديت حقا معرفة -

 

  .رفع كأسه وافرغها دفعة واحدة 

 



نعم، وال  - حلقها:  اجابت دايان والغصة يف 

شك ان هناك سببًا وجهيًا جعكل تفضل  

 .الصمت لك هذه املدة 

 

يتغري انه ما زال ذكل الرجل  شيئا مل   كأن 

اجملهول، اذلي احبته او ختيلت اهنا  

واذلي تزوجته واذلي عاشت معه   .احبته

 .اميًا حلوة مليئة ابحلب املتبادل 

 

سبب وجيه،  - يقدل لهجة دايان:  اجاب وهو 

نعم، بلك تأأكيد، من وهجة نظري اان،  

عىل الرساةل، لأنين اكره   عىل الاقل. مل ارد 



ساحمينين عىل غلطة  ان اعرف انك ست 

 .ارتكبهتا 

 

لكامت قليةل ، اعاد الزمن اىل الوراء   يف 

كأهنام من جديد وهجًا لوجه يف شقهتا  

فقد تغري الاطار، لكن موقف   .اللندنية 

جايسون ما زال هو اايه واكنت ردة دايان  

 .ايضاً  نفسها 

 

 غلطة مل ترتكهبا؟ -

 

قالت ذكل بصوت عال وكررت العبارة  



اح امجليع ينظرون الهيا  عديدة، فر  مرات 

متسائلي ومتفاجئي. لكهنا، خوفًا من ان  

املوجودون ان شيئا ما حدث   يعترب 

ويتقدمون للمساعدة، اقرتبت منه وقالت  

للغاية. لقد   انت وق - بصوت منخفض: 

ذهبت اىل ابريس تلبية دلعوة امرأأة.  

 .وكنت معها لك الوقت 

 

كرس يه وراح حيدق فهيا   سقط يف 

 .وساخرة   بنظرات اثقبة 

 

 كيف عرفت انين كنت مدعوًا اىل -



ابريس. ال اعتقد ان صديقتك العزيزة  

 .ذكل  اونيس يه اليت اخربتك 

 

 ...اين -

 

خانهتا اللكامت. اكنت تعتقد اهنا قادرة ان  

الرساةل اليت وجدهتا يف   ختربه عن 

مالبسه، واكنت بتوقيع اكرول، لكن،  

اجابت حبدة ومن   .اكنت تنقصها الشجاعه

هذا ال هيم. اعرف انك  - اقتناع:  دون  

 كذبت عيل، وانك خدعتين واضعت 

 .ثقيت فيك 



 

انت  - اخذ يضحك من اعامقه وقال:  

 جتهلي لك يشء عن الثقة. كنت لكام 

جئتك متأأخرًا يومًا او يومي، تهنالي عيل  

 ابالس ئةل، تريدين ان تعريف اين كنت، 

 ...وماذا فعلت، ومع اية امراة كنت 

 

ذكل. وارجوك ان ختفض    مل اسأأكل ابدا -

 .فامجليع ينظرون الينا  :صوتك 

 

 .اين ال اهمت ذلكل -

 



مل  - دايان:   اشعل س ياكرة اخرى. سأألته 

تكن تدخن عندما عرفتك. ما اذلي  

 جعكل تدخن الآن؟ 

 

لأقول لك ما جرى   يك اجد الشجاعة -

 .لوادلك 

 

 ...الاعتقد -

 

الا   اهنا عادتك - قاطعها بغضب وقال:  

تصديق ما اقول. اليس كذكل؟ لقد  

صدقت اونيس و وثقت هبا، لكن، من  



هذا. يه ، صديقتك   اجيل، ال يشء من 

امحلمية. اما اان فمل اكن سوى املسكي  

 ...يزتوجك  اذلي اوقعته يف حباكل يك 

 

 !مل حيدث ذكل اطالقاً -

 

 ال؟ - :اجاهبا بسخرية مرة 

 

اكنت عيناه املتعبتان تعكسان خيبة  

- :. هنضت دايان جفأأة ومهست قائةل الأمل 

 . اعد احتمل ما حيصل مل 

 



واكلعمياء خرجت من املطعم، من دون  

الناس اذلين ترتطم هبم ويه   الانتباه اىل 

سائرة. ويف ابحة الفندق. تبعت مجموعة  

الامريكيي ودخلت معهم   من الس ياح 

املصعد الكهرابيئ. وعندما راحت تقول  

،  اخلامس  لأحدمه ان يكبس الزر 

الحظت وجود جايسون معها يف املصعد.  

 .الساحرتي  اكن ينظر الهيا بعينيه 

 

توقف املصعد يف الطابق اخلامس  

 وخرجت دايان متجة حنو غرفهتا واكن 

جايسون يتبعها. فاس تدارت صوبه غاضبة  



 ملاذا حلقت يب؟ - وقالت:  

 

خفيفًا، فبدا وجه   اكن ضوء املمر 

 .جايسون حناس يًا وشعره كشعةل صفراء 

 

ترغبي ابذلهاب اىل   انت - اجاهبا هبدوء:  

آخذك لزتوري   بوتو واان وعدتك بأأن أ

اعتقد   وادلك يف املستشف  هناك. ذلكل 

انه من حقي ان اتبعك حىت غرفتك  

 .غدا  حيث ميكننا الاس تعداد للسفر

 

مشت دايان حنو غرفهتا، فتبعها خبطواته  



وملا وصلت امام اباب غرفهتا،   .غري املكرتثة 

خال املفتاح يف القفل لكهنا مل  حاولت اد 

جايسون يدها وقام ماكهنا   تنجح. حسب 

 .بفتح الباب

 

 دخلت دايان ورمت حبقيبة يدها عىل 

الرسير والتفتت صوب جايسون.  

وشعرت ابنفاسه تتقطع. اكن قد اقفل  

عليه. اكن شاحب   الباب واس ند ظهره 

الوجه، وامغض عينيه من الامل. اقرتبت  

الغرفه   يده مفتاح   دايانمنه وانتشلت من 

 جايسون، ما بك ؟   - وسأألته:  



 

اين اشعر ابعياء  - رفع حاجبيه وقال:  

 اين غرفة امحلام؟  شديد، 

 

 . من هنا ، من هنا -

 

فاندفع   .فتحت ابب امحلام واانرت الغرفة 

جايسون ايل هذه الغرفة الصغرية وصفق  

 .الباب ورائه 

 

واقفة امام النافذة   وجدت دايان نفسها 

اليت تطل عىل منظر رائع للمدينة. اكنت  



ويه تتحمل   بي الضحك والباكء. الشك 

عواقب املفاجأأة، اواًل عند رؤية جايسون  

وجفأأة   .واثنيًا عندما علمت حبادث وادلها 

انقلبت احلياة رأأسًا عىل عقب. ويه ال  

 .ماكنه  تعرف كيف تعيد التوازن اىل 

 

ن الوقت مىض ويه  ومل تعرف دايان مك م 

ومل تعد اىل   .امام النافذة حتمل يف اليقظة 

الواقع الا عند مسعها صوت ابب امحلام  

 ينفتح. وببطء ابتعدت عن النافذة 

 .وعادت اىل وسط الغرفة 

 



اكن جايسون شاحب اللون، وشعره  

ذراعه، ورماها   منفوش حيمل سرتته عىل 

عىل املقعد القريب منه، وحّل عقدة ربطة  

بترصفه   لع مقيصه. فوجئت دايان عنقه وخ

هل  - وشعرت جبفاف يف حلقها. وسأألته:  

 تشعر بتحسن؟ 

 

ما  - زردة زانره:   قال ويداه تشدان عىل 

هذا الاهامتم املفاجئ ... هل تذكرت اننا  

 مزتوجان؟ 

 

 حباجة اىل اي شئ ؟  هل انت -



 

الك شكرًا. ستتحسن احوايل عندما   -

 .اانم 

 

أأسه  جايسون عىل الرسير. وضع ر  جلس 

بي يديه وراح يرصخ من الامل. مث احنىن  

حذائه ففهمت للحال ما ينوي   ليفك ربطة 

جايسون، ال ميكنك ان  - فعهل وقالت : 

 .هنا متيض الليل 

 

 ملاذا؟ هل تنتظرين احدًا؟ -

 



ماذا   الك. لكن - ا محر وجه دايان وأأجابت:  

س يفكر العاملون يف الفندق اذا اكتشفو  

من دون  انك امضيت الليةل يف غرفيت،  

تسجل امسك يف جسل الفندق؟اان   ان 

اعرف ان املوظف يف مكتب الاس تقبال  

 .اىل غرفيت  رفض ان يدعك تصعد 

 

 اهذا لك ما هيمك؟ - سالها جايسون: 

 

قدميه الطويلتي   جفأأة راح يتثائب ويؤرج 

عىل الرسير. واكنت عيناه الزرقاوان  

 .دايان  الثقيلتان تتفرسان يف وجه 



 

 هلم احلقيقة: وصل  يف اماكنك ان تقويل -

جيدًا،   زوجك بصورة مفاجئة. س يفهمون 

ال ختايف وشوف يرسون ان يقبضوا منك  

اضعاف املبلغ. اما ابلنس بة ايل فأأين  

ان اانم. فالرسير واسع اكرث من   سعيد 

 .اللزوم ويتسع لنا متاماً 

 

 .مطواًل، وادار ظهره وانم  تهند جايسون 

 

راحت دايان تنظر اليه ويف داخلها  

خمتلفة ترتاوح بي   ارع احاسيس تتص 



الغضب والضحك. ما اذلي حصل لها  

اجملنون.   الآن. شئ عادي يف هذا البدل 

هنا تعترب احلوادث الغريبة اكهنا طبيعية  

دايان جتهل   وعادية جدًا. وقبل ساعة اكنت 

يف الاكوادور، وهو    متامًا وجود جايسون 

امضت   الآن ينام يف الرسير نفسه اذلي 

 .فيه الليايل الست الفائتة وحدها 

 

ان شلك جسمه املأألوف، وطريقة  

شعره عىل جبينه، والابتسامة   تساقط 

عىل مفه وهو انئ، لك هذا ايقض يف  

تعتربها دفينه اىل   داخلها ذكرايت اكنت 



الأبد. اقرتبت من الرسير ومدت يدهل  

املمترده.    عن جبينه خصةل شعره لزتحي 

لكن رسعان ما مجلت رغبهتا وعادت اىل  

 .الوراء بقوة 

 

هبذه الطريقة. عندما   الك، لن تستسمل 

يكون جايسون انمئًا، فأأنه يبدو انعامً لكن  

مس متر يف ادلفاع عن   علهيا ان تنىس انه 

نفسه ضد لك ضعف وذكل بعنفوان  

 صامت ورشس. وليس هذا التعبري

امللئ ابحلنان اذلي يظهره يف    العاطفي 

 .نومه سوى تعبري سطحي 



 

تكون اكرث واقعية. قامت   علهيا اذن ان 

خبلع حذائه وجواربه، وفكرت ابن ختلع هل  

مراتحًا.لكهنا ادركت   رسواهل الضيق لينام 

 .ان مثل هذه احلركة س توقظه 

 

آاثر جروح  متتد   والحظت ان يف ظهره أ

 لو  من اسفل اضالعه اىل اعىل ظهره، كام 

ان اجلدل انفلع شطرين مث اعيد لأمه،  

 .ما زالت محراء  ويه 

 

مل تكن هذه اجلروح هناك قبل س نة. هل  



انه تأأمل ويه مل   اصابه حادث ما ؟ الشك 

تعرف بذكل ومل تكن جبانبه ملساعدته  

  .والاعتناء به 

 

اقرتبت من اخلزانة. ويف احد   ويف تأأوه 

الادراج اخذت بطانية هندية الصنع، من  

مزينه برسوم هندس ية، و   صوف النامع، ال

وضعهتا عىل جسم جايسون. وكام لو انه  

بعد الشئ   شعر حبرارة انمعة، تهند 

واس تدار عىل جنبه. وتسأألت  

بتعاد   دايان،العمل هو الوس يهل الوحدية للأ

اذلكرايت. ودخلت غرفة امحلام   عن 



والحظت ان جايسون مظف لك شئ  

ف  وهجها وتنظ  بعد امحلام. راحت تغسل 

اس ناهنا ومتشط شعرها. مث عادت اىل  

 .الغرفة 

 

بدأأت تكتهبا لعمهتا   اكنت الرساةل اليت 

جرترود، مازالت يف املكتب الصغري.  

معهتا عن   جلست ورائه وبرسعة اخربت 

احلادث اذلي تعرض هل وادلها واضافت  

 تقول اهنا س توافهيا بتفصايل اخرى، فمي 

بعد. وضعت الرساهل يف مغلف والصقت  

 .الطوابع   عليه 



 

الاخالد اىل   مل يبق امام دايان سوى 

النوم. فتوهجت حنو الرسير، لكهنا شعرت  

وبيهنام امور   اهنا غري قادرة ان تنام قربه 

 .كثرية معلقة 

 

 

 

وما دام هناك بعض عدم ثقة بيهنام وما  

هو مس متر يف الكذب ومرّص عىل   دام 

 عدم ادخالها اىل عامله امحلمي، ايل افاكره 

 .واحاسيسه



 

ابتعدت عن الرسير قبل ان تغري رأأهيا. و  

اريكة عريضة، فقررت   وقع ظهرها عىل 

ان تس تلقي علهيا لتنام هذه الليةل يف  

 .غداً  انتظار ما قد حيدث 

 

لكن هناك مشلكة الاغطية: فقد انم  

 جايسون عىل غطاء الرسير وفوقه 

البطانية الوحيدة الباقية. احلل الوحيد ان  

مقيص النوم وان  ترتدي مزئرها فوق  

بعطفها الصويف اذلي اشرتته   تتدثر 

 .خصيصًا لرتتديه يف الليايل الباردة 



 

الاريكة حنو النافذة اتركة الس تائر   ادارت 

الثقيةل مفتوحه. اطفأأت النور ومتددت  

وملا وجدت نفسها غري قادرة   عىل املقعد 

لئة   عىل النوم راحت حتيص النجوم املتلأ

لهاء نفسها عن  حماوةل ال  يف الفضاء، يف 

 .التفكري با حدث 

 

لك شئ هادئ وساكن. فقط صوت  

جايسون يعكّر الصمت داخل   تنفس 

الغرفة. مك من مرة بقيت مستيقطة،  

جسمه   تسمعه يتنفس وتشعر حبرارة 



 .ادلافئة 

 

لكن رسعان ما تنهبت اىل خطورة  

تركزيها عىل   افاكرها فازاحهتا وحاولت 

  وادلها. قال جايسون ان جراحه ليست 

 خطرة. كام ان الاطباء واملمرضات 

بعتنون به داخل املستشف . ويه علهيا  

ان تثق بزوهجا كام س بق و وثقت فيه  

يعيشان حياهتام امحلمية بعد   عندما اكان 

الزواج وانطلقت افكراها واختلطت  

عينهيا. وعادت هبا   اضواء النجوم امام 



اذلاكرة اىل الوراء، اىل لقاهئا الاول  

 .فقط  ذ س نتي جبايسون، اي من 

 

لتحميل مزيد من الرواايت احلرصية  

 زوروا موقع مكتبة رواية  

www.riwaya.ga 
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حفةل عشاء اقاهما وادل   تعرفت اليه يف 

دايان الس يد كريس توفر فايل, عىل رشف  

كريس توفر حيب   رشاكئه و زابئنه. و 

http://www.riwaya.ga/


اس تقبال الناس و منذ وفاة زوجته اثر  

ربة   حادث المي, اكنت دايان تقوم بدور 

 .املزنل 

و اكنت يف السادسة من معرها عندما  

 .توفيت وادلهتا 

كهذه, و برمغ جخلها,   و يف مناس بات 

اكنت الفتاة الشابة حتب أأن ترتدي  

تصممي   الثياب الأنيقة. اكنت تدرس 

نون امجليةل يف لندن, و  الأزايء يف لكية الف 

جديدًا   اكنت قد مصمت بنفسها فس تاانً 

خصيصًا حلفةل العشاء. اكن لونه عنرباًي  

 بلون عينهيا. تفصيلته تظهر خطوط 



جسمها النحيف و بياض برشهتا, فتبدو  

أأكرب س نًا مما يه عليه. اكن شعرها ذو  

اذلهيب يتساقط حىت كتفهيا, مع   اللمعان 

 .غرة عىل جبيهنا 

 ول عنقها سلسةل ذهبية حتمل وضعت ح 

حلقة من جحر اجلاد, و هو جحر كرمي,  

لونه أأخرض. و وضعت يف اذنهيا حلقًا من  

نفسه. و من دون ان تعرف اكنت   احلجر 

تبدو أأكيدة من نفسها, متحفظة, مغرية, و  

 .املنال  لكن صعبة 

ىل النادي حيث تقام حفةل   عند وصولها ا 

 العشاء, اختفت بضعة دقائق يف غرفة 



لثياب اخملصصة للنساء و ذكل للتأأكد من  ا 

أأانقة مالبسها و ترسحية شعرها. اكنت  

تلتقي صديقهتا اونيس فينتون و   تأأمل أأن 

شقيقها بول اذلي يعمل عند وادلها. لكن  

اثرًا لصديقهتا ذات الشعر   دايان مل ترى 

الأسود النامع و الوجه البشوش. خرجت  

دخلت القاعة حيث   من غرفة الثياب و 

 .حفةل الأس تقبال   تقام 

اكن وادلها يتحدث مع رجل طويل القامة  

حوال الثالثي من معره. و اكن شعره   يف 

الأشقر يلمع حتت الأضواء الكهرابئية, و  

كتفاه العريضتان ان متزقا سرتته   تاكد 



السوداء. و اكن وهجه امسر و خداه  

 .حنيلي  جموفي 

ابتسم الرجل عندما اقرتبت دايان, فقال  

 :وادلها 

ا ىل جايسون   ابنيت احلبيبة اعرفك “

الكرك. أأنه يعمل يف رشكة نفطية و يومق  

 - حاليًا ابحباث عىل الساحل الشاميل 

 .الرشيق يف انلكرتا 

 ”الكرك هذه ابنيت دايان 

بصوته   وضع يده يف يدهيا النحيةل و مهس 

 :امجليل الفاتر 

 .”دايان, الصيادَة! اذا مل ختين اذلاكرة “



 :برسعة  اجابته دايان 

 .”و جايسون املسافر الكبري ”

 .”حىت جيد ما يبحث عنه  ”

 ”أأنت؟  من أأين  ”

اكنت دايان ترجتف و عاجزة عن حترير  

 .يدها من قبضة يده و من نظراته 

 :فأأجاهبا 

مل اقصد ذكل. الظاهر انك لست من   ”

 ”اذن؟  هذه البالد. من اي بدل انت 

ترعرعت و درست يف تكساس. هل  “

 ”انت راضية الآن؟ 

اونيس مع اخهيا   تكل اللحظة وصلت يف  



بول. اكان يعرفان جايسون من قبل,  

اكنت   فانضام ا ىل احلديث. و خال السهرة 

دايان تؤدي واجباهتا مكضيفة, لكهنا ظلت  

 تعي وجود جايسون اذلي لفت أأنتباهها 

 .اكرث من سائر الضيوف 

بعد العشاء شعرت دايان بيد توضع عىل  

ىل  رأأت    الوراء و  ذراعاه. فالتفتت ا 

 :جايسون قرهبا. فقال لها 

أألست حمظوظًا, هذه السهرة يه  “

امضهيا يف العامصة الانلكزيية, ملدة   الأخرية 

ميكن ان تطول. هل من ماكن ميكن ان  

فيه. اريد ان اقول كل شيئًا   نكون وحدان 



 .”يف الرس 

 :فوجئت دايان و قالت بصوت منخفض 

 .”أأين ال أأعرف أأي ماكن  …ال “

ضعها يف جيبه مث حل  فك ربطة عنقه و و 

عيين دايان املمتلئتي   ايقة مقيصه. و أأمام 

هلعًا, راح يبتسم كأنه يسخر من نفسه.  

 :مث قال 

 .”أأن أأكون متنكرَا هكذا  مل أأتعود  ”

 ”و ملاذا جئت أأذًا؟ “

لبيت   دعاين وادلك ا ىل هذه السهرة. و “

ادلعوة لأنه يعجبين. لنتوقف عن الالكم  

 .”الً الفارغ. و تعايل نمتىش قلي



دايان يف احلال اهنا عىل وشك   عرفت 

 .خسارة حريهتا و اس تقاللها 

 ”…بذكل  دعين أأخرب وادلي “

سأأتوىل أأان الأمر. أأذهيب و أأحبيث عن  “

 .”معطفك 

املقاومة. و ذهبت   تنازلت عن فكرة 

تبحث عن معطفها اخملميل الأسود.  

 وضعته عىل كتفهيا و خرجت مع 

ىل أأي  ن؟  جايسون يمتش يان, يدها بيده. ا 

اكنت جتهل ذكل و مل يكن هيمها الأمر,  

 .و هذا يكفي  فهىي معه 

 :جفأأة قطع جايسون حبل الصمت قائالً 



اودعك. و   تأأخران, و حان الوقت لأن “

ىل البيت   .”لكن بعد ان اوصكل ا 

اوقف جايسون س يارة اتكيس, التفت  

 :سأألها  حنوها و 

 ”هل مزنكل بعيد؟ “

و قبل ان يسمع اجلواب, وضع يديه حول  

 :رأأسها هامسة  فهيا. فرفعت كت

 .”حوال ربع الساعة “

ىل أأن وصل التاكيس ا ىل   عانقها طوياًل ا 

 :الشارع اذلي تسكن فيه دايان, فهمس 

اريدك اي صياديت الصغرية, اريد ان  “

 ”هل هذا ممكن؟  .اتزوجك 



 :و من دون وعي قالت 

ال منذ قليل.  “ لكن مل نتعرف ا ىل بعضنا ا 

كام أأين ال  اان اعرف القليل عنك.   و 

 .”أأحبك 

 :قال ساخراً 

 ”هل هذا حصيح؟ “

 :عهنا و أأضاف  ابتعد 

أأريد ان اتزوجك اي دايان. هل تقبلي ان  “

 ”تكوين زوجيت؟ 

 :تردد اجابت  و من دون 

 ”نعم“

و يف احلال شعرت بفرح معيق جيتاهحا و  



 .غرامه  فهمت اهنا وقعت يف 

 

س نزتوج بعد ثالثة اسابيع, اي خالل  “

 .”لندن  ىل زايريت املقبةل ا  

نعم لكن… انت غري جدي… سوف  “

 .”تنىس

 .أأتعتقدين ذكل؟ معرفتك يب خاطئة“

عندما اريد شيئًا, أأفعل املس تحيل  

لأحصل عليه. س نزتوج اذن بعد ثالثة  

 .”اسابيع 

ابب الس يارة و نزل مهنا. مث ساعدها   فتح 

عىل الزنول. و عىل الرصيف اكن ميسك  



  وهجها املرفوع صوبه. مث  هبا و يتفحص 

 :قبلها يف جبيهنا و قال 

ىل اللقاء القريب, اي ساحريت “ الصغرية.   ا 

 .”كوين جاهزة للوقت احملدد 

انتظر حىت فتحت ابب املدخل و قبل  

ىل الوراء.   ان تدخل  ىل البيت, تطلعت ا  ا 

ىل   أأشار الهيا بتحية قصرية و صعد ا 

ظلت دايان واقفة حىت   س يارة التاكيس. و 

 .اختفت الس يارة عن الأنظار 

فطور   اليوم التايل, تناولت دايان   يف 

 .الصباح مع وادلها اكلعادة 

 :سأألها 



أأمل أأن يكون جايسون الكرك قد  “

 .”معك الترصف الالئق  ترصف 

اكنت دايان جتهز لنفسها ساندويشًا من  

سؤال وادلها يف   املرىب. فمل ترد عىل 

احلال. و بعد ان انهتت من حتضري  

الساندويش, رفعت رأأسها و راحت  

 :وجه وادلها, و قالت  تتأأمل 

 .”يريد أأن يزتوجين “

 :قال  رفع كريس توفر فاريل حاجبيه, و 

 ”اي الهىي! ملاذا؟ “

و كعادهتا, و خاصة بعد وفاة وادلهتا,  

تتحدث عن مشألكها مع   اكنت دايان 



وادلها. و غالبًا ما اكن يقدم لها النصاحئ  

ابخالص. لكن, هذه   اليت اكنت تعمل لها 

اكنت تشعر برغبة يف ان  املرة ابذلات,  

معها تكل   حتتفظ لنفسها بلك ما حدث 

 ”الليةل. قالت

 .”أأعتقد, أأين أأجعبه “

للخوض   يبدو يل أأهنا طريقة مس تعجةل “

يف مغامرة الزواج. فهمت من طريقة  

 .”عرضه  حديثك أأنك موافقة عىل 

 .”نعم“

و مىت ستمت حفةل الزواج؟ اعتقد انكام  “

كل؟  اليس كذ  ,تنواين عقد زواج مدين 



لأين ال اعتقد ان جايسون من نوع  

 .”ادلينية  الرجال اذلين خيضعون للطقوس 

قال اننا س نزتوج بعد ثالثة اسابيع, بعد  “

عندك   ان يعود من لندن. اي ايب, هل 

ش ئي ضد هذا الزواج؟ ارجوك ان تقول  

 ”ما رأأيك؟ 

 :اجاهبا و هو يبتسم 

لن يغري شيئًا, عىل ما أأظن. و با   رأأي “

 ملعامالت القانونية المتام هذا أأنه س يقوم اب 

الزواج, فال خوف عليك اذن. لكن هذا  

ال مينعين من التفكري بأأنك ما زلت غري  

 .”للزواج اي عزيزيت  مس تعدة 



اجابت دايان و يه مس تعدة لدلفاع عن  

 :نفسها 

 .”عرشون عاماً  معري واحد و “

كل أأكن أأفكر بعمرك, بل بنظرتك ا ىل  “

الكرك   و   احلياة. لقد عشت حياة سهةل, 

مغامر خطري, و مل يكن دامئًا يف اجملمتعات  

 الفضىل. اعتقد انك لست يف مس تواه و 

من الصعب عليك ان تنسجمي معه. ربا  

 .”…بعد س نة أأو س نتي 

أأن ننتظر س نة…   ال أأعتقد أأن يف وسعنا “

 .”أأو أأكرث 

 :و الحظ وادلها أأمحرار خدهيا فقال 



عيل أأال أأن أأابرك   هكذا أأذن؟ ما  ”

هل تريديين أأن اس تعمل عنه؟  زواجك.  

يعمل فهيا   لقد مقت بأأعامل للمؤسسة اليت 

حاليًا. و اعتقد اهنم لن ميانعوا بزتويدي  

 .”عنه  ابملعلومات الالزمة 

نعم, اريد منك ذكل, و ارجوك, اي ايب.  “

أأعين   …أأال تلكم أأحدًا يف هذا املوضوع 

 ”…ليس الأن ربا… من املمكن أأن

تريد ان    توقفت عن الالكم, فمل تكن 

خماوفها, أأو أأن تبدو مهنا أأية شكوك   تظهر 

 .يف حقيقة مشاعر جايسون حنوها 

حيقق جايسون ما وعدك   ختافي أأال  ”



به؟ يبدو أأنك غري واثق منه متامًا. و هذه  

 .”حس نة, اي ابنيت  ليست نقطة انطالق 

ليس هذا ما اعنيه. لكنين ال اريد أأن  “

يمت هذا  محقاء اذا مل   يعتربين امجليع ااننية 

الزواج. انت تفهم قصدي, أأليس  

 ”كذكل؟ 

وضعها حتت ابطه   ,طوى وادلها جريدته 

 :و هنض. مث قال لها و هو يداعب خدها

حترصي عىل   اعتقد انك عىل حق. انت “

كربايئك. ال ختايف سأأحتفظ ابلرس. و ما  

ال أأن تطلعيين ابس مترار عىل  لك   عليك ا 

 .”ما يمت معك 



ة اسابيع بطيئة  مل تعش دايان من قبل ثالث 

 .الأسابيع  مثل هذه 

وىل شهر نيسان “ابريل” و جاء شهر  

 ااير “مايو”. اكنت الشمس ساطعة و 

الهواء منعشًا. عبقت احلدائق بأأزهار  

الرنجس. برامع الكستناء بدأأت تتفتح و  

يزهر أأوراقًا صغرية. العشب اذلي   بعضها 

يكسو ارض احلدائق خيرض و يمنو. و يف  

يةل حيث تتابع دايان  امجل  معهد الفنون 

دروسها, أأوشك الفصل عىل الأنهتاء.  

دايان عىل   يبق  فصل واحد و حتصل 

 .شهادهتا و تتخرج 



برًا بوعوده, حصل كريس توفر فاريل عىل  

حول خشصية جايسون:   بعض املعلومات 

رجل أأعزب, يف الثانية و الثالثي من  

يعمل دلى   معره. درس يف هيوسنت و هو 

ن اهنى  دراس ته  الرشكة نفسها منذ ا 

ال   اجلامعية. لكها معلومات معروفة ا 

تقول: جده وادل أأمه, يدع  ولمي د.   واحدة 

 .رامو و هو انئب رئيس الرشكة نفسها 

 :كريس توفر  قال لها 

عىل الأقل, تعرفي الأن أأنه مل يكن  “

 .”ماكنة  مزتوجًا, كام أأن رجل ذو 

لكن اليشء الوحيد اذلي اكن هيمها هو  



الأن   احلقيقة. و يه   ان جايسون اخربها 

تعد الأايم اليت متر. عرشون يومًا مضت  

 .حىت الأن. و يف الغد س يكون هنا 

اليوم التايل جائت العمة. جرتورد   و يف 

فاريل لمتضية اس بوعي مع العائةل قبل  

امرياك لزايرة بعض الأصدقاء.   سفرها ا ىل 

اهنا امرأأة طويةل القامة, ذات وجه ابرز  

افظ عىل بعض من  يزال حي  التقاطيع, ال 

جامهل. اكنت راقصة يف ش باهبا. يف العادة  

عندما تزورها معهتا اليت   اكنت دايان تفرح 

تعيش يف كورنويل, يف غرب انلكرتا,  

البحر, اكنت تزوره   حيث متكل بيتًا قرب 



دايان يف عطةل الصيف عندما اكنت  

بأأهنا   صغرية السن. لكن هذه املرة, شعرت 

ت معهتا و  عاجزة عن استيعاب حاكاي 

قصصها الطريفة. لقد اس توىل جايسون  

 .تفكريها لكه  عىل 

مضت ثالثة اسابيع و مخسة اايم, من  

لقد   .دون ورود خرب واحد من جايسون 

كذب علهيا. و هو مل يكن ينوى ان  

يزتوهجا. ال بد انه وجد امرأأة غريها,  

متنحه ما يريده, دون ان   مس تعدة ان 

 .يزتوهجا 

ح, اكنت دايان  قبل بومي من عيد الفص 



فطور الصباح مع معهتا جرتورد   تتناول 

عندما مسعت جرس الباب. انه جايسون  

عىل شفتيه   حيمل ازهار الرنجس و 

 .ابتسامة عريضو

 .”صباح اخلري “

 دخل من دون ان ينتظر مهنا ان تدعوه 

ا ىل ادلخول. و ضع الورد بي ذراعهيا و  

 :قبلها عىل وجنتهيا و قال 

كنت تعتقدين انين   أأين أأراهن انك “

 ”نسيتك؟ 

اكن يرتدي بذةل غري رمسية, كحلية اللون,  

زرقاء فاحتة. مهست دايان   فوق مقيص 



 :قائةل 

 .”نعم, تقريباً “

العمة جرتورد   عانقها من جديد بيامن اكنت 

هتمهم غري مصدقة ما جيري أأماهما. ذكل  

العمة   ان دايان مل ختربها عن يشء. سالت 

 :ا ىل دايان   بلهجة متعالية و يه تنظر 

 ”من أأنت, أأهيا الرجل؟ “

 :بلطف  اجاهبا 

 .”جايسون الكرك, س يديت “

 توجه صوب العمة, و مد يده ليصاحفها 

 :قائالً 

 ”أأنت من تكوني؟  ”



 .”جرتورد فاريل, معة دايان “

يف نظره بي دايان   و راح جايسون ينتقل 

 :و معهتا و يقول 

ذا ظلت دايان  “ أأين أأالحظ الش به. و ا 

تصبح يف معرك, فلن  عندما   تش هبك 

 .”يل  أأكون اندمًا عىل أأين أأختذهتا زوجة 

 

 :و رصخت جرتورد 

 ”فعاًل؟  زوجتك؟ هل تنواين الزواج  ”

نعم, ابلطبع, و اليوم ابذلات, الساعة  “

 الثانية بعد الظهر. أأحتجت ا ىل بعض 

 ”…الوقت لأدبر الأمور. مل أأكن أأريد أأن 



التفت جايسون حنو دايان و عيناه  

 :س قائالً و مه  ,تبتسامن 

مل أأجرؤ أأن أأراك قبل أأن أأكون رتبت  “

 ”لك يشء 

لكنين اي جايسون, ال   اليوم, بعد الظهر؟ “

 ”…أأقدر

بىل, بىل, الزواج س يكون بعد ظهر  “

 ”…اليوم 

 :سأألهتا العمة  و 

 ”دايان, ملاذا مل ختربيين؟ “

 :تدخل جايسون وقال 

تكن متأأكدة مين. لقد تأأخرت   لأهنا مل “



ا فكرت أأين مل أأكن  مخسة أأايم و البد أأهن 

 .”صادقاً 

 ”وادلك عىل عمل اي دايان؟  هل  ”

نعم, أأخربته, يف اليوم نفسه, عندما  “

 .”الزواج  عرض عيل جايسون 

 ”ومنذ مىت يعرف أأحدكام الأخر؟  ”

 :دايان  اجبا جايسون و هو يغمز 

منذ س نوات, لكن التقينا فقط منذ  “

 أأربعة أأسابيع, أأمل أأن حترضي حفةل 

 .”زواجنا, أأيهتا العمة جرتورد 

 ”…أأين… أأه “

 شعرت أأهنا عاجزة عن الالكم. لكن 



رسعان ما أأس تعادت جشاعهتا لتقول بلهجة  

 :قاس ية 

ًً لتقرر “ الزواج   أأعتقد أأنك جمنون حقُا

 ”هبذه الرسعة 

هذا معقول جدًا. عاجاًل أأم أأجالص  “

 .”بسبب احلب  يصبح الأنسان جمنوانً 

مس تعدة    جيب أأن تعمل أأن دايان ليست “

ساذجة.   للزواج. فهىي ما زالت صغرية و 

ال تعرف ما معىن احلب. و يه حتتاج ا ىل  

 .”مزيد من التجارب 

عندما رأأت جايسون هيز   و فوجئت دايان 

 :رأأسه قائاًل برصانة 



 أأين أأقدر مدى أأهامتمك. لكن ال ختايف “

 .”سأأغازلها بعد الزواج 

تفرست العمة جرتورد بيشء من املودة و  

 :قالت 

سأأحرض زواجكام بعد الظهر. هل   ,ناذ “

 ”س تقومان برحةل شهر العسل؟ 

لأن الوقت مل   ,مل أأفكر يف هذا الأمر “

 .”يسمح 

ملاذا ال تذهبان اذن ا ىل كورنويل. حيث  “

مزنيل خالل   ميكنكام أأن تسكنا يف 

 .”غيايب 

 ”…لكنو اي معيت, جايسون “



 شعرت دايان بذعر مفاجئ. فالتفت 

 :جايسون حنوها قائالً 

 ”تريدين أأذن ان تزتوجيين؟   أأال “

الزرقاوين   رأآت دايان عيين جايسون 

يلمعان ابلرغبة, فهمست بعد أأن  

 :اس تعادت وعهيا

 .”نعم“

عليك فعهل, هو ان تضعي   أأذن, لك ما “

يدك بيدي, اليوم بعد الظهر, و نذهب  

 .”نعقد قراننا  معًا ا ىل مكتب الزواج و 

اكن شهر العسل حلامً حتقق ابلنس بة ا ىل  

دافئًا, مما ااتح   . اكن الطقس مجياًل و دايان 



هلام قضاء معظم الوقت خارج املزنل. راحا  

أأو يتسلقان   يتزنهان عىل طول الشاطء 

الشواطئ الصخرية حيث ينبت العشب  

الأخرض. اكان يركضان يث يسقطان أأرضًا,  

 .هام يضحكنا و يلهثان فرحاً  و 

بعد أأس بوع, تبي دلايان أأهنا تعرف  

يعرف عهنا. اكنت   جايسون أأقل مما هو 

يه دامئًا اليت تتلكم, و عندما اكن يأأيت  

اللكامت, و   دوره, اكن يفضل العناق عىل 

يه منغنسة يف حهبا, اكنت تنىس ما  

 .جواب  سأألته. و تبق  الأس ئةل من دون 

قالت هل يومًا عندما اكان ممددين عىل  



 :ان حامم مشس العشب يأأخذ 

 .”لكأهاًل مقربي  البد أأن “

 :أأجاهبا بكسل 

 ”هل هذا رضوري؟ “

 ”…أأخ  لك انسان هل أأب و أأم و “

نعم, اكن يل أأب أأنلكزيي ودل يف منطقة  “

هناك   ,النكشاير. كام أأن يل أأبناء معومة 

 .”يف الشامل 

بقيت دايان جامدلة ال تتحرك. واضعة  

  أأنفاسها. فقد  يدهيا عىل ذقهنا. اكنت حتبس 

قرر أأخريًا أأن حيدهثا عن عائلته. أأس تأأنف  

 :جايسون الالكم و قال 



تويف وادلي يف السهل الأكوادوري.   ”

اكن عاملًا يف الفزيايء, متخصصًا يف  

اكن ينقب عن البرتول   الأرايض. و 

للرشكة اليت أأمعل فهيا الأن. و هناك  

تقوم بزايرة   تعرف ا ىل وادليت. اكنت 

همم يف الرشكة   للبالد. و اكن لوادلها مركز 

يف كيتو و   نفسها. أأحهبا وادلي و تزوجا 

عاشا هناك فرتة من الزمن. و أأان ودلت  

سأألتين   يف الأكوادور. لهذا السبب, عندما 

من أأي بالد أأان, مل اعرف باذا أأجيب.  

أأان   اكن وادلي انلكزياًي و أأيم أأمريكية و 

 .”أأكوادوري ابلوالدة 



 ”مكبقيت يف الأكوادور؟ “

ىل أأن اص “ س نوات. مث   بح معري مثان ا 

قررت وادليت, اليت اكنت ترشف عىل  

تربييت أأن تدخلين املدرسة يف هيوسنت.  

ذلكل انتقلت وظيفة وادلي ا ىل   و 

هيوسنت. لكنه مل يكن قادرًا عىل الثبان  

لكام س نحت هل الفرصة   .يف ماكن واحد 

اكن يذهب للتنقيب يف بالد أأخرى, و  

دور  الأكوا  يف أأحدى املرات, عاد ا ىل 

ليرشف عىل احلفرايت هناك, و قد قتل  

 يف حادث حريق اصاب أأحد املناج 

 .”النفطية



 ”و مك اكن معرك حينئذ؟ “

س نة… و توفيت وادليت بعد   12“

 .”الرسطان س نتي برض 

 ”ومن أأهمت بك بعد ذكل, أأجدادك؟  ”

و   .الك, سكنت عند بيل, شقيق وادليت “

هو الأن انئب رئيس الرشكة اليت أأمعل  

. كل أأكن سهاًل و خاصة عندما كنت  فهيا 

املراهقة. و عندما قررت أأن   يف سن 

أأغادر املدرسة ليك أألتحق ابلعمل يف  

 .خايل الصعداء  مؤسسة برتولية, تنفس 

اين أأش به وادلي, ال أأثبت يف ماكن  

 .”واحد 



كتف جايسون,   وضعت دايان رأأسها عىل 

و شعرت بسعادة غامرة بقرب هذا الرجل  

 قرر التخيل عن حريته املترشد اذلي  

 .لزيوهجا 

 

 :قال جايسون هبدوء 

 .”جيب أأن نعود غداً “

 ”ملاذا؟ “

 :حنوها, و قال  اس تدار 

 جيب أأن أأعود ا ىل معيل, يف الشامل”ز “

س يحدث بعد هناية   مل تتوقع دايان أأبدًا ماذا 

شهر العسل. اكنت تظن أأهنام سيس تقران  



من   يف أأحدى ضوايح لندن, كغريهام 

 .املزتوجي 

تتوقع أأبدًا. أأن جتد نفسها وحيدة    و مل 

 .هبذه الرسعة 

 ”مرافقتك؟  هل ميكنين “

 :اجاهبا بلهجة حازمة 

 .”الك “

 ”ملاذا؟ “

 .”مس تحيل  لأن ذكل “

 ”لكن, ماذا عيل أأن أأفعل؟ “

ما كنت تفعلينه قبل زواجنا. اس متري  “

القيام بأأعامكل اخلاصة اليت ليس لها   يف 



و    عالقة بنا. أأس تأأنفي اذلهاب ا ىل اجلامعة 

عىل شهادتك.مث أأحبيث عن العمل   احصيل 

 .اذلي حتبينه و اذلي حدثتين عنه مرة 

ال مينعك من ان تفعيل   ان زواجك مين 

 ”…ما حتبي 

لكن, اي جايسون, اريد أأن أأكون حيامث  “

أأريد أأن أأكون يف انتظارك لك   .تكون أأنت 

مساء عندما تعود من العمل. و ليس  

 .”أأسابيع  فقط مرة لك ثالث 

ون بيشء ما يف داخهل  شعر جايس 

انعكس يف عينيه. راح يداعب وجنيت  

مث شعرها, بنعومة فائقة. و مهس   ,دايان 



 :قائالً 

أأنت انسانة لكن ال أأس تطيع ان اخذك  “

ا ىل منطقة التنقيب عن النفط   معي 

خصوصًا اذلي أأمعل فيه الأن, أأنه يف  

 .”البحر  وسط 

ميكنين أأن أأبق  عىل الساحل. أأين  “

من عامل حفرايت,    أأعرف فتاة مزتوجة 

هام يسكنان يف مزنل يف بيرتهيد,   و 

 .”القريب من معكل 

فال   .الك, لن أأبق  هناك مدة طويةل “

داعي لأن ترتيك مدرس تك من أأجل هذا.  

عليك أأن تبقي هنا يف لندن و تعرثي عىل  



و سأأوافيك ا ىل هناك لكام س نحت   ,شقة 

 .”يل الظروف 

 خاب أأمل دايان. البحث عن شقة ليس 

مث أأهنا ال تعرف كيف تفرشها و    سهاًل. 

 يه اليت جتهل متامًا أأي نوع من الأاثث 

 .حيب 

أأه, اي جايسون, ال أأريدك أأن تذهب. أأال  “

 ميكنك احلصول عىل معل يف ماكن 

 ”اثبت؟ 

هنض جايسون جفأأة و دار لها ظهره و  

 :قال 

ذلكل.   ليس الأن. لأنين لست مس تعداً “



قد حيصل ذكل يومًا. و لكن ليس يف  

 هذه البالد… ال حتاويل احتجازي, أأيهتا 

 .”الصيادة, فلن تنجحي 

 :رصخت دايان يف كآبة 

تريد أأن   ملاذا تزوجتين أأذن, اذا كنت ال “

 .”تبق  معي 

ادار وهجه و حدق هبا. مث احنىن صوهبا و  

مسعته هيمس   شعرت به يلتصق هبا و 

 :قائالً 

أأنت تعرفي ملاذا, عىل ما أأعتقد. مل يكن  “

 .”شيئًا أأخر عل بوسعي أأن أأف

اكن صدى لكامت زوهجا و ملسات يده  



تتفاعل يف   عىل شعرها و راحئة جدله, لكها 

داخلها. يه أأيضًا مل يكن يف وسعها أأن  

 .تفعل شيئًا أأخر 

التايل, عادا ا ىل لندن و أأمضيا   و يف اليوم 

الليةل يف مزنل وادلها. و يف الصباح  

جايسون ا ىل شامل انلكرتا و   التايل, سافر 

 .ت دايان تبحث عن شقة تس تأأجرهابدأأ 

اونيس, اس تأأجرت   و بساعدة صديقهتا 

شقة صغرية يف الطابق الثاين من بناية  

اكنت   قدمية تطل عىل هنر التاميس. و 

دايان ُمدينة لصديقهتا عىل هذه املساعدة  

 برمغ معرفهتا ان اونيس و بول ازجعهام 



زواهجا املفاجئ فمل يعلقا عليه و مل هينئاها  

 .أأيضاً 

ابلغته فهيا   كتبت دايان رساةل ا ىل جايسون 

عنوان الشقة مث راحت هتمت برشاء  

 املفروشات الالزمة لفرشها. و خالل 

اس بوعي, اكنت قد اشرتت رسيرًا عريضًا  

و خزانتي, و طاوةل و كرس يي و  

 .وضعهتا يف قاعة الأس تقبال  وسادات عدة 

و يف أأحد الأايم, اكنت عائدة من اجلامعة,  

غرفة النوم ففوجئت جبايسون   ىل دخلت ا  

انمئًا يف الرسير. استيقظ دلى سامعه  

تعانقا حبرارة. بقي   خطواهتا و رصخهتا. و 



جايسون مع دايان مثانية أأايم, مث سافر ا ىل  

معهل. و خالل الأشهر   الشامل عائدًا ا ىل 

التالية, اكان يفرتقان للمدة اس بوعي أأو  

اكن    أأس بوعًا واحًد. و ملا  ثالثة, ليلتقيا 

يذهب اكنت دايان تشعر ابمللل, لكهنا  

حياهتا العادية,   رسعان ما اكنت تس تأأنف 

يف اجلامعة, لنيل الشهادة املطلوبة, و يف  

كرسامة تبتكر   العمل يف مؤسسة صغرية 

الامنذج لأزايء الثياب النسائية. لك ذكل  

حىت   يساعدها عىل حتمل العيش وحدها 

 .عودة جايسون 

يشعران بسعادة كربى    و لكام اكان يلتقيان, 



ال  اندرًا جدًا. و خالل   ومل يتشاجرا ا 

أأقامته يف لندن, اكنت دايان تتعرف ا ىل  

حيب املوس يق    جايسون أأكرث فأأكرث. اكن 

الرقيقة و حيب حضور احلفالت  

 املوس يقية الالكس يكية اليت تقام يف 

الصاالت الكربى يف لندن. اكن حيب  

الأس تفادة من أأمواهل و يرصف من دون  

الأاثث المثي لزيين   حساب, و يشرتي 

شقته, كام اكن يغدق عىل دايان الهدااي  

 .الفاخرة 

تكون دايان وحيدة, اكنت متيض   و عندما 

معظم وقهتا مع صديقهتا اونيس اليت اكنت  



جوارها. و غالبًا ما يكون   تسكن يف 

شقيقها بول موجودًا معهام. لكن عندما  

دايان عن رؤية   يعود جايسون, تعدل 

احد. فقط تقوم بزايرة لوادلها بطلب من  

 .جايسون نفسه 

 

الأايم, بعد أأن سافر جايسون,   يف أأحد 

 :سأألهتا أأونيس قائةل 

جايسون   أأال تسأألي أأبدًا ماذا يفعل “

 ”؟ عندما يكون بعيدًا عنك  

 ”مييض الوقت يف معهل “

أأقوهل. اقصد   ليس هذا ما أأريد أأن “



عندما ال يعمل, أأي يف وقت الفراغ. مثاًل  

ال يكون   يف عطةل هناية الأس بوع, عندما 

ىل لندن. ماذا يفعل, اي   قادرًا اجمليء ا 

 ”ترى؟ 

 :خفيفة  أأجابهتا دايان بلهجة 

 .”أأنه ينتظر أأن يراين بفارغ االصرب “

 ون زوجته دايان عند عودته وجد جايس 

 .متغرية, تريد أأمتالكه 

 :قال لها 

ال تكوين مثل النساء اللوايت حيبنب   ”

ازواهجن, ايهتا الصيادة, و أأال فلن   أأمتالك 

 .”أأعود أأليك يف املرة املقبةل 



الأسابيع التالية و يه   و أأمضت دايان 

تتسائل ما أأذا اكن جايسون سينفذ ما  

عهتا  معنوايهتا د  هددها به. و ليك ترفع من 

ىل العشاء و قالت لها   :اونيس ا 

 زوجك يفعل لك ما يريد, أأليس “

كذكل؟ أأنه يمتتع بك كزوجة و ال يتحمل  

أأي مسؤولية. و أأنت تدعينه يفعل ما  

 ”!اعرتاض  يريد من دون 

 :أأجابهتا دايان 

ليس بذكل املنظار نرى الأش ياء و حنمك  “

 ”أأنت و بول ال حتبانه؟  علهيا. ملاذا 

 ”تعتقدين ذكل؟   و ما اذلي جيعكل  ”



 ”موقفكام منه “

دمت تريدين احلقيقة, أأقول كل أأنين   ما “

ال أأعتقد أأنه الزوج املناسب. و من هجة  

شقيقي بول انسان تعس و   اثنية, أأن 

 .”حزين, و ذكل بسببه هو 

 .”أأفهم  ملاذا؟ أأين ال “

 

 :اجابهتا أأونيس حمتدة 

أأمل تالحظي أأن بول وقع يف غرامك منذ  “

بينكام. و انه اكن يأأمل أأن   اللقاء الأول 

يزتوجك يومًا؟ هل تصورت حلظة  

عندما قررت   واحدة ما اكنت ردة فعهل 



 ”الزواج من هذا الرجل املغامر؟ 

 ليس جايسون ابنسان مغامر. ملاذا “

 ”تقولي ذكل عنه؟ 

 ”لأن لك رجل مغامر, جيذب النساء؟ “

 :توتر  اجابهتا دايان يف 

يت  لكنين زوجته, و املرأأة الوحيدة ال “

 .”حيهبا 

 ”السذاجة؟  كيف تكوني يف مثل هذه “

أأنت… تريدين أأن تقويل أأن  “

جايسون… كيف تتجرأأين ان تقويل  

أأعرفه جيدًا, فهو ليس كام   هكذا عنه! أأين 

 .”تتومهي



 أأجابهتا أأونيس 

جيدًا. أأنت ما زلت   يبدو أأنك ال تعرفينه “

متأأثرة بسحره و مل تفكري يومًا أأن تساليه  

 ”…ليعود ا ىل لندن  انً ملاذا يتأأخر أأحيا 

 :أأجابهتا دايان يف غضب شديد 

 اونيس, اذا كنت تريدين أأن تبقي “

صديقة يل, فأأرجوك الا تضيفي شيئًا .  

أأين أأثق يف جايسون متام الثقة و أأين  

أأنه الزوج اذلي ال خيون   متأأكدة من 

 .”زوجته

 .”يف هذه احلال, واسفاه عليك“

جفأأة لهجهتا و اقرتبت من   غريت اونيس 



 :ان و اضافت يف صوت انمع داي 

أأقوهل من أأجل   الا ترين أأين أأقول ما “

سعادتك؟ أأان اريد أأن تكوين أأنسانة  

 سعيدة؟ لو أأنك أأطلعتين عىل نيتك 

الزواج منه, لكنت نهبتك و أأخربتك  

حقيقيته, أأنه انسان من دون قلب و ال  

وق, “دون جوان”   عاطفة, رجل 

 .”…حقري

و جفأأة هتدج صوت أأونيس. و وضعت  

لهيا و   رأأسها بي يدهيا. و نظرت  دايان ا 

تذكرت ان اونيس التقت جايسون قبلها.  

ربا…   ربا يه ايضًا وقعت يف حسره, و 



لكهنا رفضت أأن تعمتد مس بقاص عىل  

العالقات اليت ميكن أأن تكون حدثت  

 .زوهجا  بي أأونيس و 

 :أأجابهتا دايان بربود 

 .”أأشكرك لأنك حتذريين الأن, اي أأونيس “

دايان ابدلم يتجمد يف عروقها.   شعرت 

 .قررت أأن تغري احلديث 

لطف   مىت س تذهبي ا ىل ابريس؟ هذا “

من مديرك أأه قرر أأن يعهد اليك بهمة  

 .”الرئيسة 

مث   .رفعت اونيس رأأسها و ابتسمت 

 :أأخذت يد دايان و شدت علهيا و قالت 



أأنت أأنسانة رائعة, اي دايان. لكنك  “

أأملي.  العطب. ال أأريد أأن أأراك تت رسيعة 

أأين ذاهبة ا ىل ابريس يف الغد. و سأأتصل  

 .أأعود  بك حاملا 

بعد ميض أأس بوع, عاد جايسون ا ىل  

لندن, اكن من املنتظر أأن يعود قبل  

أأايم. و اكن صامتًا و متعبًا. و   ثالثة 

اكلعادة, فرحت دايان دلى رؤيته و مل  

سؤال. اكن يكفي أأن   تطرح عليه أأي 

وك  يأأخذها بي ذراعيه لتنىس لك الشك 

 .علهيا اليت اكنت أأونيس حترضها 

و يف الغد, رن جرس التليفون.  



فاستيقضت دايان من نوهما. لكن جايسون  

ينام بعمق فمل يسمعه. هنضت دايان   اكن 

من رسيرها و وضعت علهيا مزئرها  

الهيا جايسون و   املطرز اذلي قدمه 

خرجت من الغرفة لرتد عىل الهاتف  

 .املوجود يف الهبو 

اي عزيزيت, أأونيس تتلكم   ,صباح اخلري “

معك, لقد عدت من ابريس البارحة.  

لزايريت و   اتريدين أأن تأأيت بعد الظهر 

تناول الشاي نعي؟ و سأأخربك عن  

 .”سفري. و كذكل س يأأيت بول بعد العمل 

ميكنين أأن أأزورك اليوم, اي أأونيس.   ال “



 .”فقد عاد جايسون البارحة 

مغامرته اخلاطفة   حصيح, هل أأخربك عن “

 ”ريس؟ يف اب 

 ” ابريس  ”

 قطبت دايان حاجبهيا و القت نظرة عىل 

حقيبة جايسون و رات بطاقة كتب  

 .علهيا: اخلطوط اجلوية الفرنس ية 

 :تقول  و اس تطردت اونيس 

نعم, لقد رأأيته يف املطار, اكنت ترافقه  “

متعلقة   فتاة شابة مجيةل و شقراء” اكنت 

بذراعه و قبلته قبل ان يودعها و يأأخذ  

 .”الطائرة 



 :ترجتف  اجابهتا دايان و يه 

ال بد أأنك أأخطأأت اي أأونيس. ربا  “

 .”شاهدت رجاًل يش هبه 

أأين خمطئة اي دايان؟ أأنت   اتعتقدين فعالً “

تعرفي أأن ال أأحد ميكن أأن يش به  

 .”جايسون؟ 

 :يه حتاول أأن متزح  اجابت دايان و 

تن للك أأنس نا عىل الأرض أأخر   ”

 .”يش هبه 

ته يف  اذلي شاهد  الك, الك, أأن الرجل “

مطار ابريس هو جايسون ابذلات:  

 حسن املنظر, طويل القامة…تعايل معه 



اليوم بعد الظهر لزايريت. و أأان سأأقول هل  

وهجًا لوجه أأين رأأيته. و سيرسين أأن  

 .”ردة فعهل  أأرى 

أأشكركو اي أأونيس, أأان سأألكنه بدوري,  “

ىل اللقاء   .”ا 

سامعة الهاتف هبدوء. مث   وضعت دايان 

رأأت جايسون واقفاص أأمام ابب غرفة  

خرصه و   النوم و منشفة امحلام حول 

شعره مشعث و عيهنا نصف مغمضتي.  

 :سأألها 

 ”الهاتف؟  من اكن يلكمك يف “

ىل تناول الشاي  “ أأونيس, فهىي تدعوان ا 



 .”الظهر  يف مزنلها اليوم بعد 

 :أأجاهبا بلهجة ساخرة 

يبق يل هنا يف    ال ميكنين أأن أأذهب, مل “

ساعات قليةل, و ما زالت   لندن سوى 

 .”هناك أأمور كثرية أأريد أأن أأطلعك علهيا 

 :حبدة  قاطعته 

لو مل متض وقتًا ال بأأس به يف ابريس,  “

 لاكن عندك الوقت الاكيف لتبق  معي 

 ”وقت أأطول, ملاذا ذهبت ا ىل ابريس؟ 

لأشرتي كل هذا املزئر املطرز و أأجلب  

نس ية. و مل  العطورات الفر  كل بعض 

 .”يسمح يل الوقت أأن أأقدهما كل أأمس 



يريم مالبسه   راح يفتش يف حقيبته و 

 .القذرة عىل الأرض 

 :فرصخت دايان 

 أأتنتظر مين أأن أأصدق ما تقول؟ مل “

تذهب ا ىل ابريس أأال لرشاة بعض الهدااي  

 ”!يل

من   نظر جايسون الهيا يف برود و قال لها 

 :دون أأي اضطراب 

الاعامل اليت  اكنت هناك أأيضًا بعض  “

 .”هبا  كنت مضطرًا أأن أأقوم 

 :التقط علبة مليئة ابلعطور و قال لها 

 خذي, هذه كل, هذا ما حتمل به لك “



 .”امرأأة 

رات دايان الهدية املغلفة ابلورق المثي و  

علهيا امس   املزينة ايلرشائط املذهبة و 

مشهور يف عامل العطور. البد أأن تكون  

كبقية   ,ال هذه الهدية لكفته الكثري من امل 

 .الهدااي 

 :فالت هل 

ال أأريدها, و من الأن فصاعدًا لن  “

 .”ابلهدااي  تشرتي سكويت 

رات وهجه يشحب و هو يعض عىل  

  ًً شفتيه من الغضب. رىم ابلعلبة أأرضَا

لو أأهنا ممسحة قدمية. مث اقرتب مهنا و   كام 



 :قال يف هدوء 

 ”حبيبيت؟  ماذا هناك, اي “

أأين… أأين ال أأصدق أأنك تقول يل  “

ىل   احلقيقة. أأين اعتقد أأنك ذهبت ا 

 .”لرؤية… امرأأة أأخرى ابريس 

 :أأجاهبا و السخرية متلأ صوته 

 ”أأما زلت غيورة؟ “

جايسون يده حول خرص دايان راح   وضع 

يالمس خدهيا بفمه. احست دايان  

 :عنه صارخة  ابلأمشزئاز و ابتعدت 

 ”!ال تلمس ين, فأأان ال أأحمتل ذكل “

 :أأجاهبا جبفاف 



جعك البارحة مساء. ماذا  يز  هذا مل يكن “

 ”جرى حىت تبدلت؟ 

 الق  نظرة عىل الهاتف و جفأأة فهم لك 

 :يشء 

ىل أأن تقويل يل ما  “ لست يف حاجة ا 

 ”…حدث. أأهنا هذه املرأأة 

الالكم و تفرس يف دايان   توقف قلياًل عن 

 :و عاد يقول 

 أأخربتك ملاذا ذهبت ا ىل ابريس. ملاذا ال “

 ”تصدقينين؟ أأال تثقي يب؟ 

 :ان قائةل مهست داي 

بعد   الك, اي جايسون, مل أأعد اثق بك “



 .”الأن 

ادار وهجه جفأأة, و دخل امحلام و صفق  

 .الباب خلفه 

الكنبة, حزينة حىت   تكومت دايان يف 

املوت. فهىي ال تصدق ما حدث الأن.  

ينتظر   لقد كذب علهيا جايسون و هو 

 .مهنا أأن تصدقه و الا تشك بالكمه 

جدت  أألقت نظرة عىل ارض الصاةل, فو 

القذرة. و كأنسان أأيل راحت   الثياب 

تلملمها. و اذا بورقة صغرية تقع من احد  

التقطهتا بغية رمهيا, و   .جيوب القميص

لكن مل تس تطع أأن متنع نفسها من قراءة  



 :حتتويه  ما 

جايسون, أأتوسل أأليك أأن تأأيت ا ىل  “

 ابريس. فأأان يف حاجة ا ىل مساعدة. أأين 

ب,  أأمر يف مأأزق صعب. أأذا اكن كل قل 

فأأرجوك أأن تأأيت ا ىل ابريس بأأرسع ما  

العنوان الأيت ذكره أأعاله. كنت   ميكن عىل 

تقول يل أأنك تأأيت لزايريت اذا طلبت  

تقول: أأيامن كنت و يف   منك ذكل. و كنت 

أأي وقزت أأذًا, حان الوقت لأن تساعدين.  

أأن يساعدين   أأنت الوحيد اذلي ميكن 

 ”الأن. أأرجوك أأن تأأيت. أأقبكل, اكرول 

تتطاير   ان ابلورقة اليت راحت رمت داي 



قبل أأن تسقط ا ىل الارزض و أألقت  

 ابلقمصان كام لو اكنت مليئة ابجلراثمي. مل 

يعد هناك أأي شك: ذهب جايسون ا ىل  

ابريس بناء عىل طلب أأمرأأة تدع   

 .اكرول 

املطبخ و راحت حترض فطور   ذهبت ا ىل 

الصباح. حماوةل أأن تنىس أأحزاهنا, ابهنامكها  

الطاوةل و أأعدت القهوة و   بعمل ما. مدت 

 .البيض املسلوق

دخل جايسون و جلس يف كرس يه بدون  

بلكمة واحدة. والحظت دايان   ان ينطق 

أأنه ما زال جيهل كيف يعقد ربطة عنقه كام  



 .جيب 

الغرية عىل مشاعر دايان, و مل   س يطرت 

يكن يف وسعها أأن تتخيل جمرد التفكري  

 :معه. فقالت  بأأن أأمرأأة اكنت 

 مرصة عىل ان ختربين لك  جايسون, أأين “

 ”ابريس؟  احلقيقة. ملاذا ذهبت ا ىل 

قلت كل احلقيقة. كنت أأحل بعض  “

 .”املشألك العائلية 

عائلية, فلست أأرى ما   اذا اكنت مشألك “

اذلي مينعك من أأن حتدثين عهنا. ال تنىس  

 .”أأين زوجتك 

 .”أأسف, ال ميكنين أأن أأحدثك عهنا  أأين “



 ”وملاذا؟ “

انسانة   قوهل. أأنك لأنك لن تفهمي ما سا “

ًُ جائرة عىل   مزتمتة تصدرين أأحاكمًا

 .”الأخرين 

 :الباكء قالت و يه عىل وشك 

 ”هل حقًا تفكر يب هكذا؟ “

 ”أأليس ترصفك هذا برهااًن قاطعًا؟ “

تريد أأن تسأأهل من تكون تكل الفتاة   اكنت 

اليت تدع  اكرول لكهنا ادركت اهنا لو  

اخلطأأ, فس يعرف أأهنا قرأأت   ارتكبت هذا 

 .اةل و سيهتمها ابلتجسس عليه الرس 

ابريس. و   شاهدتك اونيس يف مطار “



قالت يل أأنك كنت مع فتاة شقراء اكنت  

 ”…تقبكل 

 .“ لك هذا  لقد عرفت أأن اونيس وراء “

أأهنا صديقيت, أأين أأعرفها من زمان و  “

 .”بكثري قبل أأن اتعرف أأليك 

حصيح, و ذلكل تصدقي لك ما تقوهل. و  “

 .”كذب  لك ما أأقوهل أأان, هو 

 :أأحنىن اماهما و قال هبدوء 

امسعيين اي حبيبيت, أأن زواجنا جيب أأن  “

عىل الثقة املتبادةل, و الا, فليس   يقوم 

ال أأن نفرتق حااًل. هل تريدين ان   علينا ا 

 ”نفرتق؟ 



مل تعد تعرف ما جتيب. منذ أأشهر مضت,  

فأأن   اكنت مكتفية بوجوده وحبه. أأما الأن 

 .أأليه   هذه الأش ياء مل تعد اكفية ابلنس بة 

 اهنى  جايسون طعامه و هنض. و نظرت 

ليه و رأأته ينظر و يقول   :دايان ا 

الظاهر أأن ليس دليك جواب. أأما أأان,  “

نييت أأن أأفتش عىل برهان اثبت   فليس يف 

 ”!به براءيت. ميكنك أأن تصديق ما تريدينه 

حنو الغرفة و راح يوضب   هنض و توجه 

 .حقائبه 

 :سأألته دايان بصوت مرجتف 

ىل أأين  “  ”ذاهب؟  أأنت ا 



ا ىل هيوسنت. دعتين الرشكة لتبحث  “

معي يف نقيل ا ىل ماكن أأخر. اكن يف  

أأن اصطحبك معي, لكن عىل ما   نييت 

اعتقد, تفضلي البقاء هنا, لتتناويل  

أأونيس و أأخهيا بول,   الشاي مع صديقتك 

 ”!هذا اخلبيث 

 ”!بول ليس خبيثاً “

ال الرغبة   حصيح؟ ليس دلي الوقت و “

 .”يف أأن نناقش ذكل 

قالت دايان و يه تشعر أأنه لن يغري  

 :الهيا تظرته 

جايسون, ليس يف وسعك اذلهاب  “



 .”هكذا 

 أأتعتقدين ذكل؟ و من اذلي سريدعين “

 ”عن اذلهاب؟ 

فتح الباب و محل حقائبه و نظر الهيا و  

 :قال 

عىل حق. أأنت ال   معتك جرتورد اكنت “

تعرفي ما معىن احلب, حىت الأن, و  

 .”الأقل  عىل 

 ”……أأين جايسون“

اكنت عىل وشك الأعتذار, و أأن تطلب  

 .يساحمها  منه أأن 

 .الباب برسعة  لكنه أأقفل 



بقيت دايان مذعورة و مضطربة. تريد أأن  

 .الباب و تناديه  تفتح 

 .لكهنا مل تكن قادرة عىل ذكل 

توهجت   ,و مثل أأنس نا منوم مغناطيس ياً 

حنو غرفة النوم. و من النافذة رأأته يشري  

و   يف املقعد اخللفي   ا ىل اتكيس. مث يصعد 

 .خيتفي عن الأنظار 

أأس تدارت و وجدت خزانة الثياب  

فارغة. لقد   مفتوحة و حمتوايت اجلوارير 

أأخذ جايسون لك أأغراضه. و هذا يعين  

 .أأنه لن يعود 

املرأأة و عيناها ممتلئتان   جلست دايان أأمام 



ابدلموع. و اذا هبا ترى العلبة اليت جاء هبا  

 .هدبة لها من ابريس 

وهجها بي يدهيا و راحت جتهش    وضعت 

 .ابلباكر

 !يمتزق و شعرت بقلهبا 
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 " !دايان  "

اكن صوت جايسون اذلي استيقظ، قد  

من تأأمالهتا واعادها اىل الواقع،    ايقضها 

غرفهتا يف الفندق، اىل الربد اذلي يعم   اىل 

 .التنهتىي الغرفة واىل حريهتا اليت 

 :سالها 

 " ماذا تفعلي؟  "

شعرت   وابلاكد اكنت متزيه يف العمتة. جفأأة 

 :ابلتوتر، وقالت

 "اين ... اين اعد النجوم  "

عدد   هذا معل شاق الينهتىي، ان  "

 ."هنايئ النجوم ال  



فوجئت دايان، لقد صدقها، اذ مل تكن  

 .صوته  هناك خسرية يف 

 :اضاف هامساً 

الربد قارس! ملاذا ال ختدلين اىل النوم   "

 " هنا يف الرسير؟ 

اجابته ويه حتاول التغلب عىل قشعريرة  

 :الربد اليت جتتاح جسمها 

 ."مراتحة حيث اان شكراً  انين  "

 :قال وهو خينق حضكة صغرية

اان   .ليك اذا كنت قريب الخطر ع  "

 ."مرهق ولن اقوم بأأي معل فيه اهجاد 

 اكنت تعرف جيدًا ماذا يعين. وفهمت ان 



جايسون مل يعد يرغب فهيا. مل تعد تكل  

املرأأة اليت احهبا اليت اكنت تعين هل  

  .كثرية  اش ياء 

ملاذا علهيا ان تعاين من هذا الوضع؟ فهىي  

وقاست   تعرف جيدًا انه مل يعد يريدها، 

العذاب ما يكفي بعد اان غادر لندن  من  

منذ مخسة عرش شهرًا. اىل هيوسنت.  

آمةل ان يعود. وبعد ميض   اكنت  تنتظره أ

شهر باكمهل مل تسمع عنه شيئًا، فاقتنعت  

 .يعود  بأأنه لن 

ومرة سأألت وادلها اذا اكن يعرف شيئًا  

 عن جايسون وعن ماكن وجوده. فقال 



 :وادلها وهو يلقي الهيا نظرة ابردة 

 " اذا تطرحي هذا السؤال؟ مل  "

من شهر مل امسع عنه شيئًا.   منذ اكرث  "

وبدأأت اخىش ان يكون قد وقع هل  

 " .حادث ما 

 :ابكية ويه تقول  مث انفجرت 

آه ، اي ايب، تشاجران يف لقائنا الاخري،   " أ

بدأأت اعتقد ابين   فغضب ورحل. والآن 

 " !ربا خرسته اىل الابد 

 احدة اين افهم الآن. هناك وس يةل و  "

ملعرفة احلقيقة. ليس عليك الا ان تكتيب  

هل رساةل، وابعيث هبا اىل عنوان رشكته،  



س توصلها اليه ابلتأأكيد. اين متأأكد من   اليت 

 ".انه ميكل السبب احلقيقي لصمته 

مزنلها وبدأأت تكتب الرساةل .   عادت اىل 

واكنت جتد صعوبة كربى يف اختيار  

  لرجل غريب. وبرمغ  اللكامت. كأهنا تكتب 

كون العالقة بيهنام محميية، اكتشفت دايان  

الآخر كفاية. فمل   اهنام مل يعرف احدهام 

تس تطع ان تكتب هل الا عن الامور  

 السطحية من دون ان تذكر شيئا عن 

 .العذاب اذلي تعاين منه جراء رحيهل 

احلياة تس متر والاايم اصبحت اسابيع  

شهورا. ودايان مل تتسمل جوااب   والاسابيع 



لهتا. مل تس تطع ان تكتب اليه  عىل رسا 

خترب صديقهتا اونيس   رساةل اخرى. اكنت 

با تشعر به ويه يف قبضة الانتظار.  

زواهجا من   فراحت حتاول اقناعها ان 

جايسون اكن خطأأ علهيا ان تنساه وتبدأأ  

 .حياة جديدة 

 :قالت اونيس 

انل من هذا الزواج ما يريد. وعندما   "

وقاحته، انهتزها  قلت هل انك ترفضي  

عنك. وهو اكن ينتظر   فرصة ليتخىل 

فرصة كهذه، لأنه مل يعد يرغب فيك. لو  

يف اي   .كنت ماكنك. لطلبت الطالق 



 ."حال، لن يعود اليك ابدًا 

لكن دايان اكنت تقاوم طويال فكرة  

احدى الليايل، بعد سهرة   الطالق. ويف 

امضهتا مع اونيس وبول، قام هذا الاخري  

مزنلها. وهناك حاول   ابب   بتوصيلها حىت 

ان يقبلها. لكهنا صدته واذا به يرصخ  

  :بصوت غاضب 

قادرًا عىل الانتظار اكرث من   مل اعد  "

 " .هذا 

اسفة اي بول. التظن انين اجتاهل   "

لكن جايسون مازال زويج،   .صداقتك 

 "...و 



اعرف ذكل جيدًا. لكن حان الوقت   "

 ".هذا املوضوع  لتتخذي موقفُا من 

 ." ان عيل ان اطلقه هل تعين  "

كل.   نعم. وهذا جيعلين اكرث من صديق  "

 ".انه يتيح يل ان اتزوجك 

لكن عيل ان اتصل جبايسون قبل   "

احصل عىل الطالق   ذكل. ال ميكنين ان 

من دون ان ألكمه، او اراه. انين ال  

 ".اعرف اين هو 

الرضوري ان ترهياو حتدثيه.   ليس من  "

حمام المع،  ما عليك الا تسلمي القصية اىل  

 ".الامور بسهوةل  ميكنه ان يرتب 



شكرا لنصيحتك هذه، وربا هذا ما   "

احملامي،   سأأفعهل، سأأستشري احد 

 ".وسأأعلمك ابالمر يف حينه 

لكهنا مل تسترش اي حمام. لقد فضلت ان  

النصيحة من وادلها، اذلي سأألها   تطلب 

 :بربود 

وملاذا تريدين ان تتصيل جبايسون   "

رة الاخرية، مل حيالفك  املرة. يف امل  هذه 

 ".احلظ 

 :اجابته قائهل 

 ".يزتوجين  بول يريد ان  "

 "وانت؟ اتريدين الزواج من بول؟  "



جدا   الاعرف، اين احرتمه، انه لطيف  "

معي، لكين خائفة من ارتاكب غلطة  

 ".اخرى

 :سأألها كريس توفر يف حدة 

تعتقدين ان زواجك من جايسون   هل  "

 "غلطة 

 :اجابته من دون تردد 

آه، ال اعرف  " مل نزتوج الا من   .الك، أ

وقت قصري واندرا ما رأأيته وابلاكد  

ماذا   :اعرفه! اي ايب ارجوك ان تقول يل 

 "افعل؟ 

برصاحة اي عزيزيت، اعتقد انك يف   "



شقتك،   حاجة اىل اجازة جيب ان تغادري 

لتذهيب اىل ماكن خمتلف متاما، حيث ال  

 تطليب تعرفي احدًا. اعتقد انه ميكنك ان  

 ".اجازة من معكل 

نعم، دلي اس بوعان من اجازيت، لكنين   "

اليوانن، مع   كنت انوي ان امضهيا يف 

 ".اونيس

قطب كريس توفر حاجبيه واتبع يقول  

 :بصوت هادئ 

ان سفرك مع اونيس ايل   ال اعتقد  "

اليوانن هو احلل اجليد. فهىي شقيقة بول  

وس تجدين صعوبة يف اختاذ   وغالبا ما تراه، 



ادل، حسب رأأي، من الافضل  قرار ع 

اجلنوبية بعد   ان تأأيت معي اىل امرياك 

اس بوع من الآن. سأأذهب اواًل اىل  

 فزنويال، مث اىل الاكوادور وبعدها ايل 

البريو، اذا مسح يل الوقت بذكل. اهنا  

رحةل معل واس تجامم يف الوقت نفسه.  

فكرة مرافقيت، كام يف   هل تعجبك 

 "املايض؟ 

ها واحست  قبلت دايان عرص وادل 

الان يف كيتو، و وادلها   ابرتياح. وها يه 

مصاب يف قلب الادغال. وزوهجا انئ يف  

 .رسيرها 



دايان. احست ابلربد خيرتقها.   هنضت 

وشعرت حباجة اىل دخول الرسير، و  

 .البارد  وضع غطاء فوق جسمها 

اكن جايسون انمئا، وهو لن يشعر هبا اذا  

  انه لن  اندست يف الرسير. امل يطمئهنا 

 .حياول ايذاهئا او حىت ملسها 

رفعت زاوية الغطاء ومتددت يف اجلهة  

من الرسير ورمت الغطاء فوقها   الفارغة 

واحست ابلراحه واحلرارة. مدت قدمهيا  

 .تسرتخ  وتركت اطرافها 

بعد ذكل بقليل حترك الغطاء جفأأة. قتحت  

يف   دايان عينهيا. اكن جايسون يتحرك 



تقع عىل    الرسير واذا بذراع ثقيةل جامدة 

 .جسمها وتسمرها يف الرسير 

دايان خيفق مثل عصفور جسي.   راح قلب 

ومل حتاول القيام بأأي حركة، لقد برهحا  

 .خائفة ان يستيقظ زوهجا  النعاس، اكنت 

وابلرمغ مهنا، شعلت. حتركت يد  

فمل تقم بأأي   جايسون املوضوعه فوقها، 

حركة. واذا جبايسون يدور اىل اجلهة  

 هنا. اس تعادت دايان الثانية ويبتعد ع

 :تنفسها ومسعته هيمس 

حاويل ان تنايم بعض اليشء. غدا   "

وس تكوني يف   .س يكون هنارا طويال 



 ".حاجة للك قواك

صوت جايسون الناعس شد من عزميهتا.  

ما جلأأت اىل النوم   فاسرتخت ورسعان 

 .العميق

عندما فتحت دايان عينهيا، اكنت الشمس  

  ما حولها ساكن.  قد ارشقت، ولك 

وللحظة قصرية، تسائلت ما ذا اكن ما  

 حدث امس جمرد حمل. اس تدارت، 

واكنت اجلهة الثايه من الرسير فارغة.  

جايسون اكن قد غادر. فهنضت ونظرت  

حيث وضع جايسون مقيصه   اىل الكريس 

 .وسرتته. فمل تر شيئاً 



ذهب دون ان يرتك اية رساةل. هنضت  

رسيرها، ودخلت امحلام لتأأخذ حامما   من 

رسيعا، مث ارتدت فس تاان من القطن  

اكنت ترسح شعرها، رن   املعرق. وبيامن 

 .جرس الهاتف 

ويف اضطراب، امسكت ابلسامعة  

 :جايسون  ومسعت صوت 

واخريا استيقظت ايهتا الكسوةل. ما   "

 رأأيك يف تناول فطور الصباح، لأرشح 

كل كيف نظمت سفرك اىل يونو. فمل  

تسمح لنا الظروف ان نتلكم عن هذا  

 " .مر امس الا 



 :سأألته دايان 

 " اين انت؟  "

يف قاعة الاس تقبال. انتظرك بعد   "

 ".دقائق  ثالث 

 ".بعد مخس دقائق  "

اكن يمتىش مثل اسد يف قفص.  

العابرات يرتينث   والحظت دايان ان النساء 

لينظرن اليه. اكن ممشوق القامة، اشقر،  

حيث   لوحته الشمس يف هذه البالد، 

 .اسود   معظم الرجال مسر وشعرمه 

 :قال لها من دون مقدمة 

فاوست. انه وكيل مدير   اتصلت بغاري  "



الرشكة. لقد ابلغين ان كريس توفر امىض  

وهو موافق ان   .ليةل جيدة يف املستشف  

 ".ترافقيين اىل بونو 

 :سأألته ويه تتوجه حنو غرفة الطعام 

هل كنت يف حاجة   ماذا؟  "

 "لأستئذانه؟ 

ال، لكن الاشخاص اذلين يقومون   "

النفط، يفضلون ان   الحباث يف حقول اب 

يعرفوا مس بقًا مع من يتعاملون. اهنم  

املنافسة عىل   خيافون ان تقدم الرشاكت 

 ".ارسال من يتجسس علهيم 

 "...شكرا. مل اكن افكر ان "



وجلست يف الكريس امام   فوقفت جفأأة 

 .الطاوةل 

 "مل تفكري باذا؟  "

 ".حصل لأيب  انك قلق لهذا احلد ملا  "

سون دايان يف اس تغراب مث هز  رمق جاي 

 :رأأسه وقال 

غريبا يف الناس عامة ويف   ان كل رأأايً  "

اان بشلك خاص. ملاذا تعتربين ان اذلي  

او جيعلين غري   حصل لوادلك ال هيمين 

مبال وال مكرتث؟ اواًل انه انسان، كام  

 "...حمبة  اين اكن هل لك 

توقف عن الالكم بعدما جاء اخلادم ثن  



 :اضاف 

هل س بق   دين ان ترشيب؟ ماذا تري "

وتذوقت اللميون اذلي يمنو يف هذه  

 البالد؟ جيب ان جتربيه. انه ذليذ الطعم 

 ".وجتدينه فقط هنا يف الاكوادور 

طلب جايسون لك ما يريد بلغة اس بانية  

 :وسأألته دايان بتعجب  .حصيحة

 "مل اكن اعرف انك تتلكم الاس بانية؟  "

الامثين الاوىل من   امضيت الس نوات  "

معري يف هذه املدينة. لقد اخربتك ذكل.  

 مث عشت يف تكساس حيث اللغة 

الاس بانية يه بثابة لغة اثنية. اتعرفي،  



ان الودل اذلي يتعمل لغة اجنبية ال  

مدى احلياة. وعىل هذا الاساس   ينساها 

 ".عرضوا عيل العمل هنا 

 :مث اضاف جفأأة 

 ".ترسحية شعرك  غريت  "

خلجل امام  وللمرة الاوىل شعرت دايان اب 

وضعت   زوهجا. ويف حركة ال شعورية 

 :يدها عىل شعرها وقالت 

 ".املوضه  قصيته حسب  "

 ".كنت افضهل عندما اكن طويال  "

وهنا شعرت دايان كأهنا ارتكبت جرمية ال  

 !لأهنا قصت شعرها تغتفر، 



جاءت الرتويقه املؤلفة من البيض  

الذليذة،   املسلوق والقهوة ذات النكهة 

احملمص والزبدة. وراحت  ورشاحئ اخلزب  

آخر   دايان تأألك يف شهية ويه تتذكر أ

فطور تناولته مع جايسون، منذ س نة  

 .تقريباً 

 وجفأأة تذكرت اليوم اذلي س بق سفرها 

بدة وجزية، عندما سأألت وادلها عن  

جايسون، واين ميكن ان يكون. ومل تنتبه  

انه مل يرد عىل سؤالها. مث تذكرت   الا الآن 

ملاذا ارادت ان تعرف  سبب سؤالها عنه و 

 .وجوده  ماكن 



جيب ان جتد الوقت املناسب يف الاايم  

رغبهتا يف   القليةل الباقية اماهما البداء 

 .الطالق 

جفأأة تقلصت معدهتا ومل تعد قادرة عىل  

جايسون، فاكن   ابتالع لقمة اخرى. اما 

يأألك بصمت ويرشب قهوته جرعة وراء  

 .صغريا جرعة ويدخن يف هدوء س ياكرا 

 :هل دايان قالت  

 ".مل تكن تدخن  "

انت   .تغريان اان وانت يف س نة واحدة  "

اصبح شعرك قصريا، واان رصت ادخن  

الس ياكر. عىل لك حال عندي اس باب  



الادغال، يساعد ادلخان عىل   ذلكل. ففي 

ابعاد اذلابب والربغش. هل عيل ان  

 ".ادخن  اس تأأذنك قبل ان 

تش نجت اعصاهبا لكهنا مل ترد، اذ قررت  

حتافظ عىل ضبط النفس بصورة  ان  

 :واضاف جايسون يقول  .اتمة 

اذا انهتيت من الالك، من الافضل ان   "

يف طائرة   نذهب الان. وجدت ماكني 

صغرية س تغادر كيتو عند الضهرية. هل  

مغادرتنا   هناك يشء تريدين القيام يه قبل 

 "كيتو؟ 

 :اجابت بتعجب بعد ان تذكرت 



آه، لقد نست لكيًا... اكن من  " ملفروض  ا  أ

اان اتناول طعام الغداء اليوم مع ماراي  

 سواريز س بق لوادلي ان دعا الس ينيور 

 ".سواريز اىل لندن، وحنن الان ضيوفها 

 اعرف، اما زلت تعملي عند الصديق  "

 "ابيج؟ 

تعجبت دايان ان جايسون ما زال يتذكر  

 امس معمل الالبسة الصغري اذلي تعمل 

علق  فيه، اكنت تظن انه نيس لك يشء يت

 .هبا 

اليت   نعم ...اين انحجة يف معيل. والثياب  "

 ".امصمها تباع بكرثة 



ومن دون وعي، اكنت حتاول اقناعه اهنا  

يف انتظاره، او يف   مل متض تكل الس نة 

 .الباكء 

 :قال جايسون 

 "وادلك؟  ملاذا جئت اىل هنا مع  "

فكرت دايان اهنا الطريقة االفضىل للتحدث  

عىل   ادرة عن الطالق. لكهنا مل تكن ق 

 :الاقدام عىل هذه اخلطوة. اجابة بتوتر 

كنت انوي ان اميض عطليت يف ماكن   "

فطلب مين وادلي ان ارافقه. وكنت   .ما 

احب التعرف عىل امرياك اجلنوبية. لست  

 ".اهنا منطقة رائعة .اندمة ابدا 



سأألها ابسرتخاء من دون ان حيول نظره  

 :عهنا

 "كيتو؟  هل حتبي "

 :اجابته مبتسمة

كثريًا. اعتدت عىل العلو الشاهق. اين   "

 ".بدل ساحر  اشعر ابين يف 

عندما تشاهدين الادغال، سرتين اهنا   "

 اكرث حسرًا. واذا بقيت هناك بعض 

 ".الوقت، ستتغريين لكياً 

ماذا يقصد بذكل، هل ان معهل يف قلب  

ونظرت اليه   الادغال جعهل يتطور؟ 

والحظت التجوف حتت عينيه. فاكن  



 .عاش جتربة قاس ية جداً يبدو كأنه  

 :دايان وقالت  هنضت 

 ".جيب ان اعمل ماراي ابالمر  "

ذهابنا   هذا سهل جدا. س منر علهيا قبل  "

اىل املطار. اذهيب واحرضي حقائبك،  

 وغريي ثيابك، الن ثوبك هذا ليس الئقا 

ذاهبة اىل قلب الادغال.    بأأمرأأة 

 ".وس تضعي بقية اغراضك عند ماري 

 ".تعرفها جيدا  يبدو انك  "

 ".نعم، اين اعرفها جيدا. هيا ال تتأأخري  "

دايان تتأأمل وادي   ويف الس يارة اكنت 

كيتو، واملنازل ذات السقوف املبنية من  



واالقباب   جحارة القرميد الامحر، 

ديرة والكنائس القدمية  . جفأأة  املس تديرة للأ

 :قالت دايان 

الصعب جدا ان ترشح   س يكون من  "

 "...ملاراي اننا مزتوجان، واننا 

 :القيادة  اجاهبا وهو يرسع يف 

 "واننا...ماذا؟  "

 ".واننا مفرتقان  "

 :سأألها يف خسرية 

 "حنن مفرتقان حقُا؟  وهل  "

كيف تفرس اننا مل نعش مع بعضنا كام   "

لك حال،   جيب قبل ذكل ايضًا. عىل 



انسانة متفهمة. اان س بق واخربت  ماراي  

سانشو عن وضعنا، والبد انه اخرب  

بذكل. س يتسائالن ملاذا نترصف   ماراي 

هبذه الطريقة لكن، من انحية اخرى،  

متساحمان، ويقبالننا كام   اهنام خشصان 

حنن، من دون ان يطرحا اي سؤال.  

 ".فهيام وهذا ما يعجبين 

وفهمت دايان ان جايسون اراد ان جيعلها  

 حظ اهنا غري قادرة عىل ان تقبل تال 

 .الناس كام مه، من دون اس ئةل 

وصلت الس يارة هبام اىل قلب املدينة.  

عىل الارصفة: رجال اعامل   املارة جيمتعون 



انيقون، جنود ابلبذلو الرمسية، تالميذ  

رابت املنازل يتأأبطن   واقفون يف الصف، 

السالل، هنود يرتدون معطف البونشو  

احملاكة من   والقبعات اخملتلف الالوانن  

 .القص احمليل 

اكن جايسون يقود الس يارة يف الشارع  

يعرب طرقات صغرية   الرئييس بعدما راح 

مارا حتت رواق مزين ابلفاكهة والازهار.  

الساحة الكربى   مث توقفت الس يارة يف 

التابعة ملزنل عائةل سواريز، ومه مزنل رائع  

 .الاس باين  من الطراز 

ه و زقزقة  مسعت دايان صوت امليا 



 العصافري املتجمعه حول املياه. والحظت 

كثافة املزروعات: اجشار اللميون يف جوار  

الصبار، وكذكل جشر النخيل اذلي  

مبعرثا عىل الارض املبلطة   يعكس ضال 

ابلفس يفساء. ويف لك ماكن من املزنل  

املتسلقة عىل اجلدران   اكنت ترى النبااتت 

 .راء البيضاء، احملمةل زهورًا محراء وصف 

 :بسحر  قالت دايان 

 ".اهنا من الاماكن املفضةل دلي  "

  :اجاهبا جايسون 

 ".هذا املزنل كثرياً  واان ايضًا، احب  "

انفتح الباب اخلش يب القدمي املنحوت.  



اهنا امرأأة   وظهرت ماراي سواريز، 

نش يطة، مرحة ومليئة ابدلفء. راحت  

 :قائةل  مرسعة حنو جايسون وقبلته 

 "جايسون،صديقي، كيف حاكل؟ "

 .اجاهبا ابالس بانية وهو يشري حنو دايان 

 :عانقهتا ماراي وقالت 

آه، دايان، اين اسفة جدا ملا حصل   " أ

 "فعهل؟  لوادلك. ماذا تنوين 

 :اجاب جايسون 

نو حىت نرى  اين اصطحب دايان اىل بو  "

وس تقلع الطائرة عند   .وادلها اليوم 

 ".الضهر 



 :قالت ماراي ويه هتز رأأسها موافقة

جيب ان تمت الامور.   حس نًا. هكذا  "

عندما يكون هناك مشألك، فنحن لكنا  

تفضلوا وادخلوا   .يف حاجة اىل اذلين حنهبم 

اىل املزنل. ما رأأيكام بفنجان قهوة قبل  

 ".رحيلكام

 :جايسون  سأألها 

ل ميكنك ان تؤدي لنا خدمة بس يطة  ه  "

 "اي ماراي؟ 

 :اجابت ماراي 

رسور، ماذا تطلبون مين ان   بلك  "

 "افعل؟ 



هل ميكن دلايان ان تضع عندك جزءًا   "

حقائهبا، من اجل الا نضع ثقال يف   من 

 "الطائرة؟ 

 طبعا، بوسعك ان تضع احلقائب يف  "

الغرفة اليت سكنت فهيا، اي صديقي.  

ة يف قاعة الاس تقبال.  س نأأخذ القهوة القهو 

هنا يف املزنل واعتقد انه حيب ان   رامون 

 ".يراكام 

اكنت الغرفة اليت سكن فهيا جايسون  

عىل احلدائق املزروعه جبميع انواع   تطل 

 .الفاكهة احمللية. واكن ااثهثا فاخراً 

ماراي ويه تساعد دايان عىل اختيار   قالت 



 .الفساتي اليت تنوي اخذها معها اىل بونو 

ايسون بقربك وسيساعدك لرتتيب  ج  "

 امورك وحتيل مشألكك، كام يفعل الزوج 

 ".الصال 

 :تلعمثت دايان ويه تقول 

البد انك اس تغربت اين... اين مل   "

 ".عنه  احدثك 

هذا مل يفاجأأين! انين اعرف كيف حيتفظ  "

ادركت   الانلكزي بشألكهم النفسهم. لقد 

حتملي امس    انك زوجة جايسون، النك 

 ".عائلته

الاكوادور.   مل اكن اعرف انه موجود يف  "



 ".مل يقل يل ايب شيئًا هبذا اخلصوص 

 :اجابهتا ماراي ويه تبتسم

لكن وادلك حيبك كثريًا، اي عزيزيت.   "

 ".وهو قلق عليك اكرث من اللزوم 

 :دايان  اجابهتا 

حصيح؟هل كنت تعرفي ان جايسون   "

 "مزتوج؟ هل اخربك بذكل؟ 

اعرف انه مزتوج، لكن ليس   م، كنت نع "

جايسون اذلي اخربين بذكل. مل يلكمين  

وحىت عندما سكن   عنك منذ ان عرفته، 

 ".عندان بعد احلادث اذلي اصابه 

 "حادث؟ اي حادث؟ "



آاثر احلروق اليت رأأهتا   تذكرت دايان  جفأأة أ

 .عىل جسم جايسون الليةل الفائتة

 :بتعجب  اجابهتا ماراي 

؟ امل خيربك  مل تسمعي ابحلادث  "

آه،   جايسون ابحلادث اذلي تعرض هل؟ أ

ارى داعيا لهذا الكامتن. حنن شعب   اين ال 

امرياك االتينية، ال ميكننا ان نفهممك ابدا،  

 "!الانلكزي  انمت 

 :سأألهتا دايان ابحلاح 

 "ارجوك، اخربيين ماذا جرى هل؟  "

ماراي ويه تدلها اىل الرسير   قالت لها 

 :املغط  ابحلرير المثي 



 ".حلظة  تعايل واجليس هنا  "

حدث ذكل بعد جمئه اىل هنا   "

ابس بوعي تقريبا. لقد هتدم برئ من اابر  

وبقي احد الرجال حتت الانقاض.   النفط 

حاول جايسون ان يرفع قضبان احلديد  

القطع الكبرية   لينقذه، لكن احدى 

سقطت عليه. واعتقد امجليع انه قتل. يف  

ناعة، ملا  وم  لك حال، لو مل يكن يمتتع بقوة 

اس تطاع ان يقاوم الآالم اليت عذبته بضعة  

الفراش ملدة   شهور واكن قىض حنبه. الزم 

س تة اشهر. وخالل فرتة النقاهة، اكن  

آه، ما اكن جيب ان   يسكن هذه الغرفة، أ



اخربك. اراك شاحبة اللون. ارجو الا  

 "يغم  عليك؟ 

ذكل.   اان عىل ما يرام، اؤكد كل ذكل  "

 "جاء يسكن هنا؟   امكيل. ارجوك. ملاذا 

كام تعرفي، سانشو زويج، هل مصال   "

الرشكة النفطية حيث يعمل جايسون.   يف 

وس بق هل ان تعرف اىل وادل جايسون  

املؤسفه يف بالدان. عندما   وتذكر وفاته 

ذهب سانشو اىل املستشف  لزايرة  

ما يدور يف   زوجك، خيل اليه ان شيئاً 

رأأسه مل يعجبه. اكن ايئسًا ومن الصعب  

هابطة.   ان يشف  متاما اذا بقيت معنوايته 



وعندما اخربين رامون بذكل، طلبت منه  

 ان يقرتح عليه الشكن عندان. فقد كنت 

اهمت به لك الاهامتم. بساعدة ابنة اخ  

روزا. تلكمنا عن اش ياء كثرية، لكنه مل  

اىل وجودك بأأي اشارة. ما اذلي   يلمح 

 "جعلكام حزيني هكذا، اي دايان؟ 

 ".تشاجران  لقد  "

تشاجرمتا؟ هه هه! ساحميين اذا   "

حضكت هكذا، لكن ماذا تعين  

سانشو واان غالبًا ما نتشاجر،   املشاجرة؟ 

 ".لكننا نتصال دامئًا، وبرسعة 

 :اجابت دايان 



لكن يف مثل وضعنا، اكنت الامور   "

حساسة للغاية. ان كذب جايسون عيل.  

زواجنا اكرث من   مل يكن قد مىض عىل 

شهر، عندما اكتشفت ان هناك  تسعة ا 

 "...امرأأة اخرى

الالكم، بعدما ادركت   توقفت جفأأة عن 

 .اهنا ذهبت بعيدًا يف الاعرتاف 

 :انمع  اجابهتا ماري بصوت 

اان افهمك، انت تتعذبي. وبسبب هذا   "

 العذاب اردت ان يتعذب هو بدوره. مث 

هناك عنفوانك. اي للأسف، الن  

جايسون يف حاجه اىل دفئك واىل  



آمل ان  ينفتح قكل هل من   نعومتك. اين أ

جديد، وان حتبيه من جديد. هيا بنا  

 نتناول القهوة. ان رامون يرص عىل 

 ".لقائك 

دخال قاعة الاس تقبال واكن رامون يف  

 انتضارهام. انه رجل حنيف، ذو شعر 

اسود ومالمح انمعة تقدم من دايان، اليت  

فوجئت، اذ راح يقبل يدهيا بشغف كبري  

 :ة مرسحية بنرب  ويقول 

 ".اين اسف جدا  "

 "ملاذا؟ "

 :اجاهبا وهو ينظر اىل جايسون 



لأين علمت الآن انك زوجة جايسون،   "

 ".هذا الانسان الرائع 

مزتوجة،   لكن كنت تعرف اين امرأأة  "

 ".البد والحظت خامتي

انك ارمةل. مل   نعم، لكين اعتقدت  "

 ".زوجك  ختربينا عن 

مسعت دايان صوت جايسون ينادهيا من  

 :الغرفة اجملاورة 

 "مس تعدة؟  دايان، هل انت  "

اقرتب جايسون من رامون وقال هل  

 :مازحاً 

الس يدة   ال تتعب نفسك، اي صغريي،  "



 ".ليست يف س نك 

 "!مل اعد ودلًا صغريًا اين رجل مثكل  "

يبدو يل انك ما زلت   اتعتقد ذكل؟  "

 ".متعلقًا بثياب امك 

 :الس يارة  قالت دايان جلايسون ويه يف 

ما اكن جيب ان تسخر من رامون. اكن   "

 ."يريد املزاح فقط 

ان رجاًل من معره من   امل تنتهبىي  "

السهل ان يقع يف رشاك الغرام. انه يفتش  

ومن املمكن جدًا ان   .عن املرأأة املثالية 

يتصور انك انت تكل املرأأة. الا تعرفي  

بعدما   انك جتذبي الرجال، خاصة 



 ".نضجت بعض اليشء 

آ  "  "!لكة الرجالاان لست أ

يغازكل   يف لك حال، انت حتبي ان  "

الرجال. اان، اذلي اعتقدت انك امرأأة  

رائعة، عندما تعرفت عليك، اصبت  

 ".الأمل  خبيبة 

الكمه هذا اكن صدمة دلايان. فراحت  

 تغرز اظافرها يف كفهيا. فهىي تتعذب ملا 

 .يقوهل الآن 

غادرت الس يارة املدينة ودخلت يف  

 اىل املطار. ومن   طريق عريض تصل هبام 

بعيد بدأأت تظهر مرائب الطائرات. ويف  



الاعايل برزت اجلبال اخلرضاء اليت اكنت  

بوضوح حتت سامء زرقاء خالية من   ترى 

 .الغيوم 

 شعرت دايان ابلأمل هيدأأ يف داخلها. ملاذا 

يه وحدها تتعذب؟ لك الكبت اذلي  

شهرًا. انبثق اثنية واهنمر    15ترامك خالل  

ليت يقذفها الرباكن عند  اكمحلم ا  علهيا 

 .ثورانه 

 :قالت دايان غاضبة

اذلي اصيب خبيبة امل.   مل تكن الوحيد  "

اان اليت مل اكن سوى فتاة مسكينة عاطفية  

يف غرام رجل   تتعلل ابالوهام، وقعت 



اعتقدته صادقًا، كام تصورت انه حيبين  

تزوجتين،   كام احببته! واعتقد انك عندما 

يتك. لكن  كنت مس تعدًا للتخيل عن حر 

 مل تكن مؤهال ذلكل. فمل يكن يف نيتك 

التخيل عن اي يشء لتصبح زوجًا كام  

جيب، ومل تترصف معي كام لو كنت  

ابلنس بة اليك غري امرأأة   زوجتك. مل اكن 

كبقية النساء، عبدتك، تكل اليت تأأيت  

آخر  لزايرهتا يف لندن، من   "... وقت اىل أ

 :اجاهبا حبدة 

 ".حصيح  هذا غري  "



اذا ذهبت هكذا، بغتة؟ ملاذا مل  اذن، مل  "

تكتب يل تقول اين انت؟ مل تكن  

لأنك كنت سعيدًا للغاية لأين   تريدين؟ او 

 "!اعطيتك فرصة الانفصال عين 

وسكتت وراحت   شعرت دايان ابنزعاج 

حتدق ابلطريق اماهما من دون ان ترى  

واقرتبت   .شيئًا. اكن قلهبا خيفق برسعة 

املطار. مث    الس يارة شيئًا فشيئًا من ابنية 

السايرات   دخلت الباحة اخملصصة لوقوف 

و وقف يف احدى املواقف قرب  

الس يارات الاخرى. وهبدوء اتم. اقفل  

الس يارة. و وقع الصمت   جايسون حمرك 



 .املزجع بيهنام 

القت دايان نظرة جانبية اىل جايسون.  

يده ممسكة بقود الس يارة. فالتفت   اكنت 

اكن وهجه قناعًا  حنوها واصبحا وهجًا لوجه.  

 .اخرتاقه  ال ميكن 

 :قال اخريًا يف نربة ساخرة 

اذن، هكذا تنظرين اىل الامور. اين   "

جيدًا مك اذلي ساعدك عىل تبين   اعرف 

هذا الرأأي. صديقتك العزيزة، اونيس  

دلرجة اهنا تعمل لك   فهىي غيورة منك 

 "...هجدها الهتايم امام عينيك 

 :ا صديقهت تلعمثت دايان وراحت تدافع عن 



 "... مل تقل...اعين، مل تكن "

 :لكهنا اضافت بفضول 

مين؟ ما تعين بذكل؟   اونيس، تغار  "

 "ملاذا تغار مين؟ 

لست اان اذلي سوف ارشح كل ذكل.   "

ان تعريف اش ياء كثرية. عندما   لكين احب 

ذهبت بغتة كام تقولي، جئت ايل  

كل. ومن هناك   هيوسنت. وهذا ما قلته 

ماكن وكيل    جئت ترًا اىل كيتو لأحل 

 املدير اذلي خيتص ابالحباث. واتصور 

انك لن تصديق ما سوف اقوهل الآن.  

كنت اريد ان اكتب اليك واطلب منك  



وكنت وجدت لنا مزناًل   .ان تأأيت اىل هنا 

يف املدينة، وهكذا نكون معًا لكام اعود  

ان اجد الوقت   من الادغال. لكن قبل 

للكتابة، اكن عيل التوجه اىل الاماكن  

 ث جتري الاحباث، وذكل من اجل حي 

تصفية احد املشألك. وهناك، حدث  

يشء ما مفنعين من حتقيق هذا  

 ".املرشوع 

 ".اعرف، اخربتين ماراي اليوم  احلادث،  "

وشعرت دايان ابلأمل عندما تصورته جرحيًا  

عن فعل اي يشء ملساعدته   ويه عاجزة 

 .و الاهامتم به 



 :اتبع جايسون الكمه كأنه مل يتوقف 

ملا بدأأت حصيت تتحسن ورصت  و  "

قادرًا عىل الوقوف، وصلت رسالتك.  

الربيد، بقيت الرساةل   وبسبب التأأخري يف 

 ".يف الطريق اكرث من ثالثة اشهر 

 :معيقًا مث اتبع  توقف حلظة واخذ نفساً 

اتعرفي باذا فكرت عندما قلت يل يف   "

لتساحميين.   رسالتك انك مس تعدة 

دت الثقة  ابلنس بة ايل هذا يعين انك فق

حمتااًل.   يب، وانك ما زلت تعتربينين دجاالً 

وبا انك تنظرين اىل عالقتنا هبذا املنظار،  

ولهذا السبب   .فأأان ال اريده هذه العالقة



رفضت الاجابة عىل رسالتك. وكنت  

آمل ان تنضجي ذات يوم، وتنظري اىل   أ

 "...الاش ياء بعي خمتلفة، او 

توقف عن الالكم مث ما لبث ان اضاف  

 :بصوت قامت

 ".او ان تطليب الطالق  "

ان فكرة الطالق اليت حاولت ان تكبهتا  

السطح وبدت   يف اعامقها، طفت ايل 

بشعة. وغريزاًي حاولت دايان ان تبعد هذه  

تريد الطالق   الفكرة لأهنا ادركت اهنا ال 

 .ابلفعل

 :قالت بصوت منخفض 



آسفة للحادث اذلي اصابك،   " اين أ

اليت عانيت مهنا. لو فقط اخربين   والآالم 

 "...احد ابالمر 

 :اجاهبا برارة 

 "حدث؟  ماذا اكن  "

 "...كنت اخذت الطائرة والتحقت بك  "

ال   لمتسيك بيدي وتقويل انك ساحمتين؟ "

 ".شكراً 

ادارت دايان وهجها حىت ال تدعه يرى  

 .ادلموع اليت بدأأت تتساقط

 :جايسون  اتبع 

قوهل.    ارجو ان تفهمي ما كنت احاول  "



 ال اريد منك ان تساحميين، لست يف 

حاجة لأن احصل عىل الغفران. ليس  

آخذه عىل نفيس   ".عندي يشء أ

يل ملاذا ذهبت   لكنك رفضت ان تقول  "

اىل ابريس. انه شلك من اشاكل  

 "الكذب، اليس كذكل؟ 

الس يارة وخرج   ويف عنف، فتح ابب 

مهنا. مث احنىن قلياًل وقال لها من خالل  

 :النافذة 

الالكم. ارجوك ان   ما اجلدوى من  "

ختريج من الس يارة وان ترسعي، لأنه اذا  

نس تطيع ادراك   بقينا هنا نتجادل، فلن 



 الطائرة اليت لن تنتظران ابلطبع. هيا 

 ".اتبعيين 
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 . سوى س تة مسافرين 

طلب جايسون من دايان ان تضع حزام  

 . الأمان 

الطائرة مضيفات , ولك مسافر   ليس يف 

 . مسؤول عن نفسه 

 وبعد دقائق قليةل , أأقلعت الطائرة 

 . وحلقت يف مضيق معيق بي جبلي 

وبعيدًا يف هناية املضيق , س يل صغري  

  خيط رفيع فيض ضائع يف  يتدفق مثل 

 . وسط كتةل خرضاء 

داخل الطائرة , جتلس قرب دايان فتاة  

العارشة من معرها , تبدو من أأصٍل   يف 



مرأأة حتمل طفاًل   هندي , وهناك رجل وا 

يتحدث مع رجٍل أأبيض يبدو   , وجايسون 

 . أأنه عىل معرفة وثيقٍة به 

تدرجييًا حنو معق   يدأأت الطائرة ابلهبوط 

 ,, املضيق اذلي راح يتسع شيئًا فشيئاً 

 . هنراً  مث أأصبح الس يل املايئ 

الحظ جايسون اهامتم دايان ابملنظر اذلي  

 , حيلقون فوقه 

 : شارحاً  فقال لها 

نه هنر اتيو ,أأحد روافد هنر الأمازون  "  , ا 

بعد قليٍل من هنا ,   قام وادلي بأأحباثه عىل 

  ." أأكرث شامالً 



  ."هل عرثمت عىل البرتول ؟  "

عندما أأدركت أأهنا املرة    ابلغيظة  شعرت 

  , الأوىل اليت تدخل فهيا اىل عامل زوهجا 

العامل اذلي اكن يبعدها عنه , عندما   هذا 

  . اكان يعيشان معًا يف لندن 

 : أأجاهبا جايسون 

نعم , والآن نفتش عن البرتول يف   "

جياد طبقة تكون   اجلنوب , ونأأمل يف ا 

 ." لليت اكتشفها وادلي  امتداداً 

  ." ا عىل شئ بعد ؟ أأمل تعرثو  "

يف حاجة اىل القيام   بىل , لكننا ما زلنا  "

 . ابس تكشاف وحتاليل كثرية 



 ." وادلي معل هنا لعدة س نوات 

تسائلت دايان يف نفسها ان هناك وال  

 , شك مسأأةل هممة 

البقاء هنا يف   لقد اخربها ان يف نيته 

 , الاكوادور 

واذا ابلطلرئة تنتفض وتدخل يف جيوب  

 . هوائية 

الطفل يبيك والفتاة الصغرية ترجتف   ح را 

  , خوفاً 

 , أأمسكهتا دايان بيدها تشد علهيا 

 , فابتسمت الفتاة 

 



اس تدار الطّيار وتفوه ببعض اللكامت  

الراكب بعيني   الهندية ونظر اىل 

  , مطمئنتي 

  . فاراتح هؤالء اىل ما مسعوه 

 

 : دلايان  قال جايسون 

هو  قبطان الطائرة امسه تييد تورنر , و  "

 يف الوقت نفسه طبيب , ال ميكنك 

انتتصوري مدى اخالصه وتفانيه جتاه  

الهنود , لقد انترش بي القبائل وابء  

  , أأدخهل البيض معهم  احلصبة اذلي 

دخال اللقاحات   ويقوم تييد وأأصدقاؤه اب 



 , الساكن بأأنفسهم  اىل الأدغال ويعاجلون 

قناع الهنود بأأن   وهذه طريقة جيدة ال 

  ." هم رديئي البيض ليسوا لك 

قالت دايان ويه تنظر اىل الغابة املليئة  

 : ابالجشار 

اىل الادغال   من هنا يبدو ادلخول  "

 ." صعباً 

هنا ليست كذكل , يف املايض   " الك , ا 

  اكن الناس يتجمعون عىل 

ضفاف الهنر قبل ان جيلب الاس بان  

 . الامراض معهم 

اىل   ان اسالف هذه الفتاة اجلالسة 



عاشوا هنا عدة س نوات , واكنوا  جانبك   

 حيمون انفسهم ضد الغرابء ابس تعامهلم 

الاسهم الصغرية املسمومة , وبعضهم ما  

  , زالوا يس تعملوهنا اىل اليوم 

اجليفارو , ومزيهتم الاساس ية   اهنم الهنود 

يه التوصل اىل جعل الرأأس البرشية يف  

 ." جحم برتقاةل 

 : نظرت دايان اىل الفتاة وقالت 

آه .  "   ."! .ال .. اي الهىي أ

  : هو يضحك  قال جايسون و 

ال ختايف , ان معظم الهنود اليوم يلجأأون  "

  , اىل التقاليد نفسها 



 , فالرجال مثل تيد جعلوا بعضهم يأألفوننا 

وحنن   , س هتبط الطائرة بعد دقائق قليةل 

وحدان س نذهب اىل بونو مع الباحث  

 , اجلالس قباليت 

اىل بدلهتا  الهندية   وتيد س يوصل العائةل 

 . مع الادوية 

اكن الطفل يشكو من مشألك يف اجلهاز  

 , فأأخذمه تيد اىل كيتو  , الهضمي 

واجرى للطفل معلية جراحية , والظاهر  

 والودل يف حصة جيدة  ان اجلراحة جنحت 

". 

فوجئت دايان ابهامتم جايسون بأأهل البدل  



بداء أأي مالحظة حول   , لكهنا جتنبت  ا 

  . هذا املوضوع 

ائرة يف مدرج مطار صغري ,  حطت الط 

ساخنًا ورطبًا , ومالبس دايان   اكن الهواء 

 . تلتصق جبسمها 

هليكوبرت   جفأأة ظهرت يف السامء طائرة 

تش به التني الضخم , شئ غريب يف هذا  

 , ادليكور املتنوع 

الطائرة اىل الارض حىت   وما ان هبطت 

خرج الرجال يف بذالت معلهم وتوهجوا  

  . حنو املرأآب 

يع يف شاحنة اكنت يف انتظارمه  امجل  صعد 



 . , فتبعهم جايسون ودايان 

 متوهجة حنو مدينة بونو  حتركت الشاحنة 

.  

ودلى دخول الشاحنة قلب املدينة ,  

مدينة حقيقية ,   اكتشفت دايان ان بونو 

تش به املدن الصغرية , وابنيهتا من الطراز  

 . الاس باين 

 

اكنت ال تزال يف الطائرة اكنت   عندما 

ان ترى بعض الاكواخ املنثورة هنا  تتوقع  

 . الادغال  وهناك يف قلب 

اكنت املنازل قدمية العهد من اايم  



  . الاس تعامر 

ابللكس الابيض وسقوفها   جدراهنا مطلية 

 . مبنية من جحارة القرميد 

كنيسة فوقها   وأأعىل بناء يف هذه املدينة 

 . برجان يطالن عىل بقية املنازل 

العهد   لبيوت احلديثة وهنا وهناك بعض ا  

 . املؤلفة من طابق واحد 

 : قالت دايان ويه تلتفت حنو جايسون 

اتصور ان بونو مدينة هبذا   مل اكن  "

 ." الاتساع 

هذه املدينة تتطور برسعه بسبب   "

 , اليت جتري الكتشاف البرتول  الاحباث 



كذكل صناعة السكر من القصب  

 . السكري 

ميكنك  ماراي متتكل معامل عدة , و  وعائةل 

ان تقراي امس عائلهتا قبل الزواج عىل  

من املباين , "هنا معامل   عدد البأأس به 

غييارمو " و كذكل هناك الس ياح اذلين  

  . ايتون دامئاً 

البعض يقول ان بونو يه مدخل  

 ." الادغال 

 

 دخلت الشاحنة ساحة ضيقة حيث 

تنتصب كنيسة صغرية ويف اجلهة املقابةل  



مزينة بلكامت  بناية من اخلشب واهجهتا  

بأأحرف مصنوعه من النيون "   منقوشة 

  . " الفندق الكبري 

 

ابلتوقف   امر جايسون سائق الشاحنة 

 . امام الفندق 

وعندما دخل جايسون ودايان اىل مدخل  

الهيام امرأأة هندية   الفندق , اكنت تنظر 

جعوز , عىل رأأسها قبعة عريضة من القش  

  ابلربتقال و اللميون  , قرهبا سةل مليئة 

  . احلامض 

راح جايسون يرشح دلايان وهو يتسلق  



من اخلشب يصل اىل رشفة   سلامً قدمياً 

 : كبرية تطل عىل املدينة 

انت    يف هذا الفندق انزل عادًة , هل  "

 ."جائعة ؟ 

 

  ." قلياًل , اين اشعر ابلظمأأ  "

 

غرفيت , مث نأأخذ   س نضع حقيبتك  يف  "

طعامًا خفيفًا ويعدها اوصكل  اىل  

 ."   املستشف 

امرأأة بدينة ,   اكنت صاحبة الفندق 

اس تقبلت جايسون اببتسامة عريضة و  



 . رحبت بدايان يف لكامت لطيفة

غرفة جايسون رسير عريض خضم ,   يف 

وخزانة وطاوةل , نوافذ الغرفة تطل عىل  

وهناك حامم متصل   , الساحة الصغرية 

ابلغرفة القدمية العهد , لكهنا نظيفة ,  

  . وامحلام أأيضاً 

دايان وغسلت يدهيا و وهجها   لت دخ

 . برسعة مث ارتدت فس تااًن من القطن 

 

الطعام و راحا حيتس يان   نزال اىل غرفة 

عصري البندورة ويأأالكن وجبة مؤلفة من  

و البندورة و   ادلجاج املطهو مع البصل 



  . الفليفةل اخلرضاء , تقدم مع الأرز 

 

شعرت دايان   , بعد هذه الوجبة ادلمسة 

ابرتياح وفرحت عندما اقرتح علهيا  

جايسون اذلهاب اىل املستشف  مش يًا  

 . الأقدام  عىل 

 

املستشف  ليست بعيدة من هنا ,   "

دون   وميكنك  ان تعودي اىل الفندق من 

  , صعوبة 

أأما أأان فليس يف وسعي أأن أأبق  معك  ,  

اجلديدة و   هناك مشلكة يف ا حدى الآابر 



ىل هناك يف احلال  اين مضطر ان اذهب ا 

 ." , أأي بعد ايصاكل اىل املستشف  

سأألته ويه حتاول جاهدة ان تترصف  

ابسرتخاء ومن دون ان جتعهل يالحظ  

جتد نفسها مرتوكة وحيدة   اخلوف من ان 

 : يف هذا املاكن اجملهول 

 

 ."؟  هل س تعود يف املساء  "

 

 ." لست متأأكدًا , ال تنتظريين  "

 

يتساقط   طر حي خرجا من الفندق بدأأ امل



, أأمسك جايسون بذراع دايان وأأرسعا  

 , حنو املستشف  

طابقي , وما ان   وهو بناء مؤلف من 

وصال اىل ابب املستشف  الزجايج حىت  

  . العاصفة  راح املطر يهنمر بعنف يش به 

مل تر دايان املطر يهنمرهبذه القوة كام تراه  

طويةل رمادية تصل   الآن . كأمنا خيوطاً 

 , السامء ابلأرض 

وتبدو الأبنية كأهنا تقرتب من بعضها  

 . البعض 

 

الشارع أأصبح مستنقعًا كبريًا من الوحل و  



  . املاء 

مرأأة  شابة ترتدي بذةل   اس تقبلت دايان ا 

 : بيضاء و تتلكم اللغة الاجنلزيية بطالقة 

س يكون سعيدًا   الس ينيور فاريل  "

لرؤيتك  , لكنه متعب وما زال حتت تأأثري  

يف رأأسه   ليت أأصابته الصدمة , فالرضبة ا 

 ." اكنت عنيفة للغاية 

 : سأألهتا دايان 

العودة اىل   اتعتقدين انه سيمتكن من  "

 ."كيتو قريبًا ؟ 

ال ميكنين ان اعطيك  جوااًب عىل   "

تسأأيل ادلكتور ويليب   سؤاكل , عليك  أأن 



  . اذلي س يحرض يف الغد 

ن غرفة وادلك  يف الطابق الثاين  الغرفة   , ا 

 ."  هناية املمىش الثالثة يسارًا يف 

 : أأجابهتا دايان ويه تبتعد 

  ." جزيالً  شكراً  "

 

 : ربت جايسون عىل كتفها ومهس قائالً 

لأرافقك  , عىّل أأن   ليس دلّي الوقت  "

 أأعود اىل املطار لأس تقل الطائرة املقبةل 

".  

ابذلات مل يكن أأمام دايان   يف هذه اللحظة 

  .... سوى رغبة واحدة فقط 



وحتيط   رأأسها عىل صدر زوهجا أأن تضع  

  , خرصه بذراعهيا 

 : رفعت راسها وقالت بتوسل 

ان تبق    جايسون , ال تذهب , ارجوك  "

 ." معي 

 

 

تردد قلياًل وتقلّصت عضالت وجنتيه ,  

لكنه رسعان ما اسرتىخ و نظر اىل  

  , املطر ما يزال يهنمر  اخلارج حيث 

 : مث قال لها يف حزم 

 



  ." ال أأتسطيع  "

 

ذن   "  ." أأرجوك أأن تعود الليةل ا 

ال ميكنين أأن اعدك  بشئ , هناك   "

اىل التغّيب أأايمًا   احامتل لأن اضطر 

  ." عدة 

 : أأجابته بلهجة ايئسة 

  ان تعود ؟  ربا غادرُت البالد قبل  "

قد يشف  أأيب برسعه ونعود اىل كيتو ,  

  ."مفاذا س تفعل ؟ 

 , حنو الباب  وتوجه  اس تدار عهنا 

جملرد التفكري ابنه  شعرت دايان ابذلعر  



مىت   يرتكها من دون ان تعرف 

  ,,,س يعود 

 , متامًا كام حدث منذ س نة 

 وأأمام الباب توقف جايسون والتفت 

 , حنوها وراح يتأأملها 

كأنه يريد ان يرخسها يف ذهنه ,  

ووضعت   تشجعت دايان واقرتبت منه 

 : يدها عىل ذراعه و مهست 

 

 " اتوسل اليك جايسون  "

 

 : أأجاهبا برارة 



 ملاذا تتوسلي اىّل ؟  "

هل تريدي أأن أأعدك  بشئ يرضيك  ىح  

  أأس تطع ان ابّر بوعدي ؟  تعاتبي اذا مل 

  ال .. أأبدًا ,, هل تفهمينين ؟  ..

 

هنا عندما أأعود اىل بونو ,   اذا مل تكوين 

 , سوف أأعرف ان لك شئ انهتى  بيننا 

عنك  , هل اان   ولن احاول البحث 

  واحض ؟ 

  , كرس توفر ساليم اىل  

الشفاء   وقويل هل من جانيب انين امتىن هل 

 ." العاجل 



 

خرج جايسون برسعة , وشاهدته دايان  

ختف   , يبتعد حتت املطر القوي   , مث ا 

صعدت اىل الطابق الثاين وتوهجت حنو  

 . وادلها  املمىش اذلي يقودها اىل غرفة 

اكنت غرفة صغرية ونظيفة , واكن الهواء  

املعلق يف   املكيّف داخلها منعشًا بسبب  

 . سقفها 

اس تقبلهتا ممرضة تسهر عىل عناية  

 : تبتسم  كريس توفر فاريل وقالت ويه 

 ." هذه ابنتك اي س يد فاريل "

مث ابتعدت وقالت قبل ان خترج من  



 : الغرفة 

ما زال حتت تأأثري الصدمة , أأرجوك    "

 أأن تبقي معه طوياًل وحاويل أأاّل تدعيه 

 ." يتلكم كثرياً 

 

يس توفر شاحبًا وعيناه  اكن وجه كر 

 . اصابته  تعكسان قسوة احملنة اليت 

 

اكنت يده اليرسى مثبتة يف اجلص  

 ورأأسه ملفوفًا بضامدة ال خفاء جرح ما 

  , من دون شك 

 



  , حاول الابتسام ومّد يده حنو دايان 

ادلموع املهنمرة   ابتسمت هل بدورها برمغ 

 : عىل خدهيا وقالت هل مازجةً 

  ." تبدو يف أأحسن حال  "

حظي يفلق الصخر , لقد مات   اكن  "

قبطان الطائرة , ولو مل يكن جايسون  

يف عداد   موجوداص هناك , لكنُت 

 ." املوت 

شعرت دايان وكأن ركبتهيا ختوران  

 : وقالت 

آه .. ماذا فعل  " آأ   ."كل ؟  أ

اكن عىل أأرض املطار يراقب معلية   "



ن حتطمت الطائرة حىت   الهبوط وما ا 

خراجنا  هرع  من داخلها اان    وجنح يف ا 

آخر قبل أأن تنفجر الطائرة    ." ورجل أ

عينيه من دون أأن   أأمغض كريس توفر 

يرتك يدها , واكنت ادلموع تساقط  

 بغزارة عىل وجه دايان , وراحت تعض 

عىل شفتهيا بقوة , فقد عرفت أأخريًا ملاذا  

 اكن جايسون متعبًا للغاية يف الليةل 

 . الفائتة 

ته  وادركت الآن مدى جشاعته وشهام 

  . واندفاعه 

 



هو يراقهبا من زاوية   قال لها وادلها و 

 : عينيه بنظرة ساخرة 

  ." أأظن أأنك  فوجئت  عند رؤيته  "

 

نعم كثريًا ! كنت تعرف أأنه موجود   "

كوادور , أأليس كذكل ؟    ."يف اال 

عندما مل تتلقي جوااًب عىل   , نعم  "

رسالتك , رحت احبث ملعرفة ماكن  

  ." وجوده 

 

وملاذا مل تقل يل شيئًا هبذا اخلصوص   "

  ."؟ 



لعدة أأس باب , أأمهها أأنين أأكره   "

 . يف شؤون الآخرين  التدخل 

كنت عىل عمل ابملشاجرة اليت حصلت  

 ." البيت  بينك  و بينه قبل مغادرته 

  ."كيف ؟ من أأخربك؟  "

جايسون زارين قبل ان يتوجه اىل   "

اليوم نفسه , اكن مضطراًب   املطار يف 

  .  ما حدث وأأخربين 

 . ولهذا السبب مل أأقل كل  أأين هو 

كنت اعتقد أأن عليك  ان تتعذيب بعض  

  . الشئ , وتدفعي مثن عدم ثقتك  به 

ين اعتقد انك    أأتعرفي اي حبيبيت , ا 



كنت  عىل خطأأ عندما فضلّت  تصديق  

  ." بداًل من زوجك   أأونيس 

 

آخر   ليس ذكل فقط , اكن هناك سبب أ

كنبت اىل   هل ..... قل يل اي ايب ,  

  ."جايسون ختربه بوصولنا اىل هنا ؟ 

مل   الك . كنت أأفّضل مفاجئته , لكنين  "

 , اكن انتظر منه تكل الصالبة 

اكن عىّل ان اس تعمل لك ما دلّي من  

قناعه  ابللحاق بك  اىل كيتو   لطٍف ال 

 . ليطلعك  عىل احلادث 

كنت ارى اهنا فرصة حس نة لكام  



  من اجل وضع النقاط عىل  لتلتقيا 

  ."احلروف , هل حتدثامت يف املوضوع ؟ 

 : رأأسها  اجابته ويه هتز 

تقريبًا . يف لك حال اعرف الآن ملاذا   "

  . مل يردعىل رساليت 

تتصور ابدًا انه غرّي رأأيه جتايه ,   لكن ال 

مّرة اثنية ذهب , ال شئ تغري كام يف  

  , املايض 

أأنين ابلنس بة اليه اقل امهيه من احباثه  

 ." النفطية 

  ."ل س يعود ؟ ه  "

  ." لكنه مل يقل يل مىت  , نعم  "



  ."واين تسكني الآن ؟  "

 ." الساحة  يف الفندق الكبري و سط  "

انه ليس املاكن املناسب المرأأة   "

 , وحيدة , عليك  أأن تنتهبىي جيداً 

الرجال اذلين يأأتون اىل املدينة بعد  

غياب طويل يف العمل داخل الادغال  

  ." لباقة دامئًا يف   , ال يترصفون 

 ." ال ختف عىّل , فسأأكون حذرة 

يتعب ,   الحظت دايان وادلها بدأأ 

 : فهنضت وأأضافت 

سأأعود غدًا لأراك يف الصباح حىت   "

مسح كل ابلعودة اىل   أألكّم الطبيب , ربا 



  ." كيتو 

 : تهند كريس توفر وقال 

يؤملين   أأشك يف ذكل . ما زال رأأيس "

وكذكل ضلوعي , ارجوك  اي دايان ال  

ال   ترهقي نفسك  كثريًا يف هذا احلّر وا 

  ." تعرضت  للمرض 

يف اخلارج اكن املطر قد توقف عن  

حتلّق يف   الهطول , وحسابة من اذلابب 

  , مجيع الاجتاهات 

ارسعت دايان يف خطواهتا وتنفست  

  , الفندق  ابرتياح عندما دخلت 

قالت لها صاحبة الفندق عندما راهتا  



 : تدخل 

  ."الشاي ؟  من   اتريدي ن فنجاانً  "

  !." شاي ؟ بلك تأأكيد  "

وبعد دقائق قليةل احرضت ابريقًا من  

املغيل اىل قاعة الاس تقبال و   الشاي 

 : سأألت دايان قائةلً 

  ."هل س يعود زوجك قريبًا ؟  "

  ." ربا بعد بضعة أأاّيم  "

انه رجل طيب ولطيف . هل   "

يكون يف املزنل   تش تاقي اليه عندما ال 

 ."؟ 

 نعم , أأش تاق اليه  ..........."



............"  

 

معظم الرجال اذلين يعملون يف   ان  "

 , املؤسسة النفطية غري مزتوجي 

لكهنم طلّقوا   بعضهم اكنوا مزتوجي 

زوجاهتم , مل اكن اعرف ان الس ينيور  

  . الكرك مزتوج 

 

عىّل التكهن بذكل , فقد قال   لكن اكن 

يل يومًا انه ينوي رشاء مزنٍل يف كيتو  

وليك يريد مزناًل فانه حامتً   . س تقر فيه لي 

  ."حيتاج اىل زوجه , اليس كذكل ؟ 



 

تعرف ما تقوهل , فاكتفت   مل تكن دايان 

هبز راسها موافقة , لكن الكم صاحبة  

طيةل السهرة ,   الفندق جعلها مضطربة 

ذًا , فقد اكن جايسون ينوي   هكذا ا 

  ؟  رشاء مزنل , ربا اشرتاه , من يدري 

 

ت اىل غرفهتا حىت متددت  وما ان عاد 

عىل الرسير , اكنت حرارة الطقس  

فمل تقو عىل خلع ثياهبا ,   , ترهقها 

راحت تصغي اىل الضجيج الآيت من  

منطلقة من   اخلارج واىل انغام عذبة 



  , قيثارة يعزف علهيا رجل 

بقيت دايان ممدة عىل الرسير فرتة  

 . والعرق يتصبب مهنا ابس مترار  طويةل 

آه مك امتىن لو  ان جايسون يعود هذه    أ

 . الليةل 

 

لو مل يكن مضطرًا لذلهاب اىل الادغال  

  , بعد ظهر هذا اليوم 

لاكن معها الآن , حيدهثا   , لو بقي معها 

عن مشاريعه , ويتجاذب معها اطراف  

 , احلديث 

توصال اىل تفامه وعادا اىل حهبام   ربا اكان 



 . من جديد 

 

الاكوادور   لقد اصطحهبا وادلها اىل 

لرتى جايسون من جديد وتتناقش معه  

 ,, يف لك ما حدث بيهنام

الآن سواء يف الفندق او   فهل ما مت ىح 

عىل الطريق للمطار , يوحض الامور  

 ؟؟ 

 

يف ان يقمي نوعًا من   عىل الاقل جنحا 

  . االتصال 

لقد اكان صديقي ومتكنا من التعبري مّعا  



 . يف اعامقهام  خيتلج 

 

آه مل  اذا بعثت بتكل الرساةل التافهه  ملاذا ,أ

 ؟ 

 

تنتظر منه ان يكتب الهيا اواًل ,   ملاذا مل 

كام اكن ينوي قبل ان يقع هل ذكل  

  .احلادث ؟ 

 

ربا اكن كتب الهيا يف فرتة نقاهته  

ليطلعها عىل احلادث , فتس تقل اول  

 . لتأأيت وتلتحق به  طائرة 



لكن بدل ذكل , تسمل رسالهتا وأأبت  

  , رد عليه كربيلؤه ان ي 

وبداًل من ان تكون يه زوجته اليت  

تعتين به خالل مرضه , اكنت ماراي  

اخهيا روزا تقومان ابدلور   سواريز وابنة 

 . اذلي اكن علهيام ان تقوم به 

 

خملصًا عىل طريقيت   لقد قال لها " كنت 

  ." اخلاصة 

من الآن وصاعدًا بدأأت تصدقه , لو  

الالكم قبل س نة , لاكنت   قال لها هذا 

 . ياء خمتلفة الاش  



 

لكن هل اكنت مس تعدة الن تصدقه  

  تكل الفرتة ؟  يف 

 

يه الآن اندمة الهنا مسعت الكم  

  . اونيس 

ابماكهنا ان تتكهن ابن   ولكن كيف اكن 

صديقهتا تغار مهنا و ذلكل اكنت  

 . تترصف يف حقد 

 

اكنت اونيس غيورة ؟ ابسبب   وملاذا 

 بول ؟ 



لقد قال لها جايسون انه يعرف ملاذا  

وليس من املفروض ان   , ر اونيس تغا 

 .. تعرف السبب منه 

  ماذا اكن يقصد بذكل ؟ 

 

موجودًا معها الآن لاكنت   لو اكن 

 . طرحت عليه هذا السؤال ابذلات 

رساةل اكرول ,   لاكنت سالته أأيضًا عن 

 وملاذا سافر اىل ابريس لرؤيهتا ؟ 

 

أأاًي اكن ,   , اهنا مس تعدة لقبول جوابه 

 . سؤال من دون طرح أأي  



لكن جايسون ليس هنا الآن , لقد  

وماذا لو تركت بونو   , رحل مرة اخرى 

  قبل عودته ؟ 

لقد افهمها بوضوح ان لك شئ س ينهتىي  

 , مل يعد يريدها  بيهنام , انه 

لقد اعتاد ان يعيش من دوهنا , او ربا  

  التق  امراة اخرى ؟ 

 

البد ان ذكل حصيح , لقد تعّرف اىل  

ول رشاء مزنل يف  امراة ومن اجلها حيا 

  , كيتو 

 . امراة يزتوهجا بعدما يمت الطالق مهنا 



 

 الطالق ؟  اليس هو اول من ذكر لكمة 

 

لقد تأأكدت الآن بعدما رأأت جايسون  

  , من جديد 

 , وبعدما امضت برفقته بضعة ساعات 

اهنا حتبه حبًا كبريًا , واهنا ملكه جسدًا  

  , وروحاً 

ذا حدث ما جيعلها عاجزة  عن ان   وا 

ون زوجته من جديد , فان احلياة لن  تك 

 . يعود لها ابلنس بة الهيا اي معىن 

 



استيقظت دايان ويه تشعر جبفاف يف  

حلقها , وبصداع عنيف , هنضت من  

  , فراشها 

واخذت حاممًا , مث ارتدت فس تااًن  

قطنيًا وتناولت فطور الصباح بشهية  

 . املستشف   وتوهجت اىل 

 

مجيل .    اكن الهواء ثقياًل , لكن الطقس 

تعكس   برك ماء جتمعت من الامطار 

  , السامء الزرقاء 

وعىل ارشطة الكهرابء والهاتف حتط  

 و تزقزق بفرح  العصافري اخلرضاء اللون 



.  

 

يف املستشف  تعرفت اىل الطبيب اذلي  

انه شاب امريييك   . هيمت بعاجلة وادلها 

 . هادئ 

 :قال لها 

لن امسح هل ابذلهاب اىل كيتو يف   "

حلارض , فهو يف حاجة اىل  ا  الوقت 

 الراحة والهدوء , والسفر سريهقه لكياً 

" . 

 

الطبيب يتأأملها بنظراته الرسيعه   وراح 



 : مث قال 

هل وجودك هنا يف بونو يشلك اية   "

  ؟  مشلكة 

اذا سارت الامور عىل ما يرام , فميكن  

اجنلرتا   لوادلك مغادرة البالد والعودة اىل 

 ." خالل اس بوع 

  ." دكتور , سأأبق  هنا اتفقنا اي  "

ان نلتقي من   شكرًا , هل تريدين  "

 ."جديد يف اواخر الاس بوع ؟ 

 " بلك تأأكيد  "

بعض الوقت ,   هذا يسمح لها ابلبقاء 

عّل جايسون يعود , ميكهنا ان تراه وربا  



  . توصال اىل اتفاق 

انك ملقحة ضد الامراض   أأظن  "

الاساس ية .... احلصبة و الكولريا و  

 ." املالراي  والتيتانوس و التيفوئيد  

 . " نعم  "

اعطاها الطبيب بعض الادوية الواقيه .  

من ماء احلنفيات ,   ونهبها أأاّل ترشب 

وان تاكحف تصبب العرق ابالغتسال  

  . مّراٍت عدة خالل الهنار 

توهجت دايان اىل غرفة وادلها و ابلغته  

 ان عليه البقاء اس بوعًا عىل الأقل يف 

 . بونو 



. يف لك حال اهنم    قلت كل  ذكل  "

  , يعاجلونين ويعتنون يب جيداً 

الشئ الوحيد اذلي يقلقين هو انت    ان 

. هل انت  مراتحة يف هذا الفندق  

  ."؟ 

ان صاحبته انسانة لطيفة ويه   , نعم  "

  ." تعرف جايسون جيداً 

زلت    ما يه مشاعرك جتاهه ؟ اما  "

  ."تنوين الطالق ؟ 

  الك , اكتشفت اين ما زلت احبه  "

لن اتزوج   , واين اريد ان ابق  زوجته 

 . بول 



لكن جايسون يقلقين اي ايب . يبدو  

 ." شديد التصلب 

اي ابنيت , اان ال اس تغرب   برصاحة  "

 . موقفه 

لقد نهبتك وقلت كل  ان العيش معه  

  . ليس سهالً 

وبا انك  مل تثقي به ,فقد ملست  النقطة  

  , احلساسة دليه 

زلت  عن لك  لو تنا يعين اين متاكد انه 

شئ وحلقت  به ذكل اليوم , لأخذك   

 , معه اىل هيوسنت 

تغرّيت لكيًا , وااتصور ان   لكن الامور 



ذكل مرده اىل تكل الرساةل اليت بعثت   

 . هبا اليه 

  ."كتبت  هل ابلفعل ؟  ماذا 

 : تلعمثت دايان ويه تقول 

  ." قلت هل فهيا انين اساحمه  "

 ." حبيبيت لقد ارتكبت  خطأً كبريًا اي   "

 

عرفت   مل اكن اعرف ما اكتب هل , لو  "

فقط اين اكن موجودًا لكنُت أأخذٌت  

 , الطائرةوحلقُت به 

اكتب تكل   مل اكن يف حاجة اىل ان 

 . الرساةل التافهه 



عىل لك حال , انَت اذلي نصحتين  

  ." بكتابهتا 

 : وادلها وقال  تهند 

هذا حصيح , لكنين مل اكن اعرف اىل   "

اذلي   س تخفي ابلوضع اي درجة كنت ت 

 منت  فيه ؟ 

لو اكنت امك  بيننا , لاكنت قدّمت  

  .".... اليك  هذه النصاحئ الالزمة 

 

ارجوك اي ايب , ال تهتمين , انت عىل   "

 . الكفاية  حق , مل اكن انجضة با فيه 

لكن الآن , اعرف ان الزواج ليس  



  .".................. فقط 

 

ا مث  تلعمثت دايان وعّضت عىل شفتهي 

 : اتبعت تقول 

 

جئت متأأخرة ,   اخىش ان اكون قد  "

دلّي احساس بأأن جايسون وجد امرأأة  

 ." اخرى , وانه مل يعد يريدين 

 : أأجاهبا كريس توفر فاريل و هو يبتسم 

 ." ميكنك  ان تعريف احلقيقة ببساطة  "

 :سالته دايان بتعجب 

 ."!!كيف ؟  "



 

 : أأجاهبا ويف نظرته حملة ساخرة 

 ." ال أأن تساليه ما عليك  ا   "

 

خالل اليومي التاليي و برمغ حرارة  

امللهتبة اليت تس يطر عىل بونو ,   الطقس 

أأمضت دايان ساعات رائعة مع وادلها  

الش باب واملمرضات   ومجموعة الأطباء 

اذلين يعملون يف املستشف  و يعتنون  

 , بصحة وادلها 

 

يعاجلون يف الوقت نفسه العاملي   اكنوا 



 . طية وساكن املدينة يف املؤسسة النف 

دائ للمعاجلة اجملانية يعمل   اقمي مركز 

ليل هنار , مما يتيح للهنود تلقي العالج  

  . الالزم 

 

يف الفندق اكن الوقت مير هبدوء , لقد  

 توطدت العالقات بي دايان و جريدا 

شوارتز , صاحبة الفندق , ويه من  

 . أأصٍل املاين 

 حذرت هذه الاخرية دايان من الرجال 

ذلين يتسكعون يف شوارع بونو خالل  ا 

  , الليل 



 وفهمت دايان ملاذا اختار لها جايسون 

 . هذا الفندق ابذلات 

اكن يعرف متامًا ان جريدا سوف حتمهيا  

 . من لك الاخطار املمكنة 

واراتحت جملرد التفكري بأأن زوهجا مازال  

 هيمت بصريها , مما جعلها تس تنتج ان 

  . حبه لها مل يزل قامئاً 

 

يف أأحد الأايم , وبيامن اكنت دايان  و 

  , اىل املستشف   تس تعد للتوجه 

توقفت س يارة اكديالك سوداء اما  

  . الفندق 



 

ماكهنا وقالت يف   قفزت جريدا من 

 : تعجب ابللغة الأملانية 

 ! اي الهىي .... !! انه لويس غييارمو  "

". 

 

 : سأألهتا دايان 

  ."من يكون ؟  "

 

ماذا   أأغىن رجل يف البالد , اتسائل  "

  ."جاء يفعل هنا ؟ 

 



فتح السائق ابب الس يارة اليت حتلق  

الهنود ونزل مهنا رجل   حولها الصبيان 

 , امسر 

شعره الاسود ممشط اىل الوراء ,  

أأنيقة , وتقدم حنو   يرتدي بذةل رمادية 

  . الفندق 

وما ان دخهل حىت توجه حنو دايان ,  

 , يقبل يدها   احنىن  , ومن دون تردد 

 

فوجئت دايان اليت اكنت تنظر اليه و  

  .. اس تفهام  عىل وهجها عالمة 

امسي لويس غييارمو س يدة الكرك ,   "



  , اين شقيق الس يدة ماراي سواريز 

طلبت مين شقيقيت ان ازورك  , وها أأان  

  ". هنا 

 

مفصاًل يف هدوء   اكنت دايان تنظر اليه 

غريب , اكنت ابتسامته ساطعه تش به  

 , تسامة ماراي اب 

 . دافئة مثلها  لكهنا مل تكن 

اكن يرمقها بنظرة اثقبة و عيناه  

  , الرماديتان تلمعان حتت حاجبيه 

انه يف حوايل اخلامسة والاربعي من  

معره , مجيل املنظر وجّذاب و يبدو  



  . نفسه متام الثقة  واثقًا من 

 : اجابته دايان بيتحفظ 

 ." اسعدين التعرف اليك اي س يدي  "

 

 ."ووادلك  , هل حتسنت حصته ؟  "

 ." ان حصته تتحسن يومًا بعد يوم  "

 

عظمي , اود ان ازوره , اذا اكن ذكل   "

 ." ممكناً 

مرسورًا عىل التعرف   طبعًا , س يكون  "

 ." اليك , اان ذاهبة الآن اىل املستشف  

 



امسحي يل برافقتك    , يف هذا احلال  "

 ." يف س ياريت 

ان اىل  بعد تردد قصري , صعدت داي 

 . لويس غييارمو  الس يارة , كذكل 

 

 : سالها لويس يف خسرية 

 اين هو الآن , هذا الانسان  "

 ."املتغطرس , اعين جايسون ؟ 

 ." مل اكن اعرف انك تعرفه  "

 

آل   رايته مرات  " عديدة يف كيتو , عند أ

 . سواريز 



كام جاء اىل مزرعيت وامىض فهيا عدة  

مل اكن اعرف انه مزتوج   اايم , لكين 

وزوجته هبذا امجلال الفاتن .. اين  

يلكمنا عنك  أأبدًا   اتسائل فعاًل ملاذا مل 

 ."؟ 

 

مل تكن دايان تعرف ماذا تقول , ففضلت  

  , الزتام الصمت 

كيف ميكهنا ان ترشح لهذا الرجل  

 الغريب ترصف جايسون الفريد ؟ 

وهجها والنظر من خالل   اكتفت ابدارة 

  ." النافذة بصمت 



 

وصلت الس يارة اما املستشف  ,  

  . وتوقفت 

فتح السائق الباب اخللفي , خرج منه  

  . لويس اواًل وساعد دايان عىل اخلروج 

وكام اكنت تتوقع فقد فرح وادلها بزايرة  

لويس , ودارت الاحاديث حول  

وحول فرتة النقاهة ,   حادث الطائرة 

 : واذا بلويس سوقل 

 ,, امسح يل ان اقرتح شيئاً  "

ان اصطحب ابنتك اىل   يسعدين 

زرعيت ميًا أأو يومي , هل تسمح يل  



  بذكل ؟ 

البقاء وحيدة يف هذا   انه افضل لها من 

الفندق , واان مثكل اي س يدي , رجل  

  , ارمل 

معي , اهنا اصغر من   وابنيت روزا تعيش 

  , دايان بس نواٍت قليةل 

لكين اعتقد اهنا س تكون سعيدة  

 ." . الهيا  ابلتعرف 

 

 : به كريس توفر فاريل وهو يبتسم اجا

ان ابنيت   , اريد ان اؤكد كل اوالً  "

ليست يف حاجة اىل اذٍن مين , فهىي  



 " حرة الن تفعل ما تريده 

 

 : لويس غييارمو  اجابه 

نعم , فهمت اذن , ما رايك  اي س يدة  "

  الكرك ؟ 

مرافقيت اليوم فمتضي الليةل   هل حتبي 

  يف املزرعة ؟ 

هناك   ميكنك  البقاء   واذا اجعبك  املاكن 

  ." مدة اطول 

 

اشكر كل دعوتك هذه اي س يد   "

لأكون   غييارمو , لكنين جئت اىل بونو 



 , قرب وادلي 

أأال يكفي ان ازورمك اليوم واعود يف  

  ."املساء ؟ 

 

تريدين , لكن مزرعيت عىل بعد   كام  "

اربعي كيلونرتًا من هنا , ومن الافضل  

  ." هناك  لو تبقي الليةل 

 

ت دايان , فهىي حتب زايرة املزرعة  تردد 

  , والتعرف اىل روزا 

اخربهتا ماراي عهنا اش ياء مجيةل , لكهنا  

اكنت ختاف ان اييت جايسون يف  



 . غياهبا 

 

ال اريدك ان تبق  هنا من اجيل , اي   "

حبيبيت , ان حاليت حتسنت , وال  

انه س يحدث يل اي شئ يف   اعتقد 

 ." غيابك 

لكن , اذا عاد جايسون و مل اكن هنا   "

  ."؟ 

  : اجاهبا لويس 

ملاذا ال ترتكي هل رساةل ختربينه اين   "

ان يلحق بك  ,   تكوني , واطليب منه 

  ." فروزا واان يرسان ان نراه 



 

 : التفتت دايان حنو وادلها وقالت 

هل انت متاكد ان لك شئ عىل ما   "

  ."يرام ؟ 

من   فيدي ابلتاكيد اي حبيبيت . اس ت  "

هذه الفرصة ........ يف لك الاحوال لن  

تتس ىن كل  الفرصة دامئًا لقضاء بعض  

 ." يف مزرعة حقيقية  الوقت 

 

 : قالت دايان ل لويس 

عىّل   , اتفقنا اي س يدي , سارافقك  "

فقط ان اذهب اىل الفندق لأجلب  



معي بعض الاغراض , واترك رساةل  

 ." لزويج 

  ." طبعًا , أأان حتت ترصفك  "

 : ال وهو يلتفت اىل كريس توفر ق 

آمل ان   اىل اللقاء اي  " س يدي العزيز , وأ

 ." اتيت لزايرتنا بعدما تغادر املستشف  

 

 : اجابه كرس توفر 

  ." أآسف , جيب ان اعود اىل لندن  "

 

 هنض لويس غييارمو وقال دلايان 

 : مبتسامً 



اذن , هيا بنا , هل تسمحي ابن   "

 ."اانديك  دايان ؟ 

 

من الرواايت احلرصية    لتحميل مزيد 

 زوروا موقع مكتبة رواية  

www.riwaya.ga 

 

 

 يف املزرعة   5-

الطريق اليت تؤدي اىل املزرعة تتبع  

معاكسًا للتيار الهنري اذلي جيتاز   اجتاهاً 

 , بونو 

http://www.riwaya.ga/


 اهنا طريق واسعة مبنية حديثًا , تتسلق 

 . التالل مث اجلبال 

 

بعد عدة كيلومرتات , عربت الس يارة  

  . البناء ايضاً  جرسًا حناس يًا حديث 

 . وعند هذا الارتفاع اصبح الهنر جدوالً 

يكن سوى س يل   ويف بعض الأماكن مل 

ماء رسيع , ينبثق منه زبد يبدو واكنه  

 , متعلق ابلسامء 

حوهل الصخور والنبااتت   جاعاًل من 

 . قزح املزروعة تبدو متأألقة بأألوان قوس  

 



شديدة اال خرضار والاجشار   واكنت الغابة 

متشابكة بطريقة معقدة كأمنا ادلخول الهيا  

 . مس تحيل 

عندما كنُت صبيًا اكنت هذه الطريق   "

دراًب ضيقًا , ومل يكن يعربها سوى اخليول  

 , البغال  و 

واجلرس مل يكن يف الواقع سوى جرس  

 ضيق من جزعي جشرتي وبعض الرتاب 

  , املطروق بيهنام 

 ".... لقد اكن العبور معلية انتحارية 

 

الس يارة اىل اليسار وغربت   جفأأة انعطفت 



فوق اجلدول من جديد فشاهدت دايان  

وراء املزروعات   شالاًل خضامً خمتبئأً 

 , والاجشار 

اكن يدوي عاليًا والزبد يرتفع شيئًا فشيئًا  

  . بي الاغصان  ويتبعرث

 

تعد  اكنت الطريق تتعرج اكرث فأأكرث . تب 

لتقرتب من جديد حىت   احيااًن عن الهنر 

 . بعد مئة مرت تقريباً 

 

مغر   , جفأأة هبط الليل , ويف دقائق قليةل 

الظالم الغابة لكها , فاضطر السائق اىل  



 ان يشعل مصابيح الس يارة , الضوء 

 . الوحيد يف هذا الليل الطويل 

 : قالت دايان بتعجب 

الليل   ما س بق يل ان شاهدت هبوط  "

 ."!! الرسعة هبذه  

  ." اظن ان الادغال تؤثر فيك  كثرياً  "

جايسون قال لها املالحظة   تذكرت ان 

  . نفسها , دخلت الس يارة قرية صغرية 

 

تستيقظي ترين اجلبال , ان   غدًا عندما  "

مزرعيت كبرية ومزنيل مبين يف طرف  

 , السهل 



انطونيو يقع عىل الطرف   ومزنل اخ 

  , الآخر 

 

الاكاكو و النب ,  نزرع قصب السكر و 

  , ايضًا غابة موز واسعة  ودلينا 

 , كام ازرع ادلراق واحلامض فقط للهواية 

احلقول مجموعة من الألوان   وهكذا تشلك 

 ." الغريبة يف املنطقة 

 

س يجارًا ,   ويف العمتة اشعل لويس 

 . اجتاحت راحئته جو الس يارة 

 : قال لويس جفأأة 



 ."مزتوجان ؟  منذ مىت انت وجايسون  "

 

فوجئت دايان هبذا التبدل يف لهجة لويس  

 : و ترددت قبل ان جتيب 

  ." منذ اكرث من س نتي  "

 

لكن , مىض عىل وجود جايسون هنا   "

واين اجعب النكام افرتقامت   , اكرث من عام 

 وانامت ما تزالان حدييث العهد يف الزواج 

.  

املزتوجون الش باب يفضلون البقاء   عادة 

  , من زواهجم   معًا يف الس نوات الأوىل 



صعبًا عليك  مرافقته اىل   هل اكن 

 ."الكوادور ؟ 

 

فضلّت دايان السكوت عىل الكذب ,  

صامتة ويه جالسة يف العمتة قرب   وبقيت 

 . هذا الرجل اجلذاب 

تكون   راحت تقول لنفسها ان علهيا ان 

 . حذرة يك ال تسقط امام حسره 

راحت تنظر من النافذة والحظت ان  

ق العام ويه تسكل  الطري  الس يارة تركت 

  . طريقا خاصه 

ومن بعيد شاهدت نورًا يلمع , تسائلت :  



ان هذا النور ينبعث من داخل   البد 

 . املزنل 

 

  : مهس لويس قائالً 

سؤايل , واعتقد اين اعرف   مل تردي عىل "

 ." السبب 

 جفأأة شعرت دايان بيد لويس تلمس يدها 

.  

 

ارادت ان تسحهبا , لكنه متسك هبا  

 : لهيا و يقول وراح يشد ع

  . ايهتا الفتاة الصغرية انت  بردانة  "



هل النك  مل تعريف احلب منذ س نة تقريبًا  

 ؟ 

تلق  امراة مجيةل مثكل لك هذا   حرام ان 

 , الاهامل 

لكن قويل يل , ما دور جايسون يف لك  

  ؟  هذا 

البد وان ما يرسي يف عروق هذا الرجل  

  ." املتغطرس هو املاء و ليس ادلم 

 

ايان يدها وشعرت ابلندم الهنا  حسبت د 

  , قبلت دعوة شقيق ماراي 

حلظة واحدة ان لويس   فهىي مل تشك 



 . غييارمو دعاها اىل مزرعته ملغازلهتا 

 

الن س يارتك مكيفة   ان يدي ابردة  "

ابلهواء البارد , اكن عيّل ان احرض معي  

 , كزنة 

السؤال اذلي طرحته   اما ابلنس بة اىل 

  , ن عىّل حول عالقيت مع جايسو

 ال تعنيك  عليك ان تعرف اواًل ان حياتنا 

, 

ويك ال حتاول ان تسئ الظن بنواايي ,  

 , اقول كل اننا نشلك زوجي عرصيي 

 أأمعل اان ايضًا يف لندن , اقوم بهنة احهبا 



, 

الاكوادور ,   وعندما ذهب جايسون اىل 

مل اكن اريد ان اختىل عن همنيت وهو وافق  

  .. عىل ذكل 

 ." عىل تنقالته العديدة  اان كام وافقت  

 

دخلت الس يارة احدى الساحات  

  . وتوقفت 

تتأأمل أأجشار النخيل العالية   راحت دايان 

 . تامتيل مع هبات النس مي 

 

 : قال لويس 



انت  امراة حازمة واان احب   , عظمي  "

آمل ان اتيت الفرصة المتكن   ذكل فيك  , وأ

  ." بك   من مقارنة نفيس 

 

املزنل حيث    خرجا من الس يارة ودخال 

  . اكنت امرأأة يف انتظارهام 

 : قال لويس 

اي عزيزيت دايان , أأعرفك  ابلس يدة  "

  , ماتريلو , اهنا تدير املزنل 

س تأأخذك  اىل غرفتك  . واقرتح عليك  ان  

تس تعدي وتوافيين اىل قاعة ا الس تقبال  

 ." قليل  بعد 



 

اكن أأاثث غرفة دايان بس يطًا, وواكنت  

اما غرفة   .... كبرية النافذة تطل عىل رشفة 

امحلام فاكنت صغرية احلجم , لكهنا جمهزة  

 . جبميع وسائل الراحة العرصية 

 , غسلت دايان وهجها و بدلت مالبسها 

 ارتدت ثواًب طوياًل من ا لقطن البين 

 . اللون وفوقه كزنة صفراء 

اكنت قلقة بعض الشئ لوجودها مع  

 , لويس غيارمو 

السمل وتوهجت حنو غرفة   هبطت 

  . سقبال الا 



اكنت القاعة كبرية وجدراهنا مغطاة  

 . الاخرض الفاحت  ابخلزيران 

 

هنض لويس عندما دخلت دايان الغرفة  

 : وسأألها 

  ."ان ترشيب ؟  ماذا حتبي  "

اخرتات دايان عصري الفاكهة اذلي قدمه  

الفاخر مع   الهيا يف كأس من الكريس تال 

 . بعض قطع الثلج 

 

آها تتأأمل ا  حدى  سالها لويس عندما رأ

 : اللوحات 



 ."هل هتمتي ابلفنون ؟  "

نعم . اين احب الرمس جدًا , درست   "

 . امجليةل يف لندن  يف معهد الفنون 

 

ان هذه اللوحة رائعة جدا . من هو  

  ."الرّسام ؟ 

  ." اان  "

 

ابتسم لويس وهو يرى نظرة الارتياب يف  

 : عيين دايان واضاف 

اان من رمس هذه اللوحة ,   . حصيح  "

 . ئ مشرتك جيمعنا اي عزيزيت هناك ش 



عندما كنُت شااًب يف   لقد درسُت الرمس 

الوالايت املتحدة الامرييكية ويف اس بانيا  

 . وهنا 

 , لك شئ فنان  انين قبل 

 . اما الزراعة فتأأيت يف املرتبة الثانية 

زراعة الارض .   لكنين لسُت اندمًا عىل 

 . فقد اصبحُت بسبهبا غنياً 

حي   , اقوم بأأسفاٍر عديدة وارمس   وها أأنذا 

 . ارغب وعىل طريقيت اخلاصة 

عندما اموت , اريد ان يتذكرين الناس  

  . فناًن وليس مزارعًا غنياً  اين كنت 

هذه اللوحة اليت حتبيهنا رمسهتا عندما  



 ." كيتو , العامصة  كنت اعيش يف 

 

عادت حتدق يف اللوحة , والحظت ان  

الاسود    الامحر و  الالوان الغالبة يه 

 : فقالت 

  ." يف هذا الرمس عنف شديد  "

 

اترخي بالدان و شعبنا   هذا حصيح . ان  "

مصنوع من العنف , لقد تعذبنا خالل  

 , العذاب  عصور عديدة وما زلنا نقايس 

شهدت بالدان الاعصار , الثورات  

 الرباكنية , الهزات الارضية و احلروب 



 , والثورات 

زوان ,  وال تنيس ان الهنود الايناكس غ 

 ." وكذكل الاس بان 

 

الهنود الايناكس ؟؟ كنُت اعتقد ان   "

 ."! ال وجود هلم سوى يف البريو 

اس تقروا يف البريو   ابلفعل لقد  "

  , واصبحت مدينة كورنكو عامصهتم 

الشامل وتغلبوا   لكن فمي بعد انتقلوا صوب 

 , عىل شعب كيتو , لكهنم حيبون السالم 

  . ويعيشون من الزراعة 

آالف  وقد مت ركزوا عىل هذه الارايض منذ أ



 , الس ني 

ابلنس بة   يف لك حال الهنود الايناكس 

 الينا كام اكن الرومان ابلنس بة اىل اورواب 

.  

الساكن   احتلوا البالد وس يطروا عىل 

 . وقدموا الهيم حضارهتم 

وادت س ياس هتم هذه اىل س يطرة السالم  

احملتةل مع احملافظة عىل رفع   يف الارايض 

 ." ياة عند املهزومي مس توى احل 

 

مرأأة شابة  قاعة اال س تقبال . راح   دخلت ا 

لويس حيدهثا ابللغة الاس بانية يف صوٍت  



  , حاٍد وابختصار 

 .. فتقدمت من املقعد حيث اكان جيلسان 

 

شعرها اسود قامت مرفوع بكعكة يف  

  , مؤخرة رأأسها 

يؤكد اهنا ابنة   عيناها غامقتان ومفها النامع 

 . لويس 

ترتدي تنورة طويةل كحلية اللون  اكنت  

  . مطرزة ابذلهب  ومقيصًا بيضاء وشرتة 

 

 : قال لويس ابالجنلزيية 

ال تتلكم   روزا , اقدم كل  دايان , اهنا  "



الاس بانية , وهذه فرصة كل لتمترين عىل  

 " لغتك  الاجنلزيية 

 

رسيعة ملعت يف عينهيا , ما لبثت   ابتسامة 

ان خبت حي قالت بلغة اجنلزيية  

 : متلكفة 

اين سعيدة ابلتعرف   . اخلري دايان  مساء  "

  ." اليك  

 

  : اجابهتا دايان ويه تصاحفها 

ليك  .   " واان كذكل , يرسين التعرف ا 

 . " اخربتين ماراي اش ياء كثرية عنك  



 

تناولوا العشاء يف غرفة الطعام وراء  

 طاوةل مس تديرة علهيا رششف ابيض مع 

  . خترمي انمع 

اكنت رائعة ويه تعود    والاواين الفضية 

 . اىل القرن الثامن عرش 

 

اكن يقدم الطعام و الرشاب شاب يرتدي  

 . سرتة بيضاء 

مؤلفة من القريدس   واكنت وجبة العشاء 

  .. املنقوع بعصري احلامض مكقبالت 

مؤلفة من   اما الوجبة الرئيس ية فاكنت 



رشاحئ اللحم املطبوخة مع البطاطا و  

  . اجلبنة 

الادغال   فاكهة   والتحلية اكنت من 

الشريميواي , ويه كناية عن فاكهة قرشهتا  

بطعم   خرضاء وداخلها ابيض وطعمها يذكر 

 . الفراوةل والاانانس وادلراق , لكها معاً 

 

والرمس   اكن احلديث يدور حول الفن 

بشلك خاص . اندرًا ما اكنت روزا  

  , تتدخل يف احلديث 

العشاء اكنت دايان   ومّراٍت عديدة خالل 

  , تنظر يف اجتاهها 



 ولك مرة اكنت تراها حتدق فهيا ابس مترار 

, 

شعرت دايان ببعض الانزعاج امام مصت  

  , الفتاة 

الاجنلزيية بطالقة   ربا الهنا ال تتلكم 

 . وتشعر بصعوبة التعبري عام تريد قوهل 

 

وادلها لويس ال   لكن دايان الحظت ان 

يبذل اي هجد ليجعل ابنته تشرتك يف  

 , احلديث 

كريس توفر لترصف ترصفًا   و اكن وادلها ل

 , مغايراً 



 

وادركت دايان ان روزا حضية كربايء  

مك هو خمتلٌف متامًا عن شقيقته   .. لويس 

ماراي , تكل املراة الكرمية ادلافئة و  

 . املضيافة 

 

وشيئًا فشيئًا قررت دايان احلذر من هذا  

 . الانسان الفظ 

اجياد موضوع لتتحدث مع   حاولت دايان 

 : ا . فقالت لها اخرياً روز 

 لقد اتيحت يل فرصة قضاء بعض  "

الوفت مع معتك  ماراي وابهنا رامون ,  



قالت يل ماراي انك  كنت  تسكني معهام  

اكن زويج يقيض فرتة النقاهه يف   عندما 

 ." مزنلها 

 

  ."كيف ؟  "

الاس بانية . مث اصفر وهجها   قالهتا ابللغة 

ا  والقت بنظرة يأأس اىل وادلها , اكهن 

 , تسأأهل ان يرشح لها 

لكن لويس بقي جامدًا من دون ان  

  ,,, يتلكم 

يف   وراحت روزا تش بك يدهيا ببعضهام 

 : توتٍر ابلغ وقالت بعد هجٍد كبري



  ."اين ال افهم , من هو زوجك ؟  "

دايان بدورها , وابتسم لويس   وفوجئت 

 : بسخرية وقال 

 نسيت ان الفظ امس عائلتك عندما  "

 ." عرفتك  عىل روزا 

 

التفت صوب ابنته ولكمها يف لغة اس بانية  

دايان الا انه لفظ   رسيعة , ومل تسمع 

 ,, لكمتي 

  .. دايان و جايسون 

 ... واكفهر وجه روزا 

لويس جبمةل قصرية وملّحة اىل ابنته   الق  



 , يف لهجٍة قاس ية 

وجفأأة , بال   , مما جعلها عىل وشك الباكء 

حتذير , التقطت طوب العصري وقذفته  

 ,  وجه وادلها يف 

برسعة , ووقعت الكأس   فابتعد لويس 

  , عىل السجادة من دون ان تصيبه 

 ,, املتساقطة مهنا  امنا لطخته بعض النقط 

 

ومن دون قلق , امسك بحرمة بيضاء  

فانفجرت   , وخاطب روزا بلهجة حاجة 

 , ابلباكء 

 .. ووقفت جفأأة وخرجت برسعة فائقة 



 

 : حيصل مل   قال لويس و كأن شيئاً 

ارجوك  ان تعذري روزا عىل ترصفها   "

  الاايم  هذا ,فهىي شديدة التوتر يف هذه 

اين اقرتح ان نعود اىل غرفة الاس تقبال   .

اللوحات   ونتناول القهوة , ساريك  بعض

 . اليت حدثتك  عهنا 

 

حسب رأأي تظهر هذه اللوحات بدقة  

الراكدة وراء احلياة   العنف و الوحش ية 

 ." يف الاكوادور الهادئة ظاهراًي  

 



يبدو حمافظًا   وبرمغ ما حدث اكن لويس 

 , عىل برودة اعصابه 

لكن دايان بدت قلقة , اذ علهيا ان متيض  

  , السهرة وحدها برفقته  بقية 

اّل اهنا دخلت غرفة الاس تقبال متظاهرة   ا 

 . ابلهدوء 

 

اكنت الس يدة مارتريلو يف انتظارهام .  

ن  واك  , وراحت تعاتبه ابللغة الاس بانية 

 , لويس يصغي الهيا هبدوء 

مث راح يتلكم بدوره بلهجة قاس ية جعلت  

 , للخادمة  دايان تنحاز 



لكن رسعان ما غرّيت رأأهيا الن يف  

مارتريلو   اللحظة التالية التفتت الس يدة 

حنوها و القت الهيا نظرة قاس ية ووهجت  

 الهيا لكامت كأهنا ش تائ مث اس تدارت 

 . واختفت ويه تصفق الباب وراهئا 

 

 : قال لويس 

ان   . اين اسف جدًا لترصف اخلادمة  "

الس يدة مارتريلو هتمت بروزا منذ وفاة  

  , وادلهتا 

 . صغرية  اي منذ اكنت روزا فتاة 

لقد ربهتا كأهنا ابنهتا , ويه تقف اىل جانهبا  



  ." اذا هامجها احد 

 

 : وسأألت دايان بتعجب 

لكنين ال ارى ملاذا اعتربتين اهامجها , مل   "

 ."حتدث الا عن جايسون !؟ ا  اكن 

 

ابتسم لويس واشار اىل الصينية املوضوعة  

 : الطاوةل بقرهبا  عىل 

ارجوك  ان تقديم القهوة اواًل , مث ارشح   "

زوجك  البلبةل يف قلب   كل  ملاذا أأاثر امس 

 ." ابنيت اىل هذه ادلرجة 

 



الفضية و   تناولت دايان غالية القهوة 

قدمت القهوة يف فناجي صغرية من  

  . الكريس تال 

قرهبا عىل   واقرتب لويس مهنا وجلس 

  ,, املقعد الواسع 

فمتنت دايان لو اهنا انتهبت لالمر و  

 . منفرد  جلست يف مقعد 

 

  هل يزجعك  اذا دخنُت س يجارًا ؟  "

قهوة   . الآن هو افضل اوقات السهرة 

  , ذليذة الطعم وس يجار ذو راحئة عطرة 

  . شابة جذابة ورائعة مثكل    وامراة 



هل س بق ومسعت  احدًا يقول كل  انك   

 امرة مجيةل اي دايان ؟ 

ابردتمتزي به النساء   انك تمتتعي جبامل 

 ." الاجنلزيايت 

 

 احننت دايان اىل الامام , وتناولت فنجان 

القهوة عن الطاوةل املنخفضة وانهتزت هذه  

الفرصة لالبتعاد عنه بعض الشئ , مث  

 : تقول  اجابت 

والآن , ارجو ان ترشح يل ملاذا شعرت  "

 روزا ابالضطراب حيال سامعها لكمة 

 ." جايسون 



 

آه .. نعم . ابلطبع .. اكنت يف حاةل توتر  " أ

  غريب , اليس كذكل ؟ 

من زمان واان احاول ان اعرف حقيقة  

 حاسيسها , وترصفها الليةل افادين أأكرث مما 

  . كنت اتصور 

 

يسون , لكهنا مل  اهنا واقعة يف غرام جا 

 . تكن عىل عمٍل انه مزتوج 

انه موقف حرج ابلنس بة الهيا . اليس  

  ."كذكل ؟ 

 



  !!!!!!! روزا مغرمة جبايسون 

شعرت دايان ابضطراب ملا ميكن ان ينتج  

 . عن ذكل 

تصورت ان   اكنت عىل حق عندما 

جايسون البد وان تعرف اىل امرأأة أأخرى  

 ؟ 

 ؟  انه وقع هو ايضًا يف غراهما 

 

 ن , هل هو فعاًل مغرم هبا ؟ لك 

وراحت يد دايان ترجتف ويه تضع  

 . فنجان القهوة عىل الطاوةل بقرهبا 

الاحتفاظ ابلهدوء   لكهنا متكنت من 



  : وقالت 

 ."!! البد وانك متزح "

 

منذ س نتي واان   , أأبدًا , سأأرشح كل   "

اتوقع من روزا ان تزتوج صديق طفولهتا  

 , ارتورو غومزي 

 متامًا , كام يوافق أأهل  يوافقين  انه زواج 

ارتورو , النه س يؤدي اىل احتاد عائلتي  

 ,, غنيتي 

وحاليًا يدرس ارتورو يف الوالايت املتحدة  

  .. الامرييكية , لكنه س يعود قريباً 

وحنن نرغب ان يمت هذا الزواج خالل  



 ,, شهر 

لكهنا   , اردُت مناقشة الوضع مع روزا 

قالت يل برصاحة اهنا ترفض الزواج من  

آخر   ." ارتورو الهنا حتب رجاًل أ

 

عاد حيتيس قهوته وعىل شفتيه ابتسامة  

 : حزينة , مث اتبع يقول 

مّراٍت عديدة , من يكون ذكل   سأألهتا "

الرجل اذلي حتبه , لكنين مل اتوصل اىل  

 . معرفة هويته 

اكن عندي بعض الشكوك , لكنين مل اكن  

اّل امكل    اية ادةل تؤكد شكويك ........ ا 



  .. اليوم 

 "........... أأي منذ ان التقيت بك  

 

هنا معدًا   اذن طلبت مين اجملئ اىل  "

 "............ ليك 

توقفت دايان عن الالكم , غري قادرة عىل  

 . مجلهتا  اكامل 

 

فأأرسع لويس يقول ويف عينيه نظرة  

  : اس هتزاء 

  ... طبعاً بوجودك ؟ ..   العرف احلقيقة  "

ونفذت خطيت حبذافريها . والآن اين  



اذلي حتبه هو   متأأكد متامًا ان الرجل 

  , جايسون ابذلات 

  وانت  اي دايان , امل تشيك بشئ؟؟ 

  ."جايسون بذكل ؟  امل خيربك  

 

الك .. لك ما اعرفه ان روزا اكنت   "

خالل فرتة   تسكن عند ماراي سواريز 

 ." لها النقاهة اليت قضاها جايسون يف مزن 

 

وللأسف   , نعم , وهناك بدأأت القصة  "

  . كنت يف هذه الفرتة مسافراً 

ومن السهل التكهن با حصل , اكن  



يف نظر روزا البطل اذلي   جايسون 

آخر كام انه   خاطر حبياهتا لينقذ رجاًل أ

جراء خماطرته   اصيب جبروح ابلغة من 

  , هذه 

واكنت حارضة هناك ليل هنار لتنقذه  

  . بدورها 

ان تتصوري وضعًا أأكرث   كنك  هل مي 

 عاطفيًة من هذا ؟ 

 وزايدة عىل ذكل , ان جايسون خيتلف 

اختالفًا متامًا عن الرجال اذلين تعرفت  

 , الهيم من قبل 

  , انه قوي ورصي ومتحفظ 



اكن ابلنس بة الهيا معالقًا اشقر , قوي  

  . البنية و مجيل الوجه 

 , هكذا اكنت تراه  , يف اي حال 

يف التاسعة عرشة من معرها  اهنا ما زالت  

  . كثريً  , وانت  ال تكربيهنا 

وميكنك  ان تتصوري ما ميكن ان يكون  

  . قد حصل بيهنام 

 

تشعرين يف املايض امام   ربا كنت  

  , جايسون ابالحاسيس نفسها 

 ." نفسها  وربا أأحببت  جايسون ابلطريقة 

 



 ." اين مازلت احبه ابلطريقة نفسها  "

 

من دون ان   دايان نفسها هكذا حّدثت  

  . جترؤ عىل البوح بذكل 

 

 : واتبع يقول 

شعرت خبيبة   البد من الاعرتاف بأأين "

امل عندما اخربتين ماراي ان جايسون  

 . رجل مزتوج 

خيرب امجليع بذكل من   وال افهم ملاذا مل 

  .. قبل 

عندما تعرفت اليه يف كيتو دعوته لقضاء  



 , هنا يف املزرعة  بضعة اايم 

عويت , لكنه مل يمتكن من البقاء  وقب ل د 

اعامهل يف اكل   مدة اطول بسبب كرثة 

  ,, الفرتة ابذلات 

وبعد رحيهل الحظُت ان روزا اكنت  

  , ومنعزةل  حزينة , وحاملة 

 ." وهنا بدأأت الشكوك تراودين 

 

والتفت   وضع لويس فنجانه عىل الطاوةل 

 : حنو دايان اجلالسة يف قربه وقال 

  ملاذا اكنت روزا والآن بعدما اخربتك   "

مضطربة خالل العشاء , ماذا تنوين ان  



 ."تفعيل ؟ 

 

افعل   ماذا افعل ؟ ماذا تريدين ان  "

  ."؟ 

 

 ربا تريدين الطالق ؟  "

 ويف هذه احلال س يكون جايسون انساانً 

حرًا ليزتوج من جديد , مما يسعد ذكل  

 ." روزا 

 

اذلي   لكن ليست يف نييت الطالق . ما  "

  ."ذكل ؟ جيعكل تفكر يف  



 

قالت يل شقيقيت ماراي انك  مل تري   "

  . اكرث من س نة  جايسون منذ 

وبرمغ ما قلت  يل يف الس يارة , انكام  

منذ   زوجان عرصاين , الحظت انه 

وصوكل  اىل الاكوادور مل تتوصال بعد اىل  

 , االتفاق 

ال ملا تركك  وحدك  منذ  وصوكل  اىل   وا 

  , بونو , ولََما كنت  تبدين حزينة هكذا 

منذ زمٍن   تش هبي امرأأة حمرومة من احلب 

  ." بعيد 

 



 

اكن قد اقرتب مهنا متامًا , وشعرت دايان  

  . كتفهيا  بيده تداعب 

ارجتفت مث س يطرت عىل شعورها  

وتناولت حقيبة يدها وهنضت واقفة  

 : تتثائب وتقول بصوها النامع  وراحت 

آماكل اي س يدي  " آسفة الين ساخيب أ  أ

..  

تقوهل الآن ال يعكس سوى رأأيَك   لكن ما 

  , اخلاص 

آخر , فكيف تريد   التنىس انَك من جيل أ

  تفهم زواجًا كزواجنا ؟  ان 



والآن , اذا مسحت يل ساذهب اىل النوم  

 , . انين شديدة التعب 

  . وال شك ان السبب هو تبدل املناخ 

آمل ان تكون روزا يف حاةل افضل غداً   وأ

.. 

 ." تصبح عىل خري اي س يدي 

 

ادرت دايان الغرفة قبل ان يتس ىن هل  وغ 

 . للوقوف ملرافقهتا  الوقت 

 

  . اكنت متأأكدة انه يود ان يبقهيا معه 

 



خبطوات كبرية ودخلت   صعدت السمل 

غرفهتا و اغلقت الباب وراءها واس ندت  

  ,, جسمها اىل الباب ويه تلهث 

حبثت عن القفل , لكن مل يكن هناك  

  , مفتاح 

ان تضع   كهنا وتسائلت بعصبية , ماذا مي

 ... عىل الباب لتس نده به 

مل تشك حلظة واحدة ان لويس غييارمو  

اىل غرفهتا من دون   ميكن ان يدخل 

طرق الباب واحلصول عىل اذن ابدلخول  

  . , اذا اكن هذا ما يريد 

 



شاهدت صندوقًا صغريًا خمصصًا لوضع  

  . الثياب القذرة املعدة للغس يل 

لكنه    فالصقته ابلباب , مل يكن ثقيالً 

 يصمد قلياًل مما جيعلها حارضة الي حركة 

  . مفاجئة 

 

جلست عىل حافة الرسير حتاول ان  

 . هتدئ من توترها 

ويه يف هذه احلال ان   ليس يف وسعها 

 , ختدل اىل النوم 

راحت تصغي السمع منتظرة يف اي حلظة  

 . اصوات خطوات تقرتب  سامع 



 

بقيت عىل هذه احلال فرتة طويةل ,  

تس تطيع الهرب   ,, كيف   وراحت تتسائل 

  . من املزرعة والعودة اىل كيتو غداً 

التعب   وحوايل منتصف الليل ارهقها 

  . والتوتر , فقررت ان تنام 

 

لكهنا شعرت ابنه من الصعب ان تنام  

 ,, وراحت تتسائل  ,, بسهوةل 

ما يه يف احلقيقة مشاعر جايسون جتاه  

 روزا ؟ 

 



انه وقع يف غرام تكل الفتاة   هل حصيح 

يت اهمتت به خالل فرتة الاس تجامم يف  ال 

 ؟  مزنل ماراي 

 

هذا ممكن . ذكل ان روزا تش هبها كثريًا ,  

قرأأت   اهنا يتمية الام مثلها , وس بق ان 

دايان مقااًل يقول ان الرجل يقع دامئًا يف  

  . غرام النساء اللوايت من النوع نفسه 

 

يف ارسع ما ميكن    جيب ان تعود اىل بونو 

 , جيب ان تكون هناك عندما يعود 

  . جايسون من الادغال 



وهكذا ميكهنا ان تطلب منه ان خيتار  

والشك اهنا الطريقة   , بيهنا و بي روزا 

 . الوحيدة لوضع املور يف نصاهبا 

والكوابيس   وبعد سلسةل من التساؤالت 

 .. , خدلت اىل نوم معيق 

 

اٍت عىل  وااذا هبا تسمع يف نوهما طرق 

  ,, وصوات ينادهيا  الباب 

 

 . انتفضت ونظرت اىل الباب 

؟ ان   س يديت , س يديت , ماذا جيري  "

  ."!! اببك  ال ينفتح 



وتعرفت دايان اىل صوت روزا . فقفزت  

 , تفتح الباب  خارج الرسير وراحت 

 

فدخلت روزا ترتدي بنطلواًن من اجليزن  

الأبيض وحتمل   الضّيق ومقيصًا من القطن 

 . يف يدها   صينية 

 

صباح اخلري اي س يديت , اين اجلب كل    "

 ." الصباح  فطور 

اكنت تبتسم بفتور و تقول كام لو ان  

 : احدًا يلقهنا ما جيب ان تقول 

آسفة لترصيف الوق ليةل امس ,   " اين أ



 ."هل تساحمينين ؟ 

 

شكرًا كل  النك    , طبعًا اساحمك   "

  , احرضت  الفطور , فهذا لطف منك  

اتخرت . مك   طوياًل والبد انين   لقد منُت 

 ."الساعة الآن ؟ 

 

العارشة والنصف , اكن جايسون ينام   "

 الغرفة عندما اكن يسكن عندان  يف هذه 

,  

وكنت اجلب هل الرتويقة حىت الرسير  

  " احياانً 



 

حاولت دايان ااّل تفكر بشهد جايسون يف  

 الصباح عندما يهنض من النوم , بشعره 

اعس تي وصدره  املشعث و عينيه الن

 . العاري و عضالته الظاهرة 

 

 : اضطراب  قالت دايان دون 

واان ايضًا احرض هل فطور الصباح اىل  "

 ." الرسير احياان 

جايسون معها الان ,,بقرهبا يف   لو اكن 

 !! الرسير , ملا ترصفت روزا هبذه الوقاحة 

 



لقد اعتقدت انك  عش يقة وادلي   "

  , ه اجلديدة , عندما شاهدتك  تصلي مع 

 ."عش يقته اجلديدة ؟  هل انت  حقاً 

 

الك . ابدًا . ملاذا ؟ هل يصطحب   "

 ."؟  عش يقاته معه اىل البيت 

 

نعم دامئًا . منذ وفاة وادليت وربا قبل   "

 .. ذكل ايضًا ,, هو هكذا 

غري    لقد طلب مين ان اعتذر منك  النه 

قادر عىل ان يقيض الهنار معك  , فهو  

اىل اذلهاب اىل بونو لقضاء بعض   مضطر 



 .. الاعامل 

  احتبي رؤية املزنل واملزرعة ؟ 

 ." ميكننا التزنه عىل ظهر امحلار 

 

  ."!! عظيـــــــــــــــــــــــم "

 

حس نًا سأأهمت ابلأمر , جيب ان نذهب   "

قبل الظهر , فبعد ذكل يصبح  

 ." وغري حممتل  داً احلّرشدي 

 : مث اضافت بغتةً 

 كيف جتدين حدييث ابللغة اال جنلزيية  "

 ."؟ 



 

 ." جيـــــــــــدًا جـــــــــداً  "

 

الاجنلزيية , سأأكون   لقد علمين جايسون  "

  "............ ابنتظارك  بعد قليل 

الغرفة   ابتسمت روزا مث خرجت من 

وبقيت دايان حتّدق ابلباب املقفل . التريد  

ال امرًا واحدًا ,, ان متسك بشئ   ا 

  .. وحتطمه 

 

لكهنا متالكت اعصاهبا واحتست جرعة  

روزا   من القهوة الساخنة ويه تقول ان 



  . تمتتع بقدرة هائةل لتجعلها يف غريٍة كبرية 

 اللكامت  اكن يكفي ان تنطق هبذه 

................" 

وفهمت دايان يف هذه اللحظة ابذلات مك  

للك ما يتعلق   اكنت رسيعة العطب 

لكامت اونيس ورساةل   جبايسون بسبب 

مرأأة جمهوةل تدع  اكرول    ,, ا 

انسانة   ولكامت روزا اجلارحة جعلهتا 

 .. غيورة وتعيسة 

 

وفهمت ايضًا ان هذا هو المثن اذلي  

تزوجت من رجل   سوف تدفعه الهنا 



  .. جذاب 

لكن اذا اكنت ترغب يف احملافظة عىل  

بقية حياهتا  متيض   زواهجا واذا ارادت ان 

معه فان علهيا ان تتعمل ان تضط نفسها  

 . اكرث 

 

من تناول الفطور . مث   وانهتت برسعة 

اخذت حاممًا رسيعًا وارتدت ثياهبا ونزلت  

لالنضامم اىل روزا اليت   اىل ساحة البيت 

اكنت يف انتظارها والشاب اذلي قدم لها  

ساعدهام عىل امتطاء   . العشاء البارحة 

  . مث انطلقا حامرين صغريين ,  



 

رائعة . ترتدي   الحظت دايان ان روزا فتاة 

قبعه من القش عىل راسها محلايهتا من  

 . الشمس الالهبة 

 . جمدل حىت خرصها  شعرها طويل 

 . اكن احلو متقلبًا ينذر هببوب عااصفة 

امحلار اكنت رائعة   لكن الزنهة عىل ظهر 

  , واكن احليوان يعرف الطريق جيداً 

حماوةل   غري الرضوري ذلا فاكن من  

 . توجهيه 

وصلتا امام اجشار اللميون والربتقال امحلض  

بقعًا ذات الوان   . واكنت الامثر تشلك 



 .. فاقعه عىل الاوراق اخلرضاء 

 . مث دخلتا اىل قلب الادغال 

قريب اكنت املزروعات تبدو اكرث   من 

جامال مما يه عليه من بعيد , واكنت دايان  

, لكن اكنت    بعض النبااتت  تتعرف اىل 

 . جتهل معظمها 

 واكنت جذوع الشجر مغطاة ابلنبااتت 

 . املتسلقة واحلشائش والعرائش 

 : مهست دايان قائةل 

آمل الا نضيع الطريق  "  " أ

 

 : اجابهتا روزا 



ال ختايف امحل بوصةل تقينا خطر   "

انفسهم ميكهنم ان   الضياع . حىت الهنود 

يضلوا الطريق احيااًن . هل لك شئ عىل  

 ."رام ؟ ما ي

 

دايان راسها ابالجياب , فلن تقول   هزت 

لروزا اهنا تشعر ابحلر يلهب عظاهما واهنا  

عرقًا واهنا تاكد ختتنق من شدة   تتصبب 

  , العطش 

كيف ميكن للباحثي عن البرتول ان  

 يف مثل هذه الظروف ؟  يعملوا 

وكيف ميكن جلايسون ان يتحمل هذا  



 احلر الشديد ؟ 

شعر حباجة اىل  املس تغرب انه ي  فليس من 

آخر للراحة   اجملئ اىل كيتو من وقت اىل أ

  . والاس تجامم 

وصلتا اخريًا اىل ماكن يف الغابة حيث  

جتمعت بعض املنازل املبنية من خشب  

سقوف مصنوعة من اوراق   ذات 

الاجشار , وتوقفتا امام احد املنازل ,  

عىل الارض   وقامت روزا بوضع قدمهيا 

 . وقدلهتا دايان بذكل 

 

 : ت روزا عىل دايان قائةل اقرتح 



رؤية مزنل اتبع لأحد الهنود   اتريدين  "

اجليفارو . وهكذا ميكنك  ان ختربي  

عندما تعودين اىل   اصدقاءك با رأأيت  

 ."اجنلرتا ؟ 

 

وافقت دايان ويه تالحظ تلميحات روزا  

 . املاكرة 

 

يف ادلاخل اكن املزنل يف منهتى  النظافة ,  

 , مدهش وربة املزنل امراة ذات جامل  

مالحمها حتمل عالمات نبل وتدل عىل  

 انامتهئا اىل قبيةل اصيةل , ال خليط قبائل 



  . اخرى فهيا 

 

وقد دعهتام لرياي طفلها النائ يف همد  

يتوقع ,   عرصي , عىل غري ما اكن 

والحظت دايان وجود اش ياء حديثة  

داخل املزنل , من بيهنا الأدوات  

النحاس ية اجلديدة .  والطناجر   املطبخية 

كام عرض علهيام صيّب سالح "الانبوبة "  

 دلايان كيفية اس تعامهل  وراحت روزا ترشح 

. 

 

نغمس الرأأس يف السم اذلي يصنعه   "



وعندما يصيب السهم   , الهنود بأأنفسهم 

احليوان , حياول هذا الاخري ان يتخلص  

وميوت   من السهم اذلي ينكرس حده 

رتاع جعيب .  احليوان عىل الفور . انه اخ

 ."اليس كذكل ؟ 

 

للمزنل الهندي , عادات   بعد زايرة قصرية 

اىل التزنه يف الغابة ومرة اخرى رشقهتا  

 : اخرى  روزا بكر بالحظة 

جايسون , واان , غالبًا ما كنا نقوم   "

 بزنهات عىل ظهر امحلار , اكنت قدما 

جايسون تالمسان الارض من شدة  



 ." اً طوهلام , وكنا نضحك من ذكل كثري 

 

دايان تشد عىل اس ناهنا مصممة   أأخذت 

عىل أأال تدع روزا تزجعها هبذه املالحظات  

وشعرت بأأن روزا تراقهبا   , القاس ية 

وتتجسس علهيا . وذلكل اكنت مضطرة  

 . ضعف اماهما  أأاّل تبدر مهنا أأية اشارة 

 

 : وجفأأة قالت روزا 

مل يقل يل جايسون انه مزتوج .   "

تعيس جدًا الن  معيت انه انسان   اخربتين 

  . احدمه اساء اليه 



اليه هو   واعتقد ان الشخص اذلي اساء 

 .. انت  

اان اعزف عىل القيثارة .. وكنت اعزف هل  

املوس يق  , وهذا من   مرارًا , فهو حيب 

النادر رؤيته عند من يمتتع برجوةل ابرزة  

 ." اللغة الاجنلزيية  مثهل . وهو اكن يعلمين 

 

 : اتبعت   توقفت حلظة عن الالكم , مث 

املزرعة هنا , كنا   وعندما سكن يف  "

نقوم سوية بزنهات طويةل . وكنا منيض  

السعادة   فرتات مرحة واعتقد انه وجد 

برفقيت , قلت هل اين احبه واريده ان  



 ." يكون زوجًا يل 

 

قد تش نجت يدها عىل   سأألت دايان و 

 : اللجام 

  .وماذا اجابك  " ؟  "

 

عرفت  والآن وقد ت , ال شئ ... رحل  "

عليك  , فهمت السبب , مل يكن يف وسعه  

  . منك   ان يزتوجين ما دام مزتوجاً 

هل جئت  اىل الاكوادور لتتفاويض معه  

 ."عىل الطالق ؟ 

 



 ." ! الك  "

 

  ."ملاذا اذن ؟  "

 

 : أأجابهتا دايان بصوٍت اثبت 

 ." و اكون معه  من اجل ان اراه  "

 

اين ال افهم , واذا كنت  تريدين ان   "

 , مع جايسون   تكوين 

 ."ملاذا جئت  اذن اىل هنا مع وادلي ؟ 

 

واتعرف   النه دعاين الزور املزرعة  "



 ." اليك  

وجفأأة حملت دايان شالًك أأخرض بي  

مهنا و   الاوراق يتحرك برسعة و يقرتب 

  . وعرفت دايان اهنا حيّة 

عصافري الببغاء تطايرت برسعه , وراحت  

 , اصوااًت اثقبة والقرود تطلق   السعادين 

 . مث عاد الصمت واختفت احلية 

من رفقة روزا , لكهنا   بدأأت دايان تتضايق 

رسعان ما شعرت ابالرتياح عندما  

الادغال   الحظت اهنا وصلت اىل طرف 

, وانفتح اماهما حقل من قصب السكر  

 حتت مشس الهبة ومن بعيد , اكن املزنل 



يلمع حتت اضواء مرتجرجة , مثل  

 . الرساب 

 

 : هتا روزا سال

 .وادلي "؟  هل صّدقت   "

 

طبعًا , وملاذ ال اصدقة ؟ يف لك حال ,   "

امام وادلي ,   لقد دعاين لزايرة املزرعة 

وراى وادلي اهنا فكرة جيدة ان ازور  

 " معري  املزرعة واتعرف اىل فتاة يف مثل 

 

وراحت روزا تقهقه وتظهر اس ناهنا  



 . البيضاء املغروزة جيدًا يف فكهيا 

ا ما ميزي وادلي انه رجل ذيك  متامً  "

وخبيث , لكن اذا كنت  تعتقدين ان  

السبب الوحيد اذلي من اجهل   ذكل هو 

دعاك  اىل هنا تكوني محقاء اكرث ما  

  . اتصور 

يريدك ان تكوين عش يقته اجلديدة ,   انه 

الين الحظت كيف اكن ينظر اليك  مساء  

 عندما اكن حيدثك  عن الرمس  , البارحة 

..........." 

 

 : اجابهتا دايان يف حدة 



احب ان ُأعل مك  انه ليس يف   , اذن  "

نييت ان اكون عش يقته , فهو يف سن  

 ." وادلي 

 

  ." ال هيمه ابداً  هذا  "

 

 . نعم , لكن لكن ذكل ال هيمين اان  "

سعيدة جدا اننا ابتعدان عن   أأووف ... اان 

 ." الادغال . كنا اكننا يف حامم خبار 

 

ا اليوم , وينئب  حار جد  نعم الطقس  "

بعاصفة يف هناية الهنار .. ملاذا تغريين  



افهم ملاذا جئت  اىل هنا   احلديث .. اين ال 

بيامن تزمعي انك  تريدين البقاء قرب  

 ."؟  جايسون 

 

 : اجابهتا دايان بصوٍت متوتر 

 جايسون يعمل حاليًا يف اماكن حديثة  "

حيث يمت التنقيب عن النفط وال ميكنين  

مرافقته اىل حيث يعمل , ليس الننا  

يعين ان علينا ان نكون معًا   مزتوجي 

طيةل الوقت . ومن هجة اثنية هذا ال يعين  

 ." نريد ان نكون معاً  ايضًا اننا ال 

 



 : مث عادت روزا لتقول ويه هتز كتفهيا 

ا فهم لو انين وجايسون   لكن اان ال  "

  "...... ن حلاولت ااّل نفرتق ابداً مزتوجا 

 

 : دايان بلهجة حادة  اجابت 

هذا يعين انك  ال تعرفي جايسون   "

لكن ذكل لن   جيدًا , ميكنك  ان حتاويل 

 .. يغري شيئاً 

ال احد حيربه ان يكون يف اي ماكن اذا مل  

  ." ذكل  يكن يرغب يف 

 

القت روزا بنظرة قاس ية وحّركت حامرها  



دايان ,   سد الطريق عىل وكأهنا تريد ان ت 

 : قالت بلهجة انتصار 

تقولي اين ال اعرف جايسون معرفة   "

  اكفية ؟ 

لك حال ان ما اعرفه هو انه   يف 

س يكرهك  عندما يعرف انك  زرت   

صيت وادلي   املزرعة , فهو يعرف جيداً 

وس يعتقد بأأنك  أأصبحت  عش يقة لويس  

 . غييارمو 

  ." وس يطلب منك  الطالق فوراً 

 

  : ا دايان يف جضر أأجابهت 



توقفي عن هذا الترصف الصبياين , لقد   "

اىل وادلك  فقط منذ البارحة ومل   تعرفت 

  "........... امض  هنا سوى ليةٍل واحدة 

 

وس متضي غريها من الليايل , قال يل   "

ايب انك  ستبقي هنا هذه الليةل ايضًا ,  

 ." ليايل اخرى  وربا 

 

 ما ميكن   الك ساعود اىل بونو يف ارسع  "

". 

 

 : يف لهجة ساخرة  وسالهتا روزا 



 ."وكيف س تعودين اىل بونو ؟ "

 

جاءت يب   س يارة وادلك  س توصلين كام  "

 ." اىل هنا 

شعرت دايان جفاة حباكك يف خرصها ,  

 : وتذكر نصاحئ الطبيب 

ربا يكون ذكل مقدمة الرتفاع حرارهتا ,  

تصاب   علهيا ان اتخذ حاممًا يف احلال لئال 

 . خالل اقامهتا يف املزرعة ابي مرض  

 

 : وقالت روزا ويه ترمس ابتسامة رشيرة 

ال تغادري املزرعة الا اذا امر وادلي   "



 ." بذكل 

 

 ."؟  ماذا تعني هبذا  "

 

لن تعودي اىل بونو اذا مل يأأمر وادلي   "

 . السائق جوزيه يك يوصكل  

قبل    وأأعرف انه لن يقوم بذكل اليوم النه 

معنا   ذهابه هذا الصباح قال يل انك  ابقية 

  . اليوم ايضاً 

 , وقال جلوزيه أأاّل يصطحبك  اىل بونو 

الصعب عليك  العودة عىل   واعتقد انه من 

 ." ظهر امحلار اي س يديت 



 

مع   وحضكت روزا بسخرية واس تدارت 

 . حامرها و ابتعدت 

 

عندما وصلت دايان اىل ساحة املزنل ,  

يتصبب العرق مهنا   اكنت مرهقة جدا 

  بغزارة 

نزلت عن امحلار و رات س يارة الاكديالك  

 , تدخل الساحة 

انزلت الس يدة ماتريلو بعض الاغراض  

 . بساعدة جوزيه اذلي قادها اىل بونو 

 



دخلت دايان توًا اىل غرفة امحلام بعد ان  

فاغتسلت   , ملأت املغطس ابملاء الفاتر 

 . و جففت جسمها بعناية 

 

  ة يف املزرعة ؟ هل تكون جسين

التفكري يف الامر جعلها ترجتف   ان جمرد 

كأن موجة ابردة اجتاحهتا برمغ احلر  

 . الشديد 

 

يه حقًا جسينة اذا حص الكم روزا ان  

 لويس غييارمو منع السائق من ايصالها 

 . اىل بونو 



 

لكن , علهيا ان تعود اىل بونو بأأي مثن  

  , ويف ارسع ما ميكن 

عود جايسون  حىت تكون هناك عندما ي

لرتاه من جديد و تتلكم معه كيال ينفذ  

 . هتديده 

 

لقد اكنت عيناها متسمرتي يف سقف  

الغرفة و يه تتساءل عن الطريقة اليت  

 , هبا اىل بونو  تعود 

 

 !!! غري اس تخدام امحلار 



 

 

لتحميل مزيد من الرواايت احلرصية  

 زوروا موقع مكتبة رواية  

www.riwaya.ga 
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وجفأأة وجدت احلل خطرت لها فكرة  

ايقظهتا من غفلهتا وانتصبت وقلهبا   هجمنية 

 خيفق بشدة 

http://www.riwaya.ga/


هل هذا معقول هل جترؤ عىل تنفيذ  

 اخملطط  هذا 

 

طبعا انه احلل الوحيد واذا فشلت خطهتا  

املزرعة   جعل ساكن تكون قد جنحت يف  

 يعرفون اىل 

 أأي درجة ترص عىل العودة اىل بوتو 

 

لتحمل فكرة ان تكون   اهنا غري مس تعدة 

جسينة ولهذا السبب وضعت خطة لهرهبا  

 من  نزلت 

مزئرها وارتدت فس تان   رسيرها وخلعت 



  من القطن 

 

مث مشطت شعرها ووضعت بعض  

وضعت مالبسها   املساحيق عىل وهجها 

 ا مث واغراضها يف حقيبهت

 وضعت احلقيبة يف اخلزانة ربا لن ترى 

مالبسها مرة اخرى شعرت بلحظة ندم  

 امام فكرة 

 ضياع مالبسها لكهنا ادركت ان لويس 

غييارمو ليس لصا ولن يعاقهبا الهنا  

 غادرت املزنل 

  رسا 



 

الباب وخرجت   محلت حقيبهتا وفتحت 

اىل املمىش ومل تلتقي احدا ويه تتوجه  

 حنو السمل 

السمل توقفت والقت   اىل   عندما وصلت 

نظرة خاطفة عىل املدخل اكن خاليا املزنل  

 يسوده 

  الوقت ليال  السكون اكن 

ذا اكن امجليع يأأخذون   وتساءلت دايان ما ا 

 قسطا من الراحة يف 

القيلوةل نزلت السمل وتوهجت هبدوء   وقت 

 حنو صاةل اال س تقبال اذا فاجأأها احدمه 



 فميكهنا 

ات الس يد  ان تقول اهنا اكنت تتامل لوح 

  لويس غييارمو 

 

اكنت س يارة الاكديالك   وكام توقعت 

  التزال يف الساحة 

وجلست يف الكريس ونظرت اىل ساعهتا  

جوزيه بعد دقائق وسيتوجه اىل   س يصل 

 بوتو ال صطحاب 

 لويس اىل املزرعة 

 

ووصلت اىل الباب وفتحته   هنضت دايان 



يف الساحة لكن اخلطر الوحيد هو    الاحد 

 ان تراها 

الس يدة ماتريللو من احدى   روزا او 

النوافذ واسفاه لكن هذا ال مينعها من  

 هبذة  القيام 

  احملاوةل 

 

واجتازت الساحة عىل رؤؤس اصابعها  

انه الهدوء اذلي   اكن اجلو رطبا وخانقا 

 يس بق 

العاصفة وصلت امام الس يارة ووضعت  

وفتحته من دون   يدها عىل مسكة الباب 



 جضه ودخلت يف 

املقعد اخللفي واغلقت الباب هبدوء مث  

وحاولت تنظمي دقات   اس تعادت تنفسها 

 قلهبا مث 

متددت يف ارض الس يارة تقوقعت عىل  

  نفسها وانتظرت 

جفأأة مسعت اصوات خطوات والكم  

ابللأس بانية مث انفتح الباب من هجة  

 جوزية  السائق وجلس 

دايان رصير    امام مقود الس يارة فسمعت 

الكريس مث انغلق الباب ومسعت  

 املفاتيح  اصوات 



اقلعت الس يارة وصوت احملرك يدوي  

  بقوة 

 

مث عىل   سارت الس يارة عىل الرمال 

احلىص ودخلت الطريق املؤدية اىل  

  الشارع الرئيس ية 

التنفس من دون   حاولت دايان جاهدة 

احداث أأي جضة جنحت خطهتا ويه  

 الان يف طريقها اىل 

  بونو 

واحتياط حاولت اختاذ جلسة   وحبذر 

مرحية لكهنا ظلت تشعر برجيج  



 واهزتاز  العجالت 

 الس يارة 

ومرت الس يارة فوق ثقب يف الطريق  

شفتهيا   واضطرت دايان ال ن تعض عىل 

 كيال ترصخ 

ن وصلت الس يارة الطريق الرئييس   وماا 

 حىت ارسعت وابلتايل خفت عدة 

 اال رجتاجات ومتكنت 

ة مرحية بعض  دايان من اجللوس بطريق 

 الشئ واكنت تعرف ان الطريق 

 سيس تغرق اجتيازة نصف 

 ساعة تقريبا 



ويك تتحاىش اال صابة بتش نج توصلت اىل  

 قدمهيا بعض الشئ حىت الان لك  ارخاء 

  شئ جيري حسب خلطة املرسومة 

 

اىل بوتو ماذاس تفعل   لكن بعدما تصل 

  ادركت اهنا مل تفكر يف ذكل من قبل 

  اثبتة  فمل يكن دلهياسوى فكرة 

ماكهنا ان   ويه مغادرة املزرعة هل اب 

  تغادر الس يارة من دون ان ينتبه سائقها 

اهنا تشك يف ذكل لكن ماذا لو مسعها  

هل س يؤدي اىل نسف خطهتا ومىت  

 من  خرجت 



الس يارة كيف س تجد طريقها اىل الفندق  

  ؟؟ 

 

ميكهنا ان تسال   مل تكن بونو مدينة كبرية 

 احد املارة فيدلها عىل الطريق 

 وحىت لو حاول لويس غيييارمو اللحاق 

 ,, هبا فلن يس تطيع خطفها امام الناس 

 

هل يه متاكدة من ان ذكل لن حيدث  

حال الاكوادور مثل معظم املدن   عىل لك 

 الامريكية 

الغري   الالتينية بدل غريب ويعترب احلوادث 



ذا اقرتبت   مأألوفة كأهنا حوادث عادية فا 

رجل   هنا مهنا س يارة متر يف الشارع وقفز م

واقتادها اىل داخلها فامجليع ينظر اىل  

 ماحدث 

 واتفه  كأنه شئ عادي 

 

وقررت يف الهناية االترتك خمليلهتا العنان  

 ان تنتظر  لك شئ يأأيت يف وقته وميكهنا 

 املشألك حىت تقع وحتاول حلها 

 

 انعطفت لس يارة يف كوع حاد وادركت 

دايات ان الس يارة اجتازت جرسا ولن  



 ى يبق  اماهما سو 

 جرسين لتقرتب من بونو شعرت 

بقشعريرة برد ذكل ان مكيف الهواء يعمل  

س مترار داخل   اب 

 الفخمة  الس يارة 

 

ماذاس تكون ردة فعل جايسون عندما  

هذة   تطلعه دايان عىل مغامرهتا الصغرية 

 هل س يضحك ؟ 

 هل س يكون يف بونو لتخربه قصهتا هذه؟ 

آه اهنا تأأمل  آأ آأ آأ آأ آأ آأ آأ آأ آأ  ذكل من لك قلهبا  أ

ها عىل ركبتهيا وراحت حتمل  اراحت راس 



  بأأن تراه دلى وصولها الفندق 

اذأاكن هناك فال بد انه قرأأ رسالهتا  

  وس يفاجأأ بعودهتا برسعة 

برؤيهتا ,, هل يكون   هل س يكون سعيدا 

مس تعدا للتنازل عن عنفوانه ويأأخذها بي  

 ذراعيه ويعانقها 

س يكون مس تعدا ليحهبا من جديد   هل 

 بقدر مايه حتبه ؟ 

آه.اهنا  آأ  . تأأمل ذكل من لك قلهبا   أ

 

قطعت الس يارة اجلرس الاخري واجتهت  

 حنو الطريق املنحدرة اليت تصل هبا اىل 



 بونو اكنت 

الكيلو مرتات الباقية كأهنا اطول من  

 .... ادلهر 

اىل املدينة ومن   اخريا وصلت الس يارة 

خمبأأها اكنت دايان تراقب سقو ف  

 ,,,املنازل 

الضيقة  الطريق   دخلت الس يارة عرب 

واخريا توقفت عرفت دايان ان الس يارة  

 وصلت امام 

 غييارمو  معمل لويس 

راح السائق يصفر حلنا مل يتوقف عن  

 ترديده حلظة طول الطريق وقد حفظت 



 دايان اللحن ويه 

متأأكدة اهنا لن تنساه ابدا انتظرت لتعرف  

بدت طويةل   ماذا س تفعل وبعد دقائق 

 فتح 

ه  جوزيه الباب وخرج مث اقفهل وراء 

 وابتعد عن الس يارة 

رأأسها قليال ونظرت اىل   رفعت دايان 

اخلارج ورأأت رجاال خيرجون من املعمل  

 وشيئا فشيئا 

الهنوض من خمبأأها وشعرت   متكنت من 

بأأمل حاد يف قدمهيا فتحت الباب برسعة  

 من دون ان 



ذا اكن   تلتفت  اىل الوراء لرتى ما ا 

  ,,, جوزييه شاهدها 

 خرجت واقفلت الباب وراءها 

 اختلطت ابلعامل واملارة و 

وبرسعه وصلت اىل الطريق العام وعرفت  

الن تسأأل احد يك   اهنا ليست يف حاجه 

 يدلها اىل 

الطريق للوصول اىل الفندق اكنت فرحه  

وراحت ترسع اخلط    جدا لنجاح خطهتا 

 غري مصدقة 

 .... اهنا س تصل اىل الفندق 

يف السامء واملدينة   الغيوم الرمادية تتكدس 



 لعمتة والعاصفة تقرتب تغرق يف ا 

 

بضائع الباعة   ويف سوق اخلضار نفدت 

الهنود برسعة س يارت اجليب التابعة  

 للرشكة النفطية 

احلانة ورجال ببذالت العمل   تتوقف امام 

  يزنلون مهنا ويتدافعون داخل املقهى  

 

دايان الكنيسة القدمية عرفت   عندما رأأت 

اهنا ابلقرب جدا من الفندق راحت حتث  

 خطاها 

امام الساحة وصعدت السالمل   صلت وو 



القدمية اليت تؤدي هبا اىل مدخل الفندق  

 واكن عىل 

الفندق عدد كبري من الرجال   رشفة 

اجلالسي امام طاوالهتم حيتسون الرشاب  

 هذا  املنعش يف 

الطقس احلار احدمه حترش بدايان واخذ  

 ينادهيا ابال س بانيه وراح امجليع يقهقهون 

 بصوت 

 بأأعىل صوت 

 

اكنت الغرفة مظلمة عندما دخلهتا دايان  

لتوها ان قواها   اشعلت النور وشعرت 



  تاكد ختور 

بعد هذا التوتر اذلي رافقها طوال رحةل  

ثياهبا تلتصق جبسدها   الهروب اكنت 

 بسبب العرق 

 .اذلي تصبب مهنا واكن شعرها مبلال

من املياه املعدنيه   احتست كأسا 

 والحظت يف تكل 

اليت تركهتا جلايسون  اللحظة ان الرساةل  

  اختفت 

نظرت حولها وشاهدت ثياب رجل معلقة  

  يف الغرقة 

 



 لقد عاد جايسون 

 

قلهبا ينبض بقوة وخلعت مالبسها يف   راح 

 حماوةل لهتدئة اعصاهبا من شدة 

 فرهحا.ابلنس بة 

للحارض فهىي التنتظر أأي ترصف حسن  

ذ ان املشألك بيهنام التزال    عالقة  ا 

 

عن فس تان  راحت تفتش يف خزانهتا  

ذ هبا تكتشف انه مل يكن  دلهيا   ترتديه وا 

 شئ ترتديه.لك 

مالبسها بقيت يف املزرعة .ومل جتد شيئا  



الس باحة اذلي وجدته   تلبسه سوى ثوب 

 يف احد 

اجلوارير انه اللباس املناسب يف اجلو  

 احلار 

الباب وظهر جايسون عىل عتبته   انفتح 

 . يرتدي مقيصا ابيض وبنطلون قصريا 

زجاجة ماء وكأسا   يف يده اكن حيمل  

 .وابريقا مليئا بعصري الفاكهة 

 

ونظر الهيا   اقفل الباب برضبه من قدمه 

س تغراب   : وقال اب 

اهال.ماهذه املفاجأأة.ماذلي جعكل  



 برسعة؟  تعودين 

 

وضع الكأس عىل الطاوةل وسكب فهيا  

 : بعض العصري؛مث سأأل بال مباالة 

 أأتريدين؟ 

 

 ماذا ترشب؟ 

 بعض العصري املثلج 

 

 م اريد نع 

 :يمتدد عىل الرسير قال وهو 

ال ان تسكيب لنفسك كأسا   ماعلييك ا 



 

تنظر اليه من   اخذت دايان كأسا ويه 

زاوية عينهيا اكنت كتفاة تلمعان حتت  

 ضوء القنديل 

الرسير واكن العرق   عىل الطاوةل قرب 

 يتصبب عىل جبينه 

 

 شعرت دايان ان وجودها قريبة منه 

عنه بعض    حيرضها.فابتعدت 

 اليشء.ووقفت امام النافذة 

جباذبية قوية   اكنت تشعر لكام اقرتبت منه 

 من تأأثري حسره الغريب 



 

ويه التريد ان جتد نفسها يف موقف  

 .علهيا ان تس يطر عىل نفسها  ضعف 

 

قاطع جايسون حبل افاكرها وقال وهو  

 : يتثاءب 

جتييب عىل سؤايل ملاذاعدت من   مل 

 املزرعة؟ 

 

 لأراك 

 ن اصدقك ؟ أأتريدين ا 

 يه احلقيقة  هذه 



 

س تخفاف   :اجاهبا اب 

 هل انت متأأكدة من ذكل؟ 

نظرت اليه وهحا   مل تعرف ماتقول 

 :لوجه.مماجعهل يقول 

اعتقد جيدا اننا نعرف هذه المتثيلية,لكن  

املرة املاضية كنت انت اليت مل   يف 

 .تصدقين عندما كنت اقول احلقيقة 

 . والآن جاء دوري 

نسان  يرفض ان يثق  ماهو موقفك حيال ا 

 بك؟ 

 



اكبوسا.تقدمت منه   خيل اللهيا اهنا تعيش 

 :وسأألت خبجل 

هل قرأأت الرساةل اليت تركهتا كل هنا  

 ذهايب؟  قبل 

 

 :اجاب بربود 

نعم قرأأهتا. وفهمت انك ذهبت متضي  

 . غييارمو  بضعة اايم مع لويس 

لكين ارى الآن انك مل تصربي عىل  

نتظار عوديت   ا 

 

 اخربتك انه  سأأعود.كام  لكين قلت كل ا ين 



 ,, يدعوك للحاق بنا 

نظر الهيا ابرتياب وسكب كأسا من دون  

 .يرد  ان 

آه ايجايسون، ال اظنك تعتقد بأأين...أأين   آأ أ

نه يعجبين...هو واان  آه   ...ذهبت معه ال  آأ آأ أ

 !ال 

 ايالفاكرك الرشيرة 

 

عادت اىل النافذه اكنت احلرشات تتطاير  

اال جتاهات وحتاول ادلخول اىل   يف لك 

 الغرفة 

 مغ رشيط مينعها من ادلخول بر 



 

 :دايان تقول هبدوء  عادت 

انت تعرف ان لويس مل يعين شيئا  

 سوى البارحة  ابلنس بة ا يل فمل اتعرف اليه 

لك مأأعرف انه حيب النساء ويغرهين برمغ  

عش يقاته من   س نه كام اعرف انه خيتار 

 النساء 

 . الشاابت واملزتوجات 

 

غراء الفتيات  الشاابت   يتجنب اهتامه اب 

  عىل ماعتقد 

ذن .عليك ان تعرف مل جيذبين والحلظة.   ا 



عش يقته.وال   وليس بنييت ان اكون 

 عش يقة أأي 

انسان اخر اان الاحبه واليوم هربت من  

ليهل اخرى معه   مزرعته حىت الاميض 

 حتت سقف مزنل 

 واحد.وعدت يك اراك ارجوك ان تصدق 

 .ماقول 

 

  : اجاهبا جايسون بنربة ساخرة 

 وماذا بعد؟ 

 

واحدة من احلرشات   وشعرت دايان اهنا 



اليت حتوم حول الس ياج قرب النافذة  

 فهىي غري قادرة 

 احلاجز  عىل عبور 

 

نظرت حنو الساحة واكنت الكنيسة  

 للغاية  مضاءة ابلشموع واكن املنظر مؤثرا 

,,, 

 :فسأألتة دايان 

 امازلت التصدقين ؟ 

 

قادرة عىل   ملاذا جيب ان اصدقك ؟انت 

أأة اخرى تنطقي  الكذب مثل أأي امر 



 .ابللكامت بسهوهل 

 

  الكبرية فراغ كبري ووراء اللكامت 

 

 مثال غالبا ماقلت: احبك ايجايسون 

امام امتحان   وعندما وجدت نفسك  .

حقيقي كنت غري قادرة عىل جماهبة الوضع  

 ,,, انك مل حتبيين 

  ,, مل حتيب سوى فكرة ان تكوين زوجيت 

 صديقاتك  كنت خفورة بزوجك امام 

توقف عن الالكم وكأنه شعر ابال مشزئاز  

 لكامته  وشعرت دايان ابملرارة املتصاعدة من 



 

 :اشعل جايسون س يجارة فبادرته دايان 

 ....مل تكن تدخن 

 

 ... ادخن عندما نكون معا  مل اكن 

وانت اس تنتجت اين ال ادخن ابدا ..انت  

 ذكل  خمطئة يف 

ويف امور اخرى عديدة .اه, انت تعتقدين  

 ,نفس عن مهويماين ادخن ال 

 .شيئا ما  او النىس 

 . يف لك حال انت لست خمطئة متاما 

منذ   اين فعال احاول ان انىس امرا ما 



 . بضعة شهور لكين الادخن لهذا السبب 

 

 ماذا حتاول ان تنىس ؟ 

 اعرفها  امرأأة كنت 

 

سالته دايان من دون ان جترؤ عىل النظر  

 :اليه 

 اكرول؟  وتدع  

 

 اكرول ؟من يه؟ 

ته صادقة .فاس تعادت دايان  اكنت مفاجأأ 

واضافت ويه تلهو   قليال من الامل 



 : خبامتها 

اهنا املرأأة اليت قابلهتا يف ابريس .لقد  

  وطلبت منك احلضور  كتبت اليك 

سادت فرتة من الصمت .مث قال  

 : جايسون هبدوء 

 . مل اخربك عهنا  كيف عرفت بذكل؟ 

 

عرفت دايان ان ساعة احلقيقة دقت .يف  

الامور بيهنام   وحض هذه الليةل ستت

 .وربامتكنا 

 .. من التوصل اىل قرار يتعلق بس تقبلهام

 



اليوم اذلي سافرت فيه اىل هيوسنت   يف 

 ..سقطت رساةل من جيب مقيصك و 

 : قال جايسون هبدوء 

 وقرأأهتا؟ 

  نعم 

بقي جايسون صامتا بعض الوقت مث قال  

 : يف حدة جعلهتا ترجتف 

 ملاذا مل ختربيين بذكل قبل رحييل؟ 

  .............ن ال 

س تغضب وتهتمين   الين اعتقدت انك ..

آه ,ايجايسون ,اتوسل   ابلتجسس عليك..أ

 اليك .اين 



 ..حمتوايت الرساةل اسفة النين قرأأت 

لكن يكفي ما قاسيت من عذاب .ارجوك  

 ,,, جديد  التدعين اسقط يف العذاب من 

 

  :وضع جايسون رأأسه بي يديه 

 اذلي اي الهىي عندما افكر يف الوقت  

 ....هدرانه 

توقف واخذ نفسا معيقا ونظر اىل عينهيا  

 :واضاف قائال 

ذن هذا هو  السبب اذلي جعكل ال   ا 

  تصدقيين 

 



هزت رأأسها اجيااب اكنت عاجزة عن  

ينظر الهيا اكنه يرغب ان   الالكم وهو 

 يصفعها 

وجعلتين اعتقد ان السبب عائد ملا قالته  

النك تثقي هبا اكرث من ثقتك   كل اونيس 

  يب 

 

  وانت ايضا مل تكن تثق يب 

 ذكل؟ غري حصيح  من قال كل 

 

انت..قلت ان زواجا كزواجنا جيب ان  

املتبادةل.لكن لو كنت   يستند عىل الثقة 



 تثق يب 

فعال لكنت اخربتين من تكون اكرول؟  

 الهيا يف ابريس؟  وملاذا ذهبت 

 

 : تهند جايسون بعمق وقال بصوت واحض 

  جديد  حس نا ...لنبدأأ من 

 

 حس نا 

عرفت دايان اهنا امام الفرصة املنتظرة  و 

 : وقالت 

 تقول يل من يه.... اكرول؟  اميكنك ان 

 



ابنه خايل .يه من تكساس ,اهنا اصغر  

عندما كنت اعيش معه  , بنات خايل بيل 

 كنا دامئا 

معا واكرول ابلنس به ايل بثابة اخيت  

 . الصغرية 

 

 :تهند جايسون بعمق قبل ان يتابع 

لسوربون يف  اهنا تدرس يف جامعة ا 

لنيل شهادة ادلكتوراة يف   ابريس 

 اللغات.ولهذا يه 

تسكن العامصة الفرنس ية تريدين ان  

 ملاذا ذهبت الهيا؟  تعريف 



 

 :مهست دايان خبجل وعدم ارتياح 

 .. اذا اردت ذكل فال مانع 

لها يشء    اكنت متر بوضع حساس.حدث 

ومل تكن تريد ان يعرف احد .طلبت مين  

 ازورها  ان 

الهنا اكنت تعتربين الانسان الوحيد  .

 اذلي ميكهنا ان تثق فيه.ومااس تطعت ان 

 اخذلها 

آمل ان تكوين   وارفض طلهبا .وكنت أ

 . متفهمة 

 



 :صوت خفيض  تردد قليال مث اضاف يف 

  مل اكن اعرفك جيدا 

 

نه مل  ماذا يعين ذكل ؟ هل يعتذر مهنا ال 

 هبا متاما ليخربها عن اكرول؟  يثق 

 

او حىت لو اكن يعرفها جيدا ملا وثق هبا  

 .؟مل تفهم دايان جيدا ماذا يقصد  كام جيب 

لكهنا قررت ان تطلب منه ان يغفر لها  

 . ارتكبهتا  الغلطة اليت 

 

واان ايضا .مل اعرفك جيدا.. والا ملا  



 ...ترصفت هكذا 

اها  الالكم اذ اغرورقت عين توقفت عن 

ابدلموع لك هذه الاشهر املاضية اليت  

 افسدهتا 

خسيفة من سوء التفامه والكربايء   اس باب 

 :العنيد. مث اتبعت ويه متسح دموعها 

 الآن ؟  اين اكرول 

 

يف تكساس, عند اهلها. وحسب رسالهتا  

 .جيدة  الاخرية ,فالطفل بصحة 

 :قالت دايان بتعجب 

 الطفل؟ 



 

 ادر نعم هذه مشلكهتا .اعتقد اين الآن ق 

عىل رشح الامر كل.اكنت اكرول حتب  

 رجال 

 فرنس يا. وعندما اخربته اهنا حامل .تركها 

 . اكن مزتوجا ومل يقل لها ذكل 

عندما بعثت يل الرساةل اكنت يف اشد  

 , حاالت اليأأس 

تريد الأنتحار ,ليس الهنا اكنت حامل ,امنا  

 . الن الرجل اذلي احبته ختىل عهنا 

 

سح عن  امغض جايسون عينيه وراح مي 



وهجه العرق املتصبب فمل تقل دايان شيئا  

 اكنت  بل 

تنتظر ,اذ ادركت انه ابت مس تعدا  

 . الطالعها عىل لك ارساره 

 

الآن ملاذا مل اكن قادرا عىل ان   هل تفهمي 

  .اخربك شيئا

 . وبيهنا  اكنت املسأأةل مسأأةل ثقة بيين 

 

آالهما   وجودي معها يف ابريس خفف من أ

 وعودهتا اىل  ورها .وساعدها يف ترتيب ام 

تكساس.رافقتين اىل املطار .اكنت قد  



اعتقد  . اراتحت وشكرتين من لك قلهبا 

 يف تكل 

 .اللحظة ابذلات شاهدتنا اونيس معا 

 

آن.فقد   شعرت دايان ابخلجل  والندم يف أ

اعتقدت ان جايسون ذهب اىل ابريس  

 النه عىل عالقة 

تكن    تدع  اكرول..ومل  عاطفيه مع فتاة 

تعرف ان اكرول هذه ابنة خاهل .اليت  

 اكنت يف 

جايسون يف التخلص   حاةل يأأس ساعدها 

 . مهنا 



 

 :قالت دايان ويه مازالت تبيك

آه لو كنت عرفت   ..احلقيقه قبل الآن  أ

 

وراحت تقول يف نفسها :لقد ارتكبنا  

نتبادل الثقة ودمران   غلطة كبرية الننا مل 

 حبنا 

مل يس نح  هذا احلب الفيت .الطري اذلي  

 .. قواي واكيدا  الوقت ليصبح حبا 

 

يف اخلارج هبط الظالم والغرفة مضاءة  

الصغري املوضوع   فقط ابملصباح الكهرابيئ 



 عىل 

الطاوةل قرب الرسير اكنت دايان جالسة  

اليفصلهام سوى مسافة   عىل حافة الرسير 

 قصرية 

يكفي ان متد دايان يدها لتلمس قدميه  

  وتداعهبام 

رف وراء احاسيسها  شعرت ابهنا ستنج 

ورغبهتا فهنضت وتوهجت اىل النافذة من  

 يف  جديد 

اخلارج الهواء يصعب تنفسه من شدة  

ثقهل والليل الاس توايئ كثيف حبيث  

 ان  شعرت دايان 



 .جسمها ياكد يهنار 

 

 :قالت دايان قاطعه حبل الصمت الثقيل 

هناك احتفاال او عيدا يف ماكن   البد ان 

 ما 

 

وجدو ا طبقة  اهنم عامل التنقيب لقد  

هممه ومه حيتفلون هبذا   نفطية 

  الاكتشاف 

 الاتشعر برغبة يف الالتحاق هبم ؟ 

 : حبدة  اجاهبا 

 الارى أأية مناس بة القامة همرجان 



 امل تقل ان الاحباث جنحت ؟ 

  شك  من دون 

فوجئت دايان من عدم اهامتمه  

ابملوضوع.لقد اكنت تتصور ان معهل قبل  

 قبل  لك يشء حىت 

  زوجته 

 

هذا يعين ان معكل يف الاكوادور  هل  

  يوشك ان ينهتىي 

 شيئا  العرف 

اجوبته املقتضبة بدأأت تثري فهيا الغضب  

 لكهنا متالكت نفسها عرفت بعد هذه 



 التجربة ان 

 : اغضاب جايسون الجيدي وسأألت 

 املقبةل؟  اين قررت ان تكون رحلتك 

ظنت دايان ان جوابه قد يكشف النقاب  

 .عن حقيقة عاطفته جتاه روزا 

وقد عرفت من تكون اكرول ,تريد   الآن 

ان تعرف هذه املرأأة اليت حياول ان  

 .روزا  ينساها ,ربا تكون 

 : اجاهبا جايسون 

اين انوي البقاء يف الاكوادور اين احب  

اهلها وكذكل فقد ودلت   البالد واحب 

 هنا وتويف 



 .وادلي هنا ايضا 

 . اشعر بأأن جذوري يف هذه الارض 

ذا    وتذكرت دايان اهنا سأألت  جايسون ما ا 

 اكن ينوي اجياد معل مس تقر

ليس الان.لست مس تعدا ذلكل  : فاجاهبا 

 . بعد 

 لكن يف يوم 

هنا ,   يوم من الاايم. ربا ,, لكن ليس 

  ليس يف انلكرتا 

 

والآن.يبدو انه مس تعدا ذلكل لقد قرر  

هذا البدل الغريب .هل من   البقاء هنا يف 



 اجل خشص 

 معي .هل ال نه حيب روزا؟ 

 

 : جايسون   واضاف 

 سأأبق  يف املؤسسة ذاهتا 

 :سأألته دايان 

 أأهذا هوالسبب اذلي جعكل تفكر يف 

 رشاء بيت يف كيوتو؟ 

 

نسان يف   من قال كل ذكل؟ أأالميكن لال 

  بيشء هل  هذا البدل ان حيتفظ 

جرياد.صاحبة الفندق اخربتين بذكل  



.ويه تعتقد انه لهذا السبب ابذلت  

  اىل هنا  جئت 

 

 : اجاهبا بضحكة وحقة 

حصيح كنت افكر يف رشاء مزنل لكن  

 . منذ مدة طويةل  ذكل اكن 

 

كنت افكر يف مشاريع ومهية ! كنت احمل  

فيه مع   أأن يكون يل مزنل اس تقر 

 . اوالدي 

 

ومن كنت تريد اما لأوالدك .روزا  



 غييارمو؟ 

 

يف غضب وامسك    جايسون  انتفض 

ذراعها وبرسعه وضعت ذراعها الاخرى  

 فوق عينهيا تفاداي 

 صفعة  لأية 

الك ...الك..الختايف .اان الارضب النساء  

 حىت لو كنت تس تحقي ذكل .اذن مل 

يتغري يشء الس نة املاضية اكنت اكرول  

يف ابريس وهذه الس نه روزا يف  

 . الاكوادور 

الفارق الوحيد هو انك لست حباجه  



 س لتلقنك دور املرأأة الغيورة الوني 

 

عيناه الزرقاوان تطلقان بريقا غريبا   اكنت 

.ووهجه اصفر اكلرخام وبدت قطرات  

 العرق 

 . عىل جبينه  تتصبب 

 : تلعمثت دايان ويه تقول 

جايسون ..اان اسفة..اان..ما..اكن جيب ان  

  اقول ماقلته 

 

ولكنك قلته..الآن اعرف كيف تنظرين  

  سواك   ايل انت ابذلات وال احد 



 

  ,,, ,ال 

ال,ليس اان.اهنا روزا .لقد امضت الهنار  

 . لكه ويه ختربين عنك 

 .انه جعلتك انساان سعيدا  قالت يل 

واكنت تعزف كل عىل القيثارة وتأأخذك  

 امحلار.اين..اين  يف نزهات عىل ظهر 

 . اكرهها ولهذا السبب مل ابق  يف املزرعة 

 

عىل شفتيه وعرفت   قطب جبينه وعض 

 .اهنا ملست احلقيقة دايان  

 



 :هادئة  وجفأأة سأألها جايسون ,يف نربة ش به 

 ماذا قالت ايضا؟ 

 

طلبت منك ان تزتوهجا ومل تكن تعرف  

فمل خترها بذكل ومل  . انك رجل مزتوج 

 خترب احدابذكل 

 وان الافهم ملاذا؟ 

 

تفسريا عىل ذكل   انتظرت من جايسون 

 :لكنه اكتف  هبز كتفيه فتابعت تقول 

جئت   اان تصورت اين عندما عرفت من  

  اىل الاكوادور الطلب منك الطالق 



 

 اذن .كوين صادقة مرة واحدة امل تفكري 

 يف الطالق ؟ 

 

 : اعرتفت دايان اندمة 

  بىل واملس ئول عن ذكل خشص اخر 

 اونيس؟ 

 .نعم .وبول 

 

آه,الاس تغرب  آه ,أ   حضك جايسون وقال أ

تقول هذا؟,ماذا تعرف ما   ملاذا,ملاذا 

 الاعرفه؟ 



 

ظر الهيا وهجا لوجه.اكن يبدو  اس تدار ون

ينظر اىل فتاة صغرية حتتاج بعض   اكنه 

  النصاحئ 

بنه خاهل اكرول   . مثل ا 

به ليساعدها .وشعرت   عندما استنجدت 

 دايان جفأأة ابنه مل يكن 

 يتوجه اىل زوجته ابحلديث بل اىل 

  :شقيقته الصغرية اجاب قائال

اين اعرف اش ياء كثرية عهنا .انت تعرفي  

 قبل ان التقي بك.اونيس واان  ا اين اعرفه 

خرجنا معا ,مرتي او ثالث مرات  



املوس يقية .لكهنا   وحرضان بعض احلفالت 

 مل تكن تناسبين 

. 

 وعرفت دايان ملاذا اكنت اونيس تغار 

مهنا.اونيس حتب جايسون ! ولهذا يه  

 حاقدة لأن 

 ..جايسون تزوج دايان 

 

بول. فاكن يفضل ان يزتوج ابنه   اما "

 نت مديرة.يعين ا 

 متينه  وهكذايؤمن مس تقبهل بؤسسة 

دراك  . نسان اخر اكن قادرا عىل ا  اي ا 



ال انت ايهتا الفتاة املسكينة   الأمر ا 

 . "الربيئة 

تهند ورفع عن جبينه خصةل شعرة املمتردة  

 :واضاف 

 جئت؟  الهذا السبب 

 اما زال بول يريد ان يزتوجك ؟ 

وانت, هل س تزتوجي منه عندما  

 مين؟  تتخلصي 

 

 :دايان بعنف قالت  

قلت كل اين مل اكن عىل عمل بوجودك هنا  

 الأكوادور  يف 



لكن كريس توفر اكن يعرف جيدا انين  "

 " موجود هنا .امل ختربيه بشألكنا 

امسعين ايجايسون ,اقرتح وادلي ان  "

اميض عطليت برفقته .هل حتاول التخلص  

 حىت  مين 

تزتوج من روزا ؟يه املرأأة اليت حتاول ان  

اجلها فكرت برشاء  تنساها؟هل من  

 "؟  مزنل 

 

حول جايسون نظرة عهنا واجته حنو  

 : الباب .مث توقف وسأألها 

ذا قلت كل  نعم ,هذا مااريده .ماذا   ا 



 تفعلي ؟ 

 

وبدورها حولت نظرها عنه حىت ال يرى  

  .العميق يف عينهيا  احلزن 

هايه اللحظة اليت اكنت خائفة مهنا .حان  

 . قرار يف حياهتا  الوقت لتتخذ اصعب 

 .اكنت يداها ترجتفان وقلهبا خيفقة برسعه 

 السامء املكثفة ابلغيوم  مث راحت تنظر اىل 

 

 :سأألها جايسون يف صوت خفيف 

الوقت لرتدي   هل حتتاجي ا ىل لك هذا 

 عىل سؤايل؟ 



 

اين ..اين.. اوافق عىل الطالق .حىت  "

 ".مهنا  تمتكن من الزواج 

مع مصت متوتر والسامء تربق والرعد  

  يدوي 

 

 :جايسون سأألها  

 "من دون تردد؟  هكذا "

 "نعم "

 

  :فقال بصوت حاد 

نسانة شهمة "  "وكرمية  انت حقا ا 



اس تدارت لتواهجه وهجا لوجه .اكن قريبا  

تس تنشق   مهنا حىت اكنت قادرة عىل ان 

 راحئة عرق 

 . جسمه وتنفسه 

فمل يكن دلهيا سوى رغبة واحدة ،ان  

 ذراعيه وتضمه الهيا بشدة  ترمتي بي 

 

 . تراجعت خطوة اىل الوراء لكهنا  .

 : الكمه  امكل جايسون 

مادمت خسية الليةل ميكنك ان تفعيل  "

 " شيئا من اجيل 

 



 "ماذا؟ . نعم "

رجعت اىل الوراء خطوة اثنية وهو  

 : يقرتب مهنا من جديد فقالت بعصبية 

وادلي قال يل ان علينا ان نتناقش  "

معا.وحسب رأأيه اهنا الطريقة الوحيدة  

 تسوية  من اجل 

 "مور الا 

وادلك رجل عاقل. واان سعيد النه قرر  "

الالكم ليس   ان يصطحبك معه ,لكن 

 وحدة وس يةل 

 " التعبري

 



وراح جايسون يداعب ذقهنا بلطف .مث  

اصابعه حنو عنقها .فشعرت دايان   امتدت 

 بقشعريرة 

 

جتتاز جسمها لكه .احنت راسها  

 : ومهست 

 "ماذا تريدين ان افعل؟ "

عا .يشء انتظره  ماكنا نفعهل عندما كنا م"

 " زوجك  منك. مادمت 

 

وبضغط خفيف عىل يدها جعلها تقرتب  

لتبعده   منه لكهنا وضعت يدها عىل صدره 



 . عهنا 

من املس تحيل ان جتعهل يلمسها ,بعدما  

 طرحا موضوع الطالق 

 : بتصممي وعزم  ومهست 

 "ال,ال ,ايجايسون "

مل ال؟مازلنا مزتوجي .وما نفعهل ليس  "

عكس يف لك حال حنن  القانون ,امنا ال ضد 

 الآن 

 "...يف بونو والليل عاصف 

 

تدعه ينام بقرهبا مادام ال حيهبا .مل   ال, لن 

 . يفكر يف يشء اخر منذ عرفته 



عاد من الادغال يبحث عن   والليهل بعدما 

يشء يلهو به وهايه زوجته بقربه .يف  

 .متناول يده 

 : دايان ويه تتخبط لتتخلص منه  قالت 

 "ال "

 ي ذراعيه وحاول ان لكنه ظل يشدها ب 

 . يعانقها لكنه ظلت حتاول التخلص منه 

ال ارجوك .دعين هناك اش ياء كثرية  "

آه اي جايسون أأال   جيب ان  توحضها قبل ..أ

 تفهم؟ اين 

 "! ال اقدر !الاقدر 

 : اجاهبا بسخرية 



حصيح ,يف هذه احلاةل جيب ان افكر يف  "

 كذكل؟  وس يةل القنعك بذكل.اليس 

 

جلأأت اىل القوة فلن اساحمك    اذا.اذا "

  " ابدا 

 : اذنهيا  وراح جايسون هيمس يف 

لكن جيب ان تعريف .بعد لك  

 ماحصل,الأأابيل اذاساحمتين او مل 

 "تساحميين 

قررت دايان اال ستسالم هل يف البداية  

فالت منه .ظلت  ترضبه   لتجد مناس بة لال 

 عىل كتفيه 



 وتدير وهجها عن وهجه لكن دون جدوى 

. 

 

اذلي اكن يقصف   صوت املطر ومل يسمعا  

سقف الرشفة .اكان منجرفي يف س يل  

 , حهبام 

يف العامل   حىت اهنام نس يا ماجيري 

 . اخلاريج 

وبعد هدوء العاصفة .شعرت دايان جبوع  

 : جايسون  ميزق معدهتا فسأألها 

  "اين امسع جضة غريبة "

 



 الغداء  اهنا معديت .اين جائعة فمل اتناول "

" 

 "ملاذا؟ "

نظر اليه بعيني مليئتي  اكنت دايان ت 

السمراء تلمع حتت   ابلنعاس ,اكنت جدلته 

 ضوء 

القنديل ,وجسمه اكن يش به جسم رجل  

 . راييض 

 

دايان ختربه عن هروهبا من   وراحت 

املزرعة.واكن هو يداعب ذراعها ويف  

 الوقت نفسه يصغي 



مأاكنت تقوهل .وبعد ان اهنت قصهتا   اىل 

 : قهقه جايسون وقال 

عقهل !انه   غييارمو فقد البد ان لويس "

يبحث عنك يف لك ماكن .من دون ادىن  

 ".شك 

وخنربه اين   ربا جيب ان نتصل به هاتفيا "

 " هنا ابلفندق واين عىل مايرام 

 

 : اجاهبا جايسون وهو يتجه حنو الباب 

الك, دعيه يقلق .ماحدث جيب ان  "

 "يكون درسا هل 

 



 : سأألته دايان خائفة 

 "اىل اين انت ذاهب؟ "

 

 :سخرية حضك ب 

 سأأجلب كل شيئا تأألكينه ,ال ساكت 

 . معدتك .واان ايضا جائع.ال ختايف 

  .اين عائد 

 

 ".........بعد فمل ينته الليل 

 

لتحميل مزيد من الرواايت احلرصية  

 زوروا موقع مكتبة رواية  



www.riwaya.ga 
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اطلقت دايان زفرة واستيقظت من دون  

عينهيا مدت قدمهيا وشعرت   أأن تفتح 

  00ابلصفاء والاسرتخاء والسعادة  

طاةل هذا اال حساس  وابتسمت   حاولت ا 

لنفسها عندما تذكرت سبب هذه السعادة  

0 

 مدت يدها يف اجتاه جايسون ويه 

لكنه مل يكن    0مازالت مغمضة العيني  

وللحال فتحت عينهيا وانتصبت    0قرهبا  

http://www.riwaya.ga/


 0لقد رحل  0واقفة  

أأصيبت بصدمة وهبطت من رسيرها  

  - وراحت تفتش عن أأغراض جايسون  

ذا فقد غادرها    0لكها اختفت   0ال يشء  ا 

وراحت تبحث يف لك   0بصورة هنائية  

جتد رساةل منه لكن   أأحناء الغرفة علها 

لقت زفرة مرة وراحت جتر  اط   0عبثا 

وسقطت   قدمهيا حىت وصلت ا ىل الرسير 

 0فيه وتقوقعت حتت ادلاثر 

وكام قال جايسون مساء أأمس ال يشء  

املايض عالقهتام تتجدد بليهل   تغري كام يف 

  0واحدة أأو أأكرث, مث يلهيا الأختفاء املفاجئ 



يشء قانونيا, فهناك عقد زواج   ويمت لك 

ن   0طبقا للأصول   ما حلمت    وهذا يعين ا 

أأخريا ا ىل الاقتناع   به بأأهنام توصال 

قامة زواج حقيقي, لن يتحقق   0برضورة ا 

ن رحيل جايسون املفاجئ  دمر لك   ا 

لو اكن حيهبا فعال    0امنياهتا وأأحالهما  

لها أأنه   لطلب مهنا أأن ترافقه ملاذا مل يقل 

مضطر ا ىل اذلهاب غدا صباحا؟ أأو عىل  

فهيا   الأقل ملاذا مل يرتك لها رساةل يرشح 

ين س يكون؟   ا 

وليس يف ذههنا أأي فكرة عن    0لقد رحل 

ماكن العثور عليه أأو مىت  وهل    0س يعود  ا 



 هو عائد؟ 

هنا حتبه  ويه متأأكده أأهنا لن حتب    0ا 

 0عهنا  رجال غريه حىت لو ختىل 

مل تعد    0وذلكل تشعر الآن ابلغرية تهنشها 

 بعد أأن عرفت من   0تغار من اكرول  

لهي ا وعيل  تكون بل يه تود أأنت تتعرف ا 

 0ودلها 

 ! 0تمتىن أأن يكون لها ودل من جايسون 

تذكر ت دايان جفأأة ردت فعل جايسون  

ملاذا  00غضب    0عندما لفظت امس روزا  

لأنه حيب هذه الفتاة صغرية   غضب؟ هل 

 ؟ 



ذا اكن جايسون   مل تعرف حىت الآن ما ا 

 0مهنا ليزتوج روزا   يريد الطالق 

نسان حر   0هذا هو جايسون  يتحمك    0ا 

ويه حتبه   تتعذر الس يطرة عليه بنفسه  

نساان خمتلفا ملا احبته ختاف   هكذا لو اكن ا 

ىل الأبد   0أأن خترسه ا 

دايان ابجلوع فهنضت من رسيرها   أأحست 

وأأرتدت الفس تان اذلي أأرتدته أأمس  

نه   0بعدما غسلته   فس تان الوحيد اذلي   ا 

فلك ما تبق  موجود    0متلكه هنا يف بونو  

  0كيتو    ماراي يف  يف املزرعة ويف مزنل 

نه   وتذكرت دايان لويس غييارمو ال شك ا 



عىل   اكن جيب   0حانق خائف معا  

ملاذا    0جايسون أأن يعلمه بأأمر عودهتا  

نه ال حيب لويس بسبب   رفض البد ا 

 0 غامض 

نزلت دايان الطابق الأريض والتقت وهجا  

فوجئت جريدا    0لوجه صاحبة الفندق 

 : رأأهتا وقالت  عندما 

لهىي   -  أأنت هنا؟ 0اي ا 

 

 أأمل يقل   0نعم عدت البارحة بعد الظهر -

 كل جايسون اين عدت ؟ 

 0مل اره   -



 0مل تره صباح اليوم  -

نه 0ال   - س يغادر الفندق   لكن أأعرف ا 

كام دفع    0اذ سدد الفاتورة البارحة    0اليوم 

ضافيتي  هل هذا   عنك مس بقا ليلتي ا 

 يناس بك ايس يدة الكرك؟ 

 0نعم نعم أأعتقد ذكل 00اوه   -

ملاذا مل يطلعها جايسون   دايان شيئا مل تفهم  

 عىل هذه الأمور؟ 

آخر تأأكدت دايان   وأأكرث من أأي وقت أ

نه  ىل الأبد  ا   0قرر التخيل عهنا ا 

 : أأضافت جريدا تقول 

لويس   جاء الس يد  0لكن مل أأفهم   -



ذا   غييارمو بنفسه منذ بضع دقائق ليسأأل ا 

قلت هل أأنك مازلت يف    0كنت هنا 

ماذا فعليت    0  فبدا عليه الانزعاج  املزرعة 

 ؟ 0هل حىت صار يف هذه احلاةل 

 الآن؟  أأين هو  -

يف املستشف  ذهب ليبلغ وادلك أأنك   -

نك ال شك ضائعة يف   اختفيت , وا 

 0اليت حتيط ابملزرعة   الأدغال 

آه   -  0ال  0أ

 :ارسعت دايان حنو الباب فنادهتا جريدا 

ىل أأين أأنت ذاهبة ؟ جيب أأن ختربيين   - ا 

جيب أأن  ربا جاء أأحد يسأأل عنك و 



 س يجدك  أأعرف أأين 

 0يف املستشف   -

أأرسعت قدر اال ماكن لكن الطريق اكن  

وكأنت دايان تتعرث يف   0مستنقعا حقيقيا  

لكهنا مل تبال تريد أأن تصل    0املاء املوحةل  

أأن يتبلغ وادلها نبأأ   ا ىل املستشف  قبل 

 0اختفاءها 

أأمام املستشف  شاهدت س يارة  

  0  الاكديالك وأأماهما يقف جوزيه ويصفر 

 0تدخل  فمل يرها 

  0مسعت أأصوات جشار ابللغة اال س بانية  

وشاهدت لويس غييارمو يتناقش مع  



خمتصة يف قاعة الانتظار ويلوح   ممرضة 

بيديه , وملا مسع صوت أألباب التفت ا ىل  

 :ومحلق فهيا وقال  الوراء ذهل 

لهىي هل أأنت دايان حقا لست   - اي ا 

 مصابة بيشء ما؟ 

 0ما يرام  ا ين عىل  -

ت ؟ كيف وصلت ا ىل هنا؟ اي  أأين كن -

لهىي مل ما اميض ليةل بيضاء كهذه من   ا 

لقد    0حىت ليةل ودلت روزا    0قبل  

وكنت  0الغابة  اعتقدت أأنك ضعت يف 

وادلك وجايسون   أأتساءل كيف سأأخرب 

 0ابلأمر 



آسفة اي س يدي لكين مل أأقدر أأن   - ين أ ا 

املعلومات اليت   أأبق  يف مزرعتك بعد 

 0أأطلعتين علهيا روزا 

روزا ؟ ذهبت بسبهبا؟ لكين ال أأفهم   -

خائفة جدا من أأن تكوين ضعت يف   فهىي 

عندما اكتشفت أأنك مل تكوين    0الأدغال 

أأن ختربيين ماذا قالت   جيب   0يف املزنل 

 كل؟ 

ىل املمرضة اليت اكنت   - أألق  لويس نظرة ا 

 0بفضول  تراقهبام 

حاولت أأن أأرى وادلك لكن هذه   -

  0املمرضة رفضت أأن تدعين أأدخل 



مواعيد الزايرات مل حتن بعد   اهر أأن أألظ

ما هذا النظام غري املعقول؟ ال ميكننا    0

تعايل ا ىل    0احلديث هنا  أأن نس متر يف 

 0الس يارة  

 0رشط أأن تعدين, أأال ختطفين  -

 :دهشة  قال يف 

اي    0أأان؟ لن اخطفك لأي سبب اكن   -

خاصة بعدما عرفتك انت    0س يديت 

نسانة  متعبة وكذكل هذه الأمور مل تعد   ا 

هتمين لو كنت أأصغر بعرشين س نة لاكن  

لكن اليوم أأفضل حياة   0الأمر خمتلفا  

 0تعايل لنخرج 0هادئة  



 :قال دايان ويه تتبعه 

بعد فطور الصباح ما رأأيك لو   مل أأتناول  -

ىل الفندق أأعتقد أأن ال مانع   نذهب ا 

بيامن    0نتحدث  ميكننا هناك أأن   0دليك 

وميكنك أأن    0أأس تعيد قواي من جديد  

 0فنجان القهوة   تأأخذ معي 

 :مبداي استياءه  أأجاهبا 

ين أأعرف أأماكن أأفضل من تكل لتناول   - ا 

 0طيبة خاطر  القهوة لكنين ارافقك عن 

ويف الفندق مل تكن زايرة س يد السكر  

 واكنت   0خفية من دون أأن يالحظه أأحد 

صاحبة الفندق فرحة    0الس يدة جريدا  



بوجوده يف مقهى  الفندق , وترص عىل  

يف نوعية القهوة اليت    زبوهنا  معرفة رأأي 

ليه  أأما هو فاكن غاضبا فأأجاهبا    0قدمهتا ا 

 :خاطفة  بنربة 

ن القهوة ذليذة   - نعم نعم اي س يديت ا 

 0 أأما الآن فأأرجوك ان ترتكينا   0الطعم  

وما أأن خرجت جريدا من غرفة الطعام  

 :حىت احنىن لويس حنو دايان وسأألها 

والآن اي دايان أأرجوك أأخربيين لك يشء   -

 تركت املزرعة؟ ملاذا  

ىل بونو؟  وكيف متكنت من الوصول   ا 

وفضلت دايان الا ختربه عن ترصف روزا  



 0هرهبا  واكتفت بأأن أأطلعته عىل تفاصيل 

فاكن يراقهبا ويه تتلكم واكنت انفعاالته  

  0والانزعاج   ترتاوح بي املفاجئة والمتتع 

 :وما أأن انهتت من روايهتا حىت قال 

: 

تطليب مين   اي للهول ملاذا خفت ان  -

ىل بونو , جيب أأن ختربيين ما   اعادتك ا 

ليه ابلفعل   وسأأعاقهبا   0اكنت روزا تلمح ا 

 0اذ اكنت مذنبة  

 : أأجابت دايان متعجبة 

أأخربك   لن   0ال أأرجوك ال تفعل ذكل  -

ذا كنت تنوي أأن تعاقهبا   مل تكن    0شيئا ا 



 0لكن اكنت دلهيا مربراهتا   0لطيفة معي 

خترج بعد    لقد شوش هتا يف السهره ويه مل 

 0من توترها 

رادتك اي دايان  - نين معجب اب  ذا   0 ا  لكن ا 

كنت مرصه عىل ال ختربينين شيئا  

آال ترين    0سأأضطر ا ىل ان اعاقب روزا  أ

ن ذكل   0هيا قويل لك يشء   0غري عادل  ا 

شعرت دايان أأنه تغلب علهيا حبجتة هذه  

لك ما قالته روزا خالل   فراحت ختربه   0

اضطرت ا ىل  وامحر وهجها عندما    0الزنهة 

روزا من أأهنا   أأن ترشح هل ما قالته 

فابتسم    0اختارها لتصبح عش يقته اجلديدة 



 :يف هزء وقال 

ن الصوره  - اليت ترمسيهنا عين ليست   ا 

  0أأرجوك ال تعتذري   0ال  0ال    00مدحيا 

ن ذكل يرحيين أأن أأرى  نفيس من خالل   ا 

 0عينيك 

  0وميكنين القول أأن فكرة روزا ذكية جدا 

السيئة جتاه   عيت وذكل ابس تغالل مس

لكهنا  0النساء لتحصل منك عىل ماتريده  

 0 مل تكن تعرف مدى جشاعتك وعزمك 

كام أأهنا مل تكن تعرف السبب احلقيقي  

آجل دعوتك للمجيء ا ىل   اذلي من أ

 0املزرعة 



 :فسأألته داين للحال 

 وما هو السبب؟  -

أأجعلها   كنت أأريد أأن أأصدهما حي  -

تتعرف ا ىل زوجة جايسون, زوجته  

  0عيه اليت مل خيربها جايسون عهنا الرش 

آمل  بذكل أأن ابرهن لها أأن   وكنت أ

خبارها    0جايسون كذب علهيا  بعدم ا 

أأن أأشوه   يف الواقع كنت أأود   0احلقيقة  

حىت تكف    0صورة جايسون يف عينهيا 

 0عن حبه 

بنفسك   لكن ال أأفهم لقد رشحت يل  -

ماذا عيل أأن أأفعل حىت يصبح زواج روزا  



 0من جايسون ممكنا 

 : احلاجبي  هبا وهو مقطب أأجا 

 مىت قلت كل ذكل؟  -

عندما كنا نتناول القهوة يف غرفة   -

ذا مت طالق   0الاس تقبال  قلت يل أأنه ا 

بيين وبي جايسون س يصبح ممكنا زواج  

 0روزا منه  

آه حصيح  - لكنك مل    0لقد تذكرت   , أ

كنت اريد فقط    0تفهمي ما كنت اقصد  

كنت    0الطالق   معرفة ما اذا كنت تنوين 

اريد معرفة حقيقة عواطفك جتاه زوجك  

وجفأأة   0ولك ما فهمت هو انك حتبينه    0



ومن دون ان اعرف السبب خرجت  

قررت ان اتبعك    0وتوهجت اىل غرفتك  

حديثنا , لكن قلت لنفيس   حىت نتابع 

ليس مثة سبب للعجةل ميكننا متابعة  

اعود من بونو   احلديث يف الغد , بعد ان 

0 

مهنا ان جتيبه    توقف عن احلديث منتظرا 

جتاه موقفه غري   لكن دايان شعرت حبرية   0

املنتظر ,ومل تعرف ما تقوهل فتابع لويس  

 : حديثه قائال 

ارتكبت غلطة واحدة اين نسيت   لقد  -

  0اعتبار غرية فتاة شابة ذات مزاج حار 



اكنت ردة فعلها عنيفة   0أأعين بذكل روزا  

وابلتايل اكنت ردة فعكل انت عنيفة    0

حدث بينكام   اين الآن اتصور ما   0ايضا  

مثل هرتي غاضبتي ! وانين اندم لأنين    0

البد   0 مل اكن موجودا لأرى ذكل املشهد 

 0انه اكن مشهدا رائعا  

 

يف دايان ثورة خافية   اكنت وقاحته تثري 

  0وشعرت بعدم قدرهتا عىل الرد عليه 

يشوبه أأي   لكهنا أأدركت أأن رشحه ال 

نه دعاها   ا ىل  خطأأ, كيف اعتقدت ا 

آجل اغراهئا    ؟ 0املزرعة من أ



 : وهو يراقب عينهيا الثاقبتي  سأألها لويس 

آال تصدقينين؟  -  أ

 اود أأن أأصدقك لكن ذكل صعب  -

 0بعد اذلي جرى يف الس يارة   0عيل 

كيف أأجيبك؟ حنن    00نعم ,بلك تأأكيد  -

هل    0وحار   0شعب كرمي  الأكوادوريون 

 تتفقي معي؟ 

 0نعم  -

 عىل اتبع لويس حديثه وهو يضع يده  

 :قلبه 

ننا نشعر ابلأش ياء بلك قواها  - كام أأننا    0ا 

  0دايان   اي   0نظهر عواطفنا امام الآخرين 



نسانه حزينة وتعيسة   كنت اعرف أأنك ا 

لقد أأخربتين شقيقيت مشألكك مع    0

وكنت أأريد أأن أأهون عليك   0جايسون  

هذا لك يشء    0الأمور واقوي عزميتك  

 هل تصدقينين الآن؟ 

ذا اكن لك ما تقوهل  -  حصيحا فال بد أأنك  ا 

نسانه ساذجة  بعد هذا    0تصورت انين ا 

 0الأمحق  الهروب 

نسانه ساذجة   0ال   - بل    0مل اتصورك ا 

نسانه متوترة لكنك ال شك نسانه   ربا ا 

قويل    0حساسة ومن السهل معرفة ذكل 

هل اكن جايسون موجودا يف الفندق  



 دلى عودتك ؟ 

 0نعم   -

آراه  -  0أأود أأن أ

 

 

 0ل من جديد هذا مس تحيل فقد رح  -

نسان غريب الأطوار   هبذه  - نه ا  الرسعة ا 

عيل أأن أأذهب الآن هل    0اي للأسف  

ماكين أأن أأفعل   شيئا كل أأو لوادلك؟  اب 

لقد تركت حقيبيت يف املزرعة, هل   -

 ؟  ميكنك أأن تعيدها ايل 

  0ابلطبع س هيمت بذكل السائق نفسه  -



سيتعجب كثريا عندما يعرف بأأية طريقة  

نه ليس فقط سائقي ,    0  بونو  عدت ا ىل  ا 

بل مرافقي أأيضا وارتكب غلطة همنية  

ذا نىس أأن   0كبرية  يفتش الس يارة قبل   ا 

  0الرحيل 

 : رصخت دايان 

 ! أأمل الآ تعاقبه  -

ا ين ادفع هل    0الظروف   هذا رهن  -

آجل أأن يؤمن يل الطمأأنينة    0معاشا من أ

ذا وجدت   0والأمن الشخيص  عقابة   ا 

اللقاء اي  اىل    0عادال فلن أأتأأخر عن ذكل 

 0دايان  



 :ابالنرصاف  وأأجابت وقد اراتحت لقراره 

ىل اللقاء اي س يدي  -  0ا 

نه أأخربها   مل تكن دايان متأأكدة متاما ا 

نه صارم   0احلقيقة  جيد ذلة    0لكهنا فهمت ا 

وقد ارتكبت روزا    0يف حتريك الآخرين 

لأهنا وقعت يف غرام رجل,    0كربى   غلطة 

  0غري الرجل اذلي اختاره لها وادلها 

 0يساحمها   ذلكل فمل و 

  0وراحت دايان تقارن بي وادلها ولويس  

 الحظت فرقا شاسعا بي ترصفات 

وتبي لها أأن وادلها رجل    0الرجلي 

متسامح مل مينعها مرة من أأن تفعل ما  



وعندما قررت أأن تزتوج من   0تريده 

جايسون ساورته الشكوك لرسعة  

عىل هذا   لكنه وافق   0الأحداث املتتالية 

والآن عىل طريقته    0ركه  الزواج واب 

  0ومن دون أأن يفرض رأأيه    0اخلاصة  

يفعل لك ما يف وسعه للحفاظ عىل   اكن 

  0هذا الزواج 

وادلها   اكن   0عادت دايان ا ىل املستشف  

اياب    0يمتىش داخل غرفته   ميرن    0ذهااب وا 

 اليت أأصبحت مرتهةل بسبب   0عضالته  

وهذا يدل    0بقاءه مدة طويةل يف الرسير  

آها قال   0ته حتسنت عىل أأن حص   فلام رأ



 :متعجبا 

دايان ! مل أأكن أأنتظر جميئك قبل هنار   -

 0الغد 

 0البارحة  لقد عدت   00لقد  -

  0فضلت أأال ختربه عن هرهبا من املزرعة 

ترصف من   ربا اعتربها معلية وحقة وسوء 

 0جانهبا جتاه صاحب املزرعة 

 :مث اتبعت تقول 

 0متيش  ا ين سعيدة لرؤيتك  -

 :أأجاهبا مبتسام 

ين أأس تعد للرحيل  - سأأتعرض ا ىل    0ا 

آخر يف كيتو   وسأأزور   0كشف طيب أ



ىل لندن   ماكين    0طبييب دلى عوديت ا  يف ا 

لكن مل أأكن أأنتظر منك    0اذلهب غدا  

ما جرى ؟امل    0تعودي هبذه الرسعة   أأن 

قامتك يف املزرعة   ؟ 0تعجبك ا 

ابلطبع كنت أأريد رؤيه   ليس هذا   0الك  -

 جايسون 

0 

 جديد؟ هل رأأيته من   -

 0نعم   -

وقد    0زارين بعد الظهر أأمس  0حس نا   -

 0جحز يل مقعدا يف الطائرة للعودة 

ين مدين هل ابلكثري    0بعد هذا احلادث  ا 



  0وشكرته عىل لك ما فعهل من اجيل  

 : رمقها بنظرة وأأمكل قائال 

اكن يبدو مزنجعا بسبب زايرتك ملزرعة   -

الظاهر أأن لويس    0لويس غييارمو  

هذا السبب تركت املزرعة  ال   0النساء  حيب 

 هبذه الرسعة؟ 

نه أأحد الأس باب  -  0ا 

هل س نحت كل الفرصة للتلكم   0أأفهم   -

 مع جايسون؟ هلهناك امرأأة أأخرى؟ 

اقرتحت عليه   لقد   00لقد  00نعم   -

ن يزتوهجا   ذا أأراد ا   0الطالق ا 

 وماذا اكن جوابه؟  -



ن ذكل كرم  -  00من جانيب و  ا 

بعد    توقفت دايان جفأأة وتذكرت ماذا جرى 

 0ذكل 

 برضورة الطالق؟  هل اقتنع   00و  -

والآن    0ال أأعرف, مل يقل يل شيئا  -

ىل أأين   0ذهب من جديد   الا تعرف ا 

 ذهب؟ 

عليه أأن يقدم    0اىل كيتو عىل ما أأعتقد  -

 تقريرا حول طبقة النفط اليت وجدها 

نه مهنمك جدا يف هذه الفرتة   0أأخريا    0ا 

ذا بدا عليه الرشود,   جيب أأال تدهيش ا 

ذا مل   تقرر شيئا بشأأن الطالق؟  ا 



 0الك   -

 ومن يه تكل املرأأة اتعرفيهنا؟  -

 0اعتقد اهنا روزا غييارمو  00 اين  -

لهذا السبب غادرت املزرعة أأليس   -

 كذكل؟ 

 0سبب من أألأس باب  نعم  -

ن تكل   - نك تعتقدين ا  لكنك تقولي ا 

أألست متأأكده   , املرأأة يه روزا غييارمو 

 من ذكل؟ 

لك ما اعرفه هو أأن هناك أأمرأأة أأخرى   -

 0, وان روزا مغرمة به  

 :هبدوء  أأجاهبا كريس توفر 



 0ال يعين أأن جايسون مغرم هبا  -

آرى من تكون تكل   - أأعرف لكن ال أ

قال يل جايسون أأنه أأمىض شهور   املرأأة 

  0عديدة حياول نس ياهنا  

 تكون؟  لكن مل يقل كل من  -

 0ال  -

نك ال تعرف  -   0ي شيئا يف هذه الأحوال ا 

نك تتخيلي فقط    0ا 

 : وأأضاف  تهند 

ىل نقطة معيقة يف   - يبدو أأنك مل تصيل ا 

 0مناقشاتك معه  

يكتفي دامئا ابلتلميح ال   لكن جايسون  -



  0حيب أأن يتلكم عن نفسه 

خيطر   الحظت ذكل, قويل أأمل   0نعم   -

ذا اكنت املرأأة اليت   كل أأن تسأأيل نفسك ا 

حياول جايسون أأن ينساها منذ شهور  

 ربا تكون أأنت؟  ديدة ع

 اان ؟  -

ابلطبع أأنت زوجته املرأأة اليت    0نعم  -

واليت    0يعرفها معرفة سطحية  تزوهجا وهو 

ليه مرتي   000أأساءت ا 

 :قالت ويه عىل وشك الباكء 

نه   - مل أأكن أأريد أأن اؤذيه مل أأكن أأعرف ا 

 0رجل حساس لهذه ادلرجة 



نه   0نعم   - لكن    0خيفي انفعاالته   ال شك ا 

آذيت الرجل اذلي    أأال تعرفي  اي دايان أأنك أ

 0حيبك  حتبي واذلي 

 : سأألت دايان يف اس تغراب 

 جايسون حيبين ؟  -

نه اكن حيبك   - واذلي يشعره   0لنقل ا 

آمل أأن    0جتاهك اليوم   آخر أأين أ شيئا أ

 بطريقة أأو   0تنجحي يف االتفاق معه 

ىل أأنلكرتا   أأي بعد    0بأأخرى قبل عودتنا ا 

ايم   4  0ا 

 :قالت مس تغربة 

ذا اكن سأأراه حىت   ال أأعرف لكين   - ا 



لو اراد أأن يراين لاكن قال    0ذكل الوقت 

رساةل عىل   لو ترك يل   0يل أأين ذهب  

 0الأقل 

 

ربا مل يتس ىن هل    0ليس هذا رضوراي  -

  0مل جيد ورقة أأو قلام   ربا   0الوقت للكتابة 

  0اي حبيبيت   0هناك أأس باب عدة بس يطة 

ذا واصلت التفكري هكذا  ابلنس بة ا ىل   وا 

فلن تكون سعيدة أأبدا مع    0أأمور اتفهة  

 جيب أأن تعتادي   0رجل مثل جايسون  

نه    0وأأن تثقي به    0أأن حتبيه كام هو   ا 

 0يعرف أأنك س تصبحي يف كيتو  



أأيضا أأننا س نعود ا ىل   بعد غد , ويعرف 

 0اايم    4لندن بعد  

شكرت دايان وادلها حبرارة للنصاحئ  

وتوهجت    اليت قدهما لها وودعته  اجليدة 

 0فورا اىل الفندق  

ن   ودلى وصولها فوجئت عندما علمت  ا 

ذا أأراد    0رساةل تنتظرها  نه ا  وجاء فهيا ا 

اىل   ميكهنام يه ووادلها أأن يسافرا يف الغد 

ن أأماكهنام    0اي من بعد غد  0كيتو   وا 

 فرحت دايان لهذا   0حمجوزة يف الطائرة  

التغيري وعادت اىل املستشف  لتطلع  

 0وادلها عىل اخلرب 



 :قال لها وادلها 

بلك    0التغيري سببه جايسون   هذا  -

بعد أأن عرف أأنك عدت من    0تأأكيد 

أأرغب يف أأن   فهم اين مل اعد   0املزرعة 

 0أأضيع وقيت هنا يف بونو  

يف الصباح الغد ودعت دايان جريدا اليت  

  0منفعةل دلى رؤيهتا تغادر الفندق  اكنت 

واكنت املدينة الصغرية ملبدة ابلغيوم ,  

  0املطر يتساقط ابس مترار   ورذاذ 

 0والطرقات تش به جداول صغرية 

دايان أأهنا لن   عندما أأقلعت الطائرة عرفت 

تنىس أأبدا تكل املدينة الصغرية عىل حافة  



ذاكرهتا   وستبق  يف   0بونو    0الأدغال 

  0احلرارة املرتفعة ونعيق الضفادع  

وصورة جايسون    0واملزروعات اخلرضاء 

 0اصفة اكن عش يقها ذات ليةل ع  عندما 

  0اكنت الطائرة حتلق فوق وادي هنر انبو  

  0لمتر فوق سلسةل من اجلبال  مث ترتفع 

اكن الهواء خيفي شيئا فشيئا داخل  

ترى أأمام عينهيا   واكنت دايان   0الطائرة 

ولعدة دقائق اكن    0نقاط سوداء ترتاقص 

الطائرة   مث اجتهت   0من الصعب التنفس 

نزوال صوب كيتو حىت هبطت يف املطار  

0 



أأبدا خالل   ي دلايان أأن وادلها مل يتأأمل وتب 

وتوهجا حنو ابحة املطار    0الطريان  

 الصغرية وبدأأ قلب دايان ينبض برسعة 

 0كثرية 

 0ربا يكون جايسون هناك يف انتظارها 

نه مازال حيهبا وان  الطالق لن   هذا يعين ا 

 0يمت 

وبضحكهتا الواسعة اكنت ماراي سواريز يف  

راح امجليع    0سانشو   يرافقها   0اس تقباهلام 

وحاولت دايان أأخفاء    0يتبادلون القبالت  

لكن شيئا    0الأبتسام  خيبة أأملها وتصنعت 

لأهنا مل جتد    0يف داخلها اكن قد حتطم 



توقعت وكام   جايسون يف اس تقباهلام كام 

  . اكنت تمتىن 

 

لتحميل مزيد من الرواايت احلرصية  

 زوروا موقع مكتبة رواية  

www.riwaya.ga 

 

 !اجلحمي  اخلروج من  -8

 

 

من بعيد اكنت املدينة تلمع حتت أأشعة  

  0احمليطة  الشمس وتربز خرضة اجلبال 

http://www.riwaya.ga/


واكنت مقة الرباكن املنتصب تش به هرما  

تقرتب   والس يارة اليت تقل دايان   0بلوراي  

وهكذا يرشف يوهما الأخري    0من كيتو  

ذا حدث   0يف الأكوادور عىل الانهتاء  ال ا   ا 

هذا ممكن يف هذه البالد    0يشء غريب 

ذا علهيا أأن تعود مع    0الساحرة  غدا ا 

 0أأنلكرتا  وادلها ا ىل 

  0اطلقت دايان زفرة معيقة من دون انتباه  

بقرهبا ويه   ة فسأألهتا ماراي سواريز اجلالس

 :تربت عىل كتفها 

نين ال   - هل أأنت متعبة اي عزيزيت ا 

لقد    0فعال متعبة  أأس تغرب أأن تكون 



لكن هذا   0استيقظنا مجيعا قبل الفجر 

رأأي   أأمر هل قميته , أأليس كذكل؟ حسب 

أأن سوق اواتفالو يه من أأمجل الأسواق  

 0الألوان  يف البدل وأأكرثها تنوعا يف 

رة مع سائقها  اس تأأجرت دايان وماراي س يا

صغرية   للتوجه ا ىل اواتفالو , ويه مدينة 

 0تقع عىل بعد كيلومرت شاميل كيتو  

 :أأجابهتا دايان 

هذه السوق امر   نعم ال شك أأن رؤية  -

 0ممتع 

وابلفعل اكنت دايان مسحورة هبذا السوق  

ىل كيتو مساء   الهندية , لكن منذ  وصولها ا 



أأمس ويه ما تزال تشعر ابلتعب بصورة  

انعدام حيويهتا   اكنت تعرف أأن   0مس مترة 

انجت من تنقالهتا العديدة يف البالد ومن  

 0الارتفاع  التغريات املفاجئة يف 

لكهنا يف أأعامقها اكنت تعرف أأن السبب  

غياب   احلقيقي لهذا اال رهاق ليس سوى 

هنا تعرف جيدا ذكل    0جايسون   ا 

اال حساس لقد س بق وشعرت به من قبل  

وأأ بكثري  اكن شعورها أأس  لكن هذه املرة 

حىت    0التعب مل خيف وال حلظة واحدة  

نه ازداد منذ هبوطها من  الطائرة , عندما   ا 

الحظت غياب جايسون اذلي اكنت  



كيتو   تتوقع أأن يكون يف انتظارها يف مطار 

0 

  0اكنت متأأكدة أأهنا لن تراه بعد الآن  

 وازداد تأأكدها من سكوت ماراي وعدم 

كأن    0طرهحا أأي سؤال حول جايسون  

يع بن فهيم وادلها ابذلات حييكون  امجل 

 0أأو كأن شيئا حيدث رسا  مؤامرة مصت 

ذا اكنت   اكنت ترغب يف أأن تسأأل ماراي ا 

لكهنا اكنت ختاف أأن   0قد شهدت زوهجا 

  0تعمل أأش ياء جديدة تزيد من عذاهبا  

العذاب بعد   فهىي ال تريد أأن تس متر يف 

 0الآن 



فرحت لأقرتاح ماراي القيام هبذه اجلوةل يف  

  0وزايرة السوق هنأأك  ة اواتفالو مدين

أأاتحت لها هذه املناس بة أأن تتسىل وتلهو  

ذ يه يف حاجة ا ىل ذكل  أأكرث من أأي   , ا 

آخر يف الوقت احلارض   0يشء أ

 : قالت دايان اخريا ملاراي 

الألوان واحلركة: الرساويل   لقد أأحببت  -

البيضاء ومعاطف البونشو اخملتلفة  

ن النساء   0الألوان    0ات مجيالت ومتأألق ا 

حىت لو كن جالسات أأرضا حافيات  

 0القدمي 

ىل قبيةل   نعم أأن هؤالء الهنود  - ينمتون ا 



  0الايناكس ميلكون أأراضهيم ومنازهلم  

آليات خشبية  يربون   0يزرعون الأرض بأ

هنم شعب    0احليواانت ويصنعون اخلزف  ا 

 0موهوب وفريد من نوعه 

 : تقول  واضافت دايان 

جدا وما  كام أأن ضفاف البحرية مجيةل   -

 امس الرباكن ؟ 

 0 تونغوراغا  -

برمغ    0اواتفالو خمتلفة جدا عن بونو   -

ىل البالد نفسها    0كوهنام ينمتيان ا 

هذه يه الأكوادور, بالد صغرية حيث   -

آخرو الربد   الطقس خيتلف من ماكن اىل أ



  0واحلر الاهب , يف الأدغال  , القطيب 

هل اكنت زايرتك ملزرعة أأخ لويس  

 موفقة؟ 

يف اختصار خش ية أأن تزجع   دايان أأجابت  

 : ماراي 

 0نعم   -

هنا فتاة رائعه  -  كيف وجدت روزا ؟ ا 

أأليس كذكل؟ قريبا س تزتوج ارتورو  

غومزي اذلي ميكل وادل حقول املوز قرب  

وس يكون زواهجام حداث   0غواايكيل  

 0شعبيا لهذه الس نة 

 0أأرجو أأن تكون سعيدة  -



من ذكل اكنت يف فرتة ما   أأان متأأكدة  -

مة جبايسون أأو ابلأحرى اكنت تعتقد  مغر 

ترصف يف   اما جايسون فقد   0ذكل  

شهامة وبرهن عن أأصالته ورحل عندما  

 0عرف بذكل 

 : تهندت ماراي مث أأضافت 

يف مثل س هنا ال ميكن أأن تكون الأمور   -

سوف تنىس بسهوةل مىت يعود    0جدية 

ين متأأكده متاما من ذكل  ارتورو   0ا 

يقهتا اليت  ا ىل صد  القت دايان نظرة خاطفة 

اكنت تبدو كأهنا قد تلكمت مع أأخهيا  

 ويف ذكل الوقت وصلت   0حديثا  



 0الس يارة أأمام أأحد املنازل وتوقفت 

 : قالت ماراي مبتسمة 

تتعريف ا ىل   فكرت أأنه يرسك أأنت  -

صديقيت اكرلوات ديل بونيت للأسف تويف  

 زوهجا منذ شهرين وتركها مع ودلين 

طفة  صغريين هل يزجع لو مقنا بزايرة خا 

 لتكل الأرمةل؟ 

 0أأبدا , ابلعكس  -

ا ىل دايان لك يشء جديد يكون   ابلنس بة 

ىل   أأفضل من العودة ا ىل مزنل سواريز وا 

تفكريها املس متر   املعاانة من جراء 

 0جبايسون  



اكن املزنل يش به مزنل ماراي لكنه أأصغر :  

الوسط مزروعة بأأجشار النخيل   ساحة يف 

  وأأجشار اللميون وغريها من امحلضيات 

ابللكس الأبيض فهيا   واجلدران مطلية 

 0نوافذ ضيقة عديدة 

ظهرت اكرلوات ديل بونيت عىل عتبة  

من معرها ذات    30امرأأة مجيةل يف   الباب 

 0عيني حزينتي  

اببنتهيا   اس تقبلت ماراي برتحاب وعرفهتا 

 0ريتا ورجيينا  0

آلنساء    يف قاعة الاس تقبال جلست أ

ويتذكرن اواتفالو   الثالث يرتشفن الشاي 



اكرلوات    0وبونو وزواج روزا وانلكرتا  

وماراي بطبيعهتا   تتلكم الانلكزيية بصعوبة 

احملببة ومزاهجا الرفيع اكنت تقوم بدور  

 0الرتمجة  

النساء ا ىل احلديقة   بعد ذكل خرجت 

اكنت    0املليئة ابلأزهار اخملتلفة الألوان 

تلعبان وختتبئان وراء   الفتااتن ريتا ورجيينا 

والعصافري اليت حتلق  0الأجشار الضخمة  

 0 بي الأغصان وتزقزق 

حساس مجيل   اكنت دايان تشعر اب 

نه اكن يف   لوجودها يف احلديقة ومتنت لو ا 

لكن    0تبق  هنا ا ىل ماال هناية  وسعها أأن 



ماراي اكنت مرصة عىل أأن ترهيا بقية املزنل  

0 

 :لها  فقالت 

آخذك لأريك  - مزنيل وما حوهل    تعايل سأ

هل    0لكن أأنت شاحبة اي عزيزيت   0

 ؟ 0من دوار بسبب الارتفاع  تعاني 

ربا لكن هذا ال مينعين من رؤية ما   -

 0املزنل  تبق  من 

يف الطابق الأسفل غرفة اس تقبال حيث  

 تناولت الشاي , مث غرفة الطعام ومطبخ 

آلف من     4جمهز, اما الطابق الأول فيتأ

طل عىل  غرف نوم وحامم ورشفات ت



ودرج لوليب يصل الطابق   0ساحة املزنل 

 0الأريض ابلطابق الأول 

 : قالت ماراي 

اهنا حزينة وتعيسة   0 مسكينة اكرلوات  -

 0منذ وفاة زوهجا  

 كيف تويف ؟  -

 0 من جراء هزة ارضية  -

 هزة ارضية ؟  -

  0نعم احياان حتصل هزات ارضيه هنا   -

  0عادية   بعضها قوية والبعض الآخر 

ل حلساب احلكومة ودلى  زوهجا يعم 

حدوث الارجتاج الأول ذهب يتفقد  



وملا حدث الأرجتاج    0الأرضار   أأمهية 

  0الثاين هتدم البناء اذلي اكن فيه  

 0 ايلفظاعة احلادث 

  0جفأأة اقرتبت دايان من احدى النوافذ  

  0حركة يف ساحة املزنل لفتت نظرها  

اكن شعره أأشقر    0رجال يدخل   شاهدت 

 0تدي بذةل زرقاء  وكتفاه عريضتي وير 

حنوه وتعلقتا بذراعيه   ارسعت الفتااتن 

 0وراحتا تقبالنه  

هل هذا الرجل هو جايسون نفسه ؟  

 0يكون هو ابذلات   الميكن ان 

ملاذا يأأيت اىل هنا ؟ وكيف تعرفه هااتن  



 الفتااتن ؟ 

انه اخربها عن رغبته برشاء   مث تذكرت 

وابلغها حلمه ابجناب    0مزنل ليس تقر فيه  

يعين هذا املزنل ابذلات   هل اكن   0اوالد  

 0ال مس تحيل  

 : قالت ماراي 

اىل الطابق   س نزنل   0تعايل    0دايان   - -

الأريض , وميكنك ان تمتددي عىل  

 0الأريكة يف ادلار  

  0متام الصحة والعافية   اؤكد كل اين يف  -

اين اشكرك لأنك    0هذا املزنل رائع حقا  

هل تريد اكرلوات   0 اتيت يب اىل هنا لأراه 



 ان تزتوج من جديد؟ 

عىل    0ليس يف الوقت احلارض    0الك   -

مل ميض عىل وفاة اكرلو سوى   0الأقل  

 0وما زالت تلبس ثياب احلداد    0شهرين  

وبي اصوات وحضاكت   نزلتا ادلرج 

  0الفتاتي مسعت صوت رجل يقرتب  

 0 راح قلب دايان ينبض برسعة فائقة 

 : قالت ماراي بفرح 

 0ان جايسون هنا  يبدو   -

 : سأألهتا دايان 

 تعرفي انه س يأأيت اىل هنا ؟  هل كنت  -

امل تكوين    0قال يل انه س يحاول اجملئ   -



 بجيئه ؟  عىل معرفة 

 0مل يقل يل شيئا يف هذا الشأأن    0الك   -

 : قالت ماراي ضاحكة 

الرجال حيبون ان يفاجئوا الآخرين   -

 ! هذا دليل حب   0وخاصة من حيبون  

ماراي اىل قاعة الأس تقبال   تبعت دايان 

وتوقفت حيال املنظر اذلي ظهر اماهما ,  

برسعة : اكن   وما زال قلهبا ينبض 

جايسون مرتعا عىل الأرض , والفتااتن  

آلية   واكرلوات   0قربه تطلعانه عىل لعبة أ

جالسة عل كريس غري بعيد , تتأأملهم  

 0مبتسمة  



 

 

هنض واقرتب    0دايان   وملا شاهد جايسون 

لهيا أأنه س يقبلها    مهنا وخيل  فابتعدت    0ا 

ىل الوراء  عن الابتسام   توقف   0قليال ا 

 :وقال بنربة مراتحة 

 مرحبا , كيف وجدت املزنل ؟  -

 :بربود  أأجابت 

 مجيل وانمع ماذا تفعل هنا؟  -

نه املاكن الأفضل لنلتقي   - لقد فكرت ا 

قطب حاجبيه    0ونقرر ما س نفعل  فيه 

 : وظهرت عىل وهجه حملة قلقة 



نك يف لكن ال ي  - جيب    0حصة جيدة  بدو ا 

أأن تمتددي فال بد أأنك ارهقت نفسك  

 0اليوم 

وشعرت   جلست دايان عىل الأريكة 

جبايسون يرفع لها قدمهيا ويضعهام عىل  

ن    0الطرارحي  أأمغضت عينهيا وشعرت اب 

فتحت عينهيا من    0يدور حولها   لك شئ 

لكن هذه املرة اكنت الغرفة تدور    0جديد 

0 

ايان بتحسن  دقائق شعرت د  وبعد بضع 

وحاولت الهنوض ورأأت جايسون يدخل  

بريق شاي  وبعض الفناجي   الغرفة حامال ا 



0  

ماراي تطلب منك أأن ترشيب هذا   -

  0ستشعرين بتحسن 

 اذلي سأأرشبه ؟  ماهذأأ  -

 0نوع من الشاي رضوري لتقويتك   -

جرعات   تناولت دايان الفنجان واحتست 

صغرية من هذا السائل اذلي ال راحئة هل  

اكنتا   اكرلوات وماراي   0مث تطلعت حولها  0

 0قد اختفتا  

 : سأألها جايسون وهو ميسك يدهيا 

 الآن؟  هل تشعرين بتحسن  -

وبصورة غريزية قامت دايان حبركة اىل  



 :مث أأجابت   0الوراء  

جايسون , أأين كنت   0شكرا   0نعم   -

 ,وماذا كنت تفعل؟ 

 :جايسون بصرب غري مأألوف   أأجاهبا 

اذلي غادرت فيه بونو جئت فورا   اليوم  -

والبارحة اضطررت ا ىل اذلهاب    0ا ىل هنا 

وملا اعد من هناك ا ىل منذ   , ا ىل غواايكيل 

مررت ابملكتب قبل أأن    0ساعة تقريبا 

ليك هنا   0أأنضم ا 

 :اضاف بعد فرتة من الصمت مث 

لكن الآن أأمايم    0وأأان أأيضا متعب قليال  -

أأسابيع من دون    3نعم   0 بيع عطةل أأسا   3



ين ال أأصدق ذكل   0معل   0ا 

 :سأألته دايان 

ىل كيتو عندما   ملاذا مل ختربين  - نك أآت ا  ا 

  غادرت الفندق يف بونو ؟ 

ين   0يك اكون رصحيا معك   -  قول ا 

  0نسيت أأن أأخربك بذكل عندما كنا معا 

ويف الغد كنت تغطي يف س بات معيق  

 0الشجاعة لأوقظك   ومل أأجد 

 ملاذا مل ترتك يل رساةل؟   لكن  -

 :أأجاهبا بنربة قاس ية 

 تعاتبينين الآن؟  هل  -

آه ايجايسون , لو أأنك تعرف ما يكون   - أ



أأن ترتك   شعوري عندما تذهب من دون 

يل لكمة , كأن ما حدث بيننا ليس هل  

ليك   0أأمهية ابلنس بة ا 

 :مكبوت  أأجاهبا بعنف 

نه يفرحين ان اكون مضطرا   - اتعتقدين ا 

 ا ىل اذلهاب ؟ 

 0الرجال ذكل خيتلف  لكن ابلنس بة ا ىل  -

 :فقاطعها 

وملاذا هذا خيتلف؟ ربا تعتقدين أأن   -

من أأية عاطفة, واان أأيضا ال   الرجل خال 

 0أأحب حلظة الفراق 

ذا مل جيد الشجاعة   00الفراق  يف   هكذا ا 



ذكل اليوم أأن يعلن ذكل لها خمافة أأن  

 0تتعلق به 

جيعلها   لكن ما دام الأمر كذكل ملاذا 

تتعذب بجيئه الآن؟ أأال يكفي ما عانته  

املزنل   من عقاب؟ ملاذا جاء هبا ا ىل هذا 

حيث شعرت أأنه يدخهل كأنه صاحب  

 املزنل ابذلات ؟ 

تبحث عن   هنضت دايان جفأأة وراحت 

جيب علهيا همام لكف    0حقيبته يدها  

 الأمر أأن جتد ماراي ومغادرة هذا املزنل 

  لأهنا مل تعد تتحمل لك   0بأأرسع ما ميكن 

 0هذا العذاب 



 : سأألها بصوت حامس 

 أأين أأنت ذاهبة؟  ا ىل  -

ين احبث عن ماراي   -  0ا 

 0ذهبت  -

 أأعود؟  حصيح وكيف يكنين أأن  -

ذا كنت مرصه   - سأأوصكل ا ىل مزنلها ا 

 0عىل ذكل 

لأبق    يف لك حال ليس دلي أأي سبب  -

 0هنا 

وملا ال؟ أأعتقدت أأنك احببت هذا   -

 0املزنل 

نه مزنل رائع  - ال ميكنين أأن  لكن   0حصيح ا 



ن هذا املزنل متلكه تكل   أأبق  هنا , ا 

 00املرأأة 

 امرأأة؟  أأية  -

 0الس ينيورا اكرلوات ديل بونيت   -

 الك هذا املزنل مليك لقد اشرتيته  -

 0امس 

 : قالت دايان وقد فوجئت 

 اشرتيته ؟  -

 :السخرية أأجاهبا بنربة فهيا بعض 

مل أأكن   نعم اكن قراري رسيعا لأين  -

 0وحدي همامت بذكل 

البيت س تحافظ عىل   واظن أأنك مع  -



 0املرأأة والأوالد 

قالت هذه العبارة برسعة ووجدت نفسها  

ذراعي جايسون اذلي اكن يشد علهيا   بي 

راحت    0وعندما فهمت ما يقصد  0بقوة 

  0التخلص من قبضته   تتخبط حماوةل 

 :لكنه اكن ميسكها بشدة وراح يقول 

 قلت كل مرة أأين ال أأحب رضب  -

  0لكنك اليوم ختطيت احلدود النساء  

 000أأرجوك اان اسفه    0ال اي جايسون  -

رضهبا لطمة قوية عىل مؤخرهتا براحة   لكنه 

 0كفة وتبعها بأأخرى  

ال جتهش   واكنت تشد عىل اس ناهنا يك 



 0ابلباكء 

مسعت    0أأفرج عهنا وسقطت أأرضا 

 وجفأأة شعرت   0جايسون يهنض ويبتعد  

نه ربا يذهب ويرتكها بصورة هنائية    0ا 

  0فهنضت لتوها لكنه اكن مازال بقرهبا  

فنجان الشاي شعرت دايان   يرتشف من 

  0جفأأة برغبة يف الهرب من هذا املزنل 

فعهل الآن هبا ال   فقط لتربهن هل أأن ما 

ميكهنا أأن تقبهل لكن يف أأعامقها عرفت أأهنا  

 0 لن تقوم هبذه اخلطوة 

  0لقد اس تحقت هذه الرضبة أأنه عىل حق 

دت نفسها أأهنا لن  لقد ختطت احلدود ووع 



لقد    0من الآن فصاعدا بغريهتا  تزجعه 

 0أأخذت درسا قاس يا الآن 

قناعه بأأن  غريهتا   لكن كيف تس تطيع ا 

 ليست سوى دليل حهبا هل ؟ 

 :قالت هل خبجل 

 0جايسون   اان اسفه حقا اي 00اان   -

 :اجاهبا بعنف

 0س بق ورددت هذا الالكم  -

ين احبك  -  00كثرياو  لك ما قلته هو ا 

 :ائال قاطعها ق 

  0دليك طرقا غريبه لتعربي عن حبك  -

ين أأريد أأن أأتزوج   من بضعة أأايم  اهتمتين ا 



ين   من روزا غييارمو واليوم تعتقدين ا 

تعتقدينين انين دون   ماذا   0احب اكرلوات 

 جوان مثل لويس غييارمو ؟ 

 ضع نفسك ماكين ترتكين يف بونو من  -

ىل أأين أأنت ذاهب   آيل ا  دون أأن تقول أ

ذا كنت سأأراك ,    ومن دون أأن أأعرف  ا 

طرحت عليك الطالق كل   خاصة بعد أأن 

  0تمتكن من الزواج من جديد 

أأن   اكن عليك   0اكن عليك أأن تثق يب   -

ليك   0تعريف ا ين سأأعود ا 

لكن كيف ؟ مل تقدم يل اية برهان   -

 0عائد  لأصدق أأنك 



 : أأجاهبا متعجبا 

اي برهان ؟ لكن هل نسيت تكل   -

يف الفندق؟  أأمضيناها   الليةل العاصفة اليت 

 أأال يكفي هذا ادلليل ؟ 

ذ أأطلقتين  -  لكنك سأألتين ماذا أأفعل ا 

 !0للزتوج من روزا  

ذا  -   00نعم سأألتك ماذا سوف تفعلي ا 

مل    0شعورك  اردت فقط أأن أأعرف حقيقة 

ذا   جتاوبيين أأنت ايضا عندما سأألتك ما ا 

 كنت تريدين الطالق مين ليك تزتويج 

ذا  ملا   0كنت تهتربي من اجلواب    0بول  

  قلت يل أأنك توافقي عىل الطالق ؟ 



 :قائةل  مهست 

لأين لأين احبك وكنت أأعتقد أأن ذكل   -

ما كنت تريده وأأان أأحب أأن تكون  

 0لتفعل ما تريد  سعيدا 

اي لها من فكرة محقاء ! حسن حظي   -

 ! اين مل اصدقك عىل الفور 

يف لك حال عرفت يف تكل الليةل العاصفة  

نك ما زلت    0لك يشء   وفهمت ا 

 0 بينين حت 

 : قالت دايان بأأمحرار 

 0هذا أأمر غري عادل   -

واريدك   ال عداةل يف احلب اين احبك  -



أأن تصبحي أأما لأوالدي أأنت ابذلات وال  

 00لكن ما بك  00أأحد سواك  

تبيك بصمت ويف الوقت   راحت دايان 

نفسه اكنت تبتسم يف سعادة مث قالت  

 : بصوت مرجتف 

 0ذكل حىت الآن   مل تقل يل  -

 قل كل ماذا ؟ مل أأ  -

 0انك حتبين   -

وجنتهيا ليجفف   اقرتب مهنا وداعب 

 : دموعها 

هنا لكمة    00ال شك أأنين مل أأقل ذكل  - ا 

  0غري ماكهنا  كثريا ما تس تعمل يف 



الكثريون لفظوها من دون أأن يقصدوا  

 أأي يشء يذكر! أأما أأان فقد قدمت كل 

الرباهي العديدة وأأنت مل تالحظي اي  

 ؟ 0مهنا 

 0عدة لسامعك الك لكين مس ت -

لقد تزوجتك مث كنت اعود ا ىل   أأوال  -

وهذا اكن يأأخذ    0املزنل غالبا ما امكن  

  0يف اجملال املهين   مين هجدا كبريا 

وابلنس بة ا ىل رجل مثيل اذلي ما احب  

أأنين كنت   يوما امرأأة سواك اكن يعين 

 0أأحبك 

ين بدأأت أأفهمك عندما   - هل تعرف ا 



 جاءت اونيس لتقول يل أأنك رجل 

 000وق 

 : قال يف نربة اس هتزاء 

قالت لك هذا لأين خرجت معها مرة   -

 0لكن أأنت صدقت الكهما  0أأو مرتي  

لكن اي جايسون مل أأكن أأعرف شيئا   -

  0جسدية حبته   عالقاتنا اكنت   0عنك  

لقد توصلت    00أأرجوك حاول أأن تفهمين  

الطريقة   اىل الاعتقاد أأنك تزوجتين لأنه 

عىل    الوحيدة اليت ميكنك أأن حتصل مين 

 0لك ما كنت تريده  

اس تعجلت الأمور ابلزواج   ال شك أأنين  -



  0كنت خائفا أأن تفضيل بول عيل    0

نه عندما  أأضع يف   كنت متأأكدا من ا 

ا صبعك حمبس الزواج وعندما أأحلف  

نين سأأظل احبك مدى   أأمام الشهود ا 

 0ستبقي يل حىت املوت   بذكل   0احلياة 

 : قالت هل وادلموع تهنمر من عينهيا 

هيوسنت يف ذكل اليوم   لو مل تذهب ا ىل  -

لاكن تس ىن لنا أأن نتحدث عن لك هذه  

 0الأمور 

كنت مازلت حتت تأأثري   ربا لكن ربا  -

انيس عىل لك حال كنت مضطرا ا ىل  

 بسبب معيل   0اذلهاب ا ىل هيوسنت  



آمل أأن هتدأأ الأمور وأأن جيعلنا   كنت أ

وحينئذ    0الوقت أأكرث وعيا للأمور  

جعلنا غري    اذلي  فهمت أأن السبب 

متفقي أأننا مل منيض معا الوقت الاكيف  

مث   ومن   0لنفهم بعضنا البعض الآخر 

وكنت    0بدأأت أأحبث عن مزنل أأشرتيه  

أأنوي بعدما أأجد ذكل املزنل أأن أأكتب  

أأنت    0منك اللحاق يب   كل وأأطلب 

 0تعرفي ملاذا مل أأكتب كل 

 لكن عندما سأألتك عن الأمر عندما  -

نك كنت تبحث  كنا يف بونو مل تقل يل أأ 

 0عن مزنل يل  



كنت   كام   0كنت أأحاول أأن أأنىس ذكل   -

لو مل حيدث يل    0أأحاول أأن أأنساك انت  

ولو مل أأشعر بضعف    0هذا احلادث الألمي  

ربا مل تؤملين رسالتك تكل هبذا الشلك   0

  0لقد وصلت يف أأكره أألأوقات   0القوي 

السبب مل أأحدث ماراي او روزا   ولهذا 

 أأن احدث أأحدا  مل أأكن أأرغب يف   0عنك  

 0عنك  

 : دايان بتواضع  قالت 

اكن عيل ان اعرف ان    0اهنا غلطيت   -

دامئا قلقة   لكن كنت   0رساليت س تعذبك  

  0عليك لو كنت اعرف ماكن وجودك  



كنت جئت  0ملا انتظرت ان تكتب يل  

لأين    0ان اطلب موافقتك   من دون 

آه اي    0كنت حباجة ماسة لأن اكون معك   أ

 0اليك كثريا   كنت اش تاق   0جايسون  

احاطها بذراعيه واس ندت رأأسها عىل  

 واكنت   0كتفه العريضة وراحت تبيك  

 0دموعها تتساقط عىل مقيص جايسون 

 : قال لها بصوت مشجع 

هذه الأمور التافهة   والآن انهتينا من لك  -

حنن معا من جديد عندما رأأيتك يف    0

شئ   عرفت ان لك   0كيتو يوم وصوكل  

 0بدأأ من جديد 



 ماذا ؟  -

 0لقد وقعت يف غرامك مرة اثنية   -

 : من خالل دموعها  قالت هل مازحة 

 0يف ذكل اليوم    0كنت قاس يا معي   -

لدلفاع عن   مل يكن ذكل سوى ردة فعل  -

كنت اخاف ان تؤذينين من    0النفس  

 ايهتا   0والآن قويل يل ايدايان    0جديد  

ملاذا كنت قاس ية معي    0الأنسانة الرائعة 

 ؟ 

فقط ال غري انه    0لأين كنت اغار   -

من الصعب التخلص منه وخاصة   شعور 

 0اين كنت جسينته  



 : قال جايسون معرتفا 

لقد عرفت معىن الغرية   0 واان كذكل  -

وخاصة عندما علمت انك ذهبت اىل  

بعض   مزرعة لويس غييارمو لمتضية

الوقت ومن حظه انه مل يرين والا اكنت  

آخر   0الأش ياء اخذت جمرى أ

التصور ان رجال يف معر   كيف امكنك  -

وادلي ميكنه ان يعجبين او يغريين؟  

 ! الشك انك امحق 

 : وهو يضحك  أأجاهبا 

ن يل   - وأأنت امرأأة محقاء اذ تصورت ا 



 عش يقة يف ابريس فقط لأين ذهبت من 

 0دون أأن أأقول كل شيئا عن هذه الرحةل 

ن جيذبين رجل مثل لويس   - كيف ميكن ا 

 0زوجتك   غييارمو واان 

تصورت أأين أأرغب    وأأنت؟ كيف  -

وأأان زوجك    0ابلزواج من روزا او اكرلوات  

 0فعال امرأأة غيورة   أأنت 

 ايزجعك ان تراين غيوره ا ىل هذا احلد؟  -

  0لأين بدأأت أأعرفك   0الك ليس الآن  -

نسانية   ن ذكل جيعكل أأكرث ا  لقد    0ا 

نسانه مثالية   ولكن الآن   0اعتقدت أأنك ا 

نك انت أأيضا ختطئي رصت   وقد عرفت ا 



 0أأكرث   أأحبك 

وشعرت دايان بسعادة   احنىن جفأأة وعانقها 

 0المثيل لها وزال التوتر من داخلها 

 : سأألها 

العيش معي هنا يف كيتو ؟   هل تقبلي  -

 هل تريدين اجناب أأطفال ؟ 

 : قالت داين مازحة 

تعذبت من اجل ان جتد لنا مزنال ,   لقد  -

يف لك حال    0ومن الصعب عيل الرفض  

يف أأي    0ك  اكون مع  اين افضل ان   0

بدال من البقاء يف لندن    0ماكن من العامل  

اضطررت اىل ان   من دونك , حىت لو   0



 0تصفعين وترضبين  

هل اوجعتك رضبيت اي حبيبيت ؟   -

 ! دعيين ارى 

 : مهست دايان بأأذنيه 

آملتين   - لكن يف اماكنك ان    0لقد أ

 0ذكل   اذا اردت   0تعاجلين  

 كيف ؟  -

حتبين  بأأن تربهن يل اي جايسون انك   -

 0الآن  

بأأن تثقي يب اذا اضطررت   هل تعدينين  -

ىل أأن تغيب عنك  أأو ان ارحل    0أأحياان ا 

ذا تأأخرت   0برسعة  أأكرث مما كنت   أأو ا 



 ؟ 0أأتوقع 

ين أأعدك بذكل لقد فهمت الآن   - نعم ا 

 0لك شئ  

جيب    0فهمت اش ياء كثرية  واان كذكل  -

ن أأبذل هجدي حىت اتذكرك واترك   عيل ا 

  0الرحيل جفأأة  اضطررت ا ىل رساةل لكام  

وما عليك سوى أأن تشرتي مكية ال بأأس  

وتضعي   هبا من الأقالم وادلفاتر الصغرية

 00واحدة مهنا يف لك غرفة و 

لكن هذه املرة اكنت دايان يه اليت جذبته  

 : وعانقته مطوال مث قالت هل  حنوها 

آة حكمية وعاقةل  -  0ماراي امرأ



 ملاذا؟  -

ن أأمجل يشء  قالت يل ذات يوم ا   لأهنا  -

ولقد    0يف اخلصام هو عندما نتصال 

ومن دون   0 عشت هذه التجربة الآن 

 وأأنت؟   0شك أأين اتفق معها عىل هذا 

 : قال جايسون ضاحاك 

  15من الأفضل أأال ننتظر   ابلطبع لكن  -

هل توافقي عىل    0شهرا يك نتصال 

 ذكل؟ 

اي جايسون اليوم   اين احبك   0اجل   -

 0وغدا واىل الأبد  

كي ما تقولينه هل تلزتمي  هل تدر  -



 ؟ 0وبصورة هنائية  لكيا 

أأنت تصدقين أأليس    0نعم اي جايسون   -

 0تصدقين  أأرجوك قل يل أأنك   0كذكل 

ين اصدقك لأين أأان أأيضا سأأحبك   - ا 

ىل الأبد   0دامئا  مدة   لقد عش نا يف حجمي   0ا 

شهرا لكننا خرجنا من هذا اجلحمي    15

 0منترصين 

 : واضافت دايان تقول 

هيا بنا نعمل    0انهتى  لك يشء  الآن   نعم  -

ين لن أأسافر معه   أأيب ابلأمر ونقول هل ا 

 0 غدا 

 :أأجاهبا ضاحاك 



ال داعي ذلكل فقد أأخربته بعد ظهر   -

آيت ا ىل هنا   0 اليوم قبل ان أ

 هل كنت متأأكدا من النتاجئ؟  -

نه    0مل أأكن متأأكدا الا من يش واحد   - ا 

ان تؤذيين قدر اال ماكن وهمام   يف وسعك 

قررت أأال أأدعك تتخلي عن    اكن الأمر 

وهذه الفرصة لنا لن   0كونك زوجة يل  

هل تفهمي جيدا    0امسح كل هبا بعد الآن 

 !ذكل  حاويل الا تنسي 

عانقها جايسون من جديد وفهمت أأن  

السعادة تغمرها من جديد ولن تفارقها  

 .   احلياة  مدى 



لتحميل مزيد من الرواايت احلرصية  

 زوروا موقع مكتبة رواية  

www.riwaya.ga 
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