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 " اان احب رواايتك ! " 

 " وابطال قصصك رائعون ! 



" اكنت فكرة جيدة جدا ان تضعي رواايتك مضن  

يتطلب ذكل منك أأحبااث كثرية  أأطار اترخيي ! الا  

 ؟ 

اكنت برايان سان لكري جتلس يف وسط مكتبه يف  

اكن جضيج    0دالاس تقدم أأهداء أ خر رواية لها  

قراهئا املعجبني يزجعها قليال , مع ان جناحاهتا  

املتتالية علمهتا منذ مدة طويةل كيف تتخطى جخلها  

 0وخوفها الطبيعي  

ن حولها ,  منذ ساعتني طويلتني والناس يزتامحو 

يرهقوهنا ابلأس ئةل , وابملدحي , ويعطوهنا نسخا  

واكنت برايان تتقبل مالحظاهتم بطيبة    0لتوقيعها  

قلب , وجتيب عىل اس ئلهتم مبحبة واهامتم ,  



وتبتسم رمغ تعهبا ومللها , وامجليع سعيدون ابلرثثرة,  

 0ولو للحظات مع اكتبهتم املفضةل  

دحام خف  عند الظهر, بدا لها أأخريا ا ن الاز 

لقد كتبت    0فتهندت ومدت يدها المين   0قليال

اهداءات كثرية حىت أأصبحت تشعر بأأمل  

ىل الشارع من خالل    000بأأصابعها  أألقت نظرة ا 

اي    0زجاج النافذة , والحظت أأهنا متطر بغزارة  

لهيي متمتت بصمت  مل تكن قد محلت معها    00ا 

من املؤكد أأهنا س تصاب ابلبلل حىت    0000مظلهتا  

ىل الس يارة اليت اس تأأجرهتا    عظاهما  قبل أأن تصل ا 

! أأمل يكن من الأفضل أأن تس تعمل    0هذا الصباح 



الس يارة مع سائقها اليت خصصهتا لها دار النرش  

 0؟ 

قبال    3اكنت قد رحلت من   أأسابيع للتأأكد من اال 

لقد ملت املطارات والفنادق    0عىل كتاهبا الأخري  

  بدأأت تشعر   0وس يارات اللميوزين واجملامالت 

وهكذا قررت أأن    0حباجة للمتتع بقليل من احلرية  

تذهب بوسائلها اخلاصة اىل سان انتونيو حيث  

 0ينتظرها موعد هام غدا 

اكنت برايان قد نشأأت يف ريف بنسلفانيا , ومع  

وعندما علمت أأن    0ذكل أأجعبت كثريا بتكساس  

  0هذه الوالية س تكون أ خر مرحةل يف سفرها  

منذ مدة    0نتونيو  ارصت عىل اذلهاب ا ىل سان ا 



طويةل اكنت حتمل بأأن جتعل أأحداث ا حدى قصصها  

تدور يف هذا اال طار الساحر بروح الهيبة  

اكنت املدينة القدميه رومنطيقية! والأمجل    0والوقار 

من ذكل أأهنا تضم بني جدراهنا مؤسسة تكسان  

الثقافية, اليت تقدم لربايان لك الواثئق  

 000الرضورية 

ة وصول معجبة متحمسة  قطع حبل أأفاكرها جفأأ 

 0جدا 

 " هل أأنت حقا برايان سان لكري ؟ 

 0" أأجابهتا برايان مبتسمة بلطف 00" نعم  

اكنت صورها متلأ جدران املكتبة ومع ذكل مل تكن  

هذه املرة الأوىل اليت يطرحون علهيا هذا السؤال  



اكن الناس مندهشني عندما اكتشفوا أأن اكتبهتم    0

 00ة  املفضةل ال تزال شابة وفاتن

" غري معقول! قالت حمدثهتا مبزيد من امحلاس "  

!    0أأحب كثريا ماتكتبينه! أأبطال رواايتك رائعون  

أ ال تنفعلني وأأنت تقرأأيهنا من    000ومشاهد احلب 

 جديد؟ 

" اجابهتا برايان بصدق حماوةل احملافظة  00" احياان  

 0عىل أأبتسامهتا 

" كنت متأأكدة من ذكل ! وكيف ال ؟ يوجد فهيا  

 000 من الانفعاالت والأحاسيس الكثري 

انزجعت برايان كثريا من الكم حمدثهتا امحلايس  

 0حفاولت أأن تغري موضوع احلديث 



 00" أأتريدين أأن اوقع عىل  

هناء الكهما   0لكهنا للأسف مل تمتكن من ا 

" أأتعلمني أأنك تش هبني خشصياتك الأانث ؟  

وأأشارت بأأصبعها ا ىل اخمللوقة    00وخاصة هذه 

 0غالف أ خر رواية لها املرسومة عىل  

" هذا مثري حقا! أأحلت حمدثهتا : " نفس الوجه  

متاما الفم الرقيق ,العيون اخلرضاء , الشعر الأشقر,  

000 " 

ودون أأن هتمت النزعاج برايان الظاهر , بدأأت تقرأأ  

بصوت مرتفع امللخص املوجود عىل أ خر صفحة  

 00من الكتاب 



الشمس    00" الأرض لكها اكنت تبدو مش تعةل 

الرمال اكنت حترتق, وديسموند  00تلمع يف السامء  

  00يضم حبرارة بني ذراعيه جسد دايان العاري  

" حتركت  000وكأنت لشدة سعادهتا تتأأوه بضعف 

ذا اتبعت حمدثهتا    00برايان عىل مقعدها بتوتر  ا 

هنا ستبدأأ ابلرصاخ, ك  ام  قرأأءة النص هبذه اللهجة , فا 

وأأن لك املوجودين يف املكتبة التفتوا حنوها  

 0يراقبوهنا  

" يبدو هذا مثريا حقا ! أأتسمحني يل بأأن توقعي  

يل عىل نسخة مهنا ؟ رست برايان هبذا الطلب  

ومتالكت نفسها ليك ال تكتب لها اىل ابن كتبت  

 عبارهتا املعتادة " مع لك مشاركيت الوجدانية" 



ابتعدت بسعادة    0عد أأن ارهقهتا الأمرأأة ابلشكر  ب

  0أأس ندت برايان ظهرها جيدا وتهندت    0كبرية 

ابلطبع أأن يكون املرء اكتب قصص عاطفية انحجا  

 أأمر متعب أأحياان ! 

  0جفأأة شعرت بأأهنا مراقبة , فأأدارت رأأسها برسعة 

عىل بعد خطوات مهنا, يقف رجل س بق لها أأن  

لهي  ا كأن منظرها يسليه  الحظته عدة مرات وينظر ا 

ابلتأأكيد مل يكن قد فأأته ما جرى بني الاكتبة    0

 0وبني تكل الأمرأأة املبالغة حبامسها 

اكن أأنيقا ببدلته امجليةل , وشعره الأسود وجاذبية  

مل يكن مجيال حقا, بلك ما تعنيه هذه    0مالحمه  



ال أأنه ميكل حسر مدهشا    0اللكمة  وتنبعث منة    0ا 

 000قوة غريبة  

نثنت زوااي عيونه بتجاعيد دقيقة,  وعندما   ابتسم ا 

 0اكن بلك بساطة رجال ال يقاوم 

أأقرتب من الطاوةل, وتناول كتااب تصفحه حبراكت  

 0أ لية 

" ال تقل يل أأنك أأنت أأيضا مغرم بقصص احلب؟  

قالت هل بلهجة مضحكة كام لكمهتا معجبهتا  

 0السابقة 

فضحك الرجل, وأأحست برايان ابالرتعاش , اي  

لهيي, هذا  رجل ميكل جاذبية جتعل الصخري    ا 

 ! 0ينفعل  



  0وانتظرت أأن يتلكم ببعض القلق والاضطراب 

وقد ال خيرج من مفه سوى صوت يش به نعيق  

الغراب او يش به أأزيز أ ةل مزجعة , اكنت تعمل أأن  

بعض الأشخاص يفقدون لك حسرمه عندما  

 00يفتحون مفهم 

"  000" وأأان أأيضا أأمتن أأن توقعي يل عىل نسخة 

 0أأخريا   أأجاهبا 

ماكن أأكرب مطربني الكرة الأرضية أأن يغريوا   اب 

همنهتم ! اكن صوته معيق وعذاب , ارق من اخململ ,  

 0عذاب مطعام ابللهجة التاكسانية  

 0تناولت الفتاة نسخة من كتاهبا بيد مرجتفه  

 0" ما هو امسك ؟" سأألته ويه تتناول قلمها 



 00" رايدر كنرتل  

أ خر لشخص  رائع! من املس تحيل ختيل امس  

 000مثل 

خفاء اضطراهبا , وكتبتت عبارهتا املعتادة   حاولت ا 

مث انولته الكتاب ويه تبحث عن    0ووقعت حتهتا  

 0يشء ذيك تقوهل هل  

ولكن للأسف فقدت حيويهتا فكرها جفأأة ,  

واللكامت اليت ترتدد يف حنجرهتا جمنونة جدا" أأنت  

أأتسمح يل    0الشخص الأكرث حسرا رأأيته يف حيايت  

 قبيكل؟ بت 



ذا لفضت هذه اللكامت فأأما انه س هيرب   ابلطبع ا 

والك    0س يأأخذ بالكهما جداي   00راكضا, او  

 0الاحامتلني خسيفني حمرجني 

  0متمت وهو يقرأأ عنوان الكتاب    00" زهرة الرمال 

وتأأمل صورة البطةل املوجودة عىل الغالف, مث  

 0تأأمل برايان طويال  

هنا حقا تش هبك" أأضاف مبتسام   0" ا 

 0برايان بأأن خدهيا يش تعالن    أأحست 

"أأجابته متلعمثة " لقد اس تلهم الرسام  000" ابلفعل 

من مالمح وهجيي يف رمس الصورة " وسكتت ومل  

واكن    0تضف بأأن البايق اكن من اخليال الفنان  



ال   رايدر كنرتل لطيفا فمل يعلق أأكرث عىل املوضوع ا 

 00أأن الربيق اذلي ملع يف عيونه اكن اكفيا  

أأعتقد أأنين سأأسهر هذه الليةل عىل    00" حس نا 

 قراءة روايتك هذه لكها" 

 " أأمتن أأن تعجبك" 

 " أأان متأأكد من ذكل" 

وليك تامتكل نفسها أأخذت    0وساد مصت ثقيل بيهنام 

 0برايان توقع أ خر نسخات أأماهما عىل الطاوةل  

 " لقد حصلت عىل عدة جناحات" 

 " نعم هذه الرواية جنحت بشلك ممزي" 

ر كذكل دامئا؟ سأألها بفضول  " أأمل يكن الأم 

 0فضحكت برايان مبرح 



" ال ن بىل! ولكن اكن جيب أأن تراين منذ بعض  

  0الوقت , مل أأكن قادره عىل التخلص من كتيب  

 0حىت ولو وزعهتا جماان 

 00" ال أأس تطيع تصديق ذكل 

هنا احلقيقة مل أأكن أأمكل دمع الفريق اذلي حييط   " ا 

اكن جيب عيل أأن أأقوم بنفيس ابدلعاية    0يب ال ن  

  0لروااييت وتنظمي عددا من احتفاالت التواقيع 

ىل املكتبات اكن الناس   وعندما كنت أأصل ا 

ينظرون ا يل وكأنين وقعت جفأأة من الكوكب مارس  

ع من  كنت أأشعر بأأنين نو   0واعرتف أأنين أأحياان   0

 !   0اخمللوقات الغري أأرضيه ضاعت وسط الصحراء  



" أ مل خيطر ببال أأحد أأن ينقذ هذه اخمللوقات  

 املاريس ية؟ 

 00" هذا ليس 

جابته لأنه أأحدى القارئات اقرتبت   مل تمتكن من ا 

مهنا وطلبت مهنا أأن توقع لها عىل نسخة من زهرة  

ابتعد رايدر كنرتل بيامن أأجابت برايان    0الرمال  

املعتاد عىل أأس ئةل حمدثهتا اجلديدة , وبعد  بلطفها  

قليل شكرهتا ومضت الرواية جيدا حتت أأبطها  

 0كأهنا حتمل كزنا وخرجت 

 0وضعت برايان قلمها يف حقيبة يدها وهنضت 

 0" هل انهتيت؟ سأألها رايدر وهو يقرتب مهنا 

 " 00" نعم  



 " هل تناولت غداءك ؟ 

اكنت تذكر    0أأحست الفتاة بتسارع دقات قلهبا  

ولكهنا مل    0أأهنا وضعت مثل هذا املشهد يف كتهبا  

ماذا اكنت تفعل بطالت قصصها    0تعيشه واقعيا  

يف مثل هذه احلاالت؟ كن يبتسمن بلك بساطة  

 0وجينب  

 " 00" ال  

 " أأتريدين مرافقيت ؟ 

اكنت    0اضطرت لامتكل نفسها يك ال تقفز من فرهحا 

ترغب ابلتعرف أأكرث عىل هذا الرجل! لو مل  

 0يدعوها لاكنت ماتت من اخليبة 



" حس نا ! أأجابته بعد تردد شلكي " ومبا أأنين  

غريبة عن دالاس سأأترك كل حرية اختيار  

 " 0املطعم 

املاكن اذلي افكر به قريب جدا من    00" عظمي 

ماكننا اذلهاب مش يا عىل الأقدام لنصل    0هنا  اب 

ليه   0ا 

يف اخلارج اكنت الأمطار قد توقفت, وظهرت  

هذا اليوم ينبؤ    0جخوةل بني الغيوم أأشعة الشمس  

 0فكرت برايان يف حامس طفويل    0بأأنفراجات  

لاكن املطعم اذلي اصطحهبا اليه يش به متاما ما  

  00هادئ شاعري ومحمي   0ختيلته عن ذوق رفيقها  

  0جلسا حول طاوةل صغرية وطلبا املقبالت  



واكنت عضالت برايان لكها متقلصة بعد اجللوس  

فتهندت    0وكتفاها يؤملاهنا    0تبة طويال يف تكل املك 

 0بعمق ويه تس ند ظهرها عىل الكريس 

 

و تأأملها  0أأنت متعبة؟ سأألها رايدر بلطف  

 0بنظرات معيقة وأأنفرجت شفتاه اببتسامة صغرية 

ليه ابتسامة 00" جدا    0" أأجابته وردت ا 

لأعالنية   " هل مىض وقت طويل يف محلتك ا 

 هذه؟ 

 000" منذ بداية الشهر 

ة أأقرتب اخلادم ووضع املقبالت  يف هذه اللحظ

 0فصمت الكهام قليال  0أأماهمام عىل الطاوةل 



" احقا أأنت تدعني برايان سان لكري , أأم أأن هذا  

 امس الشهرة؟ 

 000" انه امسي احلقيقي 

والتقت نظراهتام كأن الك مهنام حياول أأن خيرتق  

واكنت عيون رايدر كنرتل زرقاء    0فكر ال خر  

 0غامقة تشع ابجلاذبية 

 0" مهس رايدر حبنان 0أأان أأجده اسام مجيال جدا   " 

نه حياول اغرايئ أأان مدركة جدا   ارتعشت الفتاة " ا 

ولكن هذا ال خييفين بل عىل    0خلططه  

 000العكس 

 " أأي تعيشني , ابرايان ؟ 



ن الطريقة اليت يلفظ هبا امسي غريبة!   لهيي ا  اي ا 

كيف س تقاوم لك هذه الرقة والعذوبة يف صوته  

 ؟ 0

 0" يف بنسلفانيا , مدينة صغرية قرب بيتسربغ  

ذا بعيدا جدا عن مزنكل؟   " اوه أأنت ا 

أأبدا مل يس بق لها    00هذه اللحظة اكنت رائعة, حمل 

 00أأن عرفت يف حياهتا شيئا مرباك كهذا 

 0" ايوجد احد ينتظرك هناك؟ سأألها رايدر هبدؤ  

" هرة فقط !اجابته ضاحكة " ولكين لست  

ند اخيت , البد اهنا سعيدة مع  تركهتا ع 00متأأكدة  

وقد تكون نس يتين    0اوالد اخيت الثالثة الأشقياء  

 000متاما  



 0رشب رايدر جرعة من كأسه وهو يتأأمل رفيقته  

من املؤكد انه يوجد هناك خشص أ خر    0" ال  

 مك معرك برايان ؟ أأثنا وعرشون عاما ؟   0غريها  

واكرر كل , هذه الهرة  00" بل س بعة وعرشون  

 0حيدة اليت تنتظرين هناك  يه الو 

" هل رجال بنسلفانيا مكفويف النظر ام اهنم  

 أأغبياء ؟ 

" ال هذا وال ذاك " اجابته ببعض الأنزعاج " انين  

 000اان من ال هيمت هبم كثريا  

 " حقا ؟" 

 " وملاذا انت مندهش هكذا ؟ 



" حس نا , كنت اختيل انك بكتابتك قصص  

 000احلب متلكني بعض اخلربة  

ان رفيقها ملس    0ايان بتوتر عىل مقعدها  حتركت بر 

 0نقطة حساسة جدا  

" اجيب ابلرضورة ان يكون كتاب الرواايت  

البوليس ية اما جمرمني او جواسيس ؟ سأألته  

 0بسخرية  

 " احتاولني ان تقويل يل بأأنك بيضاء اكلثلج ؟ 

 0فاخفضت نظرها , وامحر خداها  

 0000" ال , ولكن  

 000" هذا افضل ! انت طمأأنتين  



وبدأأت    0وخالل حلظات طويةل , ظال صامتني  

برايان تتساءل اذا اكنت قد ارتكبت خطأأ بقبولها  

قد ال يكون رايدر خمتلفا عن    0دعوته عىل الغداء  

 00الرجال ال خرين  

 0جفأأة امسك رايدر كنرتل بيدها  

" هل انت غاضبة مين ؟ سأألها هبمس " اذا  

 0اكنت لكاميت ازجعتك فأأان اعتذر  

حىت    0لأمل من جديد يدفء قلب برايان  عاد ا 

ولو اكن هذا الرجل حيمك بطريقة خاطئة عىل  

كتاب الرواايت العاطفية , فعىل الأقل يبدو ذكيا  

 0ورقيقا دلرجة الأعتذار فهزت كتفهيا  

 000" هذا ليس خطريا  



كثريا لو    " هذا افضل ! لأين كنت ساتأأسف 

 00افسدت هذه اللحظات الذليذة  

اقرتب مهنام مدير املطعم , واخذ طلباهتام وبعد  

نصيحته , اختار الأثنان حلم البقر املشوي مع  

 0سلطة اخلضار  

" منذ مىت وانت تكتبني برايان ؟ سأألها رايدر بعد  

 0ان اصبحا وحدهام من جديد  

كنت يف  " منذ مدة طويةل " اجابته مبرح " عندما  

العارشة من معري , كتبت شعرا نرشته احدى  

 0اجملالت  

 " ومىت اصبحت اكتبة ممهتنة حقيقية ؟ 



" منذ س بعة اعوام , بعد ان نرشت كتايب الأول  

0 

 00" كنت صغرية جدا  

 0" وال ازال ! " اجابته ممازحة  

فابتسم رايدر حبنان غريب , مث اتبع بعد مصت  

 0قصري  

ات رواايتك ؟ هل  " كيف تعرثين عىل خشصي 

 تس توحيهنم من بني الناس احمليطني بك ؟ 

 000" احياان  

" وكيف يترصفون ؟ اختيل ان صورمه ال تكون  

 000دامئا مغرية 



اكن رايدر    0فكرت برايان قليال قبل ان جتيبه  

يبدو همامت حقا مبا تفعل , وفضوهل واهامتمه أأثر فهيا  

ون  قد يكون يفكر هو ايضا ابلكتابة , وقد يك   0

 0حباجة لبعض النصاحئ  

واكنت برايان منذ ان بدأأت تعرف النجاح , حتاول  

 0مساعدة لك احصاب املواهب اجلديدة 

حس نا , عندما نرغب بهتزئة خشص , حناول ان  

نغري الأمس , الشلك اخلاريج ,    0جنعل سيئا  

وأأحياان اجلنس , وحنتفظ فقط خبصائصه اخللقية  

 0املمزية هل  

 ت هذه الطريقة ؟ " هل س بق ان اتبع 



مثال , يف رواية زهرة الرمال ,  00" نعم  

اس توحيت خشصية البطل الرئييس من خشصية  

  0الرئيس اجلديد للرشكة اليت يعمل هبا وادلي  

 اكن هذا الرجل يركض خلف التنانري والس يقان " 

مث هزت كتفهيا واضافت ابحتقار " لقد حاول  

طبعا حنن  اغرايئ , ومل يرتدد يف التحرش بوادليت !  

اكن غبيا    0مل خنرب وادلي بشئ يك ال نثري الفضاحئ  

دلرجة انه فقد وظيفته بعد أأشهر قليةل ومع ذكل ,  

صورت هذا    0يف رواييت    0قررت الأنتقام منه  

الرجل عىل انه صاحب حانة مشهور جدا ومعرف  

 00بأأنه من حثاةل الأنسانية  

 000" لكن انتقامك مل يكن ينقصه 



 اندرا ما اهمت هبذا النوع من  " شكرا , مع انين 

تصفية احلساابت , افضل ان اعيش يف عامل خيالية  

 0صاف  

" واان ؟ سأألها جفأأة بأأبتسامة خفيفة " هل  

 سأأعرف نفيس ذات يوم من احدى رواايتك ؟ 

 0فتأأملته وملعت عيوهنا مبكر  

ماكنك ان تكون بطل  مناس بأ « .   "ملا ال؟ اب 

ورأأ رشيرأ . هذا  " هبذه احلاةل , أأفضل أأن العب د 

اثرة ".   أأكرث ا 

" انت حمق " ، فالاكتب ميل احيانأ  من  

 الشخصيات الطيبة !" 

ذأ ، اتفقنا؟ سأأكون امرأأ غري رشيف ؟".   " ا 



 " اتفقنا!" 

وحضاك معأأ وفكرت برايان ابنقباض صغري يف قلهبا  

هنا مل يس بق لها أأن احست هبذا القرب مع أأحد   اب 

تلكام سوى    ما من قبل وحىت ال ن « مل يكوان قد 

 0عهنا وعن نشاطاهتا الأدبية 

 

 

 

اقرتب خادم ووضع اماهمام الطبق اذلي طلباه ،  

 حلم العجل املشوي وطبقني من سلطة اخلضار. 



ثنان  ابختيارهام لهذا الطعام ، «ابنتظار    ورسا اال 

وصول احللوى، تلفتت برايان حولها، هذا املاكن  

 يعجهبا كثريأ . . 

 »انت صامتة ، جفأأة . . . " قال لها رايدر 

 »اان امتتع بلحظات الهدوء هذه ". 

 "هل اجضرتك بأأس ئليت ؟ 

»ال, ابدأ ! اان سعيدة فقط لأن ~جوليت اوشكت  

 عىل 

 هنايهتا" . 

 الاس أ خر مرحةل فهيا؟« "هل س تكون د 

 .   0"اهنم ابنتظاري يف سان انطونيو 

 فانتفض رايدر وتأأملها بنظرات غريبة 



 " هناك اان اسكن " مهس وأأمسك يدها 

"أأوه , حقأ ؟" سأألته متلعمثة واخذ قلهبا يدق  

 برسعة "و. . . هل انت مزتوج ؟ 

 «حاولت من خالل سؤالها ان ال تظهر فضولها. 

 " اان مطلق " . 

احست برايان جفأأة بكره لتكل اال مرأأة اليت شاركت  

حياة رايدر كنرتل فرتة من الزمن . اي الهيي« ماذا  

حيصل يل؟ اان اعرف هذا الرجل منذ ساعات  

 0قليةل فقط 

" أأأأنت هنا من اجل العمل ؟ سأألته ويه حتاول  

خفاء ارتباكها.   ا 



´ "نعم تقريبأأ« سأأعود بعد يومني أأو ثالثة عىل  

كث حلظة ، وأأضاف بصوت عذب  الأكرث" مث م

 "ماذا س تفعلني بعد ظهر هذا اليوم ؟« . 

 "سأأاتبع توقيع كتايب" . 

 " اين ؟ 

 ""يف مركز جتاري يف طرف املدينة « 

»هبذه احلاةل « امسحي يل أأن اوصكل « ال تقلقي  

 سأأعيدك بعد ذكل ا ىل فندقك ، اين تزنلني ؟ 

 ". "يف الشرياتون . 

ذا اتفقنا؟<>   "" رائع ! ا 



م . . . اجابته بصوت منخفض وخشيت أأن  »نع 

يفهم جواهبا بطريقة خاطئة . ولكن ماذا هيم ؟  

 ال ن ، امنيهتا الوحيدة أ ن ال ترتك رايدر. 

لشدة انفعاالهتام، مل يهنيا طبق احللوى، وهنضا  

ليخرجا وعندما وضع رايدر يده حول كتفهيا  

لريشدها حنو الباب . ارتبكت برايان كثريأ  وخافت  

. هذه اليد النامعة ادلافئة أأكرث احراقأ  من  أأن تتعرث

 أأية شعةل . . . 

لهيي ماذا   يف الشارع ، احست جفأ ة ابذلهول »اي ا 

حيصل يل؟ أأان ال اعرف نفيس. . ." فكرت بقلق  

فهيي مل تكن معتادة عىل اللحاق بأأول رجل تتعرف  



عليه « ماذا تعرف يه عن هذا الرجل ؟ ال  

 بقوة كبرية . . تعرف شيئأ  ابس تثناء أأنه جيذهبا  

"أأوه ، توقفي عن طرح الأس ئةل .ا" أأنبت برايان  

نفسها بصمت ، "ملرة واحدة يف حياتك « أأال  

ميكنك ان تكوين أأكرث بساطة ليب نداء رغبتك ،  

 اس تغيل هذه اللحظات دون أأن تفكري ابلغد. . .  

لها ابب س يارته دخلهتا بدون    عندما فتح رايدر 

 أأي تردد" 

فلتذهب اخملاوف واحلذر ا ىل اجلحمي ! اليوم ! يه  

ترغب بأأن تكون جمنونة ، بأأن تعيش ! يف رواايهتا  

يه ختلق دامئأ  فتيات متحررات « ال يبالني  



ابلتقاليد . فلامذا ال تفعل مثلهن « ملاذا ال تسمح  

 لنفسها مبغامرة يدق لها قلهبا بعنف ؟ . 

<انت مس تعدة ؟" سأألها رايدر قبل أأن يدير.  

 حمرك س يارته 

 <نعم " اجابته مبرح . 

ظل رايدر ا ىل جانهبا طوال جلسة التوقيعات .  

يراقب ابهامتم كبري القارئات اللوايت جنئ لهتنئة  

اكتبهتم املفضةل ويمتع ابهامتم أأكرب لأجوبة برايان عىل  

 أأس ئلهتن . 

احبة املكتبة  يف هناية فرتة بعد الظهر، شكرت ص 

 الاكتبة الشابة حبرارة كبرية . 



"مىت تعتقدين أأنك س تنرشين روايتك القادمة ؟«  

سأألهتا صاحبة املكتبة مسعت أأهنا س تصدر يف هناية  

 شهر حزيران « أأليس كذكل ؟ . 

"ابلفعل أأنه التارخي احملدد اصبحت عىل وشك  

الأنهتاء مهنا . . ." " هذا أأفضل ! سأأقول ذكل  

ن س يكونون سعداء ، دليك الكثري  لزابئين اذلي 

 من املعجبني يف مدينتنا أ نسة سان لكري! " 

اكنت صاحبة املكتبة تنظر كثريأ  بطرف عيهنا اىل  

رايدر اذلي ابتعد وفضل أأن ينتظر برايان أأمام  

الباب . يبدو اهنا اكنت تتساءل من هو هذا  

الرجل الفاتن « واي دور يلعب يف حياة اكتبة  

 ة هذه الرواايت العاطفي



مل ترغب برايان بتعريفهام عىل بعض « مفدت يدها  

حنو حمدثهتا مث ودعهتا وانضمت ا ىل رايدر يف  

اخلارج . وعندما وصال ا ىل الس يارة « جلست  

برايان أأس ندت رأأسها اىل اخللف وامغضت عيوهنا  

بتسام ادلامئ والظهور بشلك الئق مع عرشات   . اال 

 شاقأ   الناس وملدة ساعات طويةل اكن هذا معال 

"أأال يزال دليك عدد كبري من هذه  0ابلنس بة لها 

 الأعامل ؟« 

 سأألها" 

 رايدر بلطف . 



»ابلنس بة دلالاس ، اكنت هذه الأخرية حلسن  

احلظ . ولكن يف سان انطونيو س تكون ابنتظاري  

 جولتان للتوقيعات " . 

»انت متعبة جدأ  . عندما تهنيي جولتك اتفكرين  

ضلني العودة ا ىل  مبنح نفسك فرتة من الراحة أأم تف

نغامس برواايتك اجلديدة ؟" .   مزنكل لال 

التفتت برايان حنوه «« وعيوهنا نصف مقفةل ،  

 »تأأملته ويه تفكر. 

"أأنوي البقاء قليل  للراحة يف سان انطونيو. . . «>  

 . 

مل يبد رايدر أأي تعليق ولكن الربيق الساخر اذلي  

ا  يف عيونه اكن غريبأ . مباذا يفكر؟ ايعتقد اهن 0ملع  



قررت البقاء يف سان انطونيو أأايمأ  قليةل فقط لأنه  

 يقمي يف هذه املدينة ؟ . 

"" جيب أ ن اقوم ببعض الأحباث " حددت الكهما  

 برسعة 

" فارتسمت ابتسامة عىل شفيت رايدر "اخلبيث !  

" فكرت برايان بغضب "أأالنين اكتبة قصص  

مرأأة مغامرة أأحبث عن املشاعر   عاطفية يعتربين ا 

 اغذي هبا وحيي.( أأهو رجل كغريه من  القوية ليك 

 . 0الرجال اذلين التقيت هبم يف حيايت؟ 

"أأيه أأحباث من أأجل كتابك القادم ؟" سأألها  

 رايدر أأخريا ." 



اكن صوته عذبأأ دلرجة أأن غضب برايان  

برسعة . قد تكون أأخطأأت ىف تفسري نواايه  0تبدد 

 . عىل لك حال قلام هيمها 

ا دون طرح أأس ئةل  ذكل . أأمل تقرر أأن تتبع غريزهت 

 ال امهية لها؟ 

 "نعم . . . «" 

 "ما هو موضوع الكتاب ؟« ." 

 0"" للحقيقة حىت ال ن اان نفيس ال اعمل  

 <الاتريدين أأخباري؟« 

 سأألها ضاحاك اختافني أأن أأرسق فكرتك ؟" 



"" ال ابلتأأكيد! من الصعب عيل أ ن اتلكم عن  

حباجة  رواية قبل أأن أأضع لها تصمامي حمددا ". اان  

 أأوال لبعض ادلرس والتوثيق . . . " . 

 "" ادلرس والتوثيق ؟" سأألها مندهشأأ 

طار   "طبعأ ! هل نسيت أ ن روااييت تدور اب 

اترخيي؟ أأان ال اخرتع شيئأ  تصور! بعد أأن اختار  

س تعالم عن طريقة حياة الناس  العرص، احتاج لال 

عاداهتم وأأطعمهتم وأأفاكرمه وأأهواهئم . . .  

ابختصار، أ حاول ان اتصور لك العنارص اليت  

 تؤلف وجودمه « . 

 "وبعد ذكل ، تبدأأين ابلكتابة "." 

 "متامأ " 



 "مك تس تغرقني يف كتابة الرواية ؟« 

 "احيانأ  س نة اكمةل "" 

ض  "حقأ ؟>« سأألها بدهشة أأكرب "يقال بأأن بع 

 الكتاب يهنون كتابأ  يف اسابيع قليةل « 

ذا كنت   عندئذ. عادت برايان لطبيعهتا احلذرة "ا 

 0تريد لصداقتنا أأن تس متر، فارجوك أأن ال متزح 

بيين وبني الأخرين ! أأان لست متاجرة ابلأدب  

لكنين أأحاول ان امنح قرايئ بعض الفرح . وهذا  

يتطلب طاقة كبرية وساعات طويةل اقضهيا أأمام  

 ايق البيضاء" . حضك رايدر اور 



"" حس نأ ، اي هل من حامس فين.ا أأعدك بأأن ال  

اقارنك ابدأ  مع أأي اكن . . . " مث تأأملها مبرح  

 وأأضاف ؟ 

"عىل لك حال ، أأان اشك بأأن هذا ممكن . من  

احملمتل ان ال يكون هناك خشص أ خر يش هبك عىل  

 هذا الكوكب « 

 "شكرأ . . . ابلتأأكيد ال يوجد« 

ل انك تنقصك الثقة ابلنفس ."  "ال ميكن القو 

 اجاهبا ممازحأ " 

"" اان لست واثقة جدأأ من نفيس كام يظهر"  

 اعرتفت مبتسمة 



"بلك بساطة هجل الناس حول همنة الرومنس  

" فأأمسك يدها من    0تشعرين احياان ابلغضب 

جديد وقبل أأطراف أأصابعها حبنان دون أأن يرفع  

 0نظره عن الطريق  

 " اعذريين . . . . 

مل جتبه , واكنت مرتبكة جدأ  دلرجة عدم  وعندما  

 متكهنا من النطق ، فأأضاف بصوته العذب الهادىء 

 »هل انت مس تعجةل عىل العودة ا ىل فندقك ؟"  

 

"ال. . . " اجابته متلعمثة ويه حتاول ان تامتكل  

 دقات قلهبا. . 



ذا، اان اقرتح عليك أأن نقوم بزنهة صغرية يف   " ا 

يل ، ليس بعيدأأ عن  الس يارة ، فأأان اعرف ماكان مج 

 0هنا 

هذه فكرة جيدة !« اجابته بعد أأن  0"يبدو يل أأن  

 مجعت 

 بعض قوهتا فلمعت عيون رايدر من جديد. . . 

خالل الطريق اسرتخت برايان وقد هدهدها هدير  

احملرك وشعرت بأأهنا تطري عىل غمية تس بح يف  

 الفضاء ا ىل جانب رجل صامت وحنون . 

رجة أأهنا مل  اكنت تشعر بأأهنا بأأفضل حال ودل 

تتحرك عندما أأوقف رايدر الس يارة مل تكن ترغب  

 بقطع حسر هذه اللحظات . . . 



 "استيقظي، أأيهتا الأمرية النامئة . . . 

 ءمهس رايدر "لقد وصلنا. . . ". 

وداعب خدها بلطف « وعندما فتحت عينهيا،  

لهيا نظرات معيقة   الحظت أأنه اقرتب مهنا وينظر ا 

 "أأين حنن ؟"." 

 "" وهل هذا همم ؟« سأألها مبتسمأأ 

 "ال. . . " اجابته بصدق 

مل جيهبا رايدر، واكتفى بتأأمل وجه رفيقته امجليل  

وعيوهنا الرائعة ولوهنا الاخرض املشع وجبيهنا  

املرتفع ، وانفها الصغري املس تقمي ، وشفاهها  

 املرسومة برقة ابلغة 



وعندما احنن حنوها« احست برايان ابن قلهبا  

عن النبض اكنت تنتظر هذه اللحظة    سيتوقف 

منذ أأول الهنار وختطى ذكل لك أأحالهما واكرثها  

جنونأأ، مل يس بق لقبةل أأن جعلهتا تهنار هبذا الشلك  

. وهذا وكأن جسد رايدر وجسدها قد خلقا  

 الواحد من أأجل ال خر 

عندما ابتعد عهنا اكنت عيونه تلمع بربيق معيق "  

جفأأة اضاء وهجه    هل انفعل أأيضأأ بشلك اتم مثلها؟ 

 من جديد 

" عندما افكر انين اصطحبك اىل هنا يك  

 00تسرتيخ قليال  



امتنت هل برايان لأنه تلكم مبرح وبدد الارتباك  

 0اذلي يسود بيهنام  

" واذا قلت كل انين اشعر ابلأسرتخاء ؟ اجابته  

 0بدالل  

 00" اان ال اصدقك  

فداعبت شعره    0تأأثرت برايان ابندفاع اليقاوم  

 0سود حبنان  الأ 

 0" اعرتفت بصوت مرجتف  00" انت حمق رايدر  

 0فامسك يدها ورفعها اىل شفتيه  

" اهكذا يفعل ابطال رواايتك ؟ مهس وهو يقبل  

 0بشفتيه احلارتني راحة يدها  



امل تكن تريد  00اجابته وتهندت " ولكن  00" نعم  

 0ان تلعب دور الرشير ؟ أأضافت ممازحة  

اببتسامتة الصغرية الساخرة "  " ابلفعل " اجاهبا  

ومع ذكل ال خيلو الأرشار اذلين من نوعي من  

مثال , رمغ سوداوية روهحم , الا  000الأحاسيس  

 ميكهنم ان يرغبوا ابلبطةل بصدق ؟ 

فتأأملته بدهشة واحست بأأن الكم رايدر هل معن  

أ خر , وكأنه يريد ارغاهما بلهجة املزاح ان تفهم شيئا  

000 

" أأضاف حبدة مفاجئة " انت  " انت رومنس ية  

الجتهلني اذا انه هناك عدة انواع من الأبطال ,  



مالئكة وش ياطني , واحياان من الصعب جدا  

 000المتيزي بيهنم  

 مل جتبه برايان واكتفت بأأن هزت رأأسها موافقة  

حس نأأ. " قال لها مبتسمأ  " ما رأ يك لو خنرج من  

الس يارة ؟ انظري خلف هذه الأجشار يقع    0هذه  

فندق قدمي ورائع . أأنه أأحد الأمكنة الس ياحية يف  

دالاس ، اان متأأكد أأنه س يعجبك , هل انت  

 جائعة ؟«>. 

" ابدأ " اجابته ويه تزنل من الس يارة »ال تقل يل  

 أأنك تفكر ابلطعام بعد الغداء اذلي تناولناه !«. 

 "" ولكن بىل! اان مل يكمتل منوي بعد تصوري!.«. 

 ته ممازحة . "ومك معرك اي صغريي؟« سأأل 



"اان يف السابعة والثالثني . هل أأبدو مس نا ؟.  

للحقيقة ، اكن يربكها بأأس ئلته وبتغري جلهته الرسيع  

 املفاىجء. 

 "حس نا ابلنس بة ملاذا؟«." 

 "يك الاحق فتاة مثكل . . ."." 

اس تحسنت برايان هذه اللعبة فارادت ان ترد هل  

 املزاح . 

عندما  "" لك يشء يتوقف عىل ما تفعل هبا  

 متسكها !«. 

 "أأش ياء مرعبة طبعأ « اجاهبا مبكر. 

 

 



 

فقهقهت ضاحكة وتبعته يف املمر املؤدي اىل بناء  

كبري رائع يف هندس ته . يف ادلاخل اكن يسود جو  

لطيف اجعب برايان فورأ . اكنت تعبد املايض  

والرتاث . وديكور الصاةل الكبرية مل يكن قد  

، السقف  احدث فيه أأي تغيري منذ القرن املايض 

املرتفع اذلي تتدىل منه ثرايت خضمة , اللوحات  

 القدمية احلية اليت تزين اجلدران . 

" هل اجعبك هذا املاكن ؟« سأألها رايدر وهو  

 يقودها اىل طاوةل مغطاة برششف انصع البياض . 

 0" انه رائع " اجابته اببتسامة مرشقة  

 0قدم لها كرس يا , وجلس قبالهتا  



الفندق رائعة " قال لها جفأأة    " يبدو ان غرف هذا 

" ال ميكنك ان تغادري تكساس دون ان تنايم  

 "  00فيه ولو لليةل واحدة عىل الأقل  

 

 لتحميل مزيد من الرواايت احلرصية 

 زوروا موقع مكتبة رواية 

www.riwaya.ga 
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قف بني ضلوعها« مباذا جتيب  اكد قلب برايان يتو 

 بطالت 

رواايهتا يف هكذا حاةل ؟ اهنا عادة تصورهن  

 رسيعات 

ذأأ غري قادرة عىل اجياد   البدهية « فلامذا يه ا 

 ا حدى هذه 



الأجوبة اليت تزيد عنارص التشويق ؟ حلسن احلظ  

 مل تتأأخر 

معان فكرها كثريا.   يف ا 

بقليل من السخرية "جيب أأن    "طبعأأ" اتبع رايدر 

 حتجزي 

 هنا قبل أأسابيع مقدمأأ. . . « 

 "نعم « اتصور ذكل . . . وهنأأت نفسها لمتكهنا من 

النطق بصوت طبيعي رمغ الانفعاالت املتناقضة  

 اليت 

اثرة ، ارتياح , خيبة   جتيش يف صدرها ا 

.. 



ذا اكن   مل تكن تفهم جيدا أأي لعبة يلعهبا رايدر. ا 

 يرغب 

معها ملاذا ال يظهر نواايه بشلك    بقضاء الليةل 

 مبارش؟ واذا 

مل يكن هذا حاهل ، فلامذا هذه التلميحات الغري  

 رضورية ؟ 

همام اكن الأمر فهيي ال تنوي القيام ابملبادرة ! طبعأ   

 ، يه 

قررت ان تتخىل عن احلذر العادي ولكن ال جيب  

 علهيا

 ان تتخىل عن لك طبيعهتا املتحفظة !. . 

 ذ الصباح ، مل جتد فرصة لرتتيب فكرت جفأأة أ هنا من



لهيي ، ال بد أأن شلكي اصبح خميفا !   زينهتا . اي ا 

 وكأهنا 

اكنت جتلس عىل راسها هنضت برسعة ،  

 واس تأأذنت رفيقها 

 دلقائق قليةل اجتهت برسعة حنو امحلامات . اكنت 

ترغب ايضأ  ابالبتعاد عن رايدر قليل  ليك تنظم  

 افاكرها 

 بعيدأأ عن.. تأأئري جاذبيته . 

نه قد طلب   ىل الطاوةل وجدت ا  عندما عادت ا 

 الطعام 

وعىل الطاوةل طبقني من اللحم والأرز والبطاطا  

 والفوصوليا 



 اخلرضاء . 

"هذا الطبق يكفي ال ش باع تنني !. « قالت  

 بدهشة ويه 

 تتأأمل طبقها "ال ميكنين ابدأ  أأن ابتلعه لكه ! " . 

 »ابلتأأكيد نعم ! " اجأ هبا هبدوء . 

ابلأمر أأنه اكن عىل حق . . . فاللحم  الغريب  

 واخلضار 

اكن شهيا دلرجة أأن برايان اهنت طبقها . بيامن رايدر  

 اكن 

 يأألك ويرشب بشهية غريبة . 

وعندما غادرا املطعم واجتها حنو الس يارة . تهندت  

 برايان 



.»الأفضل ان ال يلكمين أ حد عن الطعام خالل  

 أأس بوع 

 اكمل !«. 

 قادرأ  عىل ابتالع يشء" »برصاحة اان ايضأأ مل اعد  

اجاهبا وهو ميسك كتفهيا هبدوء« وأأضاف . »جيب  

 أأن نتبع 

 نظام محية صارم ولكن هذا ليس همام! اكن الطعام 

 ذليذأ  وانفجرا ضاحكني كطفلني صغريين . . . 

اكن الوقت متأأخرأأ عندما وصال ا ىل فندق  

 الشرياتون 

حيث تزنل برايان. وبدل أأن يتوقف رايدر أ مام  

 الفندق ليزنل 



رفيقته ، دخل فورأ  موقف الس يارات اخلاص  

 بزنالء الفندق . 

ارتعشت الفتاة واحست ابدلوار وكأن الأرض  

 بدأأت 

تدور برسعة حول حمورها. هذا الهنار مل يكن  

 يش به أأي 

يوم من أأايم حياهتا اهنا بعيدة جدا عن مزنلها«  

 وبرفقة 

ل ابلاكد تعرفه . . . وبدأأت تتساءل اذا مل تكن  رج 

 قد 

ارتكبت خطأأ جس ميأأ بقبول دعوته لها عىل العشاء.  

 . . 



توقف رايدر، ونزل وفتح لها الباب . خفرجت  

 بدورها 

مع أأن ساقهيا اكنتا ترجتفان . مل ميد يدأأ ملساعدهتا.  

 ظل 

لهيي، مك يبدو جفأأة ابردأ    واقفا يراقهبا جيدأأ« اي ا 

 وقاس يأ  

وف ظهر واحضأ  عىل وجه الفتاة ، لأن مالمح  اخل 

 رايدر 

 قست برسعة 

 "أألن تقديم يل كأسأ  أأخريأأ؟>« »سأألها بلطف . 

فتأأملته حلظة دون أأن جتيب )ن خشصية هذا  

 الرجل 



نه مير يف القسوة املطلقة ا ىل احلنان   قوية جدأ « ا 

 اذلي ال 

 حدود هل برسعة غريبة 

 "حس نأأ. . . " 

ووصال بصمت اىل الطابق  املصعد،  0اجتها حنو  

 اذلي 

توجد فيه غرفة برايان، واكنت الفتاة مشغوةل جدأأ  

 يف 

حماولهتا للس يطرة عىل توترها الشديد ومن  

 املدهش 

أ هنا جنحت يف فتح الباب بدون صعوبة . حىت أأن  

 يدها مل 



تكن ترجتف ويه تدخل املفتاح يف قفل الباب ،  

 متامأ  

اق يف  وك هنا معتادة عىل اس تقبال مئات العش 

 غرفهتا، 

فكرت بدهشة ويه تسخر من نفسها، مث س بقت  

 رفيقها 

ورمت حقيبة يدها وجاكيتهتا عىل الكنبة ،  

 واقرتبت من 

 الهاتف . 

 "ماذا تريد أأن ترشب ؟" سأألته ويه تطلب رق 

 الاس تعالمات . 

 »ويسيك، لومسحت . . . ". 



 أ ما ابلنس بة لها ~ طلبت القهوة . اكنت ترغب 

أأفاكرها. . . مث انضمت ا ىل  ابحلفاظ عىل وضوح  

 رايدر 

ثنان صامتني   اذلي جلس عىل الكنبة . ظل اال 

 حلظات 

طويةل ، واحست برايان ابخلوف من جديد. ماذا  

 حيمل 

لها؟ لقد حضاك معأ  طوال الهنار. . . ملاذا هذا  

 اخلوف 

 املفاىج،؟. 

"انت . . . انت تعيش منذ مدة طويةل يف سان  

 انطونيو؟" 



ادت بذكل أأن جتربرايدر عىل  وار   0سأألته متلعمثة 

 اخلروج 

 عن مصته 

 "نعم " . 

 "أأاكن هذا اختيارأأ؟" . 

 نعم ، سان انطونيو أأمجل مدينة يف تكساس " . 

 ومصت من جديد. يبدو أأن خطهتا مل ترس جيدأأ! 

 حفاولت أأن تفتح موضوعأ  أ خر!~ . 

 "وماذا تفعل انت ؟ اقصد ما يه همنتك ؟ . 

 هذا السؤال انتفض رايدر« وشعرت برايان أأن  

 ازجعه . . . لكنه متاكل نفسه برسعة واجاب برشود 

 "اان اهمت قليل  ابلعقارات . . . . 



هبذه اللحظة « دق الباب ، فارسعت الفتاة تفتحه  

 ويه 

تتساءل ، ملاذا ال تدعو اخلادم لرشب كأس  

 معهام؟ فهذا قد 

 يشجعهام عىل الالكم . 

بعد خروج اخلادم ، عادت برايان للجلوس ا ىل  

 جانب 

ىل السامء يك جيعل امخلر أأكرث   رفيقها ويه تتوسل ا 

 ميلأ 

للرثثرة . يبدو أأن اخلادم فكر بلك يشء« لقد وضع  

 عىل 



صينية فضية ك سني من الكريس تال ، وزجاجة  

 ويسيك ، 

بريق قهوة وفنجانني مع سكرية وطبق   وعاء ثلج وا 

 من 

 الكرميا 

0 

"اترغب بقليل من القهوة ؟ سأ لته برايان أأخريأأ  

 »يوجد ما 

ثنني "   يكفي ال 

"ال شكرأ «> اجاهبا وهو يسكب كأسأأ لنفسه  

 وانت 



اتريدين القليل من الويسيك؟ سأألها وهو يشري  

ىل   ا 

 الزجاجة . مث حضك جفأأة وكأنه يسخر من نفسه ، 

 فضحكت برايان . 

 اكان يبدوان خسيفني متامأأ، جيلسان عىل الكنبة 

 متقاربني ويتبادالن السخافات . . 

 اريد أأن ارشب الكحول " اجابته مبرح "شكرأ ، ال  

جلس رايدر جيدا ومد ذراعه عىل ظهر الكريس  

 ، هيا، 

 يبدو أأن السهرة مل تفسد متامأأ  

»اين تفكري أأن تقميي يف سان انطونيو؟" سأألها  

 مبودة . 



قاميت ، لقد   "أأنوي استئجار ماكن خاص يب أأثناء ا 

 مللت 

 الفنادق . . . « . 

 يض أأسابيع يف غرفة »نعم ، اان افهمك ، عندما من 

´كهذه ، فاخرة لكهنا غري خاصة ، نمتن أأن نتناول  

 س ندويشأ  

أأمام شاشة التليفزيون هبدوء أأو نمتىش مبشاية  

 خفيفة يف 

 الصالون الفوضوي . . . " . 

"ابلفعل!" اجابته اببتسامة مرشقة "مبا أأنين  

 سأأقيض فرتة 



يف سان انطونيو. فأأان افضل اجياد شقة    شهر تقريبأ  

 أأو مزنل 

 صغري. . . " . 

مث سكتت لترشب رشفة من قهوهتا قبل أأن تتابع  

 مبرح . 

»لقد اخربتين انك هتمت ابملقاوالت ؟ قد يكون  

ماكنك   اب 

 أأن . . . " . 

"اان ال اتعامل بتأأجري املنازل «> قاطعها بشلك  

 مفاىجء . 

 بدا عىل رايدر أأنه يرغب بأأن يعتذر عن ترصفه 



الغريب هذا، فأأضاف "ومع ذكل ، اعرف خشصأ   

ماكنه   اب 

مساعدتك يف أأي فندق س تزنلني يف سان  

 انطونيو، ابنتظار 

ليك . . . " .   ذكل ؟ سأأرسل ا 

 "لقد جحزت يل غرفة يف املاريوت " . 

"فكرة جيدة ! انه فندق قريب من الباس يوديل  

 ريو" . 

»سأأترك كل متعة اكتشافه اعلمي فقط أأنه من  

 أأفضل 

 اماكن سان انطونيو الس ياحية «> . 



»احتتفظ مدينتك بكنوز كثرية !« سأألته اببتسامة  

 مرشقة 

 »اان متأأكد انك س تحبيهنا كثريأ « . 

 " نعم ، بدون شك . . . " . 

اقرتب مهنا جفأأة وامسك  وكأن قوه كبريه تدفعه  

 كتفهيا 

 هبدوء وداعب شعرها بشفتيه . 

ذهنا . »وراحئته مثريه   "شعرك رائع . . . " مهس اب 

 . . . أأنه 

حديقه أأزهار ربيعيه « امغضت برايان عينهيا ،  

 وقلهبا يدق 

 برسعه 



"جدلك انمع . . . " أأضاف متهندأأ وهو يداعب  

 خدها 

0 

عندما احست  وببط ء وهدوء ، احنن حنوها ،  

 براين 

بأأنفاسه ادلافئه عىل شفتهيا . شعرت بأأن ادلم  

 يش تعل يف 

 عروقها واعرتهتا رعشة قوية. . . 

 مث مضها اليه وقبلها حبراره قويه ، ولشدة انفعالها ، 

 اقرتبت منه ايضا واس تجابت لقبلته حبرارة أأكرب 

ارجتفت يدا رايدر قليال وهو يفك أأزرار ثوهبا . .  

 . مل 



تقم بأأية حركه ملنعه . اكنت تنتظر،    تتحرك ومل 

 ترعش 

 وتس تعد لالستسالم . . . 

اكنت نظراته مليئة ابلرغبه وهو يتأأمل نصف  

 جسدها 

الأعىل العارى ، بيامن اكنت ساقاها رش يقتني  

 انمعتني حتت 

أأصابعه . . . وجفأأه ، وكأنه اراد ان يشكرها عىل  

 كوهنا مجيةل 

بض  جدأأ ، امسك يدها وقبل معصمها اذلي ين 

 برسعة . 



لشده تأأثرها جذبته حنوها من جديد وداعبت  

 شعره « 

لهيي مك يه متوترة ،   مث بدأأ يفك أأزرار مقيصه ، اي ا 

ن   ا 

اصابعها ال تطيعها ابدأأ . . . "ساعدين« توسلت  

ليه بصمت   ا 

 »وفر عىل هذا العذاب ، حبأأ ابلسامء . . . " . 

 وكأنه مسع توسلها ختلص من مقيصه برسعة ، مث 

ومدد" برايان عىل الكنبة ، وعندما عاد لضمها  تهند  

 من 

جديد ادركت أ هنا ضاعت . . . وقربت نفسها منه  

 من 



جديد واستسلمت متامأ  للمساته . مل يعد هناك  

 وجود أأي 

يشء لك العامل اكن قد اختفى أأمام رغبهتام« مل  

 يكوان 

يسمعان سوى خفقات قلبهيام وقد احتدت شفتاهام  

 يف 

 . .   قبةل ال هناية لها. 

ابلطبع « يه تعرف رايدر منذ ساعات قليةل فقط  

 . 

وجتهل لك يشء عنه غدأ  قد تندم كثريأ  لأهنا  

 وهبت 



نفسها هكذا لهذا اجملهول . اكنت دامئأ  تشعر بأأن  

 أأول 

عش يق لها س يكون الوحيد يف حياهتا. . . فهل  

 التقت أأخريأ  

ابلرجل املثايل اذلي اكنت حتمل به منذ س نوات  

 طويةل ، 

واذلي س متنحه قلهبا وروهحا؟ ايكون هورايدر؟  

 أأوه « لك 

 هذا ليس هل أأية امهية . . . 

نه ال يزال هناك وقت ذلكل " مهس   "توقفي طاملا ا 

صوت حاد من اعامق وعهيا "انتهبيي هذا الرجل  

 غريب 



 سيبكيك كثريأأ. . . ". 

لكهنا جتاهلت هذا الصوت « اميكن اتباع صوت  

 العقل 

والظمأأ« عندما حيرتق الروح  عندما يلهتمك اجلوع  

 واجلسد 

بنريان الرغبة ؟ ال، نمتن فقط ان يساعدان القدر  

 « ونستسمل 

 هنائيا. . . 

 ارجتفت اصابع الفتاة عىل ظهر رايدر العاري. . . 

جفأ ة احست بأ ن شيئأ  ال ميكن فهمه حيصل ،  

 توقف 



رايدر جفأأة ، مل يعد يقبلها توقف عن تلمس  

 جسدها 

 اكنه . خفت أأنفاسه وتسمر م 

لهيي ملاذا يدفعها   واخريأأ تركها وهنض برسعة أأوه اي ا 

بنفس اللحظة اليت تقدم هل نفسها فهيا بلك هذه  

 احلرارة ؟ 

 "رايدر . . . " اندته بصوت مرجتف 

عندما التفت حنوها ، احست وكأنه رضهبا بقوة  

 عىل 

قلهبا « فشدت قبضهتا عىل حافة الكنبة يك ال  

 ترصخ من 

ن نظراته   لهيا ال حتمتل . . . الأمل . ا   ا 



 فرتبت ثوهبا بيد مرجتفة ، وجلس يف زاوية الكنبة 

لهيا ،   اكلطفل مذعورا دون أأن يتوقف عن النظر ا 

 ارتدى 

رايدر مقيصه وجاكيتته برسعة ، مث مرر اصابعه يف  

 شعره 

 حبركة تدل عىل توتره . 

لهيا ابحتقار،   ملاذا يترصف هكذا؟ ملاذا ينظر ا 

 وكأهنا 

مع أأنه منذ حلظات اكن يضمها    فتاة . . . سوء؟ 

 حبنان بني 

 ذراعيه ؟ . 

 "رايدر . . . " . 



"كنت اعتقد أأنين قادر. . . ولكن ال ، هذا  

 مس تحيل « 

غدأ  صباحأ  عندما سأأحلق ذقين ، اريد ان امتكن  

 من النظر 

يف املرأ ة دون أأن اشعر ابلغثيان . . «> حبست  

 برايان 

هنا ال تفهم شيئأ  . . .   دموعها عام يتلكم ؟ ا 

"لقد علمت لك ما كنت ارغب مبعرفته أأضاف  

 رايدر 

ذا كنت خشصية روائية ، سأأكون   "لقد حذرتك ا 

 رشيرأأ . . . " 



مث سكت وتأأملها ودون ان يضيف أأية لكمة غادر  

 الغرفة 

 برسعة 

مل تتحرك برايان من ماكهنا، ظلت مزنوية عىل  

 الكنبة ، 

قلها، وتش نج جسدها. . . اكنت تشعر  وقد فرغ ع 

 بأأن 

لكامت رايدر ال تزال ترن يف الغرفة كأهنا طيور  

 سوداء 

 كبرية « غريبة وخطرية . . . 

شيئأأ فشيئأأ، أأخذت هتزها رجفات متتالية ، اكنت  

 عىل 



وشك الاهنيار العصيب« ترتدد بني الباكء  

 والضحك 

لهيي، مل تكن تتخيل أأن هناك   الهس تريي . اي ا 

 ذا عذاب هب 

الشلك . . . ملاذا أأذلها هبذه الفظاعة ؟ ملاذا  

 رايدر؟ 

واجتاهحا غضب شديد. من يعترب نفسه ؟ مل يكن  

 حيق 

 هل أأن يعاملها هكذا« وحيتقرها كام حتتقر يه نفسها 

الأن ! هزها شعور ال يقاوم فقفزت عىل قدمهيا  

 وارسعت 



حنو الباب ويه ترتب مالبسها قدر اال ماكن ، مل  

 تنجح يف 

قفال  أأزرار ثوهبا ومع ذكل مل يوقفها هذا التفصيل    ا 

 ادلقيق 

 ال ن ، الأانقة يه أ خر ما تفكر به ! 

فتحت الباب برسعة ورصخت بصوت يرجتف  

 من شدة 

 الغضب . 

»انت سافل ، رايدر كنرتل ! انت . . . انت . . .  

 " 

 واهجشت ابلباكء، أأن اذلي تش مته أأصبح لالسف 



نايئ يتجهان  بعيدأ . . . ال يوجد يف املمر سوى ث 

 ا ىل 

 غرفهتام« وقد.توقفا مذهولني . 

فدخلت ا ىل غرفهتا برسعة « واستندت خلف  

 الباب . لو 

عاشت مئة عام ، لن تنىس نظرات هاذين  

 الزوجني ! ال بد 

 أأهنام اعتقدا بأأهنا جمنونة .. 

 مث تأأملت نفسها ىف املرأ ة جيب أأن تعرتف بأأن 

غريبا، اكنت قدماها حافيتني    منظرها اكن مدهشأ  

 ومالبسها 



غري مرتبة وشعرها منفوش وخداها مبلالن ابدلموع  

 . 

 ايالهيى اهنا تبدو متسكعة حقيقية . . . 

" اوه « ملاذا يه مهنارة هكذا( عىل لك حال « ما  

 اصاهبا 

ال يغري وجه الكون « قد تكون هذه ااثرة تدل  

 عىل تبدل 

 املقاييس لكها. 

اللوايت يدفعن الرجال عند  فعادة النساء هن  

 حماولهتم 

غراهئن ، ال ن جاء دور الرجال ليلعبوا دور   ا 

 العفاف 



والطهارة ! برايان فتاة ابلغه ، راشدة ولن متوت بعد  

 ما 

 اصاهبا من ذل . . . 

 س تعيش طبعا ولكن هل ستمتكن من نس يان هذه 

الأهانه ؟ والأسوء هو هذا الانفعال الغري مفهوم .  

 . . 

در هكذا دامئأأ مع لك النساء اللواىت  ايترصف راي 

 يلتقي 

هبن ؟ اهذا نوع من الانتقام الغامض ضد اجلنس  

 اللطيف ؟ 

قد يكون هذا الرجل مريض نفىس خطري؟ وقد  

 يكون رشيفا 



جدا ومتعجرفا؟ اللكامت الغريبه اىل قالها قبل  

 خروجه 

 0تطرح افرتاضات كثرية  

 

 املفيد أأن أأوه ، فليذهب لك هذا للجحمي .من غري  

 تعذب نفسها هبذه الأس ئل مبا أأهنا وعىل لك حال 

ستبقى لالبد بدون أأجوبه ، لأن برايان اكنت  

 متأأكدة من 

شئ , التريد أأن تر رايدر كنرتل مرة اثنيه ابدأأ  

 سزتيل من 

وجودهأ́أ ولن تفكر به طبعا برشط ان يكون هذا  

 ممكنأأ عىل 



يه  الصعيد اال نساىن . . . أ ه ، ملاذا مل يكن خشص 

 روائية 

كام اقرتح بنفسه ؟ بأأية ذلة اكنت س تحمي ا مسه ا   

 مث اكنت 

لمتزق الورقه أألف قطعه وترمهيا ىف سل املهمالت  

 .ا 

 لالسف احلياة معقده أأكرث من ذكل بكثري. .  

-------------------------------------------------

------------------------------- 

 

هنا حباجة لكثري من الوقت يك   أأن هذا مؤمل جدأ ، ا 



قامهتا املقررة   تس تعيد ثقهتا بنفسها. أأما ابلنس بة ال 

 يف سان 

انطونيو فهيي ترغب ال ن ابلتخيل عهنا، ولكن  

 لالسف 

املدينة ليك ترشف  يه مضطرة لذلهاب ا ىل تكل  

 عىل 

 اال عالن والرتوجي لكتاهبا ولكن فامي بعد. . . 

لهيا طبيعهتا املقاومة ، ال لن تغري   جفأأة عادت ا 

 خططها! 

لن ترتاجع عن الطريق اذلي رمسته بسبب رجل  

 مثل رايدر 



كنرتل !. دلهيا أأحباث جيب القيام هبا وال جمال  

 للتخيل 

 عهنا! . 

يكون قد كذب  كام وأأنه ليس من املس تحيل أأن  

 علهيا

قد ال يكون يسكن يف سان انطونيو. وحىت لواكن  

 يعيش 

فهيا س تحاول برايان أأن تتجنب لقائه . املدينة كبرية  

 وقد ال 

 تسمح بلقاء عدوين دلودين . . . . 

 ابلتأأكيد هو يعرف يف أأي فندق يه تزنل ، ولكن 



ا حامتل حماولته البحث عهنا ضئيل جدأأ عىل لك  

 حال لن 

ويل ، بعد الندوة اليت س تبهثا الاذاعة  تبق فيه ط 

 والتليفزيون ، 

س تكون حرة . وستبحث عن شقة صغرية وتبدأأ  

 معلها. 

يف روايهتا القادمة ، س تجد وس يةل بشعة جتعل  

 من 

خاللها الشخصية اليت تريدها هزأأة كبرية . أأوه  

 س تجعل 

خشصية رشيرة غريبة ، لن تعطيه مالمح رايدر  

 طبعأ . . . 



دو البطل اخسف رجل هتزأأ منه  لكهنا س تجعل ع

 لك 

 الأرض ! وهكذا ستشعر .أأهنا انتقمت قليل . . . 

ابتسمت بسخرية ، وخلعت ثوهبا واجتهت حنو  

 امحلام 

هنا حباجة ماسة دلوش حار يزيل   خبطى رسيعة ، ا 

 عهنا 

تعب وذل اليوم الثاين لها يف تكساس . هذا البدل  

 اذلي 

 اكنت حتبه كثريأ  . . 

املسافة بني دالاس وسان انطونيو تدوم  اكنت  

 مخسة 



ساعات وبرايان اكنت متعبة ابلتأأكيد من القيادة «  

 ومع ذكل 

مل تفكر ابالنتقال بوس يةل أأخرى . القيادة وحدها  

 عىل 

طرقات تكساس ، مبارشة حنو اجلنوب ، يه  

 جتربة جيدة 

 ويه تسمح لها بعدم الانغامس يف أأفاكرها اليت 

 تعذهبا 

. 

ب أأن تتوقف يف ا حدى مزارع واكو،  مك اكنت حت 

 وأأن 



تقيض يوما يف اوسنت عامصة الوالية وتراتح يف  

 ريف 

سان ماركوس ونيو برونفلز! _للأسف ، ليس  

 دلهيا الوقت 

هنم ابنتظارها يف حمطة الاذاعة يف الساعة   ذلكل ا 

السابعة . قبل ذكل جيب أأن تضع حقائهبا يف  

 الفندق ، 

اول س ندويشا  وتأأخذ دوشأأ وتبدل مالبسها وتتن

 قبل بداية بث 

الربانمج . ومع ذكل اكنت قد غادرت مدينة  

 دالاس عند 

 الظهر تقريبأ  



اكنت قد قررت الانطالق ابكر من ذكل الوقت  

 بكثري، 

لكهنا مل تكن قد انمت ليلهتا جيدا مما اضطرها  

س تغراق   لال 

ن فتحت عينهيا   ابلنوم . وكأن هذا مل يكن اكفيا مفا ا 

 حىت 

فكرة خطرت ببالها . هذه ليست  اكن رايدر أأول  

 أأفضل 

 طريقة ملواهجة هنار جديد .ا 

من حسن حظها أأن تفاؤلها عاد شيئأأ فشيئأأ مع  

 مرور 

 الوقت ، وتركت برايان نفسها تمتتع مبناظر تكساس 



ن حهبا لهذه الوالية وساكهنا عاد يكرب   امجليةل . ا 

 من 

 جديد. . . 

اكنت تنتظر بفارغ الصرب أأن تمتكن من البدء  

 حباهثا بأأ 

ن تصممي   يك تعمق معرفهتا لتارخي تكساس . ا 

 روايهتا 

القادمة بدأأ يتحدد يف فكرها. وتفكر بأأن جتعل  

 أأحداهثا 

تدور ىف العرص اذلي اكن هذا البدل ال يزال حتت  

 الس يطرة 



املكس يكية ، قبل الاس تقالل بفرتة قليةل ، عندما  

 وصل أأوائل 

الس تصالح الأرايض اليت ال    الانفلوساكسونني 

 تزال 

ظهار العالقات   بكر. س يكون من املثري جدأ  ا 

 وتضارب 

طار عاطفي   املصاحل بني اجملمتع املكس ييك والرواد اب 

   0ش يق  

 

 ****************** 
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 عندما وصلت ا ىل سان انطونيو« اجتهت فورأأ ا ىل 

الفندق . اكنت غرفهتا تطل عىل الباس يوديل ريو،  

 اذلي 



امتدح رايدر حسره كثريأأ ، مل تلق الفتاة حىت نظرة  

 واحدة 

 عىل الشارع املمتد عىل طول الهنر يف قلب املدينة 

 القدمية . من املؤسف حقا أأن ال تزور هذه املنطقة 

 الس ياحية ، وأأن ال تتزنه عىل ضفافه . . . 

ن هذا الباس يوديل   ريو يذكرها برايدر كنرتل .  ا 

 رايدر 

 اذلي قررت أأن تطرده من رأأسها . . . 

اكنت حمطة اال ذاعة تش به تكل احملطات اليت س بق  

 أأن 

زارهتا يف الأسابيع الأخرية . ممرات عديد، غرف  

 زجاجية 



حيث يضع فهيا لك غريب . حلسن حظ برايان  

 التقت 

مبذيع قادها حىت الاس تديو اذلي س يبث منه  

 برانجمها . اكن 

املذيع اخملتص هبذه الربامج قد س بقها ، وجلس  

 خلف 

طاوةل جمهزة مبذايعني ، وعندما دخلت برايان «  

 هنض وشد 

 عىل يدها حبرارة . 

»برافو انت دقيقة مبواعيدك ! قال لها وهو ينظر  

لهيا   ا 

جعاب .   اب 



ابتسمت برايان ، يبدو ا ن لك مذيعي الراديو  

 خترجوا من 

طفاء « حيويني شلكهم جذاب ،  مدرسة واحدة ل

 وال 

يضيعون طاقاهتم . ينتظرون حىت يصبحوا عىل  

 الهواء 

مبارشة يك يتناقشوا مع ضيوفهم وتكون أ خر لكمة  

 هلم 

هنم مه من يريد اللعبة    0طاملا ا 

ن   جازون داييل يبدو منوذجا جيدأ  عهنم « ما ا 

 جلست 

 الفتاة قبالته حىت عاد لينغمس من جديد يف قراءة 



 ته . مالحظا 

هذا مل يكن يزجع برايان كثريأأ . أأهنا معتادة عىل هذا  

النوع من التكتيك ، وليك تكون مثرية اكنت  

 تشعر بأأهنا 

قادرة عىل مواهجة أأي مذيع همام اكن قويأ  . مرت  

 عرشة دقائق يف مصت اتم . بيامن اكن خمرج 

الربانمج ومساعدوه. هيمتون بأ خر التفاصيل . أأما  

 جازون 

ابع دراسة ملفاته . واخريأ  رفع رأأسه  داييل فاكن يت 

 . 

»جيد جدأ  . . . « اجابته برايان « واحست  

 برعشة خفيفة « 



لكهنا متالكت نفسها برسعة وفكرت مبتسمة بأأهنا  

 احرزت 

تقدمأأ ملحوظأ  يف الفرتة الأخرية ، يف املايض اكنت  

 مبجرد 

رؤيهتا للمذايع حتس ابالرتباك وتفقد لك جشاعهتا .  

 . . 

 >سامعته « واصغى جيدأ  لهناية الوقفة   رتب املذيع 

 اال عالنية 

 "ها حنن ، جاء دوران« مهس بصوت منخفض . 

 ارتفعت املوس يقى اخلاصة هبذا الربانمج مث قدم 

جازون داييل ضيفته بصوته اجلهري. بدأأ بذكر  

 ا مسها« 



 ومبلخص قصري عن همنهتا اعلن أأهنا حاليأ  يف سان 

ماكن  انطونيو لتقدم كتاهبا الأخري.   وذكر بأأنه اب 

 املس متعني 

أأن يتصلو هاتفيأ  لطرح الأس ئةل عىل الاكتبة  

 الرومنس ية خالل 

مدة نصف ساعة . مث أأشار ا ىل همندس الصوت  

 يك يضع 

 أأسطوانة غنائية . 

عندما بدأأت الأغنية عرب الهواء، اشعل جازون  

 س يجارة 

 "هل قرأأت حصيفة املساء؟" سأألها جفأأة . 

 بقليل من ادلهشة "ال. . . " اجابته  



 ارتسمت ابتسامة عىل وجه املذيع 

 "ملاذا؟ أأاكن جيب أأن افعل ؟" أأضافت برسعة 

"اعتقد أأن هذا اكن س هيمك " اجاهبا املذيع  

 اببتسامة 

ماكرة . مل يسمح لها الوقت ابالستيضاح أ كرث. لأهنام  

 عادا 

عىل الهواء برسعة . . . خالل نصف ساعة ،  

 اجابت برايان 

ن داييل . واكن قد س بق لها أأن  عىل أأس ئةل جازو 

 قامت بعدة 

مقابالت مشاهبه . دلرجة أأهنا اصبحت جتيب  

 برسعة ويه 



تكرر نفس الأش ياء. يبدو أأن الصحفني يفتقدون  

 للخيال 

 كثريأ  

 ولكن جفأأة ، تغريت لهجة وموضوع النقاش . حىت 

نه   ال ا  ال ن ، اكن جازون حياول أأن يكون لطيفا. ا 

 الأن بدأأ 

 . يكشف عن خمالبه  

 

 

»قويل يل . . . « هامجها اببتسامة ال تدل عىل  

 النية 



احلس نة »أأمل تالحظي أأنك ترتكني اتثريأأ مؤسفأأ  

 عىل قرائك ؟ 

أأان افكر بشلك خاص ابملراهقات اليت تقرا  

 رواايتك . الا 

تدفعيهنن بطريقة غري مبارشة طبعأأ . لالندفاع يف  

 جتارب 

 جنس ية خطرية ؟« . 

برايان تقع عن مقعدها . اي  لشدة مفاجئهتا« اكدت  

 الهيي 

هنا جديدة متامأأ! مل   ملاذا  يثري هذا االهتامات ؟ ا 

 يس بق ال ي 

 حصفي أأومذيع أأن طرح علهيا مثل هذا السؤال 



»اعتقد بأأن الناس ليسوا مطيعني كام تتخيل «  

 س يد داييل 

وأأغلهبم راشدون ومسؤولون عن ترصفاهتم مثيل  

 ومثكل 

 متامأأ . . . « . 

لبالغني مه اذلين يشرتون كتبك  "اتقصدين أأن ا 

 ؟" . 

 »طبعا . . . . 

 »وهلم أأنت تكتبني ؟" . 

متلملت برايان وقد بدأأت تفقد صربها . ال جيب  

 ابدا أأن 



يالحظ حمدهثا مدى توترها« والا س يوقعها يف  

 مأأزق حرج 

 »نعم . . . اجابته حبزم . 

»لكن كثريات من املراهقات يقرأأن كتبك ايضأ   

 اليس 

 كذكل ؟« . 

 امأأ« . " مت 

 " أأال يزجعك ذكل ؟« . 

 »ملاذا؟. 

 »لأنك تناقضني القمي الأخالقية «تتجاهلني تقاليد 

 جممتعنا مع ان هذا حساس يف المنوذج الأديب اذلي



تدافعني عنه قد تكون هذه ا حدى الأس باب اليت  

 تزيد من 

وجود عدد كبري من العازابت الصغريات احلوامل .  

 " . . 

ل يف جمرد تصفح  »كنت اهجل أأنه ابال ماكن امحل 

 رواية 

 حب !« اجابته بسخرية 

قطب جازون حاجبيه يبدو أأن ثقة برايان بنفسها  

 ال 

 يعجبه ابدا. 

"انت تعلمني جيدأأ ما اقصد قوهل اجاهبا جبفاف "  

 انت 



 تعطني املراهقات أأفاكرأأ. . . " 

ذا كنت تسمهيا هكذا، ليست   "هذه الافاكر ا 

 حباجة 

هنا مرتبطة  لأن تقرتح !« قاطعته برسعة   »ا 

 ابلطبيعة البرشية 

ىل انه من الافضل اكتشاف بعض ..   ابال ضافة ا 

احلقائق اال نسانية يف كتاب ، من اكتشافه بني  

 ذراعي شاب عدمي 

الأخالق ." مث اتبعت الكهما لتأأخذ نفسا معيقا،  

 وأأضافت 

 بلهجة حازمة "اان ال اجخل مما اكتبه ، س يد داييل . 

 جع عىل التخيل عن وروااييت ليست خمزية وال تش



 الأخالق . . " 

اصطنع املذيع سعال  حادأأ، وأأشار اىل همنديس  

 الصوت 

ليك يضع أأسطوانة جديدة . وساد جو من التوتر  

 عىل 

الاس تديو، بيامن حاولت برايان ان ترتب أأفاكرها.  

 ملاذا 

هبامجها جازون داييل هبذا الشلك ؟ ان طبيعته  

 جهومية ، 

. والتفسري الوحيد  لكن ال يشء يفرس أأسلوبه معها 

 اذلي طرأأ 



عىل رأأس برايان هو مقال يف جريدة املساء . هل  

 اعمتد يف 

 اهتاماته عىل مقال ما؟  

مل يسمح لها الوقت بسؤاهل ، لأن جازون داييل  

ىل الهواء مبارشة . وطلب من املس متعني أأن   عاد ا 

 يتدخلوا يف 

النقاش اذلي دار بينه وبني الاكتبة الرومنس ية ،  

 «كرر رق 

ن   الهاتف اذلي ميكهنم اال تصال من خالهل . وما ا 

اهنيى الكمه « حىت رن جرس الهاتف يف  

الاس تديو. خالل نصف الساعة التالية اجابت  

 برايان عىل أأس ئةل 



وانتقادات املس متعني واكن لك املتصلني موافقة  

 عىل 

نقطة واحدة ، ال يوجد أأي يشء معيب يف  

 رواايهتا ومن 

ولية اخطاء املراهقات  غري العادل أ ن نريم مسؤ 

 عىل عاتق 

 برايان. وبعض املس متعات املراهقات اتصلن وابدين. 

اعرتاضاهتن وأأعلن أأن جازون داييل عىل خطأأ« أأنه  

 ال 

يعرف الفتيات الشاابت جيدأ « ولهذا السبب  

 يعتقد أأهنن 

 قابالت للتأأثر بأأي يشء اكن . 



عندما ارتفعت املوس يقى معلنة هناية فرتة الربانمج  

 ، 

دت برايان وشعرت براحة كبرية . مث هنضت  تهن

 ومدت يدها 

جلازون لتثبت هل أأهنا تتحىل ابلروح الرايضية «أأهنا  

 ال 

تكن هل أأي حقد. مفد يده حنوها واكن يبدو اندمأ   

 لأنه فقد 

 برودة اعصابه أأثناء املناقشة . 

يف غرفة التسجيل الزجاجية « الحظت ان  

 التقنني 



يبتسمون لها. فأأدار جازون هلم ظهره ، فأأخذوا  

 يصفقون 

 حبامس ، وكأهنم يريدون أأن يفهموها بأأهنا رحبت 

 اجلوةل . . . 

خرجت برايان برسعة من حمطة اال ذاعة ،  

وارسعت لرشاء جريدة املساء قبل أأن تركب  

 س يارهتا. وجلست خلف 

املقود وتصفحت اجلريدة بتوتر شديد. اكن هناك  

ه الأوىل حتت عنوان " يوميات  مقال ىف الصفح 

 رايدر كنرتل . . .  

ذأأ هو حصفي   احست برايان جفأأه بقشعريرة ابرده . ا 

 ! اي 



الهيى ملاذا مل اشك بذكل ؟ لقد دلت عىل سذاجه  

 كبرية ! 

ولقد اخضعها الس تجواب حقيقى ، واجابت عىل  

 لك 

اس ئلته ، دون أأن تنتبه للفخ . كف أأمكهنا أأن  

 تكون غبيه 

 ادلرجه ؟ ولكن ماذا اخربته ؟ . لهذه  

 اخذت ترجتف من اخلوف ، وبدأأت تقرأأ . 

أ ه ، الأدب العاطفى ! من مل يقرا ولو ملرة واحده  

 ىف 

حياته قصه من هذا النوع ؟ ال أأحد اليس كذكل  

 ؟ 



الرومنس يه قميه كبريه ودامئه . . . القاموس يفرس  

 هذه اللكمة 

ابختصار. .  بأأهنا ، اال جنذاب لالحالم الرائعة . . .  

 . روح 

 الرومنس يه تمنو ىف اخليال اكرث مهنا ىف الواقع ومع 

ذكل . . . فلنسأأل أأطباء مدينتنا . أأهنم جييبون بأأن  

 احلب 

ابلنس به للمراهقات ينهتيى دامئا بشلك ىسء ،  

 احياان كثريه 

بوالده طفل غري مرغوب فيه . واحياان كثرية  

 وللأسف 



غري رضورى  ابال هجاض . مك من ادلموع والعذاب ال

 يضيع 

فتيات رومنس يات ! ولكن دعنا من لك هذا ،  

 ولهنمت قليال

بأأولئك اذلين جعلوا من الرومنس يه همنة هلم . اان  

 افكر 

بشلك خاص باكتبه رومنس يه تزور واليتنا هذه  

 الأمام لتقدم 

لقد التقيت برايان    0كتاهبا الأخري، زهره الرمال  

 سان لكري 

ث توقع كتاهبا  صدفه ، ىف مكتبة ىف دالاس حي 

 اهنا ىف 



السابعه والعرشين من العمر مجيل جدا ، شعرها  

 طويل 

أأشقر، عيوهنا خرضاء « وقامهتا رش يقة وجذابة  

 بشلك مؤثر 

عىل أأى رجل «همام اكن طبعه وابلأضافة ا ىل  

 0مزاايها هذه ، يه مغرمة جدا مبهنهتا  

خالل ساعات , نظرت الهيا ويه تواجه املعجبات  

اللوايت جنئ لرؤيهتا من خمتلف املناطق وحبامس  هبا  

 0كبري  

مل تتخىل الأنسة سان لكري ابدا عن ابتسامهتا  

املرشقة , وقارئات رواايهتا تركهنا وهن سعيدات  



بدفع أأربع دوالرات للحصول عىل نسخة موقعة من  

 0اكتبهتم املفضةل  

لكن الطريقة اليت تترصف هبا صديقتنا برايان مع  

وليس  0تكن الشئ الأكرث ابلنس بة يل  مجهورها مل  

  0ال    0هذا ما دفعين للبقاء اىل جانهبا هنارا اكمال  

كنت ارغب فقط مبعرفة الأنسة سان لكري  

اردت اكتشاف اية خشصية    0محمييا  000اكرث 

 0ختتئب خلف قناعها الساحر  

جيب ان اعرتف بأأن الأنسة سان لكري    0حس نا  

وتدافع عن  رائعة وجذابة , اهنا صادقة ورصحية  

ادهبا حبامس كبري , بلكمة واحدة , ويه مقتنعة  

 0ومقنعة جدا  00بأأسلوهبا  



أأوه , اريد ان اطمنئ اخمللصني والأوفياء لهذه  

اليوميات اليت اكتهبا , اان مل افقد رأأيس متاما ,  

وس يجدون منذ الغد املواضيع أأقل تفاهة وخاصة  

هذا املقال ليس خال من    0اليت اعتادوا علهيا  

لأهنا    0لأفادة , انه نوع من اخلدمة أأقدهما للمجمتع  ا 

 0تصوروا , الأنسة سان لكري خشصية خطرية  

ابلفعل لقد اعرتفت بأأن بعض خشصياهتا مس توحاة  

ابملناس بة, انصحمك بقراءة زهرة    0من حميطها  

هذا اذا متكنمت من قراءة    0الرمال ابنتباه كبري  

انين    صفحة واعرتف لمك   500الكتاب املؤلف من  

 0فعلت ذكل بنفيس  



س تكتشفون انه يف هذه الرواية يوجد صاحب  

هذا الرجل هو    0خامرة حياول اغتصاب البطةل  

عبارة عن كريكتري ملدير رشكة يعمل فهيا وادل  

وكام تصفه الأنسه سان لكري ,    0اكتبتنا الرومنس ية  

هو زير نساء حاول عدة مرات اغراءها ومل يرتدد  

 0ضا  يف اغراء وادلهتا اي 

 

 

الميكنين ان امنع نفيس من التساؤل اذا اكنت  

صديقتنا الرائعة التتعذب احياان من خميلهتا اجلاحمة  

00 



همام اكن الأمر , اعزايئ القراء , انصحمك بفتح  

برايان سان لكري تصل اليوم اىل    0عيونمك جيدا  

مدينتنا الطيبة سان انطونيو وس تقمي بني جدراننا  

رمت برايان الصحيفة عىل  00خلل اسابيع قليةل  

املقعد اماهما , القذر ! كيف جترأأ عىل السسخرية  

مهنا , وعىل صفحة اجلريدة ؟ أأوه , ايالهيي , ملاذا  

 هذه الأهانة اجلديدة ؟ 

  0انزلت زجاج الباب , وتنشقت هواء الليل بعمق  

كيف جترأأ رايدر عىل    0اكنت تشعر بأأهنا س تختنق  

كة اليت يعمل فهيا  نرش ما اخربته به عن مدير الرش 

وادلها ؟ ماذا س يحصل اذا وصلت هذه الصحيفة  

انه  000اىل بنسلفانيا ؟ امل يفكر بذكل ؟ ال طبعا  



يس تخف كثريا بنتاجئ مقاالته , املهم ابلنس بة هل ان  

يكتب مقاال يسيل قراءه , اجيب ان يكون ذكل  

 ؟ 00عىل حساب برايان  

  جبهد كبري , حاولت الس يطرة عىل نفسها , أأي 

موقف تتخذه الأن ؟ للحظة فكرت بأأن تالحق  

ما امسها هذه اللعينة ؟ ,ه نعم "  00هذه اجلريدة  

 " 000الشمس  

اهنا حتتاج    0ولكن ال , هذه ليست فكرة جيدة  

 لكثري من 

الوقت وجملهود كبري الأفضل أأن تتجاهل هذا النقد  

الالذع اذلي يصفها ابحتقار شديد. رابطة اجلأأش  



أأفضل وس يةل ملواهجة اخلصم  ، وروح الفاكهة يه  

 . جيب أأن 

 تأأمل فقط بأأن يؤيدها ساكن سان انطونية . . . 

الأصعب س يكون الربانمج التليفزيوين مساء غد.  

 وقد 

يسأألوهنا عن الهجوم اذلي تعرضت هل يف هذا  

 املقال . ولن 

يكون من السهل أأن تدافع عن نفسها ابالبتسام .  

 . . 

فع رأأسها  »هيا« تشجعي! قالت لنغسها ويه تر 

 ابعزتاز. 

 املقابةل التليفزيونية مل تكن اصعب من املقابةل 



اال ذاعية . الا ان النقاش ركز أأكرث عىل  

 الشخصيات 

احلقيقية اليت تس توحهيا برايان يف كتهبا، وحلسن  

 احلظ 

 مل ترث الصحيفة املذيعة ومل تلمح ملدير الرشكة اليت 

وجعلها  وادلها« هذا ما طمأأن الاكتبة  0يعمل فهيا 

 تتجنب 

 الوقوع يف أأي خف مبزاج فاكيه ظريف . 

ىل املكتبة حيث ينتظروهنا   بعد ذكل اجتهت فورأأ ا 

لتوقع كتاهبا. اكن هناك العديد من املشجعني  

 ينتظرون 

 أأمام املكتبة يبدو أأهنا اصبحت مشهورة يث سان 



انطونيو. . . اكن امجليع قد اس تقبلوها حبرارة واكدوا  

 لها 

 يتابعون جناح همنهتا ابهامتم كبري. أأهنم  

ىل البار   ىل الفندق ، اجتهت فورا ا  عندما عادت ا 

لترشب شيئأأ ينعشها. جلست قرب طاوةل صغرية  

 وطلبت كواب من 

عصري الفاكهه « اكنت قد قضت ربع ساعة يف  

 البار عندما 

دخل رجل ونظر حوهل قليل  قبل أأن يتقدم حنو  

 برايان. اكن 

 ورده قايني "   طويال وس امي مرحأأ. " 

 "مساء اخلري! هل انت ال نسه سان لكري؟" 



 "نعم " اجابته حبذر. 

"كنت متأأكدأ ! لقد رأأيتك عىل شاشة التليفزيون  

 قبل 

 الظهر أأتسمحني ىل ابجللوس ؟" . 

"نعم . . . " اجابته ويه حتمل حقيبة يدها "عىل  

 لك 

 حال كنت اس تعد لذلهاب . . . « . 

لرثثرة قليل  معك  "أأوه اي للخسارة ! كنت ارغب اب 

ن   ! ا 

زوجيت ىه ا حدى املعجبات جدأ  بك . هل انت  

 حقا 

 مس تعجةل ؟" . 



تأأملته برايان قليل  دون أأن جتيبه . اكنت اخليبة  

 واحضة 

 عىل وهجه ، فمل يطيعها قلهبا خبيبة امل 

 "ال . . . تفضل ابجللوس ارجوك " 

"شكرا! " اجاهبا اببتسامه مرشقة . مث طلب  

 رشابأأ والتفت 

 وها من جديد . حن 

 "انت تزنلني ىف هذا الفندق؟« . 

 "نعم . . . " . 

 "ومك ستبقني ىف سان انطونيو؟ . 

 "بضعه اسابيع . . . " اجابه برتدد". مفنذ جتربهتا يف 

 دالاس « وىه حتذر من لك الغرابء الفضولني . 



قامة طويال يف الفنادق ، أأان   "لييس من املرحي اال 

 . مثال ال احتمل ذكل . . . «  

 " انت ايضا تزنل يف هذا الفندق؟" . 

"ال حلسن احلظ ! اان وزوجىت أ ن نسكن يف  

 شامل 

املدينة . اان امعل يف العقارات . . . " . انتفضت  

 0برايان جفأأة  

 " العقارات ؟" 

ابملناس بة اذا كنت تفكرين ابلبحث عن  000" نعم  

شقة يف سان انطونيو فأأان بأأماكين مساعدتك ,  

 000دلي مزنل مجيل وبسعر مناسب جدا  

 000" اان ال انوي رشاء مزنل , س يد  



" أأوه , ماذا اصابين ؟ اان مل اقدم كل نفيس ! اان  

بول دانيالز اما املزنل اذلي ألكمك عنه فهو ليس  

 بل للأجيار " للبيع ,  

 "  000" هذا ال هيمين , اان ال  
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" ارجوك ، ال ترفيض برسعة اهنا صفقة ممزية .  

 املاكن 

 نسبيا. . . " ساحر، واال جيار قليل  

 "ال بد أأنه كوخ . . .« اجابته ممازحة 



"اطمئين" اجاهبا ضاحاك "السقف ليس عىل  

 وشك 

الاهنيار، والأرض حباةل جيدة بلك بساطة مالكه  

 هو أأحد 

اصدقايئ، واكنت عائلته تقمي يف هذا املزنل . ولك  

 غرفة 

نه ال   فيه تذكره بذكرايت بعضها مؤمل ابلنس بة هل . ا 

 يريد أأن 

، ولكنه ال يفكر ابلتخيل عنه وببيعه .  يسكنه  

 ولهذا السبب 

 طلب مين أأن أأجد هل مس تأأجرأأ حاليأأ«. 

 "واين يقع هذا املزنل الرائع ؟ 



عرض هذا الرجل اجعهبا كثريأأ، لكهنا ال ترغب  

 بقضاء 

لك الوقت عىل الطرقات تريد شقة قريبة من  

 مركز 

 تكساس الثقايف ، حيث جيب علهيا اذلهاب يوميأأ 

نه ليس   نه يف الأحياء القدمية قرب  ا  بعيدأ  من هنا ا 

 البالذا" . 

 هذا مجيل جدأ ! مركز التوثيق قريب جدأ  من تكل 

 الساحة ! 

ذا اجعبين هذا   "حس نأ ، لك هذا يبدو يل مثريأ ، ا 

 املزنل ، قد اقبل عرضك « س يد دانيالز"« . 



"اان متأأكد من ذكل ، اميكنك أأن تزوريه صباح  

 غد؟« 

ذا موعدان الساعة العارشة  "بلك رسور. . . " .   "ا 

 ، موافقة ؟" 

 "عظمي . . . " 

 مث هنض بول وشد عىل يدها حبرارة . 

 "اان متأأكد انك لن تنديم ابدأ " قال قبل أأن يبتعد 

يف اليوم التايل وبرفقة بول دانيالز وصلت برايان  

 اىل 

أأمجل مزنل فيكتورى شاهدته يف هذه املدينة .  

 جدرانه 



ة تطل عىل رشفة واسعة .  مرتفعة « واهجته الأمامي 

 نوافذه 

 واسعة, تطل عىل حديقة واسعة . . 

ذأ  ما رأأيك ؟" سأألها بول   "ا 

 "سأأس تأأجره . . . " اجابته حبامس 

"دون أأن تلق نظرة ا ىل ادلأأخل ؟" سأألها بلطف  

 ساخر 

نه رائع . . . "   "متاما ا 

نه س يعجبك « أأنه يعود لهناية   "كنت متأأكدأ  ا 

 القرن االتاسع 



عرش كلك هذا احلي . وكام تالحظني « اكرث هذه  

املنازل مرممة . . .". ىف ادلاخل اكن املزنل مجيلأ  

 ايضأأ. سقفه مرتفع  

درجه حلزوىن، أأاثثه قدمي فاخر، اكن يضم عرشة  

 غرف « 

ثالثه للنوم حاممني ، مطبخ ، صالون « غرفة  

 طعام 

مكتبه ، وغرفه واسعه مطل عىل احلديقة اخلرضاء  

ذا، 0 ما رأأيك ؟ أأال تزالني مصممه ؟" سأألها    "ا 

 بول . 

مل يكن هذا منطقيأأ« الحظت برايان أأخريأأ، هذا  

 املاكن 



كربا جدا ومع ذكل ، ال جتروء عىل الرفض . لقد  

 وقعت 

 أأسريه حب هذا املاكن 

 "اتفقنا س يد دانيالز!" اجابته حبزم . 

ذا مل يكن دليك مانع اقرتح عليك أأن   "عظم ! ا 

 متري 

توقيع عقد الأجيار، وفامي بعد. . . "  عىل مكتىب ل 

وسكت وتأأملها كأنه يتوسل لها "أأتقبلني مشاركتنا  

 الغداء؟ زوجيت أ ن 

ذا مل اصطحبك   ترغب كثريأأ ابلتعرف عليك ! ا 

 معى، 



س تقتلين حامت. ولكن قد يكون دليك مواعيد  

 أأخرى؟". 

"ال« اان حره اليوم . كام وانين ال اريد أأن اكون  

 مسؤوةل 

ل " اجابته ضاحكه "شكرأأ عىل  عن جرمية قت 

 دعوتك . . . "« 

نه   "جمب أأن نرسع أ ن تعد لنا الس باغىت ا 

 اختصاصها" 

 "رائع اان احب هذا الطبق . . . 

 خالل الطريق ا ىل مكتب بول اكنت برايان تفكر مبا 



س تفعل غدا« س تصل ا ىل مزنلها اجلديد وس متر  

عىل ابئع اخلضار وتشرتي احلاجيات كام جيب علهيا  

ت   صال اال 

ذا اكنت الصحيفة اليت   بوادلهيا هذا املساء لتعمل ا 

 تنرش 

 مقال رايدر قد وصلت بنسلفانيا. 

ن جمرد التفكري هبذا اال مس جيعل قلهبا يدق برسعة   ا 

 . 

 القذر!. فكرت بغضب شديد مك تمتن لو ختنقه 

نه يس تحق   بيدهيا ولكن ال، هذا سيرشفه كثريأ . ا 

 أأن متحيه 

ىل الأبد.   من ذاكرهتا ا 



ن دخال ا ىل مكتب بول ، حىت ارسع لك   ما ا 

 املوظفني 

حنو برايان يبدوأأن بول موهوب يف ادلعاية  

 واال عالن ! 

سلمت برايان عىل لك واحد مهنم بلطف ، مث  

 »قعت عقد 

ىل الس يارة  جيار املزنل وعادت مع بول ا   ا 

»اان أ سف . . . " قال لها بول مبتسام »" اكن  

 جيب أأن 

 بزايرتك للمكتب ". احفظ لساين وأأال اخربمه  

نه لطيف جدأ  ومن   فتأأملته برايان قليل « ا 

 املس تحيل أأن 



نه يش به طفل  صغريا   تغضب من رجل مثل ، ا 

 كرب برسعه . . . 

 "ال تعذر، هؤالء املوظفني لطفاء جدا، ان سعيدة 

 ابلرثثرة معهم « . 

"للحقيقه ، انت أأول اكتبه مشهوره التقهيا ىف  

 حياىت ، 

 هل لكهم مثكل ؟" . 

 »هذا يعين . . . ؟" سأألته ضاحكه . 

 »حس نا. . . انت رائعة حامت، وبس يطة جدأأ" 

»أأوه ، اان ال اس تحق لك هذا! دلى ثالثة أأخوة  

 وأأخت 



واحده عندما يبدأأ رأأس أأحد منا ابالنتفاخ  

والتعجرف يرسع الأخرون ال عادته ا ىل ما بني  

كتفيه ! انت تعمل ، الشهره ال تعين الىشء الكثري .  

 . » . . 

 

 

الس تقباهلام برسعة رمغ بطهنا املنتفخة اليت تثقل  

 حركهتا 

»اان سعيدة جدأأ لأنك متكنت من احلضور!«  

 قالت لها 

 أ ن ويه تشد عىل يدها حبرارة 



تأأملهتا برايان بدهشة ، أ ن تبدو طفةل كبرية رمغ  

 محلها 

 املتقدم 

 "اان اشكرك عىل دعوتك هذه اجابهتا برايان بصدق 

مراة الرقيقة املالمح  واحست فورأأ ان هذه اال  

 ميكهنا أأن 

 تصبح افضل صديقاهتا. 

نه رشف كبري لنا. . . « قالت أ ن واقرتبت من   "ا 

 زوهجا 

 وابتسمت هل ابرشاق رشف لنا مجيعأأ بول واان 

 والصغري. . . 

 "كام تالحظني عزيزيت برايان، العائةل سرتزق قريبأأ 



بوريث جديد!" اجاب بول حبنان . "تقول وادليت  

نه س يكون بنتأأ ووادلة بول تقول بأأنه   ا 

س يكون صبيأ !" رشحت لها أ ن مبرح »ابلنس بة يل  

 هذا ليس 

هممأ  . سأأكون أأسعد أأم عىل الوجود حىت ولواكن  

 لودلي 

شعر امحر كشعر وادله ! حضك امجليع ، وتأأملت  

سد! يبدو  برايان الزوجني السعيدين بقليل من احل 

 اهنام مغرمني جدأأ 

 ببعض 

"اعذريين جيب أأن اراقب الطعام « قالت أ ن  

 »عزيزي 



اهمت جيدأأ بضيفتنا لو مسحت . . . « واجتهت حنو  

 املطبخ . 

 التفت بول حنو برايان وعيونه ترشق ابلفخر. 

هنا مجيةل جدأأ" قالت برايان بلطف .   »ا 

»نعم ، انه رأأيي اان ايضا. . . « . "مىت س يحني  

 د الوالدة ؟. موع 

 »بعد اس بوعني تقريبأأ . . . " . 

بعد ربع ساعة « اكن الثالثة يتذقون طعام أ ن  

 الشهيي 

وخالل الغداء اكنوا يرثثرون مبرح ، « يتبادلون  

 املزاح 

 وكأهنم اصدقاء قداىم . 



»هذا غريب !.« فكرت برايان جفأأة . احيانأ  كثرية  

 نلتقي 

نعرفهم منذ س نني طويةل وال نشعر جتاههم    ابانس 

 بأأية 

مودة ، واحيانأأ اخرى نتعرف عىل اانس نشعر  

 بأأهنم اصدقاء 

 فورأأ . ومن النظرة الأوىل نمتن أأن نفتح هلم قلوبنا 

ونشاركهم حياهتم . . . هذا متامأ  ما حصل لها  

عندما تعرفت عىل رايدر . . أأوه ، ملاذا تفكر به  

! أأمل يكن   ́  دامئأ

ادلرس اكفيأ ؟ ال يوجد يشء بيهنام سوى  ذكل  

 اال هانة اليت 



 وهجها لها . . . 

 "برايان؟«" قالت لها أ ن بقلق "أأتشعرين بأأمل ما" . 

 »ال ابدأ  اعذريين . . . اعتقد انين كنت شاردة 

 فقط . . . " . 

 "اتفكرين ىف كتابك القادم ؟" . 

 . اعتقد انين كنت شاردة 

 وقد رست هبذه   "اجأأبهتأأ بريأأنأأ 

 0احلجة  

نه يشء رائع أأن يمتكن املرء من خلق   »اعتقد ا 

 عوامل . . . . 

"ولكن هذا يتطلب هجدا كبريأ  تدخل بول وهو  

 ينظر 



 ا ىل رفيقته بلطف . 

»هذا حصيح . . . " اعرتفت برايان . »أأنت حتبني  

 همنتك اليس كذكل ؟ «  

 "نعم ويبدو يل أأنه من املس تحيل أأن اعيش بدون 

 ة « الكتاب

مرت فرتة بعد الظهر برسعة . وعندما نظرت  

 برايان ا ىل 

 ساعة يدها« مل تس تطع أأن ختفي دهش هتا. 

هنا الساعة اخلامسة «.  لهيي! ا   "اي ا 

ذأأ؟« سأألها بول برباءة .   "وا 

 "جيب أأن اذهب !. اان هنا منذ الظهر!.«. 

 "وهل هذا يشء مأأساوي؟ 



 "ال.، ولكن . . .«. 

أأن ترحيل ´امل    "عزيزيت برايان، ليس من اللطف 

 ان 

 ~تستيقظ أ ن " قاطعها ضاحاك. 

 فأألقت نظرة ا ىل مييهنا ورأأت أ ن انمئة عىل الكنبة . 

 "ومعكل ؟« سأألته خبجل . 

"ال تقلقي اان حباجة لبعض الراحة . . .«. "انك  

جتد لك الأعذار للبقاء جبانب أ ن « اليس كذكل (  

 . " 

ل  "متامأ ، يبدو يل .انك انت .ايضأ  حباجة للراحة ه 

 اان خمطئ ؟" . 

 " ال " 



 ».اذا. اراتيح وال  تفكري بيشء« . 

 "هل هذا امر، دكتور؟« . 

"نعم ! أأىخ طبيب وهذ. ما جيعلين قادر عىل  

ذا    0وصف العالج  "اه ، بول اانشقيقة همندس ا 

 ميكنن أأن اش يد 

 املنازل ؟«. »ابلتاكيد !«  

»بول . . . هل س بق أأن قال كل أأحد بأأنك رائع  

 ؟" 

 امسع هذا الالكم ". "لك يوم  

" هبذه احلاهل ، لن يزجعك أأن اكرر ذكل اان  

 ايضا؟" . 

 "ال ابدا، ارجوك اان لست رسيع التأأثر " 



حضاك معا" وتهندت برايان مرسوره . وجفأأه حدث  

 شئ 

بدل مالمح بول . لقد توقف عن الضحك وهو  

 يثبت نظره 

وشعرت  00ت برايان بقلق  عىل الباب بذهول التفت 

 جفأأه 

أأن ادلم جتمد ىف عروقها رايدر كرنل هنا، يقف  

 امام الباب . . . 

 

رايدر!" قال بول بدهشه وهو ينظر ا ىل برايان  

 برعب 

 "ولكن . . . . ماذا تفعل هنا؟" 



 مل جيبه الصحفى فورا. ظل واقفا يتأأمل برايان الىت 

 احدث وجوده املفاىجء صدمه كبرية علهيا. 

طرقت عىل الباب قبل أأن ادخل " قال  "لقد  

 رايدر 

 بأأبتسامه صغريه وارشقت عيونه الزرقاء . 

 "مساء اخلري برايان. . . كيف حاكل ؟" . 

ظلت هذه اللكامت معلقه ىف اجلو اذلى تكهرب  

 جفأأه 

ىف الغرفه . ومل تسطع برايان الالكم واكنت تتأأمل  

 رايدر 

نه ليس راي  در!  كأنه ش بح اماهما هذا ليس ممكنا، ا 

 ال 



ميكنه أأن يظهر هكذا ويسمل علهيا كأهنام افرتقا  

 بول من مقعده . 0كصديقني هنض  

"كنت . . . كنت اعتقد انك ال تزال يف دالاس !  

 ". 

»لكنين عدت . . . " اجابه رايدر ممازحأأ « واجته  

 حنو أ ن 

اليت ال تزال انمئة . واحنن ورفع خصةل شعر عن  

 جبيهنا . 

 لكن أ ن مل تستيقظ . . . 

"مىت عدت ؟" سأأهل بول وهو حياول متاكل نفسه  

 . 

 "منذ ساعة تقريبأأ . . . " . 



ماكنك أأن تتصل قبل جميئك . . . " .   "اكن اب 

 "ملاذا؟ الست مرغوبأ  يف مزنكل ، بول ؟" . 

"بىل ابلتأأكيد ، ولكن . . . «" والتفت حنو برايان  

 والقلق 

 والانزعاج ابداين عىل وهجه . 

بسبب ضيفتك ؟اجابه الصحفي    "أأوه ، اهذا 

 بسخرية 

"انت مع ذكل ال جتهل بأأننا التقينا من قبل . . . "  

 مث تقدم 

حنو برايان اليت اكنت ال تزال حتت تأأثري الصدمة .  

 وتوقف 

ليه .   اماهما ورفع وهجها ليجربها عىل النظر ا 



"حنن نعرف بعضنا . . . جيدأ  اليس كذكل ؟"  

 مهس 

ت ايقظت برايان من  بلهجة اس تفزاز« هذه اللكام

 دهش هتا 

 وذهولها . 

"نعم ، لالسف ! " اجابته وقد ملع الغضب يف  

 عيوهنا . 

"أأوه ، صديقتنا ليست مرسورة . . . " قال  

 مداعبأأ . 

 متنت برايان لو تنشق الأرض وتبتلعها! هذا املوقف 

يفوق قدرهتا عىل التحمل . »اريد أأن اقوكل كل  

 شيثأأ س يد رايدر كنرتل ! « رصخت 



 ة "اذهب ا ىل اجلحمي ! « . جفأأ 

 رصاخها املفاىج ايقظ أ ن من نوهما م، ففتحت 

 عينهيا وحاولت الهنوض بصعوبة . 

»ماذا جيري؟« سأألت بقلق مث التفتت فرأأت  

 00رايدر "أأوه ، ال 

»حس نأأ!« قال الصحفي ضاحكأ »ما لك هذا  

 امحلاس 

 اي عزيزيت؟« 

 »اان سعيدة برؤيتك رايدر ولكن . . . « 

لهيي ما هذه اخليبة !  فهمت   برايان برسعة ، اي ا 

 طوال هذه 



الساعات اكنت تعتقد أأن أ ل دانيالز صادقون !  

 لكهنم 

اكذبون . . . رايدر صديقهم . وابلتأأكيد يعرفون ما  

 كتبه 

 عهنا. . . 

»شكرأأ عىل هذه الوجبة الذليذة « قالت بربودة  

ذا   "ال ن ا 

 مسحامت اريد أأن اس تعمل الهاتف . . . " 

 ؟ قال لها بول بقلق . " ملاذا 

 »يك اطلب س يارة اتكيس«. 

 "أأوه برايان! قالت أ ن ويه تتجه حنوها "ارجوك ، 

 ال. . . « ارسع بول وامسك كتفي زوجته حبنان . 



ذن   »ارجوك راعي وضع أ ن . . « مهس رايدر اب 

ن   برايان »ا 

ذا كنت ال تويدين  ان يودل    محلها يتعهبا كثريأأ، ا 

 الصيب قبل 

 اوانه . ال ختريج غاضبة !«. 

 الحظت برايان رمغأأ عهنا أأن رايدر عىل حق . لقد 

 حشب وجه أ ن ، وبدت مهنارة حقأأ. 

»ساوصكل بنفيس « اضاف الصحفي بصوت  

 موتفع 

«جيب أأن اتلكم معك قليال«. . «. »نعم هذا  

 حصيح « قالت أ ن متلعمثة برايان، حنن 

يذائك . . . «. أأسفان جدأأ!. مل نكن نر   يد ا 



 0»اتركهيام يذهبان اي عزيزيت« قاطعها بول هبدؤ  

 خرجا معأأ من املزنل ، وتبعته الفتاة رغام عهنا ا ىل 

الس يارة فتح رايدر لها الباب ، جفلست واقفلت  

 الباب دون 

أأن تلق نظرة اىل أ ل دانيالز مل تكن تريد ان تزيد  

 من 

ماك  هنا ان  احراج أ ن ، ولكهنا رمغ ذكل ، مل يكن اب 

 تترصف 

وكأن شيئا مل يكن . شعرت جفأأة بأأهنا تعرضت  

 خليانة من 

 جانهبام. 



ن نبتعد عن مزنهلام سأأنزل من هذه الس يارة   »ما ا 

جرة « قررت برايان وقد بدأأ   وسأأ س تقل س يارة ا 

 الغضب يتطاير 

من عيوهنا. جلس رايدر خلف املقود« وانطلق  

 برسعة 

ىل الأمام مبارشة وق  د قررت  وظلت برايان تظر ا 

 أأن ال تنطق 

بأأية لكمة وأأن تطلب منه أأن يتوقف ما ان يصال  

 اىل 

الشارع العام . وقد زاد من غضهبا الرسعة اجلنونية  

 اليت 

 اكن يقود هبا س يارته . 



ذأأ هل انت خفورة بنفسك ؟ سأألها جفأأة .   "ا 

ذنهيا.   التفتت حنوه بدهشة كبرية واكهنا ال تصدق ا 

أألته بصوت  "أأعيل اان تطرح هذا السؤال ؟" س 

 مرتفع . 

»نعم ! بسببك انت يشعر بول وأ ن بأأهنام أأحقر من  

 دود 

 الأرض !". 

"هذا كثري!. اان لست مسؤوةل عام حصل ، انك  

 انت 

 املسؤول ! ال حتاول أأن تربء نفسك !" 

 »اان مل اترصف كطفل مدلل . . . « 

 " وال , اان !" 



 " 000" هذه مسأأةل رأأي, اي صديقيت العزيزة  

هذا كثري جدا " رصخت بصوت يرجتف  " ال ,  

 0من شدة الغضب  

" اوقف هذه الس يارة فورا , اريد ان اس تقل  

 س يارة اجرة! 

 " اتعتقدين انك س تجدين س يارة هنا ؟ 

 " الهيمين ذكل , دعين انزل ! 

 0" ال  

 " ماذا ؟ 

 " قلت ال " 

اكنت الأشارة بلون    0وصال اىل تقاطع طرق  

  0قبض الباب  برتقايل فوضعت برايان هيا عىل م 



  0اضطر رايدر للتوقف , عند الأشارة امحلراء  

 000اهنا فرصهتا الأخرية    0فاس تغلت هذه الفرصة  

لكن وللأسف , اكن رايدر يتوقع ذكل فامسك  

حفاولت التخلص    0ذراعها لمينعها من تنفيذ خطهتا  

ومل يرتك ذراعها الا    0من قبضته لكهنا مل تنجح  

 0عندما انطلق من جديد 

ن سعيدا جدا عندما تتغلب عىل النساء  " اتكو 

الضعيفات ؟ سأألته حبدة ويه تدكل ابمشزئاز  

 0املاكن اذلي امسكها به  

مل يكن قد أ ملها كثريا , لكهنا مل تفوت هذه الفرصة  

 لأحتقاره ! 



»مل يكن دلي خيار أ خر«اجاهبا هبدوء »اما أأن  

 امسكك 

ما أأن ارسع بشلك اعرض فيه حياتك   بقوة « وا 

 للخطر . 

ماكنك ان ترتكين انزل « اليس كذكل ؟«  »  اكن اب 

 . 

 »ال« تذكري انه جيب علينا أأن نتناقش« . 

»واان، اان اعرف أ ن النقاش يتطلب وجود  

 متحدثني ! 

 بيامن اان ليس دلي ما اقوهل كل ! « . 

"حس نأأ« يف هذه احلاةل ، انت ستس متعني ، همام  

 اكن 



الامر« اان انصحك بعدم حماوةل الهرب من جديد  

 .   . » . . 

 "والا؟« سأألته بتحد. 

 »ستندمني كثريأأ« 

"أأوه حقأأ؟ وأأي عقاب س تزنل يب ، لو مسحت ؟  

 اجلدل 

ابلسوط أأم حامم الزيت املغيل؟ ملاذا ال تسحقين  

 وجتعل 

مين طابة بينغ بونغ ؟«" خسريهتا هذه نزلت عليه  

 كزنول 

 املطر عىل ريش طيور البط . 

 خيال واسع . . . « قال لها ممازحأأ   "دليك حقأ  



 "شكرأأ! " اجابته ابمشزئاز. 

 ولشدة غضهبا، مل تكن قد انتهبت اىل أأنه خيفف 

الرسعة ، وعندما توقف انتفضت وتلفتت حولها  

 بدهشة . 

 

 "اين حنن ؟" سأألته بقلق وخش ية 

 "هل س بق كل أأن مسعيت عن أأالمو؟" . 

 »طبعأ " 

 وم فيه مجموعة ومن مل يسمع ابملاكن الشهري اذلي قا 

من أأهايل تكساس أأايمأ  طويةل امام اجليش  

 املكس ييك؟ 

 اكنت هذه ا حدى امه حروب الاس تقالل . 



«وال اان! " . "حس نأأ، افتحي عيونك جيدأأ«  

أأالمو هنا« عىل ميينك مبارشة أأهيمك أأن تزوري  

 املاكن ؟" 

ىل الميني .« والحظت املدينة   التفتت برايان ا 

 القدمية 

ذأ ؟ سأألها رايدر "ما  اال س بانية « الأم ريكية . "ا 

 رأأيك ابقرتايح؟" . 

رصار.   ادركت برايان أأنه يريد املناقشة معها اب 

 وس يحاول 

التأأئري علهيا جبعلها تتأأثر بأ اثر املايض اذلي تعشقه .  

 لقد 



اوقعها من جديد يف الفخ . كام فعل عندما رافقها  

ىل   ا 

يث اجابت عىل لك أأس ئلته بدون حذر.  الفندق ح 

لكن هذه املرة « س يكون هذا خسيفأ  جدأ . . . ومع  

 ذكل يه ال 

 ترغب ابلعدول عن زايرة هذا املاكن . 

 "حس نأأ، موافقة . . . هيا بنا!" 

»أأوه « انت تستسلمني برسعة . . . «« وتأأملها  

 بنظرات 

 ملؤها الشك "ماذا ختططني ال ن ؟" 

 ذا لك يشء" "أأالمو تثريين فعل . ه 

 »ولكنك لست مس تعدة للالكم معي . . . " 



"لقد قلت يل مند حلظات انك ستتلكم وليس  

ال   عيل ا 

 أأن اس متع " فابتسم الصحفي بسخرية 

" اان لست جمرمأ  دلرجة أأن افرض عليك الصمت  

 . كام 

 وانين متأأكد أأن هذا س يكون فوق طاقتك . . . " 

»انت تعتقد انك تعرفين جيدأ ، اليس كذكل ؟"  

 سأألت 

 بسخرية . 

»اوه لالسف . . . " اجاب وهو ينظر مبارشة يف  

 عيوهنا 



»انت لغز ابلنس بة يل اي عزيزيت . . . لغز غريب .  

 » . . 

ىل أأن انتقم منك ! فكرت   "وانوي البقاء هكذا ا 

رصار.   اب 

بعد ساعتني ، وبعد أأن انهتت من زايرة الامو  

 ا اصطحهب 

رايدر ا ىل حديقة صغرية حماطة بأأجشار الس نداين  

 القدمية 

وساعدها يف اجللوس عىل مقعد جحري وجلس  

 بقرهبا . 

ذأأ كيف وجدت أ المو؟« .   "ا 



لالسف ، اكنت برايان مضطرة لالعرتاف بأأن  

 رايدر دليل 

 ممتاز وخبري بتارخي بالده 

 "أأنه مثري فعل " اجابته جبفاف . 

يفيدك ىف كتابك  "اتعتقدين أأن هذا املاكن س  

 القادم ؟« . 

 "هذا ممكن . . . " . 

وساد مصت بيهنام، وظلت الفتاة تتأأمل العدم  

 أ ماهما . 

اكنت ال تزال ترفض الاس امتع ا ىل ما يريد أأن  

 يقوهل لها 

 رايدر، ومع ذكل مل تفكر ابذلهاب . 



»لقد غريت رأأيي قال رايدرجفأأة مل أأعد أأرغب  

 ابلالكم 

 افضل أأن اس متع كل " 

 تريدين أأن اروي كل "   "وماذا 

 "لك يشء . . . « 

"هذا غري واحض ! " . "برايان . . . " . فشدت  

 عىل قبضة يدها بغضب شديد . فليذهب قرارها 

ابلزتام الهدوء ا ىل اجلحمي . مل تعد قادرة عىل  

 التظاهر 

بعدم املباالة مبا أأنه يبحث عن عصا لبدء القتال ،  

 فهيي 

 لن ختيب أأمل ! 



ن موقفك هو أأحد  "حس نأ ! " وتهندت   بعمق ا 

اغرب واحقر يشء عرفته . حىت انك مل تكن  

 صادقأ  ورشيفا ومل 

ختربين بأأنك حصفي. وسلبت مين معلومات كثرية  

 « وبعد 

ذكل مل ترتدد" حلظة يف نرشها!. مث سكتت  

 واخذت نفسأ  

 معيقا واضافت ابحتقار شديد. 

هنم    "انت تعمل ، اان ال احب الصحفني  ابدأ ، ا 

 يفسدون 

 لك يشء بتحوير الأجوبة اليت حيصلون علهيا!". 

 »هل اان حورت اجوبك ؟" سأألها هبدوء. 



»ال وهذا الأكرث غرابة ! هل كنت ختفي أ ةل  

 تسجيل يف 

 ا حدى جيوبك ؟". 

 »ال رضورة ذلكل ، فذاكريت قوية ". 

" قوية جدا دلرجة توقعك يف مأ زق كبرية ! أأال  

 تدرك بأأنه 

ماكين أأن اجرك أأمام العداةل انت وحصيفتك   اب 

 اللعينة ؟". 

 »ملاذا؟«. 

 "بسبب القدح والقذف !" اجابته حبدة . 

 "وهذا يعين. . .؟«". 

ىل اان. . . ".  ىل انين. . . ا   "انك أأحملت ا 



ىل اننا قضينا الليةل معا. . . هذا ما مل تمتكن من   "ا 

لفظه بصوت مرتفع "اان مل أأملح ليشء من هذا!ء  

 اهبا اج 

 وكأنه ادرك افاكرها. 

"عىل لك حال انت اس تغليت يف مقاكل الالذع  

 ا حدى 

 الاش ياء اليت ارسرت هبا كل وحدك !. 

هنا جيدة   طانتهبيي! ال هتيين مقااليت اليومية « ا 

 جدا!«. 

»هذه مسأأةل رأأي، اي صديقي العزمز« اجابته  

 ضاحكة . 

 »مثري!«مهس مبرح 



 لكن غضب برايان مل يتبدد هنائيأأ 

نرشت ما قلته كل عن مدير الرشكة اليت    "لقد 

 يعمل فهيا 

وادلي" أأضافت حبده »أأمل تفكر ابخلطر اذلي  

 س ينتج عن 

ذا وصل املقال ؟«   ذكل ا 

ن مقااليت ال تتجاوز حدود   "لن يعمل شيئا . ا 

 تكساس " . 

 "اميكنك أأن تؤكد ىل ذكل ؟« . 

 "طبعأ  . . . "« . 

 "أ ه انت تعمل ! " 



"عىل لك حال اان قلت بأأن هذه القصه تبدو ىل  

 من 

 نتاج خياكل . . . " 

 "لكنك جعلتين ابدو غبيه وخميفة ! 

"انت تبالغني ، اي عزيزىت ، القراء كبار ابلغني  

 ويعرفون 

 كف يس تنتجون بأأنفسهم «« 

"وال مره واحدة خالل ذكل الهنار مل متنعيين من  

ذا اان مل اخل بأأي قاعدة  من    اس تعامل الكمك ا 

 قواعد نظام 

 همنيت ! "« . 

 شدت برايان عىل قبضتهيا بعصبية شديدة . 



 "انت مل تلمح لكونك حصفى . اان امسح لنفيس بأأن 

 اذكرك بذكل ! " 

"اان ال افهم سبب غضبك ، فلك املؤلفني  

 يس توحون 

خشصيات أأبطاهلم من حميطهم ال يوجد ما يصدم  

 هبذا 

 وال احد جيهل . . . " 

 يشء اليس كذكل ؟" . " متكل جوااب للك  

 " ال " 

 »بل هذا حصيح !" 

»أأوه كفى!« رصخ جفأأه "هذا النقاش ال يقود  

 لىشء 



لقد قلت ما دليك ، جاء دورى ال ن . . ." مث  

 سكت وتأأملها 

قليال وأأضاف "رأأيك ىب هيمن قليال، دلى ما  

 يكفى من 

ذا كنت واحده مهنم    اعداء يف هذه املدينه  « وا 

 فهذا لن 

مييتين. اان لك ما هيمن ال ن أ ل دانيالز، أأهنم حقا  

 لطفاء، 

هنم مل يقصدوا   وال حيق كل أأن تلومهيم . اقسم كل ا 

 جرح 

مشاعرك . اكنوا حياولون مساعدتك لأنن اان من  

 طلب 



 مهنم ذكل اان. . .. 

 "ايؤنبك مضريك ؟" قاطعته بسخرية 

" ال اان لست جخال من ترصىف معك . لقد  

 تركتك فورا 

 عندما بدأأت اشعر ابخلجل من نفىس انت تذكرين 

 ذكل ؟ 

احست الفتاة ابلنريان تش تعل ىف خدهيا،  

 فأأرسعت 

ذا! لقد دفعها بسبب   وادارت رأأسها. هكذا ا 

 أأخالقة 

ان  0ومبادئه . . . برافو! ال ن ماذا ينتظر مهنا؟  

 هتنئه ؟ . 



بأأن ارسل كل أأحدا يساعدك    »كنت قد وعدتك 

 عىل 

جياد مسكن ىف سان انطونيو.كنت اقصد بول "   ا 

 طانت رجل صاحب لكمه " اجابته بهتمك 

 »احاول أأن . . . ". 

»ال جيب أأن يكون هذا سهال ابلنس به لطبيعتك  

 " قاطعته 

 ابحتقار فهز كتفيه . 

»فكرى يب ما حيلوكل «" اجاهبا »وقد بدأأ يفقد  

 صربه 

 تدعى انتقامك يقع عىل بول »ولكن ارجوك ال  

 . 000" وأأن  



 " امام مصهتا املفاىج، تهند بيأأس وهنض . 

 "هيا سأأوصكل ال ن ".  

 »ال شكرأ . . . افضل أأن اعود سريأأ«. 

 "الفندق بعيد من هنا. 

 "هذا ليس هممأ  اان احب امليش«. 

"ولكن س يكون قد حل الظالم قبل وصوكل «  

 أأحل رايدر. 

 »اان ال اخاف الظالم . 

ها من جشاعة !. أأال ختشني أأن تلتقي بأأش ياء  "اي ل 

 سيئة 

 ممكنة ؟". 



"هذا لن يكون أأسوأأ مما اصابين منذ مدة قصرية  

 ." 

ذأ  مل اكن خمطئأ « فهذا تلميح اىل خادمك   "ا 

 التعيس ". 

"اان مل اطلب منك أ ن تقول ذكل ! الوداع س يد  

 كنرتل «". 

ىل اللقاء،.برايان".    "ا 

-------------------------------------------------

------------------------------- 

 



مل تس تطع الفتاة منع نفسها من الارتعاش ، مل  

يس بق لأحد أأن لفظ امسها هبذه الطريقة ، وهبذا  

 الأحساس 

املثري. . . .ولن يمتكن أأحد ايضأأ من التأأئري علهيا  

 هبذا 

 برايان حبزن ويه تبتعد. العمق بصوته فقط فكرت  

رايدر اكن حمقا اكنت نزههتا طويةل لقد مشت  

 مسافة 

ساعة ونصف ، اكنت تتوقف لك حلظة لتسأأل  

 املارة عن 

طريقها. ولكن وحلسن احلظ وصلت ساملة ا ىل  

 الفندق . 



ما أأن دخلت غرفهتا حىت ارسعت ا ىل امحلام ،  

 وقضت 

اجة  وقتأ  طويل  يف املياه ادلافئة املعطرة . اكنت حب 

 ماسة 

لالسرتخاء. فنقاشها مع رايدر جعلها يف مقة التوتر.  

 " ورده قايني" 

هذا الرجل ال ميكن حتمل ! اكن دليه جواب عىل  

 لك 

ىشء« ومل يكن يشعر ابدأأ ابذلنب جتاهها.  

 لالسف ، 

اضطرت لالعرتاف بأأهنا غذت مقاهل ، ابلطبع مل  

 تكن 



ا ،  تعمل بأأنه حصفى« ولكن هذا مل يكن تعليال اكفي 

 ال لقد 

اكنت رصحية جدأأ، بلك بساطه وصادقة .  

 «لالسف 

حراجا لوادلها. اكن   الكهما اليوم ، قد يسبب ا 

 جيب عىل 

 رايدر أأن يفكر بذكل ! . 

تهندت الفتاه بأأىس« واملزنل ؟ اجيب علهيا أأن  

 ترتاجع 

عن قرارها بشأأنه ؟ هذه املشلكه أأعادهتا للتفكري  

 ببول وان 



ام أأكد لها رايدرأأ.هذه  دامنالز. هل هام بريئان ك

 الفكره 

تشعرها ابلراحه لأهنا اكنت قد شعرت فورأأ ابملوده  

 حنوهام 

وىه تمتن من لك قلهبا أأن ال يكوان خاهنا. .لكن  

 رايدر 

 صديقهام. 

أأوه فليذهبوا لكهم للجحمي ! س تنتقل ملزنلها  

 اجلديد، 

هنا هنا من اجل العمل   ولن تفكر هبؤالء الناس ! ا 

 فقط 



محلام ، واجتهت حنو الهاتف «  مث خرجت من ا 

 جيب أأن 

ىل بنسلفاان  ذا اكن مقال رايدر وصل ا   تعمل ا 

 اكنت شقيقهتا س يلفا ىه اىل اجابت عىل اتصالها 

»اوه برايان! اين انت اي عزيزىت الاتزالني يف  

تكساس ؟« ابتسمت برايان واحست ابلراحه .  

 اكنت دامئا 

 مهنا بكثريتشعر ابلقرب من شقيقهتا مع أأهنا اصغر  

" نعم « اان ىف سان انطونيو. وسأأبقى بضعه اسابيع  

 لقد 

 اس تأأجرت هذا الصباح مزنال فكتوراي رائعا" 

 »اميكنين زايرته ؟«. 



 "أأوه ، نعم مىت س تأأتني « 

"كنت امزح. . . »من املس تحيل أأن اترك  

 الصغار«. 

 »ملاذا؟ س تكون أأيم وأأيب سعيدين جدأأ ابالهامتم 

 ابوالدك . . . « . 

ىش أأنال يتغري موقفهام منا. حنن هنا منذ  "اخ 

 الأمس 

 فقط ، وقد احدث ابين تويم انفجارأأ يف املطبخ . 

ن ابن اختك هيوى الكميياء!".   تصوري ا 

 "فلريمحنا هللا !" اجابهتا برايان ضاحكة 

 "نعم س يكون هذا رضوريأ ! اتريدين أأن تتلكمي مع 



هنا يف الاكراج  مع حفيدها حياوالن    وادلتنا؟ ا 

 ا صالح 

 املصباح القدمي " 

 ابتسمت برايان من جديد. اكنت وادلهتا دامئا حتب 

 تعمل لك يش وال تواهجها أأية مشلكة يف الكهرابء. 

اكنت مواههبا تتفوق كثريأأ عىل مواهب زوهجا  

 اذلي ال 

 يعرف كيف يدق مسامرأأ 

 "ال، ال تزجعهيا. . . كنت اتصل فقط الطمئنمك 

 عين" 

 خيطفك كوي بوي حىت ال ن ؟« "أأمل  



ذا اكنوا   "مل ار واحدأأ مهنم ، وبدأأت اتساءل ا 

 مجيعهم 

قد جهرو تكساس اجابهتا برايان ويه تصطنع  

 الضحك . 

 "ابملقابل « نلتقي حصفيني من لك زوااي الشوارع « 

 فكرت بسخرية 

!كنت امتن ان متنحيين صهرا من   "ايللخسارة 

"  000ان لهجهتم تعجبين كثريا    0تكساس  

 احست برايان ببعض اال حراج وحاولت أأن تغري 

املوضوع « وتطمنئ عىل الهدف من اتصالها الهاتفي  

 هذا 

 هل وصل مقال رايدر ا ىل بنسلفانيا 



"كيف حال وادلي؟" سأألهتا بلهجة حاولت أأن  

 تكون طبيعيه

 يف العمل ؟" " ال "   "أأال يواجه مشألك 

لقد مسعت السامء صلواهتا  0تهندت برايان برسور  

مل يعمل احد من افراد العائةل بأأمر هذا املقال    0

 00اللعني  

" حس نا , لن اؤخرك كثريا قبيل امجليع عين ,  

 س يلفيا " 

 00" حس نا انتهبيي لنفسك جيدا اي عزيزيت  

اقفلت برايان السامعة , وظلت حلظة مسمرة ماكهنا  

الداع للقلق عىل وادلها ,    0غارقة يف افاكرها  

  0وهكذا ميكهنا الأهامتم بعملها وقلهبا مطمنئ  



غدا صباحا س تنتقل اىل    0واخذت ترتب اغراضها  

لقد    0مث رمت نفسها عىل الرسير    0مزنلها اجلديد  

 0اكن يوما شاقا 

ولكن للأسف مل تس تطع النوم بسهوةل , اكن يمتثل  

يبتسم بسخرية  0ونه زرقاء  امام عينهيا ش يطان عي 

00 

يف اليوم التايل , عند الظهر , اكنت برايان جتلس  

ومل تكن معلية الأنتقال قد    0يف مزنلها اجلديد  

اختارت غرفة نوم لها, ورتبت    0لكفهتا هجدا كبريا  

اغراضها ومالبسها يف اخلزانة ونظفت الثالجة  

ووضعت فهيا ما اشرتته من حاجيات , واكنت قد  



نه مل يعد  طلبت ا  مرأأة نظفت لك املزنل حىت ا 

 هناك أأئر للغبار فيه . 

بعد الغداء، شعرت ببعض النشاط فقررت  

 اذلهاب 

ىل املركز الثقايف . مل تكن ترغب ابلعمل . لكهنا   ا 

 ارادت 

زايرة املاكن حيث س متيض ساعات طويةل خالل  

 الأسابيع 

 القادمة . 

 اكنت تعمل أأن املركز الثقايف يضم معرضأ  للرتاث 

ميكهنا أأن جتد فيه أأش ياء كثرية تدلها عىل طريقة  

 عيش 



الناس يف هذه املنطقة قدميأ . وبقليل من احلظ ،  

 قد 

تمتكن من مقابةل املسؤول عن هذا املتحف  

 الصغري ومن 

خبارها   الرثثرة معه قليل . ال بد أ نه سيمتكن من ا 

 عن عادات 

وتقاليد اجملمتع املكس ييك القدمي اايم الاس تعامر  

 و الانلك

سكسوين . وبعد ذكل س تلقي نظرة عىل املكتبة  

 العامة . 

 خرجت من املزنل واجتهت حنو س يارهتا حبامس 



وما أأن جلست خلف املقود حىت مسعت وصول  

 س يارة 

أأخرى. . . للحظة فكرت أأنه قد يكون رايدر،  

 وبدأأ قلهبا 

يدق برسعة ، ولكن ال الس يارة ليست س يارة  

 رايدر. . . أ نه 

 بول . . . 

توقف بول ، ونزل برسعة من س يارته واقرتب  

 مهنا. 

"أأجيب أأن الوح بعمل أأبيض ؟" قال لها ممازحأأ "أأم  

 انك 

نذار؟"   س تطلقني النار بدون أأي ا 



كمتت برايان نفاذ صربها. مفنذ الصباح ويه حتاول  

 أأن 

تنىس حادث الأمس . وهذا مل يكن سهل  علهيا،  

 مع أأهنا 

اكنت مقتنعة بأأهنا تريد استيضاح موقف أ ل  

 دانيالز. 

"هذا يتوقف عىل ما تنوي قوهل يل اجابته بربودة  

 . 

"اميكنك أأن تدعوين لرشب فنجان قهوة .  

 لومسحت ؟ 

 هذا س مينحين الشجاعة ليك ارشح موقفي واقدم 

 اعتذاري. . . " 



هذه املرة مل تس تطع الفتاة منع نفسها من الابتسام  

0 

قة . . . ". "امتن أأن ال اكون ازجعتك  "حس نأ  مواف

 . أأدليك موعد هام؟" 

"ال« ال يشء همم . . . " أأكدت هل ونزلت من  

 س يارهتا« 

 دخال املزنل وقادته برايان ا ىل املطبخ . 

بريق   »تفضل ابجللوس . جيب أأن احبث عن ا 

 القهوة ، 

 مل أأعتد بعد عىل هذا املزنل " 

نه يف اخلزانة اليت عىل اليسار. . .   "   "ا 

 تأأملته برايان حبرية وشك . 



 "«كيف تعرف هذا؟«" 

ىل اليسار اليس   "امجليع يضعون أأدوات املطبخ ا 

كذكل ؟ كام وانين. . . لقد س بق أأن قلت كل  

 انين كنت 

 اعرف صاحب املزنل . . . ". 

بريق القهوة يف   مل تعلق برايان عىل ذكل . ووجدت ا 

ليه بول واخذت تعد القهوة   املاكن اذلي أأشار ا 

ىل الصالون ؟". "   اترغب ابالنتقال ا 

ن جو املطبخ يرحيين اكرث. . . "   "ال لنبق هنا . ا 

 جلست برايان ا ىل جانبه بصمت 

" برايان. . ." بدأأ بصوت هادىء "حنن مل نكن  

 نعمل شيئأ  



عن مقال رايدر اذلي كتبه عنك . . . مل نكن قد  

 قرأأان 

الصحيفة « اقسم كل لكن أ ن تصفحهتا وىه تعد  

الغداء« فاتصلت يب فورأأ ا ىل املكتب لتحذرين .  

 انت تذكرين ؟ كنا 

يف مكتيب عىل وشك توقيع عقد اال جيار عندما  

ابلفعل تلقى بول اتصال  من زوجته بيامن    0اتصلت 

 اكنت برايان 

 ترثثر مع املوظفني يف املكتب 

ماكننا أأن نفعل ؟  رايدر هو أأفضل    "ماذا اكن اب 

 صديق 



لنا . . . لقد نشأأت أ ن يف املزنل اجملاور لهذا . . .  

 . 

 انتفضت برايان جفأأة 

 "ماذا؟«" 

 فاخفض بول رأأسه وتهند . 

ذا كنت ال   »سأأرشح كل لك يشء . ولكن ا 

 ترغبني 

 رؤيتنا اان وأ ن فنحن س نحاول ان نفهم و. . . " 

 »رايدر ماكل هذا املزنل اهذا ما تعنيه ؟" قاطعته 

نه مل يعد   "نعم . . . " اعرتف بول "كام قلت كل ا 

يرغب ابلعيش هنا . فطلب مين أأن اعرض عليك  

 هذا 



املزنل . طاملا انك تبحثني عن ماكن برايان . . .  

 رايدر 

نه هيمت كثريأأ ابلأخرين . . .   ليس سيئأ  كام تعتقدين ا 

 . »» 

"نعم . . نعم . . . " اجابته بسخرية "صدقيين . .  

 أأحل بول "بفضل يومياته اليت ينرشها . "  

ساعد كثريأأ من الناس وهذا ما أأحاطه بعدد أأكرب  

 من 

 الأعداء . ولكن هذا مل مينعه من مالحقة خمالفي 

القوانني " . "بلكمة واحدة ، انت تعين أأن  

 صديقك هو نوع من 

 سوبرمان !« اجابته بهتمك . 



نه ال يرتد" يف حتمل اخملاطر يف   »تقريبأ  . . . ا 

 يل سب 

 الوصول ا ىل هدفه «" 

"نعم ، فاان اعرتف بذكل بعد جتربيت معه " اجابته  

 بأأمل 

 فتح بول ذراعيه بيأأس . 

 "اكن مقاهل ساخرأ ، اان اوافقك الرأأي . لكنه ليس 

رشير رايدر حيتفظ مبقاالته الالذعه للس ياس يني  

 وللاملني 

نه يتعرض هلم بدون أأيه شفقة .   واملرابني . . . ا 

 وهذا ما 

 اان وأ ن دامئى القلق عليه . . . " . جيعلنا  



نه مبس توى ادلفاع عن نفسه " .   "ملاذا ، ا 

"مبدئأ  ، نعم . . . ولكنه تعرض مؤخرأ  حلادث  

 فظيع ، 

 وبأأجعوبه كبريه خرج منه حيأ  . . . " 

، مع    هزت برايان كتفهيا ، وتظاهرت بعدم املبااله 

 أأن قلهبا انقبض جفأأة . . . 

"ما دخيل اان بلك هذا؟" سأألته جبفاف . تأأملها  

 بول طويال، وكأنه حياول تكهن ما خيفيه قناعها 

 اذلي ختفى نفسها خلفه . 

"ال يشء . . . " اجاهبا وهو يتهند . "كنت احاول  

 فقط أأن 

 ارشح كل . . . " . 



»انت قلت بأأن أ ن نشأأت ىف هذا احلى؟" قاطعته  

 حبدة . 

 "نعم « اكنت تسكن يف املزنل اجملاور" 

"أأال تزال عائلهتا تقمي فيه ؟" . »لقد انتقلوا ا ىل  

 ىح أ خر. أأما وادلي رايدر يف توفيا 

منذ مثانية أأعوام . كام وفقد رايدر أأخته الوحيده  

 بعد شهور 

 0قليةل  

احست برايان ابنفعال غريب مل تفهمه ، فهنضت  

 لرتفع 

ومل تنتبه اىل بول اذا  0طاوةل « فناجني القهوه عن ال 

 اكن قد 



 الحظ ارتباكها. 

 فهنض بول بدوره ، وتأأملها قليال. 

ذا مل تكوين   "لقد اعرتفت كل بلك ىشء. . . ا 

 ترغبني 

جياد مسكن   ابلبقاء يف هذا املزنل ، سأأساعدك اب 

 أ خر. قد 

ال تساحمينن ابدا اان وزوجيت. . . ولكن . . .  

 أأميكنن أأن 

 ديثنا هذا؟". أ مل بأأن تفكرى حب

 "نعم ، اعدك بذكل . . ." اجابه بصدق. 

فأأخرج بطاقه من جيبه . "هذا عنواننا ورق هاتفنا  

 اذا احتجت لأي يشء. . .««. 



 "شكرأأ" اجابته وتناولت البطاقة منه . 

بعد ذهاب بول ، احست برايان بقلق كبري، عندما  

 علمت 

أأن هذا املزنل هو مكل لرايدر، احست ابن لك  

 فرهحا هبذا 

هنا تدرك   ادليكور امجليل وامحلمي ". هذا خسيف ، ا 

ذكل . لكنه ليس اكفيأأ للشعور ابلقلق اذلى  

 يس يطر علهيا. 

ن ما اخربها اايه بول عن صديقه هو سبب   `ا 

 ارتباكها. اكنت 



نسان جيدا كام يدعي    سرتفض التفكري بأأن رايدر  ا 

صديقه بول. اكنت تفضل الاحتفاظ برأأهيا الأول  

 فيه ، هذا يسمح 

لها بأأن تس متر ابحتقاره ، وترص عىل عدم رؤيته  

 من 

 جديد. . 

أأه ه ، ابلتأأكيد، جيب أأن تعرتف بأأن حقدها اكن  

 مش بوهأأ 

مشكوك  فيه « فلامذا تلومه هبذا الشلك ؟ لأنه  

 نرش أأش ياء 

ع مدير، الرشكة اليت يعمل فهيا  قالهتا هل عن موضو 

 وادلها؟ 



 ال. . . برصاحة « ليس هذا لك يشء 

أأمل يكن سبب حقدها عليه كونه دفعها ابللحظة  

 اليت 

اكنت مس تعدة فهيا ملنحه نفسها: ابلتأأكيد، اكن  

 موقفه 

حمرتمأ ، ولكن هذا ال يرحي . برايان ابدأ . »ان ترىم  

 هبذا 

 .   الشلك موقف جرح مشاعرها بعمق شديد. . 

رفضت الاستسالم اكرث لأالم اذلكرايت ، حفملت  

 حقيبة 

يدها وخرجت من املزنل . اكنت عىل وشك  

 اذلهاب ا ىل 



املؤسسة الثقافية عندما وصل بول . ال يزال اماهما  

 متسع من 

 الوقت لزايرة املؤسسة . 

ىل املركز الثقايف،   مل جتد برايان صعوبة يف الوصول ا 

د. بعد أأن عربت  اكن املبن الكبري يظهر من بع

 الباب 

 اخلاريج اجتهت حنو املتحف التارخيي اذلي اكنت 

 تمتن زايرته . 

´ اجملموعة اليت اكن يضمها املتحف اكنت رائعة  

مثرية ، جتولت برايان بني الواهجات «متكنت من  

 تكوين 



فكرة عن مايض هذا البدل وجممتعه ومراحل تطوره  

 ، 

  الفرنيس، الاس باين، املكس ييك«   0الهندي 

 اال ملاين، لك 

 هوالء مه أأساس شعبه الرايق. . . 

وشعرت بسعادة كبرية ويه تتأأمل احذية ومالبس  

 مطرزة 

قدمية تدل عىل فن وذوق كبريين ، وجفأأة احست  

 بأأهنا 

 00مراقبة 

 

 



 

ادارت رأأسها ببط ء فالتقت نظراهتا بنظرات  

 رايدر 

لهيا بشلك جعلها تشعر   الزرقاء. . . اكن ينظر ا 

محرار   اب 

وهجها. وتذكرت حبزن كبري أأنه نظر الهيا هبذا  

 الشلك قبل 

أأن يقبلها يف دالاس . . . شعرت بتوتر وارتباك  

 وعضت عىل 

شفهتا. وكأنه ادرك ارتباكها فاخفض نظره واجته  

 حنوها 



عىل همل . أأوه « مكن رغبت ابلهرب ىك ختتف  

لالبد. . . لكهنا مل هترب ، وواهجته    من أأمامه 

 بلهجة جافة . 

 "اليس دليك يشء أ خر غري مالحقيت؟« 

 "بيل . . . «« اجاهبا مبتسمأأ 

ذأ ، ماذا تفعل هنا؟".   "ا 

"دلي موعد مع رجل ، لكنه مل يأأت حىت الأن «  

 اان 

 انتظره . . . " 

"أألهذا عالقة مع يومياتك ؟«" سأألته بقلق وقد  

 تذكرت 

 بول . حديهثا مع  



 "نعم " 

ىل ا حدى الواهجات اليت تعرض   فرتكته واجتهت ا 

 أ اثرأأ 

هندية فتبعها رايدر بدون تردد". اكن يرتدي  

 بنطلون جيزن 

ومقيص اكرو وبوطأ  قدميا« اكن يبدو كراع بقر  

 خرج فورأأ 

 من مزرعته 

ازاد توتر ، برايان أأمام وسامته ، واخذت تتالعب  

 بعصبية

من عنقها أأي موقف  بسلسلهتا اذلهبية اليت تتدىل  

 تتبناه ؟ 



اتغادر املتحف ؟ أأتتوسل لرفيقها أأن يرتكها بسالم  

؟ . برصاحة وصدق « مل تكن ترغب بذكل . . .  

 لكهنا اكنت 

تمتن لو أأهنا جتلس أأمام طاولهتا وتستسمل خليالها  

ىف مثل هذا املوقف ! أأمام أأوراقها البيضاء ال جتد  

 صعوبة يف خلق 

الواقع ، ختتلف الأمور    احلوار املشوق . لكن يف 

 كثريا 

معها. حاولت أأن تامتكل نفسها لكن يبدو أأن رايدر  

 قادر 

هنا تشعر   عىل جعلها تفقد لك ثقهتا بنفسها أأمامه ا 

 ابختالل 



 توازهنا معه . . . اقرتاب من عربة تعود للقرن املايض 

واجعبت برايان هبا كثريأ  وتعجبت من بقاءها عىل  

 حالهتا 

 اجليدة « المس رايدر ا حدى جعالهتا وقال 

"غري معقول ! أأهذه الس يارة قادرة عىل السري  

 حقأ ؟" رمغأ  

 عهنا، ابتسمت برايان. 

"نعم، انه شئ مثري حقأأ. . . لقد سافر الكثريون  

 يف 

هذه العربة واس تعملوا لك الأدوات اليت يعرضها  

 هذا 

 املتحف . اكن دلهيم مشألكهم وأأفراهحم ، اكن دلهيم 



احلب واخلوف . . . متامأ  مثلنا حنن يف هذه الأايم  

 " . . . 

 امسك رايدر يدها هبدوء واتبعا جولهتام معأأ . 

 "اتمتنني لو ودلت يف عرص أ خر؟" سأألها رايدر 

"هل هذا اس تجواب غري مبارش؟" سأألته  

 بسخرية 

نه جمرد حديث عادي" اجاهبا ضاحك  .   "ال، ا 

. فهز كتفيه    "هبذه احلاةل ، جوايب هو ال «انت ؟" 

 واجاب . 

"أأوه ، هذا يتوقف عىل . . . احياان أأتأأسف لأنين  

 مل 



اعش يف روما القدمية ، يبدو يل انين كنت  

 سأأصبح 

 سيناتور" . 

"سيناتور روماين؟" سأألته بدهشة "ملاذا؟" .  

»بسبب اخلدع والاحتياالت الس ياس ية . . . اكن  

 ذكل 

 ش يقأأ بدون شك !". 

ا ميتة شنيعة !.« فهز  "انت تعمل بأأن اكرثمه ماتو 

 كتفيه من جديد 

 "ليس من الرضوري ان يكون املرء سيناتور حىت 

 جيازف هبذه اخملاطر. . . ". 

 جفأأة انقبض قلب الفتاة أأحصيح ان رايدر يف خطر 



كام فهمت من الكم بول ؟ يف هذه احلاةل ، ملاذا  

 يس تخف 

 هبذا الواقع ؟ أأليس هو ممتسك ابحلياة ؟ . 

اتصورك يف مالبس    "اان ال اس تطيع أأن 

 السيناتور!." قالت 

خفاء قلقها.   هل ممازحة ويه حتاول ا 

"وال اان ايضأ " اجاهبا ضاحاك »افضل بنطلوين  

 اجليزن

 القدمي " 

مث توقفا أأمام واهجة تعرض أأدوات احلالقة ،  

 فتأأملت 



برايان املعروضات ابهامتم كبري، والحظت أأن  

 رفيقها نفذ 

عىل ساعة يده ،  صربه اكن يلقي لك حلظة نظرة  

 ويبحث 

 بعيونه عن الرجل اذلي اكن عىل موعد معه . 

 »أأمل يأأت بعد؟ سأألته هبدوء. 

ذا اكن يريد   "ال لقد اكتفيت من الأنتظار، ا 

 رؤييت، 

سيتصل يب ابلتأأكيد" مئ سكت قليلأ ونظر يف  

 عيوهنا 

 مبارشة . 

 "هل اهنيت زايرتك ؟" سأألها بصوت هامس. 



قررت البقاء يف  ازدادت دقات قلهبا. اكنت قد  

 املتحف 

قفاهل ولكن مل يعد ذلكل أأية امهية جفأأة   حىت ساعة ا 

 . 

هنا يف سان انطونيو لبضعة اسابيع   بعد لك يشء، ا 

 00« وبأأماكهنا العودة اىل املتحف مرة اخرى  

 00" نعم 

ملاذا النتناول العشاء معا ؟ هل س بق  000" اذا  

 كل ان زرت الباس يو ديل ريو ؟ 

 " ال " 



عدة لالعرتاف هل بأأهنا مل خترج ا ىل  مل تكن مس ت

رشفة الفندق ومل تنظر ا ىل الشارع املشهور. وذكل  

 فقط الن 

 رايدر اكن قد أأشاد جبامهل . . . 

 »يف هذه احلاةل « اان مس تعد ليك أأكون دليكل « 

اميكنين أأن أأمر عليك يف الساعة اخلامسة  

 والنصف ؟". 

مل يكن جيب عىل برايان الاس امتع هل ، ادركت  

 اخريأأ فبعد تكل اجملاهبة بيهنام يعترب قبولها  ذكل 

 دلعوته عىل 



العشاء رضبأأ من اجلنون . ولكن لالسف ، مل  

تكن قادرة عىل مقاومة حسر هذا الرجل اذلي  

 يؤثر علهيا. . . 

 "حس نأ ، موافقة ". "احتبني الطعام املكس ييك؟". 

 »للحقيقة . . . مل اتذوقه من قبل ". 

اوةل يف الاكزا ديل  "جيب أأن جتربيه ! سأأجحز ط 

 ريو". 

 "حس نأ ". 

ىل اللقاء، برايان. . . " مهس رايدر اببتسامة   "ا 

 حارة . مث 

 ابتعد خبطوات رسيعة . 



اكنت برايان قد اصبحت مس تعدة يف الساعة  

 اخلامسة 

والنصف متامأ ، وتردي ثوبأ  حريراي يظهر رشاقة  

 قامهتا 

 ويزيدها حسرأ  . . . 

قد تركها يف املتحف «    وعندما اكن رايدر 

 الحظت انه 

ليس اماهما سوى ساعة واحده لىك تس تعد.  

 فأأرسعت ا ىل 

مزنلها واكت ختىش ان ال يسمح لها الوقت  

 ابالس تحامم 

 واملكياج وكوي مالبسها. . . ومع ذكل جنحت يف 



الاس تعداد قبل الوت احملدد بدقائق . تأأملت ثوهبا  

 للمرة 

، اكن لونه أأصفر    الأخري أأمام املراة بتوتر وعصبيه 

 يتناسب 

 مع لون شعرها الأشقر اكنت تبدو وكأهنا من عامل 

اخليال . . . ولكن أأليس هذا الثوب مثريأأ كثريأأ؟  

هنا حتبه   ا 

 كثريا، لكن هذا املساء. . . 

قطع رنني جرس الباب حبل أأفاكرها، فارسعت  

 لتفتحه 

نه رايدر يقف أأمام الباب   وساقاها ترجتفان قليل  ا 

 وقد 



جعاب كبري  ارتدى ب  دهل سوداء أأنيقة جدا. تأأملها اب 

 قبل أأن 

 هيمس . 

 "أأميكنين ادلخول ؟" 

ىل الواقع ملاذا.تبقى   اعادت هذه اللكامت برايان ا 

 مسمره ماكهنا غر قادره عىل الالكم وقد امحرت 

هنا ابلغه ، وهذه   وجبنتاها« وزادت دقات قلهبا؟ ا 

 ليست أأول 

رجل ! ابلتأأكيد، ولكن الأخريين مل    مرة يواعدها 

 يكونوا مبثل حسر رايدر كنرتل . . 

"نعم « ابلتأأكد. . . انت ىف مزنكل . . . " "ال،  

 هذا املزنل مزنكل . . . طاملا انك مس تأأجرته اان 



 اقوم .بزايرة فقط . . " 

"اتريد أأن ترشب شيئا ؟« سأألته ببعض احلرج  

 "حاليأأ 

 . . .   ليس دلي سوى القهوه اقدهما كل 

" ال شكرا : وتأأملها من جديد " انت تش هبني  

 000رقيقة فاتنة  00فراشة ذهبية  

 "شكرأ  . . . أأنت .ايضأ  لست بشعأ  . . . " 

اكنت الفاكهة وس يلهتا الوحيدة للتغلب عىل  

 ارتباكها 

 اذلي سببه الكم رايدر الشاعري 

 "شكرأ " اجاهبا مبتسام . 

 أأن تسخر مين صدفة ؟" سأألته بدالل   "احتاول 



 "ال ابدأ " 

 ".»! لقد طمأأنتين . . . " . 

 اقرتب مهنا وامسك يدها برسعة . 

"اعتقد انه من الافضل أأن خنرج فورأ " مهس  

 رايدر 

 "والا، فنحن لن نتناول العشاء ابدا. . . . " 

اكنت نظراته معيقة دلرجة أأن الفتاة احست بأأهنا  

عرض نفسها جلروح  ترتعش ان من الغباء أأن ت 

 جديدة ، 

ولكهنا غري قادرة عىل مقاومة الاجنذاب اذلي  

 تشعر به 

 حنوه . وجمرد ملساته عىل ذراعها العاري اكفية 



 ال رابكها . . . 

"هل وجدت صعوبة يف جحز طاوةل !" سأألته  

 حماوةل 

تركزي تفكريها . "ال، لأن مدير الاكزاديل ريو هو  

 أأحد اصدقايئ" . 

 اعداء ؟ فهز كتفيه اذأأ ليس دليك فقط  

»اشخاص اندرون مه اذلين اعتربمه اصدقايئ . . .  

 " مث 

 سكت ورفع يدها ا ىل شفتيه . 

"وانت برايان؟"" .اضاف بصوت هامس " مضن  

 أأية 

 مجموعة تضعني نفسك ؟ هل . . . ساحمتيين؟" 



ماكهنا اال جابة عىل هذا   حىت مساء الأمس اكن اب 

. ويك  السؤال . ولكن الأن ، يه ال تعمل . .  

 تكون صادقة 

مع نفسها جيب أأن تعرتف بأأهنا ال تكن أأي حقد هل  

 . 

اكنت حتاول أأن تنىس ترصفه معها واكن جسدها  

 يرفض 

 أأن يس متع لعقلها. ومل تكن قادرة عىل منع نفسها من 

 الارتعاش أأمامه . . 

 منذ اللحظة اليت رأأت فهيا رايدر يف مكتبة دالاس 

ن يه ترغب  فقدت برايان الس يطرة عىل نفسها. الأ 

 من 



جديد هبذا الرجل وبشلك جنوين. . . كام وأأهنا  

 ترغب 

 مبعرفته أأكرث، واكتشاف طريقة عيشه ، وتفكريه 

 وترصفاته . . . قد يكون حقأ  كام وصفه بول ! . 

 "اان. . . احاول أأن اساحمك " اجابته متلعمثة . 

 فابتسم حبنان كبري غريب . 

 "هذا جيد جدأأ كبداية ". 

ىل الس يارة ، والأمل بدأأ يكربيف   تبعته بصمت ا 

 قلهبا. 

مل يتبادال الالكم طوال الطريق ، ولكن الصمت مل  

 يكن 



ثقيال بيهنام. اكنت تسود بيهنام عواطف منسجمة  

 اكرث 

 ببالغة من أأي الكم 

عندما وصال ا ىل احلي اذلي يوجد فيه الفندق  

 اذلي 

 اكنت برايان تزنل فيه ، خرج رايدرعن مصته . 

 امتن أأن ال تكوين جائعة جدأ ! فنحن لن نتناول " 

 العشاء قبل الساعة التاسعة " 

 »الساعة التاسعة ؟«سأألته بدهشة 

 »نعم « اان اعددت كل مفاجأأة صغريه " . 

"حقا؟« رصخت بفرح طفوىل "أأوه قل يل ما يه  

 . »! 



ذا كنت   »ال جمال ذلكل ! « اجاهبا ضاحاك "ا 

 ترغبني 

ماكننا أأن نأألك س ندويشأ    خفيفا يسمح لنا ابلصرب  اب 

 حىت 

 الساعة التاسعة " . 

 "انت جائع ؟" . 

وتذكرت جفأأة شهيته للطعام اليت اظهرها يف  

 دالاس . 

 "قليال اجاب بدالل "لن ارفض بعض الناشوز" . 

 »ما هذا الناشوز؟" . 

لهيي ! ماذا علموك يف املدرسة ، اي صغريىت   "اي ا 



العزيزة ؟ جيب أأن يتطوع أأحد لال رشاف عىل  

 قيفك ، واان تث 

 مس تعد ذلكل . . . بلك رسور" . 

 أأخذت برايان نفسأأ معيقأ  هذا الوقت ليس مناس بأ  

 لالمحرار. 

"هبذه احلاةل أأجيب عيل أأن اانديك بروفسور  

 كنرتل ؟" 

 سأألته ممازحة . 

ذا فعلت ذكل ، لن امسح كل بتناول الناشوز!   »ا 

 " 

 موافقة « لن افعل " .   »انت قاس حقأ ! حس نأ  

 »قرار حكمي " . 



اوقف رايدر س يارته يف شارع صغري حماط  

 ابلبناايت 

املرتفعة وساعد رفيقته عىل الزنول من الس يارة .  

 بعد أأمتار 

ىل أأعىل السمل حيث اكن الناس   قليةل وصال ا 

 جيلسون عىل 

ادلرجات يس متعون ا ىل اوركسرتا املاراييش اليت  

 تعزف 

 ضفة الهنر. احلانأأ مجيةل عىل  

مل يكن رايدر يكذب عندما اكد لها أأن الباس يو  

 ديل ريو 



ماكن رائع . فالشارع الطويل اخملصص للمشاة فقط  

 اكن 

مليئأأ ابلأزهار وابجلسور اخلشبية الصغري ومبقاعد  

 جحرية 

 حتت الأجشار 

 والثنائيون يمتشون يف املمرات املمتدة حىت مقة 

ابملراكب الصغرية بيامن  الهنر« وأ خرون يتزنهون  

 يلعب 

الأوالد حتت مراقبة أأهماهتم . . . اتثرت برايان هبذا  

 املاكن 

اذلي ما يزال عىل طبيعته ، والتفتت حنو رفيقها  

 وابتسمت 



رشاق . ظل رايدر صامتأأ لكن عيونه ارشقت   اب 

 بربيق 

 ساحر. . 

 مث قادها حنو املاكن حيث يقدمون فيه الناشوز. 

طائر صغرية من اللحم النامع  واكتشفت أأخريأأ أأنه ف

 واجلبنة 

والفلفل ، وعندما عرض رايد عىل برايان أأن  

 تتذوق فطرية 

اختارها لنفسه ، فتحت مفها برسعة كطفةل صغرية  

 . اكنت 

الفطرية كبرية دلرجة أأن برايان اكدت ختتنق .  

 فانفجر 



الصحفي ضاحكأ وسعيدأأ لأنه اس تطاع أأن يوقعها  

 يف 

 الفخ . . 

مع هبوط الظالم . واكنت أأشعة  اتبعا نزههتام  

 مشس 

 املغيب تنعكس خبجل عىل مياه الهنر وختلق جوأأ 

شاعراي . تأأثرت برايان كثريا هبذه اللحظات  

 وتأأسفت لأن 

رايدر ال حياول أأن يكون حنوان معها اكن يسري  

 ا ىل جانهبا 

 00ويداه يف جيوبه اكن خياف أأن يلمسها  



ا ىل املطعم . اكنت الطاوالت موزعة    وصال أأخريأأ 

 عىل 

الرشفة احمليطة ابملطعم واليت تطل عىل املياه «  

 اكنت 

احلركة نش يطة بداخل ، واخلدم مشغولون حول  

 الزابئن . 

فمتنت الفتاة أأن يكون رايدر قد جحز طاوةل مطةل  

 عىل 

الهنر. مل يس بق لها ان تناولت الطعام يف جو  

 مشابه 

 لهذا . . . 

 " اندى صوت رجل من خلفهام . "رايدر!  



 التفتا ا ىل اخللف فرأأت رجل  أأمسرأ  وس ميأ  يبدو انه 

رشاق .   من اصل مكس ييك ، يبتسم هلام اب 

»جاميز! " قال الصحفي وهو يشد حبرارة عىل يد  

 صديقه 

"أأنأأ سعيد جد لرؤيتك ، اي صديقي . . . لقد  

 مضت مدة 

 طويةل مل تأأت فهيا ا ىل هنا" . 

 أ  مكس يكيا ذليذأ !" "ومل أ لك فهيا طعام

"اان سعيد بسامع ذكل !." اجابه جاميز وهو ينظر  

 ا ىل 

جعاب شديد .   برايان اب 

 "ماذا تنتظر لتعرفين عىل هذه ال نسة الرائعة ؟" . 



نه يعبد الشقراوات " .   "انتهبيي برايان . . . ا 

 "اان صاحب ذوق اي عزيزي . . . " 

 "نعم « لكنه حيب ايضأأ ذوات الشعر الأمحر، 

  . . . " أأضاف رايدر مبكر. والبين 

 "حس نأ ، اان اعرتف لك النساء تعجبين! " . 

 "ولهذا السبب اان انصحها ابحلذر!." قال رايدر 

 ضاحك  . 

ذأ  هل س تقدمين ا ىل هذه   »انت فظيع ، رايدر ا 

 ال نسة 

 الفاتنة ؟" احنن رايدر بشلك رمسي . 

"امسحي يل أأن اقدم كل جاميز دايغو رامرييز  

 صاحب 



مطعم الاكزا ديل ريو جاميز، اقدم كل ال نسة  

 برايان سان 

 لكري. . . « . 

"ترشفت مبعرفتك ، أ نسة سان لكريا« قال جاميز  

 وهو 

 ميد يده حنوها. 

 انسجمت برايان مبرح الصديقني ودخلت اللعبة 

 معهام 

 "الرشف الكبري يل اان اجابته اببتسامة دالل 

 حضك جاميز ونظر ا ىل رايدر مبكر. 

در! اعتقد انك هذه املرة وجدت امرأأة  "أ ه راي 

 حياتك ! 



 هيا اي أأعزايئ اقدم لكام لك بركيت! . 

 اكنت 0ونفذ القول ابلفعل ومضهام لك واحد بذراع  

برايان تنتظر أأن يعرتض رايدر عىل الكم صديقه «  

 لكنه مل 

 يفعل ، وسأأهل ممازحأأ 

 "هل لك يشء جاهز؟"« . 

 "طبعأ " اجابه جاميز بفخر واعزتاز. 

 د انك تريد ميدالية ؟« مازحه رايدر "اعتق 

 "اتريدها من اذلهب أأم من الفضة ؟ . 

 "أأال ميكن أأن احصل عىل الأثنني ؟«. 

 »اي كل من طامع . 

 "حس نأأ، هبذه احلاةل « سأأكتفي بلكمة .شكرأأ« 



حضك رايدر مث ربت عىل كتف صديقه ، وعاد  

 للهجة 

 اجلد 

 »اان اشكرك جاميز" . 

مث التفت حنو    "تسىل جيدأأ اي صديقي العزيز" 

 برايان 

"انت ايضا ، صديقة جديدة يل . ارجو أأن تنتهبيي  

 عىل هذا 

 الرجل موافقة ؟ أأنه وحيد جدأ  . . . " . 

ال سريوي كل قصة حيايت   "فلنرسع ، برايان وا 

 لكها! " 

 قال رايدر مبتسمأ  وهو ميسك يد الفتاة . . 



فتبعته بصمت ولكن اكنت لكام تقدمت بني  

 الطاوالت 

حتس بشعور كبري يدفعها لاللتفات حنو جاميز.  

 وعندما 

ىل الوراء التقت بنظرات جاميز. وبدا لها   التفتت ا 

 أأهنا 

 قرأأت فهيا شيئأ  من القلق قريب من الصالة . . . 

فهايم؟ " تساءلت ويه تبتعد مع   "ماذا حياول ا 

 رايدر 

 وشعرت ابنقباض يف قلهبا . . . 

يكن يكذب  اكن رايدر قد وعدها مبفاجأأة . ومل  

 علهيا . 



ىل ا حدى الطاوالت ، قادها ا ىل   وبدل أأن يقودها ا 

 مقة 

 الهنر، حنو مركب صغري تفاجأأت الفتاة كثريأ  عندما 

وجدت طاوةل ممتدة عىل متنه وتزيهنا ابقة من  

 أأزهار 

التوليب البيضاء يف مزهوية من الكريس تال .  

 وجبانهبا خادم 

 ينتظرهام مبتسمأ  . . . 

 ها الصحفي هبدوء . "ايعجبك هذا؟ " سأأل 

نه رائع . . . " اجابته وملعت عيوهنا ابلفرح .   »ا 

امسك رايدر يدها وساعدها يف الصعود ا ىل  

 املركب ، 



ىل الاكبنت اذلي   وقدم لها كرس يأ  مث أأرش بيده ا 

 شغل 

احملرك فورأ  ، وابتعد املركب ببط ء ا ىل ان وصل  

 ا ىل 

 منتصف الهنر. 

والتفتت ا ىل اخللف تتأأمل أأنوار    تأأثرت برايان كثريأ  

 الاكزا 

ديل ريو املشعة بأألواهنا املتعددة لو عاشت مئة عام  

 ، لن 

 تنىس هذه اللحظات ابدأأ 

"اتريد أأن تتذوق امخلر سنيور؟« اقرتح اخلادم  

 عىل 



 رايدر وهو يقدم هل كأسا 

 انتهبت برايان من أأحلأهما، ونظرت ا ىل رفيقها وهو 

رأأسه برىض كبري.    يرشب جرعة من امخلر، مث هز 

 هبت 

نسمة هواء طريت خصةل من شعره واوقعهتا عىل  

 جبينه . 

فرغبت برايان جفأأة بأأن تضع يدها عىل شعر رفيقها  

 الأسود 

 النامع 

 "اان سعيد لأن فكريت اجعبتك . . . مهس رايدر. 

هنا فكرة رومنس ية رائعة اجابته برسعة حماوةل أ ن   "ا 

 تامتكل نفسها 



اكتبة رواايت احلب اليس  "هذا يتناسب مع  

 كذكل ؟« 

مازهحا بلطف " امتن أأن يعجبك ايضا الطعام  

 اذلي 

 طلبته " . 

 "اان متأأكدة من ذكل " . 

مل يضف رايدر شيئأأ، وظل يتأأملها بصمت  

 والظالم 

 يلفهام ونور مصابيح املركب اخلفيفة تنعكس عىل 

 نظراهتا 

ىل الرصيف . ويف   بعد ساعة تقريبأ ، عاد املركب ا 

 هذه 



لساعة اكتشفت برايان أأن الطعام املكس ييك ذليذ  ا 

 جدأأ، 

الانش يالدامر التاكوىم، الفاصوليا امحلراء . . . لكها  

 اكنت 

 شهية . 

 كذكل اكن حديهثام مثريأأ اكان قد ثرثرأأ بلك يشء . 

وشعرت برايان أأهنا اصبحت تعرف هذا الصحفي  

 اكرث 

ال ن يه تعمل أأنه من مشجعي فريق الباسكيت  

 احمليل « 

نه عضو يف اندي الس يارات ، وأأنه فاز ابملرتبة  وا 

 الثانية يف 



الس باق الأخري اذلي اشرتك فيه . وان س نواته  

 اليت قضاها يف 

 اجلامعة اكنت أأمجل فرتة يف حياته . . . 

ىل الس يارة   عندما غادرا املركب مل يعودا فورأأ ا 

لكهنام قاما بزنهة جديدة عىل ضفة الهنر. هذه املرة  

 اكان 

عاشقني يدا بيد . يمتتعا بصمت وهدوء  يسريان ك

 املساء . 

يشء جديد أأظهر تغريأأ يف عالقهتام . العداء اذلي  

 اكان 

 يظهراانه حىت الأن ، اختفى . . . 



يف الس يارة جلست برايان عىل مقعدها وتهندت  

 برسور. 

هذه السهرة اكنت رائعة ، قريبة من الكامل ، ولك  

 هذا 

. . . التفتت حنو رفيقها وتأأملته قليل   بفضل رايدر 

 وهزهتا 

مشاعر وانفعاالت قوية . مل تس تطع حتديد  

 مشاعرها جتاه 

هذا الرجل بشلك دقيق ، مع أأهنا اكنت متأأكدة  

نه ليس   ا 

جمرد رغبة جسدية فقط . هناك يشء أ خر، اكرث  

 معقا واكرث 



 غرابة . . . 

عندما توقفا امام مزنلها، احست الفتاة بتوتر  

 د شدي 

مفاىجء ماذا تفعل ؟ اتقرتح عليه ان يدخل  

 لرشب كأس 

هنا ال تريد   أأخري؟ كيف س يفرس هذه ادلعوة ؟ ا 

 ارتاكب هفوة 

 تفسد فهيا لك يشء . . . 

حلسن احلظ ، وفر علهيا الصحفي هذا اال حراج «  

 ونزل 

من الس يارة وفتح لها الباب « مفدت هل يدها  

 مبتسمة . ودون 



 و املزنل . ان تنطق بأأية لكمة تقدمته حن

 

صعدت ادلرجات الثالث واخرجت مفاتيحها من  

 حقيبة 

ن املشهد اذلي حصل يف دالاس يتكرر   يدها ، ا 

 الأن . . 

 ولكن هذ. املرة اكنت اصابعها ترجتف دلرجة أأهنا مل 

دخال املفتاح يف القفل . فاضطر رايدر   تمتكن من ا 

 ملساعدهتا 

 "اترغب بفنجان من القهوة ؟« سأألته متلعمثة فور 

 دخولها 

 "بلك رسور . . . " 



 فارسعت ا ىل املطبخ , وشعرت ببعض الراحة لأهنا 

ووجدت نفسها وحيدة للحظات اكنت حباجة  

 لرتتيب 

لهيا برسعة   أأفاكرها . ولكن لالسف ، انضم رايدر ا 

 . 

"اان مل أ ت ا ىل هنا منذ س نوات طويةل ، ايزجعك  

 أأن 

 . 0القي نظرة عىل املزنل ريامث تعدين القهوة ؟ 

 . . ال ابدأأ . . . " .   »ال. 

جبهد كبري . متكنت بريايان من الس يطرة عىل  

 حراكت 



ن وجود رايدر متكأ عىل الطاوةل اخلشبية   يدهيا، ا 

 يزيد من 

 توترها 

"اتقصد انك مل تدخل ا ىل هذا املزنل منذ س نوات  

 ؟" . 

 "ابلفعل " 

 "لقد اخربين بول بأأن وادليك توفيا، اانأ سفة من 

 اجكل . . . " عقد رايدر حاجبيه وبدا عليه التأأثر. 

نه القدر. . . "   "ا 

 0"كيف حصل ذكل ؟ 

"توفيا حبادث س يارة . اكان يف طريق عودهتام بعد  

 أأن 



اوصال شقيقيت ا ىل جامعة اوسنت فانقلبت  

 س يارهتام 

 واش تعلت . . . « . 

 . . . قالت خبوف وحزن "أأوه « هذا فظيع  

 "نعم « 

 »هل اضطررت لنقل اخلرب لأختك بنفسك أأ؟" . 

 »نعم اجاهبا واخفض رأأسه 

ن هذا اكن أأمرا صعبأ «   »ال بد ا 

 »جدأ " 

 "وتوفيت شقيقتك يف العام التايل ، اليس كذكل 

 أأضافت برتدد" 

 "نعم " 



 "مل تكن كبرية « اليس كذكل ؟" 

 »اكنت يف التاسعة عرشة من معرها فقط " 

 "وكيف حدث ذكل ؟" . 

أأمام مصت الصحفي ا محرت وجنتا برايان أأن  

 فضولها 

ليس مناس بأ . يه ال متثل شيثا ابلنس بة لهذا الرجل  

 ، وال 

 حيق لها أأن حتاول معرفة أأرساره 

"اعذرين اعلنت برسعة "مل يكن جيب عيل أأن  

 اطرح 

 هذا السؤال « 

 »لقد توفيت أأثناء معلية ا هجاض خمالف للقانون 



تكل مذحبة حقيقية « لشدة مفاجئهتا، وقع  اكنت  

 الفنجان 

 من يد برايان وحتطم عىل الأرض 

ذأأ هذا هو الأمر! لهذا السبب « اشار رايدر يف   ا 

 مقاهل 

ا ىل ان الرواايت العاطفية تؤثر احيانأ  بشلك سليب  

 عىل 

املراهقات وتدفعهن للقيام بعالقات جنس ية دون  

 الاكرتاث 

 ! كيف امكن ذكل  ابخملاطر اليت قد تنتج عن ذكل 

 ؟ رايدر 

 ذيك متعقل « وليس رجال حمدودا ليكون مقتنعا مبا 



 كتبه . 

ىل الواقع اقرتاب رايدر مهنا، ومل   وجفأأة أأعادها ا 

 تشعر 

ال ويه بني ذراعيه ، فرفعت عيوهنا املتاللئة   ا 

 ابدلموع 

 حنوه . 

"أأوه ، اي الهيي . . . اان فعال أ سفة . . . « قالت  

 هل بأأسف 

 ايدر حاجيه وتأأملها بنظرات غريبة . شديد، عقد ر 

 "ال، ال تتأأسفي . ليس لهذه القصة اية عالقة بك 

 اان. . . اكن مقايل غبيأ ، برايان. . . « 



ليه بدهشة كبرية . هل يه حتمل أأم أأن   فنظرت ا 

 رايدر 

 اعتذر حقا؟ 

"هل جرحت يدك ؟« سأألها بقلق وهوميسك  

 يدها »لقد 

 انفجر الفنجان كأنه قنبةل . . . «. 

"ال يشء همم « متمتت بذهول ويه ال تزال حتت  

 اتثري 

 الصدمة 

"الأفضل أأن تطهري يدك ، قد تكون نرثات  

 البورسالن ال 

 تزال عالقة يف جدلك 



فاطاعته هبدوء، ويامن اخذ ينظف الأرض ،  

 التفتت حنوه 

نه اكن يتاملها.   من جديد« والحظت ا 

 "ملاذا ال جنلس يف الصالون ؟ اقرتح علهيا هبدوء 

 حرض كل القهوة « »سأأ 

ىل الصالون   فهزت رأأسها بطريقة أ لية ودخلت ا 

لهيا   وجلست عىل الكنبة . بعد حلظات انضم ا 

 الصحفي ، 

ووضع صينية القهوة عىل الطاوةل الصغرية مث جلس  

 قرهبا 

اكنت القهوة كثيفة فرست برايان ، اكنت حباجة  

 كبرية 



توترها، ويقيض عىل الضعف اذلي    ليشء هيدىء 

 احست 

 به بعد اعرتافات رايدر. 

"ارجو أأن تعذرين . . . " قالت هل متلعمثة "لقد  

 اجربتك 

 عىل احياء ذكرايت أألمية " . 

ماكين   "لقد رويت لك ذكل باكمل اراديت . اكن اب 

 أأن ال 

 اجيب عىل أأس ئلتك لو شئت " . 

  "مل يكن جيب عليك أأن تعتذر عن . . . مقاكل " 

 أأكدت 

 هل خبجل . 



"بىل ، اكن جيب عيل ذكل ، اان احاول دامئأ  أأن  

 اقوم 

 مبهنيت بلك صدق ممكن . لكين مل اكن رشيفأ  معك 

 كام وانين . . . " . 

 وسكت ومل يتابع الكمه ، وهز كتفيه قليل  . 

 الا انين مل اكن اتصور ان اعرتافايت هذه سرتبكك 

  دلرجة أأن يقع الفنجان من يدك . . . « أأضاف 

 مبكر. 

 »سبب هذا صدمة يل اعرتف بذكل " . 

»ارجوأأن تعذريين" مهس وهو يداعب خدها  

 حبنان . 



ارتعشت برايان وأأدارت وهجها يك ال يالحظ  

 انفعالها . 

»هل أأفسدت هذه السهرة متامأ ؟" سأألها بصوت  

 ضعيف 

 يرجتف من القلق الصادق . 

 "ال . . . " . 

 . "هذا افضل . . . « وابتسم واقرتب مهنا أ كرث 

مل تتحرك برايان« واخذ قلهبا يدق برسعة . اكنت  

 تعمل 

بأأن رايدر س يضمها اليه ، اكنت تقرأأ ذكل يف  

 عيونه . . . 



وعندما قبلها« مل تس تطع منع نفسها من مبادلته  

 القبةل 

ابلقبةل « اكنت شفتاه دافئتني ويداه قويتني . . .  

 اكنت حترتق 

ليه أأكرث،   والاس تالم  من الرغبة يف الانضامم ا 

 لعناقه ، 

ولكهنا مل تنىس ما حصل يف دالاس . اكن قد  

 تركها حيامن. 

رغبت يف الاستسالم هل لكيأأ. لن تسمح الأن  

 بتكرار ما 

 حدث . 



جيب أأن تضع حدأأ لهذه القبالت قبل أأن يفت  

 الأوان . 

بعد حلظات لن متتكل القدرة عىل مقاومة رغباهتا .  

 . . 

ن تبتعد عن ذراعي ه  لهيي « ا  ذا الرجل هو  اي ا 

 يشء 

فظيع ولكن جيب علهيا ذكل . . . وابتعدت عنه  

 اخريا 

 ويه ترجتف 

"احب تقبيكل ، برايان . . . تهند بصوت يرجتف  

 من 



الرغبة "احب أأن امضك ا ىل صدري وأأتلمسك . .  

 . " . 

وتأأملها بعيون تلهتب ابحلنان . واحست بأأصابعه  

 تتوقف 

 هل . . . عىل كتفهيا لقد فهم أأهنا ترفض الاستسالم  

"اعتقد أأنه من الافضل أأن اذهب الأن " وابعد  

 يديه عهنا 

 "اليس كذكل ؟«" . 

 مل جتبه برايان، واحست جبفاف يف حنجرهتا دلرجة 

أأهنا ال تس تطيع التلفظ بأأقل لكمة اكنت ترغب بأأن  

 ترصخ 



وتدعوه للبقاء . . . لكهنا اكنت تعمل بأأن هذا  

 س يكون خطأأ 

مهنا تغري كثريأأ منذ بداية    كبريأ  . أأن موقف رايدر 

 هذه 

ذا مسحت هل بقضاء الليةل هنا، ماذا   السهرة . ا 

 س يحصل 

 غدأأ؟ هل سريغب ايضأأ برؤيهتا؟ . 

 هنضت برايان ، وجتاهلت الأس ئةل اليت تزتامح يف 

رأأسها ، وتقدمت رفيقها حنو الباب « هناك التفت  

 رايدر 

 حنوها وابتسم ابتسامة جخوةل . 



يت . . . " وداعب خدها  »اان اشكرك عىل مرافق 

 املش تعل 

بأ صابع يده « وأأضاف بصوت انمع "انتهبيي عىل  

 نفسك 

 برايان« وخرج واغلق الباب وراءه . 

هذه الليةل ، مل تس تطع برايان النوم بسهوةل ومل  

 تمتكن 

جياد الهدوء ، ومن التخلص من الأس ئةل اليت   من ا 

 ترهقها . 

من جديد؟ حىت أأنه مل يرش ا ىل    مىت سرتى رايدر 

 أأنه 



سيتصل هبا ، ويه امتنعت عن القيام ابملبادرة .  

 اكن جيب 

 علهيا أ ن تصرب وال تس تعجل الظروف . 

اوه ، اي الهيي ، اهنا تكره الانتظار !. لأول مرة يف  

 حياهتا ، 

التقت ابلرجل اذلي اكنت ترغب ابلتعرف به  

 بشلك 

نه الرجل اذلي تمتن أأن ت  كتشف احلب  جنوين « ا 

 معه . . . 

ولكن هو، ماذا يشعر حنوها؟ أأهنا تعجبه ، هذا  

 يشء 



نه حىت ولو اعرتف لها هذا املساء   ال ا  واحض ا 

 ببعض 

أ موره اخلاصة « سيبقهيا بعيدة عن حياته اكنت  

 تشعر بأأنه 

يامتكل نفسه حبذر شديد « حىت أأهنا احست  

 احيانأ  بأأنه 

 يضع مسافة بيهنام . 

هبذا الشلك ؟ بعد لك يشء  ماذا سينفعها العذاب  

 ، 

هنام مل يتعارفا سوى منذ أأايم فقط « جيب أأن   ا 

 ترتك الوقت 

 يتكفل بلك يشء « قد يمتكن الوقت من التقريب 



 يهنام . . . 

"نعم جيب ذكل " قالت بصوت مرتفع ويه تربت  

 عىل 

وسادهتا "جيب أأن اتعمل الس يطرة عىل نفيس وأأن  

 أأحتىل 

 كرب. . .. ابلصرب، وأأن امنح لكينا فرصة أأ 

 خالل الأس بوع التايل انغمست برايان يف العمل 

واكنت تقىض معظم وقهتا يف مكتبة املركز الثقايف.  

 تدرس 

لك يشء خيص تكل الفرتة من التارخي اليت  

 س تدور خاللها 



أأحداث روايهتا القادمة . لقد مجعت حىت الأن  

ملفا همام. ومل يكن رايدر قد اتصل هبا أأوحاول  

 رؤيهتا. . . 

وس يةل الوحيدة اليت اكنت تربط بيهنام يه يومياته  ال 

 اليت 

تنرش يف حصيفة الشمس واليت اصبحت برايان من  

 قراهئا 

اخمللصني ، اجعبت كثريا بأأسلوب الصحفي  

 وبطريقته 

يف اس تعامل الفاكهه ليشري هبا ا ىل احلرب اليت  

 خيوضها 

 ضد لك أأنواع اخملالفات الظاهرة يف اجملمتع ويف 



 الس ياسة 

 كام وأأهنا بدأأت تفهم ملاذا يدعي أأن دليه اعداء يف 

 والية كساس . . . مثل  يف مقال نرشه مؤخرأ  شهر

بتعامل رشكة عقارية ، لقد حاولت هذه الرشكة  

 اقناع رجل 

جعوز ابلتخيل عن مزنهل من اجل انشاء بناايت  

 حديثة عىل 

 هذه الأرض 

وتوسط هذه الرشكة عن طريق اخلدع جعل  

 العجوز 

فريسة للممولني اذلي حيلمون ابلأرابح الرسيعة  

 »الغري



 قانونية 

 

 

يف صباح يوم السبت « اكنت الفتاة عىل وشك  

 تناول 

فطورها عندما رن جرس. الهاتف . فانتفضت  

 تأأملت الهاتف 

بطرف عيهنا، أأميكن أأن يكون رايدر؟ ومجعت لك  

 جشاعهتا ورفعت السامعه 

اي الهيي«    " برايان؟ اان أ ن . . . كف حاكل ؟« 

 اكنت قد نسيت ال دامنالز متامأأ! اكن جيب 

 علهيا االتصال هبم قبل الأن بكثري 



" أ ن !« رصخت برايان بفرح صادق "اان خبري،  

 وانت؟"" 

" اان خبري ايضا. . . كنت مرتدده واان اطلب رق  

 هاتفك 

 اجابهتا أ ن مبرح . 

"اكن جيب ان اتصل بكام بنفىس . لقد ترصفت  

 كطفل 

 يكن حيق ىل أأن امحلكام مسؤوليه  صغرية « مل 

 مشألكى مع 

 رايدر« 

"مك اان سعيده بسامعك تتلكمني هكذا! بول واان  

 اسفان 



جدا! اعتقدت انت اننا خدعناك لكن هذا ليس  

 حصيحأأ 

 هل انت مقتنعة الأن ؟«. 

 "متامأأ. . . فلننىس لك هذه القصه ، موافقه ؟" 

ال  "طبعأأ موافقه ! اجابهتا أ ن برسور كبري. ملاذا  

 نتاول 

ماكننا ان نقىض فرته بعد الظهر   الغداء معأأ غدأأ؟ اب 

 معأأ؟" 

"هذه فكره رائعة . ىف أأيه ساعه جيب أأن اصل  

 ؟" 

 "حنن نتناول الغداء ىف الساعه الثانية عاده ولكن 

ماكنك اجملىء ساعة تشائني . سنشوى اللحم ىف   اب 



. . . . "رائع  احلديقة وسأأعد حلوى س تعجبك حمتأأ 

 . ان دعوتك تغريين حقأأ« أ ن . . . انك وبول 

 صديقاى الوحيدان ىف هذه املدينه « 

" شكرا عىل هذا الالكم . . . سأأنقل ا ىل زوىج  

بلك رسور، سيسعد به كثريأأ، كنا خنىش ان ال  

 نراك ابدأ .« . 

ىل اللقاء أ ن . . اان ابنتظار الغد عىل أأحر من   "ا 

 امجلر! " . 

وم التايل ، استيقظت برايان متأأخرة .  يف صباح الي 

 ويه 

منذ ذكل العشاء مع رايدر والنوم هيرب مهنا .  

 اكنت تبقى 



 ساعات طويةل يف الظالم تتأأمل ، تفكر تتذكر 

ذا اكن الصحفي حقأأ يف   وتساءل . . . تتساءل ا 

 خطر ان 

ذنهيا وكذكل نظرات   لكامت بول ال تزال ترن يف ا 

 القلق 

ا ديل ريو. . . اكنت  يف عيون صاحب مطعم الاكز 

 تفكر 

بطالق رايدر ملاذا فشل زواجه الأول ؟ كيف  

 اكنت زوجته 

السابقة ؟ أأال يزال حيهبا؟ أأيفكر يف العودة لها؟« .  

 " ورده قايني " 



عند الظهر، غادرت برايان املزنل . مفرت عىل  

 السوق 

واشرتت بعض احلاجيات ، مث توقفت امام ابئع  

كبرية من الأزهار امللونة  أأزهار، واشرتت ابقة  

 لتقدهما ل ن . مث 

اجتهت حنو مزنل أ ل دانيالز واكنت تعمل أأن وقت  

ماكهنا   الغداء ال يزال ابكرأأ ولكن أ ن قالت لها اهنا اب 

 ان 

 اتيت ساعة تشاء 

ن وصلت ا ىل املزنل حىت رأأت س يارة رايدر   ما ا 

 متوقفة 



ا ىل اجلانب الأخر من الشارع . لو رأأت هذه  

 الس يارة قبل 

أأس بوع لاكنت غضبت كثريأأ لكهنا هذه املرة  

 شعرت بأأهنا 

 سرتقص من الفرح 

 مل يكن رايدر قد اتصل هبا وال زارها حىت انه مل 

ذا اكنت ال تزال عىل قيد احلياة .   حياول أأن يعرف ا 

 ولكن 

هنا سعيدة جدأأ لأهنا سرتاه   لك هذا ليس هممأأ ا 

نزلت من س يارهتا برسعة واجتهت حنو ابب  

 املدخل ، 



ورنت عىل اجلرس وقلهبا يدق برسعة ، وقد ازداد  

 بريق 

عيوهنا اخلرضاء . اكنت تعمل بأأهنا هبذا الشعر  

 املنسدل 

عىل كتفهيا، وببنطلوهنا الشورت الأمحر ومقيصها  

 الأبيض 

تبدو فاتنة وهذا ما جعلها تشعر ابال طمئنان . . .  

 فتحت لها 

 أ ن الباب ، واكنت تبدو منفعةل ومتوترة جدأ  . 

ان . . . رايدر هنا مل اجنح يف التخلص منه !  "براي 

 " 

 قالت لها برسعة ويه تتلعمث بلكامهتا . 



حاولت برايان أأن ال تظهر فرهحا . مل تكن تريد أأن  

 تبدو 

 كفتاة صغرية أأمام أ ل دانيالز. 

 "ال تقلقي أ ن هذا ال يزجعين . . . " . 

 تأأملهتا أ ن حبرية وتوتر 

 "هل انت متأأكدة ؟ . 

ضيل ، هذه الباقة كل " اجابهتا ويه  "نعم . . . تف

 تقدم 

 لها ابقة الأزهار. 

 "أأوه « شكرأ  برايان . . . " . 

ىل الصالون ، ومل تمتكن برايان   واجتهت اال مرأأاتن ا 



منع نفسها عىل النظر من النافذة عىل أأمل أأن ترى  

 الصحفي . 

هنام يف احلديقة « قالت أ ن اليت اكنت التزال   " ا 

 حتت 

 مث هزت رأأسها وقالت بدالل . تأأثري املفاجئة .  

»جيب أأن يتلكم أأحد ويرشح يل املوقف . اشعر  

 بأأن 

 هناك أأش ياء تفوتين معرفهتا . . . . 

»اان . . . سأأضع الأزهار يف املاء . . . " قالت  

 برايان 

برسعة حماوةل أأن تهترب من اس ئةل أ ن . "يوجد  

 مزهرية فوق الثالجة 



رايان  "حس نأأ. . . ال تتحريك انت « اجابهتا ب 

 وأأخذت ابقة 

الزهر من يدها وارسعت حنو املطبخ . هناك  

 عندما وقفت 

أأمام املغسةل رأأت رايدر اخريأأ. اكن مع بول قرب  

 الاكراج 

يتفحصان س يارة بول اكن يرتدي بنطلون جيزن  

 ومقيص 

 مقمل . . . اكن بلك بساطة رائعأأ 

"هل وجدت املزهرية ؟" سأألهتا أ ن جفأأة ويه  

 تقف 

 خلفها. 



انء اذلي   انتفضت برايان« ومل تكن قد انتهبت لال 

 اكن 

 يطفح ابملاء منذ دقائق 

يه . . . نعم . . . لقد امتال اال انء   . قالت 00"ا 

 متلعمثة "هذا ما أأراه بوضوح . . . " . 

امحرت وجنتا برايان، والتفتت حنو أ ن اليت اكنت  

 عيوهنا تلمع بربيق املكر 

 اجملالت أأن الزهور "يبدو يل انين قرأأت يف ا حدى  

حباجة للامء البارد يك تدوم طويال. . . « رشحت  

 لها وقد 

 زاد ا محرار وهجها 



"ال بد انك . قرات هذه النصاحئ يف جمةل س يدة  

 املزنل « 

 اجابهتا أ ن ضاحكة 

 "نعم بدون شك . . . 

"ابلتأأكيد . . . حلظة ، اعتقدت أأن رشودك عىل  

 عالقة 

 مع وجود رايدر. . . « 

هبا« ركزت برايان انتباهها عىل تنس يق  دون أأن جتي

الزهور اليت بني يدهيا . ال ، هذه الزهرة ليست يف  

 ماكهنا 

»لأن ، كام ترين ، لرايدر تأأثري غريب عىل النساء  

 " . . . 



ن يظهر يف جمال   أأضافت أ ن بسخرية لطيفة "ما ا 

 الرؤية ، 

 حىت تبدو لك بنات حواء شاردات ! " . 

يف هذه اللحظة ،  حلسن احلظ ، دخل الرجالن  

 وخلصا 

 برايان من اال حراج . 

»هنار سعيد! " رصخ بول "مك اان سعيد بوجودك  

 هنا ! " 

 اضاف وهو يشد عىل يدها حبرارة . 

 فابتسمت هل حبرارة ممائةل . 

 "اان ايضأ  سعيدة جدأ  بدعوتمك يل . . . «" . 

 واكنت حتاول أأن تامتكل دقات قلهبا ، فالتفتت حنو 



قف عند العتبة ، ويتأأملها  الصحفي اذلي اكن ي 

 جيدأ  وحيدق 

بساقهيا الطويلني وخرصها النحيف « وشعرها  

 الأشقر الطويل 

املسرتسل عىل كتفهيا . . . "هنارك سعيد « رايدر  

 . . . " قالت ` بصوت ضعيف "مل 

 اكن اعتقد انين سأأجدك هنا . . . " .  

 "وال اان ايضأ  . . . " . 

تقدم حنو أ ن وداعب  وجبهد كبري ليامتكل نفسه «  

 خدها مبحبه . 

ذا   »الأن فهمت ملاذا كنت ال تتوقفني عن سؤايل ا 

 مل 



تكن قد تأأخرت عىل معيل . . . " قال لها ممازحأ ،  

 فامحر 

 وهجها أ ه . 

ماكين أأن اتكهن بأأن الأمور تتغري   »كيف اكن اب 

 بينكام؟ 

أ خر مرة التقيامت فهيا حتت سقف مزنيل ، اكنت  

وانت مل تكن بأأفضل مهنا.«    برايان تريد أأن ختنقك 

 . 

 "اذلين يتحاربون كثريأأ« يتخامصون اكرث. . . " . 

تظاهرت برايان بأأهنا مل تسمع شيئأأ اكنت تفضل أأن  

 ال 



ذا اكن جادأأ فامي قاهل ، أأم أأنه جمرد مزاح .   تعرف ا 

 . . 

 "عظمي ." قالت أ ن مبا انكام مل تعودا متخامصني ، 

 ر؟« . ملاذا ال تتناول الغداء معنا، رايد 

»لالسف دلي موعد هام بعد دقائق قليةل ، ولكن  

 . . 

ماكنمك انتظاري . . . «.  ذا اكن اب   ا 

"ابلتأأكيد!" تدخل بول »هيا ارسع وعد قبل أأن  

 منوت من 

 اجلوع !". 

 

 



ىل اللقاء قال وهويلتفت   "اعدك بأأن ال اتأأخر. . . ا 

 حنو 

 برايان. 

ىل اللقا"" اجابته بصوت هامس .   "ا 

حتمل ؟ أأم أ هنا رأأت يف عيون الصحفي  يه اكنت  

 بريقا 

 خاصأ ؟ 

 اكنت شعةل غريبة تتوجه يف عيونه اكهنا وعد . . . 

وعندما خرج رايدر احست جفأأة بأأهنا اتهئة . . .  

 لكن صوت 

 أ ن أأعادها اىل الواقع . 



"ما رأأيك لو نرشب العصري بيامن هيمت بول يف  

 مشواة 

 اللحم ؟" 

 "حس نأ " 

الرشفة « وجلس تا عىل مقاعد مرحية  وتبعهتا ا ىل  

ترشابن عصري الفاكهة . تهندت برايان وامغضت  

 عينهيا للحظة 

"ما يه حقيقة مشاعرك حنو رايدر؟ سأألهتا أ ن  

 جفأأة بصوت هأأدىء. 

تفاجأأت برايان هبذا السؤال دلرجة أأهنا اكدت توقع  

 كوهبا 

 من يدها. 



 "اان. . . اان ال افهم . . . ". 

 ابتسمت أ ن مبحبة . 

 " اان لست معياء« برايان. . .«". 

 "ولكين ال. . . . 

 "اطمئين انت لست مضطرة لالعرتاف يل لكنين 

أأحب أأن تس متعي يل قليل . . . " مث سكتت  

 وكأهنا حتاول 

 مجع أأفاكرها وأأضافت ببعض الرتدد". 

"رايدر صديق عزيز« واان اعتربه أأخأ  يل. . . ولهذا  

أأنه  السبب انصحك بأأن تكوين حذرة معه . .  

خمتلف جدأأ عن لك الرجال اذلين ميكن أأن تلتقهيم  

 يف حياتك 



ماكنه أأن يعذب النساء اللوايت يتعلقن به   أأنه . . اب 

 كثريأ . . .«. 

 "انت تقصدين أأنه يتالعب بعواطف النساء ؟" 

"أ وه ، اان ال اقصد أأن انتقده !" وتهندت أ ن حبزن  

 "اان 

يضأ ،    احبه كثريأأ، ولكين اكن كل مشاعر الصداقة ا 

 ولهذا 

السبب اتلكم هكذا. . . رايدر مر مبراحل صعبة  

 وبتجارب 

 اصعب « وجروحه مل تندمل هنائيأ . . . ". 

"هذا يعين؟" سأألهتا برايان ويه تبلع ريقها بصعوبة  

 . 



 "حس نا. . . أأتعلمني بأأنه اكن مزتوجأ ؟" 

 " نعم «. 

 »اكنت زوجته السابقة سيئة جدأأ! مل تكن هتمت ابدأ  

فكر سوى ابس تغالةل . امجليع  بزوهجا« ومل تكن ت 

 اكنوا 

يعلمون ذكل ولكن رايدر اكن يرفض ان يفتح  

 عينيه لريى 

حقيقهتا، اكن ال يزال شابأأ صغريأأ! تزوج يف سن  

 الرابعة 

 والعرشين فقط . . . « 

 "هل دام زواهجام طويلأ؟«. 



"س تة س نوات . . . جعلته يعيش حجميأأ حقيقيأأ،  

يتحملها لك  ولكنا كنا نتساءل كيف اس تطاع أأن  

هذه املدة . . . « مث سكتت أ ن من جديد،  

 وتهندت وأأضافت 

 "واخريأ  تطلقا لكن رايدر خرج من هذه التجربة 

مهنارأ ، وبعد ذكل تويف وادليه « وشعر بأأنه  

 مسؤول عن 

وفاهتام، ابلفعل ، اكن جيب عليه هو أأن يعيد أأخته  

 اىل 

اوسنت . لكن مقابةل حصفية منعته يف ادلقائق  

 الاخرية فذهب 



وادلاه ماكنه . وعندما توفيت أأخته مأأليسا يف  

 الس نة التالية ، 

اعتقدت أأن رايدر لن خيرج من هذا احلزن  

اجلديد، ال اريد أأن ادخل ابلتفاصيل ولكن رايدر  

ماكنه أأن يتجنب هذه املأأساة   اكن مقتنعا بأأنه اكن اب 

، لواكنت ماليسا تثق به ولو اكنت لكمته عن  

 مشألكها. . . 

"  

ظلت برايان صامتة حتاول حبس دموعها مل تكن  

 ترغب 

 بأأن تقول ل ن بأأن رايدر رشح لها هذه املأأساة 



"منذ ذكل اليوم ، وهو يعيش يف عزةل . . . "  

ماكنية الانفعال ، وكرس   أأضافت أ ن »كأنه فقد ا 

لك وقته ملقاالته وحرص صداقته بنا وببعض  

 الأصدقاء القليلني جدأ ، ابلطبع اكن هل 

مرأأة . . . "  عال قات . . . لكن قلبه مل خيفق لأية ا 

 مث نظرت 

بصدق ا ىل برايان " اان أ سفة برايان. . . كنت اريد  

 فقط أأن احذرك يك 

 تتجنيب ادلموع الغري رضورية . . . «. 

 مل جتهبا برايان. مل تكن تعرف ماذا تقول . . ابلتاكيد 

ماكهنا أأن تؤكد ل ن بأأهنا ال تشعر بيشء جتاه   اكن اب 

 الصحفي لكهنا اكنت تعمل ايضا أأن أ ن ليست غبية 



عندما عاد رايدر، وجدت برايان نفسها مضطرة  

عرتاف   لال 

بأأن لك تطميناهتا النظرية ميئوس مهنا. . . اكنت  

يف املطبخ ترثثر مبرح مع أ ن ، عندما وصل  

 الصحفي . اكنت 

مشغوةل يف تقطيع البندورة عندما احست جفأأة  

 بوجود أأحد 

 ا ىل جانهبا. 

دون أأن تدير راسها، احست فورأ  هبوية صاحب  

 اجلسد 

اذلي حرارته حترقها. ارتعشت ودق قلهبا رسعة ،  

 واكدت 



 السكينة تالمس مك مقيص رايدر. . . 

»هاي! انتهبيي وانت حتملني هذا السالح أ نسة !  

 قال 

وهو يلهتم قطعة بندورة »اان اريد أأن اشاركمك هذا  

 الغداء 

 اكون طبقمك املفضل !". لكنين ال ارغب يف أأن  

عندما التقت نظرهتا بنظراته املاكرة ، تأأكد لها يشء  

ىل نقطة ال ميكن الرجوع عهنا   قوي لقد وصلت ا 

هذا الرجل اصبح يشلك جزءأ  من وجودها. جيب  

أأن تقبل هذه احلقيقة « وتتحمل بشجاعة لك ما  

 ينتج عهنا مبا فهيا 

 العذاب . . . 



ىل السلطة  اذا كنت تريد البقاء حيأأ ال مت  د يدك ا 

 قبل 

 أأن تصبح عىل املائدة " قالت هل همددة " . 

ابتسم رايدر والتفت حنو أ ن اليت تراقهبم ابهامتم .  

"هذه البندورة كل انت ، اي عزيزيت أ ن . . .  

 اميكنين أأن 

 ابتلع قطعة أأخرى؟" 

قلبت أ ن شفتهيا مبعن أأهنا تفضل البقاء عىل احلياد  

نسة . . . « اجابته  . "لو كنت ماكنك لأطعت ال  

 ضاحكة 

 أأخريأأ "انتبه أأهنا دامئأأ مسلحة « . 

 نظر رايدر من جديد ا ىل عيون برايان 



"اان مس تعد للمخاطرة !" اجاهبا اببتسامة ش يطانية  

 . 

مث نفذ القول ابلفعل ورسق قطعة بندورة برسعة  

وابتلعها دون أأن يرتك لربايان فرصة وابتعد مرسعأأ  

بعد الظهر كأنه حمل .  وهو يضحك . . . مرت فرتة 

واكنت الشمس قد بدأأت ابملغيب عندما انضمت  

 ملضيفهتا يف املطبخ لتنظيف 

الأطباق . وظل الرجالن يف احلديقة . اكنت برايان  

جتفف الأطباق عندما الحظت أأن أ ن جلست  

عىل كريس والتعب ابديأأ عىل وهجها الشاحب .  

  "انت خبري أ ن ؟ سأألهتا برايان بقلق . "يبدو انين 

 اس تعد ال جناب طفيل بني حلظة وأأخرى« 



 انتفضت برايان خبوف . 

"بني حلظة وأأخرى؟ اتشعرين بأ الم اخملاض ؟  

"نعم . . . لقد بدأأ ذكل منذ قليل . . . لكن ال الم  

 بدأأت 

 تقرتب اكرث. . . « . 

لهيي ! ملاذا مل تقويل قبل ال ن ؟ . »برايان . .   "اي ا 

 »اعتقد أأنه من . " قالت أ ن ويه حتبس أ الهما  

الأفضل أأن تضعي املاء عىل النار. لن يتأأخر  

 الطفل 

 كثريأأ . . . « . 

هذه اللكامت احدثت صدمة كبرية يف نفس برايان  

فرصخت بلك قوهتا من انفذة املطبخ املفتوحة .  



"بول ! ارسع ! أ ن عىل وشك الوضع ! " . ركض  

بول ابقىص رسعة ا ىل املطبخ وانضم لزوجته ،  

ليه أ    ن بنظرات ملؤها احلب . نظرت ا 

»لقد حان املوعد أأخريأأ ، اي عزيزي . . . «  

 وشدت عىل اسفل بطهنا من الأمل اذلي عاد جفأأة . 

للحظة ظل ببول مذهول  وكأنه تلقى صدمة عنيفة  

 . 

»حشب وهجه ووقف شعر رأأسه . وأأخريأأ متاكل  

 نفسه وقال 

 متلعامث . 



  »سأأحرض حقيبتك . . . « . وابتعد متعرثأأ ، وعاد 

بعد حلظات حيمل حقيبة صغرية "اميكنك أأن  

 تسريي حىت الس يارة ؟« سأألها بصوت 

 مرجتف . 

 "نعم ابلتأأكيد. . . «. 

»اذأأ« الأفضل أأن نذهب ا ىل املستشفى برسعة  

 اليس 

 كذكل ؟«. 

 »اعتقد ذكل . . . « أأجابته أ ن اببتسامة حنونة . 

ساعدها بول يف الهنوض ، وساعده رايدر اذلي  

 اكن 

لهيام مبحبة .   ينظر ا 



»هل انت متأأكد انك تس تطيع القيادة ؟« سأأهل  

 رايدر 

 بلطف . 

 »نعم . . .«. 

ليكام يف املستشفى حظأأ موفقأأ، اي  ذأأ سننضم ا   "ا 

 عزيزيت . . . « قال وهو يقبل أ ن حبنان . 

ن ابتعدت س يارة أ ل داايلز، التفت رايدر   حنو   ما ا 

 برايان 

"من غري الرضوري أأن نأأخذ الس يارتني اليس  

 كذكل ؟ 

 عىل لك حال سأ عيدك ا ىل هنا بعد عودتنا من 

 املستشفى لتأأخذي س يارتك . . . «  



مع أأن أ ن واهجت صعوابت يف فرتة محلها الأوىل ،  

ال أأهنا اجنبت طفلها بدون صعوابت غري عادية .   ا 

د اجلديد  اكنت برايان ورايدر وجدا وجدات املولو 

 يقطعون غرفة الانتظار 

واملمر ذهابأ  وأأايبأأ بتوتر شديد، عندما خرج بول  

 من غرفة 

 الوالدة مرشقأ  ابلسعادة . . 

"أأهنا فتاة ! " قال وهو يربت عىل ظهر رايدر  

 "أأهنا رائعة «" 

أأضاف وهو يشد عىل يد برايان حبرارة "أ ن بأألف  

 خري . 

 ت واكن قد بقي مع أ ن يشد عىل يدهيا طوال وق 



الوضع « مل يكن يتخيل أأن حضور والدة أأول  

 طفل هل 

س يكون مؤثرأ  لهذا ادلرجة . اهنا امجل أأايم حياته .  

 . . 

التفتت برايان حنو رايدر فوجدت أأنه ينظر اىل  

 صديقه بفخر 

 وتأأثر شديدين 

"أأحيق لنا أأن نذهب لرؤية ربياك الصغرية ؟« سأأهل  

 رايدر 

 "أأليس هذا هو ا مسها؟" 

 ربياك . . . "« أأجابه بول بسعادة كبرية   "طبعأأ 



اكنت الصغرية مجيةل جدأأ كام قال وادلها . لوهنا  

 أ محر، 

لكن شعرها اخلفيف أأسود. . . اكنت انمئة وتضع  

 قبضة 

 يدهأأ أألصغرية عىل مفهأأ. . . 

هنا . . « مهس بول وكأنه    »اان ال اصدق أأهنا حقأأ 

خيىش أأن يزجعها »هذا الصباح كنا اان وأ ن وحدان  

 وال ن . . . « . 

مث سكت لشدة انفعاهل ." واحست برايان بأأن  

ادلموع تاكد تطفر من عينهيا أأهنا سعيدة جدأ   

لز وكيف ال ميكن أأن تتأأثر أأمام حياة   لأجل أ ل دانيا 

 امئة ؟ . جديدة تبدى، وأأمام هذه الطفةل الربيئة الن 



وجفأأة الحظت أأهنا مراقبة ، فالتفتت هبدوء،  

والحظت أأن الصحفي يتأأملها بنظرات غريبة  

حفاولت الابتسام لكهنا مل تس تطع . . . واحست  

ابال حراج فابتعدت برسعة ، ال بد أأنه يعتربها  

 خسيفة لأهنا بكت هكذا . . . 

بعد قليل ، توهجا ا ىل غرفة أ ن ، واكنت مرشقة  

ازدادت جاملأ أ كرث من قبل ، اكن    من الفرح وقد 

بول يتأأملها حبب كبري مما اضطر برايان لامتكل نفسها  

 يك ال تبيك . . . 

اكنت الساعة قد اصبحت التاسعة مساء عندما  

غادرا املستشفى . يف الس يارة مل تس تطع برايان أأن  

 تامتكل تهنيدة تدل عىل تعهبا. 



ر  »اكن هنارأأ طويل ، اليس كذكل ؟« سأألها رايد 

 هبدوء »خاصة ابلنس بة لبول وأ ن . . . . 

»نعم . . . اان امحد هللا اىل ان لك يشء مت عىل  

 خري ما يرام ابلنس بة هلام« . 

 »واان ايضا . 

 0"ملاذا؟ انت ابلاكد تعرفيهنام

مل جتبه برايان فورأ  . اكنت تشعر بأأنه حياول أأن  

 جيرهبا . 

ر  "انت حمق " اجابته اخريا »لكن . . . احيأأنأ  نشع

 . 0بأأننا حنب اانسأ  ونمتن هلم لك السعادة . . .  



"" أأن متنحهيم قلبك بلك خساء . ولو جازفت  

بتعرضك لبعض اجلروح . . . " أأمكل رايدر بدال  

 مهنا . 

ذا كنت تعزل نفسك عن   "هذا حصيح . وخاصة ا 

الناس فقط لأنك ختاف العذاب ، وهكذا تكون  

د  حياتك قاحةل اكلصحراء . . . وتكون الوحي

 املسبب لتعاس تك . . . " . 

الحظت برايان اصابع رايدر تنمكش عىل املقود .  

فدق قلهبا برسعة وانتظرت . لقد رشحت لها أ ن  

كيف عزل الصحفي نفسه يف وحدته . وابلتأأكيد  

هو يشعر بأأنه هو املقصود من خالل الكهما . لقد  

نطقت هبذه اللكامت لأهنا تؤمن هبا . أأنه رأأهيا يف  



لناس ، وجيب عليه أأن يقبل أأو يرفض . .  احلياة وا 

 . 

برايان . . . انت مل متر من قبل بظروف صعبة  

 اليس كذكل « 

 " ال " 

 "" هبذه احلاةل ، انت ال تعلمني عام تتلكمني « . 

 "وانت ؟" سأألته بتحد . 

اكنت تفضل أأن ال تظهر هل بأأهنا ال جتهل لأية  

 درجة اكنت س نوات زواجه شاقة 

ة مريرة »لالسف اان اعمل  "اان؟" سأألها بضحك

 جيدأأ عن ماذا اتلكم " 

 



. مل يكن سؤالها  0»الا ترغب مبناقشة ذكل ؟ 

بدافع الفضول ، اكنت تشعر بلك بساطة أأنه  

 .  حباجة ليحرر نفسه قليلأ

 "ال " 

فالتفتت برايان حنوه ووجدت مالحمه منقبضة عىل  

 نور الشارع اخلفيف . 

يكون من الأفضل أأن يفتح اال نسان قلبه    »احيانأأ 

 قليل « 

»ليس هذا سهال عندما يكون اال نسان ميتا خالل  

 س نوات طويل « . 

 »هل اكن ذكل خطريأأ لهذه ادلرجة ؟" 



." انت حتبني لعب دور الطبيب النفساين اليس  

كذكل ؟« سأألها بيشء من السخرية دون أأن  

 جييب عىل سؤالها . 

 من يش هبونين " .   »ال بل اان احاول أأن افهم 

 »وهل حصل كل قبل هذا؟" . 

 »ماذا تقصد؟ سأألته ابضطراب . 

"هل فكرت مثلأ انين قد اجعكل تتعذبني ؟"  

احست الفتاة بأ ن قلهبا توقف جفأأة . وحاولت أأن  

 ال تظهر ارتباكها . »لن امسح كل بذكل . 

 »لن يكون أأمامك اخليار" . 

 »اي كل من مدع !« اجابته ضاحكة . 



خلق ابلأمس، تصوري واان مل انس  »اان مل ا 

الطريقة اليت جتاوب فهيا جسدك مع ملسايت . . .  

 " انتفضت الفتاة 

 وكأهنا تلقت رضبة قوية . 

 "لن اتركك هتزأأ يب ! « اجابته حبدة 

 "كنت مجيةل جدأأ" 

 "ليس هذا السبب الوحيد! . 

 "انت تقولني هذا" 

خمتلفا  "هبذه احلاةل ، ملاذا تفكر بأأن الامر اكن  

 معيبا . 

لهيا نظرات اس تفزاز وساد   حس نأ . . " ونظر ا 

 الصمت بيهنام قليل ، مث مهس رايدر بصوته العذب 



 "اتريدين أأن نتحقق من صدق نظرايتنا؟ . 

 ""عفوا؟«" سأألته وقد حجظت عينهيا جفأأة 

ذا كنا فقط   "نعم جيب أأن نتأأكد من النظرية ا 

 نشعر ابلرغبة جتاه بعضنا . . " . 

ان بتوتر شديد . واحست بأأن املوقف  شعرت براي 

ماكنياهتا دلرجة ال تس تطيع متاكل نفسها   قد ختطى ا 

 . "اان . . . اان . . . " 

ن شقيت ليست بعيدة من هنا . . . " .   "ا 

لهيي مباذا جتيبه عىل هذا   فبلعت ريقها بصعوبة اي ا 

 السؤال الرصحي ؟ 



"اعدك بأأن ال اكتب شيئا عن هذا املوضوع "  

بصوت هامس "عىل رشط طبعا أأن  أأضاف رايدر  

 تفعيل انت نفس اليشء . . . " 

هذا طبيعي ايعتقد أأن مشاهد احلب اليت تضعها  

يف رواايهتا يه نتيجة خربهتا! منذ بداية عالقهتام  

وهو خيطىء حبقها . . . بدون شك يتخيل أأهنا  

 اكنت عىل عالقات 

 عديدة . . . 

فتحت مفها ليك تدافع عن نفسها« لكهنا الحظت  

أأنه زاد من رسعة الس يارة ، يبدو انه اعترب مصهتا  

 موافقة ! . رايدر اان. . . « وتلعمثت برسعة . 



"ماذا؟« قاطعها بسخرية "أأمل تقويل أأنه جيب  

الاقرتاب من مشاهبينا دون خوف من اجلروح  

 ؟«. 

 "بىل، ولكين. . .«. 

 "الست مقتنعة ؟«"." 

 "بىل ولكن . . .«." 

»اان عىل وشك الوقوع خبطىء جس مي " فكرت  

 خبوف . 

حىت ال ن ، اكنت دامئأ  حذرة ومتعقةل . ماذا  

س تجين؟ ال يشء. . . منذ أأن التقت هبذا الرجل  

« ويه ال تتوقف عن التكرار بأأهنا ال تشعر حنوه  

بأأي شعور معيق سوى الرغبة اتية . مل يس بق  



ن  لأي رجل ان اربكها هكذا، ولكهنا معه هو، تمت 

أأن تكتشف أأرسار احلب . وبعد ذكل ، ستمتكن  

من فهم س يطرته علهيا، عىل الأقل يه تأأمل بذكل  

 . . . 

"كفاك أأس ئةل خسيفة !« فكرت بمترد عىل نفسها  

"هذا ليس وقت التفكري وقياس احلقائق اللحظة  

 يه حلظة العيش . . . 

اكنت شقة رايدر تقع يف بناية خفمة ، يف قلب  

هنا شقة دوبلوكس مرتبة  مدينة سان انطوني  و. ا 

 بذوق كبري. 



تأأملت برايان الصالون الكبري، واللوحات املعلقة  

عىل اجلدران ، ويه تود أأن ال تظهر توترها. اكنت  

 تشعر يف 

 شورهتا الأمحر ومقيصها الأبيض اهنا رقيقة جدأأ 

"شقتك مجيةل جدا« قالت ويه جتلس عىل الكنبة  

 ". 

 غبني أأن ترشيب؟ . "نعم ، ال بأأس هبا. . . ماذا تر 

 "ويسيك لو مسحت " 

 "مع املاء أأو مع الصودا؟« 

 "اريدها ساك " . 

اكنت حباجة ماسة ليشء مينحها الشجاعة ، فهز  

 رايدر حاجبيه 



 "مل اكن اعمل انك حتبني املرشوابت القوية . . . ". 

 "هذا حيصل معي احياان. . . ". 

تأأخر رايدر قليل  أأمام البار مث عاد وجلس بقرهبا  

انولها كأسها كيف اس تطاعت أ ن تنجح يف رشب  و 

كأسها دون أأن تقلب الكحول عىل صدرها؟ يبدو  

 أأن السامء تساعدها يف متاكل اضطراهبا. 

الن رايدر يراقهبا بصمت وعيونه تتأأمل ساقهيا  

وصدرها وشعرها الطويل وشفتهيا املرجتفتني . . .  

"لقد قرأأت كتابك " قال لها جفأأة "نعم ، اعمل  

 ذكل" " 

 فابتسم رايدر برقة 



""اين عقيل ؟ لقد تلكمت عنه يف مقايل،  

 000ابلتأأكيد 

 عىل لك حال اجعبين كثريا "" 

 هل ادهشك ذكل ؟"،" 

 "برصاحة نعم «" 

 "ملاذا؟" 

 »لأنين مل اقرأأ من قبل رواية عاطفية ابدأأ 

 »بسبب مبادئك ؟« . 

»ال . . . ببساطة مل تسمح يل الظروف بقراءة  

 النوع « . كتاب من هذا  

 "ما اذلي اجعبك فيه بشلك ممزي؟« . 

 »اسلوبك ، وطريقة صياغتك لللكامت " . 



طراء"   »كونك حصفي اان اعترب الكمك هذا ا 

 " نعم « . 

 »يف هذه احلاةل ، قد تصبح أأحد قرايئ؟« 

 "هذا ممكن « . 

الطاوةل الصغرية . .    وضعت برايان كأسهاعىل 

 »هناك يشء فاجئين بشلك خاص . . . « 

 »ما هو؟. 

»البطل والبطةل اكان خملصني جدأأ لبعضهام . . .  

 قال وهو يداعب شعرها بلطف . 

"لك خشصيايت هكذا، اان اصفهم "دامئأأ ابلصدق  

 والوفاء ال تنىس ذكل " . 



»هللا وحده يعمل ملاذا اان اختيل أأنه يف هذا النوع  

 دب أأن الأبطال يعشقون املغامرات . . . « من الأ 

»مرة جديدة انت خمطىء . . . عندما حنب احدأأ  

بعمق ، ال يعود هناك أأمهية لأي يشء أ خر يف  

 الوجود. . . « . 

دس رايدر يده حتت شعرها وداعب عنقها ببط ء  

 . "اهناك أأحد ختلصني هل يف بنسلفانيا؟" 

ن رفيقي الوحيد هو هر  يت  »لقد س بق وقلت كل ا 

 . . . « اجابته ويه ترتعش حبدة . 

»اان لست مقتنعا ، يبدو يل أأن هذا صعب  

 تصديقه « . 



»و. . . وانت ؟ « سأألته متلعمثة »هل انت  

 مرتبط حاليأأ بأأحد؟ « . 

 »ال . 

»هذا يبدو يل صعب تصديقه اجابته ممازحة رمغأأ  

 عن توترها الشديد  

 

 

. 

 فهز رايدر كتفيه . 

. عىل الأقل هذا حصيح    »مل اهمت كفاية بأأحد . . 

 حىت فرتة وجزية . . . " 



اخذ قلب الفتاة يدق برسعة . اللحظة اليت اكنت  

تمتناها وختاف مهنا حانت . . . احنن رايدر حنوها  

لهيي ، تاكد تغرق   ونظر مبارشة اىل عينهيا . . . اي ا 

يف هذه العيون الأكرث معقأأ من لك حبريات العامل .  

 . . 

نقاذها شفتاه الرقيقتان متنحاهنا  ولكن ال ، أأنه هنا   ال 

احلياة حتمالهنا ا ىل عامل من السحر حيث ال  

 تتوقف الشمس عن اال رشاق . . . 

وأأصابعه الرقيقة ادلافئة تتحرك حبب وحنان عىل  

جسدها املرجتف . . . لشدة تأأثرها وانفعالها  

اس ندت نفسها ا ىل صدره ، واستسلمت لقبالته  

وية اكنت ضعيفة جدأأ أأمام  احلارة . . . أأن رغبهتا الق 



رغبة رايدر، أأنه خبري ابحلب ، اكن يقودها´  

بلطف وببط ء اىل مقة الذلة ، ولكن الرغبة اكنت  

قوية عىل الفتاة فتهندت من أأعامق كياهنا ، فضمها  

ليه أأكرث ورفعت يدها املرجتفة   ا 

 حنو وهجها امجليل يالمسه بلطف . 

عطرة . . .  اكن جسدها النامع يبدو كزهرة نرضة  

وبرايان اتهئة كفراشة تبحث عن الضوء . اكنت  

تعمل ابلبقاء هكذا حىت أ خر حلظة من معرها ، بني  

هاتني اذلراعني القويتني اللتني تشعالن نريان  

 عواطفها 

 رفع رايدر رأأسه ، وحدق بعيوهنا . 



"اريدك برايان سان لكري. . . « مهس بصوت  

الهث . خفبأأت وهجها يف صدره واس ندت  

جسدها املرجتف عىل جسده ، اكن مفه الوس يةل  

 الوحيدة لهتدئة الانفعاالت القوية اليت تلهتمها . . . 

 جفأأة ، دفعها رايدر وهنض . 

 "تعايل . . . غرفيت يف الاعىل . . . " . 

يف اللحظة الأوىل ظلت برايان مسمرة ماكهنا  

واخريأ  ، أأمحر خداها ومدت هل يدها خبجل .  

الهنوض وقبل كتفها العاري    فساعدها رايدر عىل 

 حبنان . 

 "انت رائعة امجلال . . . " . 



جف حلق الفتاة من شدة الانفعال وتبعته عىل  

السمل بصمت , لو اعرتفت هل ال ن بأأهنا املرة  

الأوىل لها ال لن يصدقها "تشجعي !. « قالت  

لنفسها "احلياة ليست سوى سلسةل اكتشافات ،  

قبالت . . .  أأول لكامت , أأول خطوات , اول  

وتعمل احلب هو فقط مرحةل يف هذه الطريق  

 " 00الطويل ، هذاالرجل هو اذلي كنت انتظره  

عندما اصبحا يف غرفة رايدر محلها ومددها بلطف  

عىل الرسير الواسع يف وسط الغرفة ، ارتبكت  

 برايان كثريأأ ، 

لهيي ! مك تمتن لو اكنت خبرية كبطالت رواايهتا.   اي ا 



ان؟" سأألها الصحفي وقد عقد  "" ما بك ، براي 

حاجبيه قليلأ "أأهناك يشء ال يسري عىل ما يرام  

 ؟" . 

 "" ال. . . "« اجابته بصوت مرجتف 

ليه وهو   يبدو وأأن جواهبا أأرضاه « لأنه مضها ا 

يبتسم حبنان . وبدأأت الفتاة تستسمل للمساته ،  

ولكن عندما شعرت بأأن رايدر حياول أأن يفتح  

نفسها ودون أأن    حساب شورهتا انمكشت عىل 

تشعر دفعته عهنا وحاولت اقفال السحاب . اكنت  

أأصابعها ترجتف وادركت أأن ترصفها خسيف كأهنا  

وزة بيضاء صغرية ، لكهنا ال تس تطيع أأن متنع  

 نفسها عن هذا الترصف . . . 



تأأملها رايدر وقد تقطعت أأنفاسها بنظرات فهيا  

 الشعور ابدلهشة واخليبة . 

 تتكريم عيل وتقويل يل أأية حنةل" "أأميكن أأن  

 لسعتك ؟" . 

 "اان. . . اان. . . " 

الأكرث من ذكل ، أأهنا مل تعد تترصف فقط بغباء  

وخمافة بل اصبحت عاجزة عن النطق بأأقل لكمة !  

احتاولني أأن تردي يل الصاع صاعني ؟«" سأألها  

 رايدر حبدة ، فتأأملته بدون أأن تفهم 

. « رشح لها  "بسبب تكل السهرة يف دالاس . .  

 هبدوء "عندما تركتك وهربت . . . « . 



فتحت برايان مفها لتقول هل بأأنه خمطىء، لكنه مل  

 يسمح لها بذكل . 

ذا اكن الأمر كذكل ، فاان انصحك بتغيري   "ا 

 خطتك ! هذا 

املساء الكان يعمل ما نفعل ، لقد اوحضت كل انين  

ارغب بقضاء الليةل معك وانت تبعتين ا ىل غرفيت  

ذأأ ، فلنتوقف عن لعب    باكمل  رادتك ، ا  وعيك وا 

حراج   دور الهر والفأأرة " . زادت لكامته هذه من ا 

جتاه الباب .   الفتاة فبدأأت ترتاجع رغام عهنا اب 

"اختافني مين؟« سأألها وكأنه ال يصدق ما حيصل  

 ". 



هنا   فاخفضت رأأسها أأوه ملاذا يه غبية هكذا ! ا 

 ترجتف كورقة يف همب الرايح  

ف رايدر بدهشة كبرية "انت  »بىل ! « أأضا 

ترجتفني. من اخلوف "" وتقلصت أأصابعه عىل  

 كتفهيا العاريني . 

 " اهذه يه املرة الأوىل كل ؟ " . 

 وهز كتفيه ابنزعاج شديد كأنه ارتكب غلطة كبرية 

»ال مس تحيل . . . ال ميكنك أأن خترتعي مشاهد  

احلب اليت تكتبيهنا يف رواايتك بدون أأية جتربة  

 . " . سابقة . .  

مث سكت وحدق بعيوهنا مبارشة ، وكأنه يبحث  

 عن احلقيقة يف اعامق روهحا . 



"اكن دليك عشاق اليس كذكل ؟ «" سأألها  

بصوت هامس ، ادارت برايان رأأسها . لكنه  

ليه .   امسك ذقهنا واجربها عىل النظر ا 

 " اليس كذكل ؟ كرر سؤاهل وقد فرغ صربه 

لهيي ! ملاذا حياول   اهنمرت دموع الفتاة بغزارة ، اي ا 

 تعذييب؟ . 

"ال« اعرتفت هل اخريأأ ويه جتهش ابلباكء . »اي  

 . . . « الهيي  

وظل حلظات مذهوال ، وكأنه اصيب برضبة  

الصاعقة . مث تركها جفأأة « وكأن جدل الفتاة العاري  

 حيرقه ... 



"ملاذا مل تقويل يل ذكل قبال؟ " سأألها بصوت  

 مرتفع 

ماكين أأن افعل برأأيك ؟ أأأأمحل لوحة   "ماذا اكن اب 

 أأعلقها حول عنقي وقد كتبت علهيا عذراء؟ " 

 .   ابتسم رايدر وهز رأأسه 

 "هذا أأرشف بكثري! ". . 

 "ابلنس بة ملن ؟" 

 

 ابلنس بة للرجال اذلين يثقون بأأنفسهم كثريأ  . . . " 

"فليذهبوا ا ىل اجلحمي لكهم ! " اجابته بغضب  

شديد . دون أأن جييهبا اجته رايدر ا ىل اخلزانة  

 وانولها مقيصا من مقصانه . 



"خذي « غطي نفسك جيدأ  « ارجوك . . . " .  

ة واكنت قد نسيت متامأ  أأن صدرها  امحر وجه الفتا 

عار« وأأهنا ال ترتدي سوى شورهتا القصري  

"شكرأ " متمتت ويه تلف القميص عىل صدرها  

 برسعة 

 "تعايل خنرج من هذه الغرفة . :. . " 

رفعت برايان رأأسها مل تكن تنوي أأن ترتك اللكمة  

 الأخرية للصحفي ! 

"ماذا حصل ؟«" سأألته بسخرية " ال ن وبعد أأن  

 رسي الفظيع مل تعد ترغب يب؟ " .   عرفت 



لهيا نظرات قاس ية دلرجة أأهنا ارتعشت   نظر رايدر ا 

من اخلوف ملاذا تتحداه هكذا؟ وكيف ستترصف  

ذا غري   ا 

 رأأيه؟ 

 "بىل . . . فلنقل فقط أأن الوقت مل حين بعد" 

»حقأأ؟« سأألته بسخرية كأهنا أأمام ش يطان  

ماكين أأن اجد   ذا اكنت برائيت تزجعك ، اب  ماكر"ا 

سهوةل كبرية ، رجل يقبل يف تدرييب وجعيل  ب 

 مناس بة كل ! " . 

 »اهذا ما تمتنينه ؟« . 

ذأأ   »برصاحة ال . . . « اجابته واخفضت رأأسها . "ا 

 ، ال تفعيل ، عىل الأقل ليس بسبيب اان" . 



الغريب أأن هذه امجلةل جرحت مشاعرها كثريأ  ،  

يبدو أأهنا حتمل معن واحدأ  "اان ال انوي أأن العب  

 ور يف حياتك . . . أأي د 

ىل الصالون ارتبكت برايان اكرث عندما   عندما عادا ا 

رأأت مالبسها مرمية عىل الأرض ، فتناولهتا برسعة  

 وازجعهتا نظرات رايدر املبتسم . 

"ال لن اجخل ! " فكرت برسعة "هذا يكفي لهذا  

 اليوم « . 

 »اين ميكنين أأن ابدل مالبيس؟" سأألته جبفاف . 

اجاهبا وهو يشري ا ىل ابب غرفة  »هناك . . . "  

 امحلام . 



ارتدت برايان مالبسها وترددت قليال قبل أأن  

تنضم لرايدر. اكنت تشعر ابلغباء . . . مع أأهنا  

اكنت تدرك أأن رايدر مل يكن يسخر مهنا ، اكن  

 متفاجئأ  فقط ، ومل يضحك ابدأأ . . . 

لهيي  من حسن احلظ أأنه مل ينفجر ضاحك ! "    »ايا 

 مث رتبت شعرها وغادرت امحلام . 

 "اان جاهزه " قالت هل بربودة 

 "عظمي ، هيا بنا" 

"طوال الطريق « ظال صامتني ، أأوصلها رايدر  

أأمام مزنل أ ل دانيالز حيث تركت س يارهتا. وبعد  

أأن سمل علهيا بيده ، أأدار حمرك س يارته وابتعد  

 برسعة 



ا ىل مزنلها ويه تشعر بفراغ كبري يف    عادت برايان 

رأأسها جيب علهيا أأن تزيل ذكرى هذه الليةل من  

ىل الأبد. . . ولكن لالسف   خيالها، وتنىس رايدر ا 

 0اكنت تعمل جيدأ  أأن هذا مس تحيل 

يف الأس بوع التايل« كرست برايان لك وقهتا للعمل  

رمغ قلقها ادلامئ . لالسف مل تكن ترغب مبتابعة  

كتاهبا اجلديد. واكنت الصعوبة يف    أأحباهثا حول 

 الرتكزي يضيف مهأ  ا ىل مهوهما. . . 

حىت زايرهتا ل ل دانيالز وللصغرية ربياك مل تفدها  

كثريأ  عىل الصعيد النفيس. . . بل عىل العكس  

طوال الوقت اذلي قضته يف املستشفى اكنت  

ختىش من ظهور الرجل املسؤول عن عذاهبا،  



رت ابخليبة لأهنا مل  وعندما غادرت املستشفى شع

 تلتق به . . . 

لهيي لقد اصبحت جمنونة " رددت بغضب   "اي ا 

شديد، أأهنا ال تمتكن من طرد هذا الرجل من  

أأفاكرها، احيانأ  اكنت تشعر بأأهنا تكرهه « واحيانأأ  

كثرية تشعر بأأهنا حباجة لوجوده معها. الأسوأأ من  

ذكل « أأهنا مل تكن متأأكدة أأهنا سرتاه يوما خاصة  

أأن افرتقا جبفاف ذكل املساء« ومل يظهر رايدر  بعد  

 لها أأنه ينوي االتصال هبا أأو رؤيهتا. . . 

أأو.، ملاذا دخل رايدر حياهتا؟ لقد قلب وجودها  

 لكه 



لقد تغريت لك نظراهتا للحياة ال ن . . . تشعر بأأن  

حياهتا القادمه س تكون لكها من ويح معرفهتا به .  

 لك هذا بسبب 

ي يس يطر علهيا س يطرة  هذا الرجل الغريب اذل 

 اتمة ! . 

ثنني « استيقظت برايان من نوهما   صباح يوم اال 

عىل رنني جرس الباب « فهنضت رمغأ  عهنا ، من  

جيرؤ عىل ازعاهجا مبثل هذا الوقت املبكر؟ ارتدت  

روهبا فوق البيجاما ونزلت برسعة . ويه حتاول أأن  

ترتب شعرها قدر اال ماكن . "من الطارق ؟ "  

أأن تفتح . »من ترغبني أأن يكون ؟«  سأألت قبل  

 . 



بدأأ قلب الفتاة يدق برسعة ، رايدر! . . . "ماذا  

 رايدر؟ " سأألته متلعمثة . 

أأوه « أأهنا خسيفة دامئأأ ! ملاذا طرحت هذا السؤال  

 ؟ . "اريد رؤيتك . . . « . 

 "ملاذا؟ سأألته بقلق ويه تبلع ريقها . 

 "اريد أأن اعطيك شيئأ ؟ 

 كأنه يريد أأن جيرهبا . اجاهبا بلهجة السؤال و 

 »ماذا؟ « 

»دعيين ادخل وس تعرفني اجلواب . »اان لست  

مرتدية مالبيس ! . اجابته وادركت انه يبتسم ال ن  

 »هذا افضل . . . « . 

 "ارجوك رايدر! « رصخت غاضبة . 



حلاح .   "دعيين ادخل « كرر اب 

 "مل اكن انتظرك . . . « 

 "اذا" 

 "اختف فورأ  ! " 

ل كل عىل عالقة هبذا املزنل  "حىت ولو اكن ما امح 

 ؟ 

ذأ  ضعه أأمام الباب وارحل «   "ا 

 . "السبيل ذلكل « . 

"انت مس تحيل حقا! ملاذا ال هتمت بعقاراتك  

الأخرى؟ عندما كنا يف دالاس ، اخربتين انك  

 هتمت ابلعقارات اليس كذكل ؟"« . 

 "اعاميل الأخرى ليست حباجة .يل ال ن 



ذا اكنت موجودة حقا! "   "هذا ا 

 "أأسأأيل امللزتمني اذلين هيمتون بذكل " 

نشاء مستشفى للمجانني من   "أأمه عىل وشك ا 

 اجل اس تعامكل الشخيص؟" . 

نشاء مركز جتاري   "ال، بلك بساطة أأهنم هيمتون اب 

يف ا حدى أألضوايح امسعي لقد تعبت من الالكم  

 من خلف الباب . . . " 

ىل اللقاء." .  ذأ  ا   "ا 

 "برايان . . . " . 

 مث اجابته بدالل ترددت قليل   

ماكنك العودة بعد عرشة   "حس نأ  موافقة . . . اب 

 دقائق « 



"اعلمي انين اعرف ماذا تش هبني وانت . . . عارية  

 هكذا . . . " اجاهبا ضاحك  . 

وكام اكن يتوقع ، لسعت لكامته هذه الفتاة لسعة  

 قوية 

 ففتحت الباب جفأأة بعنف 

. 

ذا كنت تتوقع أأن اكون جمنونة ، فانت   " ا 

س تصاب خبيبة أأمل ! « قالت هل وعيوهنا تقدح  

 رشرأأ . 

بذهول تأأمل .رايدر بيجامهتا الزهر، وروهبا الأمحر.  

. . وحجظت عيونه أأكرث عندما رأأى مشايهتا  

 اخلفيفة ، أأهنا تبدو كطفةل صغرية . . . 



»احب أأن اكون مراتح واان أأانم !. " قالت هل  

 عة ، فلمعت عيون الصحفي بربيق ماكر. برس 

. »ارتداء لك هذه املالبس قد ال يكون مثاليأ  . .  

 . " متمت بلهجة اس تفزازية . 

ليه حبدة ابلطبع هو فاتن دامئأ  واكن   فنظرت ا 

يرتدي هذا الصباح بنطلون أأسود ومقيص ابج !  

 ولكن ماذا حيمل بيده ؟ ابقة من املرغريت . . . 

. . . " قال رايدر بصوت  "جئت لأقدم كل هذه  

هادىء . هذا من أأجل ديكور الصالون . . . كام  

 اردت أأن اقرتح عليك أأن نزور معأ  ال مراكدو" . 

 "ال مراكدو؟" ردت بدهشة 



نه السوق املكس ييك ، جتدين فيه لك ما   " نعم ا 

 ميكن أأن تتخيليه " . 

نه هنا أأماهما ،   ظلت برايان تتأأمل بذهول ، ا 

ذ  أأ هو مل يقرر عدم رؤيهتا من  يدعوها لزنهة ! ا 

 جديد! ملاذا؟ . 

»مىت تريد أأن نذهب ؟« سأألته متلعمثة . الأن  

 ؟« . 

 "جيب أأن ابدل مالبيس أأولأ . . . . 

"برصاحة هذا يبدو يل رضوراي« اجاهبا بضحكة  

 0صغريه 

ماكهنا أأن ترفض . هذا الرجل واثق جدا من   اكن اب 



من س يطرته علهيا، جيب علهيا    نفسه ، وواثق جدأأ 

 ان 

ترفض ، ولكهنا لالسف ال متتكل القوة عىل قول  

 0لكمة ال  

"خذي راحتك اان لست مس تعجلأ« قال وهو  

 يدخل اىل املطبخ ، وابقة املرغيبت ال تزال بيده . 

ظلت برايان واثقة تتأأمل يبتعد حنو املطبخ ملاذا  

ب  يرشق العامل لكه عندما يظهر رايدر؟ هذا غري 

حقأ  . . . انه يش به ظواهر احلب ودالئل . . .  

ولكن ال، أأن حتب رجلأ مثل هذا رضب من  

السخرية واجلنون بيامن برايان التزال متكل عقال يف  

 رأأسها . . . 



طردت هذه الأفاكر برسعة من رأأسها وأأرسعت  

ىل الطابق العلوي ليك تس تعد للخروج معه .   ا 

، بضجيجه  اكن السوق املكس ييك مثريأأ ابلفعل  

والوانه املتعددة . يعرضون فيه لك ما ميكن أأن  

يفكر املرء برشائه من الأش ياء اخلفيفة حىت  

 الأش ياء الغريبة جدأأ . 

اكنت برايان تتأأمل منحوتة خشبية عندما لفت  

رايدر انتباهها ا ىل رسومات متثل أأحياء سان  

انطونيو القدمية ، فرصخت الفتاة بفرح كبري هذه  

 ة حقا. الرسومات رائع 

"هذه الرسومات بسعر منخفض « قال لها البائع  

 بفخر "لك لوحتني بتسعة دوالرات فقط «  



 

 

 

 

جعاب .   "اانت من رمسها:« سأألته برايان اب 

 " ال , لقد رمسها صديق يل " 

 »ال ، لقد رمسها صديق يل . 

"س نعطيك ثالثة دوالرات فقط " تدخل رايدر  

ح حقيبة  وهو ميسك بيد برايان يك مينعها من فت

ليه بدهشة ، لكهنا مل   خراج املال فنظرت ا  يدها وا 

 تعرتض . 



أأما البائع ، فرىم نفسه عىل كرس يه وبدأأ نقاشأ   

طويل  ابللغة اال س بانية مع رايدر« ومل تمتكن الفتاة  

من فهم أأية لكمة من نقاشهام هذا ، واخريأأ اتفقا  

عىل مخسة دوالرات « فأأرسعت برايان بدفع املبلغ  

 وحتني ويه سعيدة هبام . ومحلت الل 

 عندما ابتعدا ، ربت رايدر عىل كتفها مبتسمأ  . 

"لقد احس نا الترصف ، اليس كذكل ؟ كام وأأن  

 صديقنا البائع كسب رحبا جيدأ " . 

 "اتعتقد ذكل ؟" . 

 »طبعا والا ملا اكن استسمل بسهوةل ! " . 

 "الهذا السبب اكن يبتسم بذهول ؟" . 



يدأأ لأنه رأأى فتاة  "هذا حممتل . . . وقد يكون سع 

مجيةل أأمامه . . . « مث توقف وأأمسك يدها حبنان  

 « ونظر مبارشة ا ىل عيوهنا . 

 »انت مجيةل جدأأ برايان . . . " . 

احست الفتاة ابنفعال غريب ، ورفعت حنوه  

ماكهنا أأن تدير   نظراهتا اخلرضاء املرشقة . اكن اب 

رأأسها ، وتتابع سريها « لكنه مل جترؤ عىل ذكل  

ام اكان وحيدين يف هذا العامل « مضها رايدر  وكأهن

ليه وقبلها حبرارة . ارتعشت الفتاة وابدلته القبةل   ا 

 بنفس احلرارة . 

 عندما افرتقت شفاههام تأأمل رايدر الفتاة حبدة 



»انت متلكني تأأثريأأ قويأأ عيل . . . « مهس بصوت  

نه تأأثري رائع . . . بدون شك ، لهذا   بتقطع "ا 

 ن اطردك من أأفاكري« . السبب ال اس تطيع ا 

اخذ قلب الفتاة يدق برسعة ، واكنت يداها ال  

تزالان حول عنقه وبدون وعي مهنا اخذت  

ذأ  انت حتاول ذكل ؟« .   تداعب عنقه حبنان . ا 

ارتسمت ابتسامة صغرية مثرية عىل شفيت الصحفي  

 . 

"أأوه نعم ، احاول جاهدأأ! وللأسف « فشلت لك  

 هجودي . . . "« . 

احست برايان جفأأة ابدلوار، اميكن أ ن يكون هممتأأ  

 هبا عىل عكس ما اكنت تظن ؟ . 



»و. . . انت تنوي متابعة هجودك ؟" سأألته  

بضعف . وانتظرت جوابه ويه "حتبس أأنفاسها.  

لسبب غريب اكنت تشعر بني هذه اللحظة  

 س تكون الأمه يف حياهتا. 

"لست متأأكدأ  من ذكل . . . «" اجاهبا وقد عقد  

 جبيه « فلمعت عيون الفتاة واجابته مبتسمة حا 

 "هذا أأفضل " 

 "قد يكون هذا أأسوأأ ابلنس بة يل . . . « 

 "ملاذا تقول هذا؟" سأألته وقد اعرتاها أأمل كبري. 

لهيا بعمق دلرجة أأهنا شعرت   دون أأن جييهبا، نظر ا 

بأأها ترتحن . اكن يتأأمل وهجها كأنه يبحث عن  

 روهحا. . . 



اخشاه . . . « متمت    "قد اقع يف حبك وهذا ما 

بصوت ضعيف اخرتق قلب الفتاة اكلربق . وجفأأة  

 اصبح لك يشء 

 مرشقا . . . 

كثريأأ ما اكنت تتساءل عن املشاعر اليت يكهنا لها  

رايدر« اكنت تعتقد ايضأأ أأهنا تشعر حنوه فقط  

ابلرغبة اجلسدية أأما ال ن فهيي تعمل أأهنا حتب هذا  

 الرجل 

ال جمال لالعرتاف  حتبه جبنون وبيأأس . . . ولكن  

 هل ال ن حبقيقة مشاعرها . لقد 

 تلكم الصحفي عن احامتل . . . 



ادرك رايدر مدى الارتباك اذلي احدثه الكمه  

 علهيا، 

 فقبل جبيهنا حبنان . . . 

"ال تقلقي نفسك " قال لها هبدوء "هذه مشلكيت  

 اان، واان من س يجد لها حل . . . ". 

بقلق .   كيف ميكن هل أأن جيد حل  لهذا؟ فكرت 

بدفعه للمشاعر والانفعاالت اليت جتعل قلبه يدق  

؟ ابلتظاهر بعدم املباالة وابلربودة ؟ مل تعرتض  

برايان عندما قرر رايدر أأن يسلاك طريق العودة .  

مل تكن الفتاة ترى أأو تسمع أأحدأ  غريه وكأن امجليع  

اختفوا جفأأة من حولها. مل يعد هناك سوى يد  



جسدهيام اذلين يتالمسا  رايدر اليت متسك يدها و 

 أأثناء سريهام بنفس اخلطوات حنو اجملهول . . . 

تكل الليةل مل تمتكن برايان من النوم . اكنت ال تزال  

حتت تأأثري ما اكتشفته ماذا ينتظرها؟ أأهنا حتب  

رايدر بلك روهحا ولكن ومع ذكل ، ال جيب أأن  

نه حذر جدأ  ابلنس بة للحب « هذا   يشك بيش ا 

وح لقد ترك لك النساء اللوايت  ما قالته أ ن بوض 

تعلقن به كثريا، فقط لأنه ال ميكل ما يقدمه لهن .  

 وبرايان لن جتازف يك ال جتد نفسها 

 مرتوكة ، س يكون هذا صعب جدأ  علهيا . 

لكن موقفه اكن يبدو خمتلفأأ . بعد لك يشء ، أأنه  

ماكنية وقوعه يف حب برايان   ىل ا  رايدر اذلي أأشار ا 



ال  . ابلتأأكيد هو قادر  عىل التغلب عىل عواطفه . ا 

أأن هذا يثبت ايضأأ أأنه فقد توازنه وهدوءه الفكري  

 . . . اكن رقيقا و. . . 

ن بطالت   بدأأت خطة تداعب أ فاكر برايان . ا 

رواايهتا خيرجن دامئأأ منترصات من احلرب احلنونة  

اليت يواهجهنا مع الرجال اذلين حيتلون أأفاكرهن .  

واجز اليت تقف يف  وينجحن دامئأأ يف ختطي لك احل 

ذا ملاذا ال تنجح يه ايضأأ؟ .   طريق سعادهتن . ا 

يف صباح اليوم التايل قررت برايان أأن تبدأأ بتنفيذ  

هنا عبارة عن دعوة للعشاء تضم أ ن وبول   خطهتا ا 

وربياك الصغرية و... . رايدر، س تحرض الاكري  



ابللحم الصنف اذلي هو من اختصاصها ، انه  

 . صنف س يعجب الصحفي حمتأ   

اتصلت برايان أأوال بأ ل دانيالز لتدعومه للعشاء ،  

قبلت أ ن ادلعوة فورا ، مل تكن قد خرجت منذ  

عودهتا من املستشفى « واكنت سعيده بفكرة  

قضاء السهرة مع أأصدقاهئا ء وأأكدت لربايان أأن  

 ربياك طفةل هادئة وستنام طوال السهرة اكملالئكة . 

تطلب    اقفلت برايان اخلط وتهندت بعمق قبل أأن 

 الرق الاخر 

مرأأة   "حصيفة الشمس ، نعم . . . " اجاهبا صوت ا 

"اميكنين أأن ألكم الس يد رايدر كنرتال ، لو  

 مسحت ؟" 



 قالت لها . برايان ببعض الرتدد . 

 " من يريده ؟" . 

 »برايان سان لكري . . . " 

 "حلظة من فضكل " . 

 بعد حلظات مسعت رنني الهاتف ادلاخيل . 

"برايان؟" سأألها رايدر بلهجة تدل عىل مفاجئته  

 مباكملهتا . 

 "ماذا هناكل ؟" . 

"ال يشء خطري اطمنئ . . . اريد فقط أأن ادعوك  

للعشاء مساء غد . س يكون بول وأ ن وطفلهتام  

 موجودين ايضأ  أأضافت برسعة . 

 "غدأ ؟ سأألها برتدد. 



 "نعم « يف الساعة الثامنة «" 

 "هل انت من س يعد الطعام ؟ 

ال ختف ! " اجابته ضاحكة "اان اجيد فن الطهيي  " 

عندما انوي ذكل . امتن أأن ال يكون دليك يشء  

 ضد الاكري ابللحم ؟" 

 "ال عىل العكس متامأأ" . 

ذأ  س تأأيت.؟   "هذا افضل ! ا 

ىل اللقاء غدأأ و. . . شكرا عىل هذه   . . "نعم . . . ا 

 ادلعوة اللطيفة . 

ىل اللقاء . . . " .   »ا 



بعد أأن انهتيى االتصال ، ظلت برايان متسك  

السامعة وتتأأملها بسعادة كبرية ، لقد قبل رايدر  

 دعوهتا! 

اهنا حباجة لثوب جديد . . . وذهبت اىل السوق  

وجتولت طويال أأمام واهجات احملالت واخريأأ وقع  

اختيارها عىل ثوب حريري أأخرض فاحت يتناسب  

واشرتت  مع لون عينهيا ومرت عىل السوبر ماركت  

 00لك ما س تحتاج اليه لعشاء الغد 

ويف صباح اليوم التايل رتبت املزنل ، ويه تفكر  

 هبذه السهرة وما س ينتج عهنا 

تأأملت نفسها اخريأأ امام املرأ ة ، وتهندت برىض،  

اكنت حقأأ رائعة ومثرية يف قامهتا الرش يقة وصدرها  



املمتىلء وبرشهتا اليت لوحهتا الشمس قليلأ يف  

، ووهجها الرقيق املالمح . . . عندما  هذه البالد 

نزلت من جديد اىل الطابق السفيل، وصلت  

ىل انفها ومبرهحا املعتاد،   راحئة الاكري الشهيي ا 

فكرت أأهنا تقوم مبجازفة كبرية « قد ينسجم رايدر  

كثريأ  هبذا الطبق الشهيي اذلي تعده دلرجة أأن ال  

لهيا ولو نظرة واحدة . .   ينظر ا 

يل، واكدت ترقص من فرهحا  اجتاهحا حامس طفو 

واضطرت للتنفس بعمق يك هتدأأ حامسها "قليال  

من الهدوء" قالت لنفسها حبزم . هذا ليس الوقت  

املناسب للترصف كتلميذة صغرية »جيب أأن  

 تكوين قوية وفاتنة يك ال تثريي حذر الصحفي«. 



أأمل يعرتف أأنه عاجز عن طرد برايان من أأفاكره ؟  

ذأأ، جيب علهيا أأن جترب   ه للقبول حببه لها ا 

ولكن لالسف ، مل ترس الأمر كام اكنت قد  

 خططت لها. لقد وصل رايدر متأأخرأ  جدأأ 

اكنت عىل وشك تقدمي العشاء بيأأس وخيبة عندما  

 رن 

 جرس الباب اخريأأ. 

نه رايدر ابلتأأكيد« قال بول اذلي اكن جيلس   "ا 

 0قرب أ ن  

 "عندما يس تطيع ال يتخلف عن موعده ". 

و الباب واكنت جتتاهحا انفعاالت  اجتهت برايان حن 

 كثرية 



 0متناقضة . اكنت غاضبة جدأأ منه لأنه تأأخر  

وتساءلت هل تأأخر معدأأ ليك يظهر لها ان وجوده  

 ال يدور ابدأ  حولها؟ 

ال أأهنا اكنت سعيدة مبجيئه . . .   ا 

اكن رايدر ابلفعل ، أأنيقأأ جدأأ ببدلته السوداء  

 «مقيصه 

 0مقلمة  الأبيض واكن يضع كرافات  

»هل تأأخرت كثريأ ؟«" سأألها اببتسامته املرشقة  

 اكلعادة . 

ظلت برايان صامته « وارتعشت قليل  رمغأ  عهنا  

ن جاذبية   ا 



كبرية تنبعث من هذا الرجل .ا واضطرت لبذل  

 هجد كبري يك 

 ال تريم نفسها بني ذراعيه . . . 

عادهتا ا ىل   "برايان؟" أأحل بصوت انمع وكأنه يريد ا 

 الواقع . 

 تفضت وابتسمت خبجل . فان 

 ال. . . ال. . . ابلتأأكيد". 

وابتعدت ليك تسمح هل ابدلخول ، اقفل رايدر  

 الباب 

وراءه . واكنت برايان تشعر بأأنه يتأأملها، اكنت  

 حتس 

 بنظراته علهيا وهذا ما جعلها ترتبك اكرث. 



يل الصالون « هنض بول وقال مبرح   عندما دخال ا 

 . 

نيأأس من جميئك . .    »ها انت اخريأ !. كنا قد بدأأان 

 ." . 

"اان حقا أ سف . . . ولكن اين ربياك الصغرية ؟""  

 سأأهل 

هنا يف الغرفة فوق « عىل وشك ان تنام «   "ا 

 اجابته أ ن 

برسعة "واان امنعك من حماوةل أأيقاظها! اان حباجة  

 لبعض

 الراحة . . . « 



»مساء امس ، مل تغمض هذه الش يطانة الصغرية  

 عينهيا« 

 و اهنا ال متزي بني الهنار والليل « رشح هل بول »يبد 

"أأهنا ليست الوحيدة يف هذه احلاةل « اجابه  

 الصحفي 

 بغموض . تأأمل بول قليلأ بفضول . 

 »ملاذا تقول هذا؟ 

 »تصور انين كنت عىل وشك أأن اانم وهذا سبب 

 تأأخري« 

 "أ ه . . . هل لنشاطاتك الليةل عالقة ابلعمل اذلي 

 برايان. يشغكل منذ شهر؟« سأألته 

 انقبضت مالمح رايدر برسعة . 



 "انت عىل عمل بذكل ؟« سأألها جبفاف 

 "ال انه حدس فقط . . . 

»رايدر. . . « تدخلت أ ن بقلق ال جيب أأن  

 تتورط هبذه 

 املسأأةل ، لقد اكدوا يقتلونك يف املرة الأخرية «. . 

اكد قلب برايان يتوقف جفاة . وشعرت بأأن دهما  

 جتمد 

وف . وتأأملت الرجل اذلي  يف عروقها من شدة اخل 

 حتبه 

 بصمت . 

 " أ ه انت تبالغني كثريأأ أ ن . . . « 

 »حقأأ؟« قالت أ ن حبدة اتعتقد أأهنم مبالحقهتم كل 



ومبحاولهتم ..قلب س يارتك « هذه ليست حماوةل  

 قتل ؟« 

 "قد ال يكون هذا احلادث مرتبطأ  بتحقيقي " 

 "ليس هذا ما أأكدته يف املستشفى" 

 " »مل اكن يف وعي التام  

"همام اكن الأمر، انت ختاطر كثريأ " قاطعه بول  

 حبدة 

لهيا   هز رايدر كتفيه والتفت حنو برايان ونظر ا 

جعاب .   اب 

"لقد قلت يل أأن العشاء جاهزأ  اليس كذكل ؟"  

 وابتسم 

ىل أأن موضوع النقاش قد انهتيى   مشريأأ بوضوح ا 



 "نعم " اجابته الفتاة بصعوبة . واكن اخلوف يعقد 

 رايدر يف خطر. .   حنجرهتا ايالهيي ان 

ذأ ، لنبدأأ ابلعشاء اان جائع جدأ  ! وانمت ؟"   "ا 

تبادل بول وزوجته نظرات حزينة . »فهمت برايان  

 مباذا 

يفكران . من العبث حماوةل نصح الصحفي ابختاذ  

 احلذر 

هناء املهمة اليت يركز علهيا.   يبدو أأنه مصمم عىل ا 

ولكن ما يه طبيعة هذه املهمة ؟ ال تتحمل برايان  

 بقاء ال 

يف هجلها، جيب أأن يرشح لها أأحد حقيقة املوقف  

 لكه !. 



مبا أأن رايدر مصمم عىل الصمت ، فهيي ستسأأل  

 أ ن ! . 

بعد تناول العشاء، هنضت أ ن وبرايان لتنظفا  

 الطاوةل . 

ورفضتا مساعدة الرجلني واجتهتا حنو املطبخ . ما  

ن   ا 

اصبحتا وحدهام حىت امسكت أ ن بيد برايان، وبدا  

 القلق 

 عينهيا. يف  

»برايان. . . اتعتقدين انك قادرة عىل اقناع رايدر  

 بأأن 

 يتعقل ؟". 



 »ملاذا اان؟ سأألهتا برايان بدهشة . 

 »قد تنجحني انت حيث فشلنا حنن ! 

"ولكن ملاذا تطلبني مين اان ذكل ؟ يف املرة  

 الأخرية 

اليت تلكمنا فهيا عن رايدر ؟ نصحتين ابن ال  

 اطور عالقيت 

ال أأن   الوضع يبدو يل قد تغري. . . «  "هذا حصيح ا 

 دق 

قلب برايان برسعة ، ورمت نفسها عىل أأقرب  

 كريس . 

"اميكنك أأن ترشيح يل اخلطر اذلي هيدد رايدر؟  

 . 



نه مرص عىل نرش كتب يفضح فيه ترصفات   "ا 

 عصابة يف 

سان انطونيو تتاجر ابلعامل املهاجرين من  

 املكس يك . 

 "أأوه ، هذا مرعب . . . « 

هنم يعدون هؤالء املساكني بعبور  "نعم . . .   ا 

 احلدود 

 برشوط قاس ية وخيدعوهنم ويبزتون مهنم امواهلم 

وأأجورمه ، ويرتكوهنم بدون أأوراقهم الثبوتية . . . "  

 . 

 حجظت عيون برايان . أأن مواهجة هؤالء اجملرمني 

 رضب من رضوب اجلنون ! 



لهيي ! "   "اي ا 

.هزت أ ن رأأسها بيأأس . وظلت أأال مرأأاتن  

 صامتتني 

 للحظات . 

ماكين أأن ادفعه للتخيل عن هذه   اتعتقدين أأنه اب 

 اخلطة ؟"« سأألهتا برايان بصوت مرجتف . 

"هذا س يدهش ين كثريأأ . . . عىل الأقل ،  

ماكنك أأن   اب 

 تقنعيه ابلزتام احلذر" 

»الا يلزتم هو احليطة واحلذر؟ سأألهتا برايان وقد  

 اخذت 

 ترجتف جفأأة 



نه مل يكن حذرأأ  ابدأأ . . . " وتهندت أ ن حبزن    »ا 

نه ال   »ا 

 هيمت حبياته وال يرتدد يف تعريضها للخطر. . . " 

اهنت الصديقتان تنظيف الصحون بصمت ، ولك  

 مهنام 

خفاء ارتعاشها   غارقة يف أأفاكرها. ومل تس تطع برايان ا 

 و خوفها، 

كام وأأن لكامت أ ن جعلهتا تشعر ببعض السخافة  

 واحلرج . 

اغراء رايدر واجباره عىل حهبا.  مل يعد هيمها ال ن  

هنا   ا 



ذا مل يكن يريدها، فهيي   تمتن فقط أأن يعيش ! وا 

 س متتكل 

ذا قتل أأو تعرض جلروح   القوة لتحمل ذكل لكن ا 

 خطرية . . . 

ىل الصالون اكتشفتا أأن ربياك   عندما عادات ا 

 استيقظت ، 

 ووادلها حيملها بني ذراعيه . 

جلست برايان عىل الكنبة واخفضت رأأسها،  

 ومتنت أأن 

ذا   تكون بعيدة عن رايدر، اكنت تعمل جيدا أأهنا ا 

 نظرت ا ىل 



الصحفي فا ن لك يأأسها وحهبا س يظهران يف  

 عيوهنا. 

 جيب علهيا أأن ال. . . 

 0أأشارت أ ن رسأ  ا ىل زوهجا فهنض فورأ   

"حس نا. . . جيب أأن نذهب الأن " قال بول رغام  

 عنه 

  "ال ن ؟ ال يزال الوقت ابكرا" قال هل رايدر وقد 

 0شك بشئ ما  

" اان متعبة جدأ " تدخلت أ ن برسعة ، مث التفتت  

 حنو 

 برايان وابتسمت لها مبودة . 



"شكرأأ عىل هذا العشاء الذليذ. . . ال تنيس ان  

 تعطيين 

 وصفة الاكري قبل سفرك . . . ". 

 "أأي سفر؟" قاطعها رايدر وقد عقد حاجبيه . 

جازة . وأأهنا   "اان اذكرك بأأن برايان يه يف ا 

 0اىل موطهنا " اجابته أ ن متظاهرة ابلرباءة س تعود 

خرج أ ل دانيالز . وظل رايدر وبرايان صامتني  

 للحظات 

طو يةل . اكن رايدر ينظر يف الفراغ وهو عاقد  

 احلاجبني 

" هل س تعودين ا ىل بالدك قريبا ؟ " سأألها رايدر  

 أأخريأ  ، 



انتفضت الفتاة اكن هذا السؤال بعيدأأ عن افاكرها  

 ! 

 "مل احدد موعدأ  حىت ال ن . . . " 

 "يف الاس بوع القادم ؟" 

 "لست ادري . . . " 

قبل هذا العشاء . اكن مثل هذا التبدل يف مالمح  

 رايدر 

مينحها بعض الأمل يبدو أأنه ال يرغب برؤيهتا  

 ترحل . 

ولكن ال ن ، أأهنا ال تفكر سوى ابخلطر اذلي  

 هيدد حياة 

 الرجل اذلي حتبه بلك كياهنا . 



 ابنفعال غريب مل تس تطع مقاومته فهنضت   احست 

واقرتبت منه . ظلت واقفة أأمامه للحظة مث  

 جلست عىل 

ركبتهيا واس ندت رأأسها عىل ركبتيه هبدوء ،  

 واحاطت خرصه بيدهيا 

لهيا أأكرث. فأأمسك   شعرت بأأنه يرتعش ، فضمته ا 

 ذقهنا 

ليه . عندما الحظ أأهنا تبيك   وأأجربها عىل النظر ا 

 تفاجأأ 

 عت عيونه الزرقاء بربيق معيق . أأولأ ، مث مل

 "رايدر . . . " 

 تهند الصحفي بأأمل وابعدها عنه بلطف وهنض . 



 "ال جيب . . . برايان . . . " متمت بيأأس . 

 هنضت برايان بدورها مع أأهنا اكنت ترجتف . 

 " اان ال افهم . . . " 

 0فهز كتفيه وقد فقد صربه  

 "اوه ما نفع لك هذا!رصخ حبدة جيب ان اتغيب 

 بضعة اايم . . . " . ل 

 حشب وجه الفتاة ان اخلوف يقبض قلهبا . 

ىل اين انت ذاهب ؟" .   »ا 

 "من املس تحيل ان اخربك بذكل " . 

"ملاذا؟ الهذا عالقة مبا اكن بول يتلكم عنه يف  

 بداية 

 السهرة ؟" . 



"أ ن روت كل لك يشء اليس كذكل ؟" سأألها  

 غاضبأ  . 

 "نعم . . . اهنا تظن ابنين . . . " . 

"ماذا؟" قاطعها بغضب شديد "ابنك قادرة عىل  

 جعيل 

اختىل عن هديف ابنين سأأغري راي عندما اراك  

 تبكني ، 

خاصة واان اعمل انك سرتحلني قريبأ  اىل سان  

 انطونيو ! 

ليه بعنف واكن لك جسده   مث مد ذراعه ومضها ا 

 يرجتف ، واكنه مصاب حبمى عنيفة . 



"اان ال  "حس نأ ، اهنا حمقة . . . " اضاف مبرارة  

 اريد السفر 

 0، ال يشء هيمين اكرث من ان امضك بني ذراعي  

«اقبكل ، الامسك اىل ان اجعكل ترجتفني من  

 00الرغبة  

اان مس تعد للتضحية حبيايت يك اكون اول من  

ويعلمك اكتشاف الذلة ، يك تفكري يب ،  0حيبك  

فامي بعد وانت تكتبني رواايتك ، حلمي الوحيد هو  

الثوب وأأمارس احلب معك  ان اعريك من هذا  

طوال الليةل وان استيقظ اىل جانبك صباح  

 000غد 



وخبأأ وهجه ىف شعرها ومضها اليه حبرارة وشوق  

لهيا طويل     0كبريين قبل ان يرتكها اخريا   ونظر ا 

 وقد حشب 

 0وهجه 

"ولكن للأسف هذا ا حلمل مس تحيل . . . "  

 أأضاف 

بصوت مرجتف "ال حيق يل البقاء معك . عرشات  

 الناس 

ىل أ خر ادلنيا يف سبيل   يعمتدون عيل ، وسأأذهب ا 

 مساعدهتم " 

رفعت برايان حنوه نظراهتا اليائسة يبدو أأن قرار  

 رايدر ال 



 ميكن الرتاجع عنه 

ىل اللقاء برايان. . . «" متمت بصوت حنون "ال   "ا 

 ترافقيين ، اان اعرف الطريق جيدأأ . . . "  

 

 

 

اطول الليايل اليت عرفهتا    اكنت هذه الليةل من 

 الفتاة يف 

حياهتا، مل تمتكن خاللها من النوم ابدا، ال بد أأن  

 رايدر 

مسافر ا ىل اخلارج أأهنا متأأكدة من ذكل . لكن ا ىل  

 اين 



يذهب ؟ هل سيمتتع ببعض امحلاية أأم أأنه س يواجه  

 اخملاطر 

لهييء مك حتبه !   وحده ؟ أأهنا تعيش عذااب حقيقيا اي ا 

ذا اكن يشاركها  مل يعد هيمها ال   ن أأن تعرف ا 

 مشاعرها أأم ال، لقد ختلت هنائيأأ عن خطهتا 

يف الظالم حملت خيال ثوهبا  0السخيفة ال غرائه  

احلريري الأخرض اذلي اكنت قد اشرتته حملاوةل  

غراء رايدر. ال ن يبدو لها خسيفأ    ال فائدة هل . أأمل  0ا 

 أأن قال لها مك يرغب هبا؟   يس بق لرايدر 

 ا ن صدى لكامته هذه ال يزال يرن يف أأذنهيا. . . 

ويه ترتعش عندما تتذكر الطريقة اليت اكن يضمها  

 هبا 



ذهنا أأنه حيمل مبامرسة   اىل صدره .وهو هيمس اب 

 احلب 

معها والاستيقاظ ا ىل جانهبا لكن مع ذكل رحل ،  

 0رحل اىل حيث الواجب يناديه  

قده متاما، اكنت . برايان تشعر  أأن خشصية رايدر مع

 بذكل 

منذ لقاءهام الأول ، لطيف ، مبتسم ، ودود  

ماكنه يف   واب 

اللحظة التاليه أأن يكون قاس يا ساخرا، بصوره  

 عامه ، هذا 

الرجل يعترب لغزا ابلنس بة لربايان رمغ احلس  

 النفيس اذلى 



 انعمت الطبيعة علهيا به . . . . 

متدون عليه  لقد رشح لها أأن عددا من الناس يع 

لكيه ، .أأنه ال حيق هل أأن خييب أأملهم فيه فهمت  

 برايان أأن هذا املوقف 

احلازم انبع من جتاربه القاس ية اخلاصة اليت مر هبا.  

نه   ا 

يشعر بأأنه املسؤول عن وفاه وادليه وأأخته ،  

 النضال ضد 

اجملرمني وخمالفى القانون يدفعه لنجده املساكني  

 كوس يل 

جياد   نه  ال راحة الضمري وا  يعن الهدوء النفيس. ا 

 يعتقد أأنه 



خان أأهل »هذا الشعور ابذلنب يدفعه للمخاطرة  

 حبياته . 

 ود يكون حيتقر نفسه كثريا. . 

لهيي، بأأماكهنا أأن تضحي   تهندت برايان بيأأس . اي ا 

حبياهتا من أأجل !. أأمل يكن جيب علهيا أأن تقول هل  

بأأهنا س تنتظره همام طال الأمر؟ لكنه مل يطلب مهنا  

شيئأأ. حىت أأنه ملم يظهر رغبته ىف بقاهئا ىف سان  

 0انطونيو  

 هذا الصباح رن جرس الهاتف وحسهبامن تأأمالهتا 

املؤملة ، ارسعت حنو الهاتف وقلهبا يدق برسعة .  

 قد 

 يكون رايدر! 



 عندما مسعت صوت أ ن عرب الهاتف ، احست 

 بدوار، واتكأت عىل احلائط يك ال تقع . 

 0ن للمرة الثانية بقلق  "برايان هذه انت؟ رددت أ  

شدت برايان عىل السامعة اكرث , اوه , ملاذا مل  

 0يتصل رايدرهبا  

"نعم . . . " متمتت برشود وشعرت بقشعريرة ابردة  

 . 

 "اهناك اخبار" 

"كنت "سأأطرح عليك نفس السؤال ، اعذري  

 تطفيل . . . 

ل ن ؟" .   لكن . . . هل رايدر معك ا 

 " 00" ال  



اية لكمة س تقولها س تظهر  واحست برايان بأأن  

 0مدى عذاهبا  

ذأ  . . . انت مل تنجحي يف اقناعه ابلعدول عن   "ا 

 سفره ؟" . 

 "ال . . . " .  

 

 تهندت أ ن بعمق ويأأس . 

 "اكن جيب أأن حتاويل . . . " اجابهتا حبزن "كيف 

 تشعرين " . 

حضكت برايان مبرارة . اكنت عىل وشك اال صابة  

 0بنوبة عصبية  

 " اان, خبري " 



ن العذاب اذلي تعيشه منذ مساء الأمس ياكد  اك 

 0خينقها  

فاهنمرت دموعها عىل خدهيا، واهجشت ابلباكء  

 بصمت 

 0ويه متسح وهجها  

 "ال تكذيب ، اشعر من صوتك ابنك حباةل سيئة . 

 اتريدين أأن أأت لأكون معك ؟" . 

 "ال« ال رضورة ذلكل . . . " . 

  "هل انت متأأكدة ؟ تبدين حباجة للرفقة و. . . 

 سكتت 

ذا انت حتبينه ؟" .   أ ن قليال مث أأضأأفت "ا 



مل جتهبا برايان، واهجشت ابلباكء من جديد، هذا  

 ما 

 أأكد ظنون أ ن . 

"انت جمنونة حببه . . . " أأضافت أ ن ويه تتهند  

 0حبزن  

وضعت برايان يدها عىل قلهبا ليك تس يطر عىل  

 دقاته 

 الغري منتظمة . 

 "نعم . . . " اجابت برايان أأخريأ  

لهيي! مك اان غبية !. اكن جيب أأن احفظ   "أأوه   اي ا 

 لساين وأأال ألكمك عنه كام فعلت . . . " . 



"ال تلويم نفسك « أ ن . لقد كنت حمقة عندما  

 اطلعتين 

 عىل حقيقة املوقف " . 

 "س يخرج من هذه املسأأةل سلميأ  معاىف ال تقلقي . 

 الوضع ليس مأأساويأ  كام نعتقده . رايدر رجل ابلغ ، 

لن يقوم مبخاطرة غري رضورية . ثقي به !  ومتعقل .  

 » 

"ولكن . . . انت قلت بأأنه مل يكن ابد!. حذرأ ! !  

 " 

"حس نأ  . . . هذه املرة س يكون كذكل !. منذ  

 معرفته بك 

 بدى يتغري قليال . . " . 



»حقأ ؟" سأألهتا برايان متلعمثة ، وقد بدأأ بريق  

 الأمل 

ييضء ظلامت أأفاكرها اليت تعذهبا منذ مساء  

 س . الأم 

"نعم . . . يبدو يل أأنك جنحت يف خرق جدار  

 وحدة 

صديقنا اليت اكن حيبس نفسه فهيا . قد تمتكنني  

 بواسطة 

جبار رايدر عىل اخلرو ج من   احلب والصرب من ا 

 عزلته 

 هنائيأ ." . 

 "فليسمعك هللا " 



عندما اقفلت السامعة ، شعرت برايان ببعض  

 الأطمئنان 

، عاد  ولكن ولالسف ، وخالل ساعات الهنار 

 القلق واليأأس 

 0يس يطر من جديد عىل روهحا  

اكن اليومان التاليان الأايم الأكرث سوادأأ يف حياة  

 الفتاة . 

بعاد الصحفي عن أأفاكرها«   مل تكن قادرة عىل ا 

 واكنت قد 

 فقدت شهيهتا للطعام وجهرها النوم وغرقت يف 

 00العدم  



اكنت اللحظات الوحيدة خالل الهنار اليت تشعر  

 فهيا 

ببعض الراحة يه تكل اللحظات اليت اكنت تقرأأ  

 فهيا 

حصيفة الشمس . اكنت لك يوم ترسع ا ىل اقرب  

 ماكن لبيع 

الصحف . وتشرتي الصحيفة اليت تنرش مقاالت  

 رايدر 

اليومية ابلتأأكيد، يه ال جتهل بأأنه اكن قد كتب  

هذه املقاالت قبل مغادرته سان انطونيو. اكنت  

بأأنه موجود قرهبا  ويه تقرأأ تكل السطور تشعر  

 وكأهنا تسمع صوته العذب . . . 



واكنت قد قصت صورة رايدر اليت اكنت جبانب  

 أأحد 

مقاالته ووضعهتا قرب رسيرها. واكنت تتفاجأأ لك  

 ليةل من 

تكل الليايل اليت مل تذق فهيا طعم النوم ، بأأن  

 أأصابعها 

يشء خسيف ، نعم    تداعب هذه الصورة . هذا 

 ولكهنا 

اكنت جتد يف هذه احلركة البس يطة شيئا من  

 الراحة  

يف اليوم الرابع ، بعد أأن قضت وقتا طويلأ تروح  

 وجتيء 



يف الصالون بتوتر شديد، جلست عىل تكل  

 الكنبة اليت 

اكن رايدر جيلس علهيا يف ذكل املساء قبل سفره  

 اكنت 

تكل  متعبة جدأ  وقد أأفناها القلق ، وغفت عىل  

 الكنبة دون 

 أأن تشعر. . . 

عندما استيقظت وجدت أأن الغرفة مظلمة ، فدق  

 قلهبا 

برسعة واحست ابلعرق البارد يتصبب من جبيهنا  

 فتلفتت 



حولها اكلتاهئة . اكنت متأأكدة أأهنا مسعت صوتأ   

 وكأنه 

طلقة انرية . . . واخريأ  ادركت أأهنا اكنت حضية  

 لاكبوس 

 مرعب . . . رايدر اكن يف خطر! . 

 

شدت قبضيت يدها عىل الكنبة ، وحاولت أأن  

 تتنفس 

هبدوء وأأن تبعد الأفاكر القامتة اليت تربك فكرها.  

 اكنت 

حتمل ، وقد ايقظها هدير شاحنة متر من أأمام املزنل  

 . 



ولالسف مل تمتكن من القلق والشعور بأأن مكروهأ   

 أأصاب 

 رايدر. . . 

 

ذا   يف اليوم اخلامس ، قررت برايان اخلروج . ا 

 ظلت 

حتبس نفسها مدة أأطول يف هذا املزنل ، فأأهنا  

 س تصاب 

ابجلنون حامت. اتصلت بأ ن وثرثرت معها قليال  

 فدعهتا أ ن 

 لتناول الغداء معها. 

 



لالسف ، مل تكن وجبة الغداء مرحة اكلعادة  

 فربياك 

الصغرية اكنت متأأثرة .بقلق الكبار، ومل تتوقف عن  

 الباكء 

فرتة بعد    طوال الوقت . وقضت أ ن وبرايان طوال 

 الظهر 

 مبحاوةل هتدئهتا. 

 

ماكن   وأأخريأ  انمت الطفةل الصغرية واصبح اب 

 الصديقتني 

أأن تتناوال طعاهمام ولكن بدون أأية شهية . اكنت  

برايان تنتظر عودة بول عىل أأحر من امجلر. قد  



يكون دليه أأخبار جديدة عن رايدر ! وعندما  

ح وهجه ونظراته تدل عىل قلقه  عاد، اكنت مالم 

 وهذا طبعأأ يدل عىل أأنه مل حيصل عىل 

معلومات جديدة عن صديقه وهكذا عادت برايان  

ا ىل مزنلها وقد ازدادت حالهتا النفس ية سوءأأ عن  

الصباح . نزلت من س يارهتا ورفعت رأأسها عاليا  

 وحاولت أأن تتغلب عىل مزاهجا اليسء . 

كبرية اليت بذلهتا  ابتسمت جفأأة ، وفكرت ابجلهود ال 

 يه 

وأ ل دانيالز للظهور مبظهر الهادىء املتفائل . واكن  

 لك 



مهنم خيفي قلقه عن ال خر صعدت برايان درجات  

السمل وفتحت الباب . وما أأن دخلت حىت  

 توهجت ا ىل املطبخ لتعد كوبأأ من القهوة . 

اكنت قد رشبت الكثري من القهوة يف الأايم الأخرية  

 . 

 لن ميثل فرقا كبريأ  . . .   وفنجان أ خر 

مرت أأمام الصالون ، وجفأأة لفت انتباهها يشء . "  

 ورده قايني" 

 حفبست أأنفاسها وتقدمت حبذر. . . أأنه رايدر! 

اكن ممدا عىل الكنبة ويتأأملها برشود كأنه استيقظ  

 من 



النوم لتوه ، للحظات طويةل تأأمال بعضهام بصمت  

 . لشدة 

ا ، ال بد أأهنا  دهش هتا ظلت برايان مسمرة ماكهن 

 حتمل . ال 

ميكن أأن يكون اذلي يشغل أأفاكرها أأماهما ال ن . .  

 . اكن 

رايدر من حترك أأول  . فرصخت برايان وقد حشب  

 لوهنا 

 عندما الحظت ذراعه الأيرس مربوطأ  

 "رايدرأأ" سأألته متلعمثة وكأهنا ال تصدق ما تراه . 

 "هذا اان حقا اجاهبا مبتسمأ  

لهيي ، انت مصاب ! «   .   "اي ا 



 0"هذا يشء بس يط  

 ولكن بىل! هذا همم جدأ  عىل العكس ! ارادت ان 

 تركض حنوه وتعانقه . لكنه اكن يبدو غري قادر عىل 

 العناق . . . 

 "منذ مىت وانت هنا؟ . 

 "منذ اكرث من ساعتني . . . ". 

ويه اليت اكنت يف اخلارج ! ملاذا اختارت هذا  

 اليوم 

 نفسها يف املزنل ؟ لتخرج ، بيامن قضت أأايما حتبس  

 "وكيف دخلت ؟ 

 "دلي مفتاح . . .«" 



والتقت نظراهتام بعمق ، ومل تعرف الفتاة ماذا تقول  

 . 

 "الن تسأأليين كيف اكنت رحليت؟". 

 فهزت رأأسها مبمث ، واكنت ال تزال حتت تأأثري 

 املفاجأأة 

 "حس نا ! اان راض جد عن النتاجئ " قال مبتسام 

 لعمثة . "اان سعيدة من اجكل " اجابته مت 

ومل تكن قادرة عىل رفع نظرها عنه . وتساءلت  

 هل 

 جرحه حقيقي " 

 "هل استرشت طبيبأ ? سأألته بقلق . 

 "نعم ، استرشت اختصاصيأ " اجاهبا وقد اتسعت 



 ابتسامته . 

 "وماذا قال كل ؟" . 

"بأأنه جرح بس يط ، لن يظهر هل أأي أأثر بعد أأايم  

 قليةل " . 

ذأ  .    غريزهتا مل تكن امغضت برايان عينهيا للحظة . ا 

خمطئة عندما احست بأأن رايدر خبطر. حىت أأهنا  

 مسعت 

 يف مناهما طلقة انرية 

 "كيف حصل ذكل ؟" 

"حدث أأذ كنت يف ماكن يف وقت غري مناسب .  

 لكنين 

 سأأعيش . . . " 



احست الفتاة بغضب شديد . كيف جيرؤ عىل  

 الاس هتتار 

 حبياته ؟ 

وأأضاف  "ابلفعل . . . " مث ابتسم ابتسامة مكر  

 "هل كنت 

 قلقة عيل ؟" 

نه   فاجأأها هذا السؤال دلرجة أأهنا ظلت مذهوةل . ا 

 ميتكل 

ذا اكنت قد قلقت عليه ؟ يه،   اجلرأأة ويسأألها ا 

 اليت اكدت 

 تفقد عقلها بسببه لقد تعذبت كثريا يف هذه الأايم . 

 لكن ، طبعأ  ال جيب علهيا أأن تعرتف هل بذكل . 



اجابته جبفاف "كنت  "ال، اان مل افكر بك ابدأ "  

 مشغوةل 

لهيا بسخرية .   جدا. . . " نظر رايدر ا 

 "هذا الكذب ليس مقنعا. . . " 

اان ال اكذب " ورفعت رأأسها عاليا "كنت مشغوةل  

 جدأأ 

يف أأحبايث، مل اكن اجد الوقت ال عداد طعايم.  

 وال ن مل 

 يبق دلى سوى أأن اس تعد للسفر" 

  ساد مصت ثقيل يف الغرفة جفأأة . وهنض رايدر 

 وقد 



حشب وهجه ، احست برايان أأهنا.س تفقد وعهيا،  

 أأوه ، أأي 

ش يطان دفعها لهذا القول ؟ أأهنا ال ترغب مبغادرة  

 سان 

 انطونيو.ليس ال ن عىل الأقل! 

 "مىت ستسافرين ؟" سأألها جبفاف . 

 مل جتد برايان خيارأأ أ خر، من املس تحيل أأن ترتاجع 

 »السبت « اجابته بصوت ضعيف . 

 وظهر الأمل عىل وهجه قطب رايدر حاجبيه  

"هبذه احلاةل . . . اعتقد أأنه من الأفضل أأن نتودع  

 ال ن . 

 قد اكون مشغول  جدأأ يف الأايم القادمة «" 



 هذا ليس معقول ! ال ميكن لعالقهتام أأن تنهتيي هبذا 

 الشلك اخمليف ! 

 "كام تشاء" اجابته متلعمثة وقد جف حلقها 

ن  وكمتت يأأسها وخيبهتا، ومدت يدها حنوه، لك 

 رايدر 

 مل يتحرك ، ظل يتأأملها بصمت 

"هذه طريقة ابردة وتقليدية يف الفراق ، اليس  

 كذكل ؟« 

قال رايدر أأخريأ  بصوت ضعيف »حىت الأن ،  

 اكنت عالقتنا 

 حارة ، عىل ما يبدو يل . . . « 

 مل جتبه برايان. اي الهيي ، مل حياول أأن ميسها وال أأن 



يي لن  يقبلها! اذا وجدت نفسها بني ذراعيه ، فه 

 جتد القوة 

لأخفاء مشاعرها اكرث، س ترصخ وتعلن هل عن  

 حهبا 

 هل بصوت مرتفع . أأمام مصهتا وعنادها، تهند 

 الصحفي. وامسك يدها بني يديه . 

»الا تزالني تذكرين لقاءان الأول ؟" سأألها هبمس .  

تفاجات برايان ورفعت حنوه نظرات ملؤها القلق  

 "نعم . . . ". 

ذا كنت ال   هدايئ كتابك القادم ، ا  "لقد وعدتين اب 

تزالني ممتسكة بالكمك اكتيب عىل صفحة الأهداء  

 لبطل هذه الرواية . «اان سأأفهم . . . ". 



احست برايان بأأهنا تلقت رضبة قوية يف قلهبا، ملاذا  

ال تعرتف بلك يشء؟ أأهنا ال متتكل القوة عيل  

نحه نفسها  الصمت ، تريد أأن ترمتي بني ذراعيه ومت 

 جسدأ  وروحا. . . 

ولكن ال، ال جيب أأن تطيع اندفاعاهتا. .لقد قررت  

أأن ال تترصف مثل بقية النساء اللوايت عرفهن ،  

وان ال تهنار حتت ثقل احلب . هذا النوع من  

املشاعر يرعب رايدر، فهو ال ميتكل شيئا يقدمه  

 ابملقابل . 

 "موافقة . . . " وابتسمت ابتسامة شاحبة 

 قلهبا ويه تراه يتجه حنو الباب .   وانقبض 



"رايدر؟" رصخت جفأأة بصوت مرجتف "ملاذا  

جئت ا ىل هنا؟ اان مل اطرح عليك هذا السؤال  

 بعد. . . " 

"حس نأ ، هذا ليس همام ال ن ، بدون شك  

اعتقدت رغبايت حقيقة ، هذا لك يشء« اان. . .  

كنت اعتقد انين تركت شيئا يف هذا املزنل لكنين  

 كنت خمطئأ ". 

قطبت برايان حاجبهيا، ما معن لكامته هذه ؟ مل  

يكن رايدر قد نيس أأي يشء خشيص يف هذا  

املزنل ، أأهنا متأأكدة من ذكل والا لاكنت الحظته  

 . . . شيئأ  فشيئا 



خطرت فكرة جمنونة يف رأأسها فأأرسعت حنو الباب  

 ويه ترجتف 

"رايدر. . . هل كنت تقصدين اان بالكمك  

 هذا؟«" . 

ماكنه أأن جييهبا، لقد    ولكن لالسف «  مل يكن اب 

 اصبح بعيدا 

يف صباح يوم السبت»، استيقظت برايان غاضبة  

من لك الكون . طبعا اكنت يه املسؤوةل الوحيدة  

عن احلاةل اليت تتخبط فهيا، لكهنا اكنت ترفض  

هتام رايدر. بعد   الأعرتاف بذكل . من السهل جدأ  ا 

ض  لك يشء، هو تقبل قرار رحيلها دون أأي اعرتا 

 حىت أأنه مل حياول منعها 



ملاذا مل يضمها بني ذراعيه ؟ ملاذا مل يطلب مهنا أأن  

ال ترتكه اكنت مس تعدة للتخيل عن قرارها بدون  

تفكري وبلك رسور. . . أأمل يكن جيب عليه ان  

يبذل جمهودأ  صغريأ ؟ «لكن ال! هذا الصحفي دليه  

اهامتمات أأخرى أأكرث امهية مهنا، مقاالته اليومية  

 اته اخلطرية وجمازفته حبياته . . وتعليق

أأه اللعنة ! حىت أأنه مل يتصل هبا خالل اليومني  

الأخرين . لقد أأزالها من وجوده بلك بساطة "  

 ورده قايني " 

لكن جيب علهيا أأن ال تعذب نفسها. أ ه ال! س تقلع  

طائرهتا يف الساعة احلادية عرشة « وهذه الفكرة  



ال أأهنا لن   تبيك ، ال  اصعب علهيا من املوت . ا 

 جمال ذلكل  

كام وأأهنا اصبحت تكره هذا املزنل كثريأ  وتكره  

مدينة سان انطونيو ايضأ . أأماالتكساس يون فأأهنا  

تمتن هلم الهدوء والسالم مع ان واحدأ  بيهنم ال  

 يس تحق حهبا 

 الكبري. . . 

ما ان تصل اىل بنسلفانيا لن تفكر ابدأأ يف ان تطا  

ر هيمها ولن  قدهما ارض بدل أ خر!. مل يعد السف 

تكتب ابدأأ تكل الرواية اليت بدأأت تعمل علهيا . ال  

 تريد أأن تسمع شيئا عن تكساس ، ابدأأ . 



قامت برايان جبوةل أأخرية عىل املزنل ليك تتأأكد من  

 أأهنا مل تنىس شيئا . 

مل تكن تريد أأن ترتك أ ي يشء خشيص بني هذه  

 اجلدران وال حىت دبوس شعر صغري. 

أأة أأمام الكنبة اليت اكن  يف الصالون ، توقفت جف 

جيلس علهيا رايدر أ خر مرة ورفس هتا برجلها  

بغضب شديد . وشعرت ببعض الراحة فكررت  

 رضابهتا من جديد . 

انقذها رنني الهاتف من هذه الثورة العارمة اليت  

تس يطر علهيا ، فأأرشق أأمل صغري يف رأأسها  

ارسعت حنو الهاتف . ويف طريقها توقفت أأمام  

 مبرارة ، أأي منظر هذا . املرأ ة وحضكت  



"انظر كيف تبدو اكتبة مشهورة . " فكرت ويه  

تشعر بأأهنا عىل وشك الاهنيار. اكن شعرها  

منفوشأ  وخداها محراوين وجاكيت بيجامهتا ليست  

 مرتبة . . . اكنت تبدو اكجملانني حقأ !. . 

شدت عىل قبضيت يدها ، وحاولت أأن تامتكل  

ذا اكن هذا  هدوهئا ويه ترفع سامعة الهاتف ، ا  

 رايدر جيب أأن ال يالحظ شيئأ . . . 

 »برايان؟" . 

ن عرفت برايان صوت أ ن حىت سالت دموعها   ما ا 

عىل وهجها. مل تكن قد شعرت مبثل هذه اخليبة يف  

 حياهتا "نعم . . . " اجابهتا بصعوبة . 



"عزيزيت املسكينة . . . تبدين حباةل صعبة ، امتن  

عىل وشك  أأن تكوين قد غريت رأأيك ! انك  

 ارتاكب غلطة كبرية . . . " 

 0000"ال، ال اعتقد ذكل  

"ولكن بىل ! اكن رايدر هنا منذ دقائق فقط . هو  

ايضأأ يبدو تعيسأ  ، انامت غبيان حقأ  ، لقد أ ملته  

 كثريأ  النه يسجن نفسه يف ظالل املايض" 

 "انت قلت هل ذكل ؟" . 

 "نعم ، وقلت هل أأش ياء أأخرى ايضأ  . . . " . 

 . مباذا اجابك ؟" .   "ماذا . . 

اعرتفت لها أ ن بعد تردد    00"للحقيقة . . . ال يشء 

 قصري



اخفضت برايان كتفهيا وكأهنا تنوء حتت محل ثقيل  

 "كنت اشك بذكل . . . " 

 تهندت أ ن مث عادت حليويهتا . 

"لقد اهنيى حتقيقه وس ينرش أأول مقال هل غدأأ .  

ولقد أأخربان اليوم ما حيتويه ، أأهيمك أأن تعريف  

  ؟" ذكل 

 "نعم ابلتأأكيد . . . " 

"انت تعرفني اخلطوط العريضة لهذه القصة .  

ولكين سأأكررها يك تصبح واحضة اكرث دليك . منذ  

شهر تقريبأأ، اتصل رجل برايدر واكن يريد أأن  

خيربه ببعض املعلومات و اتفق رايدر معه عىل  

 موعد . وهكذا أأخربه الرجل عن 



كام أأخربه عن  عصاابت هترب املهاجرين ا ىل بدلان .  

الظروف القاس ية اليت يواهجها هوالء املهاجرين  

0000 

قطعت برايان الكهما واخذت نفسأ  معيقأ  . ففكرت  

برايان بذكل اليوم اذلي التقت فيه برايدر يف  

املتحف التابع للمركز الثقايف . لقد رشح لها رايدر  

ذكل اليوم ، أأنه ينتظر أأحدأأ ال بد أأنه اكن ذكل  

 الرجل . 

رايدر أأن يتحقق من الكمه هذا الرجل ،    "فقرر 

وبدأأ حتقيقاته « يف هذه الفرتة ابالتحديد، تعرض  

حلادث س يارة . ابلتأأكيد اكن هذا حتذيرأأ هل . لكن  

رايدر مل هيمت بل عىل العكس زاده هذا تصمامي عىل  



ظهار احلقيقة . قرر أأن ينذر الرشطة فور وصوهل   ا 

ى ابدلالئل  ا ىل دليل . ولكن الرش طة ال هتمت سو 

املادية « لهذا اكن جيب مفاجأأة هؤالء اجملرمني  

ابجلرم املشهود . فاقرتح رايدر أأن يكون هو الطعم  

، عىل رشط أأن يسمح هل بنرش سلسةل مقاالت  

حول هذا املوضوع ولهذا السبب ترك سان  

انطونيو لبضعة أأايم . اكنت هممته حرجة جدأأ لأن  

ابن س ياس ية  أأحد املشرتكني يف هذه العصابة اكن  

ابرزة ، ويبدو أأن هذا الس يايس اكن عىل عمل مبا  

 جيري . وقد يهتم بشلك مبارش. . . « . 

يقاف العصابة ؟" سأألهتا   لهيي! هل متكنوا من ا  »اي ا 

 برايان بقلق . 



»نعم لقد قبض البوليس عىل املهاجرين ، وبفضلهم  

نه   وبفضل اعرتافاهتم مت القبض عىل رئيس العصابة ا 

 جن « . ال ن يف الس

قامته فيه « اجابهتا برايان بصدق   »امتن أأن تطول ا 

ذا خرج من السجن . فا ن حياة   واكنت تعمل أأنه ا 

 الصحفي س تكون يف خطر

»ال تقلقي لقد اخربان رايدر بأأن هذه القضية انهتت  

 ، وأأهنم س يدفعون مثن جرامئهم « . 

 تهندت برايان وشعرت ببعض الأطمئنان . 

"ملاذا ال تلغني سفرك و. . . تبقني يف سان  

انطونيو أأايمأأ أأخرى؟ س يكون هذا جيدأأ ، اليس  

 كذكل ؟" . 



"س يكون هذا حمزان « فكرت برايان ويه ترتعش  

. اكن دلى رايدر متسع من الوقت لو اراد  

ماكنه أأن يطلب مهنا عدم الرحيل   الظهور« اكن اب 

نه ال يكن لها  أأية    ، لكنه مل يفعل . هذا يعين ا 

مشاعر خاصة . س يكون هذا حمزنأأ ومؤملأأ «  

ذا تأأكدت أأكرث من عدم مباالته هبا لن   خاصة ا 

 تس تطيع حتمل ذكل . 

 "أأن عائليت تنتظرين . . . " . 

"ملاذا ال تتصلني هبم وختربيهنم بأأنك س متددين  

قامتك هنا؟"   ا 

 " ال " 

 "أألن اجنح يق اقناعك بتغيري رأأيك ؟" 



ابلنفي، دون أأن تفكر ابن  هزت برايان رأأسها  

 صديقهتا ال تراها. أ ن فهمت مصهتا. 

"اان أ سفة . . . ولكن . . . سنبقى عىل اتصال ،  

اليس كذكل ؟" أأضافت أ ن بتوسل »ابلتأ كيد،  

انت اكتبة مشهوره وحياتك مىلء ؟ ابلنشاطات  

 ولكننا نكن كل حمبة 

 . 0معيقة . . .  

 اهنمرت دموع برايان من جديد 

 لكامتك رقيقة جدأ . . . «.   شكرأأ أ ن . . . 

 "طلب مين بول ان انقل كل صداقته " 



»قويل هل أأن هذه املشاعر متبادةل . قبيل ربياك  

عين. . . اان. . . امتن أأن أأرامك يومأ  يف بنسلفانيا  

 سأأكون حقا سعيدة جدأ . . . ". 

»سزنورك حامت اعدك بذكل ابنتظار ذكل ،  

 سرنسل كل صور ابنتنا الش يطانة دامئا". 

اقفلت برايان السامعة واهجشت ابلباكء املرير. مث  

مسحت وهجها ونظرت ا ىل ساعهتا، جيب أأن  

 تس تعد للسفر. . . 

وقفت برايان يف صاةل املطار، تتأأمل حركة  

املسافرين بيأأس وخيبة . الغضب اذلي اكن يمتلكها  

مل تعد تلوم رايدر لأنه    0قبل ساعات جهرها ال ن  



سان انطونيو وال ميكهنا    مل حياول منعها من مغادرة 

 أأن تلوم نفسها لأهنا اختذت قرار الهرب . 

لقد وقعت بلك بساطة حبب هذا الصحفي، وال  

ميكن أأن تلوم أأحدأ  عىل ذكل ، هذا النوع من  

التجارب هو جزء من احلياة ، وكذكل العذاب  

 والأمل أ ذلي ميزق قلهبا ال ن . 

مرأأة أأخرى، وتعذب   لقد احب رايدر من قبل ا 

أ  بسبهبا، جيب أأن تكتفي مبا قدمه لها، أأهنا مل  كثري 

تمتكن من هزمه حقأ  لكهنا اربكته عىل الأقل . هذا  

 0افضل من ال شئ 

ابلتأأكيد هذه الفكرة ليست اكفية ال راحهتا . لقد  

س بق لها أأن قرأأت وكتبت عددا كبريأأ من رواايت  



احلب اخلائب القلوب احملطمة ، لكهنا مل تتصور  

هذا العذاب . من ال ن وصاعدأ   أأهنا ستشعر مبثل  

 ستتلكم عن هذا املوضوع بناء عىل جتربة . . 

تهندت برايان حبزن معيق ، لقد جاءت ا ىل  

تكساس ويه مليئة ابل مال .ا ويه اليوم ترحل  

عهنا فارغة اليدين ابئسة ووحيدة . . . اكنت صاةل  

املطار تعج ابلعائالت وبرجال الأعامل وببعض رعاة  

يضعون قبعات واسعة وينتعلون    الأبقار اذلين 

بوطات طويةل . لك هؤالء اكنوا متوهجني ا ىل  

 0بتس بورغ مثلها 

مرأأة قرب برايان وابتسمت لها . لكن   جلست ا 

برايان ادارت وهجها وتظاهرت بأأهنا مل تر شيئأ  . مل  



الرثثرة حباجة    00تكن مبزاج يسمح لها ابلرثثرة  

لهيي  ملزاج جيد بيامن يه ال متكل الشجاعة « أأ  وه اي ا 

، فقط لو اكن رايدر هنا.بأأية سعادة سرتمتي بني  

 ذراعيه !" ورده قايني " 

هنضت جفأأة كأهنا جتلس عىل راسور "كفى ! " لن  

ماكنه أأن ميثل يف   يفيدها التفكري به « وال مبا اكن اب 

حياهتا . الأفضل أأن جتد الأن شيئأ  تشغل تفكريها  

ال فأأهنا س تقيض لك رحلهتا ويه حتس  ب  . وا 

الكيلومرتات اليت تفصلها عن الرجل اذلي حتبه  

نظرت  0هبذا اجلنون . وهذه ليست ابلفكرة اجليدة 

ا ىل ساعة يدها ال يزال دلهيا متسع من الوقت  

 لذلهاب ا ىل مكتبة املطار حفملت حقيبهتا جيدأ  و 



 ارسعت . 

يف املكتبة لفت نظرها جناح الأدب العاطفي .  

معروضة يف    والحظت ببعض الرسور أأن رواايهتا 

الواهجة الأمامية . لك رواايهتا مرتبة عىل رف  

 واحد حىت أ خر رواية لها زهرة الرمال . . . 

ادارت برايان رأأسها وادلموع تتاللأ يف عينهيا ال  

ميكهنا حتمل رؤية غالف هذا الكتاب الأخري أأنه  

لهيي . . .   يذكرها بلقاهئا الأول مع رايدر أأوه اي ا 

عناوين املعروفة أأماهما  حبست دموعها وتأأملت ال 

لقد مىض زمن طويل مل تقرأأ فيه أأروع القصص مع  

أأهنا مسلية حقأ  لكهنا تضم قصصا عاطفية ايضا ،  



وهذ» ليست فكرة جيدة ابلنس بة لفتاة حمطمة  

 القلب مثلها . 

املغامرات اخليالية تنهتيي دامئأ  جيدأ  ، لكن يف  

الواقع يكون الأمر خمتلفا جدأأ ، وهذا ما تعلمته  

 رايان بفسها . ب

تهندت حبزن من جديد ، مث اختارت أ خر كتاب  

يف هذه السلسةل واجتهت حنو الصندوق . اكنت  

مطأأطأأة الرأأس ومل تنتبه للرجل اذلي يقرتب مهنا .  

 وفقط عندما مسعت صوته ادركت وجوده . 

"صباح اخلري، س يديت . . . أأميكن أأن تتكريم  

 عيل بتوقيعك ، لو مسحت ؟ " . 

 ؟ " . 



نت مفاجأأة برايان كبرية دلرجة أأهنا اكدت تهنار.  ` اك 

نه هو؟ رايدر!. .   أأيه حتمل جمددا . . . ولكن ال ، ا 

وبرسعة راحت بسعادة كبرية تزيل لك مهوهما .  

واكن جيب علهيا أأن تبذل هجودأ  كبرية ليك تس يطر  

 عىل نفسها 

هدأأي" قالت   ويك ال تنفجر من شدة فرهحا "ا 

قول وداعأ  للمرة  لنفسها قد يكون جاء فقط لي

الأخرية من ابب اللطف . الأفضل ال تستسلمي  

 0لليأأس ، يك ال تصايب خبيبة جديدة 

ليه   مجعت لك جشاعهتا ، ورفعت رأأسها ونظرت ا 

. اكدت تتهند بأأمل ويه ترى الوجه اذلي حتبه كثريأ   

واذلي مل يفارق أأحالهما خالل أأايم عذاهبا الأخرية .  



ذابة ، وهذه العيون  ال ، لن تنس هذ. املالمح اجل

 الزرقاء وهذه الابتسامة املثرية . . . 

 "ماذا تفعل هنا؟" سأألته هبدوء 

وتفاجات كثريأ  هبدوهئا ويه تلفظ هذه اللكامت «  

 عىل لك حال « رايدر مل يتفاىجء ابدأ  . 

ماكين أأن ادعي ابنين كنت عىل   »حس نأ . . . اب 

موعد مع رجل هنا ولكن هذا ليس حصيحا . . . "  

 بلعت ريقها بصعوبة . 

 "هل جئت ا ىل املطار بسبيب اان؟« 

فليذهب لك احلذر ا ىل اجلحمي ! قد يقتلها جواب  

 رايدر لكهنا مس تعدة للمجازفة 



فهز رايدر رأأسه ابال جياب وظل صامتا. "ملاذا؟"  

 00سأألته متلعمثة 

ن هذا   ومن جديد« احست بأأهنا س تختنق « ا 

 الأمل كبري جدا وال ميكهنا حتمل . 

ين ال اس تطيع أأن افعل غري ذكل . . . « اجاهبا  "لأ 

 هامسا. 

اخذ قلب الفتاة يدق برسعة ، حفاولت أأن تتنفس  

 هبدوء هذا ليس الوقت املناسب لالغامء! 

حلاح .   "ملاذا؟" كررت برايان اب 

ماكهنا تنتظر. لقد اكنت غبية يف    وظلت مسمرة 

الأايم السابقة ، ومل تطرح عليه الأس ئةل اليت  

 حتريها. ولن ترتكب من جديد مثل هذه الأخطاء 



"اكتشفت انين لن اس تطيع العيش بدونك " قال  

 لها حبدة . 

يف هذه اللحظات ، ارتفع صوت املذايع يدعو  

مل  املسافرين للتوجه حنو ابب اال قالع ، لكن برايان  

 تنتبه ذلكل . 

رصار   "ملاذا؟" سأألته اب 

"لأنين احبك . . . « اعرتف رايدر بيشء من  

 الغضب . 

 "هل انت متأأكد؟« 

 " نعم " 

 " لكنين ال اصدقك . . . . 

 »يف هذه احلاةل ، ارسعي س تقلع طائرتك " . 



 لن ارحل "   0" ال  

 " ملاذا؟« . 

 »قد تكون صادقأ  . . . " . 

ذأأ؟ أأهذا همم ابلنس بة كل ؟   " . "ا 

 "طبعا!. « . 

 " ملاذا؟ . 

"لأنين اان احبك ايضأ ! انت غيب حقأأ . . . اان  

 احبك منذ زمن بعيد! " . 

تقريبأ  رصخت برايان هبذه اللكامت الأخرية .  

فالتفت لك زابئن املكتبة حنوهام بدهشة لكهنا مل  

هتمت هبم ، لقد اصبح العامل لكه جنة رائعة . ويه  

 وحدها مع الرجل اذلي تعبده . 



اكن رايدر قد امغض عينيه وكأنه يريد أأن يمتتع  

عرتاف حبيبته . وعندما فتح عيونه اكنت تشع   اب 

بربيق راقص . "انك متلكني أ سلوبأأ غريبأ  يف التعبري  

 عن احلب " . 

 »الست سعيدأأ بذكل ؟" سأألته مبتسمة . 

ذا فكر بتغيري  0وتقدمت حنوه وامسكت ذراعه ،   ا 

هنا لن    تسمح هل بذكل . رأأيه وابلهرب ، فا 

 

لكن مل يكن يبدو عىل رايدر أأنه ينوي الأبتعاد  

 عهنا 

 بل عىل العكس . جذهبا حنوه ومضها حبنان . 

 "بل اان جمنون من السعادة ، اي حبيبيت . . . " . 



واحنن وقبلها قبةل خفيفة لكن الشوق أأاثره ،  

 فضمها 

ليه اكرث واس تجابت برايان حبرارة لقبلته . اكان قد   ا 

 املطار ونس يا الأرض لكها. نس يا  

 لكن البائعة ذكرهتام ابلواقع ويه تصطنع السعال . . 

" أأان مضطرة جلعلكام تدفعان مثن هذا الكتاب  

حىت اذا كنامت ال ترغبان بقراءته . . . " قالت هلام  

 مبتسمة 

انتفضت برايان، ونظرت ا ىل البائعة برشود. مل  

 تكن قادرة عىل التلفظ بأأية لكمة . 

 ب ؟" سأألها رايدر. "أأي كتا 

 "هذا اذلي اوقعته ال نسة وداست عليه . . . ". 



نظرت برايان اىل الأرض ، واكتشفت الكتاب  

ليه البائعة . ومل تكن برايان قد انتهبت   اذلي تشري ا 

اىل أأنه وقع من يدها عندما مسعت صوت رايدر  

 منذ حلظات 

"سأأدفع كل مثنه بلك رسور" اجابهتا برايان متلعمثة  

 ر وهجها. وقد امح 

نظرت البائعة ا ىل رايدر ويه تبتسم مبكر "لقد  

مسعت صديقتك تقول كل أأهنا حتبك . فلامذا ال  

 تعيدها ا ىل املزنل ؟" 

 حضك الصحفي وامسك يد برايان 

"اان متفق متامأ  معك "« اجاب مبتسمأأ، مث نظر  

 ا ىل برايان حبنان 



 "ما رأأيك ؟ اتريدين العودة معي ؟" 

 وقد ارشقت عيوهنا من  "نعم "« اجابته برايان 

ذا هيا بنا"   السعادة . ""ا 

تناول رايدر حقيبهتا وامسك يدها وابتعدا لكن  

 البائعة 

 اندهتام من جديد . . . " 

 " وهذا الكتاب ؟ 

 "أأوه !. « رصخا معأأ "اعذرينا . . . " . 

اس توقفته .    ومد رايدر يده ا ىل جيبه لكن البائعة 

ال رضورة ذلكل . . . احتفظا هبذا الكتاب    00"ال  

 كذكرى . انه هدية 



زواجكام من النادر جدأ  رؤية عاشقني مثلكام . . .  

 . 

احنن رايدر وطبع قبةل عىل خد البائعة . "شكرأأ .  

 . » . . 

 فعلت برايان مثل مث غادرا املطار برسعة . . . 

لرسير يمتتعا بسعادهتام  يف املساء اكان ممتددين عىل ا 

. . . جلست برايان واتكأت عىل الوسادة تتأأمل «  

 وشعرها الطويل يزنل عن كتفهيا اكملطر اذلهيب 

 "مل اكن احمل مبثل هذه السعادة . . . " قالت هل 

 " اجاهبا رايدر حبب 00" وال اان ايضا  

 "أأوه . . . . حقأ ؟" . 

 "نعم . . . " . 



من العش يقات . . .  "مع انك ، عرفت عددا كبريأ   

 " 

 "لكنين مل اكن احهبن " . 

 "اهذا ميثل فرقأ ؟" سأألته ويه تداعب شعره 

 فتهند ومضها ا ىل صدره من جديد 

 »نعم ، هذا جيعل الأمر خمتلفا جدأ " . 

 امغضت برايان عينهيا، رايدر حيهبا، لقد تأأكدت من 

ذكل ال ن . احلياة يه ابلفعل سلسةل حوادث غري  

ساوي، وبعضها ال خر مثري.  منتظرة . بعضها مأأ 

هذا الصباح مثلأ، اكنت يه اتعس اخمللوقات  0

عىل وجه الأرض اكنت مضطرة للعودة ا ىل  

هنا يف مزنهل ،   بنسلفانيا« وال ن وصلت أأخريا , ا 



طاملا أأن مسكهنا س يكون من ال ن وصاعدأأ حيث  

يعيش رايدر. لكن هنا سؤال . . . اكنت ترغب  

 هنائيأأ لسعادهتا. .   مبعرفة جوابه قبل أأن تستسمل 

 فأأخذت نفسأ  معيقا ومجعت جشاعهتا ومهست . 

 "رايدر. . . اريد أأن اسأأكل شيئأأ. . . ". 

 "ماهو ؟ " 

 "ان تلكمين عن زوجتك السابقة . . . «« 

احست برايان به ينمكش . واحست بأأن قلهبا  

هنا جمنونة متامأ ! أأي ش يطان دفعها لهذا   ينقبض أأوه ا 

تحيل أأن تسحب  السؤال ! ولالسف من املس  

 سؤالها 

 "ماذا تريدين أأن تعريف؟". 



"اان. . . ال يشء ممزي. لكن . . أأال تزال حية ؟  

 سأألته 

 "اعتقد ذكل ". 

 "هل انت متأأكد؟". 

 "لقد مىض زمن طويل ومل افكر هبا«. 

"هل هذ" حصيح ؟ اان. . . اقصد. . . هذا ال  

يعيين طبعأ  ولكن . . . أأن تتلكم عن مشألكك مع  

وس يةل ترحي فهيا نفسك . . . « هنض    صديقة فهذه 

 رايدر وجلس عىل الرسير. 

»زوجيت السابقة ال هتمين ابدا . . . « اجاهبا حبزم  

0 

ذأأ . . . ملاذا تدفعين . . . ؟« .   »ا 



 الحظ رايدر الأمل يف صوهتا املرجتف . 

 »هل اان فعلت ذكل ؟« . 

 " نعم . . . عندما طرحت هذا املوضوع " 

 ذلكل . . . . " »اان مل انتبه  

ابتسمت برايان ابتسامة شاحبة وأأشارت ا ىل  

 املسافة اليت تفصلبيهنام عىل الرسير. 

»انظر. . . حنن بعيدان جدأأ . . . . مضها رايدر  

ليه ، وطبع مئات القبالت احلارة عىل وهجها .   ا 

 »اي الهيي ساحميين اان مل . . . " 

 فداعبت شعره لهتدئته . 

رجة « ظال صامتني  »هذا ليس خطريأ  لهذه ادل 

قليال، مث تهند رايدر وقال "انت حمقة . . . اان  



زاةل   ىل أأن متكنت من ا  بدون شك تعذبت كثريا ا 

زوجيت السابقة من ذاكريت . . . " . قررت برايان  

أأن تطرح عليه السؤال اذلي اكن يقلقها منذ اسابيع  

 . 

 »أأال . . أأال تزال حتهبا؟« . 

ليه .   رفع وهجها حنوه يك جيربها عىل   النظر ا 

 »ال . . .اان ال اكن لها أأي شعور« . 

ذأأ ملاذا كنت ترفض الالكم عهنا؟«   »ا 

»حاويل . ان تتخيىل . . . عندما حنمل بشخص  

 دلرجة أأن 

أأن نكتشف أأن    نفقد عقلنا يكون من املرعب جدأأ 

هذا الشخص ****. . . هذا ابلفعل ما حصل  



بيين وبني سوزان كنا قد التقينا يف اجلامعة يف  

الس نة الأوىل من دراستنا« اكنت سوزان ملكة «  

مجيةل مرشقة مرحة وحماطة دامئأأ ابملعجبني واان  

كنت واحدا مهنم . لسبب غريب اختارتين اان. . .  

 » 

عد ترغببسامع اعرتافات  شعرت برايان ابلغرية ومل ت 

 رايدر لكها 

"مث تزوجنا فور حصويل عىل ادلبلوم اكنت أأشهر  

زواجنا الأوىل مثالية متامأأ. أأوه مث الحظت أأهنا  

عابثة اتفهة . لكنين حاولت ان ال افكر بذكل .  

ولكن ومع مرور الأايم « مل اس تطع أأن اجتاهل  

الواقع احلزين . واكنت سوزان قد بدأأت متل من  



نا. مل اكن اكفهيا. وبدأأت مشاعري تتوحض  عالقت 

وبعد عامني من اجلحمي قرران الانفصال مث الطالق  

 . ومل امسع عهنا شيئا بعد ذكل « 

 "لكنك مل تكن قد نسيهتا. . . « 

ذا كنت تشريين ا ىل ان هذه التجربة اتعستين   "ا 

كثريا، فهذا حصيح . خرجت مهنا حذرأأ واشعر  

« ودون أأن اشعر«    مبرارة كبرية منعتين من العيش 

كنت اقارن لك امرأأة التقهيا بسوزان . كنت  

 اخاف أأن أأخطئ مرة اثنية . . . ". 

"وما هو رأأيك يب؟« سأألته وقلهبا يدق خبوف  

 فطبع قبةل عىل جبيهنا 

 "انت خمتلفة . . . 



 "ملاذا " 

انت ش يطان ماكر احيانأأ ال اذكر حىت وجودك  

 واحياان ال ميكنين ان ابعدك عن رأأيس. 

 هذا يزجعك ؟ء. " و 

" جدأأ! لقد بذلت قوة كبرية للبقاء بعيدأأ عنك !«  

 لقد س بق أأن رشحت هذا يل. . . «. 

»نعم ولكن هذا مل ينفعين كنت اخىش أأن اصبح  

احضوكة بسببك . كنت احاول الهرب منك .  

 عندما كنا معأأ كنت امتن فقط ان اقبكل «. 

 »وماذا تريد اكرث من ذكل ؟" سأألته بدالل . 

 اليه حبنان كبري وخبأأ وهجه يف شعرها. فضمها  



»لك يشء. . . اان احبك . برايان، احبك اكرث من  

 أأي يشء أ خر يف هذا العامل . . .«. 

وتناول شفتهيا بشوق كبري وابدلته القبالت احلارة  

,هذا لك ما اكن ينتظره رايدر ليحملها من جديد  

 ا ىل مقة الذلة . 

« اكن برايان  بعد س تة اشهر عىل مغادرهتا بنسلفانيا 

قد نسيت تقريبأأ ش تاء الشامل . الأهنار اجملمدة ،  

الهواء اذلي يعصف يف الشوارع والعواصف  

الثلجية رمغ اقرتاب فصل الربيع . سامء سان  

 انطونيو الصافية اصبحت بعيدة جدا. 

اكن رايدر يرجتف من الربد وهو يبدل مالبسه  

 اس تعدادأأ للنوم . 



»كيف ميكن للبرش أأن يعيشون يف مثل هذا املناخ  

 القطيب؟« سالها بدهشة . 

ذا عشت   »نعن معتادون عىل هذا الطقس . ا 

 هنا، 

 س تعتاد برسعة عليه « 

"مس تحيل .كام وأأنين لن احاول ذكل ، طاملا ان  

اوالدان س يكربون حتت سامء تكساس ادلافئة . .  

 " . 

 ابتسمت برايان وداعبت وجه زوهجا حبنان 

ذا كنت تشعر كثريأأ ابلربد، فأأن وادلي لن   "ا 

يرفض أأن يعريك ا حدى بيجاماته السميكة « قالت  

 هل مبكر 



"انت ترتدين مالبس وادلتك ، اعتقد أأن هذا  

اكف « .أأشار ا ىل مقيص نوهما القطين الواسع اذلي  

 ختتفي حتته متاما. 

نه ليس مجيال« اليس كذكل؟   "ا 

حبك  سأألته ممازحة . "من حسن حظك انين ا 

. « . فأأخذت ترقص الفالس ويه  0جبنون . .  

ترفع أأسفل مقيص نوهما الواسع وكأنه ثوب رقص  

خرج من اكرب دور الأزايء . "اان اجد نفيس رائعة  

 " ! 

نه   " انت نعم . . . لكن هذا اليشء . . . « . "ا 

 يدفئين" 

 "ماذا؟ انين اان من يدفئك !« . 



فوضعت يدهيا عىل خرصها واجابته بدالل .  

 »واان؟ الن امنعك من الارجتاف بردأأ؟ 

 . ابتسم رايدر ابتسامته املثرية 

 »بىل . . . عندما تكونني بني ذراعي . . . « 

 "أأال تشعر ابلربد، ال ن ؟« 

 »اهذا عرض ؟« 

ملعت عيوهنا ابحلب ، وهزت كتفهيا.دون أأن جتيبه  

 . 

لأنه اذا اكن عرضأأ فاان سأأرسع ابلقبول . . . «  

لهيا . "ولكن قبل  حضكت هبدوء عندما   مضها ا 

ذكل أأضاف بسخرية لطيفة "فلنتخلص من مقيص  

 النوم الفظيع هذا . . . " . 



فامي بعد، اكان ال يزالان يف الرسير يس متعان ا ىل  

الهواء اذلي يعصف يف الشارع حول مزنل أ ل  

سان لكري. "هل س بق أأن قلت كل مك احبك ؟"  

 سأألته جفأأة . 

حىت أ خر مرة قلت  " ال، منذ اكرث من دقيقة واان  

 كل مك احبك ؟ 

 »منذ ثالثني اثنية . . . «" . 

اكنت هذه اللكامت قد اصبحت نوعأ  من الروتني .  

 مل يكوان يرتاكن فرصة دون تكرارها . . . 

 »وادلاي أأحباك كثريأ « قالت هل ويه تتهند بذلة . 

نه شعور متبادل . . . " .   "ا 



قاميت يف   سان  "وأأخيت حتب لهجتك ! يف بداية ا 

ذا حصلت   انطونيو قالت يل أأهنا س تكون سعيدة ا 

 عىل صهر من تكساس " 

مرأأة صاحبة ذوق .  هنا ا   »ا 

"حىت عندما تسخر من بوطك ومنظرك كرعاة  

 البقر؟" 

 »نعم . . . هذا املزاج جزء من اللعبة . . . " . 

 "أأية لعبة ؟" . 

»تكل أأن عائلتك تلعب معي لأهنم يعلمون اننا  

 اليت نعيشها منذ لقائنا الأول " . سعيدان وتكل  

 »وكيف ذكل ؟" . 



  00" نعم منذ البداية فكرت انك مضحكة جدا  

 00لكنك امجل النساء اكفة  

 ؟ 00" حقا  

 "نعم . . . وانت « كيف جتدينين؟« . 

 "برصاحة ؟« 

 "نعم " اجاهبا وابتسم نصف ´ ابتسامة 

 "اعتقد أأنه من الافضل أأن ال أأجيبك « 

 "ملاذا؟" . 

 تصبح مدعيأ " .   ."يك ال 

 "اعدك أأن ابق متواضعا. . . « 



. اخذت برايان نفسأأ معيقأأ وقالت بصوهتا العذب .  

ن رأأيتك يف تكل املكتبة يف دالاس ، قررت   "ما ا 

 انك س تكون عش يقي . . . «" . 

انفجر رايدر ضاحاك، وارسعت برايان ووضعت  

 0يدها عىل مفه 

"صه ، س توقظ امجليع . . . " "قد يكونون قد  

 تيقطوا فعال. "رايدر!" اس 

"حنن مزتوجان ، تذكري ذكل . اذأأ حيق لنا ان  

000   " 

 أأوه اي الهيي ، ولكن وادلاي . . . " 

هنام يعرفان احلياة اكرث منك اكان عاشقني قبلنا   "ا 

 بكثري. . 



لهيا مبتسمأأ   مث سكت ونظر ا 

 "غري معقول ! لقد تزوجت من فتاة حمتشمة " 

 »هذا ليس حصيحأ  ! " 

تكتبني رواايت احلب ، وانت  "بىل ! انت  

ال انك فتاة حمتشمة . . . "   عش يقة رائعة ا 

جلست برايان عىل الرسير، وامسكت وسادهتا  

 0ورفعهتا بوجه ريدر همددة  

ال . . "   " احسب الكمك فورأ  ، رايدر كنرتال وا 

 ."لقد تزوجت من فتاة حمتشمة ! كرر ضاحك  . 

 "سافل ! " . 

جباره  ا عىل المتدد من  مل جيد رايدر صعوبة يف ا 

 جديد . 



"انت رجل سافل س يد كنرتال . . . " متمتت ويه  

 تريم نفسها بني ذراعيه . 

 "لقد س بق وحذرتك . . . س يدة كنرتال " . 

"نعم . . . ولهذا السبب اس توحيت منك خشصية  

راوول سانرش دي زفاال , انه بطل فظ وسافل  

00 

 "هل جنح يف هزم البطةل ؟". 

 " ال " 

"لأن البطل تويف يف حرب الأملو اليس كذكل ؟  

 " 

. »أأوه ، لقد قرأأت خمطوطايت رسأ  !. " سأألته  

 معاتبة . كنت اريد أأن اجعلها مفاجأأة " . 



 "بزتوجيك الرشير للفتاة الربيئة ؟ " . 

ظهار أأن راوول مل يكن سافال كام اكن حياول   "ال اب 

 0أأن يظهر  

 "مثيل اان:" . 

 "متامأأ. 

 0خصالت شعرها حبنان كبري    داعب رايدر 

برايان . . . اان سعيد جدأ  ابلزواج    000" اان احبك 

 من فتاة حمتشمة . . . « 

قبل ان تمتكن من الاعرتاض عىل الكمه، اطبق  

 000شفتيه عىل شفتهيا 



من اخلارج اكن الهواء البارد يعصف يف الشوارع  

اخلالية , ولكن ابلنس بة لربايان ورايدر، لن تتوقف  

   . عن الرشوق ، حىت يف ظالم الليل  الشمس  

 لتحميل مزيد من الرواايت احلرصية  

 زوروا موقع مكتبة رواية 

www.riwaya.ga 
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