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جيب أن نرفق ابألشياء الرقيقة اهلّشة  
ألهنا سهلة اإلنكسار ، هذه القاعدة 
الصحيحة إنسانيا غري متبوعة دائما  
، فاجلمال الطاغي غالبا ما يدعو اىل  
اخلدش والتجريح ، ولكنه ال يعرف  
إال أنه يتمرد إذا وجد نفسه يف غابة  
 من املخالب...أالان اجلميلة حتاصر  



تدفعها بشكل   يف كل مرة ، ظروفها 
أعمى اىل ذراعي املصيدة اليت 

تنتظرها ، املرة األوىل جنت بشكل  
قدري ولكنها يف املرة الثانية أدركت 
أن القدر نفض يديه من قصة حياهتا 

وعليها أن تواجه وضعها املعقد ،  
بكل ما أوتيت من دراية .... وأنوثة  
، عليها أن تواجه كونون مافيليس ، 



ها ألسبابه اخلاصة  اليوانين الذي أراد
وإستعمل لذلك نفس الطرق اليت  
يستعملها صياد متمرس للوصول  

 اىل فريسته..... 
 

 الفصل األول 
 لتحميل مزيد من الرواايت احلصرية 

 زوروا مكتبة رواية 



 www.riwaya.ga 
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بسبب الصدمات املتتالية اليت  
 جعلتها تشك يف الزواج  

 
وترفض كونون مافيليس وحبه  

الصادق ، وتتمىن أن تعرف اآلن ،  
 ماذا فعلت به األايم؟

http://www.riwaya.ga/


 " هل تقبلني الزواج مين؟". 
كان ماكس هو الذي يسال ، ومن  
غري ان تدري ، تراءى آلالان ذلك  

، ذو القوام الطويل  اليوانين اجلميل 
الرشيق ، الذي مضت مثاين سنوات  
منذ صدته هنائيا ، وخرج من حياهتا 

 اىل األبد.



ومع ذلك فهي ال زالت تستعيد 
صورته ، كان امسر اللون مهيبا ، هبي 

 الطلعة ، تبدو  
 

على وجهه عالمات الصدق والقوة  
، مل تعبث بفتنته جتاعيد اهلموم ، وال 

 مرارة اخليبة 
 



 شل.والف 
أما عيناه الرماديتان فقد كانتا 

داكنتني متيالن اىل السواد ، اثقبتني 
 يشع منهما الذكاء  

 
، يبدو الصدق يف أعماقهما ،  

 والثبات يف نظراهتما.



فكه كان مشدودا قواي ، ولكن كثريا  
ما يرتاخى عندما يرسل الضحكات 

 املرحة ، 
 

كما أن وجهه كان يبدو فيه اللني  
والرقة دائما ، خصوصا عندما 

 كانت تداعب 
 



 اإلبتسامة شفتيه.
   

إنه امجل من شاهدت يف حياهتا ، مل  
تره فتاة إال ومتنت الزواج منه ، هذا  

 ما مل تستطع  
 



تنكره ، ولكنها مع ذلك  أالان أن 
رفضته ، رفضته ال ألي سبب ، إال  

 ملوقف إختذته  
 

هي ضد الزواج ، بسبب فشل زواج  
أختيها ، فأختاها فتااتن مجيلتان  

 فاتنتان ، 
 



تزوجت كل منهما زواجا موفقا ، 
 كما كان يبدو يف حينه. 

فقد تزوجت أختها سايل من  
شخصية مرموقة ، رجل ذي لقب  

 غىن ، أما  رفيع ، كثري ال
 

أختها الثانية ماجي فقد كان زوجها  
 خمرجا سينمائيا واسع الثراء أيضا.



وكانت والدهتا السيدة ولتوورث ، 
تقول هلا ، ) أمتىن لك زجية جيدة  

 مثل اختيك ،  
 

 وعندئذ أكون اسعد ام يف العامل(. 
ولكن على غري ما كانت تتوقع  

الوالدة وألسفها الشديد فإن زواج  
 ي ابء  إبنتها ماج



 
ابلفشل ، فقد احب الزوج إمرأة 
أخرى ، مقتنعا ان املال ميكن أن 

 يعوض عن اخليانة  
 

الزوجية ، فاعطاها منزال ودخال اثبتا 
 تعيش منه مدى احلياة. 



وملا كانت ماجي حتب هذا الزوج  
اخلائن ، فقد أصيبت عند معرفتها 

 هبذه الكارثة  
 

آبالم مربحة ، أدت اىل إصابتها  
إبهنيار عصيب الزمها أكثر من  

 سنتني. 



أما األخت الثانية سايل ، فبعد 
زواجها خبمسة شهور ، إكتشفت 

 أن ال توافق بني  
 

طباعهما ، وأتكدت اهنما ال ميكن 
ان ينجحا يف حياهتما معا ، ولذا مت  

 اإلنفصال بينهما 
 



 برضى الطرفني. 
وملا عرفت آالان بفشل زواج أختها  

 قالت ألمها:سايل أيضا ، 
" لن اتزوج اي أمي وسأبقى عزابء، 
فاي معىن يف أن يقيم املرء عالقة 

 ليس هلا من احلظ  
 



أن تدوم إال مؤقتا ؟ ال ، لن أفعل  
 ذلك".

" على أية حال ، فكلتامها أثريتا  
ابلزواج ، ولن تضطرا اىل العودة اىل  

 العمل اثنية ".
مل تعلق آالان على كالم أمها ، ولكن  

الزواج يف رأيها وسيلة   مل يكن
 لإلرتزاق ، فهي  



 
من هذه الناحية حتظى بوضع جيد  
كسكرترية السيد ماكس نيوالند ،  

 رجل األعمال  
 

 الناجح البارز الثري.



كانت أعماله الواسعة حتتم عليه  
التنقل خاصة يف أورواب ، والشرق  

 األوسط ، وآالان 
 

ترافقه دائما ، ففي ذات يوم املح  
ل إمكانية زواجها  هلا ماكس حو 

 وتركها العمل معه ، 
 



ولكنها أخربته أبهنا مقتنعة حبياهتا وال  
 تفكر ابلزواج مطلقا.

وماكس هذا كان يعيش منطا من  
احلياة مليئا ابحليوية والنشاط ، فقد  

 كانت له  
 



عالقات متتالية مع فتيات فاتنات ، 
أولئك الاليت يصادف ان يلتقي هبن 

 حبكم عمله،  
 

 رحالته.  أو أثناء
وآالان بوصفها سكرتريته اخلاصة  

كانت مطلعة على مجيع تصرفاته ،  
 وكان عليها ان  



 
تكذب يف كثري من األحيان ، لتحرر 

رئيسها من مواعيد ندم على  
 حتديدها ، كما أهنا 

 
إعتادت على رئيسها وأساليبه ، 

 فكالمها يفهم االخر جيدا. 



ومل ينس ماكس ان يدعو آالان  
نفسها يف عديد من املرات ، اىل  

 حفالت رقص ، أو  
 

فنادق فخمة لتناول طعام العشاء ،  
 حىت أنه قال مرة لصديق له: 



" إن كنت ساجتاهل آالان ، وأحتفظ 
هبا للعمل فقط ، فإهنا سترتكين بال 

 شك ، وال 
 

أكتمك فأان ال أستطيع أن أقوم  
واحلقيقة ال   ابعمايل من دوهنا ،

 ميكن ألية سكرترية أن 
 



حتل حملها أو تصل اىل مستواها يف  
الكفاءة والفعالية ،والرباعة  

 والذوق".
ذات مرة ، كان ماكس يف اليوانن  

لشراء بعض األراضي واملمتلكات ، 
 ترافقه  

 



سكرتريته اجلميلة ، وهي بعد يف 
الثامنة عشرة من العمر حيث إلتقت 

 بذاك الشاب  
 

املهيب كونون مافيليس ،   اجلميل
إبن ووريث املليونري مصّدر الفواكه  

 وزيت الزيتون  
 



، كونون وهو يف اخلامسة والعشرين  
، اعجب آبالان وأحبها حبا عظيما ،  

 ومل يتوان  
 

 عن طلب الزواج منها.
ال شك أن آالان أخذت جبماله 
وراقت هلا خصاله ، ولوال زواج  

 أختيها الفاشل ،  



 
يطر عليها ، وجعلها  الوهم الذي س

تشك يف مجيع حاالت الزواج ،  
 والقرار الذي  

 
إختذته ابن تبقى عزابء ، لكانت  
قبلت عرضه بال تردد ، ولكنها  

 رفضت طلب كونون 



 
 وصّدته حبزم.

قابل عذرها بكثري من الغضب  
املليء ابلشك وعدم التصديق  

 ،عندما قالت أهنا ال تريد  
 



أن ختوض جمازفة بدورها ، وقد رأت  
ما حل ابختيها وزواجهما الذي  

 حتطم. 
فقال منفجرا ،وهو حيملق هبا 

 غاضبا: 
" أنت تعنني أن رفضك هذا فقط  

 بسبب فشلهما؟". 
 أجابت :



 " نعم كونون ، هذا ما أعنيه
 ابلضبط". 

وأخذ كونون حياول جاهدا إقناعها  
 قائال :

" إنين أحبك آالان ، وأان أشعر أبنك  
ستحبينين أيضا ، زواجنا سيكون 

 موفقا ، وافقي  
 



على طليب ، وسأجتاوزهذا الرفض ، 
سأعاملك بكل احلب واللطف  

 والرقة كما حتب 
 

الفتيات اإلنكليزايت ، دعينا نتزوج  
جزيرة  وأذهب بك اىل جزيريت ،

 رائعة اجلمال ، 
 



خالبة املناظر ، جزيريت هي اجلنة 
بعينها ، هناك النخيل واألزهار ،  

 واجلبال ، والبحر  
 

األزرق الناعم ، هناك بييت ، فيلال 
ليس هناك ما يضاهيها روعة  

 ومجاال". 



توقف حلظة مث أضاف إببتسامة  
 مشجعة:

" دعيين أجعلك سيدة تلك الفيلال  
، ارجوك اي آالان ، أان اطلب منك 

 برجاء أن تقبلي 
 

 الزواج مين".



ولكن آالان بقيت قاسية القلب ال 
 تلني. 

مل حتفظ إسم اجلزيرة، وكثريا ما 
كانت تعجب إن كان كونون يعين  

 ابلفعل ما وصف  
 



به جزيرته ، أم أهنا كباقي اجلزر  
ألق كاألحجار العديدة املنثورة تت

 الكرمية فوق مياه حبر  
 

 إجية الزرقاء؟ 
كم كانت تتمىن ان تعرف ، كيف 
اصبح كونون اآلن ، وما فعلت به  

 السنون ؟ هل  



 
تزوج؟ هل كّون أسرة؟ وإن كانت يف 

نفسها تظن انه قد تزوج ، فهو  
 شاب تتهافت 

 
عليه الفتيات ، ابإلضافة اىل أنه  

ورث أابه بعد وفاته ، وأصبح واحدا  
 من أغىن أغنياء 



 
اليوانن ، هذا ما علمته من ماكس 

الذي كان يعرف حكايتها مع  
 كونون. 

 " االان.....". 
قطع صوت ماكس املنخفض  

واضح على آالان أتمالهتا فرفعت ال
 اليه نظراهتا مبتسمة ، 



 
 واتبع:

" لقد سألتك اهم سؤال يف حيايت ، 
 آالان ، هل تقبلني الزواج مين؟".

هزت رأسها وهي ال تزال تبتسم له 
 إبتسامة حلوة عذبة ، وقالت :



" أأتزوج من مغازل مثلك؟ عليك  
أال تبحث يف امر الزواج مطلقا ،  

 ن  فمثلك لن يكو 
 

 زوجا خملصا ابدا".
" حقا يل عالقايت العاطفية الكثرية 

كما تعلمني ، ولكنين اآلن اصبحت  
 يف السابعة  



 
والثالثني ، ومستعدا لإلستقرار ،  

وإجناب عدد من األطفال ، وأنت ، 
 آالان ، اصبحت  

 
يف السادسة والعشرين ، وآن 

الوقت الذي فيه تستقرين ،وتكّونني  
 أسرة". 



رأيي من انحية " انت تعرف 
 الزواج".

" اي أهلي ، أال زلت تتشبثني برايك  
، بسبب فشل زواج اختيك؟ دعينا  

 االن من  
 



قصتهما ، ولنبحث يف أمر أنفسنا ،  
وال جيب أن ندع أخطاء االخرين  

 تنعكس على 
 

 حياتنا". 
" اان ال أستطيع ان أتزوج ، ماكس 

، أرجوك ، إنس أنك سالتين ذلك ،  
 دع صداقتنا 



 
املتينة اليت دامت ما يقرب من  
السنوات التسع ، على ما هي 

 عليه". 
" كان هناك فاصل يف هذه الفرتة ، 
وإن كنت اكره ان أذّكرك به ، ذاك  

 الفاصل هي  
 



 فرتة زواجك". 
 " كفى ! ". 

صرخت آالان وقد صعد الدم اىل  
 وجنتيها ، واتبعت: 

" إنه لقبيح منك أن تذّكرين بذلك  
 ."! 



كالم تستعيد بعض  وتوقفت عن ال
املشاهد من حياهتا مع ذاك البغيض 

 ، هوارد  
 

 بيومنت ، مث أضافت: 
"كانت جمرد فرتة قصرية حررتين 

 منها رمحة القدر".
 " حترر سريع وحمظوظ ". 



وغرق ماكس يف خضم افكاره ،  
وعيناه الزرقاوان عالقتان آبالان ،  

 فالحظ محرة 
 

خديها اليت كانت كافية لتزيد من  
سمات وجهها ، إرتفاع  مجال ق

 خديها ، غمازة 
 



ذقنها ، نعومة عنقها ، عيناها  
الزرقاوان الواسعتان ... كل ما فيها 

 يف منتهى الروعة. 
 وبعد فرتة قصرية عاد اىل الكالم: 

" إهنا اربعة شهور فقط ، نعم لقد  
 كان احلظ حليفك ، آالان". 



كاان يف قاعةاإلنتظار يف فندق 
سافوي ، ينتظران عميال أيمل 

 ماكس ان يبيعه فيلال يف 
 

مالطة ، فحدقت آالان يف وجهه 
وقد مألت املرارة والكآبة عينيها 

 اجلميلتني ، وهي 
 



 تقول:
" هل تظن ذلك يبدو أنك نسيت  
سبب زواجي ، نسيت أنين أجربت  

 على ذلك  
 

لضمري الزواج من ذلك الرجل فاقد ا
 ، اجملرد من املبادىء األخالقية. 

 قطب ماكس ما بني حاجبيه وقال: 



" أظن أنين نذل ، يف نبش هذه 
القصة االن ، أو يف أي وقت آخر 

 ، ولكنين اردت  
 

فقط أن أذّكرك ، أنك تزوجت من  
 قبل...". 

 قاطعته آالان غاضبة:
 " هل تظن أنين حباجة اىل تذكري؟". 



توقفت عن الكالم وقد متثلت  
صورة كونون أمام عينيها ، عندما  

 رفضت طلبه  
 

الصادق املتحمس ، ال شك أن 
األقدار كانت تقف ضدها وتركتها  

 تتمسك بقرارها ، 
 



أن تبقى وحيدة ، مث تساءلت يف  
نفسها ، ترى هل عرف كونون أهنا  

 تزوجت أخريا؟ 
متلكها شيء من اخلوف وهي تتخيل 

إذا عرف ذلك ، كما   غضبه وهياجه
 إرجتفت 

 



لتصورها إدانته املروعة هلا ، واليت  
تستحق يف نظره ، احلكم عليها 

 ابملوت. 
الزواج ! اي هلا من سخرية ، من  

البداية حىت النهاية ، سبب رهيب  
 هو الذي إضطرها  

 



ان تقبل مبا عاهدت نفسها أن  
ترفضه مدى حياهتا ، ولكن القدر  

 حيكم على املرء 
 

  مبا ال يطيق.أحياان
نعم لقد تزوجت آالان ، تزوجت 

ألنه مل يكن أمامها إال أن تفعل ذلك  
 ، من أجل أخيها  



 
 التوام.

حدث مرة ان أخاها كان يف عطلة 
جامعية ، فعمل مع هوارد بيومونت 

 التاجر واملمول  
 



املشبوه ، وسوس له الشيطان ،  
فإختلس مبلغا من املال ، وإكتشف 

 هوارد األمر ،  
 
 صمم أن يقدمه للقضاء.و 

جاء داريل األخ اىل اخته ابلدموع ، 
وعلى الفور ، صممت آالان ان  

 تقابل هذا  



 
 املدعوهوارد بيومونت. 

كان هوارد رجال بدينا ، ذا مسعة  
معروفة مع النساء ، سرعان ما 

 عرفتها آالان ، مرتهل 
 



اجلسم ، له أنف منتفخ ، وشفتان 
غليظتان نتنطقان ابلشر ، وعينان 

 ضيقتان مليئتان  
 

 ابخلبث. 
راته شخصا مثريا لإلمشئزاز ، اكثر  
من أي خملوق على وجه األرض ، 

 وابلتأكيد مقابل 



 
لب من آالان  طلبها ، ط

 الزواج...... 
تطلعت آالان حنو ماكس ، ورأت 
تطلعاته املتسائلة ، اليت جتاهلتها  

 وهي تتذكر مقابلتها 
 

 األوىل مع هوارد بيومونت.



كم عانت آالان من املرارة وأحرتاق  
القلب ، واخلوف املريع قبل أن تقرر  

 قبوهلا 
 

النهائي لطلبه ، وكانت صحة 
ا يف تعجيل والدهتا املتدهورة سبب
 إختاذها ذاك القرار ، 

 



فقد كانت تعاين مرضا يف القلب ، 
ميكن ان يقضي عليها إذا تعرضت  

 لصدمة ، 
 

وعرف هوارد ذلك وراح يهدد آالان 
ابلذهاب اىل امها وإخبارها بقضية 

 أخيها.



اخربها هوارد أن عقوبة أخيها  
السجن ملدة مخس سنوات على 

 األقل فهو قد زّور أكثر 
 

سع شيكات ، ابإلضافة اىل انه  من ت
إختلس من خزنته األلوف من  

 اجلنيهات ، خسرها  
 



مجيعها يف مضارابت هوجاء ، وال 
شك أن هذه الرواية ستقضي على  

 الوالدة.
آالان كانت تشك يف هذه األلوف  

اليت يقول أهنا سرقت من اخلزنة اليت  
 ميلكها ، 

 



فأخوها إعرتف أنه حقيقة أخذ قليال 
 ال يعرف مقداره .من املال 

على أية حال فاألمر مل يعد ذا أمهية  
كبرية ، فآالان حتت ذاك التهديد  

 وافقت على 
 



الزواج منه ، ووالدهتا فرحت كثريا 
لذاك اخلرب ، ألن إبنتها الثالثة 

 تزوجت من رجل  
 

 غين أيضا.
جاءت ليلة الزفاف بكثري من  

السرعة وشعور مقيت من اإلمشئزاز  
 ، ليلة أقسى من  



 
املوت ، صعدت اىل غرفة النوم ،  

حيث قادهتا اخلادمة ، وهناك 
 جلست تنتظر بكامل 

 
 ثياهبا. 



كان الوقت بعد منتصف الليل ، 
عندما مسعت وقع خطواته الثقيلة  

 على الدرج ،  
 

ا ، فوقف قلبها ساكنا بني جنبيه
ابردة كالثلج ، ترجتف من شدة ما 

 إعرتاها من خوف 
 



 ورعب. 
حلظات ، مسعت بعدها صوت جسم  

ثقيل يتدحرج كصوت الرعد من  
 البعيد خالل 

 
املنب الضخم الواسع وكان هوارد قد 

 سقط ، وإرمتى عند أسفل الدرج. 



وبعد أسبوعني من ذاك احلادث ،  
خرج هوارد من املستشفى ، أقل 

 ن عليه  بدانة مما كا
 

، وقد وضع الضرر الذي حلق به  
من جراء تلك اإلصابة ، حدا حلياته  

 املليئة ابلعشق 
 



 واهليام واىل األبد.
ولو كان ذلك بعيدا عن الروح  

اإلنسانية ، إال أن آالان أحست اهنا 
 تريد أن جتثو على 

 
ركبتيها ، وتشكر هللا الذي خلصها  

منه ، ان تكون ااننية ، قاسية 
 فهذا مل   القلب ،



 
يكن يزعجها ابدا ، فهو الذي  
فرض عليها هذا الزواج عنوة ، 

 وابلتهديد ، حيث مل 
 

يكن إبستطاعتها مطلقا أن متنحه  
 ولو شيئا قليال من احلنان. 

 لقد كان يهددها بقسوة وهو يقول:



" ال تظين انه إبمكانك أن ترتكيين ،  
فإن فعلت فسوف يعود أخوك  

 مباشرة اىل  
 

 القضاء".
وكانت تنظر اليه إبزدراء ، ولكن  

 إبذعان وهي جتيب بربود:
 " لن أتركك ، فال ختشى ذلك".



كانت أمواله أكثر من أن حتصى 
،حىت أن مساعديه كانوا يرهبون  

 التفكري فيها ، ولكن 
 

هور من يوم الزفاف  بعد اربعة من ش
، يوم تويف هوارد ، ترك يف وصيته 

 مجيع ثروته  
 



 للمؤسسات اخلريية. 
حيق الالان ان تطعن يف الوصية ،  
ولكنها مل تفعل ، ومل أتبه لذلك ،  

 وكانت فرحتها  
 

غنية عن الوصف ، وكذلك شكرها  
للقدر الذي سبق وقسا عليها مث  

 عاد وحررها مما  



 
نت ترغب أوقعها فيه ، وكل ما كا

وتتمىن ، هو أن تنزع ذاك الفاصل  
 البغيض من  

 
 حياهتا وتعود اىل حيث كانت.



كان ماكس سعيدا جدا بعودهتا ، 
ولكن بشكل طبيعي كان أول ما  

 سأهلا هو الثروة 
 

 اليت كان جيب أن تكون من نصيبها.
" مل يرتك يل شيئا ، اي ماكس ، وما 

كنت أريده أن يفعل ، وكل ما  
 هو أن   أبتغيه اآلن



 
تعيدين اىل وظيفيت ، وعندها أكون 

 سعيدة جدا". 
 

يف ذاك الوقت آالان وماكس مل 
يكوان أكثر من رئيس ومرؤوس ، ومل  

 ميض على عملها 
 



معه أكثر من سنة يوم مت زواجها ،  
على أية حال فقد برهنت تلك  

 العالقة أهنا قاعدة 
 

متينة لبدء تلك الصداقة اليت  
إستمرت حىت تلك الساعة اليت كان  

 ماكس يطلب فيها 
 



 الزواج من آالان.
كان ماكس قد تعب من حياة اللهو  

واملرح واتق اىل حياة األستقرار ، 
 ولذا جاء  

 
الان الزواج مما أاثر  يعرض على آ

دهشتها ، ولكن رفضها ذاك ال  
 ميت بصلة اىل  



 
زواجها السابق ، فهو مل يكن من  

إختيارها ، ومل يكن احلب هو الدافع  
 اليه ، وال من  

 
أي من الطرفني ، وإصرارها على  

البقاء عزابء ، بقي متعلقا مبا حصل 
 ألختيها ، ولن 



 
يستطيع أي رجل ان يبعدها عن  

 اليت إختارهتا لنفسها.... الطريق 
اخذ ماكس يعتذر ألقحامه موضوع  

 زواجها قائال: 
" كان جيب ان أكون أكثر ذوقا ،  

 أتساحمينين ، آالان؟".



إبتسمت له واحست ان ذاك  
الفصل الثقيل قد أزيح من خميلتها  

 وقالت :
 " ابلتأكيد ، ماكس".

وقف ليشكرها بطريقة غريبة ، مث 
 قال : 

 بعد اجلنازة......". " هل تذكرين ،  



توقف فجأة وقطب حاجبيه مث عاد 
 اىل الكالم :

 " لقد عدت اىل املوضوع اثنية !". 
 " ال أبس ، ماذا عن اجلنازة؟". 

" مل ارد ان اواسيك ابلكلمات اليت  
كان يرددها اآلخرون ، ألنين منذ 

 البدء كنت 
 



أشعر أن هناك خطأ خطريا قد 
إرتكب ، عندما أعلمتين بقرارك  

 لذي إختذته ، ا
 

موافقتك على الزواج من رجل مثل 
 هوارد ، وأيقنت ان موته امر مفرح.



أحنت آالان راسها ، فهي تذكر أن  
ماكس ساهلا ملاذا قبلت الزواج من  

 هذا الرجل؟ 
مشلها بنظرة إعجاب وهو يتامل  

مجاهلا ، واتبع يقول أنه كان إبمكاهنا  
 ان ختتار ، ومما 

 



حري الكثريين من الناس أهنا قبلت 
 أن تتزوج ذاك الرجل الثري. 
ومرة أخرى أحنت راسها ،  

وألسباب غريبة شردت أفكارها حنو  
 كونون مافيليس ،  

 
ذاك اليوانين الذي دفعه حبه 

 يدها للزواج.امللتهب اىل طلب 



وخطر ببال آالان انه ال بد قد تزوج  
ما دام على هذا النحو من اجلمال  

 واألانقة 
 

واجلاذبية ، لدرجة يستطيع معها ان  
جيتذب اعني النساء كيفما توجه ،  

 وتفتخر أية فتاة 
 



ان ترى معه ، وتساءلت ، ترى ،  
كيف يبدو االن ؟ كما تساءلت عن 

 السبب الذي  
 

يها أفكارها ، جعله يقتحم عل
وقالت يف نفسها ، لعل ذلك بسبب 

 ما أخربها به ماكس 
 



، عن قرب ذهاهبما اىل اليوانن  
لشراء أرض كبرية من أحد الثرايء  

 هناك ، وايقنت أن  
 

ذاك هو السبب احلقيقي ، فاليوانن 
وكونون مرتبطان ببعضهما إرتباطا  

 وثيقا.



كان ماكس يتحرك بقلق ينتظر ردا  
ي طرحه عليها ، على سؤاله الذ

 وعاد يسأهلا:
" أان أسالك ملاذا تزوجت من هذا  

 الرجل؟". 
 " أظن أنين احملت لك عن ذلك".



" تلميح ! قلت انك أجربت على 
الزواج ، وهذا كل شيء ، أما ملاذا  

 أجربت ، فأان ال 
 

 زلت اجهل ذلك".
الحظت آالان شيئا من اإلستياء 

والغضب يف نغمة صوته ، وتذكرت  
 خلوض  رفضها ا



 
يف مسألة زواجها ، بعد ان احملت له  

ابلسبب ، ولكن يبدو ان تلميح 
 آالان مل يكن 

 
 سهل القراءة ، ولذا أجابت:

 " اخي هو السبب". 



قررت آالان أن ختربه بكل شيء ، 
خصوصا أن أخاها االن يف أمريكا ، 

 يعمل 
 

كمستشار يف مؤسسة مرموقة ،  
وعلى اية حال فإن آالان تثق مباكس 

 وأتمتنه على أهم 
 



 اسارها ، واتبعت:
" مرة عمل أخي مع هوارد اثناء  

إحدى العطل اجلامعية ، فسرق منه 
 بعض املال ، 

 
ر بعض  واسوا من ذلك فقد زو 

 الشيكات".



" اي هللا ! مل أكن أوقع شيئا من هذا  
! ولو عرفت لكنت قدمت 

 املساعدة ". 
سكت حلظة مث اتبع ويف صوته رنة  

 عتاب: 
 " آالان ملاذا مل أتيت ايل؟". 



" كنت أتيت لو حصل ذلك اآلن ،  
اما يف ذاك احلني... ماكس ، كنت  

 موظفة جديدة  
 

 عندك". 
واإلستياء ابديني على ظل الغضب 

 وجهه ، وقال :



" ملاذا حبق السماء مل أصر على 
 معرفة السبب يف حينه؟". 

 هزت أالان كتفيها وقالت :
 " مل يعد األمر مهما".

" االن ليس مهما ، ولكنه كان 
كذلك يف ذاك احلني ، فكري فط 

 لو أنه مل يصب بذاك 
 



احلادث.... او أنه مل ميت ، كم  
مع أنه كان ميكنين  كنت ستعانني ، 
 ان أمنع ذلك".

" ماكس مل كل ذلك ؟ فالقصة 
إنتهت ومضت وأصبحت االن 

 اترخيا ، فلماذا تلوم 
 

 نفسك اىل هذا احلد؟". 



إنطلقت من ماكس ضحكة رقيقة 
 وقال: 

 ال لشيء ، احلق معك". 
سكت ماكس حلظة ، اشار خالهلا  

ألحد املستخدمني يطلب بعض 
 املرطبات مث قال  

 
 يذّكر آالان:



" إنك مل جتيبيين على سؤايل  
األساسي ، أالان ، حقا إهنا غلطيت ، 

 فاان الذي خرجت عن 
 

املوضوع ، ومرة أخرى ، هل تقبلني  
الزواج مين ؟ فكالان يعرف اآلخر  

 معرفة تؤكد  
 



 ن موفقا".أن زواجنا سيكو 
 سألت آالان إبستغراب:

" وهل هذه املعرفة تكفي ؟ أال جيب  
 أن حيب أحدان االخر؟". 
 " أظن انين احبك.....". 

أفرتت شفتا آالان عن إبتسامة حلوة 
 عذبة وهي تقول:



" تظن ؟ إنين أتساءل كم من 
الزجيات جنحت يف مثل هذه  

 احلال؟". 
 " على األقل أان صادق".

أشرق وجهه   مث سكت برهة ، وقد
إببتسامة رقيقة ، نظرت آالان اليه  

 متفحصة ، فقد  
 



كان وجهه مرحيا كاملعتاد ... عريض 
اجلبني ، ذا شعر اشقر خفيف ، ومل 

 تستطع آالان 
 

ان تنكر ولو بينها وبني نفسها أنه  
رجل جذاب مما جعله حمبواب عند  

 النساء ، كان أنيقا  
 



يف ملبسه ، ميلك سيارة فخمة  
ون وبيتا على أحدث طراز  فضية الل

 مفروشا أبمجل  
 

األاثث ، حتف به جنائن فسيحة 
رائعة اجلمال ، كما أن هناك مسبحا 

 فسيحا رائق  
 



املياه مدهونة أرضه وجوانبه بلون  
أزرق صاف أخاذ ، وهو ميتلك 

 ايضا كثريا من  
 

 العقارات األخرى هنا وهناك.
 اتبع ماكس كالمه قائال:



وماذا عن مشاعرك حنوي ؟ أنت ال 
شك متيلني ايل ، أال تظنني أنه  

 بشيء من احملاولة ،  
 

ميكنك أن تشعري حنوي بنوع من  
 العاطفة؟". 



بقيت اإلبتسامة تعلو شفتيه ،  
وأيقنت ان رفضها سيغضبه أكثر مما  

 يؤمله ، فقالت :
 " لن أتزوج أحدا اي ماكس". 

كان صوهتا هادائ كعادته وهي  
أنه يضيع وقته سدى ،  تضيف ، 

 وإذا كان ابلفعل يريد 
 



الزواج ، فهناك عشرات النساء ،  
ميكنها أن تسميهن له ، يسعدهن  

 أن يتقدم اليهن  
 

 هبذا الطلب.
 " هل أنت جادة برفضك؟". 
 فأجابت بشيء من الغضب: 



" عزيزي ماكس ، ال شك أنك ترى  
 ذلك".

أخذا يشرابن ما قدم هلما ، وماكس 
س اليت بيده ، متفاداي ينظر اىل الكأ
 نظرات آالان 

 
 مث قال : 



" إذا تزوجت إمرأة أخرى ، فإهنا 
ستعرتض على وجود سكرترية مجيلة 

 جذابة مثلك  
 

 معي". 
 نظرت أالان اليه إبرتياب وقالت :

 " هناك إمرأة يف ذهنك". 
 صمتت حلظة مث اتبعت : 



 " وأان لدي فكرة عمن تكون ".
 يف ذهين"." حاليا أنت املرأة اليت 

" ولكن هناك أخرى اتيت يف املرتبة  
 الثانية ، اليس كذلك؟". 

خرجت من صدر ماكس تنهيدة 
خفيفة ، ورفع الكأس اىل شفتيه ، 

 وفجاة نظر اىل  
 



 ساعة يده ، وقال إبنفعال:
" أين ذاك العميل الذي ننتظره ؟  
ملاذا تتأخر النساء هكذا دوما عن  

 مواعيدهن؟". 
وقتا أطول يف العناية  " ألهنن يبذلن 

 مبظهرهن".
" يف هذه احلالة عليهن ان يبدأن  

 ابإلستعداد يف وقت مبكر". 



كان إقرتاحه منطقيا ، ولكنه عاد 
 يقول:

" على اية حال ، دعينا نعود مرة  
أخرى اىل السؤال اهلام يف قضية 

 زواجي ، فقط  
 



كنت اقول ... أنه إذا تزوجت من  
غريك فساقع يف مشكلة إذا  

 فظت بك". إحت
" عندئذ ستستغين عين ، أليس  

 كذلك؟". 
نطقت بتلك الكلمات هبدوء ، 

ولكن فكرة تركها ماكس أزعجتها 
 كثريا ، فهي مل 



 
يسبق أن قامت بعمل آخر ، ومن 
املمكن أال تعرف شيئا من أعمال 

 املكاتب األخرى.
لقد سافرت آالان كثريا مع مديرها ،  

مما هيأ هلا معرف بلدان عديدة،  
 ان ذلك ممتعا  فك
 



هلا وابعثا على إسعادها ، وماكس مل 
حيدث مطلقا أنه وجد خطأ يف أي  

 عمل قامت به 
 
. 

كان يستشريها ويعتمد عليها يف 
أمور كثرية ، حىت انه كان يقول انه  

 لن يرى أية  



 
سكرترية أخرى تستطيع أن متل  

 مكاهنا بنجاح.
وبعد فرتة صمت قصرية ، عادت 

 تقول :
غب يف التفكري ابنك " أان ال ار 

 ستتزوج إمرأة تغار مين". 



" إذن إقبلي يب ، آالان ، ودعينا  
 نستمر معا اىل األبد". 

رفعت آالان حاجبها املقوس الناعم 
 ، ونظرت اليه قائلة: 

" اىل األبد؟ظننت انك تريد أن  
 تنشىء اسرة".

" ابلتأكيد ، وسيكون لنا طفل أو  
 إثنان ، إن رغبت". 



يغريين أي   " آسفة ماكس ، لن
 شيء ". 

قطب ماكس حاجبيه وأتوه ، مث 
 قال بيأس :

" أظن انه من األفضل ان اختلى عن  
 فكرة الزواج".



نظر اليها ، اىل شعرها العسلي  
الطويل ، وعينيها األخاذتني ،  

 ووجهها الذي يفيض 
 

نضارة ومجاال ، اىل يديها الناعمتني 
 ، أظافرها الالمعة ، مث اضاف:



" شيء مجيل ان يكون يل إبن وريث  
، فأان املك ماال وفريا ، ولكن ليس  

 يل من أتركه  
 

 له ".
" قلت احلق ، شيء مجيل أن يكون  

 لك إبن".



قالت ذلك توافقه على رأيه ، وهي 
تذكر أهنا يف كثري من املرات كانت 

 ترى ماكس  
 

 يداعب ابناء اآلخرين ، واتبعت: 
لك من  " الواقع كما قلت ، فليس 

 ترتك له أموالك".



" واألعمال العظيمة اليت حققتها ،  
وبنيتها بنفسي ، حىت أصبحت من  

 أفضل 
 

الشركات اليت من نوعها وأكثرها  
إحرتاما يف لندن ، أفليس من احملزن  

 أن تنهار بعد  
 



 رحيلي؟". 
 فقالت له بلطف:

" أمامك متسع من الوقت ، فانت  
ال زلت يف أوج الشباب ، وستبقى  

 يا ولو بعد فت
 

 عشر من السنني".
 لوى شفتيه ، وقال: 



" لن أكون فتيا ابلقدر الذي تظنني  
، سأكون يف السابعة واألربعني ، اي 

 عزيزيت". 
" هذا العمر ليس متقدما ابلنسبة 

للرجل ، فهذه األايم ختتلف عن أايم 
 القرون  

 
 الوسطى".



" شكرا لك على جماملتك ولو أنين  
 أشك فيها".

الان شيئا ، وبعد فرتة صمت  مل تقل أ
عاد ماكس يقول هلا ، أن هناك يف  

 ذهنه إمرأة 
 



أخرى ميكن ان يتزوجها ، إذا  
إستمرت هي على رفضه ، واتبع 

 وقلبه خيفق ابألمل: 
" ولكن سأنتظر ن فمن املؤكد ان 

 تغريي رأيك".
ولكن أمله مات واىل األبد عندما  

هزت راسها ابلنفي ، وهي تؤكد له 
 قائلة:



" لن يكون الزواج من نصييب ، 
ماكس ، فأان فتاة عزابء ، واريد أن  

 أبقى كذلك على  
 

 الدوام". 
واآلن جاء دور ماكس ليهز راسه ،  
وكأنه كان مكرها على تلك اإلمياءة 

 ، وكذلك 



 
الكلمات اليت فاه هبا بعد ذلك ،  

كانت تبدو كأهنا خترج من فمه عنوة 
 ، وهو يقول:

يف الشبك يف يوم من  " سوف تقعني 
األايم، اي فتايت ، ومبا انين متأكد من  

 ذلك ، فعلي  
 



أن أخطط منذ االن ، لليوم الذي  
 سترتكينين فيه". 

" ماكس ، ارجوك ، كن عمليا ،  
أنت تعرف جيدا أنين ال أريد أن  

 أتركك ، وإذا  
 



حصل وذهبت ، فهذا يعين أنك  
أنت الذي تريد ذلك ، وهذا ما  

 وجت ستفعله إذا تز 
 

 من مارلني تشاندلر...". 
" كيف عرفت ان هذه هي اليت  

 اعنيها؟". 



" ألهنا هي اليت ما زالت حتوم حولك  
، وألهنا الوحيدة اليت تظهر غرية مين  

 ، أما  
 

األخرايت فقد كن يقبلن يب منذ 
البداية ويقتنعن بوجودي هنا ،  

 ويبدين يل املودة يف  
 



 كثري من األحيان". 
ال عن الكالم ،وهي توقفت أالان قلي

 تطيل النظر يف وجهه ، مث اتبعت: 
" ماكس ، أان ال أقصد ان اقول  

شيئا ينتقص من قيمة مارلني ،  
 ولكن كل ما أريد  

 



قوله ان غريهتا كانت دائما ابدية  
 للعيان". 

   
" أظن أنك ال تعتقدين أهنا مناسبة  

 لتكون املرأة الثانية يف ذهين".
إبتسمت أالان وهي تفكر يف مارلني  

الفاتنة ، وتتساءل ، ماذا سيكون  
 أتثري هذه 



 
املناقشة عليها لو كان إبمكاهنا أن 

 تسمعها ؟ وقالت: 
" ماكس ، إهنا مشكلتك ، انت 

الذي تعرف إن كانت مارلني مناسبة 
 لك أم ال ".

 صمت قصري مر بينهما ، مث اتبعت: 



" إن نظرة النساء للنساء ختتلف 
عنها عند الرجال ، مارلني ال حتبين ،  

 وهذا ال يعين  
 

أهنا خبيثة أو حقودة ، او أي شيء  
آخر من هذا القبيل، من املمكن ان 

 احس حنوها  
 



 ابملثل ، لو كنت مكاهنا". 
سكتت أالان برهة ، وملا مل تسمع  
منه تعليقا على كالمها ، اضافت  

 قائلة:
، جيب أن نفرتق إذا تزوجت " نعم 

منها ، وكذلك جيب ان أبدأ  
 ابلبحث عن وظيفة".



قطب ماكس حاجبيه ، وخرجت من 
 صدره تنهيدة حّرى ، مث قال : 

" ال بد انين ساتزوج يف يوم من  
 األايم". 

 " إنك مل جتبين على سؤايل".
خرج صوهتا لطيفا انعما ، وهي  

 تتابع وتسأله:
 ." هل أحبث عن وظيفة أخرى؟"



خّيم عليهما صمت طويل ، مث قال  
 متذمرا :

" إذا جاء أحد ، فلن أقف يف  
طريقك ، ولكنين أريدك ان تبقي  

 أطول مدة ممكنة". 
" إذن ستتزوج مارلني ، أليس  

 كذلك؟". 
 " نعم ، أظن ذلك".



" يف هذه احلالة ، من األفضل أن  
أحبث عن وظيفة منذ اآلن ، ألنه يف 

 اللحظة اليت  
 

مارلني خامت اخلطوبة  ستلبس فيها 
 ستطلب منك ان تتخلص مين".



وملا مل يبد ماكس إحتجاجا سريعا  
على ذلك ، كان من الواضح اهنا مل  

 ختطىء احلكم ، 
 

ابلنسبة اىل إمتعاض مارلني من  
مكانة أالان عند ماكس وصداقته 

 هلا.
 وبعد برهة صمت ن قال :



" ليس مباشرة ، فأمامنا متسع من  
الوقت ، لن أتزوج إال بعد مدة 

 ليست قصرية ، 
 

سوف نعلن اخلطوبة اوال ابلطبع ، 
وهناك بعض األمور جيب ان اهنيها 

 قبل أن أدعك  
 



تذهبني ، خصوصا موضوع تلك  
األرض اليت االحقها وأريد أن  

 أشرتيها ، تلك  
 

 األرض اليت أخربتك عنها". 
 ن؟". " يف اليوان
 " متاما". 



تردد ماكس قليال ، واالان تنظر اليه  
 حبرية ،ولكنه اتبع: 

" الرجل الذي آمل ان اشرتي منه  
الرض ، يعيش يف جزيرة كاليمنوس ، 

 بينما مصانعه 
 

وكروم العنب ، وغريها ، وغريها 
 مجيعا يف أماكن أخرى من البالد".



" حسنا ، هل ستذهب اىل  
 كاليمنوس هذه؟". 

والقلق ابد عليه ، واحلرية أحىن راسه 
اليت تكتنفه كانت غري عادية ، وبعد 

 تردد قال :
 " نعم سنذهب اىل هناك....". 
 " ماكس ، ماذا هناك؟ أكمل". 



" لقد إلتقيت مرة ابلرجل الذي  
 أتوقع ان اتعامل معه". 

سرى الشحوب يف وجه آالان  
 وقالت على الفور:
 " كونون مافيليس".

ها إسم  كانت احلقيقة ، ومعرفت
الشخص ، مل يكن أمرا صعبا ن  

 طاملا أن كونون هو  



 
اليوانين الوحيد الذي إلتقت به يف  

 حياهتا. 
" نعم ، هذا صحيح ، الرجل الذي  

أراد مرة ان تتزوجيه ، هل 
 تذكرين؟".

 " نعم ، إنين أذكر ".



كان مستحيال عليها أن تنساه ، 
شخصيته الساحرة كانت معها يف  

 تلك اللحظة ،  
 

وكانه يف كل مكان من غرفة 
اإلسرتاحة اليت جتلس فيها يف 

 الفندق.
 وبعد وقفة قصرية ، اتبعت كالمها:



" ابلتأكيد ، إنين أذكر ، هل رايته  
 مؤخرا؟". 

" مل اره منذ رايته انت، ولكننا  
نتبادل الرسائل إبنتظام خالل  

 األسابيع القليلة  
 

 املاضية.....". 
 قاطعته االان إبستغراب:



" تتبادالن الرسائل ؟ولكنين مل أر اية  
 رسالة منه !". 

تطلع ماكس بعيدا يف الفضاء  
 متفاداي نظراهتا ، مث قال معتذرا: 
" إنه هو الذي أراد أن يتم هذا  

العمل سرا ، وهكذا أجبت على  
 رسائله بنفسي".



نظرت اليه حبرية ، فقد كان من  
مهمتها أن تطلع على مجيع 

 مراسالته ، على اية حال 
 

فله احلرية أن خيفي عنها بعض  
 األمور ، إن كان يريد ذلك ".

 واتبع ماكس كالمه فقال: 



" لقد عرض علي جزءا من اراضيه ،  
ي  فهو يعرف انه يسرين أن أشرت 

 ارضا يف  
 

 اليوانن".
قطبت االان حاجبيها وإنتاهبا شعور 

مل تستطع تفسريه ، فهناك رائحة سر  
 غامض يف 



 
 هذه العملية.

فهي ال تستطيع ان تتخيل انك  
ونون يعرض ارضا للبيع ، لن يف 

 هذا حطّا لكرامته ،  
 

ابإلضافة اىل أن كونون ليس حباجة  
 اىل بيع أرضه. 



 قالت أالان:
يبدو غريبا ابلنسبة ايل ،   " إن األمر

هو طلب منك أن تسافر اليه لتعاين  
 األرض". 

" أان اعرف األرض ، ورايتها منذ  
سنوات ، ولكنين ذاهب ألشرتي  

 األرض إذا مت  
 



اإلتفاق على السعر ، هذا كل ما يف  
 األمر".

مل تقل أالان شيئا ، ومل تدر مل اخذ 
قلبها خيفق بسرعة، فاللغز يبدو  

 عمقا.اكثر 
 وأما ماكس فقد اضاف: 

 " لقد سال عنك ، فهو يبدو...". 



" سال عين؟ كيف عرف أنين ال  
 زلت أعمل معك؟". 

" رسالته األوىل كانت حتوي 
إستفسارا عنك ، فقد سالين إن  

 كنت ال زلت تعملني 
 



معي ، وإذا كان كذلك ، فهال زلت  
ترافقينين يف اسفاري العملية البعيدة 

 ؟ أخربته  
 

 زلت تعملني معي ، وإنك  أنك ال
ستسافرين برفقيت إذا اان ذهبت  

 ملقابلته". 
 حتذير داخلي جعلها تقول إبندفاع :



" هل يهمك إذا كنت ال اريد ان  
أرافقك ، ماكس ؟ إنين افضل اال  

 ارى كونون  
 

 اثنية.....". 
ولكنها توقفت مدركة سخف طلبها  

، فهو حيتاجها يف مثل هذ 
 العمليات.



، فلماذا ختشى لقاء   وعلى اية حال
كونون مرة أخرى ؟ولذا تداركت 

 األمر ، وعادت  
 

 تعتذر.
" إنين اسفة ، اان ال أدري ما الذي  

جعلين أقول ذلك ، ابلتأكيد  
 سأرافقك". 



 حّدق ماكس النظر فيها ، وقال : 
" من الطبيعي ان أحتاج اليك  

 هناك". 
 وتردد حلظة قبيل أن يضيف: 
تعرفني  " إهنا فرصة ال تعوض ، أنت 

ذلك ، لسن كثريان من جيعلن مثل  
 هذه الفرصة  

 



 تفوهتن ، ويرفضن مثل هذا الرجل".
" كنت معارضة لفكرة الزواج يف  

 ذاك احلني".
 " يف ذاك احلني؟".

ردد ماكس كلماهتا ورنة أمل تبدو  
 يف صوته . 

 " متاما كما أان االن ". 



قالت ذلك وكاهنا تواصل كالمه ،  
وراته يهز كتفيه إبذعان ، عندما  

 إستدار بناظريه  
 

اىل القنطرة الواسعة اليت بدت  
عميلته آتية منها يف تلك اللحظة، 

 وأصبح أكثر إهتماما 
 



ابلعمل الذي سيناقشه مع السيدة 
اليت تركته ينتظر مدة طويلة ، اما  

 أالان فقد عادت 
 

 ونون وتساءلت :يف افكارها اىل ك
 " هل هو متزوج؟".

إنطلق السؤال من بني شفتيها قبل 
 ان تستطيع حبسه.



 " مل خيطر يل ببال ان أسأله".
 أجاهبا رفيقها جبفاء ، مث أضاف:

" على أية حال ستكتشفني ذلك  
 عندما تصبحني هناك". 

صعد الدم اىل وجهها ملوان إايه 
بلون الورود ، وحلسن حظها  

 نهما يف تقدمت العميلة م
 



 تلك اللحظة وهي تعتذر: 
 " إنين آسفة ".

بدأت القادمة يف الكالم ، عندما 
 هّب ماكس واقفا إلستقباهلا: 

" أخشى أن اكون قد أتخرت عليك 
قليال ، إهنا دقيقتان ، أو ما يقارب  

 ذلك ".



مث نظرت اىل ساعة يدها ، وهي 
 تؤكد :

 " ال أكثر ، أليس كذلك؟". 
 " ال اكثر من ذلك !". 

ردد ماكس كلماهتا موافقا ، بطريقته 
اجلذابة املعتادة اليت يؤثر هبا على 

 الزابئن ، 
 



وجيعلهم حيسون ابإلرتياح ، مث اتبع  
 كالمه :

" على اية حال ، إنه ملن دواعي 
 سروري ان أنتظرك".

نظر اىل آالان وهو يغمز بطرف عينه 
، مث رفع يده يدعو املستخدم ، 

 ويسأل القادمة  
 



 يد أن تشرب...... عما تر 
ماذا حل هبذا الرجل الذي  -2

وصفته آالان ذات يوم ابنه أمجل من  
 رأته يف حياهتا ؟ 

 
هذا التحول املفاجىء ال ميكن أن  
 يكون إال نتيجة صدمة عميقة..... 

 



كانت السماء ال تزال تتشح 
ابلظالم عندما بدأت الطائرة رحيلها 

 حنو مطار رودس ،  
 

فماكس وأالان إضطرا للسفر على  
أول طائرة تقلع قبل أن يبزع الفجر  

 ، ألنه مل يكن 
 



هناك متسع هلما على الطائرة التالية  
، ولذا كان عليهما ان يقضيا يف 

 رودس طيلة بعد  
 

 .ظهر ذاك اليوم وليلته
مل يزعجهما ذاك السفر املبكر  

مطلقا ، فرؤية جزيرة مثل جزيرة  
 رودس شيء ممتع 



 
 ومجيل. 

سارا على طول شاطىء ماندراكي ، 
وإستمتعا بنسيم البحر العليل ، كما 

 جتوال يف  
 

احلدائق املليئة ابألزهار ذات األريج  
 العطر آملني أال ينزل املطر .



مث تناوال عشاءمها يف الفندق الذي  
قررا أن يقضيا الليل فيه ، ويف  

 صباح اليوم التايل ،  
 

يف متام العاشرة ، احبرت السفينة 
 هبما اىل جزيرة كاليمنوس . 



كانت الشمس تتوهج يف كبد 
السماء ، بينما كان ماكس ميضي 

 بعض الوقت يف  
 

التحدث مع رجل إلتقى به ، أما  
أالان فقد جلست على ظهر املركب  

 ، حماولة القراءة.



كنه كان من الصعب عليها أن ل
تفعل ، فصورة كونون كانت ترتاءى  

 أمام عينيها ،  
 

فتحجب ما بينهما والصفحة  
املكتوبة ، فها هي ستلتقي بكونون  

 مرة أخرى ، وال شك 
 



سيشعران ابحلرج واإلرتباك عندما 
يلتقيان ، او رمبا هي اليت ستشعر  

 بعدم اإلرتياح  
 

 لذاك اللقاء.
فهي تذكر ولن تنسى كم كان يتمتع 
ابلثقة ورابطة اجلأش ، حىت وهو يف 

 اخلامسة  



 
والعشرين ، مما كان جيعلها وهي يف  

الثامنة عشرة حتس أهنا اقل منه شأان 
 ، رمبا ألهنا 

 
كانت صغرية ، أما مباذا ستشعر  

 االن فهذا ما جتهله. 



إستعادت يف خميلتها ما أصاهبا من  
ول يكونون ، خجل عند لقائها األ

 على مأدبة غداء  
 

صغرية اقامها أبوه لبعض رجال  
العمال ، كان ماكس أحد املدعوين  

 ، وإصطحب معه 
 



سكرتريته ، وهناك وقعت عينا  
 كونون على وجه االان. 

الحظت أالان التغيري املفاجىء الذي  
طرأ على تعابري وجهه ، على نظرته  

 ، فقد كانت 
 



يت كان  اثبتة ابردة تلك النظرات ال
ينتقل هبا من شخص اىل آخر  

 متفحصا ، حىت 
 

حتولت اىل نظرات تشع ابحليوية  
 مليئة ابإلعجاب . 



أغضت االان حياء ، وقد سرى 
اإلمحرار يف وجنتيها آنذاك ، نعم  

 إهنا لتذكر ، وتذكر  
 

ذلك جيدا ، وملا إجته حنوها خبطواته  
الواسعة، إزداد خفرها وإزداد إمحرار  

 وجهها ،  
 



ت عنها حركة كمن يريد ان  وصدر 
يهرب ، ولكنه كان اسبق اليها قبل 

 ان تفعل. 
إبتسم هلا بعذوبة ، وأحىن راسه  

أمامها بلطف حمييا ،وهكذا بقيت 
 أالان حيث كانت ،  

 



صامتة ، وكونون ينظر اليها من غري  
 أن تفارق البسمة شفتيه . 

جاء ابوه على الفور ،وكذلك فعل  
عد  ماكس ، ومت التعارف ولكن ب

 قليل كان كونون  
 



وأالان وحيدين جيلسان يف زاوية من  
غرفة اإلسرتاحة ، يف الفندق الذي  

 اقيمت فيه  
 

املأدبة ، حتدث اليها مبودة كأنه  
صديق محيم ،وبعد تناول الغداء ن  

 إقرتح عليها  
 



 التجول يف أحناء الفندق. 
 سالت هاالان: 

" هل لديك من األعمال ما تقوم به  
 هنا؟". 

اما كونون فقدهز راسه وأعلمها أنه  
جاء فقط كي يبعث الفرحة يف قلب  

 ابيه ، غري أنه  
 



اآلن مطلق احلرية ميكنه ان يفعل ما  
يشاء ، وأنه ال يستطيع مقاومة  

 الغربة يف موافقتها  
 

، ووجدت االان نفسها توافق على 
 طلبه.



إهنا ال تزال تذكر مجال احلدائق اليت  
األزهار الغريبة  مرت هبا تتالق أبلوان

 ، وارجيها  
 

يعطر اهلواء ، واألشجار تتمايل  
 بصمت نشوى بتلك الرائحة. 



كان هلذه املشاهد الساحرة أثرها  
على نفس أالان فهزت عواطفها  

 وشعرت بقلق خيامر  
 

صدرها ، فما الحظته يف هذه الفرتة 
القصرية يف كونون انه سريع يف إختاذ  

 قراراته  
 



كان بداية بسيطة  ،ومع أن ما بينهما  
لنشوء صداقة ، إال أهنا توقعت ان  

 يطلب منها  
 

الزواج ، أذهلتها هذه الفكرة ، 
وخشيت من نتائجها ، ولذا جنحت 

 يف التهرب منه يف  
 



األايم القليلة اليت تلت ، اىل أن  
قبلوا دعوة أخرى اىل إجتماع 

 يبحثون فيه بعض 
 

 األعمال. 
أراد ماكس ان يصحب أالان معه ، 

ان على أالان أن تكذب ،  وك
 فإعتذرت عن  



 
الذهاب حبجة مرض أملّ هبا ، وهي 
تعرف أنه حيسن القيام ابلعمل من 

 دوهنا ، وعند  
 

عودته بّلغها سؤال كونون عنها ،  
وما بدا عليه من قلق عندما علم  

 اهنا على غري ما 



 
 يرام.

ضحك ماكس وكان يف ضحكه 
شيء من التلميح ، مل يرق ألالان ، 

 مث اخذ حيدثها عن  
 



كونون ، فعرفت منه ، أنه إبن أغىن  
رجل من أصحاب املصانع يف أحناء  

 اليوانن ، مل 
 

خبار وكل ما  تبايل االان هبذه األ
يهمها أن يعود هبا ماكس سريعا اىل  

 أنكلرتا ، قبل ان  
 



 تلتقي بكونون اثنية.
ولكن ما حدث كان غري ذلك ،  
فإن كونون إتصل ابلفندق الذي  

 تنزل فيه يسال  
 

عنها، وملا كان ماكس قد خرج مع 
فتاة يواننية جذابة ، صدف أن 

 إلتقى هبا ، دعا 



 
رة راقصة أالان اىل العشاء وقضاء سه

، وهكذا قبلت الدعوة ، وابلرغم  
 من أن قوة  

 
خفية يف داخلها كانت تدفع 

بكلمات الرفض اىل شفتيها إال ان  
 هاتني الشفتني حورات 



 
الكالم ، وتبدل الرفض ابلقبول ، 

فشخصية كونون كانت قوية جدا ،  
 وجاذبيته ال 

 
 تقاوم.



ال تنكر االان أهنا إستمتعت بتلك  
األمسية كثريا ، فقد رافقت كونون  

 اىل فندق على 
 

شاطىء البحر ، حيث تناوال 
طعامهما حتت السماء املتألقة يف  

 ضوء القمر ، وكذلك 
 



نظر اليهما  أخذت النجوم تسرتق ال
ومها يرقصان على شرفة واسعة  

 مزدانة ابألزهار.
خفق قلب كونون فرتك له العنان ،  

ولكنه مل يتكلم ، وظل صامتا ، 
 وبقيت أالان 

 
 صامتة.



وكان اليوم التايل وظهر كونون اثنية 
، وطلب من ماكس أن يصطحب 

 االان معه ، وملا 
 

كان الرد ابإلجياب ، إلتفت اليها ،  
ومبنتهى الثقة ابلنفس وروح التملك  

 قال : 
 " إذهيب وإستعدي للخروج".



رفع ماكس حاجبيه دهشة ، واالان 
تقف هناك غري مصدقة ما تسمع ،  

 إن أي إنسان  
 

ك كونون هذا ال بد أن  يرى سلو 
يظن أن لديه السيطرة الكاملة عليها  

 ، رفعت وجهها  
 



اليه ، ولكن بدل أن تنطق بكلمات  
الرفض اليت قفزت اىل لساهنا ،  

 وجدت نفسها  
 

وبطريقة ما ، تقبل دعوته وحتدق فيه 
بنظرات مليئة ابلتعجب وكلمات 

 القبول خترج  
 



 من بني شفتيها. 
مزركشا  إرتدت أالان ثواب أبيض 

بشريط المع ، وأزرار صغرية 
 أرجوانية ، مل تزين  

 
وجهها أبكثر من قليل من محرة  

 الشفاه.



خرجا معا وكان الوقت مساء ، 
والقمر يتهادى يف الفضاء ، 

 والنسيم لطيف عليل 
 

وشعر أالان الرباق ينساب برقة على  
كتفيها ، انعما كاحلرير ، اخذ 

 كونون جبماله ، 
 



ناول برفق خصلة منه ومل يرتدد ، فت
 مث ضمها بقوة اىل وجهه ، وقال:

 " أالان ، أان أحبك". 
قال ذلك بصوت انبض ابحليوية ،  

 وقّرهبا منه وهو يردد:
" االان ، أنين احبك ، فاان أستعيد  

القليل الذي أعرفه اإلنكليزية ، 
 ألقول لك أنين  



 
 احبك ، هل تتزوجينين؟". 

 أنت؟"." االان ! حبق السماء ، أين  
قال ماكس صائحا وهو يقف قرهبا  
على ظهر املركب ، فاعادها صوته  

 من شرودها  
 



العميق يف ذكرايهتا عن البداية." لقد  
دق جرس الغداء منذ مدة طويلة ،  

 وبقيت 
 

 أنتظرك يف غرفة الطعام". 
نظر اليها بشيء من اإلستغراب  

 واتبع:
 " ما بك ؟ هل كنت حتلمني؟". 



 ماكس". " إنين آسفة جدا ،  
فضحكت ضحكة عالية بعد  

اإلعتذار املختصر ، ولكنها اتبعت  
: 

" حقا ، لقد ذهبت ابفكاري أمياال 
 بعيدة كما قلت". 



مث وقفت ، ووضعت الكتاب حتت 
ذراعيها ، متجنبة التعابري الغريبة  

 اليت بدت على  
 

 وجه رفيقها.
 " تفكرين بكونون؟".



متتم ماكس هبذه الكلمات وهو 
ومما اقلقها أهنا أحست  ينظر اليها ،

 ابلدم يصعد اىل  
 

 وجهها يوشيه حبمرة خفيفة. 
 " أان.......اان.........". 



" إذن كنت تفكرين فيه، أليس 
كذلك؟ حسنا ، فقد كنت اتوقع  

 ذلك ، وإنه ملن  
 

املمتع حقا أن ارى ما سيحدث 
 عندما تلتقيان اثنية".

 " ال شك أنه تزوج أثناء هذه املدة". 



حتركت آالان ، وسار ماكس اىل  
جانبها ينزالن الدرج ، ويقودها اىل  

 حجرهتا ، ومرة 
 

اخرى إعتذرت لتاخرها ، ووعدت 
أن تصرف أقصر وقت ممكن يف 

 غسل وجهها  
 



 وتسريح شعرها ، وقالت:
" أرجوك ان تبدا بتناول طعامك ،  

 حىت ال يربد".
 " مل أطلبه بعد".

غريبة ،  وإستمر ينظر اليها نظرات 
 فإصطنعت إبتسامة ن وقالت :

ال تقلق علي ،ماكس ، لن أشعر  
 ابي إرتباك عندما التقي بكونون.". 



   
كانت متأكدة مما تقول ، ولكنها  
أرادت ان تؤكده ملاكس ، فهي ال 

 تشعر أبية عاطفة  
 

حنو كونون ، فقد مضت مدة طويلة 
على ذاك اللقاء البعيد الذي مل 

 تسمح فيه لنفسها  



 
تتخلى عن قرارها ، ان تبقى  أن

عزابء ، حقا أهنا ال تشعر أبية  
 عاطفة ، حينما تفكر  

 
بلقاء الرجل الذي كان غضبه خميفا 

 عندما رفضت طلبه. 
 وبعد حلظات تكلم ماكس: 



" إن قلقي ليس عليك اي آالان ، إنه 
 على نفسي". 

 " على نفسك؟". 
سالت وقد عال العبوس جبينها ، مث  

 أضافت:
 ين؟"." ماذا تع

ختيل ماكس شيئا من غبار على كمه 
 النظيف ، فنفضه وقال :



" بدأت أحس انه ما كان علي ان  
 أصطحبك معي يف هذه املرة....". 

 فقاطعته وقد زاد عبوس وجهها: 
" ماكس... ما الذي حتاول ان  

 تقوله؟". 
 أجاب ويف صوته رنة امل:



" من املمكن ان أخسرك ، ومن  
زوج ،  املمكن أيضا ان يكون قد ت

 لكن..". 
صمت قليال وهو ينظر اليها مث  

 اتبع:
" اراهن بكل ما عندي ، أنه ليس  

 متزوجا". 
 إتسعت عينا أالان ، وقالت:



" اتريد ان تؤكد أنه يعيش وحيدا 
بسبيب ؟ احلقيقة أنك تقول اشياء  

 مضحكة". 
 أجاب ببطء ولكن جبراة :

" أان متأكد لو انه صرب قليال لنجح 
 ابلزواج منه". يف إقناعك 



" انه ال يستطيع أن يفعل إلقناعي 
اكثر مما فعلت أنت ، ويبدو انك ال  

 زلت تشك  
 

إبجابيت القطعية احلازمة ، إنين لن  
 أتزوج من أي إنسان ". 



" انت كثرية الثقة بنفسك ، أالان ، 
متأكدة من السالح الذي حيميك ، 

 ولكنين متأكد 
 

، كما سبق وقلت لك ، انك يف يوم  
األايم سوف تلتقني مبن يالئمك   من

 وتتزوجني  
 



 منه....". 
إنقطع عن الكالم فجأة ، وسار يف 
طريقه وهو يتمتم أبنه سينتظرها يف  

 املطعم. 
وقفت جامدة يف مكاهنا ، تنظر اىل  

ظهر ماكس وهو ينطلق ، وتساءلت 
 يف نفسها ، 

 



ترى ما الذي كان يريد قوله ومن  
 الذي يعنيه؟

لقد عرفت أالان اجلواب ، حىت قبل 
أن تدخل غرفتها ، ال شك انه كان  

 يريد أن يقول  
 

 أن كونون هو نصيبها... 



اخذت جزيرة كاليمنوس تظهر شيئا 
فشيئا للعيان ، خالل ضباب البحر  

 الكثيف ، 
 

وقفت أالان وحيدة قرب احلاجز ، 
تتطلع اىل ذاك املشهد الذي يبعث 

 يف الكآبة ، ملرت  
 



 يف حياهتا من قبل. مثله
جزيرة صغرية ملقاة وسط حبر غارق  
يف الضباب ، يرتفع أكواما أكواما ،  

 كتلك اليت  
 

يتخيلها املرء فوق سطح القمر ،  
وبصعوبة كبرية إستطاعت أالان أن 

 متيز الساحل  



 
املتعرج ، فقد راته سلسلة من  

الظالل ، وقد توشح الفراغ ابلسواد  
 حىت بدا غامضا  

 
أكثر غموضا من املكان   للعيان ،

 الذي كانت تطل منه .



ملاذا ؟ سألت أالان نفسها ، ملاذا  
خيتار كونون أن يعيش على جزيرة 

 مثل هذه خالية من 
 

اجلمال ، بينما ميكنه ان ينتقي أاي 
من أكثر من مائة جزيرة يواننية غري  

 مأهولة؟ 



" أنه منظر يدعو اىل الكىبة ، أليس  
 كذلك؟". 

كان صوت ماكس اىل جانبها ،  
فإستدارت حنوه ، وأحنت رأسها 

 موافقة على كالمه ، 
 

 وقالت:



" إنين ألعجب ملاذا إختار كونون  
 هذه اجلزيرة لسكناه ، اي ترى ؟". 

 هز ماكس كتفيه ،وهو يقول:
" لكل إمرىء إختياره ، ال شك أنه 

جيد يف هذا املكان ما جيعله حيبذ 
 العيش فيه ، فمن 

 



أان قد اعيش قريبا يف   جهيت
 صحراء!".

منحته أالان إبتسامة ن ومل تعلق  
 بشيء.

أطلقت الباخرة صفارهتا تنذر 
بوصوهلا اىل املرفأ ، ومن خالل 

 الضباب إستطاعت االان 
 



ان ترى اانسا يقفون اىل جانب 
الرصيف ، وتساءلت ، ترى من  

 يكون هؤالء الناس؟ 
 

  أتراهم ينتظرون ليقلعوا على الباخرة
؟ ام أصدقاء واقرابء جاؤوا  

 ليستقبلوا القادمني ؟ 
 



ولكن كونون ليس بينهم ، وهي  
تعرف ذلك ، فقد اخربها ماكس 

 من قبل ان  
 

الرتتيبات قد أعدت لتكون املناقشة  
 يف منزله.



كانت تفّضل أن يكون اللقاء بينهما 
يف قاعة الفندق مثال ، ولكن ما دام 

 األمر ليس  
 

 تذعن للواقع.   كما تريد فعليها ان
إستاجر ماكس سيارة يف احلال 
سارت هبما على طول الطريق  

 احملاذي للميناء قبل ان 



 
 تبدأ ابلصعود اىل التالل. 

كان السائق يقود بشكل جنوين ، 
وسط شوارع ضيقة ، حيث املنازل 

 مجيلة مزدانة  
 

ابألزهار ، وأالان تنظر اىل ما ترى  
 إبستغراب.



" حسنا ، الشمس بدات أوىل  
 حماوالهتا للظهور على االقل". 

القى ماكس مالحظته تلك وهو  
ينظر اىل بيت ابيض يرتبع على 

 سفح التل الذي كانوا 
 

 وه.يتوجهون حن
 مث اتبع حديثه:



" جبذا لو أن السائق خيفف من  
 سرعته حىت استمتع هبذه الرحلة". 

فقالت االان وما زالت عالمات 
 الدهشة ابدية على وجهها: 

" واان أيضا ، يبدو أهنا جزيرة مجيلة 
 ، أخريا....". 



يف تلك اللحظة ، يف اللحظة اليت  
تكلمت فيها أالان ، اشرقت اشعة  

 الشمس على 
 
بال العالية ، والغيوم أخذت اجل

تنقشع بسرعة عرب السماء ، اتركة 
 وراءها سلسلة من  

 



 اللوان الزرقاء الرباقة.
" مجيل ، رائع ، أليس كذلك ؟ 

 فقط ، ألقي نظرة هناك !". 
إلتفتت االان حيث اشار لتحدق 

بدهشة اىل املشهد الذي امامها ،  
 لقد القت الشمس  

 



اشعتها برقة على سطح البحر  
املمتد ، فوشحته بزرقة مساوية اّخاذة 

 ، والنت قسوت  
 

اجلبال ، فبدت كأهنا تنثين بلطف  
حتت اخليوط الذهبية اليت تتسلل من  

 الشمس فتزيل  
 



عنها آخر ما تبّقى من ضباب ، 
وبينها وبني كل هذا ، احلدائق اليت  

 ختلب اللب  
 

اللوان  وجتتذب األنظار موشاة أبروع 
. 

حتدثت االان اىل رفيقها وهي ماخوذة 
 مبا ترى ومن غري أن تلتفت اليه:



" أي حتول هو هذا ، ويف غضون  
دقائق قليلة ؟ ترى هل الطقس  

 متقّلب ايضا كما 
 

 احلال يف املناظر؟".
 " إنه أكثر دفئا".



اخذت عينا االان تنتقالن من اجلبال  
اىل النهر اجلاف الذي كان يرى من  

 تلك البقعة ، 
 

يشق طريقه حنو اخلليج الذهيب  
العميق تزين شاطئيه اشجار الدقل  

 أبزهار بيضاء اللون  
 



وزهرية ، مث اىل بساتني الليمون 
والربتقال تنعكس عليها اشعة  

 الشمس فتبدو وّضاءة 
 

البيوت   نضرة ، تكتنف تلك
 البيضاء من كل جانب. 



واىل اشجار الزيتون اليت ولو عبث 
هبا الزمان ، وبدا لوهنا اقل توهجا ،  

 إال أنه بقي  
 

أخاذا رغم مرور السنني ، وبقيت 
أوراقها الرمادية الفضية ترتاقص 

 حتت ضياء السماء  
 



 كلما داعبها النسيم.
وإستمرت السيارة ابلصعود ، حىت  

افة ، وبدت غدت اجلبال اقل كث
 األشجار يف 

 
 اعاليها جرداء متاما. 



مث اخذت السيارة يف اهلبوط ،  
فأحسا بشيء من اإلرتياح ، ومرة 

 اخرى عادت  
 

األرض تبدو انعمة رقيقة ملّونة  
ابلورود على أنواعها ، تتوجها 

 اشجار السرو الشاخمة 
 



 اليت تشتهر هبا بالد اليوانن.
  وهناك يف اسفل التالل عرب الطريق

اليت كانوا ميرون فيها كانت تستلقي  
 مياه حبر إجيه  

 
، متاوج بدالل ، ومتتد حنو األفق 

 البعيد.
 " ذاك هو البيت". 



أخريا نطق السائق ، وهو يشري حنو  
فيلال كبرية احلجم تبهر النظر ،  

 تقف جبالل على 
 

رابية سهلة نصبت فيها الشجار ويف  
وسطها جدول ماء صغري عّرج 

 عليها يف طريقه  
 



قبل ان يصب يف شالل صغري ، 
تتألأل مياهه حتت وهج الشمس ،  

 فيقف الرائي أمامه  
 

 مذهوال ، مث يسكب ماءه يف النهر . 
أما الفيلال نفسها ، فكانت كلما 

إقرتبوا منها تبدو أكثر روعة وفخامة  
 ا ال شك أهن 



 
فريدة يف رونقها ومجاهلا ، وال ميكن  
أن يكون هلا مثيل يف أحناء اجلزيرة  

 كلها ، زخرفت 
 

كما مل تزخرف اية فيلال اخرى ، ومل 
تتمكن االان إال ان تعرتف أبن املنزل 

 كان حتفة 



 
 رائعة.

ويف إجتاه البحر وعلى صخرة شاهقة 
كان يقوم قصر عظيم غين عن 

 الوصف ، أشار  
 

 سائق وقال:اليه ال



" هناك يعيش الثري اليوانين مع  
 زوجته اإلنكليزية".

وابلرغم من عظمة القصر وغرابة  
موقعه ، وسحر املناظر اليت حتيط به  

 ، ابلرغم من 
 



مساعها ان فتاة إنكليزية تسكن  
هناك فإن إهتمام أالان كان منصبا  

 على فيلال كونون ، 
 

تلك الفيلال اليت كان ميكن أن  
احبتها ، وهي اليت  تكون هي ص

 تعيش فيها ، تتمتع 
 



بكل هذا السحر واجلمال لو أهنا  
فقط قبلت أن تكون زوجة مالكها ، 

 وزوجته احملبوبة  
 

، وتذكرت ، كم أحبها كونون وكم  
 كان حبه صادقا وعميقا. 



كان ماكس يتفحصها بنظرة جانبية  
، فنحت وجهها عنه لتخفي إمحراره  

 ، متمنية لو 
 

أن الصفقة اليت جاءامن أجلها  
ألغيت من أصلها وكانت هي 

 وماكس يف طريق العودة  
 



 اىل بلدمها.
 " هنا!". 

قاد السائق السيارة ببطء ، مث  
توقف وقفز يفتح الباب ألالان كي  

 تنول وعلق قائال: 
 " إنه بيت مجيل ، أليس كذلك؟". 

 إبتسمت أالان وثنت على قوله:
 " نعم إنه مجيل جدا". 



" لقد كّلف السيد كونون مبالغ  
طائلة من املال ، فهو رجل ثري 

 جدا ، وكذلك مجيع 
 

 ذويه".
كان ماكس يتلمس جبينه ، واعطى 

السائق أجرته ، ومرة أخرى 
 إبتسمت أالان عندما 



 
 الحظت عينيه تشعان سرورا.

 قال السائق:
" شكرا سيدي! هذا هو رقم 

 هاتفي.". 
 اعطاه الرقم مث اتبع: 

اعيدك اىل املدينة عندما " سوف 
 تطلب مين ذلك".



" نعم ، ارى أنك أنت ، وانت فقط  
 الذي سريجعنا اىل املدينة". 

 فقال قبل أن يعود اثنية اىل السيارة:
 " يوما سعيدا سيدي ، سيديت!". 

 فخرج جواهبما معا:
 اىل اللقاء وشكرا".



وبعد ان ودعته أالان بنظراهتا ايضا  
 من قرب ، إلتفتت لتنظر اىل الفيلال

 بيضاء ، بّراقة  
 

، تستلقي وسط جنائن أخاذة 
 األلوان والرائحة.



إستطاعت االان أن ترى من خالل 
شجريات مزهرة بركة سباحة فسيحة  

 ، ترتفع  
 

وراءها أشجار السرو العالية تتمايل  
خبفة كلما داعبها نسيم البحر  

 العليل.



ومضت السيارة يف طريقها حتدث  
 صوات مزعجا.

فتح ابب الفيلال حىت قبل ان تصعد  
أالان وماكس الدرجات الرخامية  

 البيضاء اليت  
 



تؤدي اليه ، حيث كان منعطف 
يوصل اىل فناء واسع مرصوف ، فيه  

 أحواض أزهار  
 

متتد على طول الواجهة األمامية  
للفيلال ، كما كانت ترتفع أعمدة 

 عالية بيضاء على 
 



ت  جانيب الدرجات ، يلتف حوهلا نبا
غريب املنظر ، رائع الشكل أبزهار  

 بنفسجية 
 

 اللون.
ال شك أن الرجل الذي فتح الباب 

كان خادما فإبتسم هلما بلطف،  
 وقال بلغة  



 
 إنكليزية ممتازة:

" تفضال ابلدخول ، فسيدي يتوقع  
 قدومكما". 

وهبدوء دعا ماكس للدخول قبل 
السكرترية ، ولكن ماكس تنحى 

 قليال ، وملس 
 



دمها امامه ، مما جعل كتفيها يق
 اخلادم يعتذر بلطف:

" إنين آسف سيديت ، كان جيب 
علي ان ادعوك اىل الدخول أوال ،  

 عفوا ! واآلن  
 

 سآخذكما اىل سيدي". 



كان املدخل عبارة عن قاعة واسعة  
، مؤثثة أبمجل الرايش وافخرها تدل 

 على ذوق 
 

رفيع ، وقيمة غالية ، القطع األثرية  
يف كل مكان النادرة موضوعة 

 مناسب من القاعة ، 
 



ويف إحدى الزوااي وعاء كبري فضي  
وضع على قاعدة واسعة فضية أيضا 

 ممتلىء 
 

 ابلورود الصفراء واحلمراء.
وقف رجل عند دخوهلما ، وتقدم 

حنومها ، أالان مّسرت مكاهنا وحدقت  
 فيه ، ال تكاد 



 
تصدق اذنيها ، عندما قدم نفسه  

 اىل ماكس.
 " كونون".

رددت أالان يف نفسها ، كونون ! ال 
، ال ميكن أن يكون ، ال ميكن أن 

 يكون كونون  
 



هذا الرجل الضخم اخلشن ، هباتني  
العينني اللتني تشع منهما القسوة ،  

 واخلطوط  
 

القاسية العميقة اليت تبدو على 
 وجهه.



هزت راسها أبمل ، وكان عليها ان  
تصدق ان هذا هو نفس الرجل  

 ن  الذي عرفته م
 

قبل ، الرجل الرقيق اللطيف اجلميل 
 اجلذاب. 

   



إبتلعت االان ريقها بصعوبة عندما 
إستقرت على وجهها تلك العينان  

 النافذاتن القامتتان  
 

، ومد كونون يده ، وهي انولته يدها 
، آملتها قبضة يده ، فاجفلت ، 

 واخذ ينعم 
 



 النظر يف عينيها الذابلتني.
مة  بدت على شفتيه شبه إبتسا

ساخرة ، فعرفت من دون شك ان  
 تلك كانت عالمة  

 
 ليجعلها حتس بقسوته.



هزت االان كتفيها ، وحاولت ان  
ترجع اىل الوراء بعيدا عنه ، ولكنه 

 إستبقى يدها 
 

بيده ، وضغط عليها بشدة فيها 
 معىن العنف والسيادة. 

 " هكذا إلتقينا اثنية ، االان !". 



ن صوته قد تغرّي ايضا ، زال ما كا
فيه من لطف ، والقليل من املرح ، 

 وماتت النغمة  
 

احلنون اليت أعلن هلا هبا عن حبه 
 ذات يوم.

وبعد حلظة ساد فيها السكون ، اتبع  
 كونون كالمه: 



 " لقد مضى زمن طويل ".
حتركت عيناه الداكنتان ، وأخذ ينقل  

نظراته من راسها حىت قدميها  
 بسخرية مهينة ، 

 
صعد الدم اىل وجهها ، مدركة أن 
عيين رئيسها عالقتان هبا ، وإستمر  

 كونون  



 
 يتفحصها بوقاحة ، مث قال: 

" علينا أن نتحدث معا ، نتبادل 
 الثقة على األقل ، اليس كذلك؟". 

م هبا ،  كانت الطريقة اليت تكل
اإلهانة بعينها ، وعرفت على الفور 

 أنه مطّلع على 
 



زواجها ، ويعرف أيضا من تزوجت  
، وأهنا إختارت ، وهذا ما كان  

 يعتقده ، إختارت 
 

رجال بدينا بغيضا ، وفّضلته عليه  
 هو.



ايقنت االان أنه علم بذلك، وهذا  
هو سر معاملته القاسية البعيدة عن  

 حدود اللياقة ،  
 

ال ميكن أن تظن ان هذا هو   ولكنها
سبب التغيري الكامل يف مظهره  

 وسلوكه. 



ضج رأسها ابألفكار املختلفة ، 
وإختلطت عليها األمور ، وتساءلت 

 ترى هل حدث  
 

أمر فظيع يف حياته ؟ ام بعث املرارة  
يف صدره فاصبح هكذا ، كما رأته ، 

 قاسيا ، ال  
 



 رمحة يف قلبه...... 
دما إلتفت بدا إختالف يف سلوكه عن

اىل ماكس ، أرستقراطيا يف وقفته، 
 مرتفعا يف 

 
نظرته ، تطلعت االان اىل الرجلني ،  
وأحست ابإلرتباك وهي ترى كونون  

 ، يتفحص 



 
ماكس وكأنه اقل منه شاان ، 
والحظت اهلوة السحيقة بني  

 كليهما. 
وقف كالسيد اليوانين ينقل النظر  
بينهما إبحتقار ، وكأنه يرتفع عن  

 ملخلوقني  هذين ا
 



اللذين جاءا ووقفا يف حضرته 
 املهيبة.

ومن أعجب العجائب انه عندما 
تكّرم وتكلم ، تكلم بلطف غري  

 منتظر ، وبدا تغيري  
 

 طفيف يف مالمح وجهه ، فقال:



" أان آسف ألنين مل امتكن من  
الذهاب اىل اثينا ملناقشة هذه 

 الصفقة ".
سكت هنيهة واتبع بصوت إزداد  

 رقة:
ولكن والديت كانت مريضة يف  " 

املستشفى هنا ، فلم أمتكن من  
 تركها ". 



توقف قليال قبل أن يتمم كالمه ، مث  
 قال: 

" لقد توفيت منذ اايم ثالثة ، وكنت 
 منهمكا ابجلنازة". 

مل تلحظ االان يف عينيه اثرا للحزن  
وال يف صوته معىن للعاطفة ، وال يف  

 تعابري وجهه  
 



جبت ، ولكنها شيئا من التأثري ، فع 
 اسرعت تقول:

 " إنين آسفة جدا ، كونون.".
مث توقفت من غري ان تكمل ، فيده  

إرتفعت توقفها عن الكالم ...  
 وتكلم كونون: 

" ال أبس ، فقد كانت آالمها ال 
 تطاق.



إستعادت أالان يف ذاكرهتا ما قاله هلا  
ذات يوم ، أن من تشتد آالمه 

 ويتعذر شفاؤه ،  
 

خيار املوت ،  جيب ان يرتك له 
ولصغر سنها يف ذاك الوقت مل 

 تناقش رايه مطلقا. 



وعلى الرغم من القناع القاسي الذي  
كان يتقنع به ، كانت تدرك انه  

 حزين من اجل  
 

امه ، شديد التأثر ملا اصاهبا ، 
وأتكدت من ذلك ، عندما مسعته  

 يقول ملاكس:



" لقد كانت تعاين آالما ال حتتمل ،  
بصرب ، ليس مهما   ولذا تقّبلت موهتا

 ما اقاسي من  
 

امل لفقدها ، ولكن املهم ان املوت  
 جاء راحة ورمحة ألمي". 



يتأمل.... رددت أالان تلك الكلمة يف  
نفسها ، وإستمرت يف النظر اليه ،  

 وآليا هزت  
 

راسها ، وهي تالحظ خطوط  
القسوة عميقة يف وجهه وعينيه  

 الباردتني اجلامدتني ، 
 



عاطفة ، وتساءلت خاليتني من كل 
 : اهكذا بتامل؟

كان كونون يلوي شفتيه ، إذا قال  
شيئا ال يعجبه ، يلوي شفته 

 بسخرية ، إمياءة  
 



الرتفع عالمة متيزه ، إنه اإلحتقار ، 
متنت أالان ان جتد صفات أخرى  

 تنعته هبا. 
جلست على الريكة وإتكات اىل  

اخللف ، واخذت تنعم النظر فيه ، 
 تفكر يف التمثال 

 



احلجري البارد الذي تراه ، متثال من  
زمن اليواننيني القدامى ، وجهه خال 

 من 
 

العواطف ، واخلطوط املنحوتة فيه  
 تدل عل القسوة واخلشونة. 



جلس كونون وماكس ايضا ، أما  
اخلادم فقد كان حيوم عند الباب ، 

 ملا مسع سيده  
 

يصفق ، اسرع ليستجيب ، ولكنه  
ن بقي واقفا عند الباب ، وم

 الواضح أنه كان  
 



خيشى ان يقطع على سيده النقاش ،  
تركه كونون حيث هو يقف وينتظر ،  

 وإستمر 
 

 يتابع حديثه مع ماكس. 
شعرت أالان ابلنار تتقد يف جوانبها ،  

فإرتفعت حرارهتا ، ومل ميكنها ان  
 متنع ذلك ، إهنا 



 
تعلم أن املسالة ال ختصها ، ولكن 

لوب  معاملة كونون للرجل هبذا الس
 ، هو الذي  

 
جعل الدم يغلي يف عروقها ،  

وتساءلت : أبي حق يتصرف على 
 هذا املنال؟ ولكنها  



 
إحتفظت ابلسؤال يف نفسها ، ومل 

 تكن متلك غري الصمت. 
وأخريا ، وبعد طول إنتظار ، مشل  
 الرجل بنظرة ، وأمره بقسوة قائال: 

 " اخرب كاتينا أن اييت اىل هنا".
 اان....".  " حاضر ، سيد كونون ،



" وليكن الغداء جاهزا يف الواحدة 
 ." 

 " حاضر ، سيد كونون ".
كان الرجل يهم مبغادرة الغرفة  

 عندما تكلم كونون اثنية : 
 " ولتكن الغرف جاهزة ". 
 " حاضر ، سيد كونون ".



كتمت آالان غضبها يف صدرها ، 
  -حاضر ، سيد كونون –فجملة 

 ااثرت إمشئزازها ،  
 

 فوق مجيع األسباب األخرى.
على اية حال فقد حولت أالان 

نظرها حنو ماكس تستوضحه 
 بسكينة ، فهز كتفيه 



 
وفتح يديه إبذعان ، إضطرت أالان 

 ان تسأل : 
" هل سنبقى هنا ؟كنت أحسب اننا 

املدينة لإلقامة يف سنعود اىل 
 الفندق".

إلتفت اليوانين اليها بعينيه الداكنتني 
 وقال هلا بصوته اهلادىء:



 " ولكنين افضل ان تكوان ضيويف". 
وجال بنظره يف الغرفة ، وعله بذلك  

كان يقصد ان يلفت نظرها اىل  
 فخامة املكان 

 
الذي يستضيفها فيه ، وجالت آالان  

غرفة  بنظرها معه ، كان كل ما يف ال
 من ااثث يدل  



 
على الذوق الرفيع ، أالان تعرف من  

قبل انك ونون قد زار عواصم 
 أوروبية ، حيث 

 
كان جيمع قطعا اندرة تتناسب مع 

ااثث بيته ، فالشمعدان الفضي  
 الرائع العايل كان  



 
من صنع أملانيا ، أما السجاد فقد  

كان من السجاد العجمي ، وهناك  
 كثري من التماثيل  

 
ية وحتف أخرى واخرى ال حصر  الثر 
 هلا.

 وبعد حلظات تكلم كونون: 



" كاتينا سيكون هنا على الفور  
 ليقودكما اىل غرفتيكما". 

عيناه عادات للنظر اىل أالان ، 
فأحست ان اإلمحرار بدأ يسري  

 بطيئا يف وجنتيها ،  
 



وايقنت من ذلك مما بدا من رضى  
يف عيين كونون الضيقتني وإلتواء  

 زيتني  شفتيه القرم
 

، وشعرت ابألمل يوجع قلبها ،  
ولكنها مع ذلك توقعت أهنا ستعتاد 

 على ذلك أثناء  
 



 إقامتها يف هذا البيت. 
ومتنت أالان ان يتم البيع بسرعة ،  

حىت تستطيع هي وماكس ان يلحقا  
 ابملركب الذي 

 
سيقلع يف الساعة الثانية من بعد  

ظهر اليوم التايل ، فليلة واحدة حتت 
 سقف بيت 



 
كونون ، كانت اكثر من كافية 

 وأكثر مما حتتمل.
الغرفة اليت خصت هلا كانت مجيلة  

ومرحية للغاية ، وان اقل ما ميكن أن  
 يقال فيها ، أهنا  

 



كانت مفروشة مبنتهى الذوق ، 
امها شرفة  مزينة ابمجل الزخارف ، ام

 تطل على البحر. 
كان أول ما فعلت اهنا خرجت اىل 

الشرفة تتنشق اهلواء الطلق بعد هذا  
 اللقاء املقيت 

 



، والذي متنت الف مرة لو أنه مل 
حيصل على اإلطالق ، لتبقى ذكرى 

 كونون مجيلة يف  
 

 خميلتها. 
وقفت هناك تتنفس بعمق ، مث 

اخذت متتع النظر مبرأى مياه إجيه  
 دية ، اىل  الزبرج



 
الشمال كانت تقع جزيرة لريوس ،  

بينما إنتثرت جزر صغرية هنا وهناك 
 بعضها ال  

 
يزيد عن صخور انتئة ، تبدو على 

شكل حيواانت غريبة رفعت رؤوسها  
 من أعماق 



 
 البحر تنشد اهلواء. 

اىل جهة اليمني كانت ترتفع اجلبال  
عظيمة ممتدة ، لكنها جمردة من  

 األشجار ، بينما 
 



املنحدرات متوج وتزهو أبشجارها 
وشجرياهتا واعداد ال حتصى من 

 االزهار الفاتنة ،  
 

وهناك على الروايب متتد اجلنائن  
 جبماهلا اخلالب. 



بساتني من الليمون والربتقال متأل  
مساحات واسعة متتد على طول 

 جلهة اجلنوبية من  
 

الفيلال ، بينما من اجلهة األخرى  
حديقة ورود تتوسطها بركة مزخرفة ،  

 يندفع منها  
 



املاء يف انفورة ، ما عدا العديد من  
التماثيل الرخامية ، قائمة هنا وهناك  

 ، وترتفع  
 

السرو الشاخمة   وراء احلديقة أشجار 
 تشكل حاجزا يف وجه هواء البحر. 



أما وراء الفيلال ، فهناك مرج فسيح 
، خمملي انعم أزرق ، ميتد بعيدا حنو 

 حافة ضخمة 
 

من الصّبار ، تكّون حدودا اثبتة  
للحدائق ، وبعد ذلك متتد الرباري  

 الوعرة ، والقفار  
 



، اىل اجلهة الشمالية من اجلزيرة ،  
يم الرائع الذي حيث القصر العظ

 سبق ورأته أالان  
 

وأعجبت به ، يقف حارسا على 
 حافة صخرة شاهقة.



كل ما رأت كان خارقا يف مجاله ،  
إال كونون ، فهو كالنغم الشاذ يف  

 أغنية عذبة حلوة 
 

، وتساءلت أالان يف نفسها : ترى  
ما الذي حدث له ؟ ما هذا التغيري  

 الغريب الذي ال 
 



ذا الرجل  يصدق ؟ ما الذي حل هب 
الذي كان يف غاية الظرف والكياسة  

 ، يف غاية 
 

اللطف والرقة؟ كان مرحا سعيدا ، 
فما الذي أصابه ؟ مل تستطع تعليل  

 ما حدث ، 
 



ولكنها أحست أبمل مفاجىء ، 
وأسف شديد هلذا التحول ، 
 وشعرت انه ال بد انتج عن  

 
 صدمة أليمة وتعاسة عميقة. 

هزت كتفيها وقد نفد صربها من  
كثرة ما اعملت التفكري يف شأن 

 كونون ، وذهبت 



 
اىل احلمام العاجي لتغتسل ، وايقنت  

أهنا لن تصل اىل نتيجة مهما  
 أعملت التفكري يف 

 
حظ مضيفها التعس على مر السنني  

، وأنه من احلكمة ان تطرد هذا  
 األمر كليا من  



 
 ذهنها.... 

وبعد أن خرجت من احلمام ، 
سّرحت شعرها الذهيب وتركته  

 ينساب على كتفيها 
 



ثواب قطنيا انعما المعا ، وإرتدت 
متموجا وعادت اىل غرفة اجللوس ،  

 متاما يف الوقت  
 

الذي كان ماكس يغادرها مع اخلادم  
 الذي يرافقه لرييه غرفته. 

 " إجلسي أالان...". 



كان صوته انعما رقيقا وهو يدعوها  
 اىل اجللوس ، واتبع: 

" فلدينا دقائق قليلة ميكننا التحدث 
 فيها منفردين".

ب يغلق وراء  ومع كلماته كان البا 
 ماكس. 

 وأضاف كونون: 
 " لقد كربت اي أالان...". 



وأخذ يتاملها وعيناه تنظران يف  
 عينيها ،وهو يكمل حديثه بقوله: 
" نعم كربت....... ولكن ليس  

 كثريا". 
إستدارت أالان لتجلس ، ولكن قبل 
ان تفعل ، أمسك كونون مبعصميها 

 بيد ورفع  
 



ذقنها ابألخرى ، فاجفلت وإرجتفت 
 د أمشك هبا بشدة. فق

 " زواج!".
لفظ تلك الكلمة ببطء وخشونة  

خميفة ، مث سار هبا حنو األريكة  
 وقال: 

 " إجلسي ! قلت لك إجلسي".



أطاعت وهي ترجتف وعيناها 
عالقتان ابلباب راجية ان يعود  

 ماكس .ولكن ماكس مل 
 

 يعد.
 واضاف كونون بلهجة اآلمر: 

 " اخربيين عن زواجك". 



حياهلا كالقاضي وأمامه املتهم وقف 
 ، وهو يتابع:

" هذا...... هذا احليوان الذي  
فضلته علي؟ قلت لك اخربيين عنه  

 ." 
تعابري وجهه كانت تنىبء ابلشر ، 

عيناه تلتهبان يف حمجريهما ،  
 وعضالت وجهه تتلوى 



 
يف خطوط عميقة ، ذاك الوجه  

الذي وصفته االان يف يوم من األايم 
 رأته   ابنه أمجل رجل

 
يف حياهتا ، أو من املمكن أن 

 تراه.... 



هل ميكن أن يكون زواجها هو  
الذي أوصله اىل هذه احلالة ؟ هو  

 الذي احدث فيه  
 

هذا التغيري الكامل يف طبيعته 
 ومظهره؟



إرجتفت أالان اثنية ، فهناك يف  
صدرها لوعة عميقة وندم جيب ان 

 يبقيا يف سرها ، حىت 
 

 أييت الوقت املناسب.
 فردت عليه بطريقة ملتوية:

 " زوجتك .... أين هي االن؟". 
 " ماتت! قتلت مع خليلها....". 



خرجت من صدره آهة حّرى ، 
وعيناه رشقتا االان بنظرات ال معىن  

 للرمحة فيها ، مث  
 

 أضاف:
" العدالة متت ! ولكن األمر ال  

يهمين ابدا ، فأان سألتك سؤاال اريد  
 عليه اجلواب!". 



لكونون قوة سحرية عجيبة ، كان 
 جعلتها تتكلم: 

 " كان رجال غنيا ، حيث...". 
" اان مدرك متاما أنه كان ثراي ، وأنت 

حسبت أنه أكثر مين ثراء ، فهل  
 هذا هو سبب 

 



زواجك منه وبعد اسابيع قليلة فقط  
من رفضك الزواج مين ؟ فقط بضعة  

 اسابيع بعد  
 

ان اقسمت أنك لن تتزوجي آبخر ، 
 ذلك؟".أليس ك

" هناك اسباب خمتلفة 
 متاما........". 



إبتدأت احلديث تريد ان تربر موقفها  
 ولكنه قاطعها: 

" لقد اخفتك ، أليس كذلك ؟ ولذا  
 حتاولني الكذب...".

 قاطعته حبزم :
 " أان لست حباجة اىل الكذب".



اثر غضبها ، وتساءلت : ترى أبي  
حق يسأهلا هذه األسئلة ؟ وتذكرت 

 أسلوبه القدمي 
 

املليء مبعاين التملك والذي سبق  
وخاطبها به ، ومتر السنون عديدة ،  

 ويعود اىل  
 



 خماطبتها بنفس األسلوب.... 
 ولكنها أجابت بثبات:

" زواجي خيصين وحدي ، وأنك  
تغيظين ابسئلتك هذه اليت ال شان  

 لك هبا". 
 ضاقت عيناه الداكنتان وقال:

" ليس اإلستياء ما تشعرين به وإمنا  
 اخلجل ، على ما اظن". 



 صعد الدم اىل وجنتيها وقالت:
" سيد كونون ، هل متانع يف إقفال  
هذا املوضوع ؟ جئت أان ورئيسي 

 اىل هنا يف عمل  
 

، ومن األفضل ان ال تنسى ذلك ،  
 واآلن أرجو ان تسمح يل...". 



بعت وهي تقف وتبتعد عن ذاك  وات
 الشخص املتسلط: 

" أحب أن أعود اىل غرفيت ريثما  
 حيني موعد العشاء".

خيم الصمت على املكان ، حتركت  
اثنية ، ولكن قوهتا خانتها ، 

 ورفضت ساقاها أن 
 



 حتمالها. 
 " تعايل اىل هنا ، أالان". 

قال ذلك بلهجة ىمرة ، عندما  
كانت قد بلغت الباب ، ووضعت 

 دها على املقبض ي
 

 لتفتحه. 
 كرر كونون أمره:



 " تعايل ايل....". 
أحست ابللون يفر من خديها وكأن  
قلبها توقف عن اخلفقان ، وقالت 

 تتعثر ابلكالم: 
" أان.... أان أريد أن أذهب اىل  

 غرفيت...". 



توقفت عن املتابعة ، عندما تقدم 
حنوها حبركة سريعة كالنمر ، وأمسك  

 مبعصمها ، 
 

وقّرهبا منه ، وضّمها اليه ، وهو  
 يقول:

 " لقد أمرتك أن أتيت ايل......". 



كان وجهه قريبا من وجهها ،  
 فاحست ابنفاسه حارة على خدها. 

 واتبع يقول:
" لقد كنت اريدك وانت بعيدة ، 

ايم اليت كنت فيها أكثر من تلك األ
 قريبة مين".



كان صوته مضطراب حيرتق بلهيب 
الغرية ، وأالان مل تستطع ان تفلت  

 من بني يديه ،  
 

 فهمس قائال:
" حسنا االان ، أنت يل ، أان أريدك  

االن أكثر من أي وقت مضى ،  
 ستكونني يل ، هل  



 
 تسمعني ؟ سوف تكونني زوجيت".

املصيدة فتحت شدقيها ،  -3
 هي الفريسة مرة أخرى ، جيب وأالان

 ان تكتشف السر  
 

الذي سرق النوم من عينيها حىت 
 قبل أن تعرفه...... 



 
مل تكن أالان تعرف كيف ميكنها ان  

تؤمن لنفسها جوا من اهلدوء ،  
 ولكنها فعلت ذلك  

 
عندما عاد ماكس اىل الغرفة بعد ما  
يقرب من عشرين دقيقة ، كان يبدو 

 أكثر جاذبية  



 
ببدلته الرصاصية الداكنة وقميصه  

 األبيض.
اخذ ماكس ينقل الطرف بني االان  

وكونون ، من غري ان يطرأ أي تغيري  
 على تعابري  

 



وجهه ، مث راح يتحدث اىل كونون ، 
اد  واالان تراقبه وهي حتس بقلبها يك

 ينفجر من  
 

شدة اخلفقان بسبب تلك الطريقة  
املوجعة الوحشية اليت أمسكها هبا  

 كونون ، حىت اهنا 
 



 مل تستطع أن حتبس دموعها....
إلتفت اليها كونون وعالمات الفرح  

واإلنتصار ابدية يف عينيه ، من 
 اخلوف الذي سببه 

 
هلا واإلضطراب الذي بدا عليها ومل 

 تستطع إخفائه .



قرع اخلادم الباب ، وفتحه هبدوء ، 
 وقال : 

 " العشاء جاهز ، اي سيد كونون".
 " سنكون هناك على الفور".

 " حاضر ، سيد كونون ".
ل ، وألتقت عينا أالان  إنسحب الرج

بعيين كونون ، فرأت نظرات  
 اإلحتقار فيهما ، 



 
وتذكرت كيف كان يعامل اخلدم  

فيما مضى ، بتلك الطريقة املليئة 
 ابملودة واإلبتسام ، 

 
كيف إنقلبت اىل هذا األسلوب من  
القسوة واإلحتقار ؟ ال تدري ، لعل  

 املرارة 



 
والوهم اللذين يعيش فيهما غرّيا 

طباعه ، وجعاله يفقد كل مجيع 
 معاين اإلنسانية. 

كان كونون وماكس يتحاداثن أثناء  
الطعام واالان تسرح أبفكارها اىل  

 املاضي البعيد ، 
 



ومل تستطع أن تنكر انك ونون يف  
ذاك احلني كان كالنجم املتألق ، حيوم 

 حوهلا اينما  
 

إجتهت ، وإن أنصفت ، كان مدعاة  
للفخر ان يكون زوجها حيث 

 لعيون حتدق هبا من ا
 



كل جانب ، ومع ذلك فإنه مل يكن  
لديها أي ميل للزواج مهما كان  

 نوعه ، كانت قد  
 

إختذت قرارها بعدم الزواج ولن  
تلغيه ألي سبب من األسباب ، غري 

 ان ماكس كان  
 



يؤكد هلا دوما ، انك ونون لو عاد  
 وكرر طلبه ، لغرّيت رأيها وقبلت به.

وإن كان األمر كذلك وهناك أية  
نتيجة من التكرار ألدرك كونون  

 ذلك ، وحلق هبا  
 



اىل أنكلرتا ليلح عليها بطلبه ،  
وتساءلت أالان : هل كان لدى  

 كونون أمل يف ان تقبل 
 

به يوما ؟ إذن ملاذا مل يتبعها ؟ هل 
هناك من سبب منعه من ذلك؟ 

 زواجها مثال ؟ 
 



رعة احلقيقة أن زواجها حدث بس
بعد عودهتا ، غري انه كان هناك  

 الوقت الكايف ليلحق 
 

 هبا قبل ذلك.... 
مرت هذه األمور يف خميلة أالان ،  
وعند هذه النقطة ابلذات وقفت 

 بعصبية متسائلة 



 
..... هل حقا كانت رغبتها أن 

يتبعها ؟ كتمت أنفاسها عند هذه  
 الفكرة وقطبت 

 
جبينها ، جيب أن تعرف ما يف  

، جيب أن حتدد طريقها ويف  اعماقها 
 احلال.



رفع كونون حاجبيه مستفسرا ، إمحر  
وجهها ، وغزا األمل قلبها ، أكثر مما  

 حصل  
 

حدث قبل وقت قصري بينها وبني  
كونون ، خفضت عينيها ونظرت يف  

 صحن طعامها  
 



، وبصورة طبيعية ، ضحك كونون  
ضحكة قصرية ، قبل ان يعود ليتابع  

 حديثه مع 
 

 ماكس. 
لت االان أن تستمع اىل ما يدور  حاو 

بينهما من حديث ، فسمعت بعضا 
 منه مثال ،  



 
األرض جيدة وتعطي عنبا من اجود  

األصناف ، وتساءلت ملاذا إذن  
 يريد كونون أن  

 
 يبيعها ؟ وبثمن رخيص؟ 



مث مسعت ماكس يشري اىل أن املبلغ  
الذي يعرضه عليه هو مثن حمصول 

 العنب لعدة 
 

سنني ، وانه ميكن أن يستثمر هذا  
املبلغ على الفور ، مما جعل كونون  

 يلوي شفتيه ، 
 



 ويقول:
" لعلك نسيت أنين لست حباجة اىل  

 مال ألستثمره ". 
" ولكنك قلت يف رسالتك أنك  
ترغب يف البيع ، وإال ملا وجدتين  

 هنا ، أليس 
 

 كذلك؟". 



كان ماكس يتكلم ، ولكن عيين 
كونون كانتا تنظران اىل أالان اليت  

 إتسعت حدقتاها  
 

 ملا تسمع ، فإبتسم ونظر بعيدا.
   



وتساءلت أالان : هل من املكن أن  
يكون كونون قد عرض الرض على  

 ماكس ، 
 

ليحضره اىل هنا من اجلها؟ وإن  
 كان كذلك ، فألي غاية؟



هناك يف داخله شيء اعمق من أن  
يتصوره أحد ، كرهها له أخذ يتزايد  

 ، وكل ما 
 

كانت تبغيه هو أن تكون بعيدة عنه  
، ألهنا تعرف ان قوته تدعو اىل  

 اخلوف ، أحست  
 



أن هناك يف داخلها شيئا حيذرها من 
ع هلذا  املستقبل ، وغن مل تستم

 التحذير فإهنا  
 

 ستقضي بقية حياهتا يف لوعة وندم . 
نظر كونون اىل ماكس نظرة الواثق  

 من نفسه ، وقال : 



" أان اعلم ان طبيعة عملك تضطرك 
اىل السفر يف كثري من األحيان ، 

 وقد تكون  
 

 الرحلة عدمية اجلدوى احياان !". 
حاول ماكس ان خيفي إمتعاضه  

 وقال : 



هذه الرحلة  " ارجو أال تكون
 ابلذات عدمية اجلدوى ". 

 إبتسم اليوانين إبتسامة شاحبة وقال: 
 " لك ، أم يل؟". 

نظرت االان اليه حبدة ، كانت اهدابه  
الطويلة تظلل عينيه ، فلم تستطع 

 ان تقرأ ما  
 



 فيهما من معىن . 
 أجاب ماكس:

" رمبا تكون مرحية لكلينا ، فأان  
أنوي أن اشرتي كل شرب أرض 

 ميكنك ان تبيعين إايه 
 
". 

 قال كونون وهو يبتسم: 



" ال أظنك تريد ان تشرتي نصف  
 اجلبل مثال ، جبال أجرد مثل هذا؟".

 رفع ماكس حاجبيه وقال : 
" طبعا ال اي سيد كونون ، أان لست  

 راغبا بشراء اجلبال ".
ك ابألرض اليت تريد  " إذن ما قول

انت أو عميلك ، أن تبين عليها  
 فنادق؟". 



" فنادق أو فيلالت كما تسموهنا يف 
 اليوانن ".

" ال شك أن بالدان مليئة ابلسواح ، 
 وستستفيد عندئذ من ذلك". 

مل تعد أالان تسمع من مناقشتهما 
شيئا فقد شردت افكارها ومرة 

 أخرى ذهبت اىل  
 



كونون    املاضي البعيد ، تفكر يف
بلطفه ، رقته ، كرمه وحبه ....  

 ولكنه اصبح اآلن 
 

الرجل الذي قاده قدره اىل سوء  
السبيل ، وصار ضحية ألخطائه ، 

 تزوج زواجا  
 



فاشال ، زواجا ترك جروحا عميقة 
 أليمة يف نفسه ، جروحا ال تلتئم. 
فهو يلومها ، وملاذا يفعل ؟ أألن  

 خطأه.... 
ا  كان صوت ماكس عاليا قطع عليه

افكارها وأعادها من أتمالهتا ، 
 ومسعته يقول:



" آمل أن تعقد ولو صفقة واحدة  
 على األقل ، سيد كونون".

" هناك إحتمال كبري اي سيد  
 ماكس". 

فجأة غدا كونون املضيف اللبق 
 وهو يتابع: 



" سوف نكمل حديثنا هذا املساء  
.... بينما اتخذ السيدة قسطا من 

 الراحة". 
 أالان ولكنها مل تقل شيئا.إمحر وجه  

 اجاب ماكس جبفاء: 
" إن سكرترييت تبقى عادة معي ، 

عندما أقوم أبي عمل ، وأان أفضل  
 هذا ، إذا مل يكن  



 
 لديك مانع ".

ملعت عينا كونون ونظر نظرة غريبة  
 حنو ماكس واجاب:

" وأان افضل أن يكون حديثنا 
للرجال فقط ، أعين ان العمل الذي  

 معك   اريد ان أحبثه
 



 خيصك وحدك". 
مث توقف عن الكالم ، واخذ ينظر  
اىل االان ، جف ريقها ، وشحب  

 لوهنا ، واحست  
 

أن شهيتها للطعام قد زالت ، 
ولكنها مل ترغب أن يلحظ مضيفها  

 ذلك ، فرفعت  



 
 الشوكة اىل فمها. 

" سوف أتوين اىل فراشك بعد  
 العشاء".

كان أمرا ألقي من قبل كونون ولكن  
طيفة ، ومل جترؤ أالان ان  بطريقة ل

 تعصي ، على  
 



اية حال فإنه من املفرح واملريح ان  
تبتعد عنه ، فهو يريد ان يهزمها ، 

 وان يسيطر  
 

عليها ، أن يرتكها ال حول هلا وال  
 قوة. 



خرجوا اىل الفناء الواسع ، جلسوا  
حول الطاولة ليشربوا القهوة ،  

 كانت األزهار  
 

أبشكاهلا  مجيلة يف احواضها ، أخاذة 
وألواهنا ، رائحتها تشرح الصدر  

 وتنعش الفؤاد ،  
 



ولكن االان مل تلتفت لكل هذا ،  
وكان مهها أن تسرع يف شرب قهوهتا  

 ، متلهفة 
 

 للذهاب.
مما ال ريب فيه أن ماكس كان حانقا  
، مغتاظا بينه وبني نفسه ، ولكنه ال 

 ميلك إال  



 
اإلذعان ملا ميليه كونون ، فقد جاء 
لغرض معني وليس من مصاحله أن  

 يعادي الرجل  
 

الذي ايمل ان تتم معه الصفقة ،  
ولذا ، فإنه مل يعرتض ، عندما وقفت  

 االان ، وقالت 



 
ركته وحيدا  تصبحان على خري ، مث ت

 مع كونون.
بعد أن أمضت االان ما يقرب من  

الساعة وهي متشي يف غرفتها جيئة 
 وذهااب ، عزمت 

 



على اخلروج والسري يف اهلواء الطلق  
، عله يصلح من حاهلا ، او على  

 األقل يبعد عنها 
 

القلق الذي يساورها ، ويساعدها 
 على النوم .



وعلى الفور خرجت ، وسارت يف 
ي يؤدي من الفيلال اىل  املمر الذ

 حديقة الورود ،  
 

تستنشق عبريها الذكي ، ومتتع 
 انظريها جبماهلا الساحر .



كانت هذه اجلزيرة حقا قطعة من  
اجلنة ، نظرت االان حنو اجلبال 

 العالية ، راهتا وقد 
 

سلب جواملساء اللطيف خشونتها ،  
تبدو انعمة ، قبالة صفحة السماء  

 املتألقة بنجومها  
 



 ضاءة.الو 
أضواء تطل بفضول من هنا وهناك  

، تنىبء بوجود منازل تسرتخي  
 إبرتياح على  

 
 سفوح اجلبال.



أشجار الزيتون قدمية ، قدمية ، 
ولكنها ال زالت تزدهي أبوراقها  

 الفضية الالمعة وكأهنا 
 

يف عناق دائم مع شعاع القمر الذي  
إختلس طريقه اليها ، خالل أشجار 

 السرو  
 



 العالية.
جلست االان على حائط منخفض ، 
حيث احست بغتة ابلسالم وألول 

 مرة منذ جميئها  
 

اىل هذا البيت الفخم الرائع ، ميلكه  
الرجل الذي كان ميكن أن يكون  

 زوجها يف يوم  



 
من األايم ، رجل تبدل كثريا وكثريا 
جدا ، حىت أهنا مل تستطع ان متيزه 

 للوهلة  
 

 األوىل..



أجفلت ، ومسعت دقات قلبها الذي  
عال وجيبه ، فإلتفتت لرتى خيال 

 إنسان آت  
 

 حنوها من جهة املنزل ، إنه كونون ! 
هبت من غري ثبات ، تريد أن هترب  

من اخليال الذي رأت ، لو 
 إستطاعت ، ولكن 



 
قدميها مسرات يف مكاهنما ، مث بدل  
ان متضي عادت اىل حيث كانت 

 جتلس ، فسار 
 

حنوها ، طويل القامة ، كونون 
 يرتدي بدلة سوداء.



" هكذا لدينا بضع دقائق اخرى  
 نقضيها منفردين".

صوته كان منخفضا ، وأحست بيده 
ابردة كتلك اليت يف القبور ، عندما 

 تناول يدها.
جاهدت أالان لتتحرر من يده ، 

ولكنها تعثرت فأمسك هبا ، الرجل  
 الذي بدات  



 
 تكرهه.

ماكس ؟ " دعين أذهب ! اين 
سوف امأل الدنيا صراخا ، إذا مل  

 ترتكين حاال". 
هز رأسه ، وكأهنا تطلب املستحيل ،  

 وقال : 



" ادعك تذهبني ! لقد تركتك مرة ، 
أالان ، ولكن لن يتكرر ذلك مرة  

 اخرى ، أنت  
 

اآلن أسرييت ، وستبقني كذلك حىت  
 يفّرق املوت بيننا". 

 وضّمها اليه يعانقها. 



ون ، هل " أنت جمنون ، جمن
 تسمعين؟". 

ولكنه مل ايبه لكالمها ، فعادت  
تقول وهي حتاول اإلفالت من بني  

 يديه : 
" جمنون .... هي ايضا قالت لك  

 ذلك....". 



ذهبت هذه الكلمات بكل شوقه  
 ورغبته ، وصاح فيها:

 " هي؟ من هي؟". 
 " زوجتك". 

إرتفعت يده كأنه يريد أن يصفعها ،  
يسكتها عن الكالم ، ولكنه متالك  

 نفسه وأنزل  
 



يده اىل جانبه ، وقال بصوت  
 خشن:

" أان مل أخّتذ زوجة أبدا ! انت اليت  
كان جيب ان تكوين زوجيت ، 

 وسوف تكونني ! 
 

لقد كانت زوجة الوهم ، وليست يل 
 ."! 



 قالت إبضطراب : 
 ن.....". " أان.... آسفة ، كونو 
 ضحك خبشونة وقال: 

" أمن أجلي ؟ شفقتك مل يعد هلا  
نفع اآلن ، لقد إستغنيت عنها ! 

 دعي الشفقة لنفسك 
 



، فسوف حتتاجني اليها عما قريب 
 ." 

أحست أالان ابخلوف ، وإرجتف 
 جسمها ، ولكنها قالت بلطف:
" كونون دعين اذهب ، أان ال 

الومك على أي شيء فعلته مع  
 زوجتك". 



ه بدل أن يرتكها ، سأل خبشونة  ولكن
: 

 " ملاذا تزوجت؟". 
" لقد أخربتك ، انين كنت 

مرغمة.... ومل ارغب يف الزواج  
 مطلقا ....". 

" لكنك تزوجت ، تزوجت وتقريبا  
 مباشرة.......". 



 قاطعته االان قائلة : 
" ليس مباشرة ، وعلى أية حال كان  

 هناك سبب هام لزواجي.....". 
لقد بعت  " طبعا سبب هام !  
 نفسك لألكثر ثراء".

رشقها بنظرات حادة متفحصا  
 واتبع:



" كيف عملت مع هذا الرجل  
ماكس نيوالند ، اان ال استطيع ان 

 أفهم ، اميكن أن  
 

يكون كل ختطيطك قد إنتهى اىل  
العدم ، فلم يرتك لك زوجك شيئا 

 يف وصيته؟". 
 " هذا من شأين وحدي". 



كان قلبها خيفق أمال ، ولكنها 
حاولت أن تبدو هادئة ابردة ، لعله  

 يطلق سراحها ، 
 

ومن الغريب أن أالان كانت ختلق له  
املعاذير لكل ما يفعل ويقول ، بينما 

 تعلم منطقيا 
 



 أن ال عذر له.
قال كونون ويف صوته شيء من  

 السخرية : 
" مل يرتك لك شيئا ، وإال ملا كنت 

 هنا اآلن ". 
انت تريد ان تنتزع نفسها من يده  ك

وتسرع راكضة حنو املنزل ، ولكنها 
 قاومت هذه 



 
الرغبة ، خمافة أن حركة مثل هذه قد  

تثري غضبه من جديد ، فتذرعت  
 ابلصرب وقالت 

 
 بلطف:

" كونون ، إنين متعبة جدا ، أرجوك  
 دعين اذهب". 



بقي واقفا من غري حركة ، ينظر 
ل بلهجة  اليها نظرات شاملة ، مث قا

 الواثق مما يقول :
" ستكونني زوجيت ، وال مفر من  

ذلك ، وسيتم هذا يف غضون 
 أسبوع". 

 قالت حبدة : 



" إنك تتكلم قبل ان تفكر ، انت 
تعلم أنه ال ميكنك ان جتربين على 

 ذلك ، ومما ال  
 

ريب فيه انين لن أتزوج منك  
 إبراديت".



وقف أمامها مطبقا فمه حبزم كان 
حا سراي ، سالحا  كرجل حيمل سال
 يوجهه اىل أعزل  

 
 ليس له محاية. 

" سوف نرى ، اي أالان احللوة ، نعم 
 ، سوف نرى".



كان صوته مليئا ابلثقة ، وتعابري  
وجهه تدل على النصر األكيد ،  

 ولكنها كانت ترى  
 

غري رايه ، وحتسب أن كلماته  
كلمات رجل ال يعرف ما يقول ،  

 اما أنه غري صحيح  
 



العقل فهذا ليس حقا ، ولو أهنا  
نعتته ابجلنون ، ولكن يبدو أن  

 احلقيقة هي انك ونون 
 

ال يزال يريدها زوجة له ، هذا ما  
 تراه واضحا ولذا فهي آسفة ألجله. 

 " أين ماكس ؟".
 سألته اخريا ، واتبعت: 



 " هل ذهب اىل الفراش؟". 
 أحىن كونون راسه: 

" نعم ، لقد ذهب حاملا إنتهينا من  
 ملنا". ع

كان كنون ينظر أمامه ، ونسمات  
من البحر تداعب شعره السود ،  

 األشجار تنشر  
 



طالهلا يف ضوء القمر ، وكلما  
المست هذه الظالل وجه كونون ،  

 كانت االان ترتعد ، 
 

كانت ترى معامل شيء شرير ، شيء  
حيّثها على اهلروب ، اهلروب بسرعة  

 ويف تلك  
 



األسفل  اللحظة ، قبل أن جيرها اىل 
. 

 ولكنها قالت تتابع احلديث:
 " لقد ذهب مبكرا ".

 " قال انه متعب". 
 " هل اعطى سببا لتعبه؟". 

   



تعجبت االان من مساعها أنه متعب 
،فهي تعرف ماكس ، وتعرف جيدا 

 انه شديد  
 

القدرة على العمل والتحمل ، ال 
يكل وال ميل ، كثري النشاط واملهارة  

 ، خاصة عندما  
 



لى سفر ، فهو ال يتوقف  يكوانن ع
عن العمل مطلقا ، حىت يستطيعا 

 العودة أبسرع ما  
 

 ميكن ". 
وبعد برهة من الصمت اضافت 

 وهي مقطبة اجلبني:
 " مثله ال يتعب". 



نظر اليها ومن غري حتذير رفع يده 
اىل جبينها ليزيل التعبري الذي بدا  

 عليه ، وقال : 
" ال تفعلي ذلك ، فاجلبني املقطب 

 يناسبك". ال 
إبتعدت عنه ، فلم حياول ان يوقفها  
، ولكنه بقي واقفا بينها وبني املمر  

 الذي جيب أن  



 
 تسلكه إذا عادت اىل املنزل.

 " أرجوك ، ال تلمسين ".
ولكنه مرة اخرى إقرتب منها وحاول  

أن يعانقها عنوة وهي جتاهد 
 للتخلص منه ، 

 
 فقال :



" األفضل ان تعّودي نفسك على  
دي ، ألنك ستشعرين هبا  ملسات ي

 حىت آخر يوم يف  
 

 حياتك". 
" أنت إنسان قلبك مليء ابحلقد 
والكراهية ! كم اان سعيدة ألنين 

 كنت حكيمة مبا 



 
يكفي ، حىت انين مل أتزوجك ، ما  

هذه التصرفات املشينة اليت تصدر  
 عنك ؟ هل تظن 

 
أن إبمكانك أن جتربين على الزواج  

 منك؟". 
 الم عبثا". " أان ال ألقي الك



قال ذلك بسرعة ، ووقف أمامها  
ابردا ، جامدا ، قاسيا ، كتمثال 

 عظيم من الرخام ،  
 

وقف بعيدا عنها ولكن بقيت عيناه  
 تنطقان بروح السيادة املطلقة.



شعرت حياله أهنا صغرية اتفهة ،  
وإعرتاها خوف شل تفكريها ، 

 ولكنها إستجمعت 
 

 قواها ، وقالت:
ليلة ، لقد  " ولكنك فعلت هذه ال

 قلت الكالم عبثا.". 
 قاطعها بلطف:



" ال اي عزيزيت أالان ، سوف تعرفني  
قريبا جدا أنين اعين كل كلمة قلتها 

 ." 
تضاعف خوفها ، وكان سهما 

اصاهبا ، إلتفت اليها حيث  
 إستطاعت ان ترى وجهه 

 



جيدا يف ضوء القمر ، كان صارما  
قواي مليئا ابلثقة ، حىت اهنا مل تعد  

 تستطيع ان تقنع  
 

نفسها ابلنجاة ، فاحست وكان 
الدماء تقف يف عروقها وقاربت على  

 األغماء ، 
 



فامسكت بشيء قريب منها حىت 
 تقي نفسها من السقوط ، وقالت :

 " أريد أن أذهب".
 كانت عيناها اجلميلتان تتوسالن
ابلرغم من أهنا كانت تعرف أن  

 عليها أن تبدي شيئا 
 



من الكربايء والغضب من الطريقة  
 اليت عوملت هبا ... ولكنها اتبعت :

 " إنين متعبة".
ولدهشتها وجدته يتنحى عن طريقها  

 مشريا بيده يدعوها للمرور. 
" رئيسك سيتحدث اليك يف  

 الصباح".



كان يف صوته نغمة مل تلفت نظرها  
بل زادت يف ضرابت فحسب ، 

 قلبها ، ترى ما  
 

الذي حل هبا حىت ختاف هذا الرجل  
 اىل هذا احلد ؟ ولكنها سألت :

 " سيحدثين عن أي شيء؟". 



سألت وهي حتاول السري فتعثرت 
حبجر وكادت تسقط ، ومرة اثنية 

 كانت قبالته ، 
 

وإقرتب منها ، كان ابردا نظيفا هذه  
 متر  املرة ، كنسمة اهلواء الناعمة اليت

 ابألرض  
 



البكر غري املزروعة ، شعور غريب 
املّ هبا ، وإنثنت كمثل بنفسجية 

 خجلة على سفح 
 

 جبل ، وخبفة إبتعدت عنه. 
 وإجابة على سؤاهلا قال كونون : 
" سوف تعرفني كل شيء عندما  

 يتحدث اليك ".



ولكن االان توقفت وأخذت 
تستوضح منه ببعض األسئلة ، 

 فاضاف: 
 انك متعبة....". " لقد قلت 

 ومرة أخرى قاطعته قائلة:
" ولكن ليس اىل حد مينعين أن  
أعرف األمر الذي سيحدثين به  

 ماكس". 



 فقال هبدوء :
" لقد اسأت فهمي ، فأان افصد  

أنين لو أخربتك به االن ، لطار النوم  
 من عينيك". 

 سالت أالان صائحة:
 " ال أستطيع النوم ! ماذا تعين؟".

تفيه بال مباالة أخذ كونون يهز ك
 وهو يقول:



" انت تعرفني منذ وقت طويل انين  
منيع امام مكر النساء ، ولن أقول  

 االن شيئا ،  
 

سوف تعرفني كل ما جيب ان تعرفيه  
، عندما يتحدث اليك ماكس يف 

 الصباح".
 وملا وصال اىل الفيلال ، قال : 



" إدخل انت اآلن ، فأان اريدان  
 امشي قليال ". 
كلمة أخرى ، إستدار ومن دون اية  

ومشى مث غاب مسرعا بني ظالل  
 البستان .

مل تستطع أالان ان تتحرك ، بقيت 
تنظر خلفه حىت ختفى كليا عن 

 انظريها ، إختلطت 



 
عليها األمور وإحتشدت عشرات  
األسئلة يف رأسها ، فمثال ملاذا يف 

 هذه اللحظة  
 

ابلذات كانت تبحث يف قرارة 
سينتصر  نفسها عما إذا كان كونون

 عليها؟



شردت افكارها يف املاضي البعيد ، 
الصراع العنيف الذي إعتمل يف 

 نفسها قبل أن  
 

توافق على زواجها من هوارد  
بيومونت ، ترى هل هذا هو السبب 

 الذي جعلها  
 



تتساءل عن كان من املمكن أن 
 ينتصر كونون عليها ايضا؟

   
وتساءلت االان ، ترى على أي 

أهنا ستصبح  اساس يؤكد كونون 
 زوجته ؟ مث هزت 

 



كتفيها من غري أن تصل اىل نتيجة  
وصعدت الدرج مسرعة ، وهي 

 تقول يف نفسها أهنا  
 

ال ميكن ابي شكل من األشكال أن  
تكون زوجة لرجل مثل هذا ، رجل 

 اقل ما ميكن  
 



ان يقال فيه انه ليس ابفضل من 
 وحش.... 

دخلت غرفتها واخذت تذرعها  
جيئة وذهااب ، مل تستطع ان تذهب  

 اىل فراشها ، جيب 
 



أن تعرف األمر من ماكس ، هذا 
األمر الذي سيسرق النوم من عينيها  

 طيلة الليل عن  
 

عرفته ، وقد سرق النوم من عينيها 
 حىت قبل أن تعرفه.... 



عندما وصلت اىل ابب غرفة ماكس 
قرع وتناديه  ، تريثت قليال قبل أن ت

 برقة وعذوبة  
 

، فتح الباب مباشرة وهو ال يزال  
بكامل مالبسه ، إذن ماكس ايضا  

 ال يزال يقظا ، 
 



علت الدهشة وجهها وخرج من بني  
شفتيها صوت يدل على عدم  

 تصديقها ملا ترى ،  
 

نظرت اليه فالحظت وجهه 
الشاحب ، الحظت أنه يبدو أكرب  

 سنا وأنه غارق يف  
 



 ، قالت صائحة: اعماق الياس
" ما بك ؟ ماكس ، ما الذي  

 حدث؟". 
تردد قليال ، ولكنها كانت تعلم أنه  

يريد أن يوضح هلا األمر ، وأخريا  
 تكلم: 



" ذاك اللعني ، ذاك اهلمجي الذي 
أحضران اىل هنا حبجة مهمة  

 كاذبة....". 
قطع كالمه ، وإبتلع ريقه بصعوبة  

واخذ يهز راسه ذات اليمني وذات  
  الشمال ،

 
 فسالت إبستغراب:



 " مهمة كاذبة".
حتركت ببطء حنو رئيسها الذي رفع  
يديه إبمياءة تدل على اليأس وانه مل  

 يعد ابليد 
 

حيلة ، مث تركهما تضرابن جانبيه  
 إبستسالم. 

 اتبعت االان إستفسارها :



" هل تعين انه إحتال علينا للمجيء 
 اىل هنا؟".

كان صوهتا مليئا ابلدهشة 
واإلستغراب ، نظر اليها ماكس  

 مستوضحا ،وقبل أن يسأل  
 

 ، أضافت: 
 " ال شك ان لديه أمورا خفية ". 



 " أكنت تتحدثني اليه؟". 
 أحنت راسها ، وقالت : 

 " إنه غريب جدا...". 
توقفت عن الكالم قليال ، وإصطبغ 
لوهنا ابحلمرة عندما تذكرت تصرفه  

 معها ، مث  
 
 بعت: ات



" قال انين سأكون زوجته يف القريب 
 العاجل".

نظرت أالان يف وجه ماكس ، لرتى 
اتثري هذه الكلمات عليه ، فلم تر 

 سوى قناع مل  
 



تستطع أن تفهم ما وراءه ، مث حملت 
بعض التغيري فيه ، مل تفهم سببه 

 ايضا مما زاد يف  
 

 تلهفها ملعرفة ما قاله له ، وأضافت:
ماذا قال لك ؟   " ماكس ، قل يل ،

فهو ال شك كان يضمر شيئا عندما 
 أخربين ابنك  



 
ستتحدث ايّل يف الصباح ، فلم  

أستطع اإلنتظار ، ولذا جتدين هنا  
 اآلن ، أحس ان ثقته 

 
ترتكز على اساس قوي ، مع ان  

عقلي حيدثين أنه ال ميكن ان  
 يتزوجين من غري موافقيت 



 
 ، وهذه لن حيصل عليها ابلطبع".

 بقلق:فساهلا 
" أالان ، هل انت متاكدة اىل هذا  

احلد ؟ ألن توافقي على الزواج منه  
 وال حتت أي 

 
 ظرف من الظروف؟". 



تراجعت اىل الوراء أمام اسئلته ،  
 وسالته بدورها حبدة:

" ما هذا الذي تقوله ؟ ال يوجد 
هناك اية ظروف ميكن أن جتربين  

 على الزواج منه..". 
قبل أن يرتك  قاطعها هبدوء ، ولكن 

 هلا فرصة لإلجابة ، اتبع قائال: 



" إنسي ذلك ، عزيزيت ، سوف 
أخربك كل شيء وبكلمات موجزة  

 قدر اإلمكان". 
 ومبنتهى الياس أخذ يتابع قوله: 

 " لقد دمرين اي أالان ". 
 توقف قليال ليأخذ نفسا واضاف:

" لقد عرف كونون سرا خطريا كنت 
 أحتفظ به لنفسي". 



الم مرة اخرى توقف ماكس عن الك
وإستدار حنو النافذة ، سار اليها  

 ببطء ، يسحب  
 

الستائر عنها ، كل شيء يف اخلارج  
كان خيلد اىل السالم والراحة ، 

 الزهور اجلميلة  
 



العطرة ، اجلبال العالية الصامتة ، 
البحر الفسيح الداكن ، واشجار  

 النخيل املتمايلة  
 

تتطلع اىل فوق إبجتاه السماء  
ة ، أما هذان اإلثنان يف  املتأللئ

 الداخل ، ماكس واالان ،  
 



فقد فقدا كل سالم وراحة ، وخيم  
 عليهما اخلوف والقلق.

 وعاد ماكس للكالم:
" منذ زمن طويل ، إحتلت على  

رجل كبري السن وسرقته ، وصدف  
 أنه ذو قرابة  

 
 بكونون ...". 



 فصاحت برعب: 
" أنت سرقت مال أحد ؟ هذا 

عرفتك ، منذ  مستحيل ! فاان منذ  
 عملت معك عرفت 

 
 انك مثال األمانة والشرف". 



" اليوم نعم ، ولكن قبل جميئك ال ،  
لقد اصبحت مرة على وشك 

 اإلفالس حيث  
 

فقدت تقريبا مجيع أموايل يف طيش  
 الشباب".

صمت عن الكالم حلظة وإبتلع ريقه  
 مث قال: 



" دخل علي مرة يف مكتيب رجل  
يوانين كبري السن ، يعرض علي 

 قطعة من األرض 
 

واسعة ألشرتيها وملا كان على خصام  
مع إبنه الوحيد ، ويريد أن حيرمه من  

 املرياث ، 
 



أراد أن يبيع مجيع ما ميلك من  
أراض ، ذهبت معه اىل اليوانن  

 وعاينت األرض فلم 
 

أصدق أن احلظ سيوافيين هكذا ، 
كانت األرض افضل وأمجل ما يف  

 البالد ،  
 



فإشرتيتها منه بثمن خبس ، مث بعتها  
 بريع مليون من اجلنيهات ....". 
 صاحت االان مرتعبة مما تسمع:

" ماكس ! ال ! آه ، ال ، ال ميكنك  
 ان تفعل ذلك !".

إستدار ماكس وخفض انظريه ، غري  
 قادر على تلقي نظراهتا ، واتبع :



، لقد فعلت ، كل منا " نعم ، أالان 
لديه نقطة ضعف ،مجيعنا لديه ما  

 خيفيه ، وحسبت  
 

ان سري سيبقى طي الكتمان ، اي 
اهلي ! تصوري أن كونون كان على 

 علم هبذا السر  
 



 طيلة هذه املدة.........". 
" وهو يهددك االن ، أليس 

 كذلك؟". 
كان إمياهنا مباكس قواي ، كانت تثق  

عملها   بكل ما يعمل ، وترتكز يف
 معه على امانته  

 



املطلقة ، واآلن تعلم هبذه اجلرمية  
النكراء ، وليس من احد آخر ، بل  

 من ماكس 
 

 نفسه".
 كررت سؤاهلا ، لتعرف احلقيقة.

 " اهو يهددك ، ماكس؟". 



بدت املرارة يف قسمات وجه ماكس  
 وبصعوبة تكلم:

" نعم ميكنك ان تسمي ما يقوم به  
هتديدا ، ومن قبل أن اصف أي  

 شكل من التهديد  
 

يستعمله معي ، جيب أن أشرح لك  
 بعض األمور".



صمت قليال يستجمع أفكاره ، مث 
 قال: 

" إن ذاك الرجل املسن اللطيف من  
ماين ، وهي منطقة من مناطق  

 اليوانن مثل جزيرة  
 



، ومن   كريت ، هلا تقاليدها وعاداهتا
هذه العادات واحدة ال يكاد املرء  

 أن يصدقها ،  
 

وهي األخذ ابلثأر ، أظن أنك مل  
تسمعي ابلثار ، فدعيين أوضح لك  

 ." 



اخربها ماكس ان الثأر عادة متأصلة  
عندهم ، وإذا حلق أي ظلم أو ضرر  

 بشخص ما  
 

، فإن أفراد عائلته مستعدون لألخذ 
بثأره ، واإلنتقام من الشخص الذي  

 حلق به  أ
 



األذية ، ون مل جيدوا ذلك الشخص  
فغنهم يوقعون العقاب بشخص آخر  

 من افراد  
 

عائلته ، عقااب قد يكون أحياان أمر  
 من القتل".

" وكونون هو الذي أخذ على عاتقه 
 مسألة الثأر منك؟".



تطلعت اىل ماكس ، فرأت تعابري  
اليأس القاتل ابدية يف عينيه  

 الرماديتني ، وأضافت: 
لكن ماذا ميكنه ان يفعل ؟ أعين  " و 

انك إشرتيت األرض ودفعت مثنها ،  
 فبأي شيء 

 



يستطيع ان يهددك ؟ هل 
 يستطيع؟". 

 وبعد برهة صمت قال ماكس: 
" يف خالل ساعات بعد توقيع العقد 
، جاء الرجل يريد ان يلغي العقد ، 

 ولكنين 
 



رفضت ، وأظن أنه قضى بسبب  
ذلك ، أالان ، ال أدري ما الذي  

 اصابين ، مل فعلت 
 

ذلك ؟ إنه ال شك الطمع ! جمرد  
 الطمع!". 

كان يعاين الكثري من عذاب الضمري  
 ، فقالت له الان:



 " شيء فظيع اي ماكس!". 
" أعرف ذلك ، آه ، اان أعرف 

 ذلك اي أالان ! ".
اخفى عينيه بيديه ، إهتزت كتفاه 

 ،وإمتألت عيناه ابلدموع.
أثرت حاله يف االان كثريا ، وصعب 
عليها ان ترى رجال يكاد يبكي ، 

 ففاضت عيناها  



 
ابلدموع، وخيم عليهما الصمت فرتة  
، حىت إستطاعت أن متسك نفسها  

 وقالت :
" ماكس ، كنت أريد ان أقول قبل  

ان تقاطعين ، إن األمر ولو كان  
 شنيعا ، ليس لك 

 



أن ختشى كونون ، لقد قلت أنه  
، واان ال اجد فيما قلت ما  يهددك 

 جيعله متمكنا من 
 

ذلك ، أريد ان أعلم ملاذا يهددك؟  
ماكس ، عزيزي ماكس ، ال ختشى  

 شيئا ، فهو ال  
 



 ميلك ماخذا عليك...". 
 " العقد مل يكن قانونيا....". 

تكلم ببطء ، ينظر اليها وشفتاه 
 ترجتفان .... واتبع: 

" اان اعرف أنه مل يكن قانونيا ، 
 الرجل املسن مل يكن يعرف". ولكن



تكلمت االان ، وقد جف ريقها  
وبصعوبة خرجت الكلمات من بني  

 شفتيها : 
" أنت.... أنت خدعته اي ماكس ،  

 كما....". 
 ومن قبل ان تكمل ، قال : 

 " نعم فعلت ، أالان".
 " إذن ميكنه أن يقدمك للقضاء؟".



" نعم هو كذلك ، وإذا حوكمت ،  
ال يف  فإنين سأقضي وقتا طوي

 السجن هنا ،  
 

ابإلضافة اىل إعادة املال الذي  
إستلمته مثن األرض ،وهكذا ستنهار 

 املؤسسة ومسعيت  
 



 ستلوث ". 
 " ستنهار .... مستحيل !". 

كان ماكس قد وّسع أعماله ، وفتح 
ملؤسسته فروعا يف كندا وأوسرتاليا ، 

 كما كان 
 



اكثر جتار األمالك إحرتاما يف لندن ، 
كلمته فوق الشبهات ، ومجيع 

 الذين يقصدونه ،  
 

أيتون اليه وكلهم ثقة به وأبمانته ،  
ومع ذلك فقد كانت يف حياته هذه 

 الوصمة  
 



 السوداء.
ا عرفت ، وأبهنا لقد صدمت االان مب

كانت تعرف القليل جدا عنه ، كان 
 حزينا وآسفا  

 
على ما فعل ، وهذا يعين يف رأيها ، 

أنه غري شرير ، لقد كان ايفعا يف 
 ذاك الوقت 



 
والتجربة قوية فلم يستطع مقاومتها  
، وأما اآلن فليس لديها أي شك  

 على اإلطالق ، 
 

 انه يستطيع مقاومة مجيع التجارب.



ة صمت ، عادت تقول وبعد فرت 
بصوت راح ينخفض حىت أصبح  

 كاهلمس:
" لن تنهار، ماكس ، لن تنهار  

 اعمالك الرائعة...". 
" جيب أن أواجه احلقيقة اي االان ،  

 لقد إنتهيت !". 
 إقرتبت منه حىت كادت تلمس يده :



" ال ! انت مل ختربين عما يريد  
ابلضبط ، فأان متأكدة أن هناك 

 ا طريقة للخروج من هذ
 

 املأزق". 
إبتعد عنها وسقطت يدها اىل جانبها  
، لقد كان مير مباساة ، ولكن ال بد  

 ان يكون  



 
 هناك خمرج.

" هناك طريقة واحدة للخروج ، 
ولكنين على غري إستعداد ألن 

 أخربك هبا...". 
 قاطعته االان بتلهف: 



" ولكنك قلت انك ستخربين بكل 
شيء ، فقد اخربتين الكثري ، وما  

 ال أن عليك إ
 

 تكمل الباقي".
 " ال أستطيع". 



كان صوته اثبتا ، ولكن أالان 
توصلت اىل حل ، وملعت عيناها 

 اجلميلتان ببارقة امل ، 
 

 وقالت:
" أنت متلك اآلن مبلغا كبريا من  

املال ، وميكنك ان تستدين مبلغا  
 آخر ،وعندئذ  



 
 ميكنك ان تعيد املال لإلبن".

خيم سكون عميق عليهما وعندما  
 تكلم كان احلزن يقطر من كلماته:

 " لقد إنتحر اإلبن ، أالان...". 
توقف عن الكالم بضع دقائق  

 وكتفاه هتتزان ، مث اتبع:



م بذلك ، حىت اخربين  " مل أكن اعل
كونون هذه الليلة ، أال تدركني اي  

 أالان ؟ لقد 
 

 قتلت رجال!". 
احست االان وكأن دفق الدم توقف  

يف عروقها ، ومسرت يف مكاهنا ال 
 تستطيع الكالم  



 
. 

 واتبع ماكس قوله: 
إنين أتعذب... وجيب علي أن أعاين  

 حىت خر يوم يف حيايت!". 
ختفف  حاولت أالان ان تتكلم ، أن
عنه بعض آالمه ، وخرجت  

 الكلمات من فمها  



 
 بصعوبة ولكن برقة وعذوبة:

" ماكس ال تقلق اىل هذا احلد ، فأان  
ال أستطيع ان احتمل رؤيتك على 

 هذه احلال". 
إغرورقت عيناها ابلدموع ، وسرعان 

ما تذكرت كلمات كانت تقوهلا  
 والدهتا هلا:



" مشكلتك أنك رقيقة القلب ،  
اديف األذى يف حياتك  فأنت لن تص 

 فحسب ، وإمنا 
 

ستخدعني أيضا أبانس أكثر منك 
حذقا ، كوين حذرة اي بنييت ، 

 وحاويل أن تري ما يف 
 



 داخل القلوب".
كانت والدهتا حتذرها وتريدها أن  
تغري من طبيعتها ، ولكن أالان ال 

 تستطيع أن تفعل  
 

وال تريد ، فإن كانت رقّتها وحناهنا 
يبعثان العزاء والسلوى يف قلوب  

 اآلخرين ، فهي  



 
تكون سعيدة جدا بقدرهتا على 

املساعدة ، واآلن ، رغبتها الوحيدة  
 هي ان تساعد  

 
لطيفا   ماكس ، ماكس الذي كان

معها ،وحسن املعاملة ، طيلة الوقت 
 الذي عملت 



 
معه ، فهو الذي اعادها اىل العمل  
عندما إحتاجت لذلك ، واكثر من  

 ذلك فهي لن  
 

تنسى ما دامت على قيد احلياة ،  
إنه جازف مرة حبياته من أجل ان  

 خيلصها من بناء  



 
كان حيرتق وهي يف داخله ، فهي  

سى اهنا مدينة له حبياهتا، ولن تن
 وعدت أن ترد له  

 
 اجلميل يف يوم من األايم. 

بعد ترة صمت خيم عليهما ، قال 
 ماكس: 



" إذهيب اىل فراشك عزيزيت ، ال بد  
 أنك متعبة جدا".

 اجابته بصوت حازم:
لن أذهب ، أريد أن أعرف ما هي  

 مطالب كونون ".
احل عليها ابلذهاب ، واصرت أن  

 تسمع اجلواب.
 " أالان ...". 



 م ، ماكس". " نع
خرجت الكلمات متقطعة من فمه 

 وهو يقول:
" أان ال استطيع ان أخربك عن ماهية 

 هتديد كونون".
 " هتديد؟". 



رددت كلمته ،وقد حل يف نفسها  
إحساس أبن ماكس يريد ان خيربها  

 كل شيء عن 
 

إنذار كونون ، ولكنه يتظاهر أبنه  
 غري راغب يف ذلك ، واضافت:

 " مل افهم شيئا !". 



ارجوك إذهيب اىل فراشك ، وال  "
 تصري اكثر ".

ضاقت عيناها وبدا صوهتا جافا 
 ابردا وهي تقول:

" أظن انه من األفضل أن أذهب 
وأسأل كونون نفسه ، لعلي استطيع 

 أن اعرف منه  
 



 أكثر".
توقفت قليال وبقي ماكس صامتا ، 

 مث اضافت:
" أن األمر يشملين ، اليس كذلك؟ 

اية إيضاحات   ولوال ذلك ملا سألتك
 ، كونون قال  

 



يل أنه إذا اخربين فلن يغمض يل  
 جفن". 

الحظت مجود ماكس ،وإستدارت 
حنو الباب ، وما كادت تبلغه حىت  

 مسعته يقول  
 

 بصوت منخفض:



" ساوفر عليك مشقة الذهاب اليه  
 ، فإن هتديده....". 

وتوقف مرة أخرى ، وعادت اليها  
تلك الفكرة الغريبة ابنه تظاهر  

 متناع عن القول ابإل
 

 ، ولكنه اتبع:



" هذا لن يغري يف األمر شيئا ، االان 
، فاان لن امسح لك أبن تضّحي 

 بنفسك من أجلي".
دارت أالان على نفسها ، وقد 

 زاغت عيناها: 
 " أضّحي بنفسي !".



قشعريرة إعرتهتا ، هزت جسمها هزا  
، اشبه بقشعريرة املوت ، 

 وإستطاعت بصعوبة 
 

 ان تسال : 
 ماذا تعين ماكس ؟". " 

 مجد حلظة مث قال :



" إنه مينحين حرييت، إذا إستطعت 
أن أقنعك ابلزواج منه ، فهو يعرف  

 انين أنقذت  
 

حياتك مرة من احلريق ، ويعتمد 
 اآلن على ردك للجميل :, 

" هو يعرف انك انقذت حيايت ؟ 
 كيف عرف ذلك؟".



 هز ماكس راسه وقال: 
" يبدو انه يعرف كل شيء عن كلينا 

، أنه أمر يكاد ال يصدق ، ولكنه  
 الواقع ، يبدو  

 
أن له يف لندن من يدّون له حركاتنا  

 وسكناتنا". 



صمت حلظة ، ينظر اليها مباشرة ، 
 مث اتبع:

" يظهر أنه مل يتوقف عن رغبته يف  
الزواج منك طيلة هذه السنني، 

 ولست أدري ما  
 



ر على الزواج  الذي يدفعه لإلصرا 
منك هبذا الشكل ، اهو احلب مثال  

 ؟ حاولت ان 
 

أستدرجه لعرف السبب ولكنين مل  
 أفلح".

" اهو واثق أنين ساتزوج منه كي  
 أنقذك؟".



جاهدت كي تضبط نفسها كما 
كانت تفعل دائما ، ولكن احلكم  

 ابملوت أهون عليها  
 

الف مرة مما يطلبه ، وأخذت تفكر  
ا تتخيله يف  ابملاضي ، تتذكر مشهد

 ذهنها ولكنها مل 
 



تره ، مشهدا قيل هلا عنه ، إن 
ماكس كان بطل الساعة يف ذلك  

 احلني ، خاطر حبياته  
 

ليخرجها من املكتب الذي إشتعلت 
فيه النريان ، كانت فاقدة الوعي ، 

 وإستطاع ان 
 



خيرجها ساملة قبل ان يسقط سقف  
الغرفة وينطبق على الرض بثوان  

 معدودة
ان من احلريق ساملة ، ال  خرجت أال

اثر للحروق على جسمها ، اما  
 ماكس فسيبقى  

 



مدى احلياة حيمل عالمات احلروق  
 على كتفيه وظهره. 

إنتبهت أالان اىل أهنا شردت طويال ،  
 وعادت تقول:

" لقد كان واثقا من أنين سأكون  
زوجته ، واآلن عرفت سبب هذه  

 الثقة " .
 " ثقة يف غري حلها" 



ماكس ذلك وهو يهز راسه ، قال 
كأمنا يريد بذلك أن يضيف قوة اىل  

 كالمه ، واتبع:
" لن ارضى بنفسك من اجلي ، وأان  

 أعين ذلك".
صوته كان اثبتا ، ولكن مثة شيئا 
مبهما فيه ، جتاهلته ، وافكارها  

 عادت اىل كونون  



 
الذي يبدو انه كان يتابع كل ما  

جيري معها ، فلماذا؟ ملاذا يريد أن  
 يتزوجها؟ أال ميكن  

 
أن يكون احلب ، فال شك أن هذا  
الشعور قد مات منذ زمن طويل ،  

 أما الرغبة يف  



 
تنفيذ كالمه فقط ، فهناك إحساس  

يف داخلها أبن احلقيقة ليست كذلك  
 ، فإذا مل يكن  

 
لديها الرغبة لتتحقق من ذلك حاليا  

 ، وقالت :



" يعين أن زواجي من كونون حيميك 
 ومن الدمار...". من العقاب 

" أالان......) قاطعها قبل ان 
تتمكن من إمتام كالمها( لن امسح ل  

 كان تضحي 
 



بنفسك ، دعينا ننسى كل شيء عن 
هذا ، إنسي اجلميل الذي تذكرين  

 دائما أنك  
 

مدينة به ايل ، وكذلك الوعد الذي  
قطعت على نفسك ، فأان أذعن 

 للدمار ،  
 



 والعقاب، والسجن".
الكالم ، وأالان تنظر اليه  إنقطع عن  

، ومع كل ما رأته من تعابري حمزنة  
 على وجهه ، 

 
فإهنا قطبت حاجبيها بكثري من  

الشك ، مل يكن من الضروري ان  
 يذكر الدين الذي له 



 
يف ذمتها ، وان يذكرها ابلوعد الذي  

 وعدت ، فقالت: 
" ماكس ، أنت أنقذت حيايت 

مبحض إرادتك ، وإذا جاء يوم  
 فيه أن أرد  أستطيع 

 



املعروف ، سوف افعل ، مهما كان  
 الثمن".

صممت أالان ان تفي بوعدها ، من  
غري أن يذكرها بذلك ، فسوف تنقذ 

 ماكس ، 
 



طاملا ذلك يف قدرهتا ، إهنا جمربة  
أخالقيا ان تنقذه من اجل شرف  

 الوعد الذي قطعته  
 

عن نفسها ، وصممت أن تفي به  
وقت احلاجة ، واآلن جاء الوقت 

 املناسب لتفعل. 



ويف حلظة رعب وجدت نفسها ترتدد  
، عندما فكرت يف حياهتا وكيف  

 ستقضيها مع 
 

كونون ، كما فكرت مبرارة القدر  
سي الذي يعبث هبا للمرة الثانية  القا

 ، الضمري ، 
 



الشرف ، املسؤولية ، كل هذه  
كانت تلح عليها ، وايقنت أن ال  

 مهرب هلا البتة.
مفزعة عي احلياة وتعسة مع كونون ،  
الرجل الذي ، وبدون رمحة ، إستغل 

 معرفته 
 



ابخلفااي كشبكة جيرها هبا اليه  
 ويضعها حتت سيطرته.

 " ماكس.......". 
وإضطرت ان تنتظر بضع حلظات  

قبل ان تستطيع ان هتيء الكلمات  
 لتخربه ، إهنا 

 
 قررت ان تكون زوجة كونون.



 " لكن، االان.....". 
 قطعت كالمه إبمياءة من يدها. 

" لقد قررت ، ولذا ، ارجوك دعنا 
 من هذا األمر هنائيا ". 

هرب الدم من شفتيها بعد أن  
نطقت بكلماهتا األخرية وإستدارت  

 حنو النافذة ، وبكل 
 



املرارة اليت تعتمل يف نفسها ، 
أخذت جبو اهلدوء والسالم الذي  

 يلف الطبيعة خارجا ، 
 

 ذاك الذي فقدته واىل األبد. 
يف املرة األوىل ضحت بنفسها، 

وكان القدر لطيفا مبا يكفي فحررها  
 سريعا ، ولكن  



 
اآلن ليس هلا أي أمل يف اخلالص ،  

ها على حياة فعليها ان تعّود نفس 
 العذاب مع رجل  

 
أحبها مرة مث كرهها ، يلومها على 

 زواج غري سعيد أكرهت عليه. 
 وإستطاعت أخريا أن تقول :



" ملاذا مل يقم هبذه املساومة من  
 قبل؟". 

" كيف ميكنه ن يتزوج منك ، ولديه  
زوجة ؟ ولكن عندما ماتت زوجته ، 

 قام هبذه  
 

 اللعبة احلقرية". 



توقف ماكس عن الكالم ،  
والحظت أالان أنه مل يعد يبدي  

 إعرتاضا وهذا يعين انه  
 

إراتح إلختيارها الذي يرفع التهديد  
اجلامث على صدره واتبع يلمح انه  

 من املمكن ان  
 



يكون كونون هو الذي قتل زوجته ،  
 فصاحت: 

 " ماذا تعين ابلضبط؟". 
 هز كتفيه وقال:

" أان ال أنزهه عن القتل ، ولكن ال 
ميكن ان يرتكب معك جرمية كهذه  

 ، فال تقلقي 
 



ي ايل  على سالمتك ، أالان إنتظر 
 هبذه الطريقة ! ".

إبتعدت أالان لتخفي عنه التعاسة 
اليت بدت يف عينيها ، فهو إذن ال  

 يبايل مبا حيدث هلا ،  
 



واآلن عرفت أنه منذ البدء كان  
يتعمد أن خيلق وضعا تكون هنايته  

 التضحية هبا . 
ذكرت اآلن إحساسها منذ دقائق ، 

فقد كان ما يبديه من عاطفة جمرد  
 وسيلة حىت 

 



يفلت جبلده ، فهو مل يعد حياول ان  
 يثنيها عن القرار الذي إختذت.

كانت على حق ، ففي الصباح  
التايل غادر ابكرا ،وترك مالحظة  

 سلمها اخلادم ألالان 
 

 فور نزوهلا من غرفتها.



اخذت تقرأ : )الوداع ، وأشكرك ،  
أرجو اال تكون األمور سيئة جدا ،  

 على أية حال  
 

الراحة   فلديك مجيع وسائل 
 والرفاهية(.

 وكانت الورقة موقعة إبسم ماكس. 



شحب لوهنا ، ورفعت نظرها حنو  
اليوانين الداكن الذي ظهر من غرفة  

 الطعام ووقف  
 

اىل جانبها ، يقرأ من فوق كتفها  
 الورقة اليت كانت بني يديها ، وردد: 



" على أية حال فلديك مجيع وسائل  
الراحة والرفاهية ، نعم اي مجيليت 

 أالان سوف يتوفر  
 

لك كل هذا ، ألن هذا كل ما  
يهمك ! فاملخلوق الذي فضلته 

 علي مل يرتك لك شيئا 
 



 ، وذاك ما كنت تستحقينه". 
كان النصر يشع من عينيه ، 

والسخرية تبدو على شفتيه حني 
 اتبع يقول :

عد كل شيء ، اصبحت يل  " واآلن ب
، أنت اليت إختذت القرار وأان قبلت 

 به ، رئيسك  
 



لعب لعبة مبنتهى األاننية عندما  
سرق ذلك الرجل املسن ، لقد كنت 

 خمطئة يف رأيك 
 

 فيه ، أليس كذلك؟".
 أحنت االان رأسها وقالت:



" بدات أدرك أنه منذ البداية كان  
يريدين أن أقطع الوعد الذي يلزمين  

 وفاء ".ابل
" إنه رجل شرير حىت ولو أنه أنقذ  

 حياتك". 
" ال اريد أن أحتدث عن ماكس ، 

فأان مدينة له حبيايت ... واآلن أرهن 
 هذه احلياة ، من 



 
 أجل محايته من شرورك". 

" كوين حذرة من كل كلمة 
 تقولينها". 

لقد حّذرها وهو يقرتب منها ، وبيد 
 خشنة رفع رأسها ، وتبع يقول:



ت الشاب املريض حببك " أان لس
الذي عرفته مرة ، لقد تغريت واىل  

 األسوأ ، وأعرف  
 

 متاما كيف اعاقب الذين يغضبونين".
 شدد الضغط على ذقنها ، واضاف:



" تعلمي كيف تنحنني امام إراديت ! 
ستكونني زوجة يوانين خاضعة كلية  

 لسلطته". 
فر اللون من وجه أالان ، وأخذ 

جنبيها قلبها يضرب بشدة بني 
 ولكنها مل تتكلم. 

" حسنا ، اليس عندك ما تقولينه ؟ 
 شيء تسالينه؟". 



 " سؤال واحد فقط".
 " ما هو ؟". 

 " ملاذا تزوجتين؟". 
" لإلنتقام ! تزوجتك كي انتقم منك 

، بسببك قضيت سنوات طويلة  
 اعاين اقسى  

 



العذاب... واآلن ، االان ، عليك  
ان تدفعي الثمن ، سوف اعاقبك 

 تلك   من أجل
 

السنني الضائعة ، السنني اليت كانت  
ستختلف لو انك قبلت يب زوجا ، 

 يوم طلبت  
 



منكذلك ، يوم كنت أحبك ، اقسم 
ابهلل ، لسوف أعذبك عذااب ال 

 ميكنك إحتماله ، 
 

واجعلك تتمنني لو انك أنت االيت  
مت ، بدال من ذاك احليوان الذي  

 كنت تفخرين به  
 



 زوجا
ضبطت االان أعصاهبا ، وقالت 

 هبدوء:
 " يبدو انك تعرف الكثري...". 
" جعلت ذلك شغلي الشاغل  

 ألعرف إبنتظام كل شيء عنك". 



" ولكن يظهر انك مل تعرف 
الظروف اليت قادتين اىل ذاك  

 الزواج".
دم كونون حنوها ، ولكنها مل  تق

تنسحب فقد فر اخلوف من قلبها  
 يف تلك اللحظة  

 



وإمتأل ابلكراهية اليت طغت على 
 كل عاطفة سواها.

 بعد حلظة صمت قال : 
" يف ذاك احلني صدقت انك لن  

تتزوجي ، وكان عندي امل يف أن  
 اغري رأيك ، ولكن  

 



مع األسف سرعان ما تزوجت ، 
وأالحق   قبل ان أصل اىل بلدك

 أخبارك". 
توقف عن الكالم حلظة ، واخذ 

 نفسا عميقا مث اتبع:
" أنت على حق ، فاان ال أعرف 

الظروف اليت قادت اىل زواجك ،  
 وال اريد ان اعرف  



 
، وكل ما يهمين أنك فضلت ذاك  

 املخلوق علي ".
نظرت أالان اليه تريد ان يعطيها  
فرصة تربر زواجها ، ولكنه أصر  

 على أنه ال يريد أن  
 



يسمع شيئا، فهزت كتفيها حتاول ان 
متضي ، ولكنه أمسك هبا فجأة 

 بعنف مينعها من  
 

 الذهاب ، ويقول:
" ال تنظري ايّل هبذه الطريقة وإال  

 سأجعلك تندمني على ذلك ".
 



راد أن  يف تلك اللحظة اليت ا -4
حيتفظ هبا لنفسه ، حني إستسلم 

 آلالمه وازاح قناع 
 

الشر عن وجهه ، رأته االان وقد 
 ألقى سالحه جانبا...

 



كانت األايم متر تباعا ، وإمشئزاز  
االان من زوجها يتضاعف مما يزيده  

 غضبا على  
 

غضب ، وعنفا على عنف ، ال  
شك اهنا كانت ختافه ولكنها كانت  

 ختفي هذا اخلوف  
 



، وتتظاهر ابلربود وتعامله بكل  
 إحتقار ، ويف عرفها كان يستحقه.

" سوف تندمني على هذه 
 الغطرسة".

حذرها هبذه الكلمات ذات مساء ،  
بعدما إنتهيا من تناول طعامهما  

 وخرجا اىل فناء  
 



 املنزل ليشراب القهوة.
" لقد أهنتين أمام كوستاجيس  

 وكاتينا". 
 نظرت اليه إبستغراب:

نك تستطيع أن تقنع  " حتسب أ
خدمك أن ما يربط بيننا هو احلب ؟ 

 ." 
 " إحذري". 



قال انصحا ، وكان صوته منخفضا  
 لكن خميفا ، واضاف: 

" لقد هددتك أكثر من مرة ،وقلت 
 أنين سأجعلك تندمني ! ". 

شحب لون أالان ولكنها مل تتكلم ،  
 وإستمر هو يف كالمه .



" سوف أخضعك لراديت ، فالنساء  
اليواننيات يتعلمن الطاعة 

 بسرعة....". 
 قاطعته قائلة: 

" لكنين لست يواننية ، أان أنكليزية  
 ، واخلضوع ليس من شيمي". 



كان الغضب ابداي يف عينيه ولكن  
كان هناك ايضا بريق من اإلعجاب  

. 
" جيب أن أعرتف انين معجب 

 بروحك".
 " شكرا لك".

" مع ذلك ، فإنه يسرين أن أحطمها  
 ." 



هل سبق وحطمت روح زوجتك  " 
السابقة؟ يبدو يل أهنا هي اليت  

 حطمت روحك". 
توقفت وهي تصرخ من األمل ، فقد 

 أمسك مبعصمها ولواه.
" إايك أن تذكريها اثنية ، فأان ال 

أمسح ألحد أن يذكرها يف هذا البيت 
 ، وقد أقتلك 



 
 لذلك".

إنكمشت أالان يف مقعدها ، تفرك  
هل فيه معصمها ، وتساءلت ، ترى 

 مس من اجلنون  
 



؟ كاد اخلوف خينقها وهي تفكر  
بكلمات ماكس عن كونون ، عندما 

 قال هلا انه من  
 

املمكن ان يكون قاتال ، فهل قتل 
 زوجته اي ترى ؟ وقتلها خنقا؟



بصعوبة حاولت أن تبعد هذه 
األفكار عن خميلتها ، ويدها على 

 عنقها ووجهها شاحب 
 

،   كوجوه املوتى ، وقفت لتذهب
 ولكنها مل تستطع أن تتحرك.

 سأل كونون : 
 " ما األمر ؟ هل أنت مريضة؟". 



كان ينظر اليها ، يتفحصها ، 
والحظ لوهنا الشاحب وشفتيها 

 املرجتفتني .
 " نعم كونون ، إنين مريضة".

خرجت كلماهتا سريعة من بني  
شفتيها ، وإستدارت لتغادر املكان 

 ، ولكن صوته احلاد  
 



 وجعلها تستدير اثنية ، قال:اوقفها 
" إبقي مكانك ! اان مل أقتنع أنك  

 مريضة".
" آسفة... رمبا لست يف وضع 

يسمح يل أن أبرهن على ذلك ،  
 فعليك ان تثق بكالمي 

 
 ، أريد ان أدخل.....". 



" ايف مثل هذا الوقت؟ والليل ال  
يزال يف أوله ، فتيا ، مجيال ، غنه  

 ليل احملبني اي مجيليت 
 

حنن حمبون ، االان ، أليس ، و 
 كذلك؟". 

 " ال تكن سخيفا". 



صاحت االان وقد إنقلب خوفها اىل  
 غضب ، واتبعت : 

" اي للسخرية ، اتتحدث عن احلب 
وقد إعرتفت انك تكرهين ؟ واان  

 ايضا متأكدة 
 

 أنين ال أحبك ، ولن استطيع !". 



ولدهشتها مل يعلق على كالمها ، بل  
 قال يف هدوء:
االان ، فاان يف حالة " إجلسي اي 

حب ال احب فيها ان أكون  
 وحيدا". 

فتساءلت االان ، ترى ملاذا خيشى أن  
يبقى وحيدا ؟ أيريد ان يهرب من  

 افكار تقلقه ، 



 
افكار شريرة مثال ؟ وفجأة فكرت 

بزوجته األوىل وأحست برغبة 
 شديدة ان تعرف  

 
 شيئا عنها ، وعن موهتا! 



وهو  كونون كان ينظر اليها بكربايء 
أيمرها ابجللوس ، رفعت االان وجهها  

 اليه وبريق  
 

 الغضب يشع من عينيها ، وقالت: 
 " أان متعبة ، ليلة سعيدة". 

 " ستبقني يف رفقيت". 



اجابت االان وقد ضبطت اعصاهبا  
 بصعوبة: 

" لست جمربة على ذلك ، فلو كنت 
أنت الذي يريد الذهاب اىل الفراش  

 لفعلت من  
 

 تسالين".غري ان 



" ابلتأكيد ، فأان السيد هنا ، أفعل 
اان ما اريد ، وتفعلني انت ما آمرك  

 به"
 كان كالمه قاطعا ال يقبل اجلدل.

 " إجلسي". 
وبعد تردد قصري فعلت االان ما 

 أمرت به ، مث أضاف : 



" أرى انك تتعلمني بسرعة ، اي 
 فتايت". 

   
وبقيت االان صامتة ال جتيب ، اما 

كونون فقد اتبع كالمه تبدو يف  
 صوته نربات  

 
 السخرية املعتادة:



" أان أعرف أن الغضب يغلي يف 
صدرك ، ولكنك ال جتسرين على  

 إظهاره ، الواقع  
 

 أنين أهنئك على حكمتك". 
إرجتفت أالان والكره املميت ميأل 

قلبها وعيناها تتقدان ابحلقد العميق 
 وقالت:  ،



" رمبا ال أستطيع أن أكون حكيمة 
دائما ! ولو كنت انت متلك شيئا 

 من احلكمة ، ملا 
 

إستعملت مثل هذا األسلوب يف  
 معامليت ، فبذلك تدفعين بعيدا ".

 إبتسم كونون قائال: 
 " بعيدا ، اىل أي شيء مثال ؟". 



" اىل عدم القدرة على اإلحتمال ،  
انت نفسك إعرتفت أن يل روحا  

 لية ". عا
" وإن كنت تذكرين ، فقد قلت  

 أيضا انين اريد أن احطمها ". 
 نظرت االان اليه إبزدراء ، وقالت:



" أعتقد أنين هنا ، حىت ال تكون  
وحيدا ، وبناء على ذلك فإنين  

 اقرتح ان حناول ان  
 

جنعل نقاشنا مسليا ، فتهديداتك  
 املستمرة أصبحت مملة ". 



  كانت جريئة يف كلماهتا ، وخالل
الصمت القصري الذي تال ذلك ،  

 كانت تتوقع إجابة  
 

قاسية مليئة ابإلهانة من زوجها ،  
ولكن لدهشتها ، رات يف عينيه  

 بريقا من املرح 
 



خفف حدة القسوة اليت كانت تطل  
منهما ، حىت أهنا يف حلظة اتئهة  

 حملت فيه معامل  
 

 الرجل الذي عرفته منذ زمن.
 



رعشة غريبة رقيقة سرت يف اوصاهلا  
، شيء لطيف حمري من الذاكرة عاد  

 اليها.... نعم 
 

أهنا يف يوم من األايم كانت مولعة  
جباذبية وجهه الذي كان حيمل كثريا 

 اين  من املع
 



لعاطفية الرقيقة ، مولعة بلطفه ، 
بطباعه املرحة ، إببتسامته العذبة  

 وضحكته احللوة ، 
 

ففي أي جحيم وقع هذا الرجل 
 حىت تغري اىل هذا احلد؟

وبعد وقفة مل تدم طويال ، قال 
 كونون : 



" رمبا هتديدايت مملة كما تقولني ، 
ولكن إطمئين فسيأيت يوم ال متلني  

  منها فيه ، ألنك
 

 ستكونني مشغولة مبداواة جراحك".
فّر اللون من وجه االان وسرى اليه 
الشحوب ، فال شك انه يعين ما  

 يقول ، وترددت  



 
 قليال مث قالت :

" يف ذات يوم مل تكن حتلم ان متد  
 يدك حنو إمرأة !". 

" ولكنين لست الرجل الذي تعرفني  
 ، وقد سبق وحذرتك". 

ين " لست حباجة لكي تنذرين ، ميكن
 أن ارى ذلك بنفسي". 



" هل ندمت انك مررت يب ذات  
 يوم؟". 

 " ليس األمر مهما اآلن....". 
 رفع كونون حاجبيه متسائال:

" هل تعنني أنك لست مهتمة 
 بزوجك؟".

" ملاذا أكون ؟ فلست الزوج الذي  
 إخرتته إبراديت ، ال تنس ذلك".



بدا الغضب يف عيين كونون ، وأطبق  
ه ، بشدة على الكأس يف يد

 الحظت أالان ذلك ، 
 

وإنتظرت هجومه..... ولكنه قال  
 إبتزان: 



" ال ، اان لست إبختيارك ، ولكن 
ذاك املخلوق البله كان مبلء  

 إختيارك ، اليس 
 

كذلك؟ لقد إخرتته ! فباي شيء 
خرجت من ذاك الزوج ؟ مل يرتك لك  

 شيئا ، كم 
 



 كنت تعيسة.....". 
 قاطعته االان حبدة ، قائلة:

" هل ميكن أن نغرّي املوضوع؟ إذا  
كنا ال نستطيع ان نتحدث بقليل 

 من اللطف  
 

واملودة ، فبحق السماء ، دعين  
 أذهب اىل غرفيت".



،   وابلرغم من غضبها الشديد
شعرت اهنا مهزومة أمام قوته ،  

 وليس هناك خيط من 
 

رجاء ، ولدهشتها رأته يهز راسه 
وقد ظهر التهجم بني حاجبيه وهو 

 يقول:



" حسنا ، إذهيب اىل غرفتك ، إذا  
 كان هذا ما تفضلينه ". 

نظرت اليه تكاد ال تصدق ما 
 تسمع ، وسألت:

 " هل تعين ذلك حقا؟". 
و بدت املرارة على وجهه ، وه

 جييب: 



" نعم إنين أعين ذلك، إذهيب اىل  
 فراشك ، ليلة سعيدة ". 

وقفت أالان على الفور ، وتركت 
الفناء ابسرع ما ميكنها ، وما أن  

 إرتقت الدرجات 
 



حىت إلتفتت لرتى كونون متكئا اىل  
ظهر كرسيه ، ويف يده كأس يديرها  

 ذات اليمني  
 

وذات الشمال يف حركة منتظمة ،  
ة أخرى اىل األمام خطت أالان خطو 

 ، فوجدت  
 



نفسها تلتفت اثنية ، وقالت يف 
نفسها .... هناك ما حيزن هذا  

 الرجل اجلالس كاجلريح  
 

 ، وكأنه فريسة لألسى. 
وابلرغم منها شعرت ببعض اللم ،  
تريد أن تسرع اليه وتتحدث معه ، 

 تساله ما به؟  



 
ماذا يقلقه؟ ولكنه إستدار فجأة،  

 وقال غاضبا: 
" إذهيب اىل غرفتك ! ملاذا حتومني  
؟قلت أنك ال تريدين الذهاب ، 

 إذن إفعلي ذلك  
 

 وعلى الفور".



لقد غضب كونون ألنه عرف أنه مل  
ك اللحظة اليت  يكن وحيدا ، يف تل 

 أراد ان حيتفظ  
 

هبا لنفسه ، تلك اللحظة اليت  
إستسلم فيها آلالمه النامجة وال  

 شك عن حزن دفني ، 
 



وأزاح فيها قناع الشر عن وجهه ،  
رأته أالان وقد ألقى سالحه ،ولذا 

 إنفجر فيها  
 

غاضبا، لكن االان ذهبت من غري 
ان تنطق بكلمة ، ترجتف وال تدري  

 ك  ، إذا كان ذل
 



 حزان عليه أم خوفا منه. 
طلع الصباح ، ومشت أالان حنو 
غرفة انفذهتا ، أزاحت الستائر  

 حائرة مما ال يزال  
 

خياجلها ، أهو اخلوف املزوج  
ابلغضب ، أم املمزوج ابلشفقة ؟  

 الشفقة ! ابعدت هذه  



 
الكلمةعن ذهنها ، ولكنها كانت  

كلما أبعدهتا تعود اثنية اىل تفكريها  
 ملاذا  وبسرعة ، 

 
تشعر ابإلشفاق على زوجها ؟ فهو  

ليس الرجل الوحيد الذي كان  
 زواجه مشؤوما. 



متنت لو أهنا تستطيع ان تعرف شيئا 
عن زوجته السابقة...وفجأة ، مرت 

 يف خاطرها ،  
 

كاتينا.... تلك املرأة اليت حاولت 
يف مرتني سابقني ، أن تشعر سيدهتا 

 اجلديدة اهنا  
 



ببعض األسرار  تريد أن تفضي اليها 
، ولكن يف املرتني اوقفتها أالان حبزم 

 عند حدها ،  
 

غري أهنا اآلن حتس أنه ال ابس لو  
 سألتها بعض األسئلة.



حدث مرة أن دخلت أالان غرفة 
نومها ، يف اللحظة اليت كانت كاتينا 

 تريد ان تغادرها  
 

، بعدما أهنت ترتيبها ، وإبتسمت 
املرأة وهي تشري اىل حلبة ماسية 

 مجيلة ملقاة على 
 



 طاولة الزينة وقالت: 
" لقد إشرتاها لك سيدي ، أليس 

 كذلك؟". 
 هزت االان رأسها واجابت:

والديت إشرتهتا يل قبل   " ال ، كاتينا ،
 وفاهتا بقليل". 

أظلم وجه كاتينا ، ووضعت يدها  
 على فمها كعادهتا وقالت:



 " إذن توفيت والدتك وهي شابة؟". 
 أحنت أالان راسها:

 " أجل اي كاتينا ، لقد ماتت شابة".
مضت برهة من الصمت ، بدا فيها 

التأثر على وجه أالان ، أما كاتينا  
 فقد شجعها 

 



سلوك سيدهتا على ان تقف اىل  
 جانب سريرها ، فسألتها أالانك 

" منذ مىت وأنت تعملني عند السيد 
 كونون؟".

" اان وزوجي نعمل عند السيد 
 كونون منذ مدة طويلة". 

 " أعين كم سنة؟". 



... تسع " سنوات عديدة، تسع
 ونصف...". 

نظرت االان اىل املرآة ، فوجدهتا  
تبتسم سعيدة للتغري الذي طرأ على  

 سلوك سيدهتا 
 

 حنوها.



" لكن هذا املنزل ال يبدو قدميا اىل  
 هذا احلد".

" اال تعرفني ، سيديت؟ امل يقل لك  
السيد كونون انه جاء اىل هنا فقط  

 منذ ثالثة أو  
 

 أربعة شهور؟". 



شفتها هلذه الغلطة   عضت أالان على
اليت بدرت منها ، مث هزت كتفيها ،  

 وقالت :
" ابلتأكيد ، إنه غباء مين ! كان  

عقلي شاردا يف امر آخر ، ثالثة او  
 اربعة شهور...  

 



كان زوجي يسكن يف جزيرة أخرى  
 من قبل". 

 " نعم يف جزيرة ابمتوس". 
" ابمتوس ؟ إنين متأكدة اهنا جزيرة 

 مجيلة". 
 مجيلة جدا سيديت". " إهنا 



وسكتت كاتينا حلظة تنظر يف وجه  
أالان اليت إبتسمت هلا تشجعها على  

 الكالم ، 
 

وأضافت أن السيد كونون ترك  
ابمتوس بعد وفاة زوجته األوىل يف 

 احلال كما أتبعت  
 



 ذلك بقوهلا: 
" لكنين اتوقع أنك تعرفني ذلك اي  

سيديت ، ال بد ان زوجك أخربك  
 بذلك".

 ان ، فتابعت كاتينا: إبتسمت اال
" زوجي كان متزوجا أبخرى قبلي ، 
وهو دائما يتكلم عنها ، ويقول أهنا  

 تشتغل جبد 



 
أكثر مين ولكن هذا ال يعين اهنا 
افضل مين ، والسيد كونون لن  

 يقول أن زوجته 
 

األوىل أفضل منك ، ألهنا كانت 
 سيئة جدا....". 



توقفت كاتينا عن الكالم ملا رأت 
 ا ، مث قالت: جتهم سيدهت 

" أأنت غاضبة مين سيديت ألنين 
 حتدثت عن الزوجة األوىل؟". 

يف الواقع مل تكن غاضبة ولكنها 
إستنكرت من نفسها هذه املناقشة 

 مع اخلادمة ، ومع  
 



ذلك فهي تريد أن تعرف املزيد عن  
تلك الزوجة ، فهزت راسها نفيا 

 وإصطنعت 
 

إبتسامة تشجيع ، من غري أن تظهر  
 لهفة لسماع املزيد ، وقالت:اهنا مت

 " ال كاتينا ، لست غاضبة منك". 



" أان سعيدة سيديت ، هل رايت ؟ 
 أنت ختتلفني عنها ، واضافت:

" إهنا متغطرسة .... نعم ، إهنا 
تتحدث ايل كأهنا امللكة ، وأان 

 امامها منلة صغرية حتبو 
 

على األرض ! هل فهمت ما اعنيه 
 سيديت؟". 



 فهمت". " نعم لقد 
" وكما أخربك سيدي ، كان هلا  

عشاق كثريون ، وكان السيد كونون  
 يتمىن أن  

 
خينقها حىت املوت ، لوال تدخل 

 زوجي". 



شحب لون آالان وهي تتخيل كونون  
ويديه القويتني حول عنق زوجته ،  

 وتذكرت انه  
 

غضب مرة عندما رىها ترفع يدها  
اىل عنقها ، لعل حركتها تلك ذكرته  

 يريد   مبا كان
 



أن يفعل... ابنه كان يريد أن خينق  
زوجته ، لوال أن خادمه جّناه من  

 ذلك. 
وبعد برهة صمت ، حتدثت االان 

 قائلة:
" كان وقتا عصيبا ابلنسبة اىل  

 زوجي". 



" كان وقتا فظيعا جدا ومليئا ابحلزن 
 عندما تويف الطفل الصغري". 

 وأخذت كاتينا تتابع احلديث:
" كان جذااب.... طفال مجيال ، إبن  
السيد كونون ، وقد كان فخورا به  

 كثريا ، ويف 
 



ذات يوم كانت زوجة سيدي 
مشغولة ابحلبيب اجلديد.... ومن 

 عادهتا أن جتتمع به  
 

عندما يكون سيدي كونون بعيدا يف  
أثينا يقوم ببعض العمال ، بكى  

 الطفل الصغري ،  
 



أحد دخل  وبكى .... وملا مل اي اتليه 
اىل غرفة أمه ، فضربته ضراب اليما 

 والقت به  
 

 بعيدا".
 " ماذا تقولني؟ القت به بعيدا".

   



صاحت أالان وهي متعجبة ومشمئزة  
من هذه الصورة ، ولكنها يف نفس  

 الوقت ،  
 

صارت ترى زوجها مبنظار جديد ، 
وأعطته أعذارا كثرية لذاك التحول  

 الفظيع الذي  
 



 حصل له.
" نعم.... القت به عرب الغرفة،  

فإرتطم رأسه الصغري بزاوية الطاولة  
 الرخامية اليت  

 
 كانت للسيد كونون ". 

توقفت كاتينا قليال ، ونظرت اىل  
 سيدهتا ، مث أضافت:



عن   " امل خيربك السيد كونون
 الصغري؟". 

" ال اي كاتينا ، فهو ال شك ال حيب  
 أن يتحدث عنه". 

" انت تريدين ان أحدثك عنه ، 
 هذا ما أظنه ، أليس كذلك؟". 

 " نعم اريدك أن ختربيين بكل شيء".



" لقد أحضر السيد كونون ممرضة  
لغبنه ، ولكنها يف ذات يوم  

 إستدعيت للعناية أبمها  
 

قد كنا يف املريضة ، وأما اان وزوجي ف
منزلنا الصغري قرب منزل السيد  

 كونون ،  
 



وهكذا مل يكن يف املنزل سوى زوجة 
 سيدي وحبيبها". 

هزت أالان راسها إستنكارا ، ورفعت  
 كاتينا يدها اىل قلبها وهي تعيد :

" اخذ الطفل الصغري يبكي ، فقد 
كان املسكني مريضا ... وملا مل أيت  

 أحد اليه ، قام 
 



اىل غرفة أمه ، فثار    من فراشه وجاء
غضبها وضربته ضراب موجعا كما 

 أخربتك مث  
 

دفعته بقسوة حيث إرتطم رأسه  
بزاوية الطاولة ، لقد اصيب 

 برضوض يف مجيع احناء  
 



جسمه ابإلضافة اىل الصدمة الكبرية 
يف راسه ، ومات إثر ذلك ،  

 وإستدعى الطبيب  
 

 سيدي كونون ، فجاء يف احلال".
لكالم ويف عينيها سكتت كاتينا عن ا

نظرة رعب ، ومرت بضع حلظات  
 والصمت 



 
خييم على املكان ، حىت إستطاعت 

 ان تعود اىل احلديث.
" تذرع السيد كونون ابلصرب ، وحىت 
وجد نفسه اخريا وحده مع زوجته ، 

 وعندها 
 



أطبق على عنقها يضغط عليه بشدة 
، ال بد أهنا قاومت لتتخلص منه 

 لكنها مل تستطع  
 

، ولوال ان زوجي جاء يف الوقت  
املناسب وحلق به عامل آخر واان ،  

 لكانت ماتت  
 



على يديه ، فجميعنا تعاوان حىت  
إستطعنا ان نبعده عنها ومننعه من  

 قتل تلك املرأة  
 

 اللعينة".
بصعوبة كانت االان تبتلع ريقها ،  

فقد فهمت اآلن كل شيء وتذكرت  
 كونون كما  



 
كانت تعرفه ، مث خيانة زوجته ، 

وفجيعته بولده ، وأغمضت عينيها 
 لتبعد عن انظريها  

 
 مشهد القتل.... 



" لقد عاىن زوجي الكثري ، وال  
عجب أن يصبح على ما هو عليه 

 ." 
كان صوهتا منخفضا جدا ، ومع  

كانت تنظر حنو كاتينا راجية ذلك  
 أال تكون قد  

 



مسعت اجلملة األخرية ، ولكن املرأة 
كانت حترك راسها من جانب اىل  

 جانب.
" إنه خلسارة ان يتزوج من تلك  
املرأة ، ولكن كان جيب عليه أن 

 يفعل ".
" كان جيب عليه أن يفعل ، ماذا  

 تعنني بذلك ، كاتينا؟". 



ليه أن " أان ال اعين أنه كان جيب ع
يتزوج هذه املراة ابلذات ، ولكن  

 كان جيب أن 
 

يتزوج من أية إمرأة ، فقد أجربه ابوه  
على ذلك ، كان السيد كونون حيب  

 فتاة  
 



أنكليزية ، ولكنها رفضت أن تتزوج  
منه ، أان ال اعرف كيف ميكن ألية  

 فتاة ان تقول  
 

ال للسيد كون، لقد كان مجيال جدا 
 يف ذاك احلني". 

توقفت املرأة عن الكالم ، ونظرت 
 حنو أالان معتذرة: 



 " أان آسفة سيدة كونون....". 
" ال تعتذري ، أان أعرف ان زوجي  
تغري شكله خالل السنوات التسع  

 األخرية". 
كانت زلة لسان من أالان ، إذ ال  

يبدو على كاتينا اهنا تعرف أن الفتاة  
 اإلنكليزية اليت  

 



رفضت   تتحدث اليها اآلن هي اليت
 سيدها. 

" كان والد السيد كونون قلقا على 
امواله وأعماله ان تذهب اىل أبناء  

 أخيه من بعده  
 



، ولذا ألزم السيد كونون ابلزواج  
حىت ينجب وريثا ، لقد حصلت  

 بينهما مشاحنات 
 

كثرية ، ألن سيدي قال أنه ال يزال  
 حيب تلك الفتاة اإلنكليزية".



ومرة أخرى سكتت كاتينا عن 
كالم وأخذت نفسا عميقا وهي  ال

 تنظر اىل سيدهتا 
 

 بشيء من الشك مث قالت:
" أنت اليت طلبت مين ان أخربك  

 بكل شيء ، ولذا فإنين أفعل". 
 " نعم أريد أن امسع كل شيء". 



مل تكن أالان تتوقع يف احلاالت  
العادية أن تقف لتستمع اىل كاتينا ،  

 ولكنها أضطرت  
 

ف كل ان تفعل ، فهي تريد أن تعر 
 شيء عن زوجها.



أحست ابإلشفاق على زوجها  
وشعرت ابلذنب فلو أهنا تزوجت 

 منه ملا حلت به كل 
 

هذه املآسي ، وملا عاىن كل هذه  
املعاانة ، ومن جهتها هي ، لكانت  

 تفادت الزواج من  
 



 ذاك الرجل البغيض هوارد بيومونت.
كاتينا عادت للكالم اثنية وعرفت  

ة من أالان املقتطفات األخري 
 القصة... وهي أن 

 
كونون عندما أيقن أنه ال ميكن أن  

يتزوج الفتاة اإلنكليزية ، إختار فتاة 
 يواننية وتزوج  



 
منها ، وعزم على ان يكون زوجا  

صاحلا ، وإستمرت كاتينا يف حديثها  
 فقالت:

" كانت حياة السيد كونون سيئة 
للغاية ، ولكن زوجته أخريا توفيت 

 يف حادث سيارة 
 



هي واحلبيب األخري ، واآلن أنمل  
أان وزوجي أن يعيش سيدي معك 

 حياة مليئة  
 

 ابلسعادة".
نظرت أالان اىل الفراغ ، وقد أدركت 

أهنا ليست غاضبة للحرية اليت  
 أعطتها للمرأة يف  



 
اإلبتسام  الكالم ، وإصطنعت

شاكرة إايها على ما أخربهتا به ، مث 
 اضافت:

" أان ممتنة لك كثريا ، فاآلن افهم 
 زوجي بطريقة افضل". 

" سيديت ، وأان اكون شاكرة لك 
 أكثر لو احببت سيدي". 



ومن دون أية كلمة أخرى إستدارت  
 لترتك الغرفة.

 " كاتينا..... إرجعي! ". 
 " نعم سيديت". 
والدة الطفل  " هل قّدمت 
 للمحاكمة ؟". 



" أهنا احلقت العار بسيدي ،  
بتصرفاهتا املشينة ، والسيد كونون  

 كثريا ما حتدث مع  
 

والده ومع الطبيب ، ولكنهم قرروا  
أن هذا العار جيب أن يبقى سرا ، 

 ومل تقدم 
 



للمحاكمة ، واان مل أخرب احدا مبا  
قلته لك اي سيديت ، فأنت لك احلق  

 أبن تعريف كل  
 

 شيء". 
" إذا كان الطفل قد قتل ، فكيف  

 طمست القضية؟". 



" لقد قالوا أنه سقط من الدرج اىل  
احلديقة ، أان أظن أن تلك املرأة 

 كانت جمنونة  
 

وشريرة ، وعلى هذه احلال ميكن أن  
 تعفى من العقاب".

" وهكذا إذن قرر السيد كونون أن  
 ينتقل هنائيا من ابمتوس؟". 



 سيديت". " هذا هو الواقع ،  
بعد دقيقة ، ذهبت كاتينا ، وبقيت 
االان مع افكارها ، كان من اجللي  

 ان كونون عزم  
 

على ان يبدأ حياة جديدة يف بيت  
جديد وزوجة جديدة أيضا ، مبتعدا 

 كليا عن كل 



 
 شيء يذكره ابملاضي.

أحست أالان ابحلنان واإلشفاق  
ميآلن صدرها ، وأتكدت اآلن أنه  

 تزوج منها لإلنتقام  
 

، ألنه يعّدها مسؤولة عن كل ما  
 حدث له حىت موت ولده .



لو تزوج منها ملا املت به مجيع هذه 
املصائب ، ولكنها مع ذلك لن  

 تساحمه ألنه تزوج  
 

منها هبذا االسلوب ورغم إرادهتا ، 
ت على ان حتاول ما  غري أهنا عزم

 إستطاعت أن 
 



تعيد شيئا من البهجة اىل حياة 
 زوجها.... 
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يدي رجل جمنون كهذا ، ذات يوم  
 قد يستبد به احلزن  

 



اىل درجة مرعبة حبيث ال يعرف ما  
 الذي يفعل..... 

 
ابلرغم من أن أالان حاولت الكثري  
لتبعد عن نفسها القلق والشعور  

 ذنب ، إال أهنا ابل
 



ايقنت ان ذلك مستحيل ، فالفكرة 
تالحقها يف كل حلظة ودقيقة كاحللم  

 املريع الذي  
 

يرفض أن يرتاجع اىل عامل النسيان ، 
 بعد الذي مسعت وعرفت. 



ولكنها مع كل ذلك مل تستطع أن  
تتغلب على شعورها ابلكراهية حنو 

 كونون أو لعلها  
 

جته  ال تريد ، فهي لن تنسى أهنا تزو 
مكرهة ، وكانت إذا إلتقت به ، ال  

 تتمكن من 
 



إخفاء مشاعرها حنوه يف أكثر  
 األحيان . 

" كراهيتك يل غالبا ما تبدو يف  
 عيننيك" 

هذا ما قاله هلا ذات ليلة عندما جاء 
اىل غرفتها ، ورآها تبتعد عنه اىل 

 اجلانب اآلخر  
 



 من الغرفة ، مث اتبع: 
" ومهما كنت بغيضا يف نظرك  

 عليك ان تتحمليين".
ولكن أالان مل تقل شيئا ، وأخذ 

يذّكرها بزوجها القدمي وكيف رضيت  
 به ، دون أن  

 
 سم. يعرف أهنا مل تكن زوجته إال ابإل



 " إنين متعبة".
 هذا كل ما إستطاعت أن تقوله .

 " تعايل اىل هنا االن". 
هزت رأسها آليا وهي تنظر من  

النافذة اىل اخلارج ، حيث الشرفة  
 الواسعة الطويلة  

 



اليت كانت جتلس فيها أحياان تقرا  
بعض الكتب ، أو متتع انظريها برؤاي 

 احلدائق  
 

 والبساتني املمتدة حىت البحر.
 رجوك ، إذهب"." أ
   



كانت تتعجل ذهابه ، ألن الشعور  
ابإلشفاق بدأ يغزو قلبها ابلرغم من  

 حماولتها طرده  
 

، وخشيت من اإلشفاق أن جيعل  
موقفها من زوجها مران حبيث ترضى 

 أن تستجيب له  
 



، وهي ال تريد ان متنح كونون  
الرضى واإلرتياح ، بشعوره انه  

 هزمها كليا ، وعادت 
 

 تقول:
"إذهب فأان ال أريدك هنا ، وأنت  

 تعرف ذلك".



إرتفع حاجباه البنّيان ،وإختذ خطوة  
حنوها ، هدوءه مل خيدعها فقد 

 إعتادت على طباعه 
 

 املتلونة.
 " انت زوجيت اي أالان ...". 

أن هذا التذكري ضروري  " ال أظن 
 ." 



خبت إبتسامته وقال بنفس الطريقة  
 الناعمة اليت بدأ هبا:

" يف هذه احلالة ، لست حباجة أيضا  
 ألذكرك بواجبك".

إمحر وجهها وعادت تنظر من  
 النافذة ، مث قالت: 



" يبدو أنك ال تفكر أن هناك أمورا  
أخرى أهم من الواجبات واحلقوق ، 

 أليس  
 

 كذلك؟". 
قول هذا وتفكر بذاك  كانت تت

احلب العظيم الذي كان حيمله هلا ، 
 عندما قال ان 



 
 زواجه منها نعمة من هللا.

" أان ال يهمين مطلقا ما تقصدين ،  
تذكري أنين يوانين ،وحنن نقيم 

 عالقاتنا مع زوجاتنا  
 

 ولو كنا حنتقرهن ".
 " انت حتتقرين إذن؟". 



" على األغلب ، نعم أحتقرك ، أن  
اجل املال ،وتقبلي ذاك   تتزوجي من

 احليوان زوجا  
 

لك... فاي رجل حمرتم ال حيتقر 
 إمرأة مثلك؟".



نظرت اليه ، وأصبحت على وشك  
أن توضح له األمور ، ذاك اإليضاح  

 الذي يربئها  
 

امام عينيه ، ولكن تعابري اإلحتقار  
العميقة اليت تبدو عليه ، أسكتتها 

 عن الكالم ، 
 



عطها فرصة  وعلى اية حال فهو مل ي
لتحكي له قصتها ، وكان يتهمها  

 دائما أبهنا تسعى  
 

وراء األشياء املادية يف احلياة ، 
فلماذا إذن تزعج نفسها يف تفسري  

 ما غمض من أمرها  
 



؟ وقالت يف نفسها ليظن هبا الظنون  
، ويتهمها ما شاء من إهتامات ابهنا 

 مادية ومهها  
 

هو املال ، ، حىت أهنا تزوجت ذاك  
الرجل الذي أمساه حيواان ، ولكنها 

 ال تستطيع أن  
 



تكون زوجة حقيقية لكونون طاملا ال  
 تربطهما صلة حب.

" إذن انت حتتقرين،وتتهمين ، 
 ولكنين ال اابيل برايك يّف ". 
 ضاقت عينا كونون ، وقال: 

" كم كنت خمطئا يف رأيي ، يوم  
اليك كمثلي عرفتك ، كنت انظر 

 األعلى ، املرأة 



 
 الكاملة ".

 نظر اليها إبمشئزاز واتبع:
" كنت فتيا يف ذاك احلني وال اعرف 

 شيئا عن النساء أو شرورهن ".
إنطفأ صوته وراح يف تفكري عميف،  

وأحست أالان أنه كان يفكر مبا  
 فعلت زوجته ،  



 
وسرعان ما تغريت مالمح وجهه  

نه واصبحت خميفة وايقنت أالان أ
 إنتقل ابفكاره اىل  

 
 ولده. 



أما هي ، فقد اخذ اخلوف واحلنو  
يتصارعان يف قلبها ، وعرفت أن 

 احلنان هو الذي  
 

 ينتصر وليس اخلوف.
قفز كونون عرب املسافة اليت تفصله  

عن زوجته ، وأمسك بكتفيها  
 بقسوة آملتها ، وقال 



 
: 

" على األغلب أان اعرف القليل من  
شرورهن ، إهنن خملوقات حقريات  

 وكرهي لك  
 

 قوي جدا ، حىت....". 
 " كونون !".



صرخت أالان وهي جتاهد لتتخلص 
 من يده ، مث اتبعت: 

ين  " إنك تؤملين ، أرجوك دع
 اذهب".

ولكنه بدال من ذلك ، امسك هبا  
بقسوة أكثر وأالان تصرخ ، وهو  

 يضحك ويقول: 



" آملتك ؟ ميكنين أن اقتلك يف  
وقت من األوقات ! سوف أجعلك  

 تقاسني العذاب  
 

الواان كما وعدت ، كلما عادت ايّل  
 الذكرايت".



شحب لوهنا ، وتراخت ساقاها ، 
لوال يدي زوجها الليت إحتضنتاها 

 ومنعتاها من 
 

 السقوط.
 " ارجوك دعين أذهب". 



مألت الدموع عينيها ، وشعرت اهنا  
تريد أن تلغي اإلتفاقية اليت عقدهتا  

 معه وهترب 
 

بعيدا عنه ، بعيدا عن جزيرته ، ولن  
تضع قدميها عليها مدى احلياة ، 

 :ولكنها أضافت
 " أصحيح أنك تستمتع بتعذييب؟". 



" بكل أتكيد وأحس ابلسعادة  
 والرضى !". 

أحست االان بيديه ترتاخيان شيئا  
فشيئا مث وجدته يرتكها ويرتاجع اىل  

 الوراء ، ولكنه 
 



بقي واقفا امامها ، تنطق تعابري  
وجهه ابلشر ، فهو الرجل الذي  

 يستطيع أن يقتل ،  
 

ولوال تدخل خدمه لقتل زوجته 
األوىل ، ومن يدري ماذا سيفعل  

 معها ، مسعت أالان 
 



 صوته يعود للكالم:
" نعم إنين احس ابلسعادة من  

إيالمك ، من جعلك تعانني األمّرين  
 ، جعلك تدفعني مثن 

 
ما قاسيت بسببك ، منذ مدة طويلة  

واان أخطط اليك واإلنتقام منك 
 أشد إنتقام ألنك  



 
 رفضت الزواج مين".

 نفسها وسالت:متالكت االان 
 " وهل موقفك هذا منطقي؟". 

" الثار مل يكن مرتبطا ابملنطق يف يوم 
 من األايم". 



قالت يف نفسها غريب امر هذا  
الرجل ، فقد كان وهو أصغر سنا  

 يوم عرفته ، ميعن  
 

النظر يف مجيع أفعاله ، متزان يف 
تفكريه ، يفكر ابلعواقب ، فما 

 الذي جرى له االن ؟ 
 



اهو حزنه الشديد الذي شّوش 
 عقله؟

بقي واقفا قريبا منها وهي تنظر اليه  
، اىل عينيه الرماديتني الداكنتني ال 

 تستطيع أن  
 



تسرب أغوارمها ... ضيقتني مليئتني  
إال   ابلكراهية ، أعمى عن كل شيء

 عن إشباع 
 

 رغباته ، وإنتصاره من غري رمحة.
بدأ قلبها يعلو ويهبط ، فإختذت 

خطوة اىل الوراء ، والحظت غمزات 
 عينيه الساخرة 



 
حبركتها تلك ، واقفا أمامها  

كالعمالق ، واثقا من نفسه ،  
 وشعرت االان أهنا وقعت يف 

 
 الفخ. 



إقرتب كونون منها أكثر ، ويده 
املرجتفة المست وجهها ، وفجأة  

 ضّمها اليه ، مث  
 

 غاصت الغرفة يف الظالم . 
كان انئما وهي حتملق فيه 

إبستغراب ، فإمارات الشر قد زالت  
 عن وجهه ، ورأت فيه 



 
الرجل الذي عرفته ذات يوم ، كثري 
الود والقدرة على أن حيب بصدق ،  

 واإلبتسامة  
 

و على شفتيه كمن متر يف خميلته تبد
ذكرايت مفرحة ، حّلت مكان تلك  

 الذكرايت  



 
 املوحشة املخيفة. 

يف الليلة املاضية انمت وحكمة  
اهلرب ترن يف اذنيها ، ولكن يف هذا  

 الصباح شعرت  
 



أن اإلشفاق على زوجها قد هزم  
فكرة اهلرب ، فلن ترتكه وحيدا ،  

 حيتضن حظه  
 

العاثر ، ويندب ولده الذي رحل 
بتلك الطريقة املرعبة ، فهذا وحده 

 كاف أن جيعل 
 



كونون دائما اسريا الالم مربحة ال 
 تطاق.

 " اين أنت؟". 
جاءت الكلمات يف نغم مليء  

ابلذعر .... لكنها نغمات انعسة 
 كأمنا صاحبها مل  

 
 يستيقظ جيدا بعد ، مث أضاف:



 " اين أنت ؟ اين ذهبت". 
اىل الباب بسرعة ، وجدته عادت 

مستيقظا مقطب اجلبني ، فقالت 
 تطمئنه: 

 " أان هنا ، كونون ".
نظرت االان اليه فرأت التجهم على  
 وجهه ميضي مث يعود ومسعته يسأل:

 " ماذا كنت اقول؟".



 " سالتين أين أان".
مرت حملة من السرور يف عينيه مث  

 نظر اىل ساعته وأضاف: 
  " حسنا ، ولكنك إستيقظت

 مبكرة". 
" إنه صباح مشرق مجيل ، وأحب 

ان أذهب يف جولة قصرية قبل  
 الفطور".



رددت االان كلمته يف نفسها  
ألسباب غامضة ، فشعرت وكأهنا  

 صرخة من املاضي ، 
 

صرخة فيها إستغاثة وامل ، 
وإستغربت هلذه الفكرة ، فكرة  

 إرتباط هذه الصرخة 
 



ابملاضي البعيد ، ملاذا ال تعود اىل  
 ر أكثر قراب من احلاضر؟أمو 

من املمكن أنه كان حيلم ، أو رمبا  
كان بني اليقظة والنوم ، عندما  

 يتمتم املرء ابي 
 



كلمات ، ويف هذه احلال ، فكلماته  
ليس هلا أي معىن عميق ، هزت 

 أالان رأسها وقد  
 

نفد صربها من نفسها ، ألهنا مل 
تصل اىل أي سبب اثبت يوضح هلا  

 سبب صيحة  
 



 كونون تلك.... أين أنت؟
وبقيت هذه التساؤالت تراودها ما  

يقرب من نصف ساعة ، حيث  
 كانت تسري على  

 
 الطريق اليت تؤدي اىل هناية اجلزيرة .



كانت الشمس تسطع فوق سطح  
البحر تلونه بلون اللهب ، والسماء  

 تتألق يف العلى  
 

بلوهنا لصايف ، وقد توشحت سفوح 
ضراء ، اجلبال أبثواب ذهبية وخ

 والروايب مزيج  
 



من األلوان تغطيها البساتني  
واحلدائق اليت تستكن يف احضاهنا 

 بيوت متناثرة بيضاء.
وبعيدا يف البحر يبدو العديد من  
اجلزر تلمع حتت اشعة الشمس ،  

 ترتفع تالهلا عالية  
 



حادة حنو السماء ، إبتسمت االان 
إذ وجدت نفسها تستعيد إحساسها 

   األول إجتاه هذا
 

الفردوس الوضاء حيث كانت 
الشمس ختتفي وراء الغيوم ، واجلبال 

 معلقة يف أعماق  
 



الضباب ، والوحشة ختيم على كل  
 مكان. 

اما اآلن وقد ولت الغيوم امام شعاع  
الشمس وتالشى الضباب عن 

 اجلزيرة ، فإن أالان 
 



بدأت حتب هذا املكان ، وشعرت 
انه إبمكاهنا ان تكون سعيدة بني 

 هذه اجلزيرة  حنااي
 

الرائعة اجلمال ، لو أن الظروف اليت  
 تعيشها عري هذه.



حقا ان زوجها يبدة متوحشا مهجيا 
أحياان ، ولكنه أحياان أخرى يبدي 

 مالمح عاطفية 
 

ال تكون إال يف قلوب احملبني ، ترى  
هل ميكنها ان ختفي شيئا من 

 إمشئزازها منه ؟  
 



وفكرت فوجدت ان ذلك بعيد 
 اإلحتمال. 

إستمتعت أالان ابجلولة اليت قامت  
هبا ، ابملناظر اخلالبة ، ابلنسيم  

 البارد العليل القادم  
 



من البحر ، ابلروائح الزكية اليت  
تنتشر يف كل مكان فاحتة األعشاب 

 العطرة اليت تنبت 
 

 بني الصخور.
كان القصر يبدو روعة يف اجلمال 
وقمة يف فن العمارة ، كانه معلق  

 على حافة صخرة 



 
عالية ، أما جزيرة لريوس فقد كانت 

تبدو قريبة جدا خالل ذلك اجلو  
 الصايف ، 

 
ة األخرى تكاد  واجلزر الصغري 

تلتصق وكنها جزء من كاليمنوس 
 نفسها ، إنفصلت  



 
عنها قليال لتستحم يف املياه الدافئة  

 على شطآهنا اجلميلة.
نظرت أالان اىل ساعتها ، وإستدارت 

تسرع اخلطى أبكثر مما إعتادت أن  
 تفعل ، حىت  

 



ال تتأخر عن موعد الفطور ، لقد  
سبق وأتخرت مرة عن موعد الطعام 

 حدثت ، ف
 

مشادة بينها وبني كونون ، ولكن  
كاملعتاد كان كونون املنتصر ،  

 وحّذرها أال تعود  
 



 ملثل هذا التأخري يف املستقبل . 
أحست أالان بكثري من اإلمتعاض يف  
داخلها وهي تتخيل تصرفات كونون  

 املتعسفة ، 
 

وهي ليست من النوع الذي يرضخ  
بسهولة ومن غري مقاومة شديدة ، 

 فت  ولذا خف



 
من سرعتها وأبطأت يف مشيتها ، 

وأخذت تسري عل مهل سعيدة 
 فرحة. 

وصلت اىل مائدة الطعام ، بعد أكثر  
من عشر دقائق من دخول كونون  

 الغرفة ،  
 



ضاقت عيناه قليال كانه ينتظر منها  
إعتذارا ، ولكنها رفعت وجهها حنوه  

 قليال ، مث  
 

 جلست وهي تقول:
أال " ما كان عليك ان تنتظرين ، 

 يكون طعامك قد برد؟". 
 جلس كونون قبالتها وقال برقة:



" انت تعرفني شعوري بصدد التأخر  
عن مواعيد الطعام ، وقد حذرتك 

 مرة أنه ال  
 

ميكنين اإلنتظار حىت تصلي اىل  
 املائدة". 

مل تقل أالان شيئا أكثر من اهنا 
 أحنت رأسها ، فأضاف: 



" هل كان أتخرك ألمر هام ، 
 االان؟". 

نظرت اليه نظرة شاملة مث غرّيت 
 إجتاه نظراهتا ، قال :

" االحظ أنه كذلك ، فاين إعتذارك  
 ؟". 

متتم ابلكلمات األخرية ونظره عالق 
 هبا ، رفعت ذقنها بكربايء وقالت :



" كنت أمتشى ، مستمتعة مبا أرى 
من مناظر خالبة ، ويبدو أنين  

 إبتعدت أكثر من  
 

 ال اشعر أن هناك  املعتاد ، ولذا فأان
 ضرورة ألي إعتذار ". 



" عادة يكون ضروراي عندما يتأخر 
املرء ، وعندما يكون هناك من  

 ينتظره ، إن 
 

طباعك ينقصها الكثري حىت تصبح 
 مقبولة".



قال ذلك مث الذ ابلصمت عندما مل  
يسمع جوااب ، نظرت االان اليه  

 مستاءة من موقفه ، 
 

كان يبدوعليه كأنه غاضب من 
فسه ألنه مل يطور املسألة اىل أبعد  ن

 من ذلك ، كان يف  
 



داخله صراع ، وملا كانت أالان ال 
تريد ان تتفاقم األمور بينهما ، 

 غرّيت املوضوع  
 

واخذت تتحدث عن املشاهد  
اجلميلة اليت راهتا يف هذا اجلانب من  

 اجلزيرة خاصة ، 
 



واضافت عندما مل يعلق على 
 حديثها:

ة حقا ، أمل تذهب " إهنا جولة ممتع
 مرة اىل هناية اجلزيرة؟". 

 " لقد فعلت". 
أجاب إبختصار ، مظهرا انه ليس 

راغبا يف احلديث ، ولكنها لسبب ما  
 مل تعرف له  



 
 تفسريا ، إستمرت ابلكالم: 

" ما اروع ذلك القصر ، يبدو كأنه  
يف خطر من اإلنزالق عن تلك  

 الصخرة الشاهقة  
 

 اىل أعماق البحر".



حتركت عيناه وضاقتا قليال ، مث 
 قال: 

 " إنه يف أمان".
كان هذا كل ما قاله ، ولكن هذا مل  

يثنها عن اإلستمرار يف احلديث ، 
 وقالت:

" أظن أن املرأة اليت تسكن هناك  
 إنكليزية األضل".



أحىن كونون رأسه وعندما تكلم كان 
 التوتر قد بدا على وجهه :

 " إهنا متزوجة من رجل يوانين".
 صمت حلظة ، اتبع بعدها:

 " إننا ال نكلم بعضنا مطلقا".
حلظة اخرى من الصمت ، ولكن 
فضول االان كان أكثر من رغبتها  

 أبال تغضب زوجها  



 
لهما  ، وسألته عن السبب الذي جيع

 ال يكلمان بعضهما ، وأضافت:
" أن هذا يبدو يل غريبا ، وأنتما 

 جاران". 
ضحك كونون فجأة ، ضحكة 

 خشنة مرتفعة ، واتبع:



" إنه ملن املضحك حقا ، أال يرضى  
عن تصرفايت وهو الذي حيمل على  

 كتفيه ذلك  
 

 املاضي". 
 " املاضي؟". 



كان كونون ال يزال ينظر اليها عرب  
ليت تفصل بينهما ، مائدة الطعام ا 

 وقال: 
 " لقد أرغم فتاة على الزواج منه".

مشلته أالان بنظرة ، والسؤال ابد يف  
 عينيها. 

رددت كلمته تلك غري مصدقة ،  
 وأضافت:



" هل ارغمها عن طريق التهديد 
 مثلما فعلت ؟". 

مل ميح سؤاهلا روح الدعابة ، بل على 
العكس فقد زادها ، وأطلق ضحكة  

 أخرى  
 

 قصرية ، مث قال: 



" شيء من هذا القبيل ، على ما 
أعتقد ، مل أكن أسكن هنا يف ذاك  

 احلني ، ولكن  
 

اجلزيرة صغرية وليس فيها أسرار ،  
لقد تزوجته لتنقذ عائلتها من  

 الدمار".
 قالت أالان جبفاء:



 " يبدو أنكم مجيعا متشاهبون ". 
" ال ، ليس اجلميع ، انت فقط  

 تعيسة احلظ ! ". 
 خترج الفتاة من القصر؟". " هل

" ال شك ، يف مثل حالتهما يكون  
 الزواج موفقا عادة...". 

قطع كالمه وأطلق ضحكة اخرى ، 
 مث أضاف:



" يقال اهنما مثاليان يف تعاملهما ، 
 جمنوانن يف احلب !".

كانت مجلته األخرية ممزوجة 
 ابلسخرية. 

" يف احلب ! هل تعين أن كل شيء  
 هاية ؟".سار سريا حسنا يف الن



" كل النساء حيبنب أن يسمعن  
النهاية ، إهنما يعيشان ان بسعادة 

 دائمة ال مثيل هلا ". 
بقي شيء من الدعابة يف نغمات  

صوته ، ولكنها ممزوجة بشيء من  
 اإلحتقار .



" أنت اي أالان ، لن تكوين حمظوظة  
اىل هذا احلد ، ألن دونيس لوسني  

 كان حيب الفتاة 
 

ا أان أكرهك....  طيلة الوقت ، بينم
لقد كرهتك منذ اللحظة اليت  

 رفضتين هبا". 



بدا على وجه االان شيء من 
الغضب واإلنفعال ، غري أهنا قالت  

: 
" بل منذ اليوم الذي فشلت يف 

 زواجك".
سكتت االان ولكن سكوهتا جاء 

متأخرا ، فقد تغري لون كونون وصار  
 قرمزاي ، واثرت 



 
 اثئرته: 

" زواجي ! امل أقل لك اال تذكريه  
على اإلطالق... وحق السماء ايتها  

 الفتاة لسوف 
 

اقتلك إذا ذكرته مرة اخرى ! هل 
 تفهمني ! ".



شحب لوهنا وإزدادت ضرابت قلبها  
: 

 " إنين آسفة....". 
لقد ندمت على زلة لساهنا ، ومتنت 
لو أهنا مل تفه بتلك الكلمات على 

 اإلطالق ، تلك  
 



الكلمات اليت ال تثري غضبه فقط 
وإمنا تسبب له كثريا من اآلالم ، 

 فإهنا تذكره مباساته  
 

 .... بفقدان ولده.... ورددت :
 " إننس اسفة حقا ، كونون".



بدا صدق شعورها يف نربات صوهتا  
ظرات عينيها ، ولكن كونون  ، ويف ن

 كان كمن 
 

فقد عقله ، وهو ينظر اليها نظرات  
فارغة كاجملنون ، نظرات بعيدة جدا  

 كمن يعيش 
 



الذكرى ، جيتاز تلك املرحلة املروعة  
يف حياته ، عندما اخربوه أن ولده 

 قد مات ، وأن  
 

 مسؤولية موته تقع على زوجته . 
 " آسفة !". 



نه تنهد من أعماقه ، ووقف ك
مدفوع ان يفعل ذلك ، صفق بيده 

 ، حسبت أالان أن  
 

الرجل قدجن فعال ، جنوان مليئا  
 ابلغضب واحلزن ، وصاح:

" سوف أجعلك اتسفني يف دقيقة  
 واحدة ن تعايل اىل هنا ! ". 



قفز حنوها وهو يتكلم ، ولكن أالان 
كانت أسبق منه حيث قفزت من  

 النافذة تركض  
 

يت  على الشرفة حنو الدرجات ال
تؤدي اىل املمر املرصوف ، شعرها 

 على كتفيها يتطاير  
 



يف اهلواء ، اسرعت إبجتاه الطريق  
الطويل ، لقد أدهشها اهنا وصلت  

 البوابة من غري أن  
 

ميسك هبا زوجها من اخللف ،  
وهناك إلتفتت إلتفاتة سريعة اىل  

 الوراء ولكنها مل تر  
 



 لكونون أثرا. 
  صفقت أالان لذلك فرحا ، وجلست
على احلشائش وراء البوابة تفكر ، 

 اسرعت 
 

خفقات قلبها ، وأحست آبالم  
جتيش يف صدرها ، وفكرة اهلروب  

 تراود عقلها ، لقد  



 
خشيت على سالمتها بني يدي  

رجل جمنون كهذا الذي هو زوجها ،  
 وأيقنت انه يف  

 
ذات يوم يستبد به احلزن ويستبد به  
احلزن ويشتد به الغضب اىل درجة 

 مرعبة ال 



 
 يعرف معها ما الذي يفعل.

وبعد فرتة وجيزة إستطاعت الوقوف  
، وسارت إبجتاه القرية ، والذعر ال  

 يزال يسيطر  
 



عليها والتساؤل يلح ، ترى أي  
حياة هي هذه؟ وتدفق الدمع من  

 عينيها ... 
يومونت يرغمها على فهناك هوارد ب

الزواج منه ابلتهديد ، هتديده أبن  
 يرسل أخاها اىل  

 



السجن إن مل تفعل ، واالن جاء  
كونون ، بعد أن حتررت من زواجها  

 الفاشل ، جاء  
 

هو ايضا يهددها ، بتدمري الرجل  
الذي تدين له حبياهتا إن هي مل تتزوج  

 به !



كثريا على إمرأة أن تتحمل كل هذا  
رير كان يغلي يف صدرها  ، إحتجاج م

 ضد ما 
 

 يفعل هبا القدر... 
إستمرت الدموع تفيض من عينيها 

وهي تسري ، ظهر من اإلجتاه 
 املعاكس رجل يركب 



 
محارا وكلبه يعوي جبواره ، تسري 

زوجته وراءه تتشح ابلسواد ، إمرأة  
 متعبة حتمل  

 
ذكرايت موجعة تبدو يف جتاعيد 

 وجهها األمسر.



ت التحية من غري  حياها الرجل ورد
ان تنظر اليه ، حىت ال يرى الدموع  

 يف عينيها ،  
 

واملرأة أيضا حيتها إببتسامة ، ومرا  
هبا حنو الطريق املؤدية اىل سفح التل  

 حيث يسكنان  
 



يف بيت ابيض صغري يستكن بني  
 اشجار الزيتون والليمون .

لقد حسدهتما االان ، إهنما يعرفان  
األمان ، يعرفان متاما طريقهما يف  

 احلياة ... يف  
 

 مملكتهما الصغرية اخلاصة .



تساءلت أالان ، ترى اىل أين كانت  
ذاهبة ؟ فليس لديها مال وال ثياب  

 ، ابإلضافة اىل 
 

أنه اصاهبا تعب شديد لدرجة مل تعد 
تقدر على املسري ، ولن تعود اىل  

 كونون فهي  
 



ليست آمنة معه ، وصرخت من غري 
أن تشعر أهنا كانت تصوغ افكارها  

 يف كلمات :
" اي أهلي اىل أين ميكنين ان أذهب 

 من غري مال ...". 
خبا صوهتا ، وإرجتفت شفتاها ، فقد  

نه  أحست بوقع اقدام وراءها ، إ
 كونون ! إهنا  



 
خطواته فهي تعرف وقعها أينما 

كانت ، عاد الذعر اليها ،  
 إستدارت وقد فر اللون  

 
من وجنتيها ، ومل تعد هلا قدرة على 

التفكري ، أو احلركة ، ومسرت مكاهنا 
 كاألرنب 



 
املذعور امام الذئب ، وقلبها خيفق  

 جبنون بني جواحنها.
" هل مسعتك تتحدثني عن املال اي 

 عزيزيت ؟". 
كان زوجها يتمتم هبذه الكلمات ، 

فهزت راسها كمن ال حيلة له 
 وقالت:



 " ال.... نعم...". 
" ملاذا تريدين املال اي عزيزيت ؟  

وماذا ستفعلني به يف مكان كهذا  
 ؟". 

كان يقف جبانبها طويال خميفا ، 
ولكن عالمات الغضب زالت من 

 وجهه ، وعيناه مل  
 



نون ، ومع تعودا تشعان بربيق اجل
ذلك فإن االان مل تستطع أن تتكلم 

 وال أن حترك ،  
 

حىت تناول كونون ذراعها يساعدها  
، ووجدت نفسها تطيع بال مقاومة  

 ، مت األمر بال  
 



كالم ، جيب عليها أن تعود معه اىل  
 املنزل. 

" كونون أان ال أريد الدخول ، إنين  
 افضل البقاء هنا يف احلديقة".

،وتعبريات غامضة توقف كونون 
 بدت على وجهه األمسر وهو يقول:

 " ملاذا كنت تبكني ، أالان؟". 
 " شعرت ابلتعاسة ".



 " من أي شيء ؟".
 " من حيايت هنا ". 

" لقد كنت سعيدة جدا مع زوجك  
 األول ، اليس كذلك؟". 

" ماذا أتمل أن تربح من إجابيت  
 على هذا السؤال؟". 

هز كتفيه وسحب يده من ذراعيها ، 
 وأجاب:



" ال شيء ، فقد كنت فضوليا ، 
 هذا كل شيء ".

بقيت االان صامتة ، ولكن كونون  
قال وقد تغريت نربات صوته وبدا  

 فيها شيء من  
 

 الرقة واللطف : 



" إذن انت غري سعيدة وتريدين  
اهلرب ، اىل اين اي عزيزيت تريدين  

 الذهاب ؟".
" ال أعرف .... فقد أريد ان أذهب  

 جلزيرة ". بعيدا عن هذه ا
" لكنك ال تستطيعني الذهاب من  
غري موافقيت ، وإذا حاولت السفر  

 على أية سفينة 



 
تقلع من هنا ، فسوف يطلعونين  

 قبل أن ترحلي ". 
 " لقد عملت مسبقا ضد رحيلي؟". 

" إنين أحبط مجيع احملاوالت اليت  
 ميكن أن تؤثر على حيايت ". 

" انت لست ملك اجلزيرة ، فاىل  
 أن متنعين من اإلحبار ؟".مىت ميكنك 



" اىل األبد ، فإن السلطات 
املسؤولة ستعلمين حىت لو حاولت  

 شراء بطاقة سفر ،  
 

وهكذا ترين اي مجيليت أالان ، أنه ال  
مفر لك ، أنت هنا سجينيت ،  

 وستكونني اكثر 



سعادة لو انك قبلت هذه احلياة  
 اليت إخرتهتا بنفسك". 

ي  " أنت تعرف انين مل أخرتها بنفس
 ، تعرف أنك أكرهتين عليها ".

" على أية حال أنت اليت إخرتت ،  
واآلن ومبا انك زوجيت ، فمكانك 

 هنا معي ". 



تناول ذراعها اثنية ، وصعدا  
الدرجات الواسعة اىل ابب الفيلال  

 األمامي ، حيث  
 

 صرخت وهي تفلت من يده :
 " دعين أذهب ، لن أدخل املنزل ".



عينيها ،  إنسكبت الدموع من 
وكونون ينظر اليها ويهز رأسه ، مث 

 سأل : 
 " انت خائفة مين؟". 

 " اليس هذا ما تريد ؟". 
" أظن أن هذا ما أريده ابلضبط ،  

هذا اخلوف احلقيقي ،ولكن من أي  
 شيء ختافني؟". 



وفجأة تغري صوته وصار أكثر رقة ،  
 وبدا القلق يف عينيه الداكنتني .

وإرتباك  أخذت االان تنظر اليه حبرية 
، فقد زالت من وجهه املالمح  

 املخيفة ، وبدا  
 



أمامها كأنه الرجل الذي كانت تعرفه  
يف يوم من األايم ، الرجل الذي  

 إجنذبت اليه  
 

فعال ولكنها مل تتزوجه ألهنا كانت 
 قد قررت أال تتزوج على اإلطالق.

 كونون عاد يسأل: 



" من أي شيء أنت خائفة ، 
 أالان؟". 

د الباب على درجة كاان يقفان عن
رخامية بيضاء ، اهلدوء والسكينة  

 يكتنفان املكان ،  
 



واحلديقة تلمع حتت أشعة مشس 
يواننية ، أبزهارها من كل شكل 

 ولون ، رائحتها تعطر  
 

املكان ، ووراءها تشمخ اجلبال ، 
بعض غيوم بيضاء رقيقة تزخرف 

 زرقة السماء ، 
 



النخيل يتماوج مع السرواألهيف  
ومن اجلهة األخرى أشجار   النحيل ،
 الليمون  

 
والربتقال تضيف خضرة ومجاال اىل  

 تلك الصورة األخاذة. 
 " كنت خائفة منك".



جاء اجلواب متأخرا ،ولكنه كان 
ينتظره بصرب ، ينظر اىل اجلديد يف  

 تعابري وجهها ، 
 

حياول أن يقرأها ، وكمن حيدث 
 نفسه قال:

 " خائفة...". 



متوقعا ، بعد " أمل يكن هذا 
 تصرفاتك تلك ؟".

إحىن كونون راسه ، عيناه كئيبتان ،  
قامتتان ، فيهما كثري من الغموض ، 

 ولدهشتها  
 



إستدار اىل اجلهة اخلرى كأنه يريد 
ان خيفي عواطفه ، وبعد وقفة قصرية 

 ، سار بعيدا 
 

حنو البساتني ، وتركها هنبة للخوف  
واألمل ، وأحست أنه شعر بشيء من  

 ألنه   الندم
 



أخافها اىل درجة الرعب ، اىل درجة 
 تريد معها ان هترب منه. 

أي رجل غريب غامض هو هذا ! 
رجل حياته هدمت بسبب فشل 

 زواجه ، وفقدان  
 



ولده ، وها هو اآلن حيملها  
مسؤولية كل ذلك ، ويقول يف نفسه  

 اهنا لو قبلت الزواج 
 

منه ، ملا حصلت كل هذه املآسي  
حا ، ألنه كان  ولكان زواجهما انج
 حيبها وهي معجبة 

 



 به.
 وتساءلت أالان يف نفسها :

" ترى ملاذا تقع يف مثل هذه  
 األخطاء الفادحة ؟".

كانت عيناها الكئيبتان تتبعان 
زوجها ، حىت إختفى عن انظريها  

 بني األشجار ، مث  
 



 اتبعت احلوار مع نفسها :
" كنت غبية بلهاء ، ألنين خشيت 

جي ، ما كان مما حدث لسايل وما 
 جيب ان ااتثر مبا  

 
وقع هلما ، فلكل أمرىء حياته  

 اخلاصة كيف يشاء. 



ولكن فات األوان ، كونون مل يعد  
الرجل الذي تستطيع أن حتبه ، فهو  

 إنسان آخر  
 

غري الذي كنت تعرفه ، إنسان  
يعرف فقط كيف يكره ، ألنه عرف 

 كيف حيب يف يوم 
 



من األايم ، رجل أصبح كل مهه من  
 الزواج هو اإلنتقام.... 

 
 
اإلنتقام حلو كما يقولون ،   -6

ولكن مع الزمن يصبح املرء اقل  
 رغبة ابحلالوة ، ومع 

 



ذلك ال تصدق أن هذه البداية  
 ممكنة ... 

 
مّر اسبوعان ، قضيا فيهما ساعات 

هادئة يف احلديقة والسري على 
 شاطىء البحر ، أو  

 



التسوق يف بوثيا العاصمة ، كونون مل  
يعد يتحدث حبدة مع أالان او  

 يتصرف معها  
 

خبشونة ، كان يبدو هلا أن هناك  
صراعا يعتمل يف داخله ، ولكنه مل 

 حياول أن يظهر أي  
 



رغبة يف عالقة صداقة بينهما ، اما  
أالان فقد كانت متتعض حىت من  

 جمرد التفكري أهنا  
 

قد ترحب بصداقته إن فعل ، أو  
تشعر أبن احلياة قد تكون مرحية  

 أكثر إذا إستطاعا أن 
 



يكوان رفيقني .... من غري أن يدخل  
 احلب اىل حياهتما .

بعد ظهر يوم من األايم ، كانت  
جتلس يف الفناء اجلميل املزدان  

 ابألزهار تقرا يف كتاب 
 



، فجاءها كونون يطلب منها ان  
تليس ، وهي مدينة ترافقه اىل مري 

 تقع على خليج 
 

الشاطىء الغريب من اجلزيرة ، حيث  
 كان ميلك فندقا هناك.

قبلت بشوق أدهشها ، ابلقدر  
 الذي أدهشه. 



 " إنين أحب ان ارافقك". 
قالت االان ذلك ، وهي تقف يف  

احلال وتلقي ابلكتاب على الطاولة  
 ، مث أضافت : 

 " هل انت على إستعداد ؟".
 المة اإلجياب وقال : احىن راسه ع

 " لن حتتاجي اىل معطف ". 



" ال ، ولكنين أريد أن أغسل وجهي  
 ويدي ، هل تنتظرين بضع دقائق؟".

 " سأفعل". 
قال ذلك وجلس على الكرسي  

 الذي كانت تشغله. 
هل هذه خطوة حلياة جديدة اكثر 

هبجة لكليهما ؟ هذا ما سألت أالان  
 نفسها متعجبة ! 



 
غسلت وجهها واخذت تسرح  

شعرها الذهيب وكأنه إختلس لونه  
 من اشعة الشمس  

 
اليت كانت تتسلل من النافذة ، 
زينت خديها بقليل من احلمرة  

 وكذلك شفتيها ، 



 
وإرتدت ثواب أبيض بسيطا أنيقا ، مث  

فت قليال أمام املرآة ، فإقتنعت  وق
 مبا رأت . 

كانت حلظات اإلنتظار تلك طويلة  
ابلنسبة اىل كونون فقام من كرسيه 

 ووقف اىل  
 



جانب حوض من األزهار ، وإلتفت 
عندما مسع وقت خطوات خلفه ، 

 كانت االان 
 

طبعا ، مشلها بنظراته اليت إستقرت  
على وجهها ، فبدت الكآبة يف  

 ن عينيه وتنهد م
 



 أعماقه ، وقال: 
 " هل أنت مستعدة؟". 

مث غرّي إجتاه نظراته فرتة ، وقادها اىل  
السيارة ، ويف احلال كانت تنطلق  

 هبما. 
   



كان كونون صامتا كئيبا ، ال تسمح  
حاله ابحلديث، ولذا فإن االان 

 الذت ابلصمت  
 

ايضا ، وسألت نفسها ، ترى ملاذا  
كل هذه الكىبة االن ؟ اهو اندم 

 ما فعل ،  على
 



اندم على هذا الزواج ؟ هل وصل  
اىل املرحلة اليت يسال فيها نفسه  

 عما رحبه من كل 
 

ذلك ؟ اإلنتقام حلو كما يقولون ،  
ولكن مع الزمن يصبح املرء اقل  

 رغبة ابحلالوة ،  
 



وال شك أن كونون اآلن مل يعد حيس 
ابلسعادة من جعل حياهتا مريرة اىل  

 هذا احلد.
احلقيقة أن األشياء البغيضة اليت  
يقوم هبا تبدو اسباهبا مقنعة له ،  

 وهي حتس أنه لن  
 



يستمر يف هذا األسلوب اهلمجي يف 
معاملتها ، فها هي تصرفاته بدات  

 تتغرّي ولو قليال  
 

، وأصبح يبدي شيئا من اللطف يف  
سلوكه معها ، حىت أهنا مل تكن 

 تصدق أن هذه 
 



 احلدوث...  البداية للتحول ممكنة
 " هل تريدين أدخل معك ؟". 

سألته االان عندما سارا يف الطريق  
الطويل الذي ترتفع االشجار على 

 جانبيه ، املؤدي  
 

 اىل الفندق ، وأضافت : 



" أو أجتول يف املدينة مث أعود  
 اليك؟". 

 " ميكنك ان أتيت إذا كنت ترغبني؟". 
 " حسنا". 

إبتسمت له راغبة ان يرد عليها  
إببتسامة ولكن خاب أملها ، فقد 

 كان وجهه مقنعا  
 



 بقناع قامت خال من اية تعابري . 
كان الفندق من أفخم الفنادق اليت  

رأهتا عينها، ابلقرب من شاطىء  
 غاية يف الروعة  

 
 واجلمال.

 سالت أالان:



" هل يعود الفندق عليك ابلربح  
 الوفري؟".

 ذلك وإال ملا اقيم". " ال شك يف 
كان يستمع اليها ومها جالسان يف  

غرفة اإلسرتاحة املخططة ابللون  
 األزرق واألبيض ، 

 



وكاان ينتظران الشراب الذي طلبه 
 كونون ، مث قال :

" احلقيقة أن دخل الفندق قليل 
 جدا ". 

 نظرت أالان اليه بدهشة مستفسرة :
" أمل تكن لديك فكرة قبل بنائه ، 

 املمكن أال يكون مرحبا؟".أنه من 



" ملاذا تكون لدي مثل هذه  
 الفكرة؟". 

" ألنك رجل اعمال ، ومعظم رجال  
األعمال يقومون فقط بتلك  

 املشاريع اليت يعرفون 
 

 اهنا مرحية".



" هل الربح هو كل ما يهم ؟ هل  
املال هو الشيء الوحيد املهم يف 

 احلياة؟". 
 تنهدت االان من األعماق وقالت: 

أسات فهمي ، اان ال يهمين  " لقد 
شخصيا إن كان مرحبا أم ال ، فليس 

 لذلك أي فارق  
 



 عندي...". 
 قاطعها كونون قائال: 

" سيكون هناك فارق عندما أرحل 
عن هذا العامل ، فكلما مجعت ماال 

 أكثر ستصبحني 
 

أكثر ثروة عندما أييت الوقت الذي 
 ترثينين فيه".



 " كونون ، ما هذا الذي تقول ؟ فأان
ال هتمين اموالك وال يهمين أن  

 أرثك".
قالت آالان ذلك إبستنكار شديد ،  

أما هو فقد عادت إبتسامة السخرية  
 اىل شفتيه ، 

 
 وقال : 



" هراء ، لقد تزوجت الرجل األول  
 هلذه الغاية....". 
 " كيف عرفت؟". 

 قاطعته حبرارة ، مث اضافت: 
" ليس لديك أي اساس لتبين عليه 

 حكما كهذا!". 
 إنه واضح كنور الشمس". " 



هذا كل ما إستطاع ان جييب به ، مث 
جاء املستخدم ابلشراب ، فقال له  

 كونون : 
" شكرا ، سنتناول العشاء مبكرين ،  

 يف الساعة السابعة تقريبا".
 " حاضر ، سيد كونون". 

إحنىن الرجل أمام كونون وأخذ املنحة 
 اليت أعطاه إايها ، ومضى . 



كانت االان ترغب يف ان تذكر  
لكونون ، أنه كان يف إمكاهنا ان  

 تطعن يف الوصية لو  
 

كان لديها رغبة يف املال ، ولكنها 
احست بكربايئها أن ترفض ان  

 تربىء نفسها أمامه  
 



، وإذا كان كونون يريد أن يفكر  
فيها هبذه الطريقة ، فليفعل ، فإن 

 رايه ليس له مثل  
 

، كما أخربته  هذه األمهية عندها  
 مرة. 



أخذ كونون ينظر حوله وعالمات  
الكآبة ال زالت ابدية على وجهه ، 

 وجتاوزت أالان 
 

جترحيه هلا وعادت للحديث لتنهي 
 حالة السكوت اململة :



" أال ميتلىء الفندق ابلنزالء أبدا ؟  
فإن شاطئا كهذا جيتذب السياح يف  

 كل وقت من 
 

 اوقات السنة".
" ال يوجد أي سبب مينع من ان  

يكون الفندق مليئا ابلنزالء دوما ،  
 وأان أوافقك على  



 
ذلك ، ولكن كما قلت ، هذا 
 الفندق ابلذات أرابحه قليلة". 

 نظرت اليه إبستغراب ، وقالت:
أظن انك كنت تعرف قبل ان  "

تبنيه انه لن يكون مرحبا ، أليس  
 كذلك؟". 

 " توقعاتك صحيحة". 



إبتسم كونون بشيء من الدعابة ، 
بينما قطبت أالان حاجبيها متعجبة ،  

 كانت تريد أن  
 

 تعرف السبب ، فسالت:
 " ملاذا بنيته إذن؟".



" احياان تكون هناك حاجة لفندق 
قدم مجيع فخم من الدرجة األوىل ، ي

 أنواع التسلية  
 

وأسباب الرفاهية ألولئك الذين  
حيتاجون ألشد أنواع املواساة 

 والتسلية ".



" كونون ، لست واضحا يف 
 إجابتك".

" احلقيقة انه من املمكن أن يكون  
لدينا بعض السياح بوجود شاطىء  

 مجيل كهذا".
وأشار بيده إبجتاه النافذة اليت تطل  

اجلميلة ، واتبع على البحر بصورته  
 كالمه:



" وهؤالء الناس الذين ال جيدون ما 
يطلبون من أسباب الراحة والرفاهية  

 من الدرجة  
 

األوىل ، عزمت أن اقدم هلم ما 
 يريدون".

" حىت مع انك تعرف أنه ليس مرحيا  
 ؟". 



" اات ال اقول أنه لن يكون مرحيا  
على اإلطالق ، فمن املمكن أن  

 يكون يف املستقبل ، 
 

على اية حال فهناك اانس كثريون 
يفضلون األماكن اهلادئة غري  

 احملتشدة ، وهذا املكان 
 



 واحد منها".
 " ابلتأكيد فهو كالفردوس". 

 " الفردوس! ". 
ردد كلمتها بشيء من الدعابة  

 واضاف:
" ما كنت أتوقع أن تشبهيه ابجلنة ، 

 فهو اشبه ابجلحيم ! ". 



" كنت أحتدث عن اجلزيرة اخلالبة  
الشاطىء األخاذ ، ومل أكن احتدث و 

 عن حيايت". 
أحست االان بربودة تتسلل اىل  

أوصاهلا ، هلذا لتغيري الذي بدأ يطرا  
 على حمادثتهما ، 

 



خصوصا وأهنما حياوالن ختفيف 
 العداء بينهما.
 وسأل كونون : 

 " أحياتك جحيم؟". 
بريق مل تتوقعه شع من عينيه ، ورات 

ه األوىل  على الفور أنه عاد اىل حالت
 ، جيد متعة يف 

 



أي أمل يستطيع أن يسببه هلا ، 
وعجبت من هذا الرجل املتلون 

 املزاج الذي يسمح  
 

لنفسه أن يكون يف كل دقيقة بلون  
 ، وبعد حلظة من التفكري قالت :



" مل أقصد ذلك ابلضبط ، فاحلياة  
يف األسبوعني املاضيني كانت أفضل  

 من البداية ،  
 

بدات اعتاد على ويبدو أنين 
 أسلوبك".

 " اىل أي شيء تريدين ان تصلي؟". 



وقبل ان يرتك هلا جماال للرد ، إستمر 
يف حديثه حمذرا ، حىت ال تكون  

 واثقة اىل هذا  
 

احلد أبن األسبوعني املاضيني قد 
يرمسان صورة أفضل ملستقبل  

 حياهتما. 



" اان إنسان مزاجي ، وميكن أن 
  أحتول من صورة ألخرى من غري

 إنذار ، فأان تزوجتك 
 

فقط كي اجعلك تدفعني مثن ما  
عانيت يف حيايت ، وسوف تدفعني ، 

 إايك ان تظين غري  
 



 ذلك".
الذت أالان ابلصمت ، وأحست انه  

كان جيرب نفسه على تكرار هذا  
 الكالم ،وأن  

 
األمور ستسري على ما سارت عليه 
 يف األسبوعني املاضيني على األقل.



ولكنها سرعان ما ادركت خطأها ، 
فإن كونون صمم أال يضعف من  

 موقفه ،وعاد  
 

مرة أخرى لسلوكه الفظ ومعاملته  
اخلشنة ، غري أن أالان كانت حتتمل  

 ظنا منها اهنا  
 



سحابة مث تنقشع ملعرفتها مبزاجه  
املتقلب ، ولكنها يف هذه املرة 

 أخطات يف ظنها. 
ويف ذات مساء ، كان قد ابدى  

 ة يف معاملتها ، فقالت له:وحشي
" كونون ، انت عدو نفسك ، ولن  
أبقى معك يف اية حال من األحوال 

 ." 



كان كونون يقف جبانبها ميسك  
بذراعها بقسوة ، فحاولت ان تفلت 

 من قبضته وال  
 

تدري كيف إستطاعت ،وإبتعدت 
عنه وقد شحب وجهها وإرجتف  

 جسمها وسرى 
 



اخلوف مسرى الدم يف عروقها ،  
ذكرت هوارد زوجها األول ،  وت

 فبالرغم من حقارته  
 

 مل تلق معه مثل هذا اخلوف.
مل حياول كونون أن يقرتب منها ، 
 ولكنه ايضا مل يذهب ، بل قال :



" لديك كل ما حتتاجني اليه ،  
 فلماذا إذن هذا التهديد ابلرحيل؟". 
" لدي كل ما أريد ؟ أال يكفي انين  

 فقدت حرييت ؟".
 بكامل رغبتك". " فعلت ذلك 

 " مل يكن لدي خيار ". 



" ليس ابلقدر الذي كان لديك يف  
املرة األوىل على ما أظن ، كنت 

 حينئذ تتمتعني 
 

حبرية اإلختيار .... وإخرتت الرجل  
الذي ميلك ماال أكثر ، ورفضتين ، 

 ألنين كنت 
 



فقط وريث والدي ، ولن أصبح  
 غنيا طاملا هو على قيد احلياة ". 

تلك الضحكة وفجأة ضحك 
اهلمجية ، واليت مسعتها مرات عديدة 

 من قبل ، مث توقف  
 

 عن الضحك واتبع كالمه:



" مل تعريف يف ذلك احلني ان األمور 
قد تنعكس كما حصل ، ولو أنك  

 تزوجت مين  
 

 لكنت يف حالة مادية أفضل بكثري". 
نظرت اليه يف صمت خشية على  

سالمتها ، كان الشر يطل من عينيه 
 ني ،  القامتت



 
ووجهه الداكن املتجعد ، وشكله 

 الضخم يف ثيابه السوداء.
 " تعايل اىل هنا".

قال ذلك وهو ينظر اليها نظرات  
خميفة ، فهزت رأسها وحاولت أن  

 تتجاوزه اىل  
 



الباب ، ولكنه أمسك هبا بعنف 
 ،وهو يصرخ يف وجهها :

" تذكري انين زوجك اي أالان ، 
 وعليك أن تطيعيين ". 

ان عينيها ، وكان الفجر  فتحت أال
قد بزغ من وراء األفق يداعبه  

 بلمسات لطيفة ،  
 



وكان بدء يوم جديد ، سرت رجفة 
يف جوانبها وهي تنظر اىل الوجه 

 الداكن الغارق يف  
 

النوم اىل جانبها ، وإنسلت هبدوء  
تقصد احلمام لتغسل وجهها وهي  

 حتدث نفسها ،  
 



أن كونون ال ميكنه أن يبقيها هكذا  
أسرية ، فلماذا ال تذهب اىل  

 الشرطة وختربهم 
 

مبخاوفها ؟ وهم ال شك سيعاجلون 
األمر ، علهم يدبرون امر سفرها ، 

 فهي إنكليزية  
 



ومن واجبهم مساعدهتا ،وشعرت 
أهنا تستطيع أن هتجر كونون من غري  

 أي إحساس  
 

 ابلذنب ، فهذا ما يستحقه. 
اول الفطور ، خرج كونون من  بعد تن

املنزل ، إهنا فرصتها للرحيل ، 
 وهكذا فقد 



 
خرجت هي أيضا ، تسري على 

الطريق اليت سبق وسارت فيها مع  
 كونون بعد مراسيم 

 
زواجهما يف مدينة كاليمنوس ،  

كانت الطريق طويلة واملسافة بعيدة 
 حىت اىل اقرب  



 
قرية ، ولكنها سارت بسرعة وهي  

حبل مشكلتها ، ولو أهنا   متين النفس
 كانت تتمىن لو  

 
ان الظروف غري هذه الظروف ، 
حىت تستطيع أن تستمتع بتلك 

 املشاهد اليت مل تر  



 
أمجل منها ،وذاك النسيم الذي 

 يعبث بشعرها أرق منه. 
   

وصلت أالان اىل القرية ، وأوقفت  
شااب مارا وسألته عن سيارة أجرة ،  

 ولكن الشاب  
 



 رفع كتفيه ، قائال:
" ال يوجد هنا سيارات اجرة ، 

فتلك السيارات موجودة فقط يف  
 املدينة ! ". 

أفرتت شفتاه عن إبتسامة مرحة  
فبدت أسنانه بيضاء كاللؤلؤ ، 

 وعيناه البنيتان كانتا 
 



ح ، وصوته لطيفا مليئا تشعان ابملر 
 ابلود. 

 وأضاف الشاب قائال :
" لكن أخي لديه سيارة ، وهو ال  

 شك سيطحبك إذا اردت".
 نظرت االان اليه إبمتنان وأجابت:



" هل يفعل ؟ جيب ان اصل اىل  
امليناء ، أعتقد أن هناك قاراب سيقلع 

 يف غضون ساعتني  
 
". 

" متاما ، تعايل معي ، فأنت يف عطلة 
على ما أظن ، جئت لزايرة جزيرتنا  

 ." 



 وملا سارت اىل جانبه ، اضاف:
" أظن انك أحببت جزيرتنا ، اليس  

 كذلك؟". 
 " ابلتأكيد". 

 إبتسم هلا وقال : 
عدت من سفينيت ، فاان   " االن

 غواص امجع اإلسفنج". 
 " اأنت غواص إسفنج؟". 



لقد مسعت االان من قبل عن غواي 
اإلسفنج يف مدينة كاليمنوس ،  

 رجال خياطرون 
 

ابرواحهم وهم يغوصون يف أعماق  
البحار ، يبحثون عن اإلسفنج الذي  

 ينمو على  
 



 الصخور.
 وبعد تريث قليل اتبعت: 

مة خطرة جدا " لقد مسعت أهنا مه 
 ." 

" نعم إهنا خطرة ، ولكنين احب أن  
أغوص يف أعماق املياه السحيقة ، 

 واشاهد  
 



املخلوقات الصغرية اليت تعيش  
 هناك". 

توقف قليال ، مث نظر اليها وقال  
 يعّرفها بنفسه : 

" إمسي أندونيس ، وانت ما  
 إمسك؟". 
 " أالان". 



" االان ؟ لقد إلتقيت بفتيات 
، عندما كنت  أنكليزات كثريات 
 اعمل يف فندق يف 

 
رودس ، أنت تعرفني رودس أليس 

 كذلك؟". 
" نعم لقد نزلنا من الباخرة هناك ، 

 مث جئنا اىل هنا ابلقارب". 



" يف رودس كما قلت ، إلتقيت  
بفتيات كثريات ولكنين مل أمسع إبسم  

 أالان". 
 " ليس اإلسم شائعا". 

سارا يف طريق ترتفع األشجار على 
جانبيها ، تبدو أزهارها اجلميلة  

 وكأهنا سرقت 
 



لوهنا األفر الذهيب من الشمس،  
والبيوت البيضاء تظهر من وراءها  

 حتيط هبا اجلنائن  
 

املفروشة ابألزهار يعطر أرجيها  
األجواء ، وحييط هبذه احلدائق سياج  

 كثيف من اشجار 
 



 الصبار الفخمة.
 بيت اخي". " هذا 

اشار أندونيس بيده اىل البيت مث 
فتح البوابة العريضة املصنوعة من 

 اخلشب املزخرف 
 



، دخل واندى بصوت عال حاد 
جبمل قصرية ، وكل ما إستطاعت أن 

 تفهمه أالان كان  
 

إمسي ستيال ، وبيرتوس ، أما بقية  
 الكالم فكان ابليواننية. 



ظهرت فتاة يضارع مجلها سحر  
عينيها اعني الظباء ، خجولة ال  

 تفارق البسمة ثغرها ، 
 

قّدمها على أهنا أخته ، مث أخذ 
 يتكلم ابللغة اليواننية .

 " أخوك ليس هنا ، أليس كذلك؟".



مل تكن حباجة لتسأل هذا السؤال ،  
فقد عرفت ذلك من املالحظة ، 

 ومع ذلك فقد  
 

ذهب بسيارته  أخربها أندونيس أنه  
قبل دقائق معدودة، وغاص قلبها 

 بني جنبيها وبدا  
 



اإلرتباك على وجههها ، وحارت  
فيما تفعل ، وملا قالت أهنا ستسري 

 اىل القرية الثانية ،  
 

اعلمها أهنا لن جتد طلبها هناك أيضا  
، فزادت حريهتا ، وخشيت مغبة ما 

 فعلت ، 
 



حيث ستضطر اىل العودة اىل بيت  
كونون ، لتتعرض أللف سؤال  

 وسؤال. 
 مث إقرتح أندونيس عليها ، قائال:

" نتناول بعض املرطبات ، مث نفكر  
 بطريقة ما توصلك اىل امليناء ".



هزت كتفيها وهي تنظر اىل ستيال ،  
اليت كانت تقف خجلة جانبا تتطلع  

 اىل أالان من  
 

 الراس حىت القدم .
 " ال اظن انين أستطيع ذلك".



جيب أن تفعلي ، اخيت تريد   " ولكن
ان تقدم لك شرااب صنعته من 

 الرمان".
 " شكرا لكما ولكن...". 

 قاطعها قائال:
" ال ميكن ان ترفضي ضيافتنا ، مل  

 يفعل هذا احد من قبل ". 
 " حسنا". 



كانت االان تتبع بنظراهتا الفتاة اليت  
حتركت حنو الباب املفتوح وهي 

 تومىء هلا. 
 فقال اندونيس:

ا ال تتكلم اإلنكليزية ، فعندان  " إهن 
 الصبيان فقط هم الذين يتعلمون ".
" وملاذا ال تتعلم الفتيات لغتنا أيضا  

 ؟". 



" ألهنن ال حيتجن اىل ذلك ، 
فالرجال حيتاجون اللغة يف أعماهلم ، 

 وخوصا ان الكثريين 
 

منهم يذهبون اىل اسرتاليا ، اما  
النساء فال يعملن إال يف بيوهتن 

 طفاهلن ".وتربية أ



دخال غرفة نظيفة مرتبة ، علقت 
على جدراهنا بعض الصور ، ولفتت 

 نظرها قطة  
 

بيضاء مجيلة انعمة جتلس على 
كرسي ، وفوق املوقد كناري يف 

 قفص يغين ملء صوته  
 



 اغنية عذبة. 
 فجأة قال اندونيس:

" آه ، ها هو إبن خايل ! فهو ميلك  
سيارة أيضا ، سوف اساله إذا كان  

 ه ان  إبمكان
 

 يوصلك اىل كاليمنوس". 



خرج اندونيس من الغرفة ليكلم غنب  
خاله يف امر االان ، اما ستيال فقد  

 أحضرت كاسا  
 

من شراب الرمان على صينية  
خشبية مزخرفة ، وقدمتها ألالان 

 وهي ختفض عينيها 
 



حياء ، من غري ان تفارق اإلبتسامة  
 شفتها .

تناولت الكاس وهي تشكرها ، مث  
 رشفت منها قليال وقالت:

" إنه لذيذ جدا لقد احببته اي ستيال  
 ." 

هزت الفتاة كتفيها وإختفت ومعها  
 الصينية الفارغة.



 " اظن انك لست زائرة !". 
قال اندونيس فور رجوعه اىل الغرفة  

 حيث كانت جتلس أالان ، واتبع : 
" إبن خايل يعمل يف احد مكاتب 

ميناء كاليمنوس ، وقال إنك زوجة  
 السيد كونون ،  

 



الذي يسكن يف ذاك البيت الكبري  
 ." 

واشار بيده اىل التل حيث الفيلال 
الفخمة اليت غادرهتا منذ وقت غري  

 قصري ، مث  
 

 أضاف:



" لقد قال ان السيد كونون ال 
يسمح لك مبغادرة اجلزيرة ، وسنقع  

 كالان يف مشاكل 
 

مع السيد كونون إذا حنن ساعدانك 
على مغادرة اجلزيرة ، علما أنك لو  

 وصلت اىل  
 



امليناء فلن يسمح لك بشراء  
 بطاقة".

شحب لون االان وقالت ويف صوهتا 
 شيء من الغضب:

أغادر  " اان انكليزية ، واريد ان 
اجلزيرة ، وما دمت اريد أن أغادرها  

 فسوف افعل".



كان صوهتا مرتفعا ، حىت أن ستيال 
جاءت تركض من الغرفة األخرى  

 ويف عينيها 
 

اجلميلتني نظرات اإلستفهام ، فشرح 
هلا أخوها املوقف ، فإتسعت 

 حدقتاها إستغرااب ، 
 



وإستنتجت االان أن اليواننيات ال  
ن وال حتت ميكن أن يرتكن ازواجه

 أي ظرف من  
 

 الظروف . 
 واخريا قال أندونيس:



" أظن أنه من واجبك ان تعودي اىل  
منزلك ، ولكن اكملي شرابك  

 أوال".
زاد غضب أالان ، أيقال هلا مثل هذا  

 الكالم من جمرد صيب كهذا ! 
وارادت أن ترتك كأسها يف احلال ،  
ولكنها عندما نظرت اىل ستيال ، 

 وجدت نفسها  



 
غري قادرة حىت يف هذا الظرف على 
إزعاج تلك الفتاة ، جرعت الشراب  

 بسرعة ، مث 
 

وقفت ، وودعت ستيال ، متجاهلة  
الشابني الواقفني عند الباب ،  

 فافسحا هلا الطريق  



 
 لتمر.

يوصف   بلغ الغضب هبا مبلغا ال
وهي تعود اىل البيت ، وعندما  

 دخلت احلديقة زاد  
 

من سخطها وهي حتس اهنا لعبة يف  
 يد كونون .



كان جالسا يف كرسي كبري ، ويف  
يده كتاب ، نظر اليها عندما 

 وصلت ، لعله كان  
 

يريد أن يبتسم هبا ، ولكنها مل 
 تلتفت حنوه ، فقال بصوت هادىء:

 " مرحبا ، ما بك ؟ اين كنت؟". 



"كنت أحاول ان أخرج من هذه 
 اجلزيرة !". 

مشلها بنظراته قبل أن تستقر على  
 وجهها املتورد ، مث قال :

" حقا؟ وعرفت أخريا أنك لن  
تنجحي ، إجلسي وأخربيين عما  

 فعلت ، مبن إبتقيت؟". 



أسلوبه زادها غيظا ، ولكنها  
 أجابت:

" أندونيس ، ال أعرف كنيته ، كان 
ارجعي اىل  عنده اجلرأة ليقول يل 

 زوجك ، من 
 

 تراه يظن نفسه؟".
 قال هلا واهلدوء ال يفارق صوته: 



" إنه إبن أحد املوظفني عندي ، 
جيرؤ أن يعيدك اىل البيت أكثر مما 

 جيرؤ أن يساعدك  
 

على اخلروج من اجلزيرة ، أظن انك  
أردت مساعدة أخيه ، ألنه ميلك  

 سيارة". 



" لكنه مل يكن موجودا ، مث جاء إبن  
 خاله...". 

توقفت حلظة عن الكالم وهي ترى 
إمارات السخرية تبدو على شفيت  

 كونون ، ولكنها  
 

 اتبعت: 



" جيب أن أذهب ، ولن ابقى زوجة  
 لك".

" لقد أعلمتك ، أنه ال ميكن أن  
تغادري اجلزيرة دون موافقيت ، على 

 اية حال ، فهناك  
 



من حني آلخر بعض اليخوت تعرب  
إلنكليز ،  اخلليج وأصحاهبا من ا

 وإذا حدث  
 

وتدبرت أمر رحيلك فأعلمي أن 
سالمة صديقك ماكس ستهدد 

 اثنية". 
 " إذن أان سجينة ؟ سجينتك؟". 



" لك مطلق احلرية أن تسمي 
نفسك ما شئت ، إما ما أعرفه اان ، 

 فهو أنك زوجيت ،  
 

 ومكانك هنا معي".
وضع الكتاب جانبا، ووقف قبالتها، 

اجلبال ترتفع وراءه ، والشمس يف 
 كبد السماء  



 
تلقي ببعض شعاعها على وجهه ، 

فبدا قامتا ، واخلطوط يف وجهه  
 عميقة ، واللهيب 

 
 يشع من عينيه.



تراجعت االان اىل الوراء ، وهي 
ترجتف وقلبها يضرب بشدة ، وقبل 

 أن تستطيع  
 

 على ذراعها.الفرار كان قد أطبق  
 " دعين أذهب ، إنك تؤملين".



صرخت والرعب ميأل قلبها ويطل  
من عينيها ، فقد متثلت امامها  

 صورة كونون وهو  
 

 حياول أن خينق زوجته األوىل .
" سوف أقتلك ، إذا صرخت مرة 

اثنية ! أان زوجك ، تذكري  
 ذلك...". 



ومل يتمالك نفسه ، فقد زاد يف  
الضغط على ذراعها مث أمسكها من  

 كتفيها ، وأخذ 
 

يهزها هزا عنيفا ، حىت كادت تفقد  
 وعيها ، وإستمر يف ترداد كلماته : 
 " سوف أقتلك ، هل تسمعني؟".

 " تقتلين.....". 



خرجت الكلمة من شفتيها اللتني  
فرت منهما الدماء حىت غدات كشفاه 

 املوتى ، مث  
 

اضافت ببطء كلمات خرجت  
 متقطعة من اخلوف: 

 " نعم... إنين أعتقد ذلك....". 
 



رمبا نربات صوهتا املرجتفة ، أو رمبا  
إمارات الرعب يف عينيها أحدثت 

 تغيريا يف سلوكه  
 

فإختفى العنف ، وقرهبا منه بلطف ،  
المس شعرها الناعم اجلميل ، ولكن 

 االان بقيت 
 



 ترجتف. 
الوراء ،ونظر اليها  تراجع كونون اىل 

بكآبة وحزن شديدين ، حاولت ان  
 تقرأ تعابري  

 
وجهه ، علها تعرف شيئا مما يدور 
يف داخل عقل زوجها الغامض ، 

 ولكنها إستسلمت 



 
، ومل تقدر ان تقرأ شيئا ، على اية  
حال فكل ما كان ماثال يف خميلتها 

 هو هتديده هلا 
 

ابلقتل ، هذا التهديد الذي يالزمها  
الذي ستبقى خائفة منه مدى ، و 

 احلياة. 



بقي كونون ينظراليها هبدوء ، حىت 
أنه كان من الصعب عليها ان  

 تسرتجع احلوادث  
 

اليت مرت هبا خالل تلك الدقائق  
القليلة الفائتة اليت مرت هبا كاحللم 

 الرهيب.



عيناه كانتا صافيتان ، وكأن بريق  
الشر مل مير هبما على اإلطالق ، 

  تراها  والصورة اليت
 

اآلن ، هي وجه كونون الذي عرفته  
يف يوم من األايم... لطيفا رقيقا ، ال 

 أثر خلطوط  
 



اهلم والقلق قي وجهه ، وإستعادت  
يف خميلتها احلنان الذي كان يطل من  

 عينيه ،  
 

والرقة اليت كانت تذوب فيها كلماته  
، وتساءلت ، ترى كيف ميكن أن  

 تكون حاله  
 



اآلن لو اهنا تزوجت منه يف ذاك  
احلني؟ هل كان سيبقى ذاك الرجل  

 اجلميل الوسيم ، 
 

ذا اإلبتسامة اجلذابة والطباع الرقيقة 
اللطيفة ، تلك الصفات اليت  

 ميتلكها الرجال  
 



 اليواننيون؟ 
هشت من اهلدوء  نظرت اليه ود

الذي سرى بطيئا بني جواحنها ،  
 ليحل حمل الرعب  

 
 السابق.



مل يكن لديها شك يف أن قوة زوجها  
متعددة اجلوانب متاما مثل طباعه، 

 حىت أنه عندما  
 

تكلم ، شعرت أن قلبها قد عاد اىل  
 ضرابته العادية.



" لقد قلت انك ال تبالني برأيي  
با ، فيك ، االان ، وأان أجد هذا غري

 فمعظم الناس 
 

 يهمهم رأي اآلخرين!". 
" ولكن رأيك أنت ابلذات ال يهمين  

 ، طاملا انك حتتقرين ". 
 بقي حمتفظا إبتزانه ، وقال: 



 " أال ترغبني يف أن تنايل إحرتامي؟".
" عندما ال يكون هناك حب ، ميكن 

ايضا اال يكون هناك إحرتام ، فأان 
 لن أحرتمك  

 
أبدا ، وال أعتقد أنك ستفعل ، وال 
أي منا يبايل برأي اآلخر ، وال شك 

 أنك مقتنع  



 
 هبذا". 

" أنت متغطرسة جدا ، وان ال 
أعهدك كذلك ، فاان أذكرك كما 

 كنت ..... كان  
 

جلمالك عمق ، كنت امتىن أن اصل  
 اليه...". 



كان صوته اشبه ابهلمس ، وكأنه 
رحل بعيدا يف خياله ، وبدا ألالان أن 

 السبب الذي  
 

تزوج منها ألجله قد تسلل من  
ذاكرته ومضى ، ومل يعد يف ذهنه  

 حمل لإلنتقام.



وبعد حلظات من الشرود عاد الزوج  
 يقول:

يف ذلك احلني كنت أريد أن أصل  
اىل أعماق مجالك النفسي ، وأان 

 ريق  اعلم أن الط 
 

 أمامي طويلة".



نظر اليها وقد عادت السخرية اىل  
 شفتيه: 

 أين ذاك اجلمال االن اي آالان؟". 
وعلى الرغم منها احنت راسها ، 

تشعر كالطفل أمامه ، وتعجبت هلذا  
 التغيري الذي  

 



طرأ عليه ، مع أن شيئا من الغموض  
 بقي يكتنفه ، مما جعلها تسأل:

 " ملاذا تزوجتين ، كونون؟".
ا أن لفت هذه الكلمات حىت وم

ندمت على ذلك ، فقد توارى  
 وجهه على الفور  

 



خلف قناع ابرد غامض ، وشاقت  
 عيناه بصورة غريبة ، مث قال :

" ما الذي جعلك تسألينين مثل هذا  
 السؤال؟".

ولدهشتها كانت نغمة صوته ختتلف  
عن املالمح اليت رأهتا يف وجهه ،  

 فقد كانت تلك  
 



عمة ممزوجة بشيء  النغمة رقيقة ان
من املزاح ، عجيب كم ه متقلب  

 هذا الرجل !  
 

 ومسعته يتابع: 
" أعتقد انين أخربتك السبب ، هل  

 اصبحت تشكني بكالمي؟". 



إمحر وجهها عند هذا السؤال  
املفاجىء الذي مل تتوقعه ، وبصعوبة  

 كانت حتال أن خترج 
 

الكلمات من بني شفتيها ، خشية 
أن يعود لسابق قسوته ، ولكنها مع  

 ذلك قالت 
 



 اخريا:
" لقد قلت أنك تزوجتين من أجل  

 اإلنتقام". 
 " هذه هي احلقيقة". 

 " ما هي احلقيقة اي كونون؟".
قلب شفتيه وهو يظر اليها ، ويف  
ملح رات فيه الرجل الذي تعرفه ،  

 مبظهره قلبه ، 



 
ن سعيدا يفيض الرجل الذي كا

حيوية ، ولكنه مع ذلك ذوى مع  
 الزمن.

سرت عاطفة غريبة يف صدرها مل تدم 
طويال ، وأصغت اىل كونون الذي  

 كان يقول  
 



 بشيء من الفكاهة :
" أخربيين ، أي سبب آخر ميكن أن  

يكون لدي يدفعين اىل الزواج  
 منك؟" 

" أنت تعين أي سبب آخر غري 
 اإلنتقام؟". 



يه قد تغري ، رأت وكأن لون عين
وصار أكثر سوادا ، كانت أالان 

 تراقبه حائرة ،  
 

والحظت ان كلمة إنتقام تعيد اليه  
ذكرايت العذاب الذي عاانه خالل  

 السنني املاضية 
 



، ذاك العذاب الذي إلتهمه ، وشوه 
 وجهه خبطوط عميقة من الشر. 

 " نعم إنين أعين ذلك". 
إنكمشت أالان على نفسها  

راء ، وكانت تكاد  وتراجعت اىل الو 
 تقع على األرض لو مل 

 
 تصلها ذراع زوجها.



 " ال أظن أن لديك سببا آخر". 
 أتوه كونون ، ودفعها عنه ، مث قال : 
" أنت على حق ، نعم تزوجتك من  
اجل اإلنتقام ، وال ختطر ببالك أية  

 فكرة أخرى 
 

 مطلقا ، هل تسمعينين؟". 
 " نعم ابلتأكيد ، إنين امسعك".
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فهي اليت رفضت احلب يوم قدم 
 اليها ، وها هي  

 
تشتاق اىل احلب وتندم على ما 

 فات.... 
 



يف اللحظة التالية كان يبتعد عنها 
عرب املرج األخضر ، وعيناها تتبعانه 

 حىت غاب عن 
 

نظرها ، مث وقفت يف مكانه وهي  
 تسمع ضرابت قلبها .



ءل بينها وبني  واخذت االان تتسا
نفسها ، اىل مىت ميكنها أن تتحمل  

 هذه احلياة؟  
 

تذكرت ما عانته يف زواجها األول ، 
وها هو العذاب يتكرر مرة أخرى ،  

 فزواجها من  
 



كونون هو اجلحيم بعينه ، ظالم  
دامس ال سبيل للنور اليه وال وسيلة  

 للخروج منه.
غريبة هي أطوار هذا الرجل اليت  

ش يف دوامة ، حائرة  جعلت أالان تعي
 يف أمره وأمرها  

 



، ال تكاد تتأكد أن اإلنتقام هو 
السبب يف زواجه منها ، حىت تشك  

 يف ذلك ، مث تعود  
 

وتتأكد ، وتشكك وهكذا ، ولكنها  
يف قرارة نفسها كانت حتس أن هناك 

 سببا  
 



 أعمق... 
ألقت االان كتفيها اىل اخللف ، 
حتاول أن هتدىء من نفسها ، 

 ن شدة خفقان فتخفف م
 

قلبها ، مث هزت راسها تكتنفها  
احلرية ، وتساءلت ملاذا تناقش 

 زوجها يف احلقائق اليت 



 
يطرحها ؟ فليس من عادته أن يقول 

شيئا وهو يعين غريه.... ومع 
 ذلك.... 

اخذت أالان تقلب صفحات 
حياهتما معا ، ووجدت نفسها تواجه  

 بداية احلقيقة اليت مل  
 



 تكتشفها بعد. 
فاحلقيقة أن ما حيدث خميف جدا 

ولكنه مل يرتك جروحا عميقة يف 
 نفسها ، لسانه حاد  

 
وقاس ، ولكنهما يف كثري من 

األحيان كاان يتحاداثن بلطف ، 
 ويكون عند ذلك هادائ 



 
ونغمات صوته عميقة جذابة ،  

فاحلياة إذن مل تكن كلها جحيما ، 
 وعندما إسرتجعت 

 
مل تتمكن   األسابيع القليلة املاضية ،

أن تتجاوز هذه الفكرة اليت  
 ساورهتا... 



بعالقة أكثر توافقا بينهما ، ومشاعر 
اإلشفاق ال زالت قوية يف صدرها  

 مع أهنا ختفيها ،  
 

ختفيها ألهنا ال تستطيع ان تنسى يف  
حلظة من اللحظات اهنا ارغمت 

 على هذا الزواج ،  
 



وال ميكنها ان تساحمه على ذلك ،  
تكون طبيعية معه ، حىت تستطيع أن 

 ولكن من  
 

 يدري ؟ رمبا مع األايم... 
إسرتعت نظرها حركة ، فلمحت  

زوجها يف انفذة غرفة نومه ، سرى  
 الدم بطيئا يف 



 
عروقها وإعرتهتا رعشة ابردة ، هبت  
واقفة والرغبة يف الرحيل بلغت حدا 

 ال يقاوم ، 
 

حىت أن مشيتها كانت أقرب اىل  
ها اثنية  اجلري ، إزدادت دقات قلب

 وهي تسرع 



 
لترتك مسافة بعيدة بينها وبني زوجها  

 الذي ختشاه.
املمر كان ضيقا ترابيا شديد اإلحندار  

، يؤدي اىل طريق اعرض منه متتد 
 لتصل اىل  

 



الساحل البعيد يف هناية اجلزيرة 
حيث متتد سالسل من اجلبال  

 وشاطىء صخري  
 

 مهجور.
وملا وصلت أالان اىل هذه الطريق  

ت قليال واخذت نفسا عميقا ، تريث
 مث اتبعت املسري 



 
من فري هدف ، وإن كانت تبغي  
الوصول اىل آخر اجلزيرة ، عليها  

 أوال ان متر ابلقصر  
 

الرائع الذي لفت نظرها سابقا ،  
والذي يقوم على حافة صخرية  

 شاهقة ، يبدو كأنه  



 
يتحفز للوثوب اىل املياه العميقة 

 الزرقاء اليت متتد يف األسفل. 
سارت أالان وسارت حىت أدركها  

شيء من التعب ، فجلست على 
 حافة الطريق  

 



تسرتيح ، وتنظر اىل الصخور اليت  
ن القامت وقد تتداخل يف البحر الساك

 حجبت بعض 
 

 الغيوم العابرة أشعة الشمس عنه. 
رات هناك خيتا يتأرجح على صفحة 

املاء ، وحسبت أنه خيص اولئك  
 الذين يسكنون  



 
يف القصر ، وإجتهت أبفكارها اىل  

الفتاة اإلنكليزية اليت تعيش هناك ،  
 متسائلة عن  

 
حياهتا وكيف ميكن أن تكون؟ علما 

انك ونون قال أهنا سعيدة ، فهي  
 وزوجها  



 
 متحاابن. 

وعادت دموع االان تنزل على 
خديها بغزارة ، إهنا تندب سوء 

 حظها ، فلماذا ال تكون 
 



هي سعيدة أيضا؟ مر يف خاطرها  
هذا السؤال وأكثر من سؤال ، 

 تركت ألحزاهنا 
 

لبكاء ،  العنان ، لتبكي ما شاء هلا ا
فليس هلا من تشكو اليه ليواسيها  

 وخيفف عنها.... 



حىت يف هذه اللحظات مل تنس 
نفسها وأن البكاء جيب أال يسرق  

 شيئا من مجاهلا ، 
 

فمسحت دموعها متلفتة ابلرغم من 
أهنا تعرف ان ال أحد حوهلا ، 

 وإطمأنت فال ميكن  
 



ان يراها احد يف هذه احلال ، على 
 املهجور. هذا الشاطىء الصخري

   
عادت أالان تفكر ابلفتاة اإلنكليزية  

األخرى ، وكلما أطالت التفكري  
 فيها كلما 

 



إزدادت رغبة يف لقائها واإلستماع 
اىل نربات مألوفة لديها ، صوت  

 إمرأة من  
 

 بالدها...... 
وأخذت تتساءل يف نفسها عن عمر  

تلك الفتاة زوجة الرجل اليوانين  
 الذي فعل مثل  



 
كونون ، وتزوج منها عنوة ، ترى 
كم من السنوات وهي تعيش يف 

 هذا القصر  
 

اجلميل ، الذي بين على أروع وجه 
 من غري حساب للتكاليف؟



وقفت أالان اثنية ، وإجتهت يف  
سريها حنو القصر ، وهي تفكر  

 وب ميكنها ان  ابسل
 

تعرف به على نفسها ،وملا مل جتد 
وسيلة ، وقفت جبانب الباب  

 احلديدي املزخرف  
 



الواسع ،ونظرت من خالله اىل ذلك  
 املكان الساحر .

اشجار كثيفة ضخمة حتجب الرايح  
الشديدة اليت قد أتيت من البحر ،  

 مروج خمملية  
 



خضراء حتجب متتد بشجريات غريبة  
فسيحة من الشكل ، وحدائق 

 الورود ، بينما 
 

تلمع يف البعيد مياه زبرجدية اللون  
يف مسبح واسع ، متاثيل من الرخام 

 هنا وهناك 
 



لفتيات يواننيات من عصور سابقة ، 
انفورة عالية أقيمت على نقطة 

 مناسبة حبيث ترى 
 

 من نوافذ القصر. 
أية عظمة تبدو يف هذا املكان 

  املنعزل ، فمن جهة ترتفع اجلبال
 وقد إمتزجت بلون  



 
مساء اليوانن األزرق الصايف واىل  
األخرى ميتد البحر اىل مسافات  

 بعيدة ال هناية هلا ، 
 

تزخرف سطحه اجلزر الصغرية، 
بعضها صخري قاحل ، والبعض  

 مزين بسلسلة من  



 
 األلوان اخلضراء. 

جزيرة لريوس اكرب بكثري من غريها 
تستلقي قريبا من شاطىء تركيا ،  

 يفصلها عن  
 



كاليمنوس مضيق ضيق ، وتضيق 
املسافة بينهما أكثر يف بعض النقاط  

 حىت أنه ميكن  
 

للمرء ان يقطعه سباحة ، وعلى  
سفوح التالل تبدوالبيوت البيضاء  

 المعة حتت أشعة 
 



 الشمس اليت خترتق الغيوم البيضاء
 املتناثرة . 

 " سانتا هيالنة!". 
متتمت االان وهي تقرأ اإلسم احملفور  

على قطعة خشب صغرية ، مثبتة  
 على جذع  

 
 شجرة اىل جانب البوابة.



مل تكن هناك معامل للحياة داخل 
البوابة ، وبتنهيدة عميقة تدل على  

 األسف ، اتبعت 
 

طريقها اىل الشاطىء ، حيث  
 رية.دخلت املنطقة املهجورة الصخ



فجأة ألقت االان نظرة دهشة  
وعجب ، وكأهنا ال تصدق ما ترى ، 

 فقد إنتصب امامها  
 

متثال برونزي من متاثيل األساطري  
القدمية يتوهج حتت أشعة الشمس ، 

 كان متثاال 
 



ألمرأة حتمل قيثارة ، اقيم على  
قاعدة صخرية ، كانت املرأة كئيبة  

 حزينة ، ولكنها  
 

ساحرة خالبة ، وأستغربت االان من  
اإلنسان الذي يصنع مثل هذا  

 التمثال ، غاية يف 
 



اإلتقان واجلمال ، مث يضعه يف هذا  
املكان املهجور بعيدا عن أعني  

 الناس!
  نظرت اىل ساعتها ، وعرفت انه قد

مضى وقت طويل منذ غادرت 
 أراضي زوجها ،  

 



فإستدارت على مضض ، واخذت 
تسري على مهل ، فقد كان التفكري  

 بدخول ممتلكاته 
 

أمرا مزعجا ، مل تشعر مطلقا أهنا يف 
بيتها ومل يفرحها اإلحساس ابهنا  

 شريكة املالك. 



عادت الدموع تفيض غزيرة من  
عينيها ، وأخذت تبطىء أبكثر ما  

 تستطيع غري عابئة 
 

ابجلوع الذي حتس به ، وال بفمها  
 الذي جف من شدة العطش.



ال شك أن وقت الغداء قد مضى 
منذ وقت طويل ، وال شك ايضا ان  

 كونون يبحث 
 

عنها ، وهو يعجب من أهنا ابلرغم 
أخر  من حتذيره خترج كما تريد وتت

 كيفما تريد.



بعد قليل وجدت نفسها مرة أخرى  
أمام بوابة القصر ، وفوجئت بكلب  

 كبري يقفز من  
 

فوق السياج اىل الطريق مما جعلها  
تصرخ ، وجعل الكلب يقف جامدا  

 يف مكانه ، 
 



رافعا أذنيه ، الواي راسه ، وكأنه  
يتساءل ملاذا خافت منه ، او ملاذا  

 خياف أي إنسان  
 

ولكنه عاد يعوي بعد  آخر منه ، 
حلظات قليلة بينما مسعت صوت 

 رجل يقول بلهجة  
 



 اآلمر:
 " جاسون ، تعال هنا". 

وعلى التو إستدار الكلب ودخل 
من البوابة اليت كان صاحبه قد 

 فتحها من قبل.
 واتبع الصوت:

" إنين آسف ، ال ختايف ، فهو ال 
 يؤذي أحدا مطلقا".



توقف حلظة عن الكالم ونظرت  
لرتى أمامها رجال يواننيا وسيما آالان 

 طويال ، يبدو  
 

شيء من التجهم على وجهه ، مث 
 أضاف:

" إنين آسف مرة اخرى ، ال شك 
 انه أزعجك". 



وزاد جتهمه وهو يرى دموع أالان ال 
تزال كحبات الندى على خديها ، 

 وقال: 
 " دخلي وإسرتحيي بضع دقائق".

صوته كان عميقا تشيه نرباته صوت  
زوجها ، حتمل يف طياهتا شيئا من 

 الغضب ، مث 
 



 إلتفت اىل الكلب خياطبه:
" جاسون ، طباعك اليوم على غري 

عادتك ، إنين أخشى ان تكون  
 سيدتك قد 

 
 أفسدتك ".



ارخى الكلب ذنبه ، يف اللحظة اليت  
قدمت فيها فتاة شابة مجيلة ، 

 فإحنىن فرحا وإجته  
 

 حنوها مسرعا:
 " ماذا هناك؟".



توقفت قبل أن تكمل ،وهي تنقل 
النظر من أالان اىل زوجها ، مث 

 اتبعت السؤال: 
 " هل أنت مريضة؟".

 " جاسون ارعبها". 
 ولكن أالان قاطعته وقالت:



" مل يفعل شيئا، فارجو أال تلوماه ،  
فقد كان غباء مين ان أخاف اىل  

 هذا احلد".
حبركة آلية إجته الكلب حنوها ، و 

وضعت يدها على شعره الناعم 
 ورببت على راسه ، 

 
 مث اضافت:



" إنه مجيل جدا وذكي ، فال 
 توخباه". 

جاسون حّرك ذنبه ، واخذ ينتقل  
بني سيده وأالان مث إستقر عندها 

 كانه فهم ما قالته.
دعاها الرجل اثنية وقبلت أالان  

الدعوة ، ووجدت نفسها داخل  
 البوابة ، الحظت  



 
نظرات غريبة يتبادهلا الزوج مع املراة 

الشابة ، بعدما قدم نفسه معرفا  
 .... دونيس 

 
 لوسني وزوجته جوليا ، فقالت االان:

" أان زوجة كونون ، لقد جئت 
 مؤخرا للعيش على هذه اجلزيرة".



 " زوجة السيد كونون مافيليس!". 
رددت جوليا ، وهزت راسها  

إبستغراب ، مع أهنا ايقنت أنه ال بد  
 وأن تكون كما  

 
قالت ، فالسواح ال ميكن ان أيتوا  
 اىل هذا الشاطىء البعيد املهجور. 

 وبعد هنيهة صمت ، اتبعت جوليا:



 " حنن ال نعرف زوجك جيدا". 
كان صوهتا ابردا ، أما زوجها فقد  

قد كان فمه مطبقا وجبينه مقطبا ، ل
 الحظت أالان  

 
بعض تعابري غامضة متر على وجهه  

مما أكد هلا أنه ال حيب زوجها ، 
 وغريب أال يكون  



 
وفاق بني الرجلني ، ملا رأته من  

الشبه بينهما يف كثري من األمور ،  
 فكالمها تبدو فيه 

 
جلية روح السلطة والسيطرة ، 

ونفس طابع األرستقراطية املوروث  
 عن األجداد  



 
يني ، نعم كاان متشاهبني كثريا اليوانن

 ومن العجيب أال يكوان صديقني. 
أحست أالان ابلقلق يساورها هلذا  
الصمت الذي ساد بينهم ، وملا مل 

 يكن لديها اية  
 



فكرة عن أية اسباب ميكن أن تكون  
هناك لعدم نشوء صداقة بني زوجها  

 وبينهما ، 
 

 قالت:
 " يف الواقع إنه منطو على نفسه".



ونيس ذلك وطلب من  جتاهل د
زوجته ان تذهب مع االان اىل  

 الداخل وتقدم هلا بعض 
 

 املرطبات.
 " آه ، ال ، شكرا". 

متنعت االان ، غري مراتحة لربودة  
 الزوجة ، وأضافت:



 " ال اريد إزعاجكما". 
صدر صوهتا غريبا عنها ال تكاد  

تعرفه ، وكأهنا الحظت شيئا ما يدور 
 يف عيين جوليا 

 
 اللتني أظلمتا بشيء من اإلشفاق.

 لكن جوليا هزت راسها قائلة: 



" ال ، ليس هناك أي إزعاج ،  
تفضلي ابلدخول ، اان متأكدة انك 

 حباجة اىل شيء  
 

 تشربينه".
 " يف الواقع إنين عطشى ". 



قالت أالان ذلك وهي تفكر ابملسافة 
اليت ال تزال تفصلها عن بيتها مث  

 اتبعت : 
م ، ارحب بكاس  " شكرا لكما ، نع

 من الشراب البارد".
إبتسمت جوليا إبتسامة عذبة ، 

احست أالان معها كأهنا مل تر فتاة 
 هبذه اجلاذبية من  



 
 قبل. 

دونيس كان ينظر اىل زوجته وعيناه  
تنطقان أبرق العواطف ، الشيء  

 الذي بقيت أالان  
 



تذكره ملدة طويلة ، وايقنت انه ال  
ب ميكن ألي رجل ان حيبها كما حي

 دونيس زوجته  
 

، فاحست ابإلكتئاب يغمرها ، إهنا  
غلطتها ، غلطتها وحدها ، فهي 

 اليت رفضت  
 



احلب يوم قّدم اليها ، وهي اليت  
صممت أن تبقى وحيدة طيلة اايم  

 حياهتا ، وعلى  
 

العكس من ذلك فإهنا فقدت احلب 
، ولكنها تزوجت بدل املرة 

 مرتني....



ب إعرتاها شعور ابلشوق اىل احل
والندم على ما فات ، كم هو مجيل  

 ومبهج أن تكون  
 

هي ايضا حمبوبة مثل جوليا ، تلك  
الفتاة اليت تراها أمامها اآلن تبتسم 

 يف وجه زوجها  
 



واحلب يشع من عينيها الزرقاوين ، 
وهو بدوره يتطلع اليها وقد مألت  

 عينيه  
 

السوداوين عاطفة ، ال ميكن آلالان  
 .ان تصفها أبقل من احلب



دونيس طلب من اخلادمة أن حتضر  
بعض الشطائر آلالان ، مث إلتفت 

 اليها قائال:
" إذهيب مع زوجيت ، وإراتحي  

 قليال". 
كانت عيناه اثقبتني ، فقد ادرك أهنا  

 مل اتكل منذ ساعات طويلة.
 " شكرا لك".



   
ويف حلظات كانت االان تدخل 

القصر من ساحة واسعة اىل حديقة  
 مليئة ابلزهور ، مث 

 
عربت مرجا اخضر خممليا ، وهي  
 تنظر إبعجاب اىل كل ما حييط هبا.



كانت جوليا تبتسم وهي ترمقها بني  
احلني واآلخر ، والحظت االان ان يف 

 نظراهتا معىن  
 

غريبا مل تستطع أن تدركه ، وملا 
منديلها لتجفف وجهها ، تناولت 

 إنتبهت اىل حملة  
 



 جدية مرت بوجه الفتاة. 
وتساءلت االان ، ترى أبي شيء 

كانت تفكر هذه املرأة وزوجها؟ من  
 الواضح أهنما ال 

 
يفكران بكونون مطلقا وحيسبانه  

غريبا ، ذاك العمالق الذي خيطط  
 الشر وجهه ،  



 
وابلرغم من ذلك يعد نفسه السيد 

 ميع. املطلق فوق اجل
 " لقد وصلنا". 

ادخلتها اىل غرفة واسعة هلا نوافذ 
كبرية تطل على احلدائق النضرة وما  

 وراءها ،  
 



وكذلك على البحر الذي تنقط  
 صفحته جزر صغرية.
 " تفضلي وإسرتحيي".

دعتها جوليا للجلوس وهي تشري  
اىل اريكة مرحية ، مث إستاذنت منها  

 ، قائلة اهنا  
 

 ستعود يف احلال. 



جوليا الغرفة ، وإستقر  تركت
الكلب عند قدميها وهي تنظر حنو 

 النافذة ، رات السيد 
 

دونيس يتكلم مع رجل آخر كان 
يبدو عليه أنه يعمل يف احلديقة ،  

 كان الرجل أعرج  
 



، فاثر ذلك يف نفس أالان كثريا ، مث 
لدهشتها رات رجال آخر ، كان 

 يبدو عاجزا  
 

ولعله مشلول ، رفعت يدها اىل  
قلبها الذي كان يعصره األمل من 

 أجل هذين الرجلني ، 
 



كانت ال تزال حتدق النظر يف  
الرجال الثالثة عندما دخلت جوليا  

 ترتدي ثواب أزرق  
 

 أنيقا.
 فبادرهتا ابلسؤال:

" هل هذان الرجالن يشتغالن يف 
 احلدائق؟". 



 أحنت جوليا راسها ، قائلة:
" زوجي يشّغل فقط أولئك الذين  

 تضرروا بسبب البحر ".
 هزت أالان إشفاقا ، وقالت:

" يف الواقع لقد مسعت عن غواصي 
اإلسفنج يف كاليمنوس ، وما 

 يصيبهم من األضرار 
 



 وهم يف اعماق البحار". 
ن هؤالء " هذا صحيح ، ولك

الرجال سعداء هنا ، لقد إنتهت 
 عالقتهم ابلبحر ، فهم 

 
قد تشوهوا حقا وهذا شيء مؤمل 

للغاية ، ولكنهم يقومون بعمل انفع  
 حىت ال يكونوا  



 
 عالة على اقرابئهم".

وأضافت بسرعة عند دخول  
 اخلادمة: 

 " ها هي بوليمين ومعها الصينية". 
 إلتفتت أالان اىل بوليمين وقالت:

را ، لوليمين .... من فضلك  " شك
 ضعيها على الطاولة". 



مث قدمت جوليا كأس العصري آلالان 
فقبلتها شاكرة، وأخربهتا أن إبمكاهنا 

 ان تطلب  
 

 املزيد إن هي شاءت.
 " انت لطيفة جدا".

قالت االان ذلك وأخذت رشفة ، مث 
 أضافت:



 " لقد مشيت كثريا.....". 
توقفت عن الكالم ، وقد سرى 

اإلمحرار يف وجهها وهي تالحظ أن  
 عيين جوليا 

 
الزرقاوين كانتا تتفحصاهنا ، ولكنها 

 اتبعت بلطف:



" أان سعيدة بلقائك ، طاملا أعجبت 
ابلقصر وأان أراه من البعيد ، 

 وتساءلت عن سكانه 
 

، لقد أخربين زوجي أن فتاة انكليزية  
ء  تسكن هنا ، وشعرت أنه شي

 حمبب اىل النفس  
 



أن يتحدث املرء اىل شخص من 
 بلده". 

 " أان سعيدة أيضا بلقائك".
 أجابت جوليا عفواي ، وأضافت:

" أان آمل ان تزوريين كلما مررت  
 من هنا". 

 " من املمكن أن افعل". 



نظرت أالان حنو النافذة حييث كان  
الزوج واقفا وانظار جوليا عالقتان به  

 ، فقالت 
 

ا فهمت معىن تلك  جوليا وكأهن 
 النظرات: 

" أان وزوجي كالان سعيدين 
 برؤيتك".



ومن غري ان ترتك أالان لنفسها جماال 
 للتفكري ، قالت:

" سعيدين برؤييت ، ولكن ليس  
 بزوجي؟". 

 " حنن......حنن......". 
توقفت جوليا قليال بعدما متتمت 

بتلك الكلمة ، وأحست بشيء من  
 اإلنزعاج ،  



 
 ولكنها اتبعت:

 إننا نرحب بزوجك أيضا". "
توقفت مرة أخرى عن الكالم ، وقد 

إمحر وجهها ، ومل تكن االان حباجة 
 اىل كلمات  

 



لتعلم انج وليا كانت حتاول أن  
تكون يف غاية الذوق واألدب فيما  

 تقول.
إحننت جوليا وهي يف مقعدها  

وتناولت صحن الشطائر وقدمته  
 لضيفتها ، قائلة:
 شسئا ". " تفضلي وكلي 



كانت تقصد بذلك تغيري املوضوع ،  
 وأضافت:

"هل تريدين كأسا اخرى من  
 العصري؟". 

 "نعم ، شكرا". 
تناولت أالان شطرية ووضعتها يف  

 صحنها ، مث اضافت: 
 " إن اجلو حار ، وقد مشيت كثريا". 



" هل تعنني أنك مشيت مدة طويلة  
 ؟". 

كان صوهتا انعما عذاب منخفضا ،  
بة وكآبة ، فأحنت  ولكن فيه رنة غرا 

 االان راسها  
 

 وقالت:



" لقد سرت ساعات 
 وساعات....". 

مث توقفت عن الكالم ، خشية أن 
يزل لساهنا فتقول جلوليا أهنا كانت 

 تريد اهلرب من  
 



البيت ، ولكنها اتبعت بعد أن  
رمقتها جوليا بنظرة إستفهام 

 لتشجيعها على املضي 
 

 ابحلديث: 
" سرت ساعات وساعات كنت 

وقف بينها ألانل قسطا من  ات
 الراحة". 



 " هل أحببت املكان؟". 
" هذا الشاطىء ، نعم ابلتأكيد ،  

 فهو يف احلقيقة ساحر جدا ! ".
 " السكان جيدونه موحشا مهجورا".

 " ولكنين وجدته جذااب ومرحيا".
يف الواقع إن االان مل تكن تقصد ان  
تقول شيئا من هذا القبيل ، ولكنها 

 تعمدت ذلك  



 
حىت ال تثري الشكوك يف نفس جوليا  
، اليت مل تعلق على هذا الكالم ، بل  

 قالت:
 " سوف أحضر لك كاسا أخرى".
مث خرجت برشاقة وخفة ، وبدات  
أالان أتكل، ولكنها مسعت اصواات 

 آتية من زاوية  



 
النافذة ، من اخلارج ، مل تكن تقصد 

أن تستمع ملا يدور من حديث ، 
 ولكن لقرب  

 
املسافة ، كان الكالم يصلها واضحا  

 مفهوما. 



" إهنا زوجة السيد كونون ! ملاذا اتيت  
اىل هنا ، طاملا السيد دونيس ال 

 حيب زوجها؟". 
وعندما وجدت أالان ان احلديث  

يدور حول زوجها ، تركت الطعام 
 غي ،  لتص 
 



وأدركت على الفور ان خادمتني مها  
اللتان كانتا تتكلمان وابللغة  

 اإلنكليزية ، جبودة 
 

وطالقة ، ومن الواضح أنه مل يتطرق  
اىل ذهنهما أن إبمكاهنا ان تسمع  

 حديثهما .
 وعادت تقول الواحدة لألخرى:



اان ال اعرف ، ولكنين كثريا ما رايتها  
على   تسري يف الطريق ، والكآبة تبدو

 وجهها ،  
 

فهي ال شك تعيسة ، وأظن أهنا  
ختاف ذلك الرجل السيء الذي  

 تزوجت منه".



" ولكن من الغريب أننا ال نعرف 
 شيئا عنه ". 

" إبن عمي يعيش يف ابمتوس ، وقبل 
ثالثة أسابيع جاء يف زايرة اىل هنا ، 

 وقال ان 
 

السيد كونون حاول أن يقتل زوجته  
 األوىل ! ". 



لكنك مل ختربيين بذلك  " يقتلها ! و 
 اي توال". 

" لقد اخربت السيدة بذلك ، 
فغضبت ، وقالت يل أال أنشر مثل 

 هذه اإلشاعات ،  
 

 اليت قد تكون غري صحيحة". 



" السيدة جوليا ال تريدان أن نقول  
شيئا عن أي إنسان ، فهي إمرأة  

 طيبة ". 
" ولكنين أظن أن السيد دونيس 
يعرف من قبل ، ن السيد كونون  

 اول ان يقتل  ح
 

 زوجته". 



 " ملاذا تظنني ذلك؟".
" ألنين مسعت السيدة مؤخرا ختربه  
مبا قلت هلا ، فلم يبد اية دهشة ،  

 وأظن ان هذا ما  
 

 جيعله ال حيب السيد كونون ".



" واان أظن أنه ال حيبه ألن السيد  
كونون ال حيب العالقات 
 اإلجتماعية ، فقد رفض 

 
دعوا السيد دونيس ، كما كان 

 وقحا يف الرد ايضا".



مث اخذت املرااتن تثرثران بلغتهما  
األصلية وحيث مل تعد االان تستطيع 

 أن تفهم شيئا  
 

أكثر ، وعند رجوع جوليا سألتها إن  
كلمون اللغة  كان مجيع خدمها يت 

 اإلنكليزية. 
 " لقد عّلمت البعض منهم". 



 اجابت جوليا إبرتباك ، وأضافت:
 " ملاذا تسألني؟".

" لقد مسعت إثنتني منهما خارج  
النافذة ، وعجبت من إستعماهلما  

 اللغة اإلنكليزية يف  
 

 حديثهما". 



حّولت جوليا نظرها اىل زاوية النافذة 
 ، ومتتمت: 

ا على  " إهنم حيبون ان يتمرنو 
 احلديث".

 مث نظرت اىل أآلان مباشرة ، وسالت: 
 " عن أي شيء ،كانتا تتكلمان؟". 

هزت أالان كتفيها ، وقالت 
 بالمباالة: 



 " ال شيء له أمهية...". 
وتالشى صوهتا وهي تنظر اىل عيين  
جوليا الثاقبتني ، وعرفت ان كالمها  

 غري الصحيح 
 

مل يفدها يف شيء ، فأن جوليا  
عرفت أهنا كانت تكذب ، وحىت ال 

 ترتك هلا جماال 



 
ألسئلة اخرى رشفت ما تبقى يف 

 كاسها ، ووقفت تقول:
 جيب أن أذهب".

تظاهرت أبهنا أتخرت كثريا ، 
 وقالت:



" سيتساءل زوجي عما حدث يل ، 
اىل اللقاء سيدة جوليا ، وأشكرك  

 على لطفك 
 

 وكرمك".
مل تقل جوليا شيئا ، ولكنها رافقتها  

حىت البوابة اخلارجية ،وهناك أخذت 
 تذّكرها أهنما  



 
يرحبان هبا يف لقصر يف أي وقت 

 تشاء. 
 " شكرا سيدة جوليا". 

 " ال تتاخري". 
إبتسمت جوليا هلا ، ووجدت أالان 

 نفسها تقول: 
 " لن أأتخر ، إنين اعدك". 



إلتفتت جوليا عندما مسعت وقع 
فرأت أالان عينيها تشعان  اقدام ،

 وهي تنظر اىل  
 

 دونيس آتيا اليهما.
 " هل تشعرين بتحسن؟". 

سأهلا أبدب ، وعيناه تتفحصان 
 وجهها الشاحب وأضاف: 



" هل حتبني ان نقلك اىل البيت 
 بسياريت؟".

 هزت راسها ، وقالت: 
" إنه لطف منك ، فاان اشعر أنين  

احسن بكثري اآلن ، وأان أفضل  
 املشي ". 

لقد طلبت من السيدة أالان أن  "
 تزوران كلما ارادت". 



قالت جوليا توجه الكالم اىل زوجها  
 ، واتبعت: 

 " ووعدت أن تفعل".
كان التأكيد يف رنة صوهتا ، ولكن 

على شفيت زوجها كانت تبدو  
 إبتسامة ابهتة ، 

 



فأدركت آالان اهنما يشكان أبهنا 
تستطيع أن تقبل الدعوة اليت  

 ، مث  صدرت عن جوليا
 

قال زوجها بصوت منخفض ،  
غريب النربات ، أهنما سيكوانن  

 سعيدين إذا جاءت  
 



 لرتامها ، وأاف بفخر:
" يف املرة القادمة ستقابلني ولدان ، 
لقد اصبح عمره سنتني ، وها انت  

 جتدين أنه اصبح  
 

 شااب !". 
ضحكت جوليا ، وهي متسك يد  

 زوجها مبودة ، وقالت: 



تقول عنه أنه شاب  " كيف جترؤ أن 
 ، أنه ال يزال طفلي !". 

إبتسم هلا إبتسامة شاحبة بوقار ،  
فالحظت االان كم كان الشبه عظيما 

 بينه وبني  
 



زوجها ، مع أن دونيس كان زوجا  
سعيدا ، وااب فخورا ، بينما كونون  

 كان تعيسا  
 

حزينا ، ال يعرف احلب طريقه اىل  
قلبه ، وال السعادة اىل نفسه سبيال  

 لعله يستمتع   ،
 



مبا يعانيمن آالم ، ابجلراح اليت  
تثخن قلبه ، ابحلقد الذي غرز  

 صدره ، يعيش عقله يف 
 

الظالم ال يعرف النور اليه سبيال ، 
وروحه قد غشيتها عتمة الليل 

 والقمر يف احملاق،  
 



 فإرتدت ثوب السواد.
وجدت االان نفسها تبتلع ريقها  

وع بصعوبة ، وإغرورقت عيناها ابلدم
 ، ومل تعد 

 
تستطيع التفكري بوضوح اثناء  

الطريق ، فكل ما كانت تراه هو  
 تعاسة زوجها ، 



 
وإنطواؤه على أحزانه ، تلك اليت ال  

 حياول اهلروب منها. 
كانت قد إقرتبت من املنزل عندما 

أخذت تستعيد ما مسعت من املرأتني  
 ، وشعرت أن  

 



األمر أصبح معروفا لدى اجلميع ، 
حاول أن يقتل زوجته  أبن كونون
 األوىل ، 

 
وتساءلت ، ترى ما رأي دونيس  
وزوجته يف ذلك؟ هل مسعا فقط  

 جانبا من القصة؟ 
 



فكونون مل يسكن يف هذه اجلزيرة إال 
من مدة قصرية ، ولذا ، فهل من  

 املمكن أن 
 

 يفكر أبنه قاتل؟ هكذا بكل بساطة؟ 
قررت أالان أن خترب جوليا القصة 
حبذافريها ، يف أول لقاء ، سوف 

 ختربها عن كونون  



 
 الذي عرفته منذ سنوات عديدة. 

 
هل من املمكن أن كونون   -8

حيبها؟ ولكن ماذا عنها هي ؟ كم 
 ستكون األمور سهلة 

 



لو أن ما حتس به حنو زوجها هو... 
 احلب !

 
كان كونون يف غرفة املطالعة عندما  
عادت االان اىل الفيلال ، رفع راسه 

 عن الكتاب  
 



الذي كان يقرأ فيه وإستقرت عيناه  
 على وجهها:

 " أين كنت طيلة هذا الوقت؟". 
 ساهلا هبدوء ، وأضاف: 

" ايقنت أنك لن تكوين غبية لدرجة 
 حماولة اهلرب مرة أخرى". 



وقفت عند الباب ، وحدقت النظر  
  فيه عرب الغرفة اجلميلة اليت تنتشر

 فيها رائحة  
 

الزهر اآلتية من النافذة املفتوحة ، 
كانت حتس بشعور فيه نوع من  

 البهجة مل تستطع  
 



وصفه ، مع أن نظراهتا كانت مفعمة 
 ابإلحتقار والكراهية.

 قطب كونون حاجبيه وسأهلا اثنية:
 " أين كنت؟". 

 أجابت وهي تتقدم اىل الداخل:
 " كنت اتنزه". 

 . " يبدو أنك إبتعدت كثريا"
 " نعم". 



وإستمرت ابإلقرتاب منه ، لتبدي له 
أهنا ليست خائفة منه ، ابلرغم من 

 إمارات  
 

القسوة اليت بدت على وجهه ، 
والربيق الذي ملع يف عينيه من جراء 

 إجاابهتا املختصرة: 
 " اىل أين ذهبت؟". 



 " اىل هناية اجلزيرة". 
 " هل قابلت أحدا؟". 

" ما الذي جيعلك تسأل هذا  
 السؤال؟".

 نظر كونون اىل ساعة يده وقال:
" طول الزمن الذي قضيته خارج 

 البيت". 



"لقد قابلت الذين يسكنون القصر  
 ." 

وإستعادت يف ذاكرهتا قوله ، إنه ال  
يهتم هبم كما اهنم هم أيضا ال 

 يهتمون به. 
 " هل حتدثت اليهم ؟". 

" خرج الكلب يعوي، فخفت منه  
 ". وصرخت ، مث ظهر السيد دونيس



" أان سألت إن كنت تكلمت 
 معهم". 

 " نعم لقد فعلت ". 
ملست حرف املزهرية اليت كانت  
على الطاولة حيث كانت تقف  

 وقالت:
 " مل امتكن أن افعل شيئا آخر ". 

 " كم بقيت مع هذا الرجل؟". 



" جاءت زوجته على الفور ،  
ودعيت لتناول بعض الشطائر  

 والعصري...". 
 " وهكذا دخلت ، وبقيت هذه

 املدة الطويلة".
" دخلت ، هذا صحيح ، ولكنين مل  

 ابق طويال ".
 " عن أي شيء حتدثتم؟". 



كان يريد أن يعرف ما دار بينهم ، 
 فهزت أالان كتفيها ، وقالت:

" احاديث عامة والسيدة جوليا 
 زوجة دونيس دعتين ألزورها اثنية ".

يبدوان كونون كان يفكر قبل ان  
 يقول:

اثنية اي أالان ، هل  " ال تذهيب 
 تفهمني؟".



   
نربات صوته اللطيفة كادت ختدعها  

، ولكنها رفعت وجهها تريد أن  
 تعرتض على 

 
السلطة اليت بدت يف تلك النربات  

، ومن العجيب أن صوهتا كان خاليا 
 من أي عداء  



 
 وهي تقول:

" إذا أعطيتين سببا واحدا معقوال  
زايريت  لطلبك هذا ، فإنين لن اكرر 

 هلم". 
" قلت لك ال تذهيب اثنية ، وأما  

 السبب فإنه ال خيصك ". 



" كونون ، ملاذا تفضل اإلبتعاد عنهم  
 ؟ فهم لطفاء جدا".

" ال اريد أن يزعجين أحد بدعواته ، 
 وال أحب أن اشجعهم على ذلك".

" أنه شيء مجيل ان يكون لك  
اصدقاء ، وميكننا حنن أيضا أن  

 ندعوهم لتناول 
 



 طبات معنا".املر 
قالت ذلك من غري ان تدري إذا  
كانت هذه الدعوة تسر دونيس 

 وزوجته ، ولكن  
 

كلما هنالك أهنا كانت تريد ايضا  
ان تعرف صدى هذا اإلقرتاح يف  

 نفس كونون ،  



 
 فأجاب:

" لقد توقفت عن إختاذ األصدقاء  
 منذ زمن طويل". 

 " ميكنك أن تبدأ من جديد". 
ك ، ولكن  " ميكنين إن كنت أريد ذل

 الواقع انين ال أريد".



هزت أالان كتفيها وهي تشعر ابخليبة  
 أكثر من ذي قبل". 
 كما تريد اي كونون".

قالت ذلك وكانت على وشك 
اخلروج من الغرفة ، عندما مسعته  

 يقول:
 " هل تعدينين ابال تزوريهم اثنية؟".



هزت راسها على الفور واجابت  
 هبدوء:

لك ،  " ال ، كونون ، لن اعدك بذ
فاان سأذهب اثنية ، جوليا فتاة 

 أنكليزية ، ومن  
 

 املعقول ان نزور بعضنا بعضا". 



" أرجو ان تكوين أكثر تعقال من أن  
 ختييب أملي".

" هل متنحين هذا الشيء الصغري  
 الوحيد الذي يسرين؟". 

 أجاب خبشونة :
" كل مهي اال تعريف املسّرة على 
اإلطالق أو على األصح أن كل  

 إهتمامي هو ان  



 
 أعرفك على جهنم كيف تكون". 

نظر اليها بقسوة ومل يكن من  
الصعب قراءة أفكاره ، األفكار اليت  

 اخذته بال رمحة اىل  
 



الدقائق اليت قضاها مع ولده ، 
الطفل الذي مل تفارقه ذكراه أبدا ،  

 به ،  تؤمله ، تعذ
 

وحىت تدمره ، نظرت أالان اليه حبزن  
، وهي تتساءل كيف ميكنه ان 

 ينسى هذه املاساة 
 



 املروعة ؟ مث مسعته يتمتم: 
" نعم... نعم، احلياة ميكن ان تكون  

 جحيما". 
أحست أالان أنه مل يعد شاعرا 

بوجودها ، كان غائبا يف اعماق 
 املاضي ، بدا وجهه  

 



قبيحا ، واحلزن يطل من عينيه  
الرماديتني القامتتني ، فكادت  

 الدموع تطفر من عينيها 
 

لوال أهنا حبستها بسرعة ، فهي ال 
تريد أن يراها زوجها تبكي من اجل  

 مأساته ، ولكنه  
 



كان يراقبها ، وأخذت مالمح وجهه  
تتغري ببطء ، وظهر يف عينيه  

 التعجب ، واشاحت 
 

فذة ، وملا طال هبما أالان عنه حنو النا
 الصمت قالت:



" كونون ، احلياة ميكن ان تكون  
كما تصنعها أنت ، اعرف أن هذه 

 ليست احلال  
 

دائما ولكنها حتدث كثريا ، فانت 
 تعيش على املاضي....". 



" عندي الشيء الكثري ألعيش عليه 
، فأنت ال تعرفني كل شيء ، 

 ارجوك كفي عن  
 

 النصح !". 
ووقفت قبالته  أالان إلتفتت اليه

 تكلمه بلطف:



" إنين مستعدة لإلصغاء ، هل كل  
هذا ألنه مرت يف حياتك بعض  

 األمور احملزنة؟". 
عيناه إتسعت ، وأالان أمسكت 

قلبها بيديها ، لن يعرف مطلقا ان  
 كاتينا أخربهتا عن 

 
 الطفل. 



" ما الذي جعلك تسألني مثل هذا  
 السؤال؟".

 وقالت: هزت كتفيها بال مباالة ، 
" ألنك كثريا ما تبدو حزينا اي  

 كونون".
 " حزين !". 

 ومرة أخرى غاب يف املاضي وقال:



" ليس مهما إن كنت حزينا ، وهذا 
 ليس من شأنك".

 " ولكنين زوجتك". 
" زوجيت ! أنت تلبسني خامت الزواج  
هذا صحيح ، ولكنك لست زوجيت  

 ابملعىن 
 



احلقيقي هلذه الكلمة ، ما دامت ال  
 بيننا رابطة روحية ". توجد 

تنهدت أالان ، وتركت الغرفة غري  
مصدقة أنه نسي أن يعيد مناقشة 

 زايرهتا للقصر ، 
 

 بسبب ما حيس من آالم. 



بعد ثالثة أايم ، عزم كونون على  
الذهاب اىل أثينا ، وأخربها انه  

 سيغيب مدة أربعة أو  
 

مخسة اايم ، ومما أاثر دهشتها أنه مل 
، حىت أنه مل    يطلب منها مرافقته

 يساهلا إن كانت 
 



حتب ان تزور العاصمة ، وذهب 
 مبكرا قبل أن تستيقظ.

أول ما أحست به هو احلرية ، 
الشعور الذي فقدته منذ عرفت أهنا 

 ستصبح زوجة 
 



كونون ، وبصورة الشعورية وجدت 
نفسها تتوجه حنو القصر مسرعة 

 اتئقة لرؤية  
 

جوليا ... السيدة الشابة اجلميلة ، 
اليت كانت بعرف كونون قد ارغمت 

 على الزواج  
 



، وانه بعد الزواج أنعم هللا عليهما 
ابحلب والسعادة ابإلضافة اىل طفل  

 صغري لطيف.
إبن... سرت الربودة يف عروقها ، 
إذن ، هذا هو السبب الذي جعل  

 كونون ال يشجع  
 



نشوء صداقة بينهم ، لقد كان غيورا 
، ال يريد ان يرى طفلهما وقد فقد 

 طفله.
كانت جوليا يف احلديقة عندما 

وصلت البوابة اليت فتحت على  
 الفور ودعيت اىل  

 
 الدخول إببتسامة من زوجة دونيس.



و مجيل منك أن أتيت لزايرتنا  " كم ه
هبذه السرعة ، وأريدها أن تكون  

 زايرة طويلة، 
 

طفلي انئم االن وأحب ان تريه  
،وهو سيستيقظ خالل ساعة 

 تقريبا".



" سوف افعل ، زوجي مسافر  
 وسيغيب بضعة أايم".

" هل تبقني لتناول الغداء معنا إذن؟  
دونيس مشغول يف مكتبه ، وجيب  

 اال أزعجه ، 
 

ذا لدي وقت طويل أقضيه وهك
 معك". 



قالت جوليا ذلك لتشجع أالان على 
البقاء ، فسرت االان ، وشعرت أهنا  

 وجدت يف 
 

جوليا صديقة هلا ، ولن يستطيع  
كونون ان يفعل أو يقول ما جيعلها  

 تبتعد عن القصر.
 " يف الواقع أحب ان ابقى".



تلفتت االان حوهلا ومشلت احلديقة  
الساحرة بنظراهتا ، مث حانت منها  

 إلتفاتة اىل السطح  
 

 ، فسالت وهي تشري اليه:
 " هل هناك حديقة ايضا؟". 

وملا احنت جوليا راسها عالمة 
 اإلجياب ، اضافت:



" ال بد أهنا تطل على مناظر فتانة ،  
 اليس كذلك؟".

" ابلتأكيد ، تعايل نصعد ونتناول  
قهوتنا هناك ، أم تفضلني شيئا  

 ابردا؟". 
 " إنين افضل القهوة". 



وتبعت جوليا عرب املرج األخضر 
الذي ميتد أمام القصر وهي تشعر  

 أهنا تريد أن ختربها  
 

يف هذه الزايرة عن شخصية كونون 
اليت عرفتها منذ سنوات ، آملة ان  

 تسمع منها  
 



 بدورها املزيد.
وملا بلغتا السطح ، وقفت أالان 

جتول أبنظارها من جهة ألخرى ، 
 لتمتع النفس بتلك  

 
املشاهد اخلالبة ، من مجيع الزوااي ، 
اجلبال برؤوسها الصخرية ، التالل 

 الناعمة 



 
اخلضراء ، تتخللها البيوت البيضاء  

، ويف العالء مساء اليوانن الزرقاء  
 تزيدها أشعة  

 
 . الشمس الذهبية مجاال



" أية صور هي هذه ! لو كنت 
أسكن هنا ، لبقيت على هذا 

 السطح طيلة الوقت". 
" ولكن املناظر مدهشة ساحرة من 

بيتك أيضا ، أان أحب منزلك ، 
 فموقعه يشرح  

 



الصدر ، وحنن حنب مشهد اجلانب  
املشجر من اجلزيرة الذي يرى من  

 الفيلال".
أحنت أالان رأسها موافقة على 

ظر اليت تكتنف كالمها ، فاملنا
 الفيلال هي أمجل مشاهد 

 
 اجلزيرة دون شك".



 " تفضلي ابجللوس". 
دعتها جوليا وهي تقدم هلا كرسيا 

من كراسي احلديقة املرحية ، 
 فجلست أالان 

 
وإسرتخت يف جلستها متتع النظر  

مبرأى النافورة اليت تلمع مياهها حتت  
 اشعة الشمس 



 
 ، وتشكل قوس قزح.

دت بسرعة  ذهبت جوليا ، وعا
حتمل صينية عليها فنجاانن من 

 القهوة وهي تقول: 
" إحدى اخلادمات ذهبت اليوم  

لتزور إبنها ولذا فإنين اساعد 
 اخلادمتني األخريني  



 
 ببعض األعمال". 

 مث إبتسمت آلآلان وهي تغمز بعينها: 
" أان أحياان افكر ان بعض العمل  

يفيدين ، ولكن دونيس ال حيب أن 
 يسمع ذلك  

 
 مطلقا". 



تغري صوهتا عند ذكر إسم زوجها ،  
ووجدت أالان نفسها حتسد هذه 

 املرأة على 
 

 سعادهتا الواضحة يف حياهتا. 
جوليا أخذت تتحدث ، وعرفت 

االان من حديثها ان عمر إبنها  
 يقارب عمر إبن  



 
 كونون عندما تويف. 

ومع أن جوليا مل تتطرق اىل ذكر  
كونون إال اهنا إضطرت اىل ذلك  

 ما أقحمته أالان  عند
 

 يف احلديث.



فقد قالت أالان ، أهنا لتعجب كيف 
ان الرجلني كونون ودونيس مل 

 يصبحا صديقني  
 

حبكم اجلوار ، مع اهنما يتشاهبان يف 
 كثري من الصفات. 

فقالت جوليا بكثري من الذوق حىت  
 ال جتعل زائرهتا تنفر:



" احلقيقة اان نفسي مل استطع ان 
متأكدة ان افسر ذلك ، ولكنين 
 زوجك حيب ان يبقى 

 
 وحيدا". 

" اجل ، أان أعرف ان زوجك قام 
ببعض احملاوالت لينشىء صداقة مع  

 كونون ، أليس  



 
 كذلك؟". 

" نعم لقد فعل ، ودعا 
 زوجك....". 

خفضت جوليا صوهتا حىت الذت  
ابلصمت ، ولكن بعد وقفة قصرية ،  

 عملت االان  
 



على متابعة احلديث ، كانت حاذقة  
حىت أهنا إستطاعت أن تعرف بعض  

 األشياء عن 
 

 زوجها ، مث قالت :
" وكونون مل يستجب ، اان أعرف أنه  

 ال يرحب بصداقة احد". 



سكتت جوليا عن الكالم فرتة ، 
وأخريا بلباقة وذوق ، عادت لتسأل 

 ان كانت االان  
 

حتب أن تعرف بعض التفاصيل ، 
 وأضافت:



" أان أسألك ألنه بدا يل أنك  
متحمسة للحديث عن زوجك 

 وأنك تبحثني عن  
 

 معلومات بشأنه".
 أجابت االان من غري إبطاء: 



" نعم إنه لكذلك، فقد تكهنت اي 
وليا منذ البدء ان هناك أمرا  سيدة ج

 غري طبيعي يف 
 

 زواجنا".
 " إنه من الطبيعي.". 

مث توقفت عن الكالم فجأة  
 ،وعادت تقول:



 " هل ميكنين أن اانديك إبمسك؟".
وعندما احنت أالان راسها حبماس 

 قالت:
" إن أمسك لطيف واندر ، االان ، 
من الطبيعي أن أكون فضولية ، 

 قلت اان ، لن زوجي 
 



يس فضوليا مطلقا وقد انّبين  ل
ألسئليت عن الرجل الذي يسكن  

 جبواران ، ويعيش حياة 
 

 إنعزالية".
 توقفت جوليا قليال ، مث اتبعت : 



" فقلت يف نفسي ، لعله يداوي  
بعض اجلراح اليت أصابته ، وكل ظين  

 أنه متزوج  
 

وإنفصل عن زوجته ، وملا شاع خرب 
  يقول أنه يريد أن يتزوج ادركت انين

 كنت خمطئة 
 



 يف تكهنايت".
ومرة اخرى سكتت ، واالان تراقبها  

 بفضول ، مث سألتها:
 " كيف عرفت أنه كان متزوجا؟". 

" عن طريق اخلدم ، وقد اخرب 
زوجي عن ذلك احد الرجال الذين  

 يعملون يف  
 



 احلديقة".
" لعلها كانت مفاجأة لك اي جوليا ، 

 أليس كذلك؟".
بشيء من اخلجل  قالت االان مجلتها 

، اما جوليا فقد إبتسمت لضيفتها ،  
 وقالت:

" نعم كانت مفاجأة ، وملا أشيع ان  
 خطيبته أنكليزية إزداد فضويل".



رفعت جوليا الفنجان ورشفت منه 
 القهوة ساخنة ، مث أضافت: 

" أنت ترين ان هناك بعض الظروف  
القدمية تتعلق بزواجي اان ، 

 وسأخربك عنها يف 
 



على اية حال ، قلت  وقت آخر ، 
انين صرت فضولية ، ومتحمسة  

 للقائك ، ولكن  
 

كان ذلك صعب التنفيذ مع أنين  
كنت عازمة على دعوتك بعد  

 زواجك ، إال ان  
 



 زوجي منعين من ذلك". 
" ابلطبع ألنه ال مييل اىل كونون ، 

 اليس كذلك؟".
" أان مل أقل ذلك ، ولكنه يشعر أنه  

 من واجبنا إحرتام رغباته". 
 " نعم ، لقد فهمت".



سكتت حلظة ، مث اتبعت حتكي 
جلوليا عن شخصية كونون قبل  

 مأساة زواجه األول ، 
 

وعن قصتها احلديثة معه ، وعجبت  
من نفسها كيف وثقت هبا اىل هذا  

 احلد مع ان  
 



معرفتها هبا ليست ببعيدة وصلتها 
هبا غري وثيقة ، ولكنها كانت سعيدة 

 ألهنا وجدت 
 

 صديقة.
 

 وأخريا قالت :



" هل رايت ؟ فهناك اعذار لكونون  
 على تصرفاته".

وعندما أهنت االان حديثها ، أخذت 
نفسا عميقا تنتظر تعليق صديقتها ،  

 فقالت:
إهنا قصة ال تصدق ! هكذا إذن ،  

 انت أيضا اجربت على الزواج....". 



" نعم ، وعرفت انك انت ايضا  
اجربت على ذلك ، زوجي أخربين ،  

 ولكنه اخربين  
 

 أيضا عن سعادتكما اآلن". 
ملعت عينا جوليا حبب عميق ،  

 وقالت:



" هذا صحيح ، لقد إنقلب أخريا  
كل شيء اىل اخلري.... هل تعلمني 

 اي االان ، لدي 
 

شعور عميق أن زواجكما ايضا 
 سينقلب اىل األفضل". 

 ، ال ميكن".  "ال
 هزت أالان رأسها بياس واتبعت: 



" كونون يكرهين ، حقا يكرهين اي  
 جوليا ، أان ال أابلغ".

أفرتت شفتا جوليا عن إبتسامة  
 جذابة ، وقالت:

" النساء خملوقات عجيبة اي أالان ،  
حنن نظن أن لدينا مجيع األجوبة ،  

 لكل األسئلة ، 
 



بينما يف الواقع حنن ال منلك حىت  
سئلة الصحيحة عن أنفسنا ،  األ

 فهل تصدقني حقيقة 
 

أن كونون تزوجك من اجل  
 اإلنتقام؟". 

 " أان متأكدة من ذلك". 



" لدي شعور انه ال يزال حيبك اي 
 أالان". 

حّدقت أالان يف وجهها ، ويف عينيها 
 اجلميلتني عالمات عدم التصديق:
" ال.... ال ميكن ذلك اي جوليا ، 

 لك ".أنت خمطئة وأان أعرف ذ
" ما الذي جيعلك واثقة اىل هذا  

 احلد؟". 



" ااملرأة تعرف إن كانت حمبوبة ، 
 أومكروهة".

ومع أهنا قالت ذلك ، لكنها يف  
نفس الوقت كانت تفكر ابلشكوك  

 اليت ختامرها عن  
 

 سبب زواج كونون منها.
 وبعد برهة ، قالت جوليا راجية:



" هل ميكنين ان اسالك سؤاال  
 شخصيا؟". 

ميكنك ، فقد وضعت فيك " طبعا 
 ثقيت ومل يعد هناك جمال للرتاجع".

 " هل حتبني زوجك؟". 
 " ال، ابلتاكيد ال !". 



قالت ذلك حبماس ، انسية  
للحظات ان جوليا ايضا أكرهت  

 على الزواج ، واتبعت: 
" هل ميكنك أن حتيب رجال أجربت 

 على الزواج منه؟". 
ضحكت جوليا ابلرغم من جدية 

 وقالت:املوقف ، 



" لقد فعلت اي أالان ، وأنت  
 تعرفني".

 " نعم، نعم....". 
أحست أالان أبهنا كانت بلهاء ،  

 فسكتت برهة مث اضافت: 
" لكن وضعي خيتلف عن وضعك  

 متاما...". 



" قد خيتلف يف بعض النواحي ، 
لكن ال بد وأن يكون هناك تشابه ، 

 عل اية حال ، 
 

ساعيد عليك السؤال : هل حتبني 
 ". زوجك؟
 " ال". 



هزت راسها وهي تضيف أنه من  
 املستحيل أن حتبه. 

 " حسنا". 
ونظرت يف عيين أالان طويال ، مث  

 قالت:
" أريد أن أسالك سؤاال آخر ، لو  

 مسحت؟". 
 " نعم؟". 



" هل تكرهني كونون كما كنت  
 تكرهينه يف بدء زواجكما؟". 

مل جتب االان ، فهي حتس أنه حدث  
تغيري يف مشاعرها حنوكونون ، اما  

 جوليا فقد 
 



إبتسمت ، وعرفت اإلجابة على 
سؤاهلا من سكون رفيقتها ، ولكن 

 االان بعد حلظة من  
 

 التفكري قالت:
" إنين أعرتف أنين كنت أكره كونون  
يف البدء ، ولكنين ابلتأكيد ال أكرهه 

 االن ". 



 عليه؟". " أنت تشفقني 
سالتها جوليا بعفوية ،وكأن الفكرة  

 ساورهتا يف تلك اللحظة. 
" نعم ، إنين أفعل ، وكما اخربتك  

 أنه فقد ابنه الصغري بطريقة مرعبة ". 
" ومن الغريب انه مل يذكر لك هذا  

 اإلبن ابدا!".



" أحس أنه ال حيتمل التحدث عنه 
 ، مع اننياعرف انه يفكر فيه كثريا". 

 تعرفني ذلك؟". " كيف 
" من الكآبة اليت تبدو عليه ، من 

احلزن العميق الذي يطل من عينيه ،  
 فهو يطيل  

 



التفكري ونظراته ترمي اىل البعيد 
 البعيد". 

برهة صمت مضت ، قطبت أالان  
 حاجبيها خالهلا ، مث قالت:

" أنين أحس ابنين امللومة ، فلو انين  
تزوجت منه ، منذ ذاك احلني ، ملا  

 ليه كل  حلت ع
 



 هذه املصائب". 
" هذا صحيح ، ولكن من أين لك  
أن تعريف ذلك ؟ فقد كنت يف ذاك  

 احلني حرة  
 

ختتارين احلياة اليت تريدينها ولست  
 مسؤولة عما حيدث بعد ذلك".



" نعم ، وألنه كان يل حرية اإلختيار 
، احس اآلن ابلذنب ، ما ضر لو  

 أنين أخرتته؟".
 . " أظن انك أسأت اإلختيار" 

 أحنت أالان راسها داللة املوافقة. 
 " اان.... أان...". 



وإنقطعت عن الكالم ، غري قادرة  
على إختيار الكلمات اليت ميكن أن  

 تعرب عن  
 

مشاعرها يف تلك الدقيقة ، فقد  
كان صراع عنيف يعتمل يف نفسها  

 ، بدت آاثره على  
 



وجهها والحظت جوليا ذلك ،  
 فقالت:

 "ما بك اي آالان؟". 
نين اسائل نفسي عن حقيقة ما " إ

 أحس به حنو كونون".
 " وهل خرجت بنتيجة جلية!". 

" يف الواقع انه اإلشفاق ما احس به  
 حنوه". 



قالت ذلك هامسة وكأهنا تكلم 
نفسها ، وهي تتطلع بنظرات غائمة  

 من غري أن ترى  
 

شيئا ، تتطلع حنو البحر ، وجزره 
العديدة ، اىل األفق البعيد ، مث 

 اتبعت بنفس 
 



 الصوت اهلامس: 
" إنه.... إنه ال ميكن أن يكون  

 احلب !". 
إلتفتت حنو جوليا لتالحظ مالمح 
احلنان ابدية يف عينيها وهي تبتسم 

 ومتتم بلطف: 
" إنه احلب.... إنه احلب اي عزيزيت  

 أالان!". 



تا أالان ، كانت تريد ان  إمحرت وجن
تتهرب من نظرات جوليا لو  

 إستطاعت اىل ذلك  
 

 سبيال ، فقالت: 
 " هل رأيت زوجي؟".



هذه هي الكلمات اليت اليت متكنت 
من قوهلا ، وكانت إبتسامة جوليا  

 أقرب اىل  
 

 الضحك ، وهي جتيب : 
" لقد قلت أنه ال ميكن إلمرأة 

صحيحة العقل أن تقع يف حب 
 رجل خال من اجلاذبية 



 
 مثله ، اليس كذلك؟". 

 " متاما". 
وعاد اللون يتسرب اىل وجهها شيئا  

فشيئا ، وهي تستمتع ملا تقوله  
 جوليا :



" وقد قلت أيضا انه كان يوم عرفته  
أمجل رجل قابلته يف حياتك او  

 ميكن أن تقابليه ،  
 

 أليس كذلك؟".
" نعم ، لقد كان ، لكن أنظري اليه  
اآلن ، فهو خميف يف أكثر األحيان 

 ." 



" أظن أنك تقصدين ان إمارات  
 مرعبة تبدو على وجهه".

" يصبح قبيحا للغاية عندما 
 يغضب". 

ال تدري االان ملاذا كانت تتكلم عنه  
هبذه الطريقة ، وال شك أن كل مهها  

 كان أن 
 



له ، وتقنع نفسها  حتارب فكرة حبها 
أنه من غري املمكن أن تقع يف حب  

 رجل كهذا". 
" االان ، ليس الظاهر ما هو املهم 

 ." 
قالت جوليا ذلك بنفس اإلبتسامة  

العذبة اليت تبدو على شفتيها ،  
 واضافت:



 " اان نفسي إكتشفت ذلك.....". 
   

وعاشت جوليا مع ذكرايهتا فرتة ،  
وملا افاقت من شرودها ، غرّيت 

 موضوع احلديث  
 



، وبقيتا حىت وقت متأخر من النهار  
عندما كانت أالان تريد الذهاب بعد  

 أن قضت 
 

وقتا سعيدا خالل تلك الساعات  
 مع صديقتها اجلديدة. 



تناول دونيس طعام الغداء معهما ، 
صرفاته  فكان مؤداب متزان يف مجيع ت

 ، غري أن حتفظه 
 

ذاك إختفى ، عندما أحضرت ملربية  
الطفل ، وتركته يف الفناء حيث كان 

 الثالثة  
 



 يشربون القهوة بعد الغداء.
أالان أعجبت ابلصيب الذي كان  

ذكيا وقد أنعم هللا عليه بوجه مجيل 
 ، يشبه امه ، أما  

 
شعره وعيناه الداكنتان فكان الشبه  

لذي ظهرت على فيها ألبيه ، الب ا 
 وجهه  



 
عالمات البهجة واإلفتخار يف 

اللحظة اليت جاء فيها الطفل اىل  
 الفناء وركض مباشرة 

 
 اليه ومبساعدته قفز اىل ركبتيه. 



مل تستطع أالان ان تبعد عنها التفكري  
بكونون وابلطفل الصغري الذي فقده 

 ، وأغرقتها  
 

كآبة حزن ، بينما كان دونيس ينظر  
 اليها. 

 افكر إببن زوجي الصغري "." كنت 



قالت االان ذلك لتجيب على  
التساؤل الذي بدا يف عيين دونيس 

 ، واضافت:
 " نعم أنين أعرف ، عزيزيت....". 

 قاطعته جوليا:
 " ما دمت تعرف ، ملاذا مل ختربين؟".



كانت عالمات اإلستنكار تبدو يف 
عينيها ، مما جعل إبتسامة ابهتة 

 تظهر على شفيت  
 

 زوجها ، وقال:
 " فضول النساء.... عزيز علّي !".



كان يقصد مداعبة زوجته بتلك 
الكلمات ، وملا مل جيد إال التقطيب 

 يف وجهها ،  
 

 أضاف:
" ليس هذا من شانك أو شاين ، 

 على أية حال".



كالمه قاطعا وضع حدا دون  كان  
 إستمرار زوجته يف األسئلة . 

وملا عاد دونيس اىل غرفة مكتبه ،  
إستأذنت جوليا من أالان بضع 

 دقائق ، تريد أن  
 



حتدث زوجها ، وعندما رجعت كان 
التجهم يبدوعلى جبينها بدل 

 اإلبتسامة اليت  
 

كانت تالزم شفتيها ، ونظرت اىل  
م كثري ، أالان نظرات غريبة فيها كال

 مما جعلها  
 



تدرك أن موضوع الطفل قد نوقش  
بني الزوج وزوجته ، فقالت 

 مستفسرة: 
" ما بك اي جوليا ؟ هل من شيء  

 هناك؟". 
هزت جوليا راسها وإمارات اإلستياء 

 تالزم وجهها ، واجابت: 
 " ال، ليس هناك أي شيء". 



فعرفت أالان على الفور منع زوجته 
 من اإلفشاء ابي معلومات.

 الساعة الرابعة ، رافقتها جوليا  يف
حىت البوابة الرئيسية ، أرادت أالان 

 أن تعود لسؤاهلا  
 

قبل أن تودعها ، ولكن قبل ان 
 تسأل قالت جوليا:



" ال حتكمي على زوجك بقسوة ، 
رمبا هناك أمور مل تدركيها بعد....  

 واشياء أخرى  
 

 هو أيضا مل يدركها". 
ان قد  " ما الذي ال يعرفه كونون ؟ فا

عرفت ما تقصدين يف الشق األول  
 من كالمك ، 



 
وهو انك ونون ال يزال حيبين ، 

 أليس كذلك؟".
 " نعم اي أالان هذا صحيح". 

 " أما الشق الثاين؟".
" ال أستطيع أن أخربك شيئا ، انه  

من الصعب جدا علي ، فإىل اللقاء  
 وعودي اثنية".



بناء على دعوة جوليا الصادقة  
كانت أالان حتب إبخالص أن 

 تدعوها هي بدورها ، 
 

ولكنها كانت تعلم اهنا لن تليب  
دعوهتا ابلرغم من معرفتها بغياب  

 كونون عن املنزل.



كانت اهلواجس تدور يف رأسها وهي  
يف طريقها اىل الفيلال ، تفكر فيما 

 قال دونيس  
 

ه  لزوجته ، ذاك السر الذي أخفت
جوليا عنها ، لن زوجها ال شك 

 منعها من البوح به. 



كم حاولت ان جترها اىل الكالم  
ولكن دون جدى فجوليا كانت  

 مصرة على الكتمان 
 

، مما جعلها حتس ابإلستياء من تلك  
السلطة اليت كان دونيس يفرضها  

 على زوجته. 



على أية حال فإن االان أخريا هزت  
ن  كتفيها مذعنة لألمر وهي تعلم أ

 الرجل ال حيب 
 

التدخل يف مشاكل اآلخرين ، 
واخذت تفكر فيما قالته جوليا هلا، 

 من انك ونون حيبها  
 



ولو كان خيفي ذلك ، وتذكرت عند 
ذلك غضبه كلما حاولت ان تسأله  

 عن السبب 
 

احلقيقي لزواجه منها ، فهل هذا  
يعين أنه حيبها ابلفعل ، وال يريد أن  

 يبوح هلا بذلك  
 



 تبديه حنوه من كراهية ؟ حيال ما 
كونون حيبها .... ولكن ماذا عن  
عواطفها هي حنوه ؟ وكم ستكون 

 األمور سهلة لو  
 

 أن ما حتس به حنو زوجها هو احلب. 



ولكنها أبعدت هذه الفكرة عن  
ذهنها وصارت تؤكد لنفسها أن  

 مشاعرها حنوه ال 
 

تزيد عن اإلشفاق ، وأخذت تتخيله  
عمالقا أيمر بصورته اليت ال حتبها ، 

 وينهي ، على 
 



شفتيه دائما إبتسامة سخرية ، مثقال 
ابألحزان ، والشخص الذي كان  

 وسيما مرحا  
 

 جذااب لطيفا راح ومضى. 
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 بل أنظري اىل  
 

خفااي القلوب ، ولكن كيف ميكن 
 للمرء أن يصل اىل خفااي القلوب؟ 

 
 " سيديت ، هناك زائر يف إنتظارك".



كانت كاتينا تقف يف الفناء عندما  
وصلت أالان اىل املنزل ، فأخربهتا 

 قبل أن تصعد 
 

 ت وأضافت:الدرجا
" أنه الرجل الذي أتى برفقتك يف  

 البدء...". 
 "ماكس !". 



نظرت االان غري مصدقة ، وسألت 
 بتعجب: 

 " هل هو من تعنني ، كاتينا ؟". 
 " نعم هو الرجل".

كان صوت كاتينا ابردا وتبدو على 
وجهها عالمات اإلنزعاج ، 

 وأضافت:
 "أنه يف الغرفة الصغرية سيديت". 



ما الذي حدث اي ترى ، ماذا يريد  
مين هذا الرجل بعد االن ؟ سالت 

 نفسها وهي  
 

 تستغرب جميئه ،وقالت: 
" سوف ادخل على الفور ، هل  

 انتظر طيال ؟".
 " منذ ساعتني ، سيديت ". 



توقفت كاتينا حلظة عن الكالم مث 
 اتبعت: 

" أرجو اال يزعج هذا األمر  
 سيدي...". 

قطبت أالان حاجبيها وهي تعرب  
القاعة الفسيحة حنو ابب الغرفة  

 حيث كان ماكس ،  
 



ومن قبل ان تفتحه إلتفتت اىل كاتينا  
فرأت الدموع تنزل من عينيها ،  

 فقالت:
" أان ال أدري ما الذي جعلك تظنني  

 ان سيدك سيتامل؟". 
 فتنهدت اخلادمة وقالت:

" ألن الرجل قال انه آت لياخذك 
 معه". 



 تحت االان عينيها بدهشة وقالت:ف
 " ال تقلقي فسيدك لن ينزعج".

وبعد هنيهة كانت تواجه ماكس يف  
الغرفة الصغرية األنيقة األاثث ، 

 تطل على بركة  
 

 سباحة واسعة ومشهد اجلبال.



وقفت أالان شاحبة اللون وعالمات  
التساؤل على وجهها ، ووقف  

 ماكس ومن غري أن  
 

رة عن يضيع وقتا أخربها مباش
السبب الذي جاء من اجله ، وهو  

 انه آت ليصطحبها 
 



معه ، ليحررها من الرجل الذي من  
 أجله اجربت على الزواج منه.

أصغت اليه صامتة حىت أهنى كالمه 
 مث قالت جبفاء:

" هكذا أذن جئت تصحح خطا  
 إرتكبته ، أليس كذلك ؟". 



" لقد صدقت ذلك اليوانين عندما  
اد اىل  أخربين انين سأحكم وأق
 السجن ابإلضافة اىل  

 
إعادة مجيع األموال اليت قبضتها مثن  
تلك األرض ، فإكتشفت أن كالمه  

 كان مافقا ، 
 



أنه شخص ماكر حاذق ، على أية  
حال ، أعتربي نفسك حرة االن ، 

 وسرتتب أمور  
 

الطالق يف بلدان ، كما أنين قمت  
جبميع الرتتيبات ألعود بك على 

 الفور ، ومن حسن  
 



حلظ أن كونون غائب عن البيت ،  ا
علما انه مل يعد عندي فارق إن كان  

 موجودا أو مل  
 

يكن ، فسوف أعرف كيف 
 اخضعه". 

" هل قلت انك وّكلت حماميا  
 ليبحث األمر؟". 



قطعت اآلان كالمها عندما أوما 
 ابإلجياب ، مث اتبعت:

" وذاك احملامي اكد لك ان كونون  
 شيئا؟". ال يستطيع ان يفعل 

" متاما ، كما قال أنين ال أخضع  
 لقوانني اليوانن".



أطالت النظر يف وجهه ، وراته كما  
رأته يف تلك الليلة املشهودة عندما 

 جعلها تقدم  
 

نفسها ضحية أبسلوبه امللتوي  
وطرقه اللولبية ، حىت يتخلص من  

 اإلنتقام الذي كان  
 



 يهدده به كونون.
قار إمتأل صدرها ابلغضب ، واإلحت
 هلذا النوع من الرجال ، وقالت: 

 " أال تشعر أنك جئت متأخرا؟". 
كان صوهتا هادائ متزان ، قبل وقت  

قصري كانت سرتحب مبا يعرضه  
 عليها اما اآلن  

 



 فقد جاء األمر متأخرا ، وأضافت: 
 " لقد مضى شهران على زواجي !". 
هز كتفيه ، وقد بدا نفاد الصرب يف  

 صوته. 
" هذه األمور ال ميكن إمتامها  

بسرعة، فهي حتتاج اىل وقت ، فقد 
 ذهبت اىل احملامي  

 



فور وصويل اىل لندن ، وكنت أهىنء  
نفسي على تلك السرعة اليت متت  

 فيها مجيع 
 

 املعامالت".
 

" كان ميكنك أن تكتب يل ختربين 
 بذلك".



" يف الواقع مل أكن ارغب ان أبعث  
 النهاية ".فيك آماال قد تنهار يف 

أطال النظر فيها ينتظر كلمة منها  
 وملا مل تقل شيئا ، اتبع يقول: 

" ال ارى على وجهك عالمات 
الرتحيب حبريتك ، وعودتك اىل  

 وطنك ، اخلادمة  
 



قالت أن كون يف أثينا ، وهكذا 
ميكنك أن جتمعي مالبسك وهتيئي  

 نفسك من غري  
 

 إزعاج".
 نظر اىل ساعته ، واتبع:



" املركب يغادر يف غضون ثالث  
ساعات ، هل نتناول الطعام هنا ، 

 أم تفضلني أن  
 

نرحل على الفور ، ونتناوله يف  
كاليمنوس ؟ من جهيت أفضل أن  

 أنكل هنا ، ألنين ال 
 



رغب يف رؤية تلك املطاعم  أ
 املوجودة على امليناء". 

وبقيت االان صامتة وماكس يتكلم 
وخيربها عن إفتقاده هلا ، وسروره  

 وفرحه ألنه 
 



سيستعيد سكرتريته اجلميلة مرة 
أخرى يف مكتبها الصغري قرب 

 مكتبه ، وأضاف: 
" كما أنين مل أقطع األمل يف أن  

  تكوين زوجيت ، فبعد هذه التجربة ال
 بد انك حتبني أن  

 



تتزوجي رجال أكثر حتضرا وإنسانية 
، وليس من املبالغة يف شيء أن  

 أمسينا كونون  
 

 مهجيا ، اال توافقينين على ذلك؟".
أصغت هبدوء ، فر اللون من وجهها  

، بسبب وقاحته وجراته على  
 التفكري يف الزواج  



 
منها بعدكل الذي حصل ، عيناها 

اإلحتقار   الزرقاوان رشقتاه بنظرات
 والغضب ، 

 
وتراءى هلا زوجها كونون ذاك الذي  

عاىن الكثري...والذي احبها كثريا من  
 غري ان 



 
تدري ، حىت أنه إنتهج طريقة جمرمة  

 ليجربهاعلى الزواج منه. 
 قطب ماكس حاجبيه وساهلا:

" ما بك ، أبي شيء تفكرين ؟ هل  
 هناك ما يقلقك؟". 



وأحست أن كل مهه وكل ما يفرحه  
جناته من السجن الذي كان   كان

 يهدده ، وأخريا  
 

 سالت:
 " ما الذي جيعلك تظن أن هناك 

 ما يقلقين؟". 



كان صوهتا هادائ ولكن حادا ، مما  
جعله يقطب جبينه أكثر فاكثر ، 

 ويقول:
" أي امرىء يراك ، يظن أن فكرة  

 حريتك مل تعد تعنيك .
 " احلرية من أي شيء ؟". 

وأجاهبا بنفس سالته إبستهجان ، 
 األسلوب:



 " من هذا اجلحيم ، طبعا". 
" مدة شهرين مل تفكر يف هذا  

اجلحيم الذي تتحدث عنه ، وتركتين 
 هنا حىت من غري  

 
 كلمة مواساة!". 



خفض عينيه ، والحظت أن 
عالمات الشعور ابلذنب بدأت  

 تظهر على وجههه ، 
 

 وقال: 
" خجلت من نفسي ، شعرت انين  

 اي أالان ".  كنت حقريا ، صدقيين



أشاحت نظرها عنه ، تفكر ، 
تعجب كيف يستطيع أن يصف  

 زوجها أبنه مهجي ، 
 

ويتغاضى عن فعلته الشنعاء ، ترى  
كيف أمنت يف يوم من األايم أنه  

 رجل شريف أمني  
 



! كيف إخندعت به طيلة هذه املدة 
؟ وتذكرت كلمات أمها عندما 

 حذرهتا بقوهلا : ال 
 

تغرتي ابملظاهر ، بل أنظري اىل  
خفااي القلوب ، ولكن كيف ميكن 

 للمرء أن يصل اىل  
 



خفااي القلوب؟ على أية حال فلعل  
ماكس يكون قد تعلم درسا ال 

 ينساه مدى 
 

 احلياة... 
 " أالان...". 

كان صوت ماكس حادا ولكن فيه 
 رنة أمل وهو يتكلم :



" أالان ، كلميين ، لقد قطعت هذه  
املسافة الطويلة دون إضاعة دقيقة  

 واحدة من  
 

الوقت ، ألزف لك البشرى ، وأنت  
 تقفني هكذا دون أي كلمة ". 

" دون أي كلمة شكر ، أليس  
 كذلك؟ فهل هذا ما يغضبك؟". 



 " لست غاضبا". 
 " متعجبا إذن ، ملاذا تبدو ابئسا ؟".

جلدل  كتم ماكس غضبه ، وجتاوز ا
 الذي ال جيدي ، وقال : 

" أال تستعدين للرحيل ، 
 ألصطحبك اىل بيتك؟". 

إلتفتت اليه ومشلته بنظرات اثبتة ، 
 وقالت:



 " هذا هو بييت اي ماكس". 
" حبق السماء هل حتاولني أن تقويل  

يل ، أنك تريدين البقاء هنا ؟ مع  
 ذاك اهلمجي ! ".

وأخذ يذرع الغرفة جيئة وذهااب 
من عينيه ، مث أضاف والغضب يشع 

: 



" حسنا ، أعرتف أنين عاملتك 
معاملة شنيعة ، ولكنين اآلن جئت 

 ألصحح غلطيت ، 
 

والطالق سيتم يف غضون وقت 
 قصري". 



" الطالق؟) كان صوهتا ابردا كالثلج  
وهي تتكلم ( ما اللذي جعلك تظن  

 أنين أريد أن  
 

 أنفصل عن زوجي؟".
دار ماكس على نفسه وأخذ يسري  

 ب‘جتاهها ، وقال:  وظهره



" هل جننت ؟ ال شك أنك  
 جننت!". 

 " أان بكامل قواي العقلية". 
إتسعت حدقتاه ونظر اليها ، ولكن  

الربيق الذي رآه يف عينيها جعله  
 يقول:

" إذن ، لقد وقعت يف حب ذاك  
 الرجل ، أخريا!".



اخذت أالان نفسا عميقا وهي حتس  
خبفقات قلبها ، وبرودة يديها ، 

 وقالت:
 نعم ، ماكس......". " 

الكلمات جاءت بطيئة وبصعوبة ، 
ولكن واضحة ، صادقة، دون أدىن  

 ريب يف 
 



مشاعرها حنو زوجها ، لقد خرجت  
أالان من دوامة الشك ، وعادت 

 تقول:
" نعم ، ماكس ، كما قلت ، لقد 

 وقعت يف حب زوجي...". 
" ولكن ماذا عنه هو؟ عن 

 عواطفه؟". 



إايها وهو يهز  قال ذلك مقاطعا  
رأسه ، وكأنه ال يصدق ما يسمع ،  

 مث أضاف:
" لكنه ال حيبك ، فأي أمل لك يف  

 السعادة؟". 
وفجاة ختفى غضبه وحتول اثنية اىل  
إنسان لطيف وأخذ يقنعها ابلعودة  

 معه اىل انكلرتا  



 
وان خترج كونون من تفكريها اىل  

 األبد.
وعندما توقف أخريا عن الكالم ، 

 مبنتهى اهلدوء فقالت: تكلمت االان 
" إنك تضّيع وقتك سدى اي ماكس  
، مكاين هنا مع كونون ، الذي بعد  

 كل شيء 



 
 تزوجته مبحض إراديت ".

" ال ، ليس مبحض غرادتك ! كيف  
 تقولني ذلك؟".

 " أان اليت إخرتت ".
 " لقد اجربت على ذلك".



بدت على شفتيها شبه إبتسامة ، 
فقد كان يبدو ان ماكس نسي انه  

 هو وحده 
 

املسؤول عن القرار الذي إختذته  
قبل شهرين ، على أية حال فقد 

 وجدت أن ال فائدة 
 



من حتويل احلديث اىل جدال ، ولذا  
عادت وأكدت له أهنا ابقية مع 

 زوجها ولن  
 

تتخلى عنه ، وكان على ماكس أن 
الواقع ويرحل ،   يرضخ لألمر

 فوّدعها وهو يؤكد 
 



هلا اهنا ستغري رايها قريبا ، وقريبا  
 جدا.

 وبينما كاان يعربان الفناء ، قال: 
" عندما أييت ذلك اليوم وتغريين  

رايك فال تتواين عن اإلتصال يب ، 
 وسوف ارسل لك  

 



ما حتتاجني من املال لعودتك ،  
وليعرف زوجك أنه مل يعد له أي  

 ،وخدعته سلطان علّي 
 

تلك قد إنكشفت ، وكذبه قد  
 ابن". 



ملاذا مسحت له ان يستمر يف هذا  
الكالم ال تدري ، وكل ما يف األمر  

 أهنا مل تكن تبايل  
 

، او لعلها مل تكن تصغي اليه ، ويف 
 اللحظة اليت ان يودعها سألته أالان:

 " هل جئت بسيارة أجرة؟". 



" لقد إستأجرت سيارة من امليناء ، 
 أوقفتها بعيدا يف املمر". وقد 

 " ملاذا أوقفتها هناك؟". 
" اردت أن اصل اىل البيت من غري  
أن يراين أحد ، وكنت أرجو ان أراك  

 يف 
 

 احلديقة".



" تعين بذلك انك كنت ال تريد أن  
يعرف كونون مبجيئك ، وأن يتم  

 األمر بسرية  
 

 كاملة ، أليس كذلك؟". 
 قطب ماكس حاجبيه ، وأجاب:

، لقد أخربتك مسبقا أنين   " طبعا ال
 كنت مستعدا ملواجهة كونون ".



وصال الدرج ، ومل يعد برغبتها أن  
 ترافقه مسافة أطول ، فقالت: 

 " وداعا اي ماكس". 
حّدق فيها طويال ، مث نظر اىل يديها  

اللتني ال تزاالن اىل جانبيها ، 
 وسأل: 

 " أال تريدين أن تصافحيين ؟". 



مّدت يدها ووضعتها يف يده 
 مصافحة ، فهّزها قائال:

" كنت امتىن أن تعودي معي اي أالان 
 ." 

 مل تعلق االان بشيء ، فتابع يقول: 
" هل انت حقا سعيدة ابحلياة مع  

 هذا الرجل؟".
 " لقد عشت معه شهرين ".



" هذه ليست إجابة ، هل فكرت 
 ابملستقبل؟". 

" أان أحب كونون ، ومستقبلي يف 
 هذه اجلزيرة".
بك ، لقد تزوجك من  " ولكنه ال حي

 أجل اإلنتقام !". 
 " لكن ظين أنه تزوجين لنه حيبين".



" على الظن ؟ أنت إذن غري  
متأكدة ؟ مل خيربك بذلك وهذا يبدو  

 واضحا ".
" ماكس ، من فضلك ، دعنا نقول  

وداعا ، وضع حدا هلذه املناقشة 
 غري اجملدية ، 

 



آسفة ألنين مل أدعك لتناول الطعام  
، ولكنين أظن انك توافقين على أنه  

 من األفضل أن  
 

نقول وداعا ، وكما نّوهت قبال 
 ميكنك ان أتكل يف أحد املطاعم". 



وبعد حلظات كانت تنظر وراءه وهو 
ا يف املمر الذي يؤدي  ميضي غاضب
 اىل الطريق  

 
 حيث ترك السيارة.

ظنت أنه سيلتفت ويرفع يده للوداع 
 األخري ، ولكنها كانت خمطئة . 



إستدارت وصعدت الدرج ، كان 
ذهنها صافيا االن ، وقلبها منريا ، 

 أكثر من أي  
 

 وقت مضى يف حياهتا.... 
أنه هو الذي حيكم على   -10

نفسه ابلتعاسة الدائمة وال حياول 
 ولو حماولة بسيطة ان 



 
خيرج من احزانه ، حىت جدران 

 غرفته تنطق ابملرارة.... 
 

مع تسليمها أبهنا حتب زوجها ، مل 
تعد تطيق إنتظار عودته ، على أن  

 اخلوف مل يفارقها  
 



، وهي ال تدري كيف ميكنها أن  
لكثرية اليت تسد  تزيل الصعوابت ا

 الطريق اىل سعادهتا 
 

وسعادة كونون ، فهناك احلزن  
العميق الكامن يف أعماقه ، املرارة 

 اليت يعيشها ، 
 



ذكرى ولده اليت هي أقسى ذكرايته  
، والعقبة الكربى كيف ميكن أن  

 جتعله يعرتف  
 

حببها ؟ احلب الذي إّدعت انه حيمله 
 هلا يف قلبه ، من غري أن يعرتف به ،

 وكيف ميكن 
 



أن يفعل وهو ال يزال يلومها ، 
وحيملها مسؤولية كل ما يعانيه من  

 اسى وحزن؟ ويف 
 

حلظة ضعف ، متنت لو أهنا قبلت 
عرض ماكس الذي قدمه هلا ، 

 ومهست يف نفسها:



" أان وكونون ال نستطيع أن نتجاوز  
كل ما حصل ، ولو كان حيبين 

 حقيقة ، فهو 
 

ابملقابل يكرهين ، فكيف هلذا احلب  
ان يتغّلب على الكراهية؟ رمبا كان  

 من األفضل أن  
 



 أعود اىل أنكلرتا ... 
عند ذكر العودة ، احست أالان 

ابهلزمية ، فكيف تقبل اهلزمية بعد أن  
 حتررت من الشك  

 
أتكدت من مشاعرها ؟ إذن عليها  و

أن حتارب من أجل إنتصار هذا  
 احلب ، وتزيل  



 
كل العقبات ، وتضيء طريق كونون  
، فيزول الضباب وتنقشع الغيوم ،  

 ويرى احلقيقة  
 

الدفينة يف اعماق قلبه ، يرى أنه  
حيب أالان ، نعم عليها ان حتارب من  

 أجل سعادهتما ، 



 
ناها  تلك السعادة اليت أصبحت تتم

 من أعماقها.
   

على األقل جيب أن حتاول ، وتقبل 
اهلزمية فقط عندما يظهر هلا ان  

 كونون غري قادر  
 



على نسيان املاضي ، ولكنه سيفعل 
، سيبدأ حياة جديدة ، فهو ال يزال  

 شااب ، ابلرغم  
 

من السنوات اليت أضافتها عليه 
اهلموم ، لقد كان مجيل الصورة يف 

 املاضي ، وميكن 
 



ان يعود كذلك عندما تزول عن  
وجهه إمارات الكآبة واحلزن  

 والكراهية ، لقد ضحك 
 

مرة ، وإبمكانه ان يفعل من جديد  
 إذا حاول أن يضحك اثنية.



بعد ذهاب ماكس بدقائق معدودة ،  
رن جرس اهلاتف ، وجاء صوت  

 كونون حنوان  
 

عذاب على غري ما كانت تتوقع ،  
خيربها أنه سيعود يف الليلة التالية ،  

 ردت أالان عليه 
 



بلطف اهنا سعيدة ألنه اهنى عمله 
 بسرعة.

" سعيدة ! هل أصبحت مؤدبة ام  
 دبلوماسية؟". 

" ال هذه وال تلك وأمنا اقول  
 احلقيقة".



مرت حلظات من الصمت واالان  
تنتظر ، ولكنها مسعت ضحكة 

 قبل ان يقول  سخرية
 

 هلا:
" جيب ان يكون العشاء جاهزا يف  

 متام الساعة الثامنة".
 " سوف افعل". 



واحست بشيء من القلق وهي  
تسمع مساعة اهلاتف توضع مكاهنا ، 

 وشعرت ان مثل  
 

هذه البداية ال ميكن ان تبشر أبمل  
، على أية حال فهي مل تكن تتوقع  

 جناحا مباشرا 
 



، فهي  هكذا ومن خالل اهلاتف 
تعرف أنه ليس من السهل وال هبذه 

 السرعة ميكن ان  
 

يعود زوجها اىل طبيعته األوىل ، فإن 
لديها الوقت .... ولديها األمل  

 ايضا.



إغتسلت أالان وإرتدت ثياهبا 
إستعدادا للعشاء الذي مل حين 

 ميعاده بعد ولكن ألمر ما  
 

ال تعرف له تفسريا ، سارت حنو 
الباب ،  غرفة نوم كونون ، دفعت

 ودخلت للمرة 
 



األوىل ، كانت الغرفة قليلة األاثث 
، بسيطة جدا ، خالية من كل 

 زخرف ، تنسدل  
 

على نوافذها ستائر داكنة اللون ،  
جالت أالان أبنظارها يف الغرفة  

 وهزت راسها  
 



متعجبة من هذه القسوة اليت يعامل  
هبا كونون نفسه ، انه هو الذي  

 حيكم على نفسه 
 

ابلتعاسة الدائمة ، وال حياول 
ولوحماولة بسيطة أن خيرج من أحزانه  

 ، حىت يف غرفته 
 



اخلاصة اليت أيوي اليها لرياتح ،  
ترى الكآبة تغمرها ، واملرارة تنطق  

 هبا جدراهنا.. 
كان كتاب ملقى هناك على الطاولة  
، وصورة من املمكن ان تكون قد  

 سقطت منه ،  
 



واثر الفضول يف نفسها ، تقدمت  
وإلتقطتها ، وشهقت وعلى شفتيها  

 كلمة واحدة: 
 " الصيب...". 

إنه أبن كونون ، طفل مجيل جذاب 
، بشعر أسود متموج ، وعينني 

 رماديتني المعتني ،  
 



السن املبكرة يشبه أابه حىت يف هذه 
، أخذت تنظر اىل الصورة ولكنها 

 إستدارت 
 

فجأة عند مساعها خطوات اثبتة 
هادئة خارج الباب ، متتمت أالان  

 بفزع:



" أنت ! لقد عدت مبكرا ، مل أكن 
 أتوقع قدومك االن".

 " ماذا تفعلني؟".
سأهلا وعيناه تستقران على الكتاب 

الذي كان ال يزال يف إحدى يديها ، 
 لت  مث حتو 

 



نظراته اىل الصورة اليت كانت  
 متسكها ابليد األخرى ، وأضاف:

 " ضعي هذه من يدك". 
 " أان آسفة كونون...". 

تكلمت بصوت منخفض ، وهي 
تضع الصورة على الطاولة  

 وأضافت:
 مل أكن اقصد...". 



 قاطعها غاضبا:
 " ماذا تفعلني هنا؟".

" ال شيء ، دخلت فقط ، فوجدت 
طاولة ،  الصورة ملقاة على ال

 وحسبت اهنا رمبا 
 



سقطت من الكتاب ، فاردت  
إعادهتا ، كونون ، ال يوجد سبب  

 يثري غضبك". 
ولكنه إقرتب منها وأمسك بذراعها  

بقسوة ، صرخت ، وملا شّدد  
 الضغط ، مل تستطع  

 
 أن حتبس دموعها. 



عندما رأى الدموع يف عينيها ختلى  
عن ذراعها ، وتراجع عنها قليال اىل  

 الوراء ، بعد  
 

 أن أخذ الصورة من يدها ، مث قال:
 " أهنا صورة ولدي". 

كان صوته حيمل كل معاين الرقة  
 واحلنان ، مث اضاف:



" انت تعرفني انه كان يل إبن ،  
 أليس كذلك؟".

أحنت راسها ابإلجياب ، وعندئذ  
ان يعرف كيف علمت بذلك ،   أراد

 وملا مل تكن تريد  
 



ان تقحم كاتينا يف املوضوع ، اخربته  
أهنا عرفت األمر من الذين يسكنون  

 القصر. 
أحىن رأسه وهو حيس بدوار نسي  

معه أن يلومها على ذهاهبا اىل  
 القصر يف غيابه ، مع 

 



انه منعها من ذلك ، ولكنه متاسك 
 وقال: 

ية الطفل ،  " نعم إهنم يعرفوون حكا
 ولكنين ال اعلم من أين هلم ذلك ".

 " كان طفال جذااب حمبواب ". 
تكلمت أالان بلطف ، وأتثر عميق  

يشوب نربات صوهتا ، من اجل  
 كونون الذي بدا  



 
أمامها رجال عجوزا ، رجال يتمىن أن 

 ينهي حياته لو يستطيع.
أمسك كونون الصورة وحّدق فيها 

ومن  هنيهة مث وضعها يف الكتاب ، 
 غري ان يضيف 

 
 اية كلمة اخرى ، ذهب اىل احلمام.



بقيت االان فرتة واقفة هناك ، هتزها 
العواطف ، قلبها خيفق بشدة من  

 جنبيها، ويف  
 

عينيها ترتقرق الدموع ، وملا مسعت 
صوت املاء يف احلمام ، إستدارت 

 وذهبت اىل  
 



 غرفتها.
كان من سوء حظها أهنا مل خترج من  

غرفته قبل جميئه ، ولكن على اية  
 حال يكفي أنه  

 
 علم مبعرفتها قصة ابنه. 



خيم على العشاء جو من الكآبة  
والصمت املطبق ، ولكن بعد  

 اإلنتهاء منه ، اخذ 
 

يتكلم كعادته ونربات السخرية تبدو  
 يف صوته: 



" ماذا كنت تفعلني يف غيايب؟ ال 
كنت تتمنني أال أعود هبذه شك  

 السرعة".
اجابت االان بلطف وهي تنظر يف 

 عينيه: 
" لقد أخربتك على اهلاتف انين  

كنت سعيدة ، ألنك أمتمت 
 اعمالك بسرعة ، وكنت  



 
 اعين كل كلمة قلتها". 
 قطب حاجبيه ، وقال: 

 " هل تتوقعني ان أصدقك؟". 
أمام عدم تصديقه ، سكتت قليال ،  

ت جيلسان على كاان يف ذلك الوق
 الشرفة ، يطل  

 



عليهما البدر بوجهه الفضي ، يلقي  
على عتمة الليل وشاحا وضاء بني  

 نسائم املساء  
 

الدافئة العليلة ، احململة أبريج  
الزهور ، ليلة هتز العواطف الكامنة  

 ، يطمئن اليها  
 



احملبون ، وينسون فيها مجيع متاعب 
احلياة ، تلفتت أالان حوهلا ، وسألت 

 لطف وعلى ب
 

 شفتيها إبتسامة عذبة:
" هل من الصعب عليك أن 

 تصدقين؟". 



كان اسلوهبا يتناسب مع قرارها  
اجلديد ، حتاول أن تقود زوجها يف  

 طريق أقل وعورة 
 

من تلك املسالك الشائكة اليت  
يسري فيها منذ مدة طويلة ، ولكنها  

 مل تر يف عينيه 
 



إستجابة ، ومن املمكن أنه مل  
ة رقة يف صوهتا أيضا ، يالحظ اي

 ولكنه بعد صمت قصري 
 

 ، قال: 
" من الصعب جدا أن أصدق، كما 
أنين ال أجد سببا جيعلين افعل ، أان  

 سألتك سؤاال 



 
 فاجيبيين عليه". 

" كنت أقرا كالعادة ، كما انين زرت  
 جوليا ودونيس يف القصر". 

 " امل أقل لك أال تعودي لزايرهتما؟". 
" لقد قامت بيين وبني جوليا رابطة  

صداقة ، اان سعيدة هبا ، وأنين  
 آسفة اي كونون ،  



 
 فأان ال أريد أن أقطع هذه الصلة".
 " انت تفعلني فقط ما آمرك به".

تريثت قليال لتحبس الغضب الذي  
 اثر يف داخلها ، مث قالت بلطف: 

 " ما هو سبب عدم ميلك اليهما؟".



ظت أالان  حول نظراته عنها ، والح
ان مالمح وجهه غدت تبدو أقل  

 قسوة ، مث 
 

 اجاب:
" إن أسبايب ال ختصك ، كل ما 

خيصك هو أن تليب رغبايت فحسب 
 ، أراك خمتلفة هذه 



 
الليلة ، هل حدث شيء جديد يف 

 غيايب؟". 
 " أجل كونون...". 

تسلل اإلمحرار اىل خديها ، وعيناها 
يشع فيهما بريق عجيب ، وعلى  

 خت شفتيها إسرت 
 



إبتسامة ساحرة ، وخرجت  
الكلمات أبكثر ما تكون الرقة  

 وأعمق ما يكون احلنان 
 

 عندما قالت: 
" كل ما يف األمر ، كونون ، أنين  

 إكتشفت أنين أحبك!". 



هل تراها تسرعت بنقل مشاعرها  
اليه؟ وأن الوقت مل حين بعد؟ ما كان  

 عليها أن  
 

تطلعه على ما جييش يف صدرها ، 
 ذلك بقوهلا : ولذا تداركت

 " مل حيدث أي شيء يذكر ".



" لقد كذبت اي أالان ، لقد حدث 
 الشيء الكثري ولكن ..". 

كانت أالان تفكر بزايرة ماكس ،  
 ومتنت أال يعرف عنها شيئا". 

أخذ كونون ينظر اليها ، تطل من  
عينيه نظرات عريبة مل تعرف أالان هلا  

 تفسريا. 



وتساءلت ترى ماذا كان وقع 
كلمات احلب على نفسه؟ فهو مل  

 يقل شيئا ومل يبد على 
 

 وجهه أي أتثر... ولكنه اخريا قال:
" هل أفهم من ذلك ، أنك إقتنعت 

أخريا أبن احلياة افضل لو انك  
 خضعت  



 
 لسلطيت؟".

فر اللون من وجه أالان ، وإرجتفت  
 شفتاها ، اهذا كل ما عنده ليقول؟ 

 
 ايّل ، وصدقين مرة واحدة"." إضغ 

 وملا مل جيب وقفت وهي تقول:
 " إذن سنتحدث يف صباح الغد".



لكنها توقفت ، فقد رات زوجها  
يهز رأسه ، وقد تبدلت مالمح 

 وجهه واحست أنه  
 

يريدها أن تتكلم ، وان يصغي اليها  
 ، فقالت: 

" اتعين انك تريدين أن تكلم 
 اآلن؟". 



،  " بدأت افكر أنه إذا تكلمنا
فهناك الشيء الكثري ليقوله احدان 

 لآلخر ، اليس 
 

 كذلك؟". 
وكانت املعجزة ، اخريا يريدها ان  
تتكلم ، وجيب ان يسمعها ، جيب 

 عليها قبل كل 



 
شيء أن تربر له زواجها املشؤوم 
ذاك ، وسبب قبوهلا به ، ولكنها  

 بدل ذلك أخذت  
 

تسمعه احاديث اهلوى الكامنة يف  
الرقيقة العذبة ،  أعماقها ، كلماهتا
 إنقطعت فجأة ، 



 
وصرخة رعب حلت حملها ، فقد 
إصطدمت وحبركة غري مقصودة  

 بشمعدان كانت  
 

 تقف جبانبه وسقط على األرض. 



حلق اللهيب ابطراف ثوهبا الطويل ، 
ومع أن كونون قفز حنوها حلمايتها  

 غال اهنا كانت 
 

أسرع منه ونزلت الدرج راكضة  
 تبتعد عن الشمعدان .

 تبعها كونون ، وهو يصيح: 



" االان... حبيبيت ! ال تركضي يف 
 اهلواء".

حبيبيت ، اي هللا ، لقد مسعته ينطق 
ت  ابلكلمة اليت تنتظرها ، فإلتفت

 بسرعة حنوه ، 
 



ولكنها يف تلك احلركة داست على 
طرف ثوهبا فتعثرت وإصطدم رأسها 

 أبحد 
 

األعمدة الرخامية ، رات النجوم  
عالية يف السماء ، وكان هذا آخر  

 ما رأت ، حىت  
 



إستفاقت لرتى جوليا تقف اىل  
جانبها ، فسألت والدهشة يف 

 صوهتا: 
 " اين اان؟".

 االن؟". " يف القصر ، كيف تشعرين
رفعت االان يدها اىل راسها املصاب  
 وتذكرت كل ما حدث هلا وقالت :

 " ملاذا اان ها اي جوليا؟". 



" زوجك هنا ، وسيخربك بكل  
 شيء". 

" كونون ، هل هو أيضا هنا ؟ ما 
 الذي حدث؟". 

ولكن جوليا ذهبت ، والباب أغلق، 
وكونون إقرتب من الفراش شاحب 

 اللون ، 
 



منها رائحة    مسود الثياب تفوح
 احلريق.

نظرت أالان اليه ، وإلتقت عيناها  
بعينيه ، فرأت كونون الذي تعرفه  

 منذ تسع سنوات  
 

 خلت. 
 " أالان عزيزيت ، اي حبيبيت....". 



كان متعبا ، ال يريد أكثر من أن  
يكون قريبا منها ، جلس على حافة 

 السرير ، وتناول 
 

برفق يديها بني يديه، وعانقها حبنان  
. 
 كونون ، ملاذا حنن هنا؟".   "

 " لقد شّب حلريق يف البيت !". 



 " إحرتق البيت؟ كيف؟". 
فاخربها ما حدث إبختصار ساعة  
كانت فاقدة الوعي وهو مشغول  

 إبسعافها ، عن 
 

هليب الشموع اليت سقطت مع 
الشمعدان ، إمتد واشعل النار يف  

 مقدمة البناء. 



سكت حلظة حيّدق فيها بشوق ، مث 
 أضاف:

ولكنين مل أنتبه للنار اليت تلتهم  " 
املكان ويرتفع هليبها يف العالء ، فقد 

 كنت مشغوال  
 



بك ، خائفا عليك ، ولوال أن 
دونيس وزوجته كاان راجعني من زايرة 

 احد اصدقائهما  
 

، ورااي اللهيب يرتفع من بني  
األشجار ، وجاءا على الفور ،  

 ألصبحت الفيلال مجيعها 
 



، كان من   رمادا ، ومن يدري
املمكن أيضا أن يذهب كالان طعمة 

 للنار".
ونظر اليها بعينني يشع فيهما بريق  

 احلب وهو يتابع: 
" املهم انت اي أالان ، كيف أنت 

اآلن ؟ لقد كنت طيلة مدة إغمائك  
 هتذين". 



 " كنت أتكلم ؟ عن أي شيء؟". 
تطلعت اليه واحلب ميأل عينيها ،  
فإبتسم هلا وقد إختفت من وجهه  

 يع التجاعيد اليت  مج
 

 حفرهتا آالم السنني املاضية ، وقال: 
" عن كل شيء ، عن زواجك الذي  

 أجربت عليه". 



" آه لو انك تركت يل فرصة الكالم 
من قبل لوفرت علينا كثريا من  

 املتاعب". 
 " ابهلل ، كم عانيت اي أالان". 

نظر كونون اىل وجهها الذي إصطبغ  
ر  حبمرة اخلجل ، وإقرتب منها أكث

 ورفع يدها  
 



 اىل شفتيه ، مث أضاف: 
أالان ، ملاذا مل حتدثيين عن زايرة 

 ماكس؟". 
" أمل تقل انين حّدثتك عن كل شيء 

 ، واان مغمى علّي؟".
وضحكا معا ضحكة فرح مليئة 

 ابلسعادة ، مث قال:



" وقد عرفت ايضا احلديث الذي  
دار بينك وبني كاتينا ، وانك عرفت  

 منها سر  
 

 مأسايت ، حكاية ولدي....". 
وعند ذكر ولده ، مرت على وجهه  
سحابة امل وتوقف هنيهة عن الكالم  

 ، مث اتبع:



" أريد أن أخربك شيئا ال زلت 
جتهلينه ، أالان ، فدونيس كان 

 صديقا للطبيب الذي 
 

ولدي يف حاالت مرضه  كان يعاجل 
؟، وعرف منه ان ابين كان سيعيش 

 عليال طول 
 



عمره لو بقي على قيد احلياة ، فهو 
كان يعاين من مرض يف دماغه منذ 

 الوالدة". 
 " هل أنت متاكد من ذلك؟".

   
" نعم ، لكن الشيء الغريب ، انين  
كنت أشعر يف البدء ان هناك علة  

 ما يف الطفل منذ 



 
ين مل أستطع حتديد ما الوالدة ، ولكن

هيتها ، ولذا تغاضيت عن األمر  
 ويبدو ان  

 
دونيس كان يعرف ذلك طيلة  

الوقت ، ومل خيربين سوى ليلة أمس  
 ، ألن زوجته رجته 



 
أن يفعل من أجل سعادتنا أان 

 وأنت".
وتذكرت االان عند هذا القول ، يوم  

اخفت جوليا عنها احلديث الذي  
 دار بينها وبني  

 



عرت حينذاك أن دونيس  زوجها وش
منعها من الكالم ، لقد عادت  

 جوليا اليها عندئذ 
 

وهي يف غاية اإلضطراب ، ولكنها مل  
تبح أبية كلمة، وها هي االن تطلب 

 من زوجها  
 



 ان خيرب كونون.
وملا مل تقل أالان شيئا ، تنفس عميقا  

 ، مث قال: 
" لقد كنت غبيا ، محّلتك األحزان  
كما فعلت ، وقسوت عليك كما 

 قسوت على 
 



نفسي ، ساحميين ، قويل انك  
 ستساحمينين". 

إقرتب منها فعانقها برقة فيها كل  
 معاين احلب ، مث قالت: 

" لقد ساحمتك اي كونون ، إنين  
 احبك". 

قالت تلك الكلمات بكل بساطة  
 وطيبة ، واضافت:



وله عندما سقطت  " هذا ما كنت اق
 تلك الشموع".

" اجل ، وقد قلت واعدت كل هذا  
 عندما كنت هتذين". 

" آه اي عزيزي ! هل تعرف أن  
 ماكس إكتشف خدعتك؟. 



" حقيقة كانت خدعة ، ولكن كان  
علي ان أفعل ذلك لتكوين زوجيت ،  

 مع انين كنت 
 

أكرهك ألنك رفضت الزواج مين  
ولكن كرهي ذاك كان أقل بكثري من  

 لك". حيب



إقرتبت االان أكثر فأكثر ، والقت  
براسها اجملروح على صدره ،  

 ومتتمت هامسة: 
 " اما االن فاحلب فقط". 
 وكانت موافقته املفضلة: 

" إنه احلب واحلب وحده ، اآلن  
 وإىل األبد". 
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