
  

 

 للكتابة سارا وود 

 

 امللخص

 



" لقد اخطأ ت يف وضع ثقتك 

يب.. و الآن انت حتت س يطريت 

 اكرث مما كنت قباًل."

 

لقد ظهر دون انذار، من روعة   

جامل ضوء القمر الغامض يف ليةل 

 هنــــغارية،  

 



واكنت سوزان منجذبة ، هبذا 

الرجل الغريب. ولكن الزلو 

 هوزار اكن يف ذهنه 

  

هدف آآخر غري الغزل العقمي. لقد  

اكن هدفه هو الانتقام، و 

 اس تعمــــال سوزان

  



خملبًا لثأ ره احملموم. وجفأ ة، جتد 

سوزان نفســها جسينة الابزتاز و 

 الكراهية.  

 

وهو تراث ارسهتا القايس من 

 سود. ماضهيا الا

 



فهل ابماكهنا ان تقطع اخليـــوط  

 اليت تربط مصريها مبصري الزلو؟

 

--------------------------------
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 خيوط املصري

 لتحميل مزيد من الرواايت  

 احلرصية زوروا موقع مكتبة رواية 



www.riwaya.ga 

 

 الفصل ال ول

 

هتفت سوزان:" انظري اىل ذكل 

 الرجل هناك!" 

فسأ لهتا ماراين متذمرة:" آ ي 

 رجل؟ وآ ين؟"

http://www.riwaya.ga/


فأ جابت سوزان:" هاقد ذهب 

مرة آ خرى. لقد اكن يتبعين كيفام 

اجتهت انه حيدق يب و ك نه.. 

يعرفنيين آ و ك نه يعرفين منذو 

 زمن".

وقالت ماراين : " رمبا جذبه  

مظهرك هذه الليةل ايسوزان. ماذا 

 دث؟"ح



وآ لقت سوزان عىل شقيقهتا نظرة 

ازدراء، ولكن شعورها اكن خمتلفًا 

فقد شعرت بنفسها مجيةل عىل  

غري العادة، ذكل آ ن شقيقتهيا 

رائعيت امجلال، هام اللتان اكنتا 

دومًا تفوزان بنصيب ال سد من  

 اهامتم اجلنس الآخر. 



ولكن هذه الليةل اكنت خمتلفة 

ابلنس بة ا ىل الطريقة اليت  

ذبت هبا اهامتم الرجال.  اجت

وآ دركت ان هذا يعود جزيئًا ا ىل 

الرجل نفسه. فقد آ اثرت يف 

نفسها عيناه السوداوان الالمعتان  

بنظراهتام ا لهادئة مشاعر عنيفة مل 

 تأ لفها من قبل. 



ولكهنا ما لبثت آ ن نظرت ا ىل 

ال مر من انحية منطقية،  

فقالت:" آ ظن ان ال مر اليعدو 

ة، اي تأ ثري الاضطراب من هج

ماراين، ومن هجة آ خرى الشعور 

بأ ن آ خيت و آ يخ يزتوجان الآن  

يف نفس الوقت، كام انك آ نت 

س تزتوجني قريبًا، لك هذا كفيل 



بأ ن جيعل آ ي يشء يشعر 

ابدلوار.. عىل لك حال فامي لو 

 رآ يته.."

فأ جابت ماراين:" ايللبالهة..مثة  

مئات من الرجال يف هذا احلشد. 

 صفيه يل."



سوزان وآ جابت حفمر وجه 

نين فقط  متلكفة عدم الاهامتم:" ا 

 رآ يت رآ سه فوق امجلوع.."

ذن طويل القامة. هل  نه، ا  " ا 

 يكسو رآ سه شعر ما؟".

فتجاهلت خسرية آ خهتا و آ جابت 

قائةل:" ا ن شعره كثيف آ سود انمع 

جدًا.وهل مالمح هنغارية ابدية  



القوة، قد لوحت الشمس برشته  

ن عينيه، يف   بشلك رائع.. ا 

 حلقيقة هام آ برز ما فيه."ا

ذن آ ن آ حبث  فقالت آ خهتا:" عيل ا 

 عن رجل هل عينان!"

فأ جابت سوزان هبدوء:" عندما 

ترين عينيه تكل، تدركني ما 

نك تعرفني مبلغ   هنام.. ا  آ عين، ا 



اتزاين، ومع هذا فقد شعرت مببلغ 

هنام  س يطرهتام و مغوضهام. ا 

حاملتان، ولكنين ، آ حيااًن، آ شعر 

 قان اعاميق.."بأ هنام ختت 

فربتت ماراين عىل يدها ويه 

تقول:" مك من ال عني ميكل ذكل 

 املسكني؟"



وتهندت ويه ترمق آ خهتا بعينهيا 

املغوليتني اللتني تشاهبان عيين 

آ خهتا، لتس تطرد قائةل:" ارشيب 

ليت من القهوة مث اس تلقي بيامن 

تلفني حول رآ سك منشفة مبلةل  

اي سوزان، فأ نت مصابة بتشوش 

لغ يف ذهنك. جيب آ ن آ خرب  اب



نين مل آ رك خارجة عن   اتنيا.. ا 

 طورك هبذا الشلك قبل الآن."

فضحكت سوزان ويه حتتج  

قائةل:" هذا س يحدث كل آ نت 

ذا حاول خشص غريب آ ن  آ يضا ا 

يتسلل ا ىل عقكل ليعبث به. 

ما منومًا  آ ظنه البد آ ن يكون ا 

مغناطيس يًا ميارس معهل عىل من 



ما قصري  هو غري واع ذلكل، وا 

النظر دلرجة ابلغة. وهو يف 

 احلالتني.. خطر."

فارتسمت عىل شفيت ماراين 

ابتسامة عريضة ويه تقول:" هذا 

هو النوع اذلي يعجبين. اذهيب و 

احبيث عنه واميض معه وقتًا 

 ممتعًا."



 

 

وعىل الفور، آ خذت سوزان 

جتيل بنظرها، خلسة، يف آ حناء 

قاعة الرقص تفتش عن هذا  

غ، مصممة عىل الغريب املروا

العثور عليه ومن مث تريض 

ذ مل   فضولها، وعندما خاب آ ملها ا 



يقع نظرها عليه يف آ ي ماكن،  

قررت، شاعرة ابلقلق، انه من  

ال فضل آ ن تنيس ذكل الرجل، 

وتبدآ  ابلتفكري يف الاجامتع الهام  

اذلي علهيا آ ن حترضه يف اليوم 

 التايل.

وهكذا تركت حفةل الزفاف  

لتمتيش ببطء حنو احلديقة 



املغمورة بضوء القمر، وشعرت 

ابلنسامئ تتالعب بشعرها الطويل 

فرفعت يدها تضغط عليه و تعيد 

تنظميه حبركة آ لية.واكنت تتأ لق 

آ ماهما البحرية الكبرية املمتدة حنو 

غاابت آ جشار الزان. وعندما 

ذا هبا تشهق ويه  اقتبت مهنا، ا 



آ ماهما ش بح رجل يقف آ مام  ترى

 املياه املتأ لقة يف ضوء القمر.

نه الرجل   وتعالت دقات قلهبا، ا 

اذلي اكنتا تتحداثن عنه يه و  

آ خهتا لقد آ مكهنا متيزي ذكل الرآ س 

القوي املس يطر حىت من اخللف، 

فقد حفر يف ذاكرهتا بأ حرف ال 

متحى. وساورها الانفعال رمغ 



مايف ذكل من بعد عن 

عرت بدافع يدفعها ا ىل املنطق.وش

عدم الظهور آ مامه، فتورات 

برسعة خلف فروع متدلية  

لشجرة ورد اكنت آ زهارها البالغة 

تامتيل مع النس مي، فأ غرقهتا  

بشذاها العبق بيامن رفعت وهجها 



امجليل لتى ما اذلي اكن الرجل  

 يقوم به.

اليشء كام يبدو، ولكن اكن يف 

مالمح وهجه اجلانبية حزن و 

و، رمبا يأ س و قنوط غضب.. آ  

اكن يبدو يف تكرار تقبض يديه و 

انبساطهام و ك نه يريد آ ن يرضب  

خشصًا ما، آ ن يرفسه بعنف 



آ معى.. عنف من النوع العميق  

املؤذي. ودون وعي منه، توتر  

جسمه و ك نه اكن يس متع ا ىل 

حركة احليواانت حتت ال جشار، 

آ و حفيف آ وراق جشر الزان، آ و  

وشعرت بقلهبا الطيور الليلية..  

يثب ويه تسمع تغريد 

العندليب، واذلي ذكرها عىل  



الفور بأ مس يات الصيف الطويةل  

الرائعة يف مزنلها اذلي تعشقه يف 

 موطهنا ديفون. 

لهيا: ملاذا  وسأ لها جفأ ة، وهو يست ا 

هنا ليست   ختتبئني مين؟ ا 

طبيعتك املس تقمية املبارشة. آ ليس 

 كذكل؟"



وآ طلقت سوزان شهقة خمتنقة  

زاء سؤاهل الرقيق ذكل ان ا  

خطواهتا مل تكن لتحدث صواًت 

عىل العشب املنسق و مع ذكل، 

اس تدار خبفة عىل عقبيه لينظر  

لهيا بني فروع جشرة الورد اليت  ا 

 اكنت ختفهيا عن ال عني.



وعاد يقول ساخرًا:" هل آ نت 

 خائفة مين؟"

 فأ جابت:" الك ابلطبع."

ولكهنا اكنت خائفة فعاًل و 

بهئا خبجل شاعرة خرجت من خم 

ابمحلاقة كذكل ويه تتابع:" مل آ شأ  

آ ن آ زجعك فقد بدوت و ك نك 



تعاجل مشلكة و حباجة ا ىل 

 الانفراد بنفسك."

فقال ببطء تالىش التوتر من  

جسمه:" لقد كنت آ فكر.. كذكل 

 كنت آ نتظر ظهورك."

وآ طلقت حضكة اختقت سكون  

الليل، مث قالت اببتسامة 

نين مل  عريضة:" ما آ شد همارتك. ا 



آ لتق قط من قبل بقارئ آ فاكر." 

وعندما رآ ت عبوسه آ ضافت 

تقول:" ال آ رى آ ي سبب آآخر  

جيعكل تعرف مس بقًا بقدويم ا ىل 

 هنا."

 

 



ومل حياول آ ن خيفي اهامتمه هبا،  

ومشلها بنظرات اجعاب شعرت 

معها بوهن يف جسمها فهو ليس  

ابلرجل اذلي يشتبك معه 

الشخص، مث خيرج سلاميً.. 

ت حاجبهيا، متاجعة عن وقطب

تصوراهتا، واكن هو يتابع شيئًا 

س بق وقاهل:"..وهكذا، مل آ كن  



حباجة ا ىل كرة بلورية تريين انك 

ليك مبا  س تتبعينين، فقد آ وحيت ا 

 يكفي ليك آ جعكل تفتشني

 عين خارج القاعة."

وفتحت سوزان مفها دهشة و  

قالت:" احلقيقة يه آ نه مل يكن  

لقد دلي فكرة عن وجودك هنا. 



خرجت آ متىش ا ذ دلي الكثري مما 

 يشغل ذهين".

فقاطعها بلهجة غامضة وقد 

ارتسمت عىل مالحمه ابتسامة 

عريضة:" آ عمل ذكل و الآن. 

والآن.." وآ ضاف بغرور يثري 

الغيط:" آ نت تريدينين آ ن آ فكر  

 يف ذكل آ ان آ يضًا."



حس نًا، ال بد لهذا الرجل من  

صدمة عنيفة خترجه عن غروره 

ت بربود" وملاذا، آ فعل هذا، وقال

 آ ان هذا؟".

فأ جاب هازاًل:" ل نك مل 

تس تطيعي منع نفسك عن ذكل 

 ". 

 



عند ذكل آ خذ ابلتقدم حنوها 

برشاقة طبيعية ، واكن يتحرك 

حبرية شأ ن خشص مل يتعود عىل 

جدران آ ربعة حتد من 

انطالقه.،واذلي ال يعتف حبدود 

يف عامله، وهذا شعور رائع ابحلرية 

 مس فهيا دون جخل .جيعهل ينغ



وقال بلطف:" ال تلكفي نفسك 

عناء احملاوةل. فأ نت س تضيعني 

وقتك، فليس ابماكنك آ ن متنعيين 

من آ ن آ جعل من نفيس النقطة 

املركزية يف حياتك، الرجل اذلي 

هو آ ول ما تفكرين فيه عندما 

تستيقظني يف الصباح، و الرجل 

 اذلي حتلمني به يف الليل."



و جعلها هذا تضحك، اكن هذا 

يف منهتىى السخافة وقالت 

نين متأ كدة من آ ن   ابمشزئاز:" ا 

هذا هو موضوعك املفضل 

للحديث. ولكنين آ قتح عليك آ ن 

جترب حظك يف ماكن آآخر،  

فليس عندي وقت للرجال اذلين 



يعتقد الواحد مهنم آ نه آ دونيس 

 هذا العرص."

فقال:" بل س تجدين الوقت 

 ذلكل."

راحئة زهرة بني وشعرت بأ  

آ صابعها، وتصاعد ا ىل خياش ميها 

الشذا العبق، لتكتشف اهنا قد 

حسقت هذا الربمع دون وعي 



مهنا، وآ طلق الغريب حضكة  

خافتة، وك منا وجد يف غياب 

ذههنا ما يشجعه، فقطبت 

جبيهنا، ويه حتاول آ ن تامتكل 

نفسها من الارجتاف اذلي اعتى  

 جسدها وهو يقتب مهنا آ كرث.

آ ي اهامتم ابلعرف  ودون

الاجامتعي، وقف ش به مالصق 



لها وقد سقط ضوء القمر الفيض  

عىل مالحمه الارسقراطية. 

وتسارعت آ نفاس سوزان ويه 

 تشعر ابخلوف منه.

ليه   وآ خريًا، وجدت نفسها توجه ا 

ذكل السؤال اذلي حام حول 

شفتهيا طوياًل:" ولكن.. من  

 تكون آ نت؟"



 فمتمت قائاًل بصوت رقيق جذاب:"

الزلو" وتناول يدها يرفعها بيده 

وهو حيين رآ سه ويقبلها مث رمقها  

بنظرة من حتت حاجبيه 

ال سودين وقد ملعت عيناه 

ذاشئت  بسخرية وهو يقول :" ا 

 فأ ان هو اجلواب للك متنياتك."



وجذبت يدها من يده 

ابضطراب، فهىي ال تريد غزهل 

هذا اذلي يرسل يف نفسها 

 الضيق، وقالت ويه ترفع كتفها

ن متنيايت يه   بعدم اكتاث:" ا 

السالم عىل ال رض، ومدير بنك 

 آ صلع."

 



فقال مبتسامً:" رمبا آ كون آ ان ذكل 

 آ صلع".

فضحك مس متعًا مث آ رىخ عينيه،  

اكنت مالحمه سالفية آ صلية 

وكذكل حاجباه ال سودان 

املس تقامين، وشعرت يه بنفسها 

 هتزت لسبب مل تدركه.



ساقهيا. وجفأ ة شعرت بوهن يف 

ومدت يدها الرقيقة النامعة  

تستند ا ىل جدار منخفض خلفها. 

ورآ ى هو هذا فبدا عليه الرسور 

بيامن آ طلقت يه حضكة صغرية 

ويه تقول معتذرة:" نعم، رمبا 

 تكون آ نت ."



حاولت آ ن تبزت احلديث و 

هترب..الك بل متيش ببساطة 

تعود ا ىل قاعة الرقص، اكنت 

ادي من ال حلان احلاملة العذبة تهت

تكل القاعة حيث شقيقتاها البد 

ترقصان. اتنيا مع عريسها، 

وماراين مع خطيهبا، وقد حان 

الوقت لتلحق هبام قبل آ ن تؤثر 



هذه الليةل الشاعرية هنا عىل  

 عقلها.

وقالت:" ا ن رقص املتتابع، 

آ تعبين".وانباهتا مالحمه بأ نه مل 

يصدق هذا، وآ ضافت:" وآ ان 

س تعيد هبا حباجة ا ىل فتة هادئة آ  

ذا مل يكن دليك  قواي، ولهذا ا 

مانع، يريد البقاء وحدي ،رمبا  



ميكنك آ ن تعود ا ىل القاعة الرقص 

لتقص عىل تكل ال نغام الغجرية 

 مع من تقدر". 

هنا  فأ جاب بسخرية الذعة:" ا 

ليست موس يقى جغرية، آ ال ترين 

هنا  آ هنا تفتقر ا ىل املشاعر ا 

هنغارية يشتك معها جضيج  

 ".الساحئني



ومادام غري مس تعد ل ن يزتحزح، 

ابتدآ ت يه متيش عىل ضفة 

البحرية.. وقالت بضيق حماوةل آ ن 

ختتق هذا الصمت املتوتر بأ ي  

شلك:" ظننت ان املوس يقيني 

مجيعًا من الغجر ل هنم يرتدون  

 مالبس جغرية."



فأ جاب:" وها آ نت ذي ترتدين  

ثيااب ك ية فتاة برئية، ولكن آ ية  

هذا الثوب  آ رسار ختتفي حتت 

اال يطايل الطراز؟ وآ ية خطة 

هجمنية آ حمل هبا بيامن آ سري جبانبك 

مس متتعا جبامل غري عادي؟ وآ ية  

آ اكذيب حنن االثنني عىل 

دالء هبا ليك جننب   الاس تعدادلال 



آ نفس نا ال ذى آ و نظهر تصوران 

 للكيفية اليت ننظر فهيا ا ىل العامل".

مل يكن ما يدور بيهنام حديثًا 

بدا لها و ك نه ينذرها،  عاداًي، لقد

تقريبا بنواايه، خفافت من التورط 

معه و قررت ال فضل هو آ ن 

تتجاهل مالحظاته غري العادية  

 تكل.



ن  وقالت بصوت آ جش:" ا 

 املوس يقى تبدو يل حقيقية."

زاء ابتسامة الساخرة  وآ جفلت ا 

اليت ارتسمت عىل شفتيه مبكر،  

وك نه يلوهما عىل هذا اجلنب، 

ن  ليقول بعد ذكل برقة:" ا 

موس يقى الغجر احلقيقية ال 

يسمعها الغرابء آ بدًا، هذا ا ىل اهنا 



البد ان تكون يف الهواء الطلق  

ليك تكون ممتلئة حياة، فاجلدران 

 ختنق صداها".

وآ خذت سوزان تفكر يف هذا 

هبدوء وهام يسريان بصمت فوق 

العشب يهتاداين يف احلديقة 

 اخلفيفة اال ضاءة.



هنا بني وقالت ببطء:" نعم،  ا 

اجلدران، تبدو و ك هنا آ وبريت  

 منساوية، آ ما هنا فهىي.."

زاء  وترددت وقد فقدت جشاعهتا ا 

مههمة الاس تحسان اليت صدرت  

 عنه.

وقال يس تحهثا بلهجة آ اثرت 

 ارتباكها:" نعم؟"



فأ هنت حديهثا قائةل بلهجة  

ن املسأ ةل يه امزتاهجا  ملتوية:" ا 

 ابلهواء".

 قال بصوت آ جش:" لو اكن مثة

فرصة لتسللت هذه املوس يقى 

زاء  ا ىل آ عامقنا و جعلتنا عاجزين ا 

دعوهتا ملا يمكن فينا مجيعا من 

 حامس و عشق."



 

 

وحدثت نفسها آ نه يشعر هو 

آ يضا بذكل، ومل تكن تريده آ ن  

يفقد الس يطرة عىل مشاعره، 

ورفعت كتفها مظهرة عدم 

الاكتاث ويه تقول متظاهرة 



ب  ابملزاح:" آ ظهنا البد ان تذه

 ا ىل ماكن ما".

ولكهنا شعرت ابالضطراب ل ن 

امزتاج املوس يقى مبشاعر الزلو 

اكن يؤثر علهيا يه نفسها يف هذه 

احلديقة فيصل ا ىل املشاعر تفضل 

 يه آ ن تبقى خامدة.



لقد مر الهنار بأ مكهل ك سطورة 

خرافية، فاللك مشغول حبفةل 

زفاف شقيقهتا و آ خهيا جون، 

لقرص ، الزنهة الرائعة يف آ مالك ا

املأ دبة الرائعة املتأ لقة، مث بعد ذكل 

ذن آ ن   قاعة الرقص، فالجعب ا 

تتحن قدماها فوق ال رض الك،ال 

ميكن هذا، فهىي املفروض فهيا 



آ هنا العاقةل و الواقعية الوحيدة يف 

ال رسة وقد حان الوقت لتس تقر 

 عىل آ رض اثبتة مرة آ خرى.

وقالت ابقضاب ويه تقف يف 

:" آ رجو آ ن الطريق مظهرة الضيق

تذهب، فأ ان آ حب الانفراد 

 بنفيس".



فمتمت يس تفزها:" آ تواهجني التحدي 

 وال تقبلينه؟"

فزمت شفتهيا وقالت بصالبة مل 

تشعر هبا تقريبا:" اان لست 

ذا كنت مصمامً  متحدية، امسع ا 

عىل آ ن متنعين من الانفراد 

نين آ نهبك ا ىل حقيقة،  بنفيس، فا 

قرابيت لصاحب هذه ال مالك ، 



نين آ حق منك هبذه البقعة من فا  

 ال رض ".

ولوحت بيدها عىل حنو مهبم حنو 

بساتني الربتقال حيث يعبق  

 شذاها.

وآ جاب ببطء وقد حتجرت 

مالحمه:" لو كنت ماكنك ملا 

 عولت عىل هذا".



معنت فيه النظر بعينهيا وآ  

العسليتني الكبرياتن ويه تقول 

معنفة:" لقد تزوجت شقيقيت من 

الكونت اسطفان هوزار اليوم ، 

وهذه يه ممتلاكته و آ يخ هو 

 مدير فندق قرص هوزار..".

نين مقتنع بكون عالقتك  فقال :" ا 

 متينة هبذه ال رض".



وآ دهشهاا آ ن ترى مفه يتوتر وقد 

، وهو  غشت عينيه مسحة آ مل

يتابع قائاًل:" ومن الطبيعي آ ن  

تتصوري آ ن حقي يف الوجود هنا 

 هو آ قل من حقك".

قال هذا و ك نه ليس حقيقيًا، 

وهو مس تحيل طبعًا، وتساءلت 

عام تراه حياول آ ن يقول فا ن مثة 



يشء يف سلوكه، وك ن حتت  

مظهره ادلمث ذاك استياء من 

اسطفان المتالكه القرص، ومل 

لهيا هبذا تعرف ما اذلي آ   وىح ا 

الشعور ولكن رمبا هو ذكل 

الازدراء البادي يف التواء شفتيه 

عندما ذكرت امس اسطفان، وذكر 

حقها يف الوجود هناو النظرة 



املمتلكة اليت تبدو يف عينيه لكام 

نظر ا ىل ال رايض هذه ، وارجتفت 

ويه ترى عينيه مصوبتني حنوها، 

ابردتني قاس يتني، فامتلكت نفسها 

يه تقول مهتمكة:" برسعة و

حس نًا، ال آ عقد انك س بق و 

اشتيت هذه ال رايض من صهري 

 يوم عرسه".



فأ جاب وقد اس تحالت رقة صوته 

ا ىل خشونة:" لو كنت اشتيت  

لاكن هو الآن و شقيقتك دون 

بيت وكذكل وادلته الكونتيسة  

 التعسة".

وفكرت جفأ ة يف آ نه يكرههم مجيعًا  

  ، وحشب وهجها لهذا ولكن ملاذا؟



وسأ لته حبذر:" و مااذلي تعرفه 

 عهنم؟".

فقاطعها متجاهاًل آ س ئلهتا وهو 

لهيا عابسًا:" هل تنوين  ينظر ا 

اال قامة هنا؟ لتكّونوا آ رسة كبري 

 سعيدة؟".

 

 



 فأ جابت ابقضاب:" الك".

اكنت احلاجة ا ىل معرفة املزيد عن 

هذا الرجل، و هتذيهبا ال صيل 

يدفعاهنا ا ىل آ ن تضيف قائةل:" ان 

اراي ابلغة امجلال وشعهبا رائع، هنغ

وقد اس متتعت بوجودي هنا ا ىل 

حد ابلغ، ولكنين وشعهبا رائع وقد 

اس متتعت بوجودي هنا ا ىل حد  



ابلغ، ولكنين آ عشق مزنيل يف 

ديفون ا ىل حد ال ميكنين تركه  

 بصورة دامئة".

ورشدت نظراهتا حاملة وقد 

تالىش القلق من مالحمها، لتنقلها 

تالل اخلرضاء ا ىل هناك حيث ال 

و الغاابت القدمية و منازل قريهتا 

وايكوب احلجرية اليت يرفرف 



هنا  فوقها الهدوء و السالم، الك ا 

لن تقبل الاس تقرار يف آ ي ماكن 

 آآخر آ بدًا ..آ بدًا.

لهيا بعينني  قال وهو ينظر ا 

حادتني:" مث ان لغتك الهنغارية  

جيدة ا ىل درجة غري عادية كام ان 

 غري سيئة يه آ يضًا". لكنتك



فقالت شاعرة ابلرسور لهذا 

 املدحي:" شكرًا".

وابتدآ ت تدور حوهل راجعة 

ليلحق هو هبا عىل الفور مقتاًب 

مهنا، بيامن اس تطردت تقول:" لقد 

مقت بدورة تعلمت فهيا هذه اللغة 

نين احتاهجا يف معيل اجلديد،   ا 

وقد تعلمت آ يضًا اللغة الروس ية 



يساعدين يف املدرسة وهذا س 

كذكل، هذا ا ىل واقع آ ن آ يم 

 اكنت هنغارية".

 

ومل تبد عليه ادلهشة، مما خيب   

آ ملها نوعا ما، فقد اكنت مزهوة 

ابلرسعة اليت متكنت هبا من تعمل 

 هذه اللغة املعروفة بصعوبهتا..



وقال هبدوء:" رمبا جذورك يه 

آ قوى من نشأ تك، ذكل ان دمنا  

هل خاصية ال ميكن آ ن يغفلها  

 ء".املر 

ليه سوزان وقد  فنظرت ا 

آ دهش هتا تكل الرجفة العاطفية يف 

صوته ولكنه اتبع يقول :" وها 

آ نت تتدربني عىل اللغة ابلتحدث 



مع الضيوف الهنغاريني آ ثناء هذا 

العرس املزدوج، وهكذا تغمر  

 السعادة هذه ال رسة".

ونطقه للجمةل ال خرية جعلت  

جسدها يتصلب، فقد ظهر يف 

 ىن هلم الشقاء..لهجته وك نه يمت



ارجتفت ويه تقول:" لقد تعبنا 

مجيعا للوصول ا ىل ما حنن فيه، 

 فليس هناك تقدم دون هجد".

فأ جاب جبفاء:" هذا حصيح، فقد 

بذلت آ ان هجدًا كبريًا حىت متكنت  

من التطفل عىل حفةل العرس 

 هذه".



فتوقفت عن السري وقد استبدت 

هبا احلرية ويه تسأ هل: " هل آ نت 

 متطفل؟"

نه اليبدو هبذه الصفة، فهو هبذه   ا 

املالبس يبدو آ نيقًا حيسده عليه 

معظم الرجال، وهذا جيعهل من  

غري املعقول آ ن يقوم هبذا العمل  

وجفأ ة خطر عىل فكرها آ ن يكون  



عدوا غري مدعو جاء ليتسبب يف 

 ا حداث مشلكة. 

وسأ لته حبدة:" ملاذا جئت ا ىل 

 حفةل العرس؟"

آه، فأ جاب وقد ضاقت عيناه:"  آ

نه الطعام و املرح و مقابةل  ا 

الناس". وملعت عيناه اللتان اكنتا 

تراقبان مالحمها ولك حركة تقوم 



هبا بلك دقة، بيامن اكن يتابع 

قائاًل:" مث انه اكن هيمين آ ن آ رى 

 هذه ال مالك و صاحهبا".

وتصاعدت خفقات قلهبا، لقد  

تضمنت لهجته هذه اليت تنضح 

ه ابملرارة، معاين مجة، سأ لت 

بصوت خشن وقد اتسعت 



عيناها قلقًا:" هل جئت ال حداث 

 املشألك؟"

فأ جاب بصوت فاتر خال من 

التعبري:" لقد س بق و عشت 

 هنا".

وشهقت ويه تسأ هل:" يف 

 القرص؟"



فأ جاب ابختصار:" لقد ودلت 

 هنا."

 

 

فقالت:" ودلت هنا؟ هذا 

ذن آ ن تشعر   غريب، ال جعب ا 

برحةل ابلرغبة يف التطفل و القيام 

 اذلكرايت العاطفية هذه"



وجتاهلت الالتواء الساخر يف 

شفته اليت تعين آ نه اليعرف معىن 

اذلكرايت العاطفية، وآ خذت  

تفكر برسعة، مادامت الكونتيسة 

قد آ قامت يف القرص طيةل 

حياهتا.. وليس لها آ قارب آ حياء، 

فال ميكن آ ن يكون هذا ابن آ خ  

 آ و ابن آ خت. 



آ مك  وعادت تسأ هل:" هل اكنت

ضيفة هنا عندما اكنت حاماًل بك 

 آ و ما آ ش به؟"

لقد اكنت تعمل آ ن هنغاراي البد 

آ هنا اكنت حتت حمك روس يا يف 

الوقت اذلي ودل هو فيه، والبد 

آ ن امه اكنت صديقة للكونتيسة  

آ و لزوج الكونتيسة البغيض،  



دون اهامتم مهنا بوضع حاجز بيهنا 

وبينه.. ووفقت، مث رفعت نظرها 

ليه، ت  بحث يف مالحمه عن ا 

جواب هذه املسائةل الغامضة،  

فهىي ال ميكن آ ن تشعر ابلراحة 

 قبل آ ن تعرف هذا اجلواب.

وملعت عيناه السوداوان وهو 

جييب:" لقد اكن آ يب يعيش يف  



القرص، وقد خرجت آ ان حني 

 كنت ماآ زال طفاًلرضيعًا".

والمست يده رآ سها، جففلت و  

تراجعت ا ىل اخللف، بيامن اتبع هو 

قائاًل:" ا ن ضوء القمر جيعل 

شعرك يبدو اكحلرير ال سود 

اخلالص". واكن حبديثه هذا،  



حيول جمرى احلديث من الواقع  

 ا ىل الغزل.

وسأ لته جبمود:" آ حقًا؟ لقد علمت 

انك البد آ ن تكون قصري النظر،  

ذكل آ ن لون شعري يف ضوء 

 الهنار هو كستنايئ".

نين لست قصري  آ جاب بلطف:" ا 

لك ما يتعلق بصحيت النظر، فان 



هو س يمل مئة ابملئة، آ ما قويت 

 فهىي س تة عىل س تة.."

وازدردت سوزان ريقها بعد ان 

ادركت ما يعنيه بذكل، وارتسمت 

عىل وهجه ابتسامة عريضة لردة  

الفعل اليت ظهرت علهيا، وهو  

ن ما آ ريد قوهل هو  يتابع قائاًل:" ا 

ان شعرك هو آ مجل شعر رآ يته 



حمك يف يف حيايت، كام ان مال

 غاية الشفافية وكذكل عيناك.."

فقاطعته وقد اثئر اثئرها لهذا  

النفاق اذلي يغلف لكامته:" 

عيناي ختجل مهنام النجوم، كفى 

 غزاًل".

والتقت عيناها بعينيه، حلظة  

قرآ ت فهيام احلقيقة، فهذا مل يكن  



غزاًل عارضًا وامنا هو فعاًل يراها 

 جذابة.

ليه فامتوج شعر  ها ورفعت رآ سها ا 

الكثيف حول كتفهيا ويه تقول:" 

آ رجوك آ ن تكف عن هذا 

 الالكم".

ن تقدمنا  فأ جاب بلهجة واثقة:" ا 

س يكون آ بعد من ذكل.. مث ان  



عيل آ ن آ عتف بأ نين شعرت 

ابلراحة عندما رآ يتك تفرسين 

اهامتيم بك مبثل هذه الرقة، فقد 

وفرت عيل عرشين دقيقة عىل  

 ال قل من احلديث و الاقناع".

غاضبة:" ايكل من  قالت

مغرور"ومل تس تطع مقاومة 

نظراته، ومضت حلظة قبل آ ن 



تس تطيع متاكل نفسها، ا ىل ماذا 

تراه هيدف؟ وقالت حبدة:" ليس 

مثة ما حيتاج ا ىل كثري من 

التفسري، فا ن ا شاراتك اكنت من 

القوة حبيث يدهش ين آ ن مل 

نين آ عمل  تلتقطها حمطات اال ذاعة، ا 

اس وهو ان مثة تقليدًا يف ال عر 

آ ن تقوم الوصيفات العروس  مبنح 



التسلية اىل  املدعوين التسلية ، 

ذا كنت تسعى ا ىل التسلية يف  فا 

هذا املساء، فعليك آ ن تتسل 

 بأ شعة ضوء القمر".

فقال بلطف متجاهاًل تعنيفها 

هذا:" ال آ ظن ذكل، فأ نت واعية 

 متامًا ملا بيننا".

 



 

ن ما  فردت حبدة قائةل:" نعم، ا 

افة قصرية و آ ان آ نوي آ ن بيننا مس

 آ جعلها نصف ميل".

آمرًا و عيناه يف عينهيا:" بل  فقال آ

ابقي ماكنك، ودعيين آ رشح كل 

 اخلطط اليت وضعهتا ل جكل".



فمتمتت قائةل:" ارشح ذكل 

 للسمك يف البحرية".

وابتعدت عنه ابزدراء ولكن  

الضيق متلكها ويه تشعر آ ن علهيا 

ىل آ ن تقطع املسافة اليت تقيدها ا  

هذا املاكن، وآ خذت توسع 

 خطاها، عابسة الوجه. 



اكن يضحك وهو ينادهيا قائاًل:" 

ننا س نجمتع مرة آ خرى، اي  ا 

 سوزان ميكنك آ ن تثقي هبذا".

اكنت توسع اخلطى، غاضبة يف 

الباحة اخلرضاء، واكنت تعمل آ نه 

يراقهبا، وجتمد ظهرها و كتفاها 

حتت وطأ ة نظراته، وآ حست 

ير خطرما، دلى حضكته تكل، بنذ



و تعرثت خطواهتا فرصت 

بأ س ناهنا ويه تتابع طريقها برسعة  

ا ىل آ ن تقطعت آ نفاسها و 

آ وشكت عىل اال غامء و قد مغرها 

 العرق يف تكل الليةل ادلافئة. 

 

 لتحميل مزيد من الرواايت  

 احلرصية زوروا موقع مكتبة رواية 



www.riwaya.ga 

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

 الفصل الثاين 

 

وعاد اىل سوزان تفكريها املنطقي 

ويه تصل اىل الرشف الامامية  

املضاءة للمزنل، فوقفت حلضة 

تلتقط فهيا آ نفاسها و تامتكل 

http://www.riwaya.ga/


نفسها، آ ية معتوهة اكنت، و آ ية 

اذ حتاول بطةل ضعيفة مهنارة، 

التصدي لغريب مثل هذا، حتيط 

به هاةل تنذر ابخلطر، مل يس بق 

لرجل قط ان جعلها تنىس هدفها 

ايها ابلتفكري يف  يف احلياة، مقنعًا ا 

احلب و العواطف اليت س بق و 

تعمدت اغفالها، وهذا العمل 



اذلي قام به الزلو قد ااثر انزعاهجا 

البالغ، فقد جرح الكرامة اليت  

ا اذ تكرس هجودها اكنت تشعر هب

 لهدف واحد هو طموهحا.

لقد اكنت منحت نفسها مثاين 

س نوات ميكهنا، يف هنايهتا، ان 

تدير معاًل خاصًا هبا بنجاح، 

ابلطبع، وبعد ذكل ميكهنا ان تفكر 



جداًي برفيق العمر، فهىي، قبل  

ذكل، لن تكون قد حققت املها 

كام آ ن عقلها لن يكون ابلنضج 

ملها كام آ ن الاكيف اذلي تمتكن ا

عقلها لن يكون ابلنضج الاكيف  

اذلي تمتكن معه من اختيار  

 الرجل املناسب.



كام اهنا ال تعرف الكثري عهنم، و 

اكنت يف حداثهتا حتت همينة  

شقيقهتا و صديقهتا ماراين و اليت 

اكنت مثلها ال عىل، وامجل النساء 

الاليت عرفهتن، آ ما اخهتا الكربى  

ها ال م، مع اتنيا، فقد اكنت متثل ل 

آ ن غراهما ابسطفان قد آ حالها ا ىل 

عروس تشع ارشاقًا وجاماًل، 



وارتسمت عىل شفيت سوزان 

 بسمة حمبة. 

ان اتنيا تس تحق لك سعادة يف 

العامل بعد حياهتا احلافةل ابملشألك، 

آ ما ابلنس بة الهيا فهىي تعترب 

الرجال مجيعًا خميبني للآمال،  

واكن الفتيان يف املدرسة يثريون 

نقها ابحلديث ادلامئ عن كرة ح 



القدم، ومزاهحم ادلامئ، حىت 

الرجال يف مدرسة الفنون اكنت 

ترامه غري انجضني ابلنس بة الهيا كام 

شعروا مه ابلضجر من نظرهتا 

اجلادة ا ىل احلياة، و هاجسها 

ال معى املس تحوذ علهيا وهو ان 

تشق طريقها يف احلياة بنفسها، ال 

 تريد ان يعيقها اقرابؤها.



وعىل الرمغ من آ جراس الزواج 

اليت ابتدآ ت تقرع يف ال رسة، فقد 

اقسمت يه عىل آ ال تدع شيئًا 

حيولها عن آ ول حب متلكها منذ  

ان تعلمت مسك الابرة، الا 

 وهو اخلياطة و تصممي ال زايء .

رمبا اكن ذكل راجعًا ا ىل آ هنا 

الصغرى بني اخوهتا، ولكهنا اكنت 



ىل متلهفة ا ىل معل خاص هبا، وا

اس تقاللها الشخيص، ويه 

س تحقق لك هذا بطريقهتا 

 اخلاصة.

ومر من اماهما خشص، واكن 

صامتًا، انه الزلو، وطرفت عيناه 

انحيهتا حلظة، ساورها بعدها 

 شعور ساخر.



ومتمت:" آ تأ خذين قسطًا من الراحة  

 تلمني هبا اش تات نفسك؟"

قالت جبمود:" سوف اقيدك 

 ابحلبال اذا مل تتكين وحدي".

كبحت يف نفسها الرغبة يف ان  و 

تلحق به لتسأ هل عن السبب يف  

اقالقه لها هبذا الشلك، ومايه 

عالقته لتسأ هل عن السبب يف  



اقالقه لها هبذا الشلك، ومايه 

عالقته ابسطفان، وماهو غرضه 

 مهنا.

ماآ غرب ادعاءه ذاك بأ نه عاش يف 

القرص، ومن املؤكد انه مل يكن 

 طفاًل خلادمه خاصة وهو هبذا

الزهو و الاستبداد، علهيا ان  

تسأ ل عنه اسطفان نفسه، هذا 



ان امكهنا الاقتاب منه،  

واس تقرت عيناها عىل صهرها  

 مبودة ظاهرة وهو حماط ابملهنئني. 

 

 

وآ مسكت اخهتا اتنيا بذراعها 

ويه تقول بلهفة " سوزان، لقد 

كنت احبث عنك يف لك ماكن، 



ان ليندي الصغرية اسقطت مثار 

ثوهبا مفاذا علهيا ان   الفريز عىل

 تفعل؟"

فأ جابت شاردة اذلهن:" 

 فلتأ لكها".

وتناىه ا ىل مسعها صوت الزلو 

الغامض يقول:" اسأ ال الكونتيسة 

 عن منظف شعيب ابالعشاب".



وقالت اتنيا ويه متيل ضاحكة 

 حنو الرجل:" شكرًا".

اكن عىل مسافة عدة انشات فقط 

من كتف سوزان، بيامن اكنت اتنيا 

تتابع قائةل:" ان شقيقيت يه اوعى 

انسان وادعى اىل الثقة يف العامل، 

لهيا الجياد حل  وحنن دومًا نلجأ  ا 

 ل ية مشلكة معلية".



فمتمت الزلو:" يبدو ان هذا 

 حصيح".

وآ شاحت سوزان بوهجها بعيدًا 

انين افكر عنه ويه متمت قائةل:" 

 بيشء يفيد بعض الناس".

ورمقت الزلو بنظرة ذات معىن 

مث هربت عابسة الوجه، خمتقة  

مجوع الراقصني لتخرج ا ىل قاعة 



اكرث هدوءًا حيث استندت ا ىل 

آة يف جدار، شاعرة ابالرتياح  مرآ

 مث تهندت ويه تتنفس بعمق.

 " هل تشعرين بأ نك حمصورة؟".

وشعرت خبفقات قلهبا ترتفع 

ا ذكل الصوت الرقيق و  لسامعه

الضحكة الساخرة، لقد آ صبح 

اكبوسًا فعاًل.ترى هذا الرجل لن  



يتكها وحدها آ بدًا؟ ورسى 

الصقيع يف جسدها ويه تدير 

اليه رآ سها بكربايء، ولكن وهجها  

اكن يتوجه ارتبأاكً، بيامن يداها  

مبللتان ابلعرق، وجتهم وهجها 

امتعاضًا ويه تنظر اىل الرجل 

صورة فارس ابحلجم اذلي بقرب 

الطبيعي، واذلي الحظت ويه 



تقطب جبيهنا انه يش به الزلو اىل 

 درجة غريبة. 

 وقالت بربود:" ماذا عن القيد؟"

فقال وهو يتناول من اانء قربه، 

قطعة حلوى اخذ ميضغها وهو 

 يقول متأ ماًل:" انك تتجنبينين".

فأ جابت تقدل شئيًا س بق و قاهل 

لها:" انين اشعر ابالرتياح 



لتفسريك عدم اهامتيم هبذه 

 ادلقة".

فقال:" انك تؤجلني ماال مناص 

منه، البد انك ادركت انين ارغب 

جدًا يف التحدث اليك وان دلي  

 ، عىل ال غلب سببًا قواي ًلهذا".

سأ لته جبفاء:" وماهو هذا 

 السبب؟" 



بتلع احللوى و فابتسم بفتور وهو ي 

قال:" ان عندي اس بااًب عدة ، 

 آ لقي نظرة عىل نفسك"

 

 

فانطلق نظرها اىل املرااي الكبرية  

يف القاعة..الكهذه ليست يه.. 

الميكن ذكل، اكنت تبدو غري 



مجيةل وال تلفت النظر، لقد 

شغلها، اس تغراقها يف اظهار جامل 

ال خرايت عن الاهامتم مبظهرها  

 يه.

 رين؟"وسأ لها:" ماذا ت

 فردت حبدة:" امرآ ة تثري امللل".

ورمغ ردها هذا فقد بقيت تنظر 

آة، لقد بدا  اىل صورهتا يف املرآ



شعرها الطويل الكستنايئ غري 

منتظم حول وهجها ذي البرشة  

العاجية، بيامن منحت ال ضواء 

املستسةل من الرثاي فوق رآ سها 

ومن الرثاي فوق رآ سها ومن 

حت  الشموع الطبيعية حولها، من

شعرها البس يط ملعااًن وتأ لقًا 

 يبعثان عىل اخليالء.



فعاد يقول وهو يضحك هبدوء:" 

آ لقي مرة آ خرى نظرة موضوعية." 

ورمقته بنظرة جانبية ليلقي علهيا  

نظرة طويةل بطيئة زادت من  

رسعة خفقان قلهبا، واتبع قائاًل 

يّل بل ا ىل  برصانة:" ال تنظري ا 

 نفسك".



اهما غري وامحر وهجها ويه تنظر ام

قادرة عىل جتنب انعاكس صورهتا 

آة، ومالت برآ سها ا ىل  يف املرآ

جانب، اكنت تبدو اكرث حنواًل مما 

تذكر، ولكن ذكل بسبب  

اندفاعها، يف ال ايم ال خرية، هنا  

وهناك بسبب اس تقالهتا من حفص 

حساابهتا لتوس يع اعاملها، وهكذا، 



كام رآ ت الآن، قد برزت عظام 

يت عارضة وجنتهيا فبدات كوجن

 ازايء.

وقالت:" لقد نظرت، ومل يتغري  

يشء يف موقفي حنوك، وما تريده 

ال هيمين ابدًا،اذهب والحق 

 امرآ ة اخرى".



وعندما رآ ته ال يزتحزح من ماكنه 

عادت تقول بيأ س:" ان الرجال  

ليسوا جزءًا من تصورايت حليايت، 

و انت مزجع وغري مثري 

 لالهامتم".واكنت تكذب يف هذا. 

س بق وقلت كل انين  " لقد

اجلواب للك متنياتك، وميكنين ان 



اكون ذا فائدة كربى كل، هل  

 يفزعك اهامتيم بك؟

فقالت بلهجة الذعة:" ال متدح 

نفسك، ان عاملي مؤلف من  

الامنذج الورقية و القص وكذكل 

من اخليوط و خمازن البضائع و 

ال مقشة امجليةل، فأ ان ال اس تطيع 

ا، ان احرش رجاًل بني لك هذ



اسأ ل عن هذا لك من حوكل 

هناك ممن يعرفين فان عندي 

هدفًا يف احلياة اذا اكن عيل ان  

احققه فلن يبقي عندي هدفًا يف 

احلياة اذا اكن عيل ان احققه،  

فلن يبقى عندي وقت ل ي 

 خشص".



فقال:" آ ي خشص؟ لقد اكن 

 تفكريي يتجه ا ىل غري ذكل".

 فقالت" ال اوافقك عىل هذا".

ولكن مل تبدر منه حىت اشارة 

امتعاض او ردة فعل لهذه 

الاهانة، بل اجاب بصوت 

منخفض اجش:" اتوقع ان 

عالقتنا س تصبح صعبة، ولكن  



اية امهية لهذا ابلنس بة للفوائد 

 العديدة؟"

وشعرت سوزان بقشعريرة خوف 

ترسي يف جسدها، لشد هو 

متأ كد مما يقول، يبدو انه قد ثبت 

س تحدث بيهنام  يف ذهنه متامًا انه

عالقة سيتعرضان من جراهئا ا ىل 

لوم معارفهام، وقطبت جبيهنا ويه 



هتم ابذلهاب، فمتمت قائاًل: " 

اذهيب اذا شئت ولكن ارجعي،  

وآ ان سأ كون هنا ، تلكمي و 

سأ جيبك اس متعي فتسمعينين 

اتنفس، فكري فأ قسم اان آ نين يف 

 افاكرك".

واكن هذا حصيحًا وذهلت ويه  

 و وتش بثت ترى نفسها هتزت



مبنضدة قامت جبانهبا ووجدت 

اهامتهما ا ىل برودة الرخام اذلي  

يغطهيا، وذكل ليك ترصف ذههنا 

 عنه.

وقالت بربود:" ايلسخافة، ان 

ال وهام تستبد بك،اذا انت 

س ببت يل آ ي ازعاج.. فأ ان سأ جد 

 من يس تجيب لندايئ.."



فأ جاب دون آ ن يبدو عليه آ ي  

 انزعاج:" ال ميكن كل ان تسمحي

ابلقاىئ خارجًا، اذ س تكون هناكل 

فضيحة كربى ولن تصفحي 

 لنفسك هذا ابدًا بعد ذكل".

فقالت ابنفعال وقد جفت 

 شفتاها:" فضيحة؟ وملاذا؟"

 فأ جاب:" ل نين من ال قارب".



وفتحت فاها بذهول.. هل نطق 

مبا مسعت؟ و كررت قوهل بغباء 

دون ان تفهم متامًا ما يعين:" من 

 ؟"ال قارب؟ من آ قاريب

ورفع عينيه بكربايء شاعرًا 

ابهامتهما اىل لوحة الفارس عىل 

اجلاروهو يقول:" من اقاربك 



ابلزواج ، ذكل انين امت اىل 

 الكونت اسطفان بصةل القرابة".

ومسعت رنة الفوالذ يف صوته، 

ورآ ت بريق الكراهية يف عينيه، 

فشعرت ابخلوف، اذن فمل تكن  

مالحقته لها من قبيل الصدفة،  

انه اكن يريد عن طريقها   البد



يذاء صهرها الكونت  التوصل اىل ا 

 اهنا متأ كدة من ذكل الآن.

 

وقالت مهتمكة عىل ال قل لوضعها 

القوي:" هذا مس تحيل انين 

اعرف قصته كام يعرفها لك انسان 

فان اسطفان هو الودل الوحيد 

للكونتيسة، اما بقية ارسهتا مبا فهيم 



زوهجا الرويس فهم آ موات  

 ".مجيعاً 

قال:" انك التعرفني شيئًا وكذكل 

اسطفان، اما الكونتيسة فهىي عىل 

 لك حال مسأ ةل آ خرى".

وبدا ليه ذكل التوتر العنيف مرة 

آ خرى وآ حست يه بأ مله ذاك  

،فعلمت ان مثة شيئًا امعق من  



الكراهية جعلته يدعي القرابة ا ىل 

 عائةل هوزار.

وقالت بربود:" هذا هراء ان هذا 

ت هناك آ ية  ادعاء منك فليس 

ال دلعتك الكونتيسة ا ىل  قرابة، وا 

حفةل الزفاف هذه! ومن الواحض 

 اهنم يكرهون وجودك.."



فقاطعها ساخرًا: " نعم كام 

يكرهون وجود جثة حول ولمية 

العرس ذكل ان معرفة الكونتيسة 

س يدمرها وهذا هو السبب يف 

اننا، اان و انت سنتوصل ا ىل 

 بعض التدابري".

لن نقوم بذكل فقالت مستنكرة:" 

 ابدًا".



قال:" اننا آ واًل س نعقد صفقة، فأ ان 

قد ال آ قرر ان اعلن عن  

حضوري لبقية ال رسة، اذا انت 

وعدتين بأ ن تس متعي آ مر همم  

 آ عرضه عليك".

فشهقت ويه تقاطعه قائةل:" هذا 

خارج عن املوضوع، انين ال اهمت 

بأ ي امر يعرضه عىل متطفل يف 



يوم عرس آ خيت وآ ظنه من 

ضل كل ان خترج قبل ان ال ف

اجعلهم يلقون بك خارجًا، انه 

 ليس كل احلق يف.."

 فقال مرصًا هبدوء:"بل يل احلق".

فتنفست سوزان بغضب ويه 

جتيب:" هذا هراء و سرنى آ ي 

حق متلكه، انين ذاهبة للبحث  



عن اسطفان و اخربه عن 

وجودك و اجعهل يلقي بك 

خارجًا، وآ ان سأ تفرج عىل لك 

واهنئه عىل  هذا، مرسورة، 

 معهل".

هز كتفيه دون اكتاث، قائاًل 

بصوت منخفض:" كام تشائني، 



اخربيه بذكل فتدمرين سعادة 

 شقيقتك".

وبيامن وقفت يه مذهوةل، اجته 

هو ا ىل ابب املكتبة حيث دخل  

معيدًا اغالقه خلفه، وك ن هل لك  

حق يف اذلهاب اىل اي ماكن  

 يريد.



وشعرت سوزان جبسدها ينتابه 

سعادة اتنيا؟ ما اذلي الوهن، 

يعنيه هبذا؟ وكيف؟؟ وتنفست 

بعمق بعد ان اكنت حبست  

انفاسها ازاء هتديده الوحيش و 

لثقته الاكمةل بنفسه و ترصفاته 

اليت تدل عىل انه يدرك لك 



يشء، وهذا ما جعلها تصدق 

 غريزاًي لك لكمة قالها.

وركضت ا ىل املكتبة لتدفع 

الباب، اكن جالسًا يف مقعد 

املفضل، ويف يده احدى  اسطفان

الكتب اجملدلة وقد مد ساقيه 

الطويلتني بلك راحة مبتسامً لها  



حلظة دخولها و ك هنا خادمة  

 اس تدعاها.

وسأ لته حبدة:" وكيف اهدد 

نك تكذب، فاذا  سعادة اتنيا؟ ا 

كنت ذا قرىب كام تدعي لاكنوا 

 اس تقبلوك ابذرع مفتوحة".

فرد علهيا خبشونة:" هيا اتبعي 

وفكري يف السبب  الكمك، 



اذلي رمبا جيعلهم يس تقبلوين 

 ابلكراهية و اخلوف".

فقالت حبدة:" رمبا ل نك رجل كريه 

 جدًا".

 

فقال بلطف:" اي كل من مشاغبة 

مثرية لالس تفزاز و مهتورة جدًا 

بالكم كهذا تريدين اغضايب به، 



من يدري ما ابس تطاعيت ان 

افعهل جتاه حياتك و حياة 

 شقيقتك؟"

ومشت حنوه ببطء، ويه جتاهد 

يف اس تعادة صفاء ذههنا، ووقفت 

جفأ ة ويه تزدرد ريقها، قائةل بعد 

ان جنحت نوعًا ما، يف هتدئة 

نفسها:" انك تلوح ابلهتديد، وهذا 



يعين انك تعمل شيئًا عن اسطفان 

او الكونتيسة، يشء هو رس كريه 

 من املايض".

 فأ جاب ببطء:" نعم".

ان فأ خذت  وآ صاهبا اذلعر ابلغثي

حتدق يف يدهيا املرجتفتني اكن ما 

تسمعه من الفظاعة حبيث ال  

 حيمتل التفكري فيه.



ورفعت نظرها اليه ويه هتتف 

ظافرة:" انين اعمل الآن انك تدعي 

 ان اسطفان هو دجال و منافق".

فانفجر ضاحاك ًمما جعل الارتباك 

يغمرها، مث قال وهو مازال 

  يضحك:" انه ابن الكونتيسة، لقد

اثبت حفص ادلم هذا والا ملا 

وافقت السلطة عىل اعادة بيع 



ال مالك اليه، عدا عن ان املرآ ة 

اليت ال ميكهنا متيزي ابهنا يه امرآ ة 

 مسكينة".

وشعرت لسامعها هذا ابرتياح ال 

يوصف انه لن يدعي اذن ان  

اسطفان هو رجل خمادع وهبذا 

ليس مثة خوف من ان يتحطم  

وج عامل الكونتيسة، لقد تز 



اسطفان و اتنيا اخريًا و صار 

ابماكهنام ان ينس يا آ الم املايض 

حيث اكنت فرقهتام ظروف 

قاس ية، لقد تكبدا الكثري من  

املعاانة ولكهنا يه اكنت واثقة من 

ان حهبام سصمد الآن آ مام آ ي 

 يشء.



وبرصانة رفعت وهجها حتدق اليه 

بعينهيا الكستنائيتني، لتقول 

بربود:" ان آ فراد ارسيت 

متعاطفون جدًا، ويس ند الواحد 

همام الآخر حىت الهناية،  

والكونتيسة قد اصبحت الآن  

عضوًا يف ارستنا وكذكل 

اسطفان، وآ ان آ عرفهام ا ىل حد  



جيعلين متأ كدة من انه ال ميكن  

ل ي مهنام آ ن يقوم بعمل شائن، 

وآ ان آ حتهمام جدًا وآ كن هلام لك 

الاحتام، فاذا اكن قد س بق و 

 معامةل سيئة او  عامكل احدهام

اذا حدث خطأ  ما، او اية 

شكوي منك جتاههام، فأ ان متأ كدة 



من اهنام س يقومان ابصالح 

 ال مر".

فقال متاكساًلوهو يغلق الكتاب  

بشلك هنايئ:" هل ميكنك ان  

تراهين حبياتك احللوة، بأ هنام 

 س يفعالن ذكل؟"

ولكن تغري ما لبث ان ظهر يف 

مالحمه، فقد توترت عظالت 



امحرت عيناه غضبًا، وهجه و 

ونظرت اىل مفه املتصلب مث غاص 

 قلهبا بني ضلوعها.

وسأ لته خبشونة:" مااذلي ترجو 

ان تنال مهنام؟ اتريد مااًل؟ 

 معاًل؟"



فرفع حاجبيه نفيًا وهو جييب:" 

هاقد اس تجبت اذن؟ رصت  

 مس تعدة لالس امتع و للحديث؟"

وقبل ان تمتكن من اجلواب، دار  

صل اليه  مقبض الباب وقبل ان ت

لتفتحه، اذا بأ خهتا ماراين تدخل 

 و خطيهبا فياكدو يف اثرها.



وتهندت ماراين ويه تقول:" 

ماآ مجل هذا آ ن حتاول الواحدة 

منا ان جتد ماكاًن تنفرد فيه مع 

خطيهبا ، فتكتشف ان اخهتا 

 الطفةل قد س بقهتا اليه".

ومنحت اخهتا اليت اجفلت 

لرؤيهتا، ابتسامة عطف ويه 

ك لن جتدي عيين ذكل تتابع:" ان



الس يد هنا اي سوزان! فهو من 

الغموض و الضجر و الشعور 

ابلنعاس حبيث لن يفكر يف قراءة 

 الكتب".

 

وآ طبقت سوزان مفها اذلي اكنت 

آها، مث ادارت  قد فتحته ذهواًل ملرآ

رآ سها حنو الزلو لتجده قد اختفى 



و هتفت:" لقد اكن هنا، اكن هنا 

 اي ماراين، وهو قد..".

طعهتا اخهتا:" قد اختفى من  فقا

الوجود، هل آ نت خبري اي 

حبيبيت؟" وركزت انظارها علهيا 

ويه تندفع حنوها لتضع كفها عىل 

جبيهنا جتسه ويه تتابع قائةل:" ان 

 جبينك شديد احلرارة.."



فقالت سوزان تتصنع املزاح:"انين 

اهذي.. يف اي معر يكون  

 الانسان عندما يبدآ  ابخلرف؟"

وعىل وهجه ابتسامة فقال فياكدو 

عريضة:" فوق الواحدة و 

العرشين، ملاذا ال تذهبني للتفرج 

عىل الراقصني و تبقني بصحبة 

ليندي؟ ان ثوهبا" الفولكولور" 



سعجبك وقد يويح اليك ببعض 

 ال فاكر".

فأ جابت اببتسامة ذات معىن:" 

وذكل ليك تبقى مع ماراين ليك.. 

 تتحداث."

ومسعت من خلفها صوت انفذة 

فل خبفة فوقف شعر رآ سها تق

هلعًا، اكن الزلو يزحف يف احناء 



الغرفة اكللص يف الليل، وخرجت 

من الغرفة ويه تظهر املرح قدر 

اماكهنا و ملوحة ابصابعها تودع 

 اخلطيبني خلفها.  

ووقفت يه ابنفعال، و ذراعها يف 

ذراع ابهيا و ليندي ابنة فياكدو و 

مضوا يتفرجون عىل الرقص  

البس الفولكولورية  الشعيب ابمل



حماوةل ان حتتفظ ببسمة اس متتاع 

عىل وهجها. ان الزلو من املمكن  

ان يربز يف اية حلظة الآن، ليعلن 

شيئًا رهيبًا، سواء اكن ذكل 

حصيحًا ام زائفًا، فان اابها ليس  

يف حاةل من الصحة و القوة حبيث 

حيمتل املأ ساة اليت هيدد الزلو 

 ابلكشف عهنا.



ادهتا مل يكن وعىل ذكل غري ع 

اهامتهما املهين كثريًا بتكل املالبس 

الشعبية اليت ترتدهيا الراقصات، 

تكل املالبس اخملرمة و ثنيات  

ال كامم العريضة، والصدرات  

املنشأ ة ذات ال رشطة، و اكنت 

التنانري اخملتلفة ال لوان تامتوج  

حولهن، و اجلاكتتات القصرية 



تتثين هنا و هناك رقصة الزفاف، 

 اكنت تفكر يف الزلو قلقة بيامن

الدعائه ابماكنه القضاء عىل سعادة 

اتنيا، هذا العمل الكفيل بأ ن  

 يكون هل علهيم مجيعًا ابلغ التأ ثري. 

وآ لقت بنظرها ا ىل حيث اكنت 

شقيقهتا الغالية تقف قريبًا مهنا 

حتيطها ذراع عريسها اسطفان، 



وعرص ال مل قلهبا ملرآ ى امارات 

 احلب بيهنام.

نت تشعر يف اعامقها ان لقد اك

هتديد الزلو مل يكن شئيًا خياليا،  

فهو ليس ابلفىت احلدث اذلي 

يسعى وراء مكسب ما.. او يقوم 

بلعبة محقاء، مفالحظاته الساخرة 

ختفي الكثري من الغضب  



والاستياء، ولكن اكرث ما خيىش 

منه هو ذكل الشعور ابلظمل اذلي 

 قد يدفع بغضبه ا ىل حد مريع. 

لقلق ويه تفكر بلك  ومتلكها ا

املتاعب القادمة، ملاذا آ ىت الهيا؟ 

ملاذا مل يذهب ا ىل اسطفان 

رآ سًا؟ و فكرت يف انه رمبا اكن 

خائفًا من الكونت ذي النفوذ  



فرآ ى فهيا، يه ال خت الصغرى، 

 املرآ ة السهةل القياد.

اما الآن فهىي س تؤجل اخبار  

اسطفان بلك هذا، وذكل حتس بًا 

ملا قد حيدث، ولكن اكن عىل  

وشك ان يقول شيئًا عندما 

ظهرت ماراين ومل يشأ  هو ل مرما 



ان يظهر نفسه، واحتفظت بذكل 

 يف نفسها، فقد يكون هذا افضل.

وقال لها ابوها:" انين متعب 

 قلياًل، ايعزيزيت."

 

ذلنب كوهنا فأ جابت برقة شاعرة اب

مل تفكر يف راحة ابهيا:" احقًا اي 

آ يب؟ سأ صعد معك ا ىل غرفتك، 



انه موعد نومك انت ايضًا 

 ايليندي". 

وارتسمت عىل مفها ابتسامة 

دافئة، فركضت الصغرية اماهمام 

 مرسورة.

وقال ابوها مفكرًا وهام يف طريقهام 

حمو السالمل : " لو اكنت آ مك 

 موجودة ل جعهبا معكل".



ته بشدة ويه هتمس:" فاحتضن 

ايآ يب العزيز، لقد احببهتا انت 

 ايضًا".

فأ جاب:" فلمتنحك ال ايم من 

 حيبك كام احببهتا".

وفاضت مشاعرها ويه ترافقه 

حنو غرفته، فتى شؤونه وما 

حيتاجه، مث تبقي معه فتة. 



وفكرت،ابرتياح، ان اي يشء قد 

حيدث الآن، فان اابها عىل ال قل 

 لن يكون موجودًا.

ساورها الانزعاج ويه ترى و 

نفسها تنظر حولها خلسة ويه 

جتتاز املمر، كام لو اكنت ختاف 

من ظهور الزلو و مسعت صوت 



ماراين يقول:" هل انت احسن 

 حااًل اي سوزان؟".

فأ جابت ماراين:" ان فياكدو يقرآ  

 قصة لليندي".

واكنت حتمل عىل ذراعها ثوب 

الصغرية امللوث بمثر الفريز،  

ًا السمل بيامن اكنت وهبطتا مع

سوزان ال تاكد تنتبه اىل ثرثرة 



اخهتا عن ابنة فياكدو، فقد اكن 

 مثة ما يثري قلقها اكرث من هذا.

وعند ذكل قرصت ماراين ذراعها 

خبفة ويه ترس الهيا بقولها:" 

التنظري الآن، ولكنين متأ كدة 

من انين رآ يت ذكل الرجل احملري  

املعجب بك ونظراته مصوبة 

ليك".  ا 



وتصلبت سوزان و عيناها 

تلتقيان بعينني ماكرتني يف الطريق 

اىل القاعة، هاهو الزلو يعود 

وحس امب يبدو عليه ، فقد اكن 

 الثأ ر يطل من نظراته.

وآ جابت قائةل:" ال تكوين خسيفة، 

فهو ينظر اليك كام يفعل الرجال 

 دومًا".



فضحكت ماراين ويه جتيب :" 

ليس عندما يكون فياكدو  

ايسوزان انه كام قلت موجودًا، 

واكرث وهو كذكل ياكد يلهتمك 

 ابنظاره".

وتهندت هل يبدو ذكل واحضًا 

اىل هذا احلد؟ وآ خذ صدرها 



يعلو وهيبط برسعة ويه تقول:" 

 انك تبالغني اكلعادة".

وعادت ماراين تقول:" انك هممتة 

به، كام ارى، حفذار اي عزيزيت،  

يبدو ماكرًا متامًا.. كام انه ليس   فهو

 من النوع اذلي هيمت ابلزواج". 

وحضكت سوزان لقول ماراين 

ذاك، مث قالت:" آ ان ال اتصيد 



زوجًا خصوصًا من ذكل النوع،  

ان عندان الآن ما يكفي من 

 الزواج و اخلطبة"

وابتسمت للكونتيسة اليت اقبلت  

حنوهام لتأ خذ الثوب امللوث،  

دعي ماراين وقالت لها:" ال ت

 تش تفل خاطبة".



واكنت حتاول ان جتعل من ذكل 

مزحة ويه تتابع قائةل:" فأ ان اريد 

ان اكون خاةل و معة عرشات  

املرات قبل آ ن آ فكر بتكوين 

 عالقة لنفيس".

مث امكلت قائةل:" دعيين من ذكر  

ال طفال الآن، وال تنيس انين مل 

آ تزوج بعد، آ ريد آ ن آ معل و 



قبل اس متتع حبيايت فتة 

ذكل".ونطقت بلكامهتا ال خرية 

 ويه تندفع حنة قاعة الرقص.  

 

وتهندت الكونتيسة ويه تقول:" 

ماآ مجل ال طفال، سواء اكنوا 

 ذكورًا ام ااناًث، فهذا ال هيم".



وآ مسكت بذراع سوزان ويه 

ترس الهيا قائةل:" انين اتطلع 

بشوق اىل اطفال اسطفان انك 

تعرفني هذا، اهنم مجيعًا، 

ن من ارسة هوزار فتعود س يكونو

هذه ال رسة احلامكة من جديد،  

لك.." وهتدج صوهتا، مث اتبعت 

تقول:" لك حفيد مبارش، ذكرًا 



اكن ام انىث، هو ضامن حلفظ امس 

العائةل، انه تقليد متبع ليك ال 

 نندثر ابدًا".

وآ ومأ ت سوزان برآ سها ويه 

تقول:" ميكنين ان ادرك امهية  

 ".حفظ سالةل عائةل مثل هذه

فقالت الكونتيسة ويه ترجتف:" 

وهذا هو السبب يف زوايج من 



خشص اكرهه، ولكنين امتىن ان  

يكون قد اس تقر يف روس توف، 

 بدله اقبل مهنا".

فقالت سوزان برقة:" ال هتمتي 

هبذا فلك ذكل قد انهتىى الآن، 

فكري يف احفادك اذلين رسعان  

 ما ستيهنم يتاكضون حوكل".



سعادة ويه ترى وشعرت ابل 

الرسور يعود اىل وجه الكونتيسة  

الرائع امجلال، تقول: " فقد مر 

وقت طويل عىل والدة ابنك 

 هنا".

وساد الشحوب وجه الكونتيسة  

و شفتهيا، ويه تقول متلعمثة:" 

ا ب..ابين؟ مل حيدث ان ودل 



اطفال هنا! مطلقًا!" واس تحال 

 صوهتا ا ىل رصاخ هس تريي.

اكنت جتاهد اكن واحضًا ان املرآ ة 

للس يطرة عىل نفسها، وحدقت  

سوزان فهيا مذهوةل ويه تقول 

 بتدد:" ولكن اسطفان.."

فأ جابت ابضطراب:" لقد ودل يف 

ماكن آآخر، فهو طفل غري 



رشعي، اكن عيل ان اخفي محيل  

ووالديت هل و الالقتل، ولصادر  

الروس يون امالك ال رسة، ويف 

الوقت اذلي عاد فيه زويج من 

ث اكنت هناك فتنة،  رومانيا حي

اكن اسطفان قد هرب بعيدَا اىل 

مارواء احلدود بواسطة وادلتك 

 ليس تقر ساملًا يف انلكتا".



فقالت سوزان هبدوء:" البد ان 

هذا ال مر اكن مؤملًا كل، اعين 

ان ترمغي عىل الزواج من رجل  

 من ال عداء اذلين احتلوا بالدك".

فأ جابت الكونتيسة بصوت 

اجيب، ان خشن:" اكن ذكل و 

الارث قبل لك يشء آآخر 

اوصال هنغاراي نفسها تنتقل من  



جيل اىل آآخر، هل تفهمني 

 هذا؟"

فأ جابت بصوت اجش:" نعم افهم 

هذا" وآ خذت تتذكر كيف قتل 

وادل اسطفان وهو يعرب احلدود 

مع اسطفان، ولفت ذراعها حول 

الكونتيسة بعطف ويه تتابع 



قائةل:" اظنك يف منهتىى 

 الشجاعة".

ذكل برقة قررت عدم   قالت

مالحقة مسأ ةل والدة الزلو، مل 

تكن تريد تؤذي مشاعر هذه 

املرآ ة اليت تأ ملت كثريًا.. خصوصا 

يف هذا اليوم السعيد آ و.. اذلي 

اكن سعيدًا قبل ان يرهيا وهجه،  



ودون وعي مهنا، آ خذت تبحث  

يف احناء الغرفة، ولكنه اكن قد  

 اختفى مرة آ خرى.

وت وسأ لهتا الكونتيسة بص

اجش:" ماذا.. مااذلي جعكل 

تظنني ان ابين ودل هنا؟ مااذلي 

 يقوهل الناس؟"

 فأ جابت:" انه رجل.."



 فقاطعهتا هاتفة:" آ ي رجل؟"

 

آه لقد ادركت الآن، فقد  فقالت:" آ

اخطأ ت يف التعبري، لقد فهمت  

ال مر خطأ ، لقد خذلتين لغيت  

الهنغارية مرة اخرى، ال جعب ان  

آآسفة ان نظر ايل و ك نين اهذي، 

 اوقعتك يف مثل هذا التشويش".



وشعرت بيد تلقي عىل ذراعها  

وادركت من تسارع خفقات قلهبا 

من يكون، وادارت رآ سها ببطء 

لتى عيين الزلو اللتني ال يسرب 

 غورهام حتدقان فهيا.

وقال هبدوء وقد توتر وهجه وك نه 

حياول الس يطرة عىل اعصابه، 



قال:" مرحبا ايسوزان هل كل 

 دميين اىل الكونتيسة؟"ان تق

فتددت وبدا عىل الكونتيسة 

الانتظار وك ن ليس دلهيا فكرة 

معن يكون وضغطت اصابعه 

الطويةل القوية عىل ذراعها بشدة 

جعلهتا جتفل ولكهنا رفضت ان 

تظهر مبلغ ايالمه لها، واختارت  



الادعاء بأ هنا جمرد ضيف. وعندما 

رمقته بعيهنا الوزيتني ادركت ان  

ه اية فكرة عن ايالمه لها ليس دلي

عىل الاطالق.. فقد اكن مركزًا 

عىل تكل املرآ ة البيضاء الشعر 

 الواقفة امامه.

وقالت ويه تلهث:" الكونتيسة 

آان وهذا الزلو.."  آ



وقال برصانة مقباًل اليد املمدودة 

اليت آ مسكها بيده وهو حيدق يف 

اعامق الكونتس ية، وك نه يبحث  

 عن يشء:" انين من اصدقاء

 سوزان".

فقالت الكونتسة بأ دب:" ماآ لطف 

 هذا".



قال هبدوء:" انك ارستين بلطفك 

 اي كونتيسة".

ومضت فتة مصت حمرجة، وبدا 

عىل الزلو انه حياول الس يطرة 

عىل مشاعره او كام فكرت 

سوزان، رمبا اكن يقلب ال مر يف  

ذهنه عام اذا اكن من املناسب ان 

يفيش رسه، وتوسلت اليه بعينني 



تني، فابتسم ساخرًا وهو يقول رقي 

بشلك عفوي:" لقد رآ يتكام آ نامت 

االثنتني تتفحصان صور افراد 

ال رسة، هل هذه يه اختام ارسة 

 هوزار؟"

التفتت بيشء من احلرية لتنظر  

اىل وجوه اولئك ال جداد اليت  

تنطق ابلكربايء و اذلي اكن 



ميسك لك واحد مهنم بذكل اخلمت 

 الرمزي. 

ة ويه تقول:" وتهندت الكونتس ي

آه، نعم اهنا من القرون الوسطى،   آ

اعين اكنت ومل تعد موجودة 

الآن، لقد اخذها زويج 

عندما.."وازدردت ريقها ويه 

تبلل شفتهيا اجلافتني وقد ابنت 



مررة الكره يف مالحمها، وبدا عىل 

مالمح سوزان العطف علهيا، 

واتبعت الكونتيسة قائةل:" لقد 

يعرف  اخذها اىل روس يا، انه اكن

قميهتا عندي، ولكنين مل ارها بعد 

 ذكل".

واكن الزلو يتنفس بصعوبة، وقال 

بلطف بصوت معيق ينضج  



ابملشاعر:" انين اعرف قصتك اي 

كونتس ية  وان$ مرحةل جديدة  

 من حياتك عىل وشك البداية".

وبدت لهجته غاية يف الرقة و  

الاحساس، ولكن سوزان امكهنا 

 ان تشعر بتوتر يف جسده .



لتقت عيناها بعينيه و آ دركت  وا

من التعبري اذلي بدا فهيام، هجاده 

 ازاء تضارب افاكره.

وعندما فتح فاه ليتحدث 

سارعت يه تقول:" دعنا نرقص" 

لقد اكنت مس متيتة يف آ ن توقف 

الزلو عن تعذيب الكونتيسة 



بأ اكذيبه..او رمبا وهذا هو ال سوآ  

 حبقائقه.

متمت ساخرًا:" لقد انقذهتا الفتاة 

 امجليةل".

وتذكرت الكونتيسة الثوب امللوث 

اذلي حتمهل بيدها فاجتهت حنو 

غرفة مدبرة املزنل، اس تدارت 

سوزان عدة مرات تراقب 



اليت تعرثت يف طريقها  الكونتيسة

اكرث من مرة ويه تمتسك بأ معدة 

القاعة تستند الهيا و ك هنا 

التس تطيع الس يطرة عىل ساقهيا 

املرجتفتني، واش تدت قبضته عىل 

ذراعها لتدرك يه من ذكل ، انه 

 اكن يغيل ابلغضب املكبوت. 



لقد اكن الزلو يشلك هتديدًا، 

دون ادىن شك، هل علهيا ان  

م ان ذكل س يدمر تنذر آ حدًا ؟ آ  

الفرصة املالمئة، وابلتايل مس تقبل 

 اخهتا اتنيا كام قال؟

وتنفست بعمق ويه تقرر ان 

ليس سوى طريقة واحدة ملعاجلة 



هذا ال مر، ويه ان تواهجه مث 

 تسأ هل.

 لتحميل مزيد من الرواايت  

 احلرصية زوروا موقع مكتبة رواية 

www.riwaya.ga 

 الفصل الثالث 

 

http://www.riwaya.ga/


وشعرت سوزان ابلمتزق، فقد 

اكنت حباجة ا ىل احلديث مع 

الزلو، ولكهنا ختاف من البقاء معه 

وحدها. لقد اكن جمرد التفكري يف  

 هذا يرسل قشعريرة يف جسدها.

 قال لها بصوت آ جش:" تعايل".

 آ و ووقف بعيدًا عهنا مسافة مت

حنو ذكل، فقد مد يديه حنوها، 



وهوى يشء ما يف داخلها فأ صاهبا 

 ادلوار للتفكري يف ما ينتظرها. 

وقالت:" ا ن طليب الرقص معك 

 مل يكن سوى عذر".

فمتمت قائاًل:"آ عمل ذكل، ولكن  

عليك آ ن حتققي هذا ال مر قبل  

آ ن خنرج من هنا، مث سانتحدث 

." 



فقالت بصوت آ جش:" الآ ريد آ ن 

 عك".آ خرج م

فأ جاب:" ولكنك س تفعلني وآ ان 

 آ رص عىل ذكل".

وخفضت انظرهيا وقد تشوش 

ذههنا، وكام لو اكنت تنكر بعناد  

 اهامتهما به.



ماكهنا آ ن تنزتع نفسها  اكن اب 

بعنف و تعبتعد عنه لو مل تشعر  

مبا يش به ادلوار وقد تعلقت 

عيناها بعينيه املغناطيس يتني مما 

جعلها ال تس تطيع سوى آ ن 

ه يف لك حركة من حراكته جتاري

 ممتثةل طائعة.



وجفأ ة شعرت بصفق آ بواب خلفها 

و ابلهواء البارد يلفح جدلها  

احلار، ففتحت عينهيا مذعورة 

لتكتشف ذاهةل بأ هنام قد آ صبحا 

يف رشفة الباب ال مايم، والهواء  

 يعبق بشذا ال زهار.



ولكنه مل يتكها، وتأ رحجت يه  

 حلظة صامتة سامهة، وقد انتاهبا

 شعور بعدم الارتياح.

نظرت يف عينيه اللتني مسراتها 

ليه  يف ماكهنا وك هنام قد شدات ا 

ابلسالسل، وقال بصوت 

نك امرآ ة مدهشة جدًا،  آ جش:" ا 

 فأ نت فوق ما تصورت".



فأ جابت بلهجة ساخرة:" تذكر 

عندما نلت من غرورك، مرة 

وآ فسدت عليك ذلة املفاجأ ة 

 السخيفة تكل؟"

ها عىل حنو فضحك هبدوء، مث ترك 

مفاىجء هابطًا السمل حنو 

الطريق، وآ دركت آ ن علهيا الآن  

 آ ن تواهجه خارج املزنل هذه املرة.



وانداها معنفًا بقوهل:" هيا 

نك تعلمني آ ن علينا   ايسوزان ا 

 القيام بذكل".

فوجئت واكن هو مستندًا ا ىل 

جشرة كستناء عتيقة، بيامن النور 

املنبعث من الشارع العريض  

يعكس الضوء عىل املشجر، 

وهجه، ومتالكت آ عصاهبا، مث 



هبطت درجات السمل، لتتوقف 

عىل بعد خطوات منه، واكنت 

آ ذايل ثوهبا الهفهاف حيركها نس مي 

الصيف ادلايفء ومغرهتا 

زاء نظراته، وراحئة  ال حاسيس ا 

 احلشائش وقد جزت حديثًا.

 



واس تدار سائرًا بصمت حنو 

البحرية، وتبعته يه حيث مل يكن 

اماهما خيار آآخر ، وقد مصمت 

عىل آ ن حتل هذه املشلكة بشلك 

آخر.  آ و بأ

وقال هبدوء:" لقد تأ خرت يف  

 الوصول".



وشعرت بدهما يغيل يف عروقها 

نين لست  ويه ترد عليه قائةل:" ا 

 دمية تسري عىل الساعة.."

فقال:" ولكنك كنت تعيشني هبذا 

 الشلك كام فهمت".

نين لست لعبة   فأ جابت:" امسع ا 

 يديك وال آ ريدك آ ن تس يطر بني

 عيّل".



زاء متردها هذا:"  فمتمت ابسامً ا 

عليك آ ن تعتادي عىل ذكل، فمثة 

 آ مامنا".

قالت تأ مره ابقتضاب:" تلكم لقد 

كنت تشري دامئًا ا ىل آ ن هناك ما 

 تعرضه، فدعنا نسمع".

قال:" كنت آآمل ان امسع 

 خططك آ واًل".



ورمقته بدهشة، مث قالت بصوت 

و آ نك تراجعت ، متش نج:" يبد

يّل  ذا مل تقدم ا  نين آ عد للعرشة، فا  ا 

آ يضاحًا عن ترصفاتك الغريبة  

نين سأ عود من حيث  هذه، فا 

 آ تيت".

فمتمت قائاًل:" ال تثريي اعصابك، 

ال آ صبح  وفيك يديك وتنفيس وا 



لونك آ زرق". وحضك عندما 

آ طاعته، ولكنه عادت فغضبت  

مرة آ خرى عندما قال:" آ ظنك 

 ت معل هنا".تسعني ا ىل عالقا

ليه،  واتسعت عيناها ويه تنظر ا 

مث سأ لته هبلع:" كيف علمت  

هبذا؟ ومن هو اذلي اكن يتحدث 

 عين؟"



فأ جاب:" ا ن دلي عالقات معل 

مع آ حصاب رشاكت للنس يج كنت 

 آ نت قد راسلهتم يف هنغاراي".

ها ويه وغاص قلهبا بني ضلوع 

آه.." مل يكن هذا مأاكنت  تمتمت:" آ

ماكنه آ ن يعرس  ذ اب  تريد سامعة، ا 

ال مور آ ماهما ساعة يشاء، 

 ومتمتت:" اتبع الكمك".



ماكين آ ن  ن اب  قال لها:" ا 

آ ساعدك، وهذا ماكنت آ عنيه 

نين املنقذ". وابتسم  قلت كل ا 

نين منقذ  بتاكسل وهو يتابع " ا 

 مايل يقرض املال ملن حيتاجه".

ه بغضب راجية آ ال تكون سأ لت

لك القضية عبارة عن اقراض 

 مال:" وملاذا تريد آ ن تساعدين؟"



فأ جاب:" اجعااًب ابلطموح وتقوية 

 هل".

ليه ابزدراء ويه تقول:"  فنظرت ا 

ذن آ ن تعجب  جيب عليك ا 

 ابسطفان".

وحضك وحول اجلاذبية غري 

العادية يف وهجه و عينيه  

الصافيتني املس يطرتني اللتني  



حتدقان فهيا حول لك ذكل آ خذات 

 ، انتصارها ا ىل قلق.

ماكنياته،  نين آ عتف اب  وقال:" ا 

ولكنين يف هذه اللحظة هممت بك 

 آ نت".

وتنفست بعمق ويه تقول 

بربود:" هل ل نك تريد آ ن جتعل 

الشاابت شاكرات كل؟ وهل 



تريد آ ن تس تعبد بعض الفقريات 

 الاليت تساعدهن؟"

فأ جابت جبفاء:" لن آ رد عىل ذكل  

ودعينا نس تقر عىل بعض النقاط 

نك تريدين آ ن تؤسيس معاًل من  ا 

قريتك ، وهو ارسال البضائع 

بواسطة الربيد، رمبا ال قامة معل 



مطلوب كثريًا هناك ليك حتققي 

 آ حالمك، ورمبا.." 

وضاقت عيناه وهو يتابع:" رمبا 

ليك تثبيت ل رستك آ نك مل تعودي 

 طفةل".

 

وجفلت لسامعها هذا، ذكل آ نه  

 يكن مثة من يعمل هبذا ال مر،  مل



فكيف متكن من ذكل؟ وسأ لته  

ابمتعاض:" مااذلي جعل هذه 

 الفكرة تطرآ  عىل ذهنك؟"

فأ جاب:" هذا واحض، فأ نت آ صغر 

ليه، وهكذا مجعت   آ فراد آ رستك ا 

نين  اثنني و اثنني معًا، ارآ يت؟ ا 

 آ درس الطبيعة البرشية".



وقطبت جبيهنا ويه تراه يعاجل 

هتىي بأ ن حلها هنائيًا، ربطة عنقه لين 

 مث وضعها يف جيبه.

 وسأ لها:" ماذا فهمت من هذا؟"

وازدردت ريقها ويه تقول:" معناه 

 آ ن قياس ايقة مقيصك صغرية".

واضطربت ويه تراه يضحك 

ن  هبدوء وهو يقول معنفًا برقة:" ا 



عليك آ ن تكوين اكرث همارة مما 

ذا شئت آ ن تكوين   آ نت عليه ا 

عامل، عليك آ ن تتعلمي قوة ربة آ  

املالحظة والتأ مل، والتفهم، اكن 

عيّل آ ن اخربك بأ نين ال آ طيق 

القيود، وال التحمك، وال العادات 

املتعارف علهيا، تذكري هذا، وال 

ذا آ نت رآ يتين آ خرج  تدهيش ا 



عن بعضها، هل صنعت هذا  

 الثوب بنفسك؟"

وآ جابته قائةل هبدوء:" نعم، 

ثواب و وكذكل ثوب العروس و آ  

 صيفاهتا".

نه عىل صةل  وابتدآ  ذههنا يعمل، ا 

ذا  برؤساء مصانع النس يج، فا 

اكنت ذكية، فعلهيا آ ن تتك فيه  



انطباعًا بأ هنا عىل دراية ابلتجارة 

لتحصل عىل بعض الفوائد 

 برسعة. 

ذا يه  ولكهنا س تكون جمنونة ا 

تورطت معه، وقطبت حاجبهيا 

ويه حتاول آ ن تفهم حتراكته،  

جتد آ ية عالقة بني هذه ولكهنا مل 

 احلقائق وبني الكونتيسة.



وتهندت شاعرة ابلهزمية، ويه  

ليه لتجده يتأ مل ثوهبا  ترفع نظرها ا 

جعاب واحض، واكن نظره مركزًا  اب 

 عىل تفاصيل اخلياطة.

 وآ خريًا قال:" العيب فيه"

ومل تس تطع ان تدرك من النظر 

ذا اكن  ا ىل عينيه املتحفظتني، ما ا 



يعنهيا يه واتبع:" يعين الثوب آ م 

نين سأ سامه بنقودي ال جناحك".  ا 

فأ جابت بربود:" وكذكل سأ فعل 

آ ان لو كنت آ مكل نقودًا، ولكنين 

ال آ نوي آ ن آ صنع الثياب بنفيس، 

فأ ان آ ضع التصممي فقط، مث آ ضع 

 القياس للعامل".



فقال:" ابلضبط ولكنك آ ن تقويم 

بذكل، عليك آ ن تكوين ذات 

 مس توى عال ،آ نت نفسك جيب

آ ن تكوين عىل معرفة ابلتصممي و 

التفصيل وتنهتىي ا ىل دقائق املهنة، 

ليك تتعاميل مع الزابئن عىل مثل  

هذا املس توى، وليك تنجحي متامًا 

عليك آ ن تناضيل ضد املنافسني 



كل، ويبدو واحضًا آ نك جتهدين 

 نفسك".

 فسأ لته:" وكيف؟"

فأ جاب هبدوء:" ماقد آ جنزته حىت 

الهنغارية، الآن، فقد درست اللغة 

وخططت ملس تقبكل ومعلت وقتًا 

هناء خياطة ثياب   اكماًل آ ثناء ا 

هذا العروس قد اس تغرق من 



وقتك ساعات طويةل ال هناء شغل 

اخلرز ذاك اذلي يزينه، هذا عىل 

سبيل املثال..مث ا ن ثوب الرقص  

اذلي ترتدينه اليةل الشك قد 

آ مضيت ساعات طويةل يف 

 صنعه، وجنحت متامًا بذكل"

عليه حبدة:" لقد آ فسدت  وردت

بالكمك هذا لك يشء، كنت 



آ ظن آ ن دليك شيئًا همامً تتحدث 

 عنه".

 

ن عندي ما آ قوهل  قال هبدوء:" ا 

وهو آ كرث آ مهية مما تظنني بكثري،  

وهو ما آ غامر يف سبيهل ابلغايل و 

النفيس، لقد كنت مغامرًا عىل 

ادلوام، ولكن ليس كهذه املرة، و 



حجة ‘ املغامرات ليك تكون ان

حباجة ا ىل انسجام و ضبط 

للمشاعر ودراسة جيدة وحقائق 

اثبتة و مقدار كبري من احلدس 

وآ ولئك اذلين حييلوهنا ا ىل فن 

رفيع مثيل آ ان عىل الاطالع آ كرث 

من غريمه عىل نوايح الضعف 

البرشي اليت جتلب الفشل، وهذا 



ما جعلين آ عمل آ ن ابس تطاعيت ان 

ليك يف آ ول مرة تقابلت  آ ويح ا 

فهيا نظراتنا بأ ن ختريج خلفي  

للبحث عين وهو اذلي جيعلين 

الآن مطمئنًا ا ىل آ نك س توافقنين 

 عىل مطليب".

آه  فسأ لته بلهجة عدم تصديق:" آ

 آ حقًا؟"



نك ال حتبني الفوىض  قال:" نعم ا 

وال الشغب وال الغموض، يشهد 

بذكل التحليل اجلاد املفصل يف 

رسائكل ا ىل آ رابب معمل 

جبالء آ نك امرآ ة  النس يج مما يظهر 

قديرة منظمة تكره التشويش و 

تريد آ ن يكون ما ختيطه حس نُا 

 مكمتاًل".



ليه بطرف عينهيا ويه  فنظرت ا 

ماكننا آ ن  تسأ هل بربود:" هل اب 

 نتابع اخلياطة، ا ذن؟"

فالتعمت عيناه وهو يقول:" ولكن 

ذ حيث   مثة ماهو آ مه يف ذهين ا 

نين آ قوم  آ نين ممول مغامر، فا 

السوق املالية وعندما بغامرات يف 

متتنع البنوك و رؤوس املال 



املغامرة عن دمع آ ي متقدم 

مبرشوع طالبًا متويهل عند ذكل 

نين آ فوق آ ي  آ تقدم آ ان ذلكل، ا 

خشص آآخر يف تقيمي وضع ما، 

وذكل ابس تخدام مزجي من املعرفة 

و البحث واحلدس هذا ابال ضافة 

ا ىل آ نه ال مكتب دلي وال زمالء 



قيام مبا آ شاء وهذ فأ ان حر يف ال 

 جيعلين آ همت بك".

اكن هذا هو مرشوعه: جمرد 

 شؤون معلية! 

وشعرت ابلضيق تقريبا ويه تعمل 

منا اكن موهجا ا ىل  آ ن اهامتمه ا 

آ س باب جتارية اكرث منه ا ىل جاملها 

اذلي يدير الرؤوس و مرت عىل 



شفتهيا آ سف، من آ ين جاءها لك 

ذكل  الغرور؟ ورمقته بنظرة 

ل:" وآ نت طبعا ذكية ويه تقو 

تظن آ نين موضوع مغامرة جيدة 

 و.."

نين ال اعتربك  فقاطعها قائاًل:" ا 

مغامرة عىل الاطالق فا ن 

ابس تطاعتك آ ن حتصيل عىل آ ي 



مبلغ تريدين ليك تبديئ به العمل، 

ذكل آ ن دليك الآن صهرا غنيا،  

وشقيقتك ماراين س تزتوج قريبًا 

من فياكدو غابور اذلي هو آ حد 

رواب وآ ي مهنام آ غىن رجال آ و 

ماكنه آ ن ميوكل".  اب 



فقاطعته خبشونة قائةل:" رمبا 

ماكهنام ذكل ولكنين ال آ نوي  اب 

 طلب املساعدة مهنام".

وتنحنحت متضايقة ويه تتابع 

نين ال آ ريد آ ن يظن آ ي   قائةل:" ا 

خشص بأ نين اس تغل اموال ال رسة 

 يف تعبيد طريقي يف احلياة".



قال وقد بدا يف لهجته الرىض:"  

 ا حسن و ملاذا؟".هذ

فقطبت جبيهنا وآ جابت قائةل:" 

وماذا سأ حققه من وراء ذكل؟ 

ن البقية من آ رسيت مل ينالوا آ ي  ا 

عون من آ حد فقد متكنت اتنيا 

من آ ن تؤسس معاًل لنفسها 

رتقت ا ىل منصب مديرة  وماراين ا 



حترير مبقدرهتا اخلاصة حىت من 

 قبل آ ن تلتقي فياكدو".

نك لست يف آ سفل  فمتمت قائاًل:" ا 

 السمل متامًا".

 

فأ جابت دون تواضع زائف:" 

الك، فقد مقت بعمل جيد فعاًل 

ومبا انك س بق و اطلعت عىل  



تفاصيل وضعي اخلاص فالشك 

آ نك تعمل آ نين عضو مرموق يف 

دائرة املالبس الفولكورية يف 

رشكة اوبرا غلينديبورن ولكن كام 

ترى هننا اكن مقدار ال مهية لهذا، 

تصاممي رائعة من  فا ن اقتباس 

مجموعة من ال زايء ولو اكنت غري 

حمدودة ليس كام لو وضعت الثقة 



التامة يف الشخص و آ طلقت يده 

متامًا لتحرير طاقاته املبدعة ان  

 معك حق يف ما س بق و قلته".

وتأ لقت عيناها بعنف ويه تتابع 

ن عندي لك الطموح  قولها:" ا 

ال دارة رشكيت اخلاصة وابلتايل ال 

 يعود لقيب هو) طفةل( ال رسة".



نين ال آ رى آ ية  فقال برصانة:" ا 

طفةل، وآ ان آ درك متامًا ما اذلي 

تتحدثني عنه ذكل آ ن كون 

الشخص هو آ صغر آ فراد آ رسة 

كبرية هو مما يبعث عىل اال عاقة و 

ن الودل ال صغر  اال حباط ، ا 

حمكوم عليه بأ ن يكون ال خري يف 

 لك يشء".



لقد  وهتفت:" هذا حصيح ، 

 آ صبت كبد احلقيقة".

هاهو ذا عىل ال قل خشص متفهم  

متامًا ولو آ هنا تفضل لو اكن هذا 

الشخص آ ي انسان آآخر غري  

 الزلو العامل بلك الامور.



وسأ لته ببطء:" آ ظنك آ نت 

آ يضًا، الودل ال صغر يف آ رسة 

 واسعة".

فأ جاب وهو يبتسم ملا بدا عىل 

مالمحها من ارتباك:" الك ولكن 

يل فقط فكرة تعاطفي امسعي تقب

مع آ هدافك، وآ نين آ عمل آ نك 



تريدين النجاح جبهودك اخلاصة ،  

 هل دليك من يس ندك؟"

فهزت رآ سها بأ سف مث قالت:" 

الك مفازال وضعي مبكرًا ابلنس بة 

للبنوك الانلكزيية ليك يغامروا  

بمتوييل، عيّل آ ن حصل عىل 

بعض الوعود من رشاكت النس يج 

 اواًل".



حتقق كل ذكل  فقال بلطف:" لقد

الآن فأ ان سأ ساعدك يف حتقيق 

 طموحك هذا".

واكنت غريمتوقعة لهذا العرض  

ولكهنا مازالت خائفة ، فهزت 

رآ سها ممتنعة من السهل علهيا آ ن  

توافق عىل ذكل شاكرة مث تنتظر 

 آ ن يوافهيا ابملال.



نين  وقالت حبزم :" الك شكرًا ا 

آ فضل آ ن احبث عن ذكل يف 

ذا كنت  تظن كام ماكن آ خر و ا 

س بق وقلت آ نين ال آ عترب مغامرة 

مطلقًا، فهكذا س يعتربين 

 الآخرون، يف الهناية".



ذن مفن ال فضل آ ن  فقال:" ا 

آ خربك آ نك لن تصيل ا ىل آ ي 

 ماكن يف هنغاراي من دوين".

فرفعت رآ سها و سأ لته بذعر:" 

 هل هذا هتديد".

فأ جاب وقد بدت يف عينيه نظرة 

 عنف و عداء:" بل هو تعهد مين

 ذكل".



فرصخت وقد امحر وهجها 

نك وغد".  غضبًا:" ا 

فأ جاب وهو يتقدم حنوها ببطء:" 

نين لست كذكل مطلقًا، بعكس  ا 

 صهرك اسطفان".

فقدحت عيناها رشرًا، وقالت 

 اثئرة:" ابتعد عين آ و ارصخ".



وابتسم هبدوء وقال:" عند ذكل، 

س يحرض اسطفان راكضًا وكذكل 

آان هوزار مث  اتنيا ورمبا الكونتيسة آ

آ خربمه آ ان عن خشصييت ومن مث 

تتحطم حياهتم ال ميكنك آ ن  

 تتسبيب بذكل هلم".



رمقته من حتت آ هداهبا هبلع 

وقالت الهثة:" من آ نت؟ و كيف 

 ستتحطم حياهتم؟"

اجاهبا قائاًل ويف عينيه رسور  

حاقد:" ان امسي العائيل من  

 انحية وادليت هو) هوزار(".

 



وعادت تلهث قائةل:" هو...زار" 

ليه دون آ ن تفقه شئيًا،  ونظرت ا 

مث آ خذت حتاول مس متيتة ختليص 

نفسها ورفعت يدهيا بشلك  

هس تريي و متلكها اذلعر ويه 

تراه قد رآ ى تصمميها ذاك يف  

عينهيا فأ مسك مبعصمهيا بشدة 

لهيا  لتبدآ  معه رصاعًا ينهتىي بضمه ا 



بشدة وبعد آ ن تركها . قالت ويه 

تاكد تنشج ابكية:" دعين آ ذهب 

جترؤ عىل معامليت هبذا  كيف

 الشلك؟"

فأ جاب بنعومة تثري احلنق:" هذا 

ل نه من الواحض آ ن يل تأ ثريًا قواًي 

عليك جسداًي وعقليًا و ميكنك 



آ ن تقويم تقريبًا بلك يشء آ طلبه  

 منك والآن عندي فكرة".

قالت بعصبية:" انك لن تفعل ما 

ن  ماكنك ذكل. ا  قلت ليس اب 

قي ادعائك هو هراء! ا ن لك من ب

من ال رسة هام الكونتيسة و 

اسطفان، وهذا هو السبب يف 

 كونه غاليًا علهيا كثريًا".



فقاطعها ببطء:" ان السبب يف  

كونه غاليًا علهيا هو آ نه ابن 

ال  صديقها، ومنذ والدته مل تره ا 

 منذ س نوات قليةل".

وابن ال مل عىل مالحمه وهو يتابع 

مس تطردًا:" ففي لك مرة تنظر 

ه، تتذكر الرجل اذلي فهيا ا ىل وهج

آ حبته عندما اكنت يف الثالثني 



من معرها، لقد آ حبت بلك طاقة 

امرآ ة آ مضت نصف حياهتا دون 

آ ن تعرف معىن احلب احلقيقي، 

ذا اكن هذا القذر  فال جعب ا 

 الصغري غاليًا علهيا".

واتسعت عيناها دلى ملسها هذه 

الكراهية يف لهجته، اكن واحضًا 

كذب وال ميزح متامًا آ نه مل يكن ي



وال يبالغ يف الادعاء.. لقد اكن 

يكره الكونتيسة و اسطفان بلك 

ذرة من كيانه وهذا يعين.. 

ذا   ن علهيا ا  وشعرت ابذلعر ا 

شاءت آ ن تساعد اتنيا آ ن حتتفظ 

هبدوهئا و س يطرهتا عىل آ عصاهبا 

وقالت بصوت آ حب:" ان هذا 

طبيعي حسب قوكل فقد اكن 



زواج الكونتيسة واذلي دام 

 وات غري سعيد".س ن

فأ جاب:" ابلضبط لقد اكنت 

 مزتوجة".

قالت هبدوء حماوةل آ ن تدافع عن 

نين آ عمل وآ ان  الكونتيسة الغائبة:"ا 

آ وافق عىل آ ن ذكل خطأ  ولكن  



ذا آ خرج  ماكنك آ ن تفعل ا  ماذا اب 

 حب مدمر عن رشدك..؟".

ن ال مر ليس   فقاطعها مزجرًا:" ا 

 سهاًل كام تقول".

ولكهنا وجدت نفسها تدافع عن 

يشء ال تعتقد بصحته يه خشصيًا 

،ولكهنا مل تشأ  آ ن تكون جبانب 

الزلو و عقيدته العنيفة غري 



العادية يف اال خالص فعادت 

تقول:" يف حاةل الكونتيسة هذه 

فقد كرهت زوهجا و احتقرته ل نه 

 اكن روس يًا.."

فعاد يزجمر و صوته هيزت من  

اكن هذا الغضب:" لقد تزوجته و 

قرارها يه اليت خرجت متعمدة  

وعن سابق عمل وارصار ليك تقابهل 



ذا آ نت مقت خبيار   وتفوز به وا 

عن وعي و تصممي فعليك آ ن  

تدفعي مثن ذكل اخليار لقد 

اختارت آ ن تس تغل نيكوالي 

رومانوف للفوائد اليت ميكن لعضو 

يف ادلائرة الس ياس ية آ ن يوفرها 

 لها".



قدم فقالت:" ولكنه اكن قد ت

بطلب امتالك مزنلها و آ راضهيا 

 همددًا بتحطمي لك يشء حتبه".

 فأ جاب:" اكن ذكل آ ثناء احلرب".

 

فقالت ابنفعال:" بل الغزو ومل 

يكن آ مام الكونتيسة خيار آآخر 

هل اكن علهيا آ ن ترى خراب 



ال مكنة و دمار البيوت؟ وآ ن  

يصبح الفالحون اذلين خدموا 

آ رسهتا مئات الس نني الجئني 

ا اسوآ ؟ لقد اكن عرشات من ورمب

الناس يعمتدون علهيا اكن يف 

نقاذ القرية لكام اكن ذكل  ماكهنا ا  ا 

طريق احلياة ولو آ هنا فضلت 



مشاعرها اخلاصة عىل لك هذا 

 لاكنت آ قل من امرآ ة.."

عند ذكل مجد يف ماكنه ومل يكن 

سوى صوت تنفسهام وعاد القناع 

اذلي اكن قد س بق و انزلق عن  

 مالحمه جبموده.وهجه، يكسو 

نك رائعة امجلال  قال لها مفكرًا:" ا 

 هكذا".



وآ مكهنا بشلك ما، آ ن تس يطر 

عىل انفعاالهتا فال ترضبه و 

رصخت به:" هذا غري حصيح ال 

تغري املوضوع ما اذلي يدور يف 

ذهنك".وبدا علهيا غضب عنيد 

ويه تتابع قائةل:" ومايه ابلضبط 

العالقة اليت تدعهيا مع 

 اسطفان؟"



س بعمق وهو يقول ببطء تنف

وصوته يفيض ابملشاعر:" انك 

آ ول خشص يسمع هذا و آ رجو آ ن 

 تعي هذا الرشف". 

وابتسم ساخرًا، ولكن املرارة 

اكنت تطل من عينيه. وانمكشت  

ماكهنا يف انتظار العاصفة، واتبع 

نين آ خ غري شقيق  يقول:" ا 



السطفان، وابن نيكوالي 

رومانوف و الكونتيسة، والوريث 

عي ل مالك هوزار و ثروته الرش 

 بأ مجعها".

قالت ويه ترجتف:" الميكن آ ن 

هنا ..ليس دلهيا  هنا..ا  تكون آ نت ..ا 

 ودل آآخر".

 فقال:" من قال ذكل؟"



فأ جابت ويه ترفع خصالت 

شعرها عن وهجها بضيق:" يه 

 اليت قالت هذا". 

وغاص قلهبا بني ضلوعها ويه تره 

جيفل قليال دًلى سامعه الكهماو 

تقول متحدية:" لقد قالت ،اتبعت 

الكونتيسة آ نه مل يدل طفل يف هذا 

 البيت". 



هنا  وتوتر مفه املعرب ومتمت يقول:" ا 

ستنكر ذكل طبعا فقد حاولت 

آ ن تنبذين من حياهتا منذ والديت 

ولكن اسطفان هو ليس رشعي  

نك  بيامن آ ان الرشعي البد ا 

نه آ كرب مين بعرش  الحظت ا 

 س نوات ابلضبط".



ال ميكن آ ن تكون   فقالت بعناد:"

 من آ ل هوزار".

فقال ببطء:" ولكنين كذكل رمغ 

نه ارث   آ نين آ متين لو مل اكن ا 

نين معروف يف  ايليتين مل آ رثه، ا 

الزار ويف  العامل لكه ابمس الزلو

مدينيت يف روس يا معروف ابمس 

روما نوف وهنا مدينيت يف 



روس يا معروف ابمس روما نوف 

، وهنا آ ان من آ ل هوزار سواء 

شئت ذكل آ م آ بيت و السلطة  

هنا، يل ايسوزان، انك واقفة 

عىل آ ريض وكنت ترقصني يف 

قرصي وتنامني يف رسير هو 

مليك ويف الواقع ابس تطاعيت آ ن 

ًا هكذا مرة واحدة يف آ طردمك مجيع



خالل ساعات لتعديمك عىل 

 آ ماليك هبذا الشلك".

فشهقت ويه تقول:" ال ميكنك 

 آ ن تفعل ذكل".

ومتلكها الرعب ويه تتصور كيف 

ستتحطم سعادة آ خهتا اتنيا كام 

تصورت ال مل املربح يف وجه 

 اسطفان زوهجا..



ذا آ ردت برهااًن غري قابل  وقال:" ا 

لقاء نظر  ة عىل للجدل ميكنك ا 

وثيقة ميالدي مادمت تس تطيعني 

قراءة اللغة الروس ية فقد احرضهتا 

معي خصوصًا ل جكل لعلمي بأ نك 

 س تكونني هنا".

ودار رآ سها ويه تفكر يف آ نه اكن 

خطط للك هذا، لقد س بق و 



درس بعناية لك يشء قاهل و قام 

به وذكل قبل آ ن يضع قدمه عىل 

آ رض اسطفان آ و آ رض الزلو 

 الوثيقة آ ريد ومهست:" آ ين يه

 آ ن آ رها".

 

لهيا بسخرية من عينيه   ونظر ا 

القاس يتني وهو خيرج من جيب 



صدرته حمفظة صغرية فتحها مث 

 آ خرج مهنا الوثيقة ليناولها اايه. 

لهيا عدة مرات قبل  ونظرت يه ا 

هنا  آ ن تقول ويه ترجف:" ا 

 زائفة".

فأ جاب هبدوء وثقة:" ميكننا 

ذا آ نت شئت وطبعاً   التثبت مهنا ا 

 ميكنك متيزي آ ختام ال رسة هذه".



وآ صاهبا اذلعر ويه تراها يف يده 

نسخًا طبق ال صل من تكل 

املوجودة عىل لوحات آ ل هوزار 

وقالت تهتمه ويه تتذكر كيف آ نه 

البد اكن يبتسم بينه و بني نفسه 

آ ثناء احلديث عهنا عاملًا آ هنا يف 

 جيبه طوال الوقت .



ابلغضب:" قالت و عيناها تلمعان 

هنا ختص.."  ا 

فقاطعها ابختصار :" ختصين آ ان 

لقد وضعها آ يب يف حوزيت عند 

عودتنا ا ىل روس توف ويه مليك 

 عىل لك حال آ ليس كذكل؟".

واش تد حشوب سوزان بعدما مل 

يبق دلهيا شك يف ذكل فهو 



يعرف الكثري وتذكرت حديهثا مع 

الكونتيسة، وذكر روس توف 

وذعر املرآ ة دون سبب حني  

رت لها عام اكنت مسعته عن ذك

 والدة طفل يف هذا القرص.

ومهست بضعف:" وملاذا آ خذك 

وادلك بعيدًا لو كنت آ نت 

 الوارث؟".



وابن العداء يف عينيه وهو 

جييب:" للحفاظ عيّل وذكل بعد 

آ ن آ قسمت الكونتيسة آ ال يرث 

 ال رض رويس".

وابتدآ  صوته ابالرتعاش وهو يتابع 

مية  قائاًل:" ايلها من آ م عد

 الاحساس".



ن  فرصخت به سوزان:" الك ا 

ال بناء ال ميكن آ ن يكرهوا  

 آ هماهتم".

وارتفعت يدها ا ىل مفها و اكنت 

آ صابعها ترجتف آ ي شعور اكن قد 

متلكه وهو حيّّي آ مه ك ي خشص  

غريب؟ ومهست بذعر ويه 



تفكر يف ماحدث:" ليس مثة آ م  

 تكره ودلها".

فمتمت جميبًا:" ولكهنا يه كذكل لقد 

 نت من ال عداء".ك 

قال:" الك لقد كنت طفاًل طفلها 

 يه".

وتوتر مف الزلو امجليل مكرشًا وهو 

يزجمر قائاًل:" طفاًل عاجزًاو برئيًا 



ولكنه نصف رويس لقد كنت يف 

نك ال  نظرها آ مثل ال عداء ا 

تعرفني كيف اكنت املشاعر حنو 

هذه ال ش ياء يف ذكل احلني فقد 

 اكنت الكراهية تعم البالد. 

ودلت آ ان بعد الانتفاضة و 

الهنغارية بوقت قصري وما تال 

ذكل يف اختاق ادلابابت 



الروس ية حلدود البالد لزترع  

اخلوف يف لك ماكن فتصبح  

ذلكل هنغاراي موطن عدم  

الاس تقرار وقد اختفى الرجال  

دون عودة مفن هيمت يف ذكل  

 احلني لطفل رويس؟".

فقالت:" سوزان بلهجة ابكية:" 

ن الكونتيسة ليست  الك ايزلو . .ا 



من هذا النوع اهنا تعشق 

 ال طفال".

منا ليس  فأ جاب خبشونة:" ا 

ابلنس بة ا يل آ ان اذلي سلبت مهنا 

ما اكنت تمتناه وهو وراث 

هنغاري نقي العنرص لقد آ خربين 

آ يب آ هنا اكنت تتوقع انهتاء احلرب 

بعد س نوات قالئل مما سيسمح 



لها، يف الهناية من آ ن تزتوج 

اره حسب ذوقها ولكن  رجاًل ختت

الرعب متلكها ويه ترى نفسها قد 

آ صبحت حاماًل وزاد رعهبا ويه 

ترى هنغاراي مازالت حتت التري  

الرويس و آ درك آ يب نوع شعورها 

ذاك وملا اكن دامئ الغياب ومل  

 تكن الكونتيسة لتؤمتن عيّل.." 



ورصخت سوزان تقاطعه ابنفعال 

شديد:" ولكهنا اكنت آ مك فهىي 

 يك بغريزة ال م".اكنت س تحم 

 

فقاطعها حبدة:" لقد اكنت تكرهين 

ك نين عدوها ولو اكنت وجدت 

 نصف فرصة لقتلتين".



فردت عليه بتعاسة وعناد:" 

 الآ صدق هذا".

وآ مسكت نفسها عن ال عتاف  

الهائل بأ ن ما يقوهل قد يكون 

حصيحًا، لقد اكن يسمم تفكريها 

مرآ ة  ذكل آ ن الكونتيسة اكنت ا 

هنا اكنت س تحب عاطفية والبد آ  

طفلها همام اكن آ بوه ورفعت يدها 



تضغط جبيهنا بقلق وصدر عهنا 

آ نني معيق لن يكون مثة هبجة يف 

ال رسة عندما يواهجهم الزلو 

ابحلقيقة، لقد اختار آ سعد يوم 

..ورفعت رآ سها حبدة ويه 

تقول:" ملاذا جئت ا ىل هنا 

 الآن؟" 



فأ جاب:" بسبب التضييق عىل  

السوفيايت  احلرايت يف العامل 

وكذكل عدم مبااليت ابحلضور 

ذ مل آ جد آ مهية لبعض  قبل الآن ا 

النفاايت الهنغارية مثل كتل من 

ال جحار و قرية آ هلها قد يرسمه 

 آ ن خينقوين يف فرايش".

ن آ مك.."  فابتدآ ت تقول:" ا 



فقاطعها جمهم الوجه:" لقد تعلمت 

آ ن آ كره و احتقر لك من هو 

 هنغاري خاصة يه".

زان بأ ىس ويه فتأ وهت سو 

 تقول:" ايلها من قسوة".

قال:" احلياة قاس ية خصوصًا 

عندما ميوت آ يب يف خدمة بالده 

ليذهب بذهابه لك ما لنا من 



نفوذ ، اكلتصارحي ابلسفر و 

عالوات املعيشة ال ضافية وما 

 آ ش به".

وقطبت سوزان حاجبهيا شاعرة 

ابلعطف لقد بدا لها آ ن من  

آ مه، الفظاعة آ ن يريب عىل كراهية 

و تأ ملته خلسة ، اكن العذاب  

ذ اكن مسوقا طيةل  يرهق وهجه ا 



حياته برغبته يف الانتقام ليجد 

 آ رسهتا يف طريقه.
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اهنا وحدها يه سوزان تس تطيع 

حتويهل عن ذكل واكن العبء  

ثقياًل لقد اكن علهيا بأ ي شلك 

اقناع الزلو آ ن التوفيق بيهنم مجيعا 

هو يشء يس تحق التفكري و 

الاعتبار.وان ماكس به س تكون 

ذا هو آ بدي حنو آ مه احلب  آ كرث ا 

وارتبط ابل رسة،ولكن.. وقطبت  



ن هذا يعين استيالءه  جبيهنا ا 

ل مالك لتخرج من بني عىل ا

يدي اسطفان واكن قلهبا يمتىن آ ن 

تعيش آ خهتا و صهرها يف هذا  

املاكن و يربوا آ والدمه ، فهذا 

الغريب ال ماكن هل هنا ال ماكن 

 ا طالقًا.



وتعارض قلهبا مع عقلها برهة  

وحاولت اب س امتتة آ ن تعيد 

التوفيق بيهنام ، ولكن لك ما  

عهل آ مكهنا القيام به الآن هو آ ن جت

يتلكم، فهىي مازالت غري متأ كدة  

هنا حباجة ا ىل  مما جيول يف ذهنه ا 

آ ن تتأ كد من هدفه قبل آ ن تبدآ  

 العمل.



وسأ لته بالقة:" مىت تويف وادلك؟ 

 وهل تركك وحدك؟".

فأ جاب:" الك اكن جداي ما  

 يزالان عىل قيد احلياة".

وآ دار وهجه حنو طائر يزعق وقد 

بدا يف عينيه الالمعتني فراغ 

ئل فقد اكن آ مله معيقًا، اتبع ها

بلطف:" لقد كرهت يف س نوات 



املراهقة النظام السوفيايت، فهربت 

ا ىل آ مرياك ومل آآت ا ىل هنا ل نين مل 

آ شأ  ذكل لقد كنت مشغواًل ببناء 

مس تقبيل كنت آ ريد آ ن آ ثبت  

 لنفيس آ نين ذو قمية و شأ ن".

وعضت شفهتا ، اكن ذكل نتيجة 

لها هذا شعوره بنبذ  آ مه هل، وبدا 



حمزاًن وسأ لته :" آ ميكنين آ ن آ رى 

 ال ختام؟"

هنا  فأ جاهبا بلهجة مقتضبة:" ا 

حقيقية، انظري ا ىل النرس ذي  

ىل الزهور و حزمة  الرآ سني وا 

 س نابل القمح".

وقالت ببطء:" اهنا تنمتي ا ىل هذا 

 املاكن".



 فأ جاب بربود:" مثيل آ ان".

فقالت جبد وقد ابن القلق عىل  

ت كذكل فقد وهجها:" ولكنك لس

صنعت حياتك يف ماكن آآخر و 

جنحت يف ذكل كام يبدو من 

 مظهرك و مالبسك..".

فأ جاب:" همام اكنت درجة جنايح 

ذا اكن  فهذا ال يعين يل شيئًا ا 



قسم من حيايت قد آ زيل وحمى، 

رمبا اكن عليك آ ن تسايل 

الكونتيسة عن الطفل اذلي ودل 

يف القرص منذ س بع و ثالثني 

 س نة..".

سوزان:" رمبا لن فرصخت 

 يتحمل قلهبا الصدمة".



فأ جاب حبقد:" معك حق فقد 

اكنوا آ خربوها بأ نين توفيت ، لقد 

آ راد آ يب حامييت من آ يم اليت اكن 

ىّل بصفهتا  ابماكهنا الوصول ا 

 زوجته".

وابن العنف يف صوته وهو يتابع 

قوهل:" لقد كرهت رؤييت منذ  

والديت واكنت يف غاية الرسور 



بهنا احلبيب  ملنح اللقب ال

اسطفان، ولكن هناك البعض يف  

القرية البد ان يتذكروا وجود 

طفل يف القرص اكن يرصخ ليل 

هنار ل نه مل يكن مسموحًا ل حد 

 بأ ن حيمهل آ و حيبه".



قالت بصوت ضعيف:" مل تكد 

آ خيت ترى السعادة حىت الح 

 الهتديد بتحطميها".

ن هذا يتوقف  فأ جاب:" رمبا ا 

ن من  عليك ومن السخرية ا

ميسك مبس تقبل ال رسة بيده يه 

 آ نت آ صغر آ فراد عائلتك".



ذهنا بلهجة ابلغة   ومهس يف ا 

ذا شئت  الرقة:" ابس تطاعتك ا 

آ ن متنعي هذا النبأ  من آ ن يصبح  

 معلومات مشاعة".

نظرت يف عينيه حبدة ويه تشهق 

 قائةل:" ماذا؟".

فأ جاب:" آ ن تكوين متعاونة 

 معي".



 فرصخت برعب:" الك".

 

وقال ساخرًا:" هذا واحض ولكن 

يف مثل هذه ال ماكن احملصورة ال 

ميكنين تقدمي برهان عىل ذكل  

وجيب آ ن آ عتف بأ ن جيعل ما 

آ فكر يف القيام به آ كرث يرسًا و 

 آ كرث متعة".



قالت بعنف:" انك ..انك 

تترصف اكحليوان لقد ورثت 

قسوتك عن آ بيك و جنوده 

 الغزاة".

من فتاة فرد علهيا قائاًل:" ايكل 

 رائعة امجلال عندما تغضبني".

جفمدت ماكهنا وقد شعرت بأ هنا 

وقعت يف خف نظراته الظافرة عدمية 



الشفقة، ومتكنت آ خريًا من  

المتلص منه لقد هربت من  

آ حاسيسها املذهةل..من  

احلقيقة..آ ن تكون قد وقعت يف 

حبه..ولكنه آ مسك هبا وشدها 

ليه بقسوة و  اىل صدره ومضها ا 

 متكل...

آه..ال".و   تأ وهت:" آ



ال  وبعد ا جناذهبا و جتاوهبا معه ا 

تذكرت ما جاء هل ، واس تطاعت 

الافالت منه  فتعرثت خطواهتا 

بعد آ ن آ مسك بذيل ثوهبا لتسمع 

صوت متزق احلرير الرقيق مما 

آ رمغها عىل الوقوف، وآ دارها الزلو 

حنوه عابسًا وهو يقول:" ال 

 تتحريك فأ ان مل آ فرغ منك بعد".



الثورة العمياء ترصخ  وجعلهتا

بوحش ية:" ال ميكنك مع معامليت 

 هبذه الوحش ية".

فأ جاب وقد الهتبت عيناه:" انك 

تظهرين جشاعة تدعو ا ىل الاجعاب 

ابلنس بة ا ىل امرآ ة تواجه 

الاعتداء، وعىل ال خص لساهنا 



السليط، ومثة رغبة تراودين يف 

 معاقبتك".

فردت عليه حبدة:" وذكل 

 .ابذاليل؟ دعين آ ذهب"

فمتمت:" مل حين ذكل بعد وآ نصحك 

بأ ال حتاويل آ ن ختتربي طباعي  

فليس مثة ما مينعين من آ ن  

آ س تعمل لك وس يةل آ س تطيعها يف 



سبيل حتقيق ما آ ريد وآ ان آ ريد 

منك آ ال تتحديث مرة آ خرى بسوء 

ال فا ين  عن آ يب ..آ بدًا آ بدًا، وا 

آ قسم آ ن آ ردك آ رضًا وآ جعكل 

تعرفني ماهو معىن الاذالل 

لنس بة ا ىل امرآ ة مثكل و تذكري اب

انين ال اريد آ ن يلطخ ذكراه آ ي 

 اكن ..آ ي اكن ! هل تسمعني؟".



وآ مغضت عينهيا برعب ابلغ مل  

يكن هناك شك يف آ نه ابن 

هانهتا  نيكوالي لقد آ طلقت ا 

 العنان دلفاعه هذا.

نين  وقالت وقد اغرب وهجها:" ا 

آآسفة وآ ان جخةل من نفيس ال هانيت 

من ش ميي، وادلك فهذا ليس 

 ولكنين كنت.." 



قاطعها قائاًل:" هل كنت 

 خائفة؟"

فقالت بشدة:" كنت غاضبة لقد  

آ صبحنا متعادلني الآن فأ ان كنت 

غري همذبة وآ نت قد انتقمت، ولن 

يتكرر ذكل مرة آ خرى فعندان 

آ ش ياء علينا آ ن نناقشها، آ مه من 



هذا بكثري" واهزت صوهتا لبشاعة 

 الوضع.

ضوع فقال بلطف:" آ تعنني مو 

 مريايث".

ليه   فأ جابت:" نعم". ورفعت ا 

عينهيا الكبريتني تنظران يف عينيه  

برضاعة مث اس تطردت قائةل:" 

 آ حب آ ن آ طلب منك معروفًا".



 فأ جاب:" آ عمل ذكل".

 فابتلعت غيظها فقد اكن الزلو

يعمل مباذا تفكر قبل آ ن تنطق هبا 

نين آ عمل انك  واتبعت تقول:" ا 

تريدين آ ن آ تعاون معك، وقد 

آ وحضت كل جبالء آ نين ال آ ريد 

 ذكل،و لكنين آ ريد آ سأ كل.."



ليه بعينني مبللتني ابدلمع  ونظرت ا 

ويه تفكر يف ما قد جيرى عىل 

آ خهتا اتنيا من شقاء، ومالبثت ان 

 انفجرت ابكية ويه تقول:"

ذا اكن عندك ذرة من  آ رجوك ا 

الشفقة فامنح اتنيا و اسطفان 

هذا اليوم فقط.. هذا اليوم 

 السعيد ليك يتذكراه عىل دوام".



 

نين رجل آ عامل  فأ جاهبا ساخرًا:" ا 

 وليس عندي ماكن للشفقة".

وبدت السخرية عىل مالحمه دلى 

باكهئا وهو يتابع:" ومع هذا فأ ان 

 مس تعد لعقد صفقة".

آ نه يالعهبا كسمكة يف   اكن واحضاً 

 املاء.



نين  آ جابت بصوت آ جش:" ا 

 آ فضل آ ن آ عقد صفقة مع شقي ".

فأ جاب ببطء مهتكامً:" آ ظنك 

س تجدينين هامش يًا آ قل سوءًا 

من الشقي فأ ان عىل ال قل آ منحك 

 الاختيار".

نين آ رفض  فقالت خبشونة:" ا 

 القيام بأ ية تدابري معك".



فسأ لها بلهجة ساخرًا:" آ الحتبني 

 ن تتعاوين معي؟".آ  

نك عاطل من  قالت ابنفعال:" ا 

ذا كنت تريدين   لك خلق متامًا فا 

آ ن آ كون حتت آ مرك وذكل ليك 

تؤجل طرد اتنيا من القرص عدة 

 آ ايم".



فقاطعها ممتامتً:" وهل توافقني عىل 

 هذا؟".

فشعرت ابلغثيان و فكرت يف 

آ خهتا.. ساحميين اي اتنيا، اكنت 

البد ستتفهم و واثقة من آ ن آ خهتا 

تعذرها و آ جابهتا بصوت خشن:" 

 الك".



ذن آ ن نصل  قال:" فهمت علينا ا 

ا ىل تسوية بني احتياجايت و 

احتياجاتك بيشء ما، دعيين 

آ خربك مااذلي آ ريده حقًا آ و عىل 

 ال قل القسم ال ول".

 فأ جابت:" لكها آ خربين عهنا لكها".

ن الصرب هو يشء  فقال ببطء:" ا 

ايه ال اي م ولن يرضك  علمتين ا 



ذا آ نت تعلمته كذكل ترين  بيشء ا 

ايسوزان انين آ ضع عىل املائدة 

بعض آ ورايق فقط، يف آ ي وقت 

اكن آ ما البقية فأ مضها ا ىل صدري 

ال آ عرضها فاقبيل بذكل الآن ، 

ويف املقابل سأ قبل ابلتخيل عن 

ال مالك، وعن اللقب وكذكل 

 سأ قوم بمتويكل".



وشهقت قائةل:" ماذا تقول؟ 

 ؟"ملاذا

فأ جاب:" ل نه البد آ ن يكون كل 

ال فانك لن  مصلحة يف ال مر و ا 

نين  تتعاوين معي، آ ليس كذكل؟ ا 

سأ همد كل الطريق ابلنس بة ا ىل 

اتصاالتك مع رشاكت النس يج  



نين عىل اس تعداد ل ن آ كون  ا 

 معك يف لك خطوة يف طريقك".

رفعت سوزان يدها متسح جبيهنا 

مث حدقت فيه ابرتباك ويه تطلق 

جافة قصرية تدل عىل عدم  حضكة

التصديق " قائةل:" لكن هذا  

جنون انك هبذا تصنع معي 

 معروفًا".



ن هذا يرضينا حنن  فقال جبفاء:" ا 

ذن آ ليس كذكل؟ وآ نت  االثنني ا 

طبعًا تتساءلني عن السبب اذلي  

يدعوين لهذا العمل ومايه 

مصلحيت يف ذكل ، وهذا آ مر 

نين آ ريدك آ ن تكوين  بس يط ا 

ة اسطفان و شوكة يف خارص 

 فياكدو".



و ابتسم حبرارة وهو يس تطرد:" 

 و ابلتايل تغيظني الكونتيسة".

 و سأ لته حبدة:" ول ي سبب؟"

فأ جاب ابختصار:" ذكل آ ننا منذ 

س نوات نتنافس يف ميدان العمل  

 فمثة معامةل عيّل آ ن آ قوم هبا".

فقالت تسأ هل:" معامةل؟" وآ خذت 

حتدق فيه البد آ ن ال مر هو من  



رثه ال مهي ة ليك جيعهل يتخىل عن ا 

يف سبيهل، ولكن شيئا من احلذر 

يف آ عامقها آ رسل يف نفسها 

 اخلوف.

نه آ مر غاية يف ال مهية  وقال:" ا 

ابلنس بة ا يل ويس تحق لك 

 تضحية".



وفكرت سوزان بأ ن علهيا آ ن  

حتمل الزلو عىل كشف رسه 

ذا كنت من  وقالت ابرتياب:" ا 

املنافسني يف ال عامل ملاذا مل 

 فك آ حد؟"يعر 

 

نين ال آ ظهر  فأ جاب دون تردد:" ا 

نفيس كثريًا يف اجملمتعات فقد آ كون 



منا  معروفًا جيدًا يف عامل ال عامل، ا 

ذ ال يعرفين خشصيًا  ابال مس فقط ا 

سوى قليل من الناس فأ ان آ جتنب 

ادلعاية ويف اجملمتعات آ نيب عين 

آ كرب املديرين عندي، و عدا عن 

، فأ نه آ هنم يرحبون ببقايئ جمهوالً 

ميكنين آ ن آ جول حبرية يف  

ال سواق املالية و كذكل يف 



رشاكت املنافسني ملراقبة 

 معلياهتم". 

وملعت العينان السودوان لتفيضا 

مرة آ خرى ابلغضب الرباكين وهو 

ن فياكدو خاصة سيمتلكه  يتابع:" ا 

الرعب عندما يعمل آ ان وآ نت كنا 

رشاكء فهذا سيساعدين يف 



مما اكتشاف خطته الخضاعي 

 سيرسين حقًا".

نين ال آ حب فيك هذه  وقالت:" ا 

نين آ رى آ ن  الروح  الفاكهية و ا 

 ذكل يرض ابسطفان و.."

فقاطعها الزلو ساخرًا:" ال فضل 

لصهرك آ ن يشعر بأ نك خنته من 

آ خيرس آ مالكه ولقبه، فكري اي 



سوزان ابلتعاسة اليت ستشعر هبا 

ذا يه اكتشفت آ ن  الكونتيسة ا 

ت كام س بق و آ ول ودل لها مل مي 

ظنت ولكنه يّح يرزق و قد عاد 

ابلثأ ر يف قلبه و املستندات 

الثبوتية يف يده للمطالبة بأ مالك  

 هوزار".



وفكرت يف هذا س يحطم 

الكونتيسة ويه ترى آ مالكها 

تذهب ا ىل ابن الرجل اذلي  

كرهته و احتقرته، بيامن ودلها 

احلبيب اسطفان اذلي اكن بعيدًا 

ال منذ عهنا طيةل حياته ومل ي عد ا 

عهد قريب لن يرث شيئًا، اكن  

 لكه مفزعًا.



و قالت هل بربود:" اي كل من 

 متوحش".

فقال بلهجة معنفة:" البد ان 

 خشصًا ما تسبب يف هذا".

وتهندت بيأ س ويه تسأ هل:" مىت 

اكنت آآخر مرة رآ تك فهيا 

 الكونتيسة قبل اليوم؟"



فأ جاب:" كنت ال آ اكد آ بلغ العام  

كت هذا  من معري عندما تر 

املاكن ولكنين فهمت آ هنا مل تنظر 

يّل وال محلتين بني ذراعهيا ومل  ا 

تسأ ل عن حصيت وذكل منذ 

 والديت ا ىل آ ن تركت القرص".



وشعرت بأ ىس عام يعين آ ال يرى 

انسان آ مه آ بدًا، مث يعمل يف نفس 

 الوقت بكراهيهتا و ازدراهئا ل بيه.

وقالت وقد ابن احلزن عىل  

هنا مل  تتعرف عليك مالحمها:" ا 

 قط".



فقال جبمود:" ومل آ ر عطف، لقد 

نبذتين وعيّل آ ن اعتاد  عىل 

 ذكل".

 فقالت:" ولكنك مل تفعل ذكل".

وابن ال ىس عىل وهجه وهو 

 يقول:" ال آ ريد شفقتك هذه".

وقالت بصوت حزين:" البد آ ن 

 طفولتك اكنت قاس ية!"



فأ جاب حبدة:" عىل العكس فقد  

احلنان و نلت قدرًا كبريًا من 

 العناية من جدي".

وجازفت ابلقول:" ولكن ..البد آ ن 

 دخوكل هذا املزنل مؤمل كل".

 فأ جاب:" هذا مضحك".

وارجتفت برمغ عهنا ويه تتأ مل 

وهجه اخلايل من التعبري مل يكن  



ذنبه بأ ي شلك فهو هل احلق 

الرشعي ابل مالك وقد جعلها هذا 

 الشعور يف وضع ابلغ الصعوبة.

ن هذا القرص وهذه  وقالت بأ مل:" ا 

ن علينا آ ن جند  ال رايض لكها كل ا 

طريقة خنرب هبا الكونتيسة جيب 

 آ ن يكون هذا ملكك".

 



وارتفعت عينا الزلو بدهشة وهو 

يقول :" آ تراك رفضت ما عرضته 

 عليك؟"

نين آ حاول آ ن  فقالت بتعاسة:" ا 

آ فعل ما آ ظنه صوااًب حماوةل آ ن 

احية  آ نظر ا ىل ال مر من الن

املنطقية و القانونية جيب آ ن  

تكون آ نت الكونت مفن آ ين يل  



آ ان آ و ل ي آ حد آآخر احلق يف آ ن  

 يقف يف طريقك؟"

فقال متعجبًا:" ها يه امرآ ة ذات 

مبادئ ليس هذا ما كنت 

 آ نتظر".

وانتابته احلرية و الارتباك حلظة و 

ك هنا قلبت خطته رآ سًا عىل 

عقب، مث ما لبث مفه آ ن التوي 



اء مث قال:" رمبا من ال فضل جبف

ذا   آ ن آ خربك ما اذلي سأ فعهل ا 

اس تلمت ال مالك فقد جيعكل 

هذا تغريين من مبادئك النبيةل  

آ واًل سأ طرد الكونتيسة بعد آ ن 

آ طرد آ ختك و زوهجا مث آ طرد 

لك انسان مبا فهيم آ خاك جون و 

عروسه..مث آ وظف عندي 



روس يني خلدميت و سأ رفض آ ن 

ني ابلعمل آ مسح ل ي من الفالح

يف ال رض، وهكذا تبور آ رايض 

 القريةو.."

شهقت وقالت:" ولكن هذا فظيع 

ما اذلي جيعكل هتدم لك ما 

 حتصل عليه؟"



فأ جاب هبدوؤ:" ل نين ال آ ريده 

نين لست حباجة ا ىل آ ي منه و  ا 

نين  سيرسين آ ن آ عمل آ نه هتدم ا 

سأ جعل املزنل يتداعي واحلديقة 

نه انتقام اتم،  خترب آ يضًا ا 

ندثر آ رسة هوزار النبيةل و  ست 

 ك هنا مل تكن نعم.. هذا ما آ ريد".

 فقالت:" آ هيا املتوحش اجملرم"



فقال موافقًا عىل الكهما:" وعدمي 

الشفقة ولكنين آ ريدك آ ن تعلمي  

آ ن ما آ ساوم عليه هو آ كرث ال مور 

ذا آ ان مل آ مق  خطورة يف حيايت ، فا 

ذا مل تتفقي آ نت معي عىل  بذكل، ا 

ذن هذه اخلطة ف  سأ تدحرج آ ان ا 

ا ىل احلضيض جارًا معي لك  

آ عدايئ، والآن املعذرة ل نين 



سأ ذهب توًا ا ىل اسطفان 

 ل كشف هل عن خشصييت".

وحترك عابسًا ابجتاه القرص 

لئ ال نوار.  املتل 

ورصخت ويه تتحن من 

 الصدمة:" الك، انتظر".

فوقف و لكنه مل يرجع و حدقت 

حلظة مث تهندت خبضوع وتقدمت 



ليه  ، اكنت تشعر بأ نه ميكر هبا و ا 

آ زجعها آ ن تفلت من بني يدهيا 

الس يطرة عىل حياهتا اخلاصة،اكن 

هل احلق الرشعي يف ال مالك 

وعلهيا آ ن تتقبل ال مر ، ولكن  

هذا اكن يتضمن حقًا آ خالقيًا 

كذكل هو سعادة آ رسهتا، آ ي من 

 هذين هل حق ال س بقية؟



ليه   وابتدآ ت تفول:" ال تتحدث ا 

ذا س يحدث هل صدمة الآن ، فه

كام تعمل آ عطين فرصة يومني 

 للتفكري".

فنظر يف ساعته مقطب وهو 

يقول:" الك آ ريد قرارك الآن ، 

ذكل آ ن اسطفان س يقوم برحةل 

شهر العسل حااًل، وقبل ذكل 



ليه هدية زفاف لن  آ ريد آ ن آ قدم ا 

ما آ ن نواهجه خبرب  ينساها آ بدًا، فا 

اتفاقك مع الرجل اذلي يظن آ نه 

و كذاب واذلي هو آ ان ،  حمتال

ما آ ن آ خربه آ نه ليس الوارث   وا 

ن الوقت مير   لهذه ال مالك ، ا 

برسعة ايسوزان وعليك آ ن  

 تقرري".



فشحب وهجها وقالت:" يف آ ي 

من احلالتني فا نك س تفسد يوم 

 عرسه.."

 

فأ مسك بذراعها خبشونة قائاًل 

ابزدراء:" طبعًا آ يهتا امحلقاء، 

لصمت  آ تظنني آ نين آ نوي الزتام ا

 ابلنس بة ا ىل تعاوننا؟"



وابتسم ساخرًا وهو يس تطرد 

قائاًل:" لكمة التعاون هذه يه 

ذ آ ن من عادة هذه ال رسة  جيدة ا 

التعاون مع العدو عندما تصادفها 

 مشلكة كذكل، آ ليس كذكل؟"

فرفعت رآ سها برسعة ويه 

تقول:" ايكل من سادي  عدمي 



ال حساس ، الميكنين القيام  

 هبذا".

نفعال فقد اكن هذا ومتلكها الا

اكبوسًا حقًا ، فهو ال ميكن آ ن 

 يكون حقيقة واقعة. 

اكنت تريد آ ن تفكر يف خمرج لها  

من هذا لكه، آ ن تستيقظ لتجد 

آ هنا حتمل آ ثناء نوهما عىل كريس يف 



قاعة الرقص. واتبعت تقول ويه 

ترمس عىل مفها ابتسامة:" آ عطين 

شيئًا وقتًا للتفكري فأ ان مل آ قرر قط 

بسهوةل فأ ان دومًا آ قلب ال فاكر يف 

عقيل بعناية كبرية فأ زن لك 

 العروض و االتفاقات".

فقال ببطء:" هذا ما آ عرفه، 

فأ نت من النوع احلذر جدًا وهذا 



ما مينعين من آ ن آ منحك وقتًا 

للتفكري عىل الاطالق قرري 

 الآن و ا ال ترصفت آ ان كام آ شاء".

نين  قالت وصوهتا يرجتف:" ا 

ذا كنت آ نت  آ حب آ رسيت فا 

جربت احلب مرة يف حياتك 

فس تدرك ما س يفعل هذا يب وهبم 



فكر مبا كنت تشعر به حنو 

 آ بيك.."

وشهقت عندما هزها بعنف 

قائاًل:" ال حتاويل آ ن تثريي  

عواطفي ابلالكم عن حمبة ال رس  

 قويل الآن نعم آ و ال؟"

وآ مغضت عينهيا مرة آ خرى يك ال 

آ ال تفكر ترى وهجه احلاقد حماوةل 



يف خيانهتا اليت ال مناص مهنا 

للناس اذلين حتهبم، وذكل بربط 

 نفسها بأ عامل منافس اسطفان.

ولكن يف اعامقها اكنت تعمل آ ن 

هذا آ هون الرشين لقد اكن مثنًا 

صغريًا نسبيًا علهيا آ ن تدفعه يف 

سبيل حامية مس تقبل اسطفان و 

اتنيا وآ يضًا لتجنب الكونتيسة  



ىت ل جل القرص آ المًا نفس ية وح

 نفسه و الفالحني و ال مالك لكها.

ومهست وقد تصلب جسدها و 

عيناها يف عينيه:" نعم سأ قوم 

رادة مين وآ ان  بذكل ولكن دون ا 

آ ريد آ ن يكون واحضًا متامًا آ نين 

آ شعر حنوك ببالغ الاحتقار جلعيل 



رشيكة كل يف انتقامك ادلينء 

 هذا".

وتنفس هبدوء وقد انفرجت 

نه ال هيمت برآ هيا يف  آ ساريره وك  

سلوكه لكيًا و فكرت بتعاسة يف 

آ نه مس متتع هبذا بعد آ ن انل لك 

ما يشاء من الشامتة ابسطفان، 

ذا.. وتذكرت  ال ا  نه لرجل حقري، ا  ا 



آ ن هذا هو اجلزء ال ول من 

انتقامه مفازال آ مامه آ وراق ليلعهبا 

ومتلكها اخلوف مما عساها 

 س تكون.

آ ن  وآ صاهبا التفكري يف ما عىس

حيدث ابدلوار وكيف س يلتقي لك 

واحد خرب انضامهما ا ىل آ حد آ عداء 

 اسطفان.



لقد تلهفت ا ىل آ ن تعرف السبب 

يف نبذه حياة النفوذ و الرفاهية و 

لكهنا مل جترؤ عىل سؤاهل فقد يعيد 

التفكري فيغري رآ يه و يطرد 

الكونتيسة و اسطفان و اتنيا 

وجون و لزيا يطردمه مجيعا خارج 

برازه و ثيقة  ال مالك وذكل اب 

 مودله و آ ختام ال رسة.



آمرًا دون آ ن يتأ ثر بتعاس هتا:"  قال آ

ننا س نعلن اتفاقنا".  تعايل ا 

فانمكشت متاجعة وقد اتسعت 

عيناها ذعرًا يف وهجها الشاحب 

 ويه تقول متلعمثة:" آ ان..آ ان"

وبدا الازدراء يف عينيه مما جعل 

رآ سها يرتفع يف كربايء ويه تقول 



البأ س هيا دعنا نذهب  بعنف:"

 و ننهتىي من هذه املسأ ةل".

 فمتمت قائاًل:" آ راك جشاعة !"

 

ومل يكن هذا يس تحق آ ي تعليق  

مهنا ،هذا ا ىل آ ن الغصة اكنت 

ختنقها كام آ ن ادلموع اكنت تتجمع 

يف عينهيا، و شعرت ويه تسري 



حبركة آ لية جبانب الزلو ابلرجفة 

تشمل جسدها وهام يقتابن من 

 القرص.

تباطأ ت خطواهتا و ازداد ترحنها  و 

فامسك الزلو بيدها يس تعجلها 

ماكهنا آ ن تدفعه عهنا  واكن اب 

ولكهنا اكنت حباجة ا ىل س نده 

 حىت مينعها من الاهنيار.



مل حيدث قط يف حياهتا آ ن 

ترصفت مبثل هذا الرايء والكذب 

املقصود، ومل ها الشعور ابخلزي 

رمغ املنطق اذلي اكن يقنعها بأ هنا 

بذكل ل جل مصلحة امجليع  تقوم

واكن من السخرية آ هنا عاشت 

حياهتا حيدوها املنطق و 



التحسب للك يشء و اتباع لك 

 ما تراه مناس بًا.

ولكن ال مر هذه املرة اكن خمتلفًا 

ابلنس بو ا ىل اتباعها احلرس و 

التبرص ابلعواقب لقد تدخلت  

الآن عوامل آ خرى ..حهبا ل رسهتا 

اهيهتا و احتاهما لنفسها و كر 

العنيفة لهذا الرجل اذلي اكن 



سيساعدها ماليًا، لقد اكنت املرة 

ال وىل اليت تقرر فهيا شيئًا ال 

ترىض عنه شعوراًي ولكام فكرت 

يف ادلقائق القليةل املقبةل ازدادت 

حريهتا يف الكيفية اليت علهيا آ ن  

 تترصف فهيا.

وعندما وصال ا ىل الباب ال مايم 

 هتفت به:" قف حلظة.. ال



نين حباجة ا ىل بعض  تس تعجلين..ا 

 الوقت.."

نين آ ان اذلي  فقاطعها قائاًل:" ا 

سأ تلكم وليس عليك آ ن تنطقي 

 بلكمة".

ومل هتا ادلهشة وهو ميسكها جفأ ة 

بعنف دون شغقة و اش تعلت 

هنا تكرهه  آه..ا  فهيا انر الغضب..آ



نزتع مهنا قبةل قاس ية  ذا به ا  وا 

ورغام عهنا..فرفعت يدها لهتوي  

بصفعة قاس ية يف  عىل وهجه

نزتعت فيه ذراعهيا  الوقت اذلي ا 

و قبل آ ن يامتكل نفسه من مفاجأ ة 

 الصفعة.

وقالت بغضب:" قد يكون كل  

بعض التأ ثري العقيل و العطفي 



عيّل ولكن ذكل ال يعطيك احلق 

يف آ ن تفعل يب ذكل لكام خطر 

نك البد تكربين  هذا بباكل فا 

ذا اكن هيمين  بضعفني تقريبًا وا 

الرجال يف هذه الفتة من حيايت 

نين لن آ ختارك آ نت".  فا 

وملعت عينا الزلو و متمت بش به 

اعتذار:" التنيس آ نين ودلت يف 



خضم املشاعر بدم ملهتب وهو 

مزجي من الرويس و الهنغاري مفن  

زاء   العسري عيّل مقاومة رغبيت ا 

يّل آ ن آ فعل  امرآ ة مجيةل تتوسل ا 

 ذكل".

آ فعل  فرصخت به اثئرة:" الك مل

وآ ظن آ ن عليك الآن آ ن حتاول 

 مقاومة رغباتك".



فقال:" رمبا عليك آ ن تبقي بعيدة 

 عين".

فأ جابت جبمود:" آ متىن لو اكن 

بيننا قناة املانش والآن عليك  

 بقاومة مشاعرك".

وجتروزته داخةل ا ىل القرص وال 

 زلو يف آ ثرها.



وهتف هبا مرسورًا:" ذكل هو 

 اسطفان هيا انديه".

ومل يكن آ ماهما خيار آآخر 

آه" مث اندته مبرح بيامن  ومهست:"آ

اكن يتوارى يف مكتبه:" 

اسطفان" فعاد يطل برآ سه من 

الباب مث رفع حاجبيه متسائاًل 

وهو يراها قريبة من الزلو ا ىل 



هذا احلد، فشعرت بتوتر يف 

 معدهتا.

ماكهنا   وفكرت بيأ س آ ن ليس اب 

اال قدام عىل هذا العمل ومل 

تفكر بوضوح، وهذا تس تطع آ ن 

العمل يبدو آ نه آ صعب مما ظنت 

. 

 



ومتلكها شعورما رمبا اكن نوعا من 

ادلفاع عن النفس آ و علمها بأ هنا 

ذا اكنت  حتسن صنعًا هبذا فامي ا 

آ رسهتا س تصدق الزتاهما هذا  

ليه غضهبا من غزو  اذلي دفعها ا 

 الزلو حلياهتا العامة واخلاصة.



وهتفت به مظهرة ما آ مكهنا من 

طف و الابهتاج:" مرحبًا..هل ال

 ستحل قريبًا؟".

فقطب اسطفان حاجبيه قائاًل:" 

وهو هيم حباميهتا من هذا الغازي  

الانهتازي:" سوزان هل آ نت يف 

 اكمل وعيك؟".



فأ جابت ويه حتاول متاكل 

 مشاعرها:" الك...نعم".

ومتمت الزلو من بني آ س نانه 

ليه يف   مشجعًا:" فلندخل ا 

 مكتبه". 

ق وابندفاعهام حنوه وتنفست بعم

جعاله يتاجع ا ىل داخل املكتب 

بيامن اكنت تقول بصوت مرجتف 



ويه تسمع الباب يغلق خلفهام  

بعنف و قالت :" ا ن دلي الكمًا 

 خاصًا بك".

فأ جاب اسطفان هبدوؤ و نظراته 

تنتقل من آ حدهام للآخر:" هيا  

 تلكمي".



لقد حان الوقت وقالت بلهجة  

نين جئت نين.. ا  ل قدم  مرجتفة:" ا 

 ممول آ عاميل..".

وابتسم اسطفان مستخيًا وهو 

يقول بصوت بدا فيه خيبة  

ال مل:" ظننتك س تقولني شيئًا 

 آآخر".



وارتسمت عىل وهجه ابتسامة 

عريضة وهو ميد يده ا ىل الزلو 

 قائاًل:" هتايّن".

وحدقت فيه سوزان بذعر بيامن 

اكن يتابع:" لقد وقعت عىل 

 معامالت معلية رائعة".

الزلو ذراعيه وقد ضاقت  وعقد

عيناه وهو يقول بلطف:" آ عمل 



ذكل رمبا من ال فضل آ ن ختربيه 

 معن آ كون".

فرمقته بنظرة فزعة فهز برآ سه لها 

وهو يتابع:" اال مس اذلي يعرفين به 

 امجليع".

وآ طلقت سوزان آآهة خفيفة ويه 

نه.." نه ..ا   تقول متلعمثة:" ا 



وحدق فهيا اسطفان بفضول 

نه الزلو".فتابعت تقول:"   ا 

 ومتمت الزلو:" الزلو الزلو".

وحشب وجه صهرها و حسب يده 

و ك منا لسعهتا مجرة انرو مغرهتا 

التعاسة ذكل آ نه مل يكن يدري  

آ هنا مرمغة عىل آ ن تصمم عىل  

هذا القرار الهائل مل يكن دليه  



فكرة عن آ هنا اكنت ختونه ل ن 

هذا اكن آ فضل اختيار آ ماهما، 

رج عن كوهنا فهو س يظن آ هنا ال خت

امرآ ة مادية آ اننية ليس دلهيا كرامة 

س يكرهها امجليع، بيامن يداها 

مقيداتن اكن الزلو يدفع هبا ضد 

عائلهتا، كيف جيرؤ عىل آ ن  



يفصلها عهنم؟ كيف جيرؤ عىل 

 ذكل؟

نك ال تعلمني  وزجمر اسطفان:" ا 

ايسوزان ولكننا ال نرحب هبذا 

الرجل يف مزنيل فأ ان وهو عدوان 

 .قدميان"

فقاطعته:" بل آ ان آ عمل ولكن ال  

 دخل يل بشؤونك".



وفزعت ملا قالته و اذلي س يجعهل 

يعتقد آ هنا سطحية اتفهة ال هتمت 

بيشء وقويت كراهيهتا لالزلو 

ويه ترى اسطفان يفتح مفه حبرية 

وعادت تقول ويه حتاول آ ن 

ن  هتدئ من صوهتا املرجتف:" ا 

اتفاقنا العميل هو مس تقر متامًا 

س ميّولين و س يقدمين  الآن فهو



ا ىل آ رابب ال عامل اذلين آ ريد 

نين متأ كدة من آ نكام ستتخليان  ،ا 

عن خالفاتكام و ترحبا به 

 ل جيل".

 فأ جاب :" الك، مس تحيل".

فمتمت الزلو بصوت آ جش فيه نوع 

 من خسرية:" ولكنك س تفعل".



ورمقته سوزان بنظرة متحفظة 

ومن حتت آ هدابه السوداء تأ لقت 

ان اببهتاج وتوترت عيناه الآمثت

يدها ممتنية لو تعود فتصفعه مرة 

آ خرى فمتحو عن مفه هذه 

الابتسامة ، مث شعرت ابخلوف 

ماكنه آ ن يسوي ال مر ،  اكن اب 

ن مثة آ ش ياء  لقد س بق وقال ا 



آتية ورمبا اكن يس تغفلها  آ خرى آ

مصمامً عىل كشف هويته احلقيقية 

آ ماهمم مجيعًا، ونظرت يف عينيه  

بتسامته حبدة ويه تلحظ ا

 الساخرة وحاجبه املرفوع.

 

 لتحميل مزيد من الرواايت  
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وارجتفت شفتا سوزان وشعرت 

هبام جافتني ويه هتمهم:" 

 انك..لن."

http://www.riwaya.ga/


كتفيه قائاًل:" ا ن ذكل  وهز الزلو

 يعمتد عليك لكيًا".

وآ حست سوزان ابذلعر مرة 

آ خرى وآ خذت تدعو بصمت آ ن 

ال  تمتكن من جتاوز هذه احملنة وا 

فسيسبب ال ذى للجميع جبمةل  

واحدة ومن املمكن آ ن يفعل ذكل 

ل ن القسوة اليت تبدو عىل شفتيه 



مل تكن من قبل بنفس الوضع 

اذلي تبدو فيه الآن وقالت  

ضارعة بصوت آ حب وقد اتسعت 

عيناها هلعًا:" اسطفان آ رجوك آ ال 

 تعكر اجلو".

فسأ لها صهرها قائاًل:" آ تدرين ما 

فعهل هذا الرجل؟ عدا عن 

العراقيل اليت اكن يضعها يف 



طريقي طوال الس نوات اليت 

آ مضيهتا ابلعمل لياًل هنارًا بيدي 

يف جتديد القرص عدا عن ذكل 

غري هو حمتال، مرتش،مرواغ و 

 موضع للثقة".

واندفع بعنف حنو الزلو وقفز قلهبا 

رعبًا ويه تراهام يوشاكن عىل 

 القتال.



واندفعت حنو اسطفان رافعة 

ليه برضاعة ويه ترصخ:"  عينهيا ا 

التفعل ذكل انين ..انين حباجة ا ىل 

 املال".

فأ جاب اسطفان اثئرًا:" ان 

ماكين اقراضك املال ايسوزان  اب 

ليك ع ىل  آ ريد آ ن آ حتدث ا 

 انفراد".



فقال الزلو بلطف:" هل انتظر آ ان 

 خارجًا؟"

وآ مكهنا آ ن حتس حبد السكني 

 اذلي يغلف لهجته الرقيقة. 

ونظرت بطرف عيهنا ا ىل الزلو 

 قائةل:" حس نًا"

فربت رآ سها بلك حنان وقال:" 

هيا كوين فتاة طيبة و حتديث ا ىل 



صهرك فلن يكون ابس تطاعته 

القيام بأ ي يشء بعد آ ن عقدان 

التفاق ولكنين آ ظن آ نه يريد آ ن ا

يتأ كد من اتفتقنا هذا لن يس ئي 

ليك يف الهناية".  ا 

وابتسم لها متساحمًا وك هنا اتبع هل 

و آ لقت عليه نظرة آ خرى 

وقبضت يدهيا حبركة ذات معىن، 



ونظر ا ىل يدهيا تكل وآ طلق 

حضكة خافتة، آ يضحك؟ وآ خذ 

هنا س تحقره و تذهل  دهما يغيل ا 

 ردهام.عندما يصبحان مبف

نين لست عدمية   وقالت جبفاء:" ا 

النفع، فقد س بق و مقت بدراسة 

ال عامل وقد قرآ ت اجلزء اخملتص 

ابل مور املالية فأ ان آ عمل ابلضبط 



مبلغ الرحب اذلي سأ حصل عليه  

ومك جيب آ ن يكون احتياطي  

ذا  الطوارئ وماهو السوق فا 

ظننت آ نين خشص ميكنك 

 اس تغالهل فأ نت خمطئ".

 

من القلب بدلت  وآ طلق حضكة 

 من مالمح وهجه عىل الفور.



ن هذا مقنع متامًا ولكنين   وقال:" ا 

آ رجوك آ ن تداري حارسك و 

 تدعيه يلقي عليك حمارضة".

والتقت عيناه املتحديتان بعيين 

اسطفان وارجتفت سوزان ويه 

تشاهد صدام الرجالن ،اكن  

الرجالن امسرين عنيفني و االثنان 

ن متعصبني لرآ هيام، آ حدهام اك



 ساخرًا هازاًل والثاين اكن عدائيًا.

ولكن اكن جيري يف عروق 

االثنني نفس ادلم و آ فزعها هذا 

وقد انتصبا واقفني بغطرسة 

 الهنغاريني.. 

وآ جاب اسطفان بربود:" الميكن 

لقاء حمارضة  آ بدًا آ ن آ فكر يف ا 

عىل آ خت زوجيت ولكنين آ ان 



لهيا بعض  آ نصحها و آ قدم ا 

 املعلومات المثينة".

فقال الزلو ببطء:" انك تضيع 

 وقتك ل هنا س بق و قررت".

وتوتر مف اسطفان وهو يسأ ل 

بربود:" س تعود عن قرارها هذا 

بعد آ ن تسمع ما سأ قوهل لها ، من 

 دعاك ا ىل هنا؟"



فقال الزلو:" لست حباجة ا ىل  

 دعوة".

وعندما شعرت سوزان بأ نه 

آ صبح غاضبًا دلرجة خطرية قامت 

س تطاعت ابليشء الوحيد اذلي ا

آ ن تفكر فيه فاس تدارت حنوه 

خبفة مث قالت:" انه ليس حباجة  

نه ضيفي اخلاص". نه..ا   ا ىل دعوة ا 



ومتمت اسطفان من بني اس نانه:" 

علينا آ ن نتلكم معًا اي سوزان و 

الزلو سيتفضل ابالنتظار خارجًا 

 اثناء ذكل".

زاء لهجته الآمرة اليت  وجفلت ا 

 قال فهيا:" نعم".

عندما آ طلق واهزتت لالهانة  

الزلو حضكة عالية وهو خيرج 



خبطوات بطيئة وفكرت غاضبة 

يف انعدام حساسيته وعدم مرونته 

ويف همارته يف الكذب وقررت  

آ هنا س تجعهل فامي بعد يندم عىل 

 كيفية ترصفه هبذا الشلك. 

وعندما صفقت الباب خلفه 

ابتدآ ت ابلهجوم آ واًل فقالت وقد 

حشب وهجها:" قبل آ ن تقول آ ي 



ليكن بعلمك آ نين عىل عمل  يشء

بأ ن الزلو هو منافس كل وآ نكام 

عدوان ولكن هذا ال يشلك 

عندي آ ي فرق وال جيب آ ن 

يّل فرصة  يكون كذكل فقد قدم ا 

لبناء معيل ولقد درست ال مر  

فوجدته عرضًا ال يكنين رفضه، 



نين آ عمل مبلغ عدم موافقتك  ا 

 عليه..".

فقاطعها اسطفان ببطء:" انك 

ربشلك سهل، ذكل تبسطني ال م

 آ نه..".

فقاطته بدورها قائةل:" ارجوك آ ن 

تدعين آ مكل الكيم ا ن يل احلق 



يف آ ن آ صنع قراري العميل  

 بنفيس".

ن هذا ال يكون  فأ جاهبا بعنف:" ا 

مع رجل غشاش واكذب 

لفة اليت يبدهيا   وابلنس بة ا ىل اال 

كل وهمام اكنت احلرية اليت يظهرها 

فال تدعيه يأ خذ منك آ كرث من 

  ".ذكل



فشهقت ويه تقاطعه:" اسطفان 

 كيف تفكر يف.."

ن هذا واحض عىل وهجك  فقال:" ا 

وآ ان آ حاول آ ن آ محيك اي سوزان 

فا ن آ مرك هيمين و اخوتك لن 

ذا سبب كل هذا  يساحموين ا 

 احلقري آ ي آ مل".



فأ جابت حبدة:" ليس يف نييت آ ن 

 آ تعرض ل ي آ مل".

اكنت مس متيتة ل ن تتخلص من  

ل، ولكن كيف؟ هذا املوقف الهائ

وتأ وهت بيهنا وبني نفسها وملت 

آ طراف جشاعهتا ملواهجة استيائه 

هذا، جيب آ ال يعلموا آ هنا آ رمغت 

 عىل هذا الترصف.



وعادت تقول:" لقد اصابين 

الضجر من اعتباري طفةل ال رسة 

فعميل هو حيايت آ ما من آ صادق 

ومن آ معل معه فال دخل ل حد  

نين آ ريد آ ن آ قوم  يف ذكل ,ا 

 بعمل ما". وحدي

وعال صوهتا بعناد ويه تتابع 

قائةل:" انين لن آ مسح كل 



ابلوقوف يف طريقي فأ ان مصممة 

عىل متابعة طريقي ان ماحدث  

بينك وبني الزلو، همام اكن نوعه 

لن يوقفين عن معيل فا ن املنطق 

ذا آ ان  خيربين بأ نين سأ كون محقاء ا 

ضيعت هذه الفرصة فال تضيع 

ايئ عن وقتك ا ذن يف حماوةل اثن

عزيم وآ ظن ان عليك آ ن تتكين 



آ صنع قراري بنفيس وتكف عن 

 التدخل". 

 

فأ جاب:" ال بأ س فأ نت ذكية 

ابلنس بة للعمل ولكن تنقصك 

نه.."  اخلربة ابلنس بة ا ىل الرجال ا 

نين  فقاطعته:" ال حتاول حامييت ا 

نين آ عمل جيدًا آ نه  آ عمل من هو ا 



صادق من النساء اكرث مما ميكنه 

ن القانون ال مينع ذكل آ ن  يتذكر، ا 

وآ ان لن آ مسح لنفيس ابملزيد ذكل 

آ نين ذات اخالق و مبادئ 

وعالقيت معه س تكون عىل صعيد 

العمل، ولكنين لن آ عرض اخاليق 

 للش هبة".



ومتنت بيهنا وبني نفسها لو تكف 

ذ تتلكم  ساقاها عن الارجتاف ا 

 مبثل هذع اللهجة املمتردة.

حامية فقال اسطفان:" ال ميكنك 

نفسك من رجل ماكر قوي العزمية 

 مثل الزلو".

فأ جابت حبدة:" آ شكرك لثقتك 

 هذه يب".



ومشت حنو الباب حماوةل آ ن 

تبدو و متضايقة لتدخهل هذا،  

اكن علهيا آ ن تترصف خبشونة و 

ذا اقتىض ال مر.  غلظة ا 

واتبعت تقول:" دعين اقتف  

ذا اكن ذكل  آ خطايئ بنفيس ا 

 رضوراًي".



ن اخل طأ  مع رجل كهذا  قال:" ا 

 يدوم معك احلياة لكها".

واعترص قلهبا آ حست يف لهجته  

من رقة و خيبة آ مل، فقد 

تأ كدت شكوكها يف الزلو وعلهيا 

 آ ن تتجنبه بأ ي مثن.

قالت:" لقد قلت مأاكن عليك ان 

تقوهل وشكرًا الهامتمك والآن ان  



عروسك تنتظرك مث عادت  

وقالت:" انىس قلقك عيّل واهمت  

تدع هذا ال مر يفسد حبياتك وال

عليك هبجتك بأ ي طريقة  

 اكنت..آ رجوك".

لهيا هبدوء فأ خربها  وابتدآ  يتحدث ا 

بلك مافعهل الزلو ملضايقته وتأ ملت 

ويه ترى مقدار ما حتمهل و صرب 



عليه و قالت خبشونة ويه تضع 

نين لن آ س متع  يدهيا عىل آ ذنهيا:" ا 

 ا ىل يشء".

هنا س تفعل كام فعلت الكونتيسة   ا 

اليت اختارت مصلحة امجليع.. 

وليس هناك عودة عن ذكل 

وقالت دامعة العينني:" انك 

تضايقين فأ نت ال تريدين آ ن  



آ ترصف بنفيس وليس كل احلق  

 يف ذكل".

قال:" ان ذكل الرجل سلطة غري 

عادية لقد حاول آ ن هيدم حيايت 

منذ عوديت ا ىل هنغاراي بعد 

مريايث ورمبا حياول آ ن اكتشايف 

 يسبب يل الرضر عن طريقك".



وفكرت يه بأ ن الزلو ميكل سببًا 

جيعهل يكرههم مجيعًا ورمبا س يفعل 

ذا آ مكهنا آ ن متنعه  ال ا  ذكل ا 

بطريقة ما واهنمرت دمعة عىل  

خدها وهتف اسطفان مستنكرًا 

ذكل وتقدم حنوها، ولكهنا 

تراجعت صوب الباب ويه  

يد آ ن  قائةل:" دعين وحدي آ تر 



تتأ مل اتنيا يف يوم عرسها؟ لك ما 

يريده هو آ ن يس تفيد من ورايئ 

ليك آ ن تدعين آ قوم  آ توسل ا 

نين فوق  بذكل فهىي حيايت ا 

 الواحدة والعرشين".

 

وخبط بيده عىل املكتب وك نه ال 

يريد آ ن يكف عن النضال وقال 



مزجمرًا:" جيب عليك آ ال توقعي 

عىل آ ي اتفاقية دون حضور 

آه  اي سوزان مل لك هذا  حمامينا آ

 العناد؟"

فهمست ويه تس تجمع بقااي 

قواها:" ان احاليم تلون حيايت 

و ذهين س يكون صافيًا وآ ان لن 

 آ رض بنفيس"



ولكنه ظل متابعًا اجلدل مبحبة 

ورقة ممزوجة ابلقسوة وهذا آ ملها 

اكرث من الشجار, و لمك قابلته 

حبزم عاملة آ ن الوقت ليس جبانهبا 

ًا جدًا لقضاء ، فهو سريحل قريب

 شهر العسل. 

وعندما اكد ينفذ صربها استسمل 

لهيا بتنهباته  هو وآ خذ يلقي ا 



ايها ان  احلازمة ابالنتباه مذكرا ا 

ابس تطاعهتا االتصال به هاتفيًا يف 

آ ي وقت حتتاج ا ىل املساعدة 

 سواء اكن الوقت لياًل آ م هنارًا.

ذ انهتىى القسم  وشعرت ابالرتياح ا 

جية آ ن ال قل من املوضوع را

يكون هذا هو اجلزء الاكرث 

صعوبة مما علهيا آ ن تتحمل ولكهنا 



مل تكن واثقة من ذكل متامًا، 

وشعرت بوهن يف ركبتهيا دلى 

تفكريها يف آ هنا س متيض ال سابيع 

القليةل املقبةل يف حصبة الزلو 

 املثرية ال عصاب.

وعندما دخلت القاعة الحظت 

آ ن الباب الرئييس مفتوح وآ ن 

رسة يتبادلون حتيات  افراد ال  



الوداع واكن الزلو ش بحًا يف الظل 

ال ياكد يرى يف آآخر القاعة وما  

آ ن اقتبت منه حماوةل التخفي ليك 

تراقبه دون آ ن يراها آ مكهنا آ ن 

ترى مبلغ الكون و الهدوء الذلين 

يكتنفاه كام رآ ت ايضًا حركة عينيه 

اذلكيتني املتواصةل وهام تالحظان 

ة و حركة لك ا شارة ولك لكم



جسم همام اكنت ضيئةل يعرف هبا 

 مشاعر آ قرابئه ,وازدردت ريقها. 

لقد رآ ى مبلغ احملبة و املشاعر 

اليت تكتنفهم جتاه بعضهم البعض 

وتساءلت ويه ترى لك هذا عام 

ذا اكن ذكل يزيد من غضبه   ا 

حيث انه اكن من املفروض آ ن 

يكون هو عضوًا يف هذه ال رسة 



بعده الزمن املتحابة ومع ذكل فقد آ  

 القايس عهنم.

ورفعت يدها ا ىل عنقها لقد اكن 

يراقب لك حركة تبدر عن 

الكونتيسة همام اكنت ضئيةل ولك  

ا شارة رش يقة من جسدها 

ال رس تقراطي اكن واحضًا من 

الطريقة اليت اكن فهيا يقبض يديه 



,آ ن رؤيته ل مه مع بقائه غريبًا غري 

معروفًا دلهيا هذا اكن يسبب هل 

القلب و آ ملًا مدمرًا يف  لوعة يف

ال عامق و ذكل رمغ ادعائه 

 خالف ذكل.

الشك آ نه عاىن الكثري من ال الم 

,ولكنه اكن يريد آ ن يتأ مل آ ولئك 

 اذلين حتهبم يه , ومه آ يضًا .



لهيم عدواه، وآ ن يتذوقوا  آ ن ينقل ا 

نفس املرارة وانعدام الوئام الذلين 

نه العني  تذوقهام، وفكرت برعب..ا 

 والسن ابلسن.ابلعني 

ولكهنا رمغ آ هنا مل تمتن هل اخلري قد 

شعرت ابل مل يكوي قلهبا 

لشعورها ابليأ س اذلي يمتلكه  

لنبذ آ نه هل، فقد اكن الوضع مروعًا 



وتصورت سوزان واحلزن يكتنفها 

ذ تعمل آ هنا  تعاسة الكونتيسة ا 

حامل من ابن نيكوالي وكراهيهتا 

آ ن يرث آ مالكها خشص جيري يف 

م الرويس مث وضعها عروقه ادل

النفيس الفظيع ويه تكتشف بعد 

والدة الزلو آ هنا ال تس تطيع وال 

 تريد آ ن حتبه. 



ومتلكهتا بقوة صورة الطفل الزلو 

صارخًا يطلب احلب و الاهامتم  

وليس مثة من حيمهل فيعرض نفسه 

حلنق الكونتيسة وحاولت التفكري 

يف نوع احلياة لس نوات مع رجل 

ميكن آ ن  تكرهه وعلمت آ هنا ال

 حتمتل ذكل آ بدًا.

 



ولكهنا مل تس تطع التفكري يف 

التخيل عن الطفل يرصخ حىت 

وال يومًا واحدًا ولقد غذي الزلو 

بأ قاصيص الكراهية كذكل لقد تأ مل 

وآ بوه من ال عامق مما جعهل مرغامً 

ن مل  عىل اختاذ نوع من الانتقام ا 

بيه.  يكن لنفسه فل 



آ ما يه فقد وجدت نفسها جتر 

ط هذه ادلوامة و برؤيهتا ا ىل وس

مصت الزلو وحزنه الاكمن تغريت  

مشاعرها جتاهه ,ذكل آ ن كونه هو 

الوارث ليس ذنبه آ و آ ن آ ابه اكن 

موضعًا  لكراهية الكونتيسة ، هل 

مثة اسوآ  من آ ن يشعر املرء آ نه 



اكن طفاًل غري مرغوب فيه؟  

 ومزقهتا هذه الفكرة.

آهة آ مل  وصدرت عهنا برمغ عهنا آ

 وضع املأ ساوي.لهذا ال

ويف احلال تاليش ذكل التعبري 

املأ ساوي من مالحمه حتولت 

عيناه حنوها عىل الفور يبحث 

عهنا بني آ كوام ال زهار اليت اكنت 



لهيا  ختفهيا عن ال عني مث آ وما ا 

 بيده.

وعندما اقتبت منه اكرهة قال  

لها بصوت منخفض: " سنبدآ  

آيت  العمل غدًا الساعة العارشة وسأ

 منيض الهنار معًا".ل خذك ل 

وخفق قلهبا لقد عاد خيطط 

لرغباته مرة آ خرى وترددت  



قلياًل، ورفع حاجبيه وهو يرى 

ترددها مث رمق ال رسة السعيدة 

 بنظرة ذات معىن.

 ومهست تقول :" ال بأ س".

نين انتظر بفارغ الصرب".  قال:" ا 

وذهب و بقيت يه حتاول 

المتسك بعمود جبانهبا يك ال 

وتنايه ا ىل  تسقط عىل ال رض



مسعها صوت انصفاق ابب غرفة 

املكتب فانتفضت و اكن اسطفان 

يتجه عابس الوجه حنو فياكدو 

فقالت يف نفسها جيب آ ال يتحداث 

 عهنا بأ ي مثن اكن.

وخطرت لها فكرة اخلداع 

فاندفعت حنو اسطفان بيامن اكن 

يف منتصف الطرق جمتازًا القاعة  



نين يف  ويه هتتف به متحمسة:" ا 

 السعادة".غاية 

واتبعت بصوت هتز املشاعر:" 

انك ال تعرف ماذا يعين يل هذا ، 

لقد معلت طيةل حيايت ل جل 

هذه اللحظة فال خترب آ ي آ حد 

ن  ليك ..مث قالت ا  آآخر آ توسل ا 

ال خذ والرد يف ذكل س يؤخرك 



عن الرحيل هل تعدين بذكل؟ 

 عدين آ رجوك".

ورد علهيا اسطفان وقد تأ ثر  

هل بتوسلها:" ال تثقي بأ ي يشء يقو

آ و يفعهل وهذا رمق هاتفي يف 

يّل   ذا شعرت حباجة ا  الفندق فا 

ليك عىل الفور وستتفهم  فسأ عود ا 

اتنيا ذكل ضعي يف اعتبارك آ ال 



تدعي طموحك يعميك عن قسوة 

 هذا الرجدل و سلوكه املنحط".

فقالت هل ويه ترجتف:" هيا اتبع 

طريقك وآ ان اعدك بأ ن آ محي  

نين آ قسم بأ ال آ دعه يسبب  نفيس ا 

  آ ي رضر بواسطيت".كل

فابتسم برقة مث قبل جبيهنا 

وآ خذت يه حتتضن بعد ذكل 



اتنيا ولزيا وجون ويه ترصخ:" 

ا ىل اللقاء امتىن لمك شهر عسل 

 غاية يف السعادة".

وتوسلت عيناها اخلرضاوان 

اسطفان بأ ال خيربمه عهنا شيئًا آ و 

جيعل اتنيا تساورها آ ية شكوك 

 وعندما ابتعدت اضواء الس يارات

اليت حتملهم آ خذت يه حتدق يف 



آ ثرمه وملا مل جتد سوى الظالم 

قالت ا ىل اللقاء للآخرين مث  

صعدت اىل غرفهتا وخلعت  

 مالبسها واندست حتت الفراش.

  

ومنعها شعورها ابال رهاق من 

النوم فقد اكنت تكل العينان 

امللهتبتان يف خيالها طيةل الليل  



واكن السبب يف ذكل غامضًا رمبا 

اكن الشعور خبطر مايه مقدمة 

عليه ، وتقلبت سوزان بني 

ال غطية والوسادة املطرزة حماوةل 

آ ن ترصف افاكرها ا ىل تفصيل 

الثياب وحزم ال وراق املالية 

شف بعد ذكل ايئية آ ن الزةل لتكت 

 مازال حيتل آ فاكرها.



وعندما ا ستيقظت يف اليوم التايل 

غريت مالبسها وتوهجت اىل 

خارج املزنل وجدته ينتظرها يف 

اخلارج يف نفس الوقت احملدد  

 فقال لها:"  تبدين مذهةل" 

ومتلكها الشعور ابلرىض 

والانتصار ولكهنا آ بقت نظرها 

 حقا؟" اثبتًا ويه تسأ هل راضية:"



واكنت تربت عىل شعرها املعقود 

من اخللف عىل الطراز 

املكس يكيو ابلرمغ من تصنعها 

الهدوء يف نظراهتا آ خذت تراقب 

خلسة خطوط بذلته الكحلية  

 الرائعة ال انقة.

ومتمت مغري املوضوع:" هل 

 نذهب؟"



وحتولت انظارها ا ىل عينيه  

السوداوين املتحركتني عىل ادلوام 

  آ ين؟"ويه تسأ هل :" ا ىل

وآ جاب ببطء:" سنناقش آ واًل 

اخلطط مث خمازن النس يج"واكن 

يقول ذكل وهو يفتح ابب 

 س يارته.

 وقالت:" ما آ حسن هذا".



وجلس الزلو يف مقعد القيادة مث 

اس تدار يواهجها ووضع يده عىل 

ظهر مقعدها ودون جعةل آ خذ  

 يتفحصها.

ماكين آ ن آ غطي الس يارة  وقال:" اب 

ذ شئت فأ ان الآ ريد آ   ن يفسد ا 

 تصفيف شعرك".



فقالت برسعة:" الك آ رجوك آ ال 

تفعل ذكل فأ ان آ عشق مرور 

الهواء عىل وهجىي آ ما شعري 

 فميكن اعادة تنظميه بسهوةل ".

فقال لها:" وكذكل آ ان وهذا جيعل 

اثرة آ ليس كذكل؟"  عالقتنا اكرث ا 

فأ جابته بربود:" لك ما جيمع بيننا 

 هو الاهامتم اباملكسب املايل".



" اكرث من ذكل قلياًل كام فقال:

آ ظن فقد اختان نفس اللون يف 

 مالبس نا".

وقد اكن هذا حصيحا مث قال:" 

 يبدو عليك الكفاءة التامة".

 فأ جابت:" انين كذكل".

فعاد يقول:" زينة رائعة اكفية 

لتظهر اهامتمك امنا غري مبالغ فهيا 



,يك اليبعدك عن رغبتك يف 

و  الظهور مبظهر املرآ ة العامةل، عل

مرآ ة  كعيب نعكل يكفي ال برازك اك 

مس يطرة امنا يبقى غري مالمئًا 

 لقضاء يوم طويل خارجًا".

فسأ لته حبدة:" يوم طويل!" 

ودهشت قلياًل وهو يعدد لك 



النقاط اليت س بق و تبادرت ا ىل 

 ذههنا عندما اكنت ختتار مالبسها.

وآ جاب برقة تدعو ا ىل القلق 

نوعًاما:" ان دلينا الكثري لنتحدث 

عنه كام آ ن التعاون قد ابتدآ  

 بيننا".

فقالت حبدة:" ان عيّل ان اعود  

 ا ىل هنا لتناول العشاء".



فالتفت الهيا قائاًل:" كام تشائني". 

وحترك ابلس يارة خارجني من  

 البواابت ليدخال القرية. 

وقالت هبدوء:" البد آ نك شعرت 

ابلغربة الليةل املاضية عندما عدت 

 ا ىل مزنكل؟".

نين مل آ عد ا ىل مزنيل".  قال:" ا 



وقالت هل حبدة:" ولكنك غريت 

 ثيابك؟"

 فأ جاب ابختصار:" يف فنديق".

 

فقالت وقد صدمت جبوابه 

آه.."مث اخذت  املقتضب هذا:"آ

حتدق يف بيوت القرية امللونة ويف 

احلواجز احلديدية املدهونة 



ابللونني ال زرق و ال خرض واليت 

من  حتمي حدائق ال زهار املتفة

قطعان املاش ية اليت اكنت تساق 

جبانهبا يوميًا، واكنت النساء تعمل 

يف حرارة الصيف يف رهيا بيامن 

 آ طفالهن يلعبون بني آ قداهمن.

وآ معنت النظر يف العبري اذلي 

بدا عىل مالمح الزلو فقد اكن هو 



آ يضًا ينظر ا ىل تكل احلياة العائلية 

ال ب يعمل مع ابنته الصغرية يدًا  

ل والد يتواثبون مرحًا ،  بيد ,ا

املرآ ة اليت اكنت متسك اببهنا تديره 

يف الهواء برسعة ضاحكة بيامن اكن 

هو يرصخ البد آ ن لك هذه 

املناظر اكنت تؤمله, فقد اكنوا 

 ساكن قريته. 



ذن  وسأ لته برقة:" هل مزنكل ا 

 بعيد عن هنا؟"

فهز الزلو كتفيه وهو جييب:" ان 

نين  مزنيل هو حيث آ لقي برآ يس ا 

آ عيش حرًا دون آ ية قيود آ و 

مسؤوليات و انتقل بني ماهنااتن 

وانيتسربدج وهوجن كونغ 

 وبودابست".



احندرت بناظرهيا ا ىل يده القوية 

اليت عىل املقود اكن يضع يف 

بنرص يده اليرسى خامتًا ذهبيًا  

مثينًا مل تلحظه من قبل يزينه جحر 

من الياقوت ال زرق آ ما الساعة 

نوع  فقد اكنت رخيصة من

 ساعات العامل.



وفكرت يف آ نه مل يكن يضع اخلامت 

يف الليةل السابقة البد آ نه مزتوج 

نه غري مطلق و  آ و مطلق، الك ا 

ال ل لقي ابخلامت يف النفاايت دون  ا 

شك . زوجة؟ وحاولت آ ت  

تتصور شلك تكل املرآ ة البد آ هنا 

مكمتةل من اكفة النوايح متأ لقة،  

ذن من حتذير  آ نيقة، الجعب ا 



طفان لها من سلوك الزلو اس

 الليةل املاضية. 

نك حتريين".  وقالت:" ا 

وترددت اكن مثة يشء مينعها من  

ذا اكن  آ ن تسأ هل عن زوجته وعام ا 

ذ رمبا يظن آ ن لها غاية   هل ارسة ا 

 من وراء ذكل.



ذا كنت غنيًا ا ىل هذا  وسأ لته:" ا 

احلد فلامذا ال تقتين بيتًا تضع فيه 

 لك مقتنياتك؟"

ذه الفكرة اكنت فضحك وك ن ه

خسيفة وزاد من رسعة الس يارة 

ماجعل شعره يتطاير يف الهواء 

ليس بغ بذكل مظهر عدم املباالة 

ذ قال:" ليس  عليه، وآ دهشها ا 



دلي آ ي مقتنيات كام انين الآ ريد 

بيتًا كبريًا آ و آ ي يشء يقيدين يف 

ماكن واحد يف الوقت اذلي 

ميتكل فيه الشخص آ ي يشء 

قاباًل تضعف حصانته و يصبح 

للعطب وقد اختربت بنفيس 

 خطورة ذكل الوضع".



فسأ لته:" آ هذا هو السبب يف 

 آ نك التريد قرص هوزار؟"

فأ جاب ببطء:" هذا جزء من 

 السبب".

فعادت تسأ هل:" آ وحض واخربين 

ملاذا ال تريد اللقب و ال مالك؟ 

 ويف احلقيقة ال آ اكد اصدق هذا".



فقال:" هل عندك فكرة ماذا 

دليك مزنل كبري يعين آ ن يكون 

وآ حالمك واسعة وآ ن تكوين 

مسؤوةل عن ساكن قرية؟ فكري 

ن املسؤولية ادلامئة يه   يف ذكل ا 

عبء ثقيل، ذكل آ نه يتوجب 

عيّل آ ن اكون مس ئوواًل عن 

دقائق حياة لك خشص وس يكون 



حول عنقي نري مينعين من 

ال سفار والاس متتاع ابحلياة مث 

متابعة اتصااليت العملية حول 

 ل رضب املنافسني يل يف العامل

نين رجل قلق اكره القعود  معلهم ،ا 

 و العجز عن احلركة".

فقالت حتدث نفسها هبدوء:" املهر 

 الوحيش".



 

فقال:" آ ظن س تجدينين مصنف 

من حفول اخليل". فترضج وهجها 

كيف ميكن آ ن يقرآ  آ فاكرها 

بسهوةل وقالت هبدوء وقد تذكرت 

ليةل آ مس:" رمبا من ال وفق آ ن 

تتصاحل مع وادلتك آ الحتب 

 هذا؟"



ن المثن س يكون غاليًا  فقال:" ا 

حىت ولوشئت آ ان ذكل ملاذا 

تذكرين هذا املوضوع؟ مفن املؤكد 

فضلني ان ابقى بعيدًا عن انك ت

 الكونتيسة".

فقالت:" هذا حصيح ولكنين 

آ ردت آ ن آ تأ كد من انك تفضل 

حقًا  آ ن تبقي هويتك احلقيقة 



رسًا، لقد فكرت يف وضعي مليًا 

فوجدت آ نه ليس من احلمكة ان 

ارتبط بك بشلك قانوين 

،ل كتشف فامي بعد آ ن هدفك 

 احلقيقي ماهو ا  الس تالم القرص".

د س بق وآ خربتك آ نين فقال:" لق

ال آ ريده فأ ان من الغين حبيث  



ميكنين رشاء آ مالك اكرب كثريًا من 

 آ مالك هوزار".

فقالت:" ولكن ليس هذا هو 

 املوضوع".

اكنت تريد ان تعرف حدوده همام 

ىل آ ي حد س يفي  لكفها ذكل وا 

بعهده يف هذه الصفقة واتبعت 

تقول:" هناكل آ رسة حامكة يرجع 



طويةل وآ نت من  اترخيها ا ىل ازمان

ساللهتا آ التشعر بيشء من هذه 

 الناحية؟"

 قال:"الك"

فقالت وقد الحظت توتر قبضته 

نك تكذب".  فوق جعةل القيادة:" ا 

ولوى مفه وهو يمتمت:" عىل الرجل  

 ان خيفي مشاعره".



 قالت:" ملاذا؟"

فأ طلق حضكة صغرية وهو خيفف 

بقدمه رسعة الس يارة وتهندت يه 

ابرتياح مث قال:" ان اطالق 

العنان ملشاعرك يعين الالزتام  

بعهد ما بيامن آ فضل آ ن آ بقى حرًا 

وحىت الآن اشعر ابلرىض لكون  

املرآ ة اليت مل تف بعهدها ل يب قد 



عاشت يكتنغها اليأ س والشقاء ، 

هنا اختذت صديقًا ولكن سع ادهتا ا 

به اكنت قصرية لقد حضت بنفسها 

يف سبيل ال رض واحلجر.. 

ودفعت المثن واذلي اكن قضاء 

 حياهتا دون حب".

قالت بتأ ثر:" ولكهنا امرآ ة زاخرة 

 املشاعر ابحلب".



فقال خبشونة:" رمبا قد آ صبحت 

كذكل الآن بعد آ ن آ دركت آ خريًا  

آ ن ال مالك الميكن آ ن تكون  

منا  تأ خر  بدياًل عن الانسان ا 

يّل ، آ ان ابهنا  ال مر قلياًل ابلنس بة ا 

آ ليس كذكل؟ فهىي ليك تدرك آ ن 

املكل زائل قد اس تغرق مهنا ذكل 

ذ ميكن آ ن خيرسها  وقتًا طوياًل ا 



املرء بقوة الظروف و عالقات 

احلب وحدها يه اليت تساعدك 

يف آ وقات الشدة وتساعدك عىل 

 جتاوزها".

جفازفت بقولها وقد امتل ت  

ادمت تعرف هذا حامسًا:" م

فالبد آ نك اس متتعت بطفوةل 

 سعيدة".



آ جاب بلهجة تنطق ابحملبة:" لقد 

 اكن دلّي من حيبين".

فقالت هل:" ولكن ذكل مل يكن  

اكفيا، آ ليس كذكل ؟ فأ نت كنت 

 حباجة ا ىل حمبة ال م آ يضًا".

وتوترت شفتاه وهو يقول:" آ هذا 

ما تظنينه؟ آ تريدن ان تعريف  

ت احلقيقة؟ عندما ابتدآ  



ابالس تعالم عن ثروة هوزار 

ومسعت بأ هنا مل تعد متكل سوى 

آيل ا ىل السقوط واسامل  كوخ آ

ابلية تضعها عىل جسمها شعرت 

عند ذكل ابلرسور واحتفلت 

 بذكل".

وآ طلق حضكة قاس ية وهو 

يس تطرد قائاًل:" ابلرمغ من 



تضحيهتا النبيةل وابلرمغ من بيعها 

روهحا ا ىل الرجل اذلي اكنت 

القرص ابلتداعي ومل  ابحلقري آ خذ

تعد ال رض تساوي شيئًا ،  

صدقيين آ ن هذا بعث يف نفيس 

 آ عظم الرسور".

 



فقالت هبدوء:" ولكن ال مر قد  

تغري بعد عودة اسطفان فقد ابتدآ  

يف اصالح القرص وجدده مرة 

 آ خرى".

وعندما تذكرت ما اكن آ خربها به 

اسطفان ارادت آ ن ختتربصدقه 

ا قد فتابعت تقول:" البد آ ن هذ

 آ زجعك مفا اذلي فعلته؟".



فقال:" جعلت حياته صعبة قدر 

ا ماكين فقد بذلت هجدي يف آ ال 

يتسمل املواد اليت يطلهبا العامل 

واحلرفيون اكنوا يتحولون عنه بعد 

آ ن تعرض علهيم آ جور آ فضل يف 

آ مكنة آ خرى وكنت آ قنع املوظفني 

املسؤولني بعدم اعطائه الرخص  



يعمل من اليت يطلهبا وكنت آ جعهل 

 وراء هذا لكه".

وشعرت سوزان بقشعريرة ابردة 

ترسي يف جسدها وقالت:" 

ولكن ذكل حقدًا وانتقامًا ال لزوم 

 هلام".

فهز كتفيه دون اكتاث وهو يقول 

ساخرًا:" وماذا اكن عيّل آ ن آ فعل 



آ ن آ مسح هلم بهناية اسطورية 

نين آ عرف نفيس ا ىل  السعادة ا 

درجة جتعلين آ عرف آ نين حباجة 

ا ىل الشعور بأ نين آ خذت بثأ ر  

ال فا ن  وادلي عىل حنو ما ، وا 

غضيب سيتفامق ا ىل درجة غري  

حممتةل..رمبا دفعين الاندفاع ا ىل 

الشارع ويف يدي املستندات 



الرمسية اليت تثبت حقي يف 

نين افضل الاحراق  املرياث ا 

طاةل العذاب".  البطيء و ا 

وحتركت بضيق يف مقعدها 

ل يف املكسو ابجلدل ويه تقو 

ن هذا ميكن آ ن يعود   نفسها " ا 

ا ىل احلدوث وذكل يف القسم 

الثاين من انتقامه الآيت، ومتثل لها 



هذا كس يف داموفليس معلقًا 

فوق رآ سها وقد آ وشك عىل 

السقوط فوقها ليشطرها ا ىل 

شطرين علهيا آ ن تقوم بلعبة 

خطرة تستيض هبا الزلو ومتنعه 

يف الوقت نفسه من آ ن ينترص  

 علهيا.



صنعت الاستخاء ويه تقول:" وت 

رمغ لك حماوالتك الكثرية تكل 

نك مل تنجح يف الانتقام من  فا 

اسطفان لقد تغلب عىل لك  

الصعوابت اليت وضعهتا يف طريقه 

وآ عاد اصالح ال مالك بشلك رائع 

 امجلال".



وآ جاب الزلو موافقًا وقد توترت 

شفتاه:" نعم لقد فعل هذا حقًا 

احلياة ولكن آ مل تسمعي قط بتكل 

القاس ية اليت جتعل الانسان 

يعتقد بأ نه وصل ا ىل املياه الهائنة 

ن احلياة  قبل آ ن يغرقوا سفينته؟ ا 

ليه من   لن تكون سهةل ابلنس بة ا 

 الآن فصاعدًا".



 فقالت:" مااذلي تعنيه بذكل؟".

قال:" هل ميكنك آ ن تتصوري 

ذ ميول عدوه  شعوره الآن ا 

الرئييس آ خت زوجته؟ وكام يبدو 

ر اهامتهما به آ يضًا، وهذا قد آ اث

س يقلقه و سيسلبه جزءًا من 

هبجة شهر العسل وهو يعرف 

اسالييب جيدًا دلرجة آ نه سايدرك 



آ س بايب ا ىل آ ن آ قوم بتكوين هذه 

 العالقة هبدف ازعاجه فقط".

ذن ، فهو  وقالت بكربايء:" ا 

 س يدرك آ نك التعين شيئًا هبذا".

فمتمت قائاًل:" طبعًا س يدرك ذكل 

عمل منذ وقت طويل آ ن ، فهو ي

يف ماكن القلب مين مضخة من 

فوالذ ويف لك مرة ينظر فهيا ا ىل 



آ ختك س يفكر بنا معًا خائفًا من 

آ ن تكون نييت الاس مترار قدر 

اس تطاعيت وذكل فقط بقصد 

الانتقام آ رجو آ ال آ كون قد 

 آ فسدت عليه ليةل عرسه".

 

ذ علمت ما ميكن آ ن   فشهقت ا 

ينتج عنه هذا ، ورصخت يف 



وهجه بصوت ابك:" رمبا آ مضت 

اتنيا الليةل لكها يف ادلموع آ هيا 

الوحش مل آ ظن آ بدًا..آ ليس دليك 

نساين؟".  آ ي شعور ا 

واشتبكت عيناها الغاضبتان 

بعينيه ويه تتابع قائةل:" انك حقًا 

 من آ سوآ  الناس".



وتوتر فك الزلو وهو يقول:" 

ذكل ل نين اتعامل بأ مور سيئة 

لعامل اذلي ولك انسان يدافع عن ا

آ وجده وآ ان آ دافع عن عاملي 

وسأ دافع عنه حىت املوت ، لقد 

س بق وآ خربتك آ ن عيّل آ ن آ قوم 

ن من مصلحيت آ ن  بعمل ما ، ا 



يكون دلّي شيئًا خاصًا جدًا جدًا  

 للمساومة".

ورآ ت عينيه املليئتني ابال زدراء 

 تس تقران علهيا.

فقالت تسأ هل الهثة:" آ تعنيين 

آ ن؟ اتعين آ نك ستسعملين آ داة 

للمساومة ؟ ومااذلي س تفعهل؟ 



ىل آ ين حنن ذاهبان؟ آ وقف  وا 

 الس يارة فأ ان آ ريد آ ن آ خرج مهنا".

ورصخت بعصبية:" قلت كل 

 آ وقفها".

 لتحميل مزيد من الرواايت  
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واحنرفت الس يارة فرصخت 

سوزان بيامن اكن حياول الس يطرة 

علهيا عابسًا وهو يقول:" التكوين 

محقاء وكفي عن حماوةل قتلنا فا ن 

 امامنا معاًل علينا القيام به".



" انين اريد ضامنة متمتت عابسة:

 منك".

فأ جاب متاكساًل:" لقد س بق و 

 اتفقنا عىل اساس عالقتنا".

آة السائق.  وانتقلت نظراته ا ىل مرآ

فقالت ويه ترجتف:" آ عمل هذا 

كن عاداًل معي ، اكن عادةل  

 معك".



آه ..انين اخطط ليشء  قال:" آ

 قدمي الطراز هبذه الذلة".

ففتحت مفها ساخطة ولكهنا 

كت انه يوقف مالبثت ان ادر 

الس يارة فسأ لته ابرتياب عندما 

رآ ته يطفئ احملرك :" ما اذلي 

 تفعهل الآن؟".



لهيا برباءة وهو يشري ا ىل  فنظر ا 

احدى الاستاحات الصغرية اليت 

متتد عىل طول الطرق الهنغارية 

قائاًل:" انين حباجة ا ىل القهوة 

 وجبانب هذا فاننا مالحقان".

 فهتفت:" ماذا؟"



 عندما اندفع رآ سها فأ جاب حمذراً 

ا ىل آ عىل بدهشة ابلغة:" التديري 

 رآ سك"

ومد يده ميسك بذقهنا وهو 

يتابع:" كيال تتعجيب فأ ان آ قوم هبذا 

 لهدئ من شكوكهم".

واقتب مهنا فقالت هل وهو يقتب 

ايك آ ن تفعل" ولكنه  آ كرث " ا 



آ غلق شفتهيا بقبةل حانية ورقيقة مث 

ابتعد قلياًل لهيمس برقة:" 

" مث دفعت نفسها عنه اىل سوزان

ليه  اخللف لهترب ويه تنظر ا 

 بعينني تتأ لقان بلون اخرض .

وقالت الهثة:" الزلو ..كيف 

 جترؤ؟".



فأ جاب ببطء:" آ ظن هذا اكفيًا 

لالقناع لقد انضلت جيدًا وهذا 

 حسن ، اصفعيين".

 مغغمت تقول:" ماذا؟"

وعاد المساك ذقنهيا ولكنه هذه  

:"ان املرة مهس يف آ ذهنا قائالً 

لينا  اسطفان وفياكدو سريسالن ا 

ذا مه ظنوا انين جنحت  جنودًا ا 



غوائك ، اننا ال نريد تدخلهم   يف ا 

غوائك قد اصبح  وآ ان اعرف ان ا 

 حقيقة سارة ولكن..".

ومتلصت منه لتفعل ابلضبط 

ذا هوت عىل وهجه  ماطلبه مهنا ا 

بصفعة عنيفة شاعرة بعدها 

ابلرىض العميق لل مل احلارق 

رت به عىل كفها ، فقد اذلي شع



اراحهتا هذه الصفعة من بعض 

املشاعر العنيفة كذكل ومغغمت 

 ابضطراب:" انك..انك".

فرفع يديه مدافعًا عن نفسه وهو 

يقول:" آآسف..آآسف ساحميين 

 لقد جتاوزت حدودي".

وخفض من صوته متابعًا:" هذا 

حسن لقد اكن عيل ان آ ثري 



حنقك ايسوزان وهذا اىت بتيجة 

 حس نة كام آ ظن".

فقالت:" هل آ نت تعتذر آ م انك 

 تعرض الاعيب؟"

قال:" االثنان ، اضيفي ا ىل الوضع 

شئيًا من منطقك املشهور 

ايسوزان اذا اردت ان يتحمك  

صهرك ال كرب يف لك حركة تأ تيهنا 



هيم يظنون انك ،اذن فدع

خضعت الغوايئ كل آ ما اذا اكن 

النفي ساآ فهم من هذا انك ال 

التريدين تدخهل اكرث مما آ ريد, 

ماكنك  فعليك اذن ان تثبيت ان اب 

ليك، ذكل ان عيّل   اجتذايب ا 

احملافظة عىل مسعيت املشهورة 

ويه انين حمبوب من ادلرجة  



ال وىل ولهذا جيب ان يروين وآ ان 

 عينين".آ مسك بك بيامن تصف 

 

وتساءلت عام اذا اكن هذا حقًا ما 

 اكن يقوم به.

ومتمتت قائةل:" انين ال اصدق ان 

 مثة من يتبعنا".



آة حنوها وهو يقول  فأ دار املرآ

هبدوء:" تظاهري بأ نك تتفحصني 

زينتك واختليس نظرة ا ىل 

الس يارة اليت وقفت يف هذه 

 اللحظة".

ونظرت سوزان اىل صورهتا 

آة  ويه تسوي املذعورة يف املرآ

من زينهتا واكنت يداها تتحراكن 



ابرتباك تدفعان خصالت شعرها 

 ا ىل ما خلف اذنهيا.

وقالت بدهشة بعد اس تطاعت 

متيزي الس يارة عىل الفور:" 

 املرس يدس!".

فأ جاب ابقتضاب:" اعمل ذكل 

 فهىي س يارة اسطفان".



ذن فقد اكن مثة سبب ملالحقته  ا 

من وحش اانين   لها، ايهل

..ومتمتت تسأ هل:" وكيف عرفت 

 اهنا س يارته؟".

قال:" لقد تأ كدت من ذكل بعد 

آبه اول  ان القيت نظرة عىل مرآ

وصويل وهذا من ابب 

 الاحتياط".



وقال مجلته ال خرية ساخرًا وهو 

يرى عينهيا غري الصدقتني تنظران 

ليه بتشكك واتبع ساخرًا:" انين  ا 

ًا آ فكر يف لك يشء فأ ان دوم

اعتقد انك اذا احسنت وضع 

ال ساس فان ابماكنك بناء ما 

تريدين عليه وابلعلو اذلي ترغبينه 



، وهذا ما جيعلين اتفوق يف ما 

 افعهل عىل اي رجل آآخر".

فقالت بلهجة الذعة:" ايكل من 

 متواضع".

فقال:" انين ابذل يف معيل من 

اجلهد عرشين يف املئة زايدة عام 

ل عىل يبذهل معظم الناس واحص



نتيجة ذكل فأ ان ال آ عتقد ابناكر 

 احلقيقة فأ ضيع بذكل الوقت".

فاعتضت قائةل بربود:" بل آ نت 

تفعل ذكل ,فأ نت تدعي بأ نك مل 

 تتأ مل من نبذ امك كل".

فدس الزلو اصابعه يف شعره وهو 

ينتفض وقد غامت عيناه وشعرت 

آذته هذه الوخزة  يه ابخلزي لقد آ



 مهنا هل اكرث مما اكنت تتصور

ولكنه متاكل نفسه ليقول:" هل 

نتناول شيئًا من القهوة مث جنول يف 

هذه ال حناء؟".                   

آتيا  ورآ ته يس تدير حول الس يارة آ

ا ىل انحيهتا مث فتح الباب ووقفت 

متحنة قلياًل مث قالت بعنف:" 

ملاذا يتبعوننا؟ وملاذا ال ندعومه 



ا ىل الركوب معنا يف س يارتنا ليك 

 البزنين؟" يوفروا

فرفع حاجبيه يسأ لها :" ملاذا؟ اذا 

كنا تظنني ان اسطفان س يغسل 

يومًا يديه منك وسسمح كل 

ابلتجوال يف احناء هنغاراي مع 

خشص منحل مثيل فأ نت اذن  

 جمنونة".



رمقته بنظرة ساخطة عىل خسريته 

وقالت حبدة:" انين ال آ هزل فاذا 

كنت تقول انه ال ينوي ابدًا ان 

اخرج للعمل وحدي يثق يب حني 

فانين اذن غاضبة منه جدًا فأ ان ال 

آمر عيّل ليك حيميين   آ حب ان يتأ

 ، املس ين مرة اخرى ليك ترى.."



فقاطعها بلهجة همينة:": ارى مبلغ  

 اس متتاعك بذكل".

فمتلكها الشعور ابخلزي فقد اكنت 

احلقيقة صعبة وقالت اثئرة:" البد 

ان اجد طريقة جلعكل تندم عىل 

 .الكمك هذا"

فقال يستضهيا:" هيا اطليب  

 س ندويتش".



فأ جابت بلهجة الذعة:" اترامه 

يسحقون و يقطعون ااننية الرجل  

 لعمل س ندويتشات مهنا؟".

فضحك وهو هيز رآ سه ممتامتً:" 

انك رائعة متامًا وآ ان مس متتع جدًا 

هبذا ويرسين ان اقول ذكل 

 فاآ نت مرحة ".



وتوقفت اكنت صادقة مع نفسها 

ب اخلطأ  لتى  ا ىل حد ارتاك

نظراته مركزة علهيا برصانة 

 وتصممي.

 

وابتدآ ت تقول:" مك يرسين ان 

افكر انين يومًا ما ، سأ جعل لك 



خشص مبا فهيم آ نت يراىن 

 ابس تطاعيت الوقوق عىل قديم.."

فقاطعها قائاًل:" لن تس تطيعي 

 ذكل".

فأ رمغت نفسها عىل الابتسام ، 

اهنا ليك تتغلب عىل الزلو حباجة 

ا ىل الكثري من املكر و املرواغة  

 ليك هتزمه . 



مث رمقته بنظرة متحدية فنظر الهيا 

ابرتياب ما جعلها تشعر ابلظفر 

واتبعت تقول:" حذار ايزاللو 

فلرمبا مارست اان الاعيبك فأ دعي 

ضعفًا الآ شعر به فان ما يس ندين 

ن القوة مباكن ما، وان ما هو م

يرسين كثريًا  ان آ راك خاضعًا 

 مستسلامً".   



فقال:" آ حب آ ن آ راك حتاوين 

ذكل ولكنك ال متلكني فطريت  

القاتةل، فأ نت لطيفة هشة جعكل 

 ارستك رقيقة ال حساس".

فقالت بربود:" ان ارسيت معروفة 

ابتباع مبادهئا و النضال يف سبيل 

ذا آ نت هدفها همام اكن ال مر ،  وا 

وقفت يف طريقي فسأ دوس عليك 



فالتنس هذا ابدًا، انين اريد 

ماكنك ان تساعدين يف  معيل واب 

احلصول عليه، وآ ان حاليًا اخرج 

معك ولكن اذا حاولت ان  

ترمغين عىل السري يف اجتاهك 

فسأ نفصل عنك واسري يف طريقي 

 مبفردي هل هذا واحض؟".



فأ جاب حمذرًا:" ان رجال صهرك  

اثران فعلينا ان هندئ   قادمون يف

من خماوفهم والا فيرسع هو الينا 

من حيث مييض شهر العسل،  

ليك يدافع عن رشفك ومصاحلك 

املادية وحنن ال نريد ان نفسد 

الاجازة عىل اتنيا اليس كذكل؟ 



آ و ان يعامكل اكل خت الصغرية  

 اليت هتمل نظافة اذنهيا".

فتوجه وهجها واكن هو يعمل اهنا 

اسطفان يعتقد بأ هنا تريد ان جتعل 

متسك ابلوضع بيد اثبتة وقالت 

خبفة:" دعنا نتناول القهوة اريد 

كعكتني مع السجق من فضكل 

 بيامن ادلفع عليك".



نين  فضحك الزلو مث متمت قائاًل:" ا 

آ حب جرآ تك ولكنين امقت  

 امحلية اليت تتبعيهنا للنحافة".

مث ادىل بطلباته للبائع ووقف 

ذ الرجالن  جبانب منضدته بيامن اخ

راكبا املرس يدس يتسكعان قريبًا 

مهنام مظهرين عدم الانتباه الهيام 

بيامن اكان يس متعان ا ىل حديهثام 



وقال الزلو رافعًا صوته قلياًل:" 

البأ س البأ س انين موافق عىل 

رشوطك، انين لن اضايقك اكرث 

من ذكل فلسانك السليط قد 

جعلين همذاًب بقية حيايت ولكنين  

لي ك اعامتدًا ماليًا دون بتقدميي ا 

منا مبغامرة كربى ولهذا   حدود ا 



فأ نين ارص عىل مخسني ابملائة من 

 الارابح".

 فغمغمت مضطربة:" مخسون؟".

فمتمت بصوت خافت:" وافقي عىل 

ذكل فاهنم مجيعًا يعرفون انه ليس  

من املمكن ان ارىض بأ قل من 

ذكل ودعينا نتخلص من هذين 

 الشخصني يتبعاننا". 



" ال يكون مخسني ابدًا ابحتجاج:

 سأ دفع عرشة".

فقال:" اذن، فليكن اربعني يف 

املائة وهذا هو الرمق الهنايئ واذا مل 

 يعجبك فسأ بتعد عن طريقك".    

 

وآ دركت من برود نظراته انه مل 

يكن ميزح فقد اكن واحضًا ان  



كربايءه التجاري يدفعه آ ال يتنازل 

المرآ ة آ كرث من ذكل وهزت 

ي هيمها؟ مل يكن مثة  كتفهيا ومااذل

خشص هناك لميسك علهيا ما 

تقوهل فهام فقط يقومان بلعبة ليك  

 يتخلصا من الرجلني.

وقالت خبفة:" فليكن اربعني" 

 واهزتت يدها. 



 فمتمت الزلو:" هذا للمظاهر فقط".

ولكهنا شعرت ابنذار اخلطر 

وتساءلت عن حصة ذكل وماهو 

موقف القانون من وضع كهذا ، 

الادعاء بتعريضها ان ابماكهنا 

لالبزتاز والضغط ، وعضت 

شفهتا شاعرة ابلقلق بعد آ ن 



آ دركت آ هنا سلمت لتوها لالزلو 

 شفهيًا حصة كبرية من ال رابح.

ومتمتت متظاهرة بنفض فتات خزب 

عن جاكتيه:" اذا انت الحقتين مبا 

قلته كل يف هذه المتثلية  

 فسأ قودك ا ىل احملمكة العليا".

يف هذه احلاةل  فرد علهيا هامسًا:"

 سأ عطيك بعض الارشادات"



ودلهش هتا اذا به يتوجه ا ىل 

الرجلني فيصفحهام، وانمكشت 

خوفًا جبانب املنضدة وقد نسيت 

الكعكة اليت بني اصابعها انه اذن 

يعرفهام..وهو يتحدث الهيام ك هنم  

 اصدقاء واكان يضحاكن والآن..



وعندما اخرج احد الرجلني  

، مسجل جيب صغري من جيبه 

 رصخت تنادي :"الزلو "

ورد علهيا بصوت ظافر وعىل 

وهجه ابتسامة تكل اليت تدير 

 الرؤوس:" اربعون ابملائة".

وجتمدت يف ماكهنا ال يتحرك فهيا 

سوى عينهيا ويه تنظر ا ىل  



الرجلني يربتان عىل ظهره وقد 

رسهتام هذه املزحة مث يتوهجان 

راجعني ا ىل املرس يدس وقد 

مفها من جتاهالها لكيًا وجف 

 اذلعر لقد اوقعها يف الفخ.

وجفأ ة حتركت للعمل فاس تدارت 

حنو الس يارة واكن هو قد ترك 

املفتاح يف احملرك فاذا امكهنا 



آه وتأ وهت يف داخلها   الوصول ..آ

 ويه تراه قد اصبح خلفها. 

وشعرت بنفسها تس تدير مستندة 

ا ىل جانب الس يارة مث ترفع 

قبضتهيا لهتويي هبام بعنف عىل 

الصخري ولكنه حضك   صدره

ببساطة وهو ميسك مبعصمهيا 



الواًي ذراعهيا خلف ظهرها دون  

 هجد.

ورصخت فيه بعنف:"آ هيا الرشير 

احملتال اهنم ليسوا رجال اسطفان 

 بل اصدقاؤك".

فأ جاب مصححًا الكمه:" بل مه 

موظفون عندي لقد اخذت لتوك 

درسًا هامًا جدًا يف ميدان ال عامل 



لية و يرسين ان تسمل مسؤو

البدء بتلقينك هذه ادلروس ، 

لقد كنت يف منهتىى الثقة بنفسك 

متأ كدة من قدرتك عىل التعامل 

معي ولكنك اخطأ ت بوضع ثقتك 

يب ومن الترصف دون تفكري،  

هذا فظيع اليس كذكل؟ اعين ان 

تزول الفشاوة عن عينيك، والآن 



اصبحت حتت س يطريت اكرث مما 

 كنت قباًل".

بغباهئا:" فرصخت وقد ذهلت 

 الك"

فقال:" سوزان انين اطوف 

متعاماًل مع الناس حول العامل و 

س تقابلني كثريين مثيل يف حياتك 

امنا قد ال يكون احد مهنم بقسويت 



، ولكن العامل اخلاريج جد قاس 

و عليك ان تعريف ذكل و 

تعيشني مضن قوانني صعبة قبل 

ان تتسلمي مسؤولية معل يتخذ  

تنجحي و  موظفني، واال  فانك لن

 س تغوصني يف القاع كفأ ر غريق".

 



فقالت الهثة:" ولكن ..اهنا س يارة 

 اسطفان؟".

فأ جاب:" نعم فقد اخذت املفاتيح 

من عىل طاوةل املطبخ ويف 

احلقيقة لقد اخذت مفاتيح مجيع 

الس يارات ل نين كنت متأ كدًا من 

اهنم س يتبعوننا وهذا ما اكن عيل 

ان امنعه كنت اعمل انه لن يتكك 



ابدًا يف قبضيت ومل آ كن ل قبل بأ ن  

اشعر بأ ولئك اذلين يرسلهم 

 خلفنا".

وقالت هل بغطرسة:" ان اذلي 

مقت به يك تس تخلص مين 

 االتفاقية هو معل غري رشعي..".

قال لها:" بل هو رشعي فقد 

وافقت انت عىل ذكل وقد 



تصاحفنا ولك هذا مسجل يف 

ذا آ ردت آ ن حتاربيين  املسجل ، وا 

لك ما عندي من  فانين سأ خرب

حمامني ليك يتولوا القضية وعىل  

ال قل س تظهر كل هذه القضية 

مدى ما كنت عليه من حامقة 

وس يكون ظن ارستك بعدم 



صالحيتك دلخول دنيا العمل يف 

 حمهل".

فرصخت يف نفسها واكدت تبيك  

وقالت يف غيظًا:" لقد 

 ..صدقتك".

مث حاولت آ ن متسك دموعها 

واكحفت دون جدوى ورصخت 

 كية:" سأ تدبر امري وحدي.."اب



وقاطعها قائاًل:" آ ظن آ ن عيل آ ن  

آ ذكرك بأ مر آ و اثنني ال ول هو آ ن 

ابماكين ان ادمر حياة شقيقتك 

بلكمة واحدة". فشهقت ويه 

تقول:" ولكنك قلت انك لن  

 تفعل ذكل".

مث اس متر يقول دون آ ن هيمت  

بالكهما:" الثاين هو ان عندي 



ملقبةل اثبااًت حلصيت يف ارابحك ا

وما دام هذا قد اصبح واقعًا، 

فعليك ان تلكفيين بتدبري امر 

اتصاالتك ، اذ ان جناحك يف 

اعامكل يعين يعين جناحًا يل اان 

 ايضًا ال تنيس هذا".

ومل تس تطع ان تركز افاكرها ازاء 

نظراته اليت مجدهتا يف ماكهنا، 



وخامرها شعور بأ ن شيئًا ما هو 

يف غاية السوء فهو ما اكن 

يساعدها هكذا دون ان يكون  ل 

وراء ذكل يشء و جعلهتا هذه 

الفكرة ترجتف بيامن اكن يس تطرد 

 قائاًل:" الثالث".

هل هناكل اكرث من هذا؟ 

 ومغغمت قائةل:" الثالث؟" 



فقال:" انين اقوى منك وآ ان آ شري 

ا ىل هذا ل نه يتصل مبارشة ابلواقع 

اذلي حنن فيه الآن، انين اريد آ ن  

وحنن االثنني آآخذك ا ىل مزنيل 

نعمل ان ابماكين ذكل يف آ ي 

 وقت".

وازداد اتساع عيين سوزان وقد 

اش تد توتر مالحمها ويه تقول 



بصوت مرجتف:" ان اخاليق 

ليست هبذه السهوةل فاذا كنت 

تريد املسامرة فاذهب ا ىل 

 زوجتك".

فأ جاب:" الميكنين ذكل ل هنا 

 توفيت منذ اربع س نوات".

نه آ رمل  اذن فقالت يف نفسها ا 

وحاولت ان تركز ذههنا عىل هذه 



النقطة ولكنه مل خيربها شيئًا عن 

شعوره حنو زوجته فهو مل يلمح  

اي مشاعر وال حىت رجفة 

 بس يطة يف صوته.

وقالت بصوت متوتر:" آ ظن آ ن 

ذا آ نت حاولت ان   ابماكين ا 

تفرض نفسك عيّل، ان اجتذب  



اهامتم العاملني يف الاستاحة  

 هذه".

ابتسامة  فقال و عىل وهجه

 اذلئب:" هذا ممكن".

فقالت ابنفعال:" انين ارفض 

 ارغامك يل عىل هذا العمل".

فأ جاب ساخرًا:" ليس كل ان  

تضعي رشوطًا فأ نت لست يف 



وضع النرص فكفيت يه الراحجة  

وعندما اعقد اتفاقية ما، فانين 

اتأ كد من عدم وجود ثغرة فهيا، 

والبد يل من الاعتاف بأ نين غري  

ختيار اذلي آ ريدك متأ كد من الا

آ ن تتخذيه ل ن عقيل يقول يل 

 شيئًا بيامن يقول يل شيئًا آآخر".

 



فشهقت ويه تسأ هل:" آ ي 

 ..اختيار؟".

ما ان تعطيين اربعني  فأ جاب:" ا 

يف املائة من ارابحك واما ان 

ترخضي ايل ابرادتك التامة ودون  

 شكوى".

وشعرت ابلغضب ازاء هذه 

ذا  القسوة البالغة املمتثةل يف ه



العرض واجابت بصوت احب:" 

نين لست للمقايضة يف الصفقات  ا 

كام اكن احلال منذ مئات 

 الس نني".

فقال:" حس نًا، فأ قبيل اذن مبلغ  

 ال ربعني يف املئة".

والبد آ نه رآ ى اذلعر يف مالحمها 

وترقرق دموع القهر يف عينهيا ل ن 



لهجته رقت قلياًل فمتمت قائاًل:" 

بق التتشدي يف ذكل اذ مل يس  

ذا  ل حد ان هزمين قط من قبل وا 

امكنك ذكل فس تكونني يف منهتىى 

 الروعة". 

خففضت من برصها اربعون يف 

املئة! محقاء محقاء محقاء ..وتوتر 

مفها ، البأ س لقد هزهما ..امنا الآن 



فقط وآ قسمت بيهنا وبني نفسها 

اهنا س تجد طريقة مما ، يف يوم ما 

جتعهل يدفع مثن ما يسببه لها الآن  

ن اىس و شعور ابلفشل يف م

الوقت اذلي يه فيه بأ مس  

احلاجة ا ىل الشعور ابلثقة بنفسها 

 و الس يطرة عىل اعصاهبا.



ومتمتت بصوت ينطق بلقهر:" انك 

 ابلغ املهارة ابلنس بة ا ىل..كنت

وافقت عىل ان عالقتنا ,هذه يه 

عالقة معل ولهذا عليك ان  

تساعدين اذا اكن علينا ان نكون  

رشاكء, ان عندي املوهبة وعندك 

املال ومن الآن فصاعدًا سأ لزتم آ ان 

 مبا اصلح هل".



ليه حملت يف  وعندما نظرت ا 

عينيه نظرة ساخرة ها قد شعر 

ابل مان وهو يسمع اعتافها  

دت رسعة  ابلهزمية، لكام زا

الس يارة، اكن الزلو يشعر ابملزيد 

من الاستخاء وشعرت يه 

ابرتياحه هذا وزوال التوتر 

 امللتوي و املتصلب.



اكان يسريان جبانب هنر ادلانوب 

حيث ازهار اخلشخاش تلون 

التالل ابمحلرة كام اكنت ارساب 

طيور الس نونو و القنابر تاكد  

تداين سطح الس يارة ، لك هذا 

دفاع الزلو املفاجئ ساعد عىل ان

 ال نشاد.



وفكرت بدهشة مفاجئة يف انه 

امنا ميشد طراًب اكلطيور ونظرت 

ا ىل جانب وهجه بطرف عينهيا 

اكن يبدو راضيًا سعيدًا ، رائع 

 اجلاذبية ا ىل درجة خطرة.

ليه  والحظ هو نظراهتا ا 

فارتسمت عىل وهجه ابتسامة 

عريضة وهو يقول:" مارآ يك يف 



اجلو اكرث آ ن نتجه جنواًب حيث 

 حرارة؟"

قالت:" ولكنك قلت بأ ننا ذاهبان  

 ا ىل مكتبك؟"

فأ جاب:" هذا حصيح ولكنين 

افتضت ان ال مر نفس اليشء 

 هاقد وصلنا".



واس تدار اتراكً الطريق اليسري يف 

طريق مس تقمي متجهامً ا ىل بوابة 

 مزخرفة وهو يطلق نفري الس يارة.

وهتف حيي الرجل اذلي آ قبل 

ارجًا من كوخ همرواًل ببشاشة خ

 البواب الصغري قائاًل:" فريينك".

ومتكل سوزان الفضول ويه ترى 

رسور فريينك وشوقه وهو يفتح 



البوابة، واخذت تراقب مفكرة 

تبادل هذه العواطف بني الرجلني 

ليتصاحفا بعد ذكل قبل ان يتحول 

الزلو ليتابع داخاًل ا ىل املزنل 

 بس يارته.

 وسأ لته جفأ ة:" منذ مىت يعمل هذا

 الرجل يف خدمتك؟".

 



فأ جاب :" حوايل امخلسة عرش 

 عامًا".

وسأ لته ابرتياب:" اهذا هو 

مكتبك؟ انه يبدو يل وك نه ارض 

 خاصة ملزنل ما".

فابتسم قائاًل:" االثنان، يف 

البداية اكن هذا املزنل كوخًا 

للصيد لبعض فرسان سانت 



جون يف القرن الرابع عرش، مث 

ه،  آ ل ا ىل استهازي اليت وسعت

بعد ذكل بأ ربع مائة س نة، انين 

اس تعمهل مككتب خاص و 

لالجامتعات ، لقد اكن احصابه 

ارسة استهازي انهتازيني للفرص، 

فأ ول خشص مهنا تزوج ل جل 

املال، مث اخذوا اثناء احلروب 



اليت مرت عىل البالد مييلون ا ىل  

 اجلهة اليت تناسب مصاحلهم".

فقالت بلهجة الذعة:" البد آ ن جو 

 زنل يشعرك اباللفة التامة".امل

واكن قد ظهر املزنل الآن واذلي  

اكن مبنيًا من اجحار متواضعة،كام 

اكنت اجلدران صفراء بلون الشامم 



والسقف من القرميد, كام هو 

 املاكن هادئ يف هذه املنطقة.

قالت ويداها تتحراكن يف جحرها 

بضيق :" انتظر حلظة لقد س بق 

 و قلت ان ليس دليك مزنل".

حضك قائاًل:" اراتيح فهذا ليس  

 بييت و امنا بيت ابنيت".

 فقالت بتعجب:" ابنتك".



 وآ جاب هو :" ابلتأ كيد".

عندما دخال الس يارة مال حنوها 

قائال برقة :" هل شعرت ابل مان 

اكرث عندما علمت ان دلي  

 ارسة؟".

قالت يف نفسها :آ مان؟ وحبست  

انفاسها ويه تفكر يف آ ن ليس مثة 

ان مع هذا الرجل قبل شعور ابل م



مسافة عرشة اميال من حيث 

 يقف.

وآ جابت :" الك آ بدًا فان وجودي 

بصحبة رجاًل كثري الارسار و 

الغموض ال ميكن آ ن آ شعر معه 

 ابل مان ".

وآ خذت تتلمس مقبض 

الباب..تريد الهرب فأ مسك هبا 



وقال :" لن تس تطعي الهرب مين 

 سوزان".

ولكهناوجدت املقبض قبل ان  

عزميهتا و ضغطت عىل  تتاىخ

املقبض و ففتحت الباب عىل  

اتساعه وسقطت منه، وعندما 

مد الزلو يديه ميسك هبا آ فلتت 



من بني ذراعيه متدحرجة عىل 

 الطريق املرصوف ابحلىص.

ورصخ يسأ لها ابهامتم ابلغ:" هل 

 آ نت خبري؟".

اكنت يداها قد احتكتا ابل رض 

فعلقت حبيبات من الرمل عىل  

حتاول الوقوف  كفهيا، وآ خذت

عىل قدمهيا اذ اكنت تعيقها 



لهيا  تنورهتا واكن الزلو وصل ا 

الآن حيث ساعدها عىل الوقوف 

آه لقد متزق جوريب  ويه تقول:" آ

وحذايئ تلف ..كيف ميكن ان  

 اقابل الرؤساء ورجال ال عامل ".

وهو يقول ساخرًا:" كفي فضحك 

شاكوى ودعينا نعاجل ال مور 

واحدا بعد آآخر اواًل ، هل آ نت 



خبري؟ هل اصبت يف آ ي 

 ماكن؟".

ليه بعينهيا الكبريتني   فنظرت ا 

لتتالقيا بعينيه نعم لقد اصيبت يف 

قلهبا ويف كرامهتا ولكهنا يف اعامقها 

اكنت تريد منه الرفق والرقة عىل  

انتقامه ادلوام ، وآ ن يتخىل عن 

 القايس.



وقالت جتيبه خبجل:" ان وريك 

 يؤملين".

فقال:" سأ قوم بتسميده بعد 

 حلظة".

 

فهتفت مذعورة ويه حتاول 

 الابتعاد عنه:" الك، ال تلمس ين".



ليه غاضبة لتلمح من   ونظرت ا 

تعابري وهجه امارات املرح فتوترت 

 شفتاها اثئرة ، انه يظهنا سهةل. 

" فقالت حتاول تغيري املوضوع :

انك تفسد عيل برانمج معيل يف  

 الواقع".

فأ جاب ويف صوته خسرية:" هذا  

حصيح ، اظن من ال فضل ان 



جنعكل تقفني عىل قدميك اواًل، 

 ومن مث ندخل املزنل".

قالت تسأ هل:" ماذا س تظن بنا 

 فتاتك الصغرية؟".

فقال وقد بدا من عينيه وك نه  

خيفي رسًا مرة آ خرى:" 

 فتايت..تعنني ابنيت".



خذت تتفحص حذاءها بأ سف وآ  

، فقد متزق اجلدل الرقيق ، ولكن  

ادلهان اجليد س يغطيه بطبيعة 

 احلال.

وآ جابته ويه تنفض تنورهتا:" 

 طبعًا ابنتك هل مثة خطأ  ما؟".

فقال هبدوء :" انك خمطئة ل ن  

ابنيت تاكد تكون يف س نك ، 



فهىي يف الثامنة عرشة و مزتوجة 
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وشهقت سوزان مذهوةل ولكنه  

اكن جادًا وقالت غري مصدقة:" 

ال..الآ س تطيع آ ن آ صدق هذا 

فأ نت لست من النوع اذلي 

يزتوج فكيف بأ ن يكون دليك 

 آ رسة؟"



نين فقال جب فاء:" مل آ قل آ بدًا ا 

جلست يف املزنل آ هز 

 اخلشخاشة".

آه،آ ب غائب  فقالت ابزدراء:" آ

يتك العمل لكه للمرآ ة الصغرية يف 

املزنل، وهذا هو العمل اذلي 

 يقوم به رجل مثكل".



ن  فقال :" هل نرشع يف السري؟ ا 

هذا سريحي وركك، كام آ ظن 

ومينحك الوقت اذلي ميكنك فيه  

فكرة آ نك آ ن تتعودي عىل  

 تتعاملني مع جد".

قالت بلهجة خمتنقة وهام يسريان 

يف الطريق متجهني ا ىل املزنل:" 



ذن آ تعارك مع  جد..كنت آ ان ا 

 جد".

ولوت مفها فقد اكن ال مر يدعو 

عىل السخرية ولكهنا رمغ غضهبا مل 

تس تطع آ ن متنع ابتسامة واسعة 

عىل شفتهيا اكن علهيا آ ن تثور 

 عليه ولكن.. 

 ساخرًا:" تبًا للتجاعيد".وقال 



وقالت جبفاء:"ليس مثة جتاعيد يف 

 وهجك".

فرمقها بعينيه السوداوين وهو 

يبتسم مبكر قائاًل:" رمبا آ ن 

السبب هو اس متراري يف وضع 

 املكواة عىل برشة وهجىي".

فهزت رآ سها متعجبة ويه تقول:" 

 جد! ماآ غرب هذا".



فتوقف عن السري قائاًل بصوت 

،آ ليس  آ جش:" هذا غريب 

كذكل؟ لقد ابتدآ ت بتلقينك 

درسًا، ولكنين وجدت آ نك اليت 

تلقينين آ ال تظنني آ ن مثة شيئًا  

 خاصًا جدًا بيننا ايسوزان؟"

ومغغمت جتيبه:" الك فهذا غري 

منطقي وآ نت تعرف هذا ا ن لك  



جعاب الواحد منا  يشء يقف ضد ا 

ابلآخر، وال آ نكر هنا الشعور 

...و الرغبة..وسكتت برهة مث 

دت تقول:" جيب آ ن يكون  عا

 هناك تفسري منطقي".

فأ بتسم برقة النت معها مالحمه  

وهو يقول:" ال يوجد تقسري 

منطقي ابلنس بة لتجاذب متبادل  



بني خشصني وال ميكنك آ ن تفعيل  

زاء هذا ، رمبا علينا آ ن   شيئًا ا 

نقبل بذكل ليك نرى يف الهناية 

 ا ىل آ ين يقودان".

رصار:" ليس علينا آ   ن  آ جابته اب 

نقبل بذكل مطلقًا، وبطبيعة احلال 

ماكننا الترصف جتاه هذا  يف ا 



ال مر ، وآ ن ميسك لك منا 

 مشاعره".

مث آ مكلت:" ابق بعيدًا عين ليك 

تظفر مبا تريد والبد آ ن يكون 

واحضا دًليك تبزتين ليك تظفر مبا  

تريد والبد آ ن يكون واحضًا دليك 

آ نين آ كرهك كام آ نك آ كرب مين 

بنة مزتوجة، علينا بكثري وعندك ا



آ ن ننىس هذا الهراء اذلي حيدث 

 بيننا".

فقال جبفاء يوافقها عىل ما تقول:" 

جتاه  نعم، همام يكن ما يمتلكنا ا 

بعضنا علينا آ ن نبتعد عن هذه 

 املشاعر".

هزت كتفهيا قائةل ببساطة:" 

 امتحين يف ذكل؟".



قمتمت وهو يلتقط حقيبة يدها:" 

نه اقتاح ممتع ولكنين سأ جت اوز ا 

عن ذكل الآن ، هيا دعينا ندخل 

آ واًل لرنى ما ميكننا معهل ابلنس بة  

 ملظهرك املشعث".

 

آه هل منظري  فرصخت بقلق:" آ

 س ئي ا ىل هذا احلد؟".



ليه وهجها و قالت:"  ورفعت ا 

 آ ظنين حباجة للجلوس".

نك مضطربة  فسأ لها برباءة:" ا 

 قلياًل آ ليس كذكل؟"

حفملقت فيه غاضبة ويه تقول:" 

 آ ثر السقطة". ذكل من

آه".  فقال:" آ



لكهنا اكنت تعمل آ نه اكن يضحك 

يف رسيرته ، ومصمت عىل متاكل 

نفسها لتذههل بتحليلها اذليك 

خلطهتا العملية و هكذا بقيت  

جافة بعيدة عنه يسري هبا ببطء و 

عناية اتمة حول املزنل ا ىل 

 الناحية اخللفية منه.



اكنت دليه ا سطبل صغري للخيل، 

من ال وز يرحب وقد جاء رسب 

هبام ، تقدم الزلو يطردها برفق  

بيامن استندت يه برهة ا ىل  

الس ياج شاعرة بنوع من الهدوء  

 النفيس لهذا املنظر امجليل. 

واكنت راحئة القش و طيور 

الس نونو منترشة يف خمازن 



الغالل، واكنت هناك هررة انمئة  

عىل نفسها يف عربة يد مدهونة 

وخلف بس تان تفاح انجض 

عت آ ن ترى صفوفًا من اس تطا

عرائش العنب تتعاصد فوق التل 

حيث ال يشء بعد ذكل سوى 

 الغابة و مزيد من التالل.



وعندما رآ ته يس تدير متجاوزًا 

رسب البط سأ لته:" هل املكتب  

 هنا؟"

فأ وما برآ سه وهو يدفع مبفتاح 

حديدي خضم يف ابب خش يب مث 

 دعاها ا ىل ادلخول.

لي  ه  اكنت تتوقع آ ن تأ يت ابنته ا 

راكضة ولكن اكن هناك مصت  



مطبق واكن املطبخ يشابه خمزاًن 

للمؤونة، كام اكن دافئًا مرحيًا 

 وتعمه فوىض .

ن هذا  ورصخت بذعر:" الزلو ا 

ليك فقد سطا  مريع ابلنس بة ا 

 اللصوص عىل املزنل".

لهيا حبرية مث آ خذ ينقل   فنظر ا 

برصه بني اجلوراب املتناثرة و 



 الكزنات وال حذية و القمصان

متفحصًا ابقات آ عشاب الطبخ  

وقد اختلطت فوق مائدة املطبخ 

اخلشبية الواسعة وابتدآ  ينقل 

امللفوف والكرز من عىل آ حد  

 الكرايس.

وقال:" رمبا قد تعرضنا فعاًل 

 للسطو".



وارتسمت عىل وهجه ابتسامة 

عريضة وهو يتناول حبة كرز 

يتذوقها مس متتعًا وهو يس تطرد 

هنا را ننا قائاًل:" مهمممم..ا  ئعة ، ا 

ذا اكن مثة رسقة   لن نعرف آ بدًا ا 

قد حدثت فعاًل فاملطبخ هذا 

شأ نه عىل ادلوام، ومن امجليل  

 منك آ ن هتمتي بذكل".



وابتسم لنظرة اذلعر يف عينهيا 

ويه تدور برصها حولها واتبع 

نه نظيف  يقول مطمئنًا:" ا 

 اجليس".

فنظرت ا ىل الكريس متشككة 

وتهند الزلو وهو يتخطى ال ش ياء 

املتناثرة عىل ال رض بسهوةل , 

خشص تعود عىل هذه ال ش ياء 



س يكون ال مر عنده عادي 

،وتناول منشفة معلقة عىل اجلدار 

مث نرشها عىل الكريس لتجلس  

 علهيا.

فشكرته بزتمت ,ويه جتلس،  

وقال وهو يفتح خزانة  الطعام :" 

ماكننا آ ن جنهز   سأ رى ما اب 

 للغداء".



حدقت بدهشة ا ىل الرفوف 

الرخامية للخزانة الضخمة، فقد 

اكنت مرصوصة من القاع حىت 

السقف جبرار مرطباانت 

اخمللالت واملكبوسات وزجاجات 

عصري الفواكه و املربيات و اخلل 

والزيت..كام اكن معلقًا من آ لواح 

خشبية، السجق ال سود والبصل 



التفاح و اخلوخ و  والثوم و رشاحئ

 املشمش اجملفف..

 

وآ رشق وهجها لقد آ شعرهتا هذه 

ال ش ياء الريفية الرائعة ابلسلوى و 

الارتياح وسأ لته:" من خيدم يف 

 املزنل هنا؟".



فأ جاب ببساطة:" آ ي منا يكون 

موجودًا، ومجيعنا آ حيااًن فعند 

نضج الفواكه آ و اخلرض، جنلس 

 ا ىل املائدة نقرشها آ و نقطعها ا ىل

الرشاحئ آ و نزنع آ وراقها وآ ظن 

 هذا يساعدان عىل التابط معًا".

ذن, فأ نت تتوقف عن  فقالت:" ا 

 اخلشخاشة آ حيااًن".



فقال مرواغًا:" وهل س بق وقلت 

 آ ان ذكل؟".

واكنت تعمل آ نه فعل ذكل وآ نه 

حيمي نفسه مهنا، وداخل نفسها 

يشء من الرسور، فهو يعشق 

آ رسته وهذه نقطة هامة جعلهتا 

 عر عىل الفور ابدلفء حنوه .تش



وقالت تسأ هل:" آ ليست ابنتك 

 هنا؟"

فأ جاب ببطء وهو يرى نظرهتا 

احلذرة:" لقد طلبت مهنا آ ن 

تتغيب هذا الهنار، ولكن ال تقلقي 

فأ ان فقط آ ردت آ ال يضايقنا ال م 

 وطفلها".



اكن واحضًا من الزهو اذلي خالط 

نه  لهجته, آ نه يكن هلام حبًا عظاميً, ا 

ب حىت لو اظهر عكس  رجل حم

ذا  ذكل حنو الآخرين، مث قائةل:" ا 

آ ان مل آ قلق لوجودان هنا مبفردان 

ذن محقاء". نين ا   فا 

قال هبدوء:" علينا حنن االثنني آ ن 

نتذكر الغرض من تعاوننا وحنتفظ 



به آ مام آ عيننا فهناكل آ ش ياء 

آ ريدها ، لها ال فضلية عندي عىل 

 ماختشني منه".

جنب  فازدردت ريقها ويه تت 

النظر يف عينيه، ومتمتت قائةل:" 

نين آ وافق عىل هذا فنحن االثنني  ا 

نعمل يف سبيل جنايح آ ان 



,ل س باب جديرة ابلثناء، وآ نت 

 ل س باب انتقامية".

ورمقته بنظرة جانبية فرآ ته خيفي 

ابتسامته فقالت برسعة:" ودليك 

سبب آآخر جيعلين حتت 

 س يطرتك، آ ليس كذكل؟".

 حقًا؟".فقال ببطء:" 



فشعرت ابحلنق و خيبة ال مل  

واتبع هو قائاًل:"اصعدي ا ىل 

امحلام لتنظيف نفسك وهو ال ول 

ا ىل الميني يف الطابق ال عىل 

وس تجدين مناشف نظيفة يف 

خزانة البياضات هناك،  

فاس تعميل املناشف غري امللونة 

ل ن البيضاء يه للطفل، ويف 



غرفة النوم املقابةل للحامم 

رب اجلديدة يف س تجدين اجلوا

 خزانة ابنيت".

قالت:" ال ميكنين آ خذ آ ي يشء 

 من مقتنياهتا".

فأ جاب متاكساًل:" وكيف سيبدو 

ذا آ نت دخلت مصنع  و منظرك ا 

 ال نسجة هكذا".



وتساءلت ملاذا هل دامئا اللكمة  

الهنائية؟ ملاذا يه دومًا منطقية؟ 

حىت اهنا ال ميكهنا جمادلته دون آ ن 

 ةل.تبدو جحهتا غري معقو

وقال:" آ ال يبدو املنطق آ حيااًن 

 مثري للسخط؟"

ليه جبمود ويه تقول يف  فنظرت ا 

نفسها لهذه درجة يه واحضة 



وشفافة ليعرف ما تفكر فيه،  

وقررت آ ال تعّرض نفسها 

ملضايقاته لها، فهو ال حيب شيئًا 

قدر حبه للشجار، ومحلت  

حذاءها يف يدها، مث خرجت من 

ام املطبخ صاعدة السمل اىل امحل

بيامن صدى حضاكته مازال يرن يف 

 آ ذنهيا.



وبعد آ ن غسلت اخلدوش يف 

يدهيا وركبتهيا خرجت ا ىل غرفة  

النوم اليت اكنت ُدىم ال طفال و 

الصور منترشة يف لك ماكن فهيا، 

ومل تس تطع آ ن متنع نفسها من 

تفحص الصور تكل فزوجة الزلو 

 البد آ ن تكون ما بني صور.

 



ور و وجالت عيناها بني الص

آ كرثها متثل الزلو، واكن واحضًا ان 

ابنته اكنت تتفاىن فيه، وطرقت  

بعينهيا هايه امرآ ة عادية قصرية 

بدينة ضاحكة الوجه تقف مع 

ذن  الزلو ولك مهنام حيمل طفةل، ا 

فهام طفلتان! وهاهام آ يضًا يف 

صورة آ خرى تبدوان آ كرب س نًا و 



منا  تش هبان آ ابهام بشعرهام ال سود ا 

لئتان   هلام عينا آ همام املتل 

الضاحكتان، آ ما الزلو نفسه فاكن 

يبدو كام مل تكن لتتصوره آ بدًا، 

 اكن يبدو سعيدًا راضيًا مزهوًا.

واس تغرقت يف التفكري يف ما 

اكنت تظنه عن آ انقة ورشاقة 

ذ دخل   ليه ا  زوجته فمل تنتبه ا 



الغرفة ا ىل آ ن مسعته يتلكم قائاًل 

ببطء:" هاقد اكتشفت معرض 

 .الوحوش"

واس تدارت لتاه واقفًا عند الباب 

ساخرًا كعادته لقد توقعت آ ن 

ترى فيه ذكل ال ب املزهو وترى 

العاطفة والرقة اليت بعثهتا 

اذلكرايت يف عينيه، ولكن البد 



آ هنا اكنت جمنونة، ذكل آ ن الزلو 

ابماكنه ساعة يشاء آ ن يبدل دمه  

ا ىل ذهب وقلبه ا ىل دوالر ينبض 

 يف صدره.

وقالت متعجبة و ساخرة:" 

معرض وحوش! ايكل من آ ب 

 حمب".



وسارت حنو الطاوةل الزينة  

خبطوات غري اثبتة ويه حتاول آ ن 

تطرد من ذههنا تأ ثريه 

علهيا..وسأ لته:" مك يبلغ معر ابنتك  

 الثانية؟"

ن دينا كام س بق و  وآ جاهبا:" ا 

آ خربتك يف الثامنة عرشة، والرا 

 يف اخلامسة عرشة".



هل بربود:" هل ايترى فعادت تسأ  

 تعلامن آ ن وادلهام يبزت الناس؟"

اكنت تتحدث ويه تفتش عن 

جوربني بيدين ترجتفان وذكل 

 بسبب قولها وبسبب قربه مهنا .

وآ جاهبا بلطف تنذر ابلرش:" 

نين مل آ بدآ  بعد ,مفا زال  ابزتاز؟ ا 

 آ مامنا الكثري".



فاس تدارت برسعة مستندة 

 بظهرها ا ىل ال دراج وقد ابن يف

عينهيا نظرة حذرة..فزدرت بريقها   

ويه حتاول اخلروج وقالت:" لقد 

ن هناك الكثري علينا   كنت قلت ا 

 آ ن نتحدث بشأ نه".



فاستند ا ىل الباب يسد علهيا 

طريق اخلروج، وهو يقول 

 متأ ماًل:" نعم سأ نتحدث مطواًل".

وتظاهرات بعدم الاهامتم مبا قال،  

فأ دارت هل ظهرها و اجتهت داخةل 

ام حيث صفقت الباب  اىل امحل

خلفها مث آ قفلته من ادلاخل ،  

وبعد آ ن ارتدت جوربهيا برزت 



خارجة من الغرفة، فتنفست 

بشدة ومسع صوت تنفسها فأ طلق 

حضكة كرهية متغطرسة جعلهتا 

تقبض يدهيا ممتنية لو تس تطيع 

 خنقه. 

ن  لكهنا قالت بداًل من ذكل:" ا 

التفكري يف نقودك امجليةل، وهو  



نعين من طعنك يف وحده اذلي مي 

 ظهرك ابلسكني".

فقال بلطف ابلغ:" ايللصغرية 

 املسكينة احملبة للامل".

ننا مناثل آ حدان الآخر  فقالت :" ا 

 آ ليس كذكل؟"

ننا  فأ جاب موافقًا:" ابلضبط ا 

 متالمئان متامًا".



ومن مث هبطت السالمل ا ىل 

املطبخ وفكرت يف آ نه اعتاد هذا 

النوع من الغزل حىت اصبح عنده 

طبيعة اثنية، ومع اهنا اكنت فاشةل 

متامًا يف التعامل مع هذا النوع من 

الرجال فقد اكن علهيا آ ن تتذكر  

آ نه اكن عىل ادلوام حياول آ ن 

 حيتفظ هبا حتت س يطرته.



 

وفتحت حقيبة يدها مث آ خرجت  

ال وراق ووضعهتا آ ماهما عىل 

املائدة املطبخ بعد آ ن آ بعدت 

اليت   جانبًا آ طباق الطعام املغرية

س بق ووضعها هناك ويه تقول 

هل جبمود عندما ظهر وقد خلع  



جاكيته و طوى مكي مقيصه:" 

 دعنا نبدآ  العمل".

وابتسم وقال مقتحًا:" سنبدآ  

ذا شئت، فهناكل آ مر آ و  الآن ا 

آ مرين آ ريد آ ن آ عرفهام مثاًل، آ ريد 

 آ ن آ عرف هدفك بوضوح".

ومد يده جير كرس يًا جلس عليه  

ع:" ملاذا اختت آ ماهما، وهو يتاب



البيع بواسطة طلب بريدي؟  

 وماهو اخلطأ  يف البيع ابلتجزئة؟". 

فأ جابت هبدوء:" لقد مقت  

بدراسة فوجدت آ ن جمال البيع  

ال  ابلتجزئة ال يأ يت بأ ي رحب حاليًا ا 

اذا اكن ذكل بشلك متصل،  

حيث آ ن التسوق يف بالدان 

يتصاعد ابس مترار، وهكذا تكون  



وع يف البداية خضمة وعند الرش 

 ذكل آ ريد آ ن آ كون موجودة".

قال بدهشة:" معك حق، 

وسنتحدث فامي بعد عن 

مشالكتك اليت تتطلب المتويل،  

ودعينا نتحدث عن انتاجك ، لقد 

نك تريدين آ ن  قلت يف عرضك ا 



تنسخي القمصان الهنغارية ، ماذا  

 آ يضًا؟"

واكنت عىل وشك آ ن تقول هل اهنا 

مل تتوقع آ ن حتصل عىل المتويل  

ماكن آ بعد من البالد اجملاورة من 

لبدلها، ولكهنا عادت فتذكرت  

شيئًا س بق وقاهل عن المتويل  



فتأ لقت عيناها ، ا ن ابماكهنا يف 

 الهناية آ ن تتغلب عليه. 

وقالت بلهجة حلوة:" لقد آ وسعت 

آ فقي هذا الصباح فقط وكنت يف 

البداية قد فكرت يف آ ن آ بدآ  

صغرية من آ ول السمل".واتسعت 

ا ويه تتابع:" ولكن مع ابتسامهت



عرضك السخي ميكنين آ ن آ بدآ   

 كبرية".

فقال يعتض عىل الكهما:" لن 

يكون العرض خسيًا اىل هذا 

 احلد".

نك  وآ جابت:" عىل العكس فا 

س تكون غاية يف السخاء ذكل آ ننا 

اتفقنا عىل آ ن تأ خذ نس بة مئوية 



مقدارها آ ربعون يف املئة من 

 ال رابح، وآ ان آ طلب متوياًل غري

حمدود، ففي نييت اس تعامل تكل 

آخذ ما  ال موال فري احلدودة، سأ

ذا آ ردت آ نت آ ن   ال ا  آ ريد، هذا ا 

تنسحب من هذه االتفاقية و 

تس تقر عىل آ قل عرشة ابملئة 

ن حمادثتنا مسجةل عىل  مثاًل؟ ا 



رشيط، حاول آ ن تس تعمهل 

ضدي فيؤكد مالحظاتك 

 املهتورة"

بزتاز؟  فقال يعنفها :" ماهذا ا 

 كيف تنوين آ ن تنفقي ..آ خربيين

 نقودي".

نين سأ سافر ا ىل الهند   قالت:" ا 

حيث ستس نح يل فرصة النتاج 



البنطلوانت و الستات العسكرية 

 الضيقة".

فقال ينهبها هبدوء:" حقا يه رائعة 

، ولكن الوقت ليس هو املوضوع 

ال مه ان آ غلب البدلان ابال ضافة 

يف الاحتاد السوفيايت حترص عىل 

لمكية، ويف الزمن  مراقبة ضبط ا

املايض اكن الزابئن يشعرون 



ذا مه متكنوا من  ابلرسور ا 

احلصول عىل مقيص، وال آ قول 

عىل نفس القميص يف لك مرة، 

 وبنفس ال زرار و الياقة".

آه،  زاء درايته الواسعة:" آ وقالت ا 

شكرًا للمعلومات، وقد فكرت يف 

آ ن آ سافر بعد ذكل ا ىل الصني ، 



ية، ورمبا  ل جل بيجاماهتم احلرير 

 كيفية صنع مالبسهم اخلارجية".

وقال ببطء:" اهديئ ، فا ن 

 آ مامك الكثري من الكفاح".

 

وابتسم و شعرت يه و ك ن  

حسابة قد غطت وجه الشمس و 

تذكرت آ نه ما زالت هناكل 



مشلكة ، فهو مل خيربها بعد عن 

ماهية انتقامه الهنايئ و سأ لته:" 

آ ال يضايقك آ نين سأ نفق نقودك 

هبذه احلرية؟ اذ آ ن التاكليف 

 ابهظة".

فاحنىن ا ىل ال مام واضعًا كوعيه 

عىل املائدة وهو يقول:" مثة 

خشص هو اذلي س يدفع يف الهناية 



ن عندك خططًا و  لك يشء، ا 

دك يف آ نت تريدينين آ ن آ ساع

 حتويلها ا ىل حقيقة واقعة".

ن عندي  فقالت ابرتياب:" نعم ..ا 

عرضًا لعرش س نوات، مل هذا  

 السؤال؟"



فهز كتفيه مبتسامً وهو يمتمت 

قائاًل:" لكام ازداد غيظ اسطفان 

 ، آ ليس كذكل؟"

فأ جابت وقد بدا التفكري يف 

 عينهيا:" نعم"

اكن هذا يبدو لها خسيفًا ولكهنا 

اكنت تدرك جيدًا آ نه يعين آ كرث 

من هذا ،وآ ن هناكل سببًا آ مه 



من هذا بكثري حيمل الزلو عىل 

فاضة آ مواهل عىل مغامرهتا، آ و  ا 

التظاهر بذكل، وشعرت بأ نه مل 

يقتف آ ي خطأ  ابلنس بة ا ىل 

عرضه علهيا ذكل المتويل غري  

 احملدود، ذكل ل ن جفنه مل يطرف

حني حدثته عن رغبهتا يف تكل 

الس ياحة العاملية، من املمكن آ ن  



يكون قد تعمتد اال دالء بتكل 

املالحظة لريى ا ن اكنت قد 

فكرت بذكل من قبل، وهل 

جعلها ذكل انهتازية للفرص 

ذ يقودها يف  مثهل؟آ م آ نه خيدعها ا 

مياه هادئة و ابردة ليك يفرق  

 سفينهتا؟



ليه بأ فاكرها وهو يقول: " وعادت ا 

السؤال الثاين وهو مك يس تغرق 

ال مر من الوقت منذ ا رسال 

 العينات ا ىل حني الانتاج؟".

 فأ جابت:" تسعة آ شهر".

وضاقت عيناها ويه تراه يلوح 

بنسخة من حتليلها الهنايئ لعرضها  

املقدم للعمل واذلي البد قد 



حصل عليه ابحليةل، وسأ لته  

ليك  ساخطة:" كيف وصل ا 

 هذا؟".

خيربها بيشء جديد  فأ جاهبا و ك نه

نين ماهر جدًا، فقد  علهيا:" ا 

آ قنعت سكرترية مجيةل بأ ن حترض 

هنا فتاة حلوة تأ لك  يل نسخًا منه، ا 

 اكحلصان و ترشب اك لسمكة".



هنا طريقة   فقالت ابمشزئاز:" ا 

 دنيئة".

فقال:" وهذا ما قالته يه". لوى  

 مفه لذلكرى السارة.

وعاد يقول :" وملاذا هذه الكراسة 

 املئة صفحة".ذات 



فقطبت سوزان جبيهنا بضيق 

وآ خذت تفتش عن قسم معني يف 

 عرضها هذا. 

وقالت برود:" لقد حبثت ال مر  

مع رشاكت نس يج آ خرى فبدا يل 

آ ن هذا آ فضل ما وجدت ،  

وعندي كثري من البحوث املتعلقة 

ابلسوق غري هذا اذلي بني يديك 



ذا شئت آ ن تراها, ومؤخرًا  ، ا 

م ل زايء وضعت خطة ال رساء قس

ال طفال ورمبا نضيف البياضات 

آ يضًا ذلكل آ ما الآن فأ ريد آ ن آ ركز 

 عىل آ زايء البالغني".

فقطب جبينه وهو يقول:" ال 

آ ظنين سأ وافق عىل معل حمدود  

كهذا ، كيف تنوين الترصف  



ابلنس بة ا ىل الاقتباس من تصاممي 

 ال زايء الشعبية؟".

ن  فمل تشأ  آ ن جتادهل وقالت:" ا 

اس آ مجل ما يف الزي ذكل ابقتب

مع الاحتفاظ بشلكه ال سايس، 

ولكنين سأ ضع تفاصييل اخلاصة 

ابس تعامل ال مقشة املنترشة 

 جتاراًي".



 

مالت ا ىل الامام وقد بدا علهيا 

اجلد، حماوةل آ ن تتعامل مع هذا 

ال مر ك ي عرض عادي توهجوه، 

لهيا  فالزلو مل يكن يعين ابلنس بة ا 

ن  سوى ممول، وعادت تقول:" ا 

آ صعب مايف ال مر س يكون 

الاختيار، ذكل آ نه س يكون 



آ مايم العرشات من ال فاكر 

ميكنين اس تعاملها، ولكن عيّل آ ن 

آ صل ا ىل اختيار متوزان، وآ قرر 

ما اذلي يعجب الزبون من  

املايض ويناسب هذا العرص 

آ يضًا, مارآ يك يف انتاج برانس من 

اللباد مثل تكل اليت يرتدهيا الرعاة 

 ت الس نني؟".هنا منذ مئا



هنا لن تباع".  فأ جاب بثبات:" ا 

فشعرت ابخليبة، ولكهنا عادت  

ذا  تقول:" ولكن القمصان ستباع ا 

آ دخلنا علهيا شيئًا من الزينة  

 التقليدية". 

فقال:" رمبا، وابلنس بة للحديث 

عن ال ش ياء التقليدية هناكل 

قصة حامك املدينة صغرية يلون 



ال مقشة ابللون ال زرق بيده، 

يف آ وقات فراغة، ميكنك  وذكل 

آ ن تشتي هذا القامش فقط بني 

شهري آ اير و آ يلول، فهو الوقت 

اذلي يعلقها فيه خارجًا ليك  

 جتف".



فهتفت ويه ال تامتكل نفسها من 

الشعور ابال اثرة:" ايلها من قصة  

 رائعة".

و انبثقت يف ذههنا فكرة فتابعت 

تقول:" ميكنين آ ن آ بيع مقصااًن 

ل بيض آ و ال زرق هنغارية ابللون ا 

و نضع هذه القصة يف كراسة و 



ستتضمن لك قطعة مجةل مثرية  

 عن اترخيها".

فقال متأ ماًل:" ابلنس بة ا ىل ا رشاك 

الزابئن ..امسعي سأ خربك شيئًا 

وهو آ ن وضع معلومات عن 

حضارة لك بدل  س يجعكل 

مرغوبة من املس توردين يف 

اخلارج و آ حصاب الشأ ن اذلين  



تحصلني يعطونك التخيص و س  

عىل تعاون آ كرث من لك من 

يشتك يف ذكل ، فا ن ذكر 

تقاليدمه  يرسمه ,اي سوزان 

 امللهمة". 

و هتفت ويه ال تصدق آ ن لك 

ما اكنت تريده، هو يف طريقه ا ىل 

آ ن يتحقق الآن:" ال آ س تطيع 



الانتظار ا ىل حني نبدآ  ذكل ، 

فقد تعبت كثريًا ليك آ صل ا ىل 

 غاييت هذه".

 وكذكل آ ان".فقال:" 

واكن يف صوته من احلرارة ما 

ليه برسعة، مث خطر  جعلها تنظر ا 

لها آ نه يريدها آ ن تنجح فقط ليك 

يغيظ اسطفان ،آ ما يه تريد آ ن  



تنجح مبعونته ولكن هذا من ا جل 

آ ن يبقى اسطفان و اتنيا سعيدين 

جبهلهام آ هنام غري وارثني, ويه 

س تكون خبري حفياهتا س تكون 

الرائعة و  ملئية ابل سفار

الاجامتعات ، وساتعود ا ىل بدلهتا 

حيث خمزن بضاعهتا اخلاص هبا 

 وتمكل معلها من هناك.



ن  وقال لها الزلو بصوت آ جش:" ا 

يف عينيك جنوم براقة وآ نت 

 تفكرين".

فأ جابت جبفاء:" ا ن دلي الشمس 

و القمر ولك الكواكب و آ شكرك 

نين آ عمل آ ن دليك  لمتويكل يل، ا 

جعلتك  آ س بااًب غري سارة

تساعدين و لكنين مع هذا، 



مرسورة، طبعًا اكن ابماكين آ ن 

آ حقق طموحايت بنفيس، ولكنك 

 آ رسعت يب ا ىل ذكل".

رشاب وآ الكوبعد ذكل تناوال القهوة 

يف الشمس، بيامن البط و ادلجاج 

يتاكض حوهلام وحتت آ قداهمام، 

ذا اكنت شعرت  وتساءلت عام ا 



مبثل هذه السعادة يف حياهتا و 

 ،فا املاكن هادئة ومرحي. رسور

 مث قالت:" علينا آ ن نتحرك الآن".

وتهندت شاعرة ابلكراهية لتك  

هذه احلديقة الهادئة املساملة ذات 

اجلو املزنيل مث اتبعت تقول:" 

علينا آ ال نطيل من انتظار اولئك 

 اذلين سيتعاونون معنا".



 

عندما حتركت لتهنض واقفة، 

شارة من يده  آ وقفها عن ذكل اب 

ننا لن نذهب ا ىل  وه و يقول:" ا 

آ ي ماكن ، ل ننا ال نس تطيع 

 ذكل".

هنضت واقفة ويه تقول بيشء 

ننا نس تطيع ذكل  آه، ا  من السأ م:" آ



طبعًا، فال تفسد ال مور 

 بأ العيبك".

فأ جاب ابقتضاب:" ليس مثة  

نه قانون البالد".   آ العيب، ا 

والحت عىل شفتيه ابتسامة 

ظافرة وهو يتابع قائاًل:" آ تعرفني 

مك جيب آ ن تكون نس بة الكحول 



ذا كنت تسوقني  يف دمك ا 

 الس يارة يف هنغاراي؟".

 فأ جابت:" الك".

 فقال:" ال يشء".

 فقالت تكرر بذعر:" ال يشء؟".

و قبضت يدهيا بغضب ويه 

نك كنت تعمل ومل توقفين  تتابع:" ا 

آه". نك ..آ  عن ذكل..ا 



ورصخت ويه ترضب بقدهما 

ال رض شاعرة ابالحباط، لقد 

و سأ لته:" ا ىل مىت يدوم  حتطمت

 هذا حىت ميكنك آ ن تسوق؟

فأ حاب متشكاكً:" آ ظن..رمبا 

صباح الغد".ورمقها بطرف عينه 

 مبكر... 



فشحب وهجها و فهمت من  

التعبري اذلي الح عىل وهجه، انه 

يتوقع مهنا آ ن جتهز برانجمًا ترفهييًا، 

لقد اكنت جسينة فعاًل يف مزنل 

منعزل ، وليس هناك سوى 

ذا يه لكمته  بأ ن ابنته س تعود، وا 

فكرت يف الهرب، فا ن حذاءها 



ال نيق لن يسمح لها ابالبتعاد قبل 

 آ ن تصل ا ىل آ قرب جشرة.

نين آ كرهك".  ومتمتت بتعاسة:" ا 

لقد آ وقعها يف الفخ آ خريًا و ختىش 

آ ال يكون هناك جناة لها هذه 

املرة، وقالت بربود:" لقد 

خططت لهذا ال مر بلك عناية  



متامًا كام ختطط  آ ليس كذكل؟

 للك حركة تقوم هبا".

فمتمت وهو مييل بكرس يه ا ىل 

اخللف:" آ ال يعجبك آ فاكري عىل 

 التنظمي؟". 

فرصخت فيه اثئرة:" آ هيا احلقري، 

لقد حطمت لك يشء ابتدآ ت 

به، ما اذلي س تفعهل ابلنس بة 



للمواعيد اليت آ خذهتا لهذا الهنار؟ 

ذا كنت هتمت لهذا؟".   هذا ا 

فأ جاب:" اكن عيّل آ ن آ لغهيا، وقد 

 فعلت".

واس تطاع بصعوبة آ ن يكبح  

حضكة ساخرة اكدت تفلت من 

بني شفتيه، وآ خذت تشمهل 

بنظرات الاحتقار، مث قالت  



ن عيّل آ ن آ لقي بك ا ىل  حبدة:" ا 

حيث تنمتي خارجًا بني 

القاذورات، ولكنين سأ فكر يف 

يشء آ فضل من هذا ل جعكل 

 نيئة".تندم عىل مناوراتك ادل

ومل يكن ابماكهنا آ ن تكبح انر 

 الغضب اليت رست يف آ واصلها.



فأ جاب وهو يسكب لنفسه  

القهوة:" مع آ ن فكرة الانتقام ال 

 تعجبك".

فقالت بربود:" ا ن معيل هذا  

 س يكون هل ما يربزه متامًا".

فأ جاب بصوت كرقة النس مي:"  

ن ما تقولينه   ايعزيزيت سوزان، ا 

هو ابلضبط ما يقوهل املنتقمون 



مجيعًا، فالعداةل يه وحدها اليت  

 حتركهم". 

 

ورفعت وهجها مثبطة العزمية ا ىل  

ال جشار اليت اكنت تعبق ابلشذا 

و النبااتت اليت اكنت تعرش فوق 

املمر و الرشفة امام الباب و عبري 

الزعت و النعناع و آ جشار اللميون 



النبااتت اليت اكنت و خمتلف 

تطل من بني ال جحار املرصوفة هبا 

ممرات احلديقة، واكنت حرارة 

اجلو قد آ فعمت الهواء بأ رجي 

الزيوت املمزوجة براحئة القهوة 

 التكية العبقة. 

وقالت ابنفعال:" لقد آ مضيت هنا  

وقتًا رائعًا ولكنك رسعان ما 



آ فسدته فالبيت مرحي كام آ ن 

 احلديقة مثالية". 

:" دجاج ابلقرفة، ورغيف   فقال

من اخلزب وآ ان و حبيبيت يف 

 الربية". 

فتنفست بعمق ويه ختاطبه 

 قائةل:" امسع، اي..".



نه شعر لفيزتجريادل يف  فقاطعها:" ا 

 الواقع".

فقالت غاضبة:" آ اًي اكن امس 

الشاعر، فأ ان لست حبيبتك،  

نين رشيكتك يف العمل، وآ ان  ا 

 اندمة عىل هذا..".

رى قائاًل:" لقد فقاطعها مرة آ خ

قصدت فعاًل ما فعلته ليك ال  



نس تطيع القيادة، ولكن السبب  

ال ول يف ذكل ليس ما تفكرين 

 فيه".

آه، آ حقًا؟  فقالت مهتمكة:" آ

ذن عن السبب، هل   آ خربين ا 

ظننت آ نين حباجة ا ىل عطةل بعد 

ظهر هذا اليوم؟ آ م اعتقدت آ نه 



من امجليل آ ن نطعم البط هذا  

 املساء؟".

طء:" لك هذا حصيح،  فأ جاب بب

ولكن السبب الرئييس هو آ نه قد 

تكون فكرة جيدة آ ن آ قدمك ا ىل 

 آ رسيت".

فسأ لته بربود:" عفوًا؟ مل آ مسع 

 جيدًا".



فالحت عىل شفتيه ابتسامة 

آ س بغت عليه رقة وهو يقول:" 

لكام فكرت يف ال مر، آ دركت مبلغ 

هنم س يكونون هنا  حمكيت، ا 

قريبًا، الطفل و زجاجة احلليب  

 لك يشء".و 



نين  قالت بصوت آ جش:" ا 

متأ كدة من رسوري الفائق ملقابةل 

 آ رستك".

وآ جاب بلطف:" آ رجو ذكل، 

وطبعًا البد آ نك آ دركت الآن آ نين 

غواءك يف  ال ميكن آ ن آ كون انواًي ا 

الوقت اذلي آ توقع فيه عودة 

 آ رسيت".



وعادت جتلس عىل كرس هيا ويه 

تشعر ابرتباك واحض، اكن علهيا 

ذا اكن ما  آ ن تعتذر و قالت:" ا 

 تقوهل حصيحًا..".

فقاطعها قائاًل:" وملاذا ال يكون 

ن دينا تسكن هنا،  كذكل؟ ا 

ذ حان   وعلهيا آ ن تعيد مييك ا 

وقت حاممه، ورمبا تتساءلني  عن 



السبب اذلي جعلين آ ريدك آ ن  

تشاهديين بني هذه املظاهر 

العائلية، و ال مر ببساطة هو آ نين 

 تتطور". ال آ ريد لعالقتنا هذه آ ن

ليه ابرتياب، لقد اكن  فنظرت ا 

صوته رقيقًا، ولكن لهجته اكنت  

فوالذية، وعندما تالقت آ نظارهام 

رآ ت آ نه اكن جادًا متامًا فامي يقول 



ابلرمغ من مالحظته تكل اليت 

آ جفلهتا. وقالت هل:" اكن من 

 املمكن آ ن ختدعين".

فأ جاب ساخرًا:" كنت آ س تطيع 

نين  ذكل ابلتأ كيد، امسعي ، ا 

ليك جدًا ،وآ نت  منجذب ا 

يّل ايضًا ،و ال تلكفي  منجذبة ا 

 نفسك عناء الاناكر".



آها تفتح مفها   قال هذا حني رآ

حمتجة و اتبع يقول:" حنن االثنني 

 ال ميكننا اال دعاء بغري ذكل".

 

نين آآسفة".  فقالت جبفاء:" ا 

فقال بنفس اجلفاء:" وكذكل آ ان ، 

ترين آ نين ال آ ريد آ ي امرآ ة يف 

 .حيايت"



فرصخت وقد شعرت جبرح يف 

كرامهتا:" وكذكل آ ان ال آ ريد آ ي 

رجل يف حيايت، و آ طمئنك بأ نين 

حلايح، فأ ان لست   لن آ زجعك اب 

من ذكل النوع اذلي يتعلق  

ابلرجل جملرد آ ن قبلها مرة آ و 

 مرتني".



فقال بصوت آ جش وهو يسكهتا 

بنظراته:" سوزان و آ ان آ يضًا 

لست من ذكل النوع اذلي يتعلق 

مرآ ة جملرد آ نه قبلها، ولكننا اب

ذا كنت  س منيض وقتًا اكفيًا معًا، ا 

آ ريد آ ن آ ثري غضب اسطفان ا ىل 

ذا.."  القدر اذلي يرضيين، وا 



وسكت و ك نه غري عقهل ابلنس بة 

ملا اكن يريد آ ن خيربها به، مث اتبع 

نين آ ريد آ ن آ نظر بشأ ن   يقول:" ا 

 عالقتنا العملية". 

 وآ خذ يداعب فرو هرة اكنت عىل

ركبتيه وهو يتابع:" آ ريد ذكل آ ن 

 ينترش و يذاع".



نك مصمم عىل  فمتمتت ابستياء:" ا 

 آ ن تنرش هذا ال مر برسعة". 

فقال:" بغري هذا ال يكون مثة 

منا عىل ال قل فائدة من املوضوع، ا  

علينا آ ن جنمتع لنتحدث يف وضع 

ذا آ ردان آ ن  اخلطط ومن املؤكد ا 

ىّل يك آ ضع  نبدآ  س تكونني حباجة ا 

كل لكمة جيدة تلقيهنا عند 



اجامتعك مبن سيتعاونون معك من 

اذلين ميدونك ابل مقشة و ال زرار 

و اخليوط، ليك جتليس للحديث  

مع املديرين لتغيري الرآ ي يف 

الامنذج، وس نكون مطالهبم من 

 معًا يف ال سفار الطويةل".

وتساءلت ملاذا يريد آ ن يفعل لك 

هذا ل جلها؟ ملاذا؟ ومتمتت  



تقول:" ليس عليك آ ن تركض 

جبانيب يف لك مرة آ ذهب فهيا ا ىل 

 ماكن ما".

فأ جاب :" ابماكين آ ن آ خصص 

كل من وقيت اس بوعًا ،آ طمنئ فيه 

ا ىل آ نك تقابلني ال شخاص 

ون جبانبك، فأ نه املناس بني، سأ ك

هيمين آ ن آ رفع من صورة املرآ ة يف 



هنغاراي، و ذكل يف ميدان تصممي 

ال زايء مكثال لل خرايت، وال  

نك لست حباجة  تسأ ليين ملاذا؟، ا 

ل ن تعريف".و قال مجلته ال خرية  

حني حاولت مقاطعته،واتبع 

قائاًل:" وحاليًا، لك ما عليك آ ن 

تضعيه يف حسابك هو آ ننا 



ل وقات معًا آ كرث ما س منيض من ا

 تسمح به احلمكة".

 فأ جابته حبدة:" هكذا ا ذن؟".

ولكن خفقات قلهبا اكنت 

تتسارع، كام آ هنا يف آ عامقها اكنت 

تفكر يف آ هنا لن تنجو آ بدًا من 

نتيجة هذه العالقة اليت س تصبح 

 عام قريب وطيدة.



قال هبدوء:" ال آ نت وال آ ان نريد 

 التورط آ كرث يف هذه العالقة".

 عاد يقول ساخطًا وهو ينظر مث

نين معجب بك". لهيا:"تبًا..ا   ا 

واشتبكت آ نظاره بأ نظارها دون 

ن نظراتك يل  آ ن يتحرك وقال:" ا 

تفضحك وتضعف عزمييت، و هو 

يشء ليس ابماكين حتمهل، وقد 



جيعلين آ جتاوز عهودي، والآن  

ىل منطقك القوي  ليك وا  ابلنس بة ا 

جيب آ ن تري آ ن آ مامنا طريقني 

 للعمل".

فأ جابت تسأ هل:" وكيف؟". 

 وعقدت ذراعهيا.

وقال بسخط خفيف:" آ تريدينين  

آ ن آ فرس هذا؟ هذا بس يط 



جدًا، علينا آ ن نفتش عن طريق  

تقتل هبا وقت فراغنا، ووجودي 

هنا حماطًا حلفاظات ال طفال، هو 

طريقة مناس بة لهذا" وبدآ  

 يضحك.

 

فأ جابت بسخط :" آ نت عدوي، 

بني  آ نت الرجل اذلي فرق بيين و



آ رسيت، وهذا تقريبًا آ سوآ  ما 

نك تعمل  ماكنك آ ن تفعهل يل، ا  اب 

نين مل آ درك ذكل من قبل  هذا، ا 

قط ، لقد اكنوا دومًا آ حبايب و 

آ صدقايئ اذلين يس ندونين و 

 حيمونين.."

ليه غاضبة و قد بلغ  واس تدارت ا 

هبا الانفعال غايته، ويه تتابع 



ذا آ ان فقدت عطف  قائةل" ا 

آ رسيت هنائيًا بسبب عالقيت بك 

نين سوف..". نين ..ا   ، فا 

ومل تس تطع آ ن تس متر، فقد 

مل ت ادلموع عينهيا و خنقهتا 

غصة، لقد اكنت حتهبم مجيعًا آ كرث 

مما اكنت تتصور، لقد اكنوا مجيعًا 

شأ ن .. ومع ذكل متكن ذوي 



الزلو من فصلها عهنم و حدقت  

فيه بفزع من خالل عينهيا 

املغشاتني ابدلمع، ذكل آ هنا بصلهتا 

منا تعرض للخطر لك ما  هذه به ا 

حتب ، تعرض آ رسهتا ..لقد 

ارتكبت غلطة كربى.. غلطة رمبا  

 فات الآن آ وان آ ن تتاجع عهنا.
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وقال بلطف:" وهكذا نصل ا ىل 

احلقيقة ويه انك س تقومني بأ ي 

http://www.riwaya.ga/


يشء ليك حتمي آ رستك، آ ليس  

 كذكل؟".

وازدردت ريقها برسعة، لقد اكنت 

متنحه فكرة و احضة عام يس تطيع 

 آ ن هيددها به. 

ائدة يسمرها بعينيه ، ومال عىل امل

لتجاهد ضد مشاعرها مث هز  

كتفيه و ملعت عيناه وهو يقول:" 



نين آ ريد آ ن آ علن   سوزان، ا 

 ل رستك نيتنا عىل الزواج".

تصلبت يف جلس هتا و جتمدت 

آ حاسيسها ومل يبق سوى الغضب 

و التعاسة ويه تراه يدمر 

مشاعرها حنوه بسخريته و تناوهل 

اج مبثل موضوعا همامً مكوضوع الزو

 هذا الهزء. 



آ جابته بربود ويه ترجتف:" ايكل 

 من حقري ..قذر".

آمرًا:" ا جليس ستبقني هنا  فأ جاهبا آ

نك وافقت عىل  ا ىل آ ن تقويل ا 

ذا مل توافقي ،  الزواج مين ، وا 

فسأ بقيك هنا بأ ي حال، وآ بلغ 

 آ رستك هبذا اخلرب بنفيس".



جفلست ويه تقول:" ال اس تطيع 

آ ن آ صدق هذا البد آ ن هناك 

 سببًا ما".

فقال بلطف وهو خيفض آ هدابه 

لهيا:" طبعًا لقد امكنين  السوداء ا 

ترس يخ واقع صداقتنا يف ذهن 

اسطفان و فياكدو، والآن جيب 

لخطوة آ ن يكونوا مس تعدين ل



التالية، ويشعروا ابلهلع ذكل آ ال 

ماكين هتديد  ويه خطوبتنا، اب 

ذا هو مل  حامتل زواجنا ا  فياكدو اب 

يوافق عىل الصفقة ال ساس ية اليت 

 س بق و اخربتك هبا".

نين لن  فاندفعت تقول اثئرة:" ا 

آ تزوجك، وآ ان ال آ س تطيع آ ن 

 آ خربمه بأ ن.."



فقاطعها ببطء:" بل عليك بذكل 

آ اًي مهنم بعد ذكل  واال  فلن تري

 آ بدًا".

فسأ لته بعنف:" ماذا..ماذا 

 تعين؟".

ولو آ ن آ ي رجل آآخر غريه قال 

ذكل لضحكت ساخرة ولكنه اكن 

جادًا متامًا، وقال برقة:" آ عين هذا 



نك س توافقني عىل  بضبط، ا 

الزواج مين، آ و آ ن آ فتح عىل  

حياتمك آ بواب العذاب..ما 

س يجعلهم يتساءلون آ ي انسان 

 ".رشير آ ان

وشعرت بدوار يف رآ سها ولكهنا 

متاسكت ، جيب آ ال تريه آ ي 

ضعف مهنا، وقالت:" ولكن  



اقتاح زواجنا هذا يشء ال يقبهل 

العقل ، اهنم لن يقتنعوا آ بدًا مبثل 

 هذه الفكرة".

آه، بل  فأ جاب ببطء:" آ

س يفعلون، فالنساء الالهثات 

وراء املال يعتربنين صيدًا مسينًا، 

عىل ومه يعلمون تصمميك 

 الطواف يف آ ورواب و العامل".



فقالت:"الك هذا ليس حصيح ،  

 وآ نت تعرف ذكل".

ال  ذن وافقي وا  فمتمت جميبًا:" ا 

سأ تصل خشصيًا ابسطفان يف 

الفندق اذلي يقيض فيه شهر  

ليه اخلرب السار،  العسل ل زف ا 

وهذا س يفسد عليه شهر  

 العسل".



فتأ وهت قائةل:" الك..ملاذا تقوم 

 آ نت قايس". مبثل هذا العمل؟

فأ ظلمت عيناها ،وآ خذ يقول 

ن الوضع هو آ يضًا  ببطء:" ا 

 قاس".

ونظرت ا ىل اخلطوط اليت رمسها 

التوتر حول مفه وفكرت مضطربة 

بأ نه واقع حتت ضغط كبري و 



قالت ابحتجاج:" ولكن تظاهران  

بأ ننا س نزتوج هو آ مر ليس  

 رضوراًي".

 

نه  فقاطعها قائاًل:" من قال آ ن ا 

س نذهب اىل ليس رضوري بل 

مكتب رجل ادلين ال متام الزواج 

و اذا رفضت سأ جرك آ و آ محكل 



حىت يمت هذا زواج شئت آ م 

 ابيت.".

نك جمنون".  فقالت:" ا 

 فأ جاب:" الك بل مدفوع".

وعندما ختلل شعره بأ صابعه حملت 

فيه رجاًل حطمه ال مل بسبب  

يشء هو آ سوآ  كثريًا من جمرد  

 احلسد آ و ال ستياء.



د آ ن ختربين ومهست هل:" الب

ابلسبب فأ ان آ شعر آ ن مثة شيئًا  

هو آ سايس سأ جيعكل سعيد. اذا 

 فعلته مفاهو ؟".

وسكتت برهة مث عادت تقول 

بصوت مهتدج:" عليك آ ن تدرك 

جيدًا مااذلي تعنيه ارسيت  

يّل و معيل هو املهم جدًا  ابلنس بة ا 



ذ آ نين وضعت فيه لك  عندي ا 

آمايل و حيايت، مع يل هذا ليس  آ

همامً الآن ، آ ن اذلين آ حهبم مه آ مه 

خفاء نفسك  ن ا  عندي بكثري، وا 

عن اسطفان و الكونتيسة ال 

يس تحق حتطمي آ رسيت.. فانتبه 

ا ىل آ ي مدى تدفعين وحىت الآن 

آ ان آ عترب حيب ل رسيت كقضية 



مسمل هبا،ولكن منذ آ ن ارمغتين 

عىل خلق صدع بيننا اكتشفت 

م،  مقدار احلب اذلي آ كنه هل

لهيم مجيعًا وآ ان  ومقدار حاجيت ا 

متأ كدة من آ هنم سيشعرون بنفس 

ذا اكن عيّل آ ن آ مسح كل  اليشء ا 

بأ ن تقوم بعمكل الكريه هذا  



نين آ عرف آ هنا دومًا  وخاصة اتنيا ا 

 اكنت تقدمنا عىل نفسها".

فقال مبالمح جادة:" رمبا آ صنع آ ان 

معك مجياًل، هبذا، فا ن ال رسة 

كقضية مسمل  جيب آ ال تؤخذ آ بداً 

هبا، ذكل آ هنم يف الهناية  

س يكونون لك ما متلكينه يف هذا 

العامل ،فهم لن يتكوك ابدا همام 



فعلت ل هنم حيبوك اليس كذكل  

 ؟".

ونظرت يف عينيه بعينهيا 

ادلامعتني، و ظنت آ هنا قد 

اكتشفت فهيام عطفًا، وجفأ ة 

ذا اكن من  آ خذت تتساءل عام ا 

 املناسب آ ن ختربه عن الطفوةل

املعذبة اليت مر هبا اسطفان و 



ذا يه فعلت ذكل   اختاها، فرمبا ا 

، ورآ ى هو آ ن ارسهتا مه جمرد 

برش وليسوا آ عداء، رمبا يلني 

فيتحدث اىل اسطفان ومن مث 

يتوصالن ا ىل نوع من االتفاق ، 

حىت انه رمبا ينىس ما يتعلق 

 ابالنتقام للاميض.



وقالت بلهجة عاطفية:" احلق 

ال يعرف قمية  معك ، فاال نسان

ذا اكن عىل وشك آ ن  ال ا  اليشء ا 

يفقده، وآ ان آ عرف آ ن آ خيت  

ذا يه علمت   ماراين ستتحطم ا 

آ نين سأ سبب ال ذى لتانيا ، يه 

 و فياكدو".



فقال بربود:" ال آ ريد آ ن آ مسع 

 شيئًا عن ذكل احلقري".

وفكرت برسعة آ ن اختيارها ذاك  

اكن خاطئًا، اذ اكن ال فضل آ ن 

بيه ،وابن القلق  تس متيهل بذكر آ  

عىل وهجها ويه تتصور ا ىل آ ي 

حد سيتأ ذى آ بوها عندما يعمل 



ىل من؟ ا ىل  خبطبهتا املفاجئة، وا 

 منافس اسطفان.

وقالت بصوت آ جش:" فليكن 

دليك يشء من العطف اي الزلو 

فا ن اكن آ يب مريضًا وحنن خنفي 

عنه مشالكتنا، مفااذلي س يكون 

شعوره ، فلقد اكحف و تأ مل طوياًل 

حياته، ان القلق سيمتلكه و  يف



نه رجل طيب ،   كذكل ال ىس ا 

عندما جاءت آ يم الجئة من 

ليه و  هنغاراي فقرية معوزة آ خذها ا 

منحها معاًل وبعد ذكل و قعا يف 

احلب و تزوجا و اكان سعيدين، 

ماكنك آ ن تسبب هل  ليس اب 

نه ايب و آ ان آ حبه بقدر  ال ذى، ا 



ما آ حببت آ نت آ ابك وقد حطمه 

 يم".فقدانه آ  

 

ليه مبارشة  ورفعت وهجها لتنظر ا 

نك الشك  و يه تتابع قائةل:" ا 

تدرك مدى الفاجعة يف خسارة 

خشص لرشيك حياته، آ ليس  

 كذكل؟"



فمتمت و عيناه تتأ لقان:" ال تضغطي 

عيّل". وبدا عىل مفه ال مل البالغ و  

آ دركت يه آ هنا قد آ صابت 

 الهدف. 

واتبعت تقول:" لقد نقل اسطفان 

رسًا، منذ والدته مثكل آ نت ، 

ولكن حظه اكن آ قل من حظك، 

فقد مر بطفوةل وحيدة تعسة، ومل 



يدرك آ ي منا آ ن آ منا اكنت قد 

وعدت بأ ن تعلمه التقاليد الهنغارية 

آ و آ هنا تعمدت آ ن متنعه من آ ن  

يولع بنا هل ميكنك آ ن تتصور 

 ذكل؟

ن آ تصور فقال ببطء:" ال آ ريد آ  

 شيئًا".



فقالت:" بل س تفعل ل نه مثكل 

متامًا، عاش يف ماكن اخلطأ  ويف 

الزمان اخلطأ ، متشوقًا اىل يشء مل 

يس تطع احلصول عليه ، آ ال وهو 

 حنان آ مه و ذراعاها حوهل".

فشهق قائال:" كفي عن ذكل و 

 اخريس".



ولكن سوزان اكن علهيا آ ن تس متر 

وآ ن حتطم ذكل احلاجز املؤلف 

 كراهية و انعدام الثقة.من ال

نك تظن  وعادت تقول بنعومة:" ا 

خطأ  ، وتعتقد آ نه حصل عىل لك 

يشء، ولكنه احمتل آ يضًا استياءان 

ل ننا مل نس تطع آ ن نفهم ملاذا تنفق 

 آ منا نقودان عىل تثقيفه".



فمتمت الزلو مبرارة:" بيامن آ ان اذلي 

دارة  اكن ينبغي آ ن آ ن آ تعمل ا 

لغة  املمتلاكت وحل آ لغاز ال

الهنغارية و الطريقة الصحيحة للك 

 يشء".

وآ جفلت ويه متمت قائةل:" مل يكن 

اذلنب ذنبنا ان حرمت من  



رثك، كام ال تريده عىل  حقوق ا 

نين ال آ فهم".  لك حال ،ا 

فقاطعها ابقضاب:" س تفهمني يف 

الوقت املناسب، و س تكتشقني 

يّل".  ماهو املهم ابلنس بة ا 

ليه، اكنت   عندها رفعت عينهيا ا 

تعبريات وهجه جامدة وجفأ ة 

تغريت نظراته وك نه متلهفا ًا ىل  



يشء ما دلرجة جعلته يزحي لك 

يشء جانبًا ومد يديه ا ىل وهجها 

وبدا مييل آ كرث ويقتب مهنا 

وغطى شفتهيا بقبةل انمعة ،و 

ارادت آ ن تبعده عهنا ولكهنا 

ليه وعندما ابتعد عهنا  رخضت ا 

قال :" آ ان آآسف ها آ ان ُآعيد 

 ".الكرة 



قالت هل:" من الواحض آ ن دليك 

آ س بابك اخلاصة والبد آ ن وفاة 

 زوجتك اكنت صدمة كل".

ذا كنت تظنني  آ جاب ببطء:" ا 

آ ن موقفي جتاهك س يلني جملرد 

ذكرك زوجيت بلهجة عطف فأ نت 

 خمطئة".

 فسأ لته:" هل كنت حتهبا؟".



 فأ جاب :" نعم".

فقالت بلطف:" ولكنك مل تكن  

مرة تضع خامت الزواج يف آ ول 

 رآ يتك فهيا".

فقطب حاجبيه وهو جييب  

قائاًل:" لقد تعمدت ذكل حىت ال 

ن خلعي ل حد   تتجنبينين وا 

مقتنيايت القليةل اليت آ عزت هبا، فهو 



امتحان لعزمييت و هكذا ستين 

آ ن آ ي حماوةل منك لتليني موقفي 

ابحلديث عن زوجيت الراحةل  

 س تفشل".

 

فقالت هبدوء:" لقد كنت آ قارن 

وضعي اخلاص، وكيف موهتا ب

آ خذت اتنيا ترفه عين و عن 



ماراين عندما ماتت آ منا وجعلتنا 

نشعر بأ م جديدة لنا حتنو علينا 

فهىي اتنيا اليت سلحتنا ابلشجاعة 

وجعلتنا نفكر يف آ ن ال مر اكن 

آ سوآ  كثريًا ابلنس بة ل بينا اذلي 

 آ حب آ منا ا ىل آ قىص حد".

وابتدآ  الزلو جيمع ال طباق و 

قعة عالية، ولكهنا الكؤوس بقر 



اكنت تعمل آ نه يس متع الهيا، وعادت 

تقول:" هل ساعدت ابنتك آ خهتا 

الصغرى ليك تتعود عىل الوضع 

وتفهمها مبلغ آ ملك آ نت عندما 

 ماتت زوجتك؟".

 فقال:" رمبا".

وجشعها التوتر اذلي بدا عىل فكه  

وعادت تقول:" لقد اكن ال مر 



صعبًا ابلنس بة ا ىل اتنيا بقدر ما 

صعبًا ابلنس بة ا ىل ابنتك اكن 

دينا، مل آ عمل قط مبلغ التضحيات 

اليت قامت هبا اتنيا ل جلنا، ولكهنا 

آ زاحت جانبًا احتياجاهتا اخلاصة 

لهتمت ابحتياجاتنا، اهنا امرآ ة رائعة 

 ايالزلو".



فقال:" يف آ وقات احملن يقوم املرء 

مبا جيب عليه فعهل و يقوم مبا جيده 

 مناسب".

عىل املائدة وهو وبقيت الصينية 

حيدق فهيا و ك نه يس تعيد 

ذكرايت قدمية مؤملة، واعترص 

قلهبا ال مل ل جهل، مفهام اكن آ مره 

فقد تأ مل لفقده زوجته و اكحف يف 



سبيل تنش ئة طفلتيه بيامن اكن  

ياكحف لتأ مني مس تقبلهام لقد اكنت 

 احلياة صعبة.

قالت بصوت آ جش:" لقد نلت 

نصيبك من ال لآم و كذكل 

، واكنت ال مور صعبة، آ رسيت

وقد اكحف اسطفان و اتنيا بشدة 

ل جل سعادهتا وهذه يه املرة 



ال وىل اليت قام هبا لك مهنام بعمل 

لسعادهتام اخلاصة، وهاهام يف 

 شهر العسل".

آ جاب هبدوء:" وآ ان متأ كد من آ ن 

سلوك اسطفان البد آ ن يسبب 

 لها احلزن". 

آه مااذلي فعلته  قالت سوزان:" آ

ايالزلو؟ اذا يه الحظت عليه  



انشغال البال آ و سؤ الطباع 

 فس تظن آ ن مثة شيئًا خطأ  ".

فبدا الاضطراب يف عينيه  

ذن  الشاردتني وهو يقول:" عليه ا 

 آ ن يطمئهنا".

قالت بتوتر:" ولكنه يف هذه 

احلال عليه آ ن خيربها آ نه قلق عيّل 

آ ان، وهذا سيبقهيا يف حاةل رشود 



قد  من كرثة التفكري، فهىي

آ صبحت معليًا آ مًا يل ويه ما 

 زالت تشعر ابملسؤولية جتايه".

فقال ابختصار:" انك يف سن 

النضوج حبيث تكونني قادرة عىل 

 حتمل مسؤولية نفسك".

آه اي الزلو".  فرصخت قائةل:" آ



وببطء ارتفعت عيناه ا ىل عينهيا 

لتجفل لل مل اذلي حملته فهيام ولكن 

حىت خالل تعاس هتا حملت ابرقة 

مل واتبعت تقول:" آ خيت العزيزة آ  

اليت حضت بنفسها ل جلنا و 

اعطتين الكثري ، البد آ هنا تبيك 

الآن ل هنا تظن آ نين عدت  

فقذفت حبهبا يف وهجها و 



س تظنين من ال اننية واجلشع 

حبيث قبلت العمل مع عدو 

زوهجا، خمالفة متنياته اليت آ وحضها 

آه  يل ..ال ميكنين احامتل ذكل ..آ

آ ن ترى؟ ا ن ذكل  آ ال ميكنك

 ميزقين".

فقال بصوت خشن:" سوزان ، 

 آ رجوك.. كفي عن ذكل".



قالت بتوسل:" ضع ابنتك 

الكربى يف ماكن اتنيا ، فالبد آ ن 

تأ خذ دور ال م و س تعرف كيف 

آ ن هذا س يضع املسؤولية عىل  

كتفهيا ليحولها يف ليةل واحدة من  

مراهقة ال هتمت بيشء ا ىل امرآ ة و 

كبح آ حزاهنا آ هنا البد اكنت ت 

 ل جلمك..".



 

 فقال من بني اس نانه:" سوزان".

ويبدو آ نه مل يس تطع آ ن يقول اكرث 

من ذكل و جلس متثاقاًل وهو 

 يقول:" ايللهول".

وفكرت يه بأ ن هنا فرصة حيث 

يوجد نقطة ضعف فيه، 

اس تجمعت جشاعهتا و قالت:" 



نين معجبة اببنتك كام آ جعب بلك  ا 

ذ آ ن املرء  خشص يواجه ال لآم، ا 

عليه آ ن يشعر ابل مل آ واًل و من 

هنا يأ يت شعوره مع الآخرين، و  

الآن اخربين شيئًا ، هل تقبل بأ ن 

يؤذي خشص ما ابنتك، الآن بعد 

 التعاسة اليت قاس هتا يف لك تكل

 املايض؟".



ومتلكهتا ادلهشة و الاضطراب 

وهو يقول ببطء وقد قست 

نين سأ محي   مالحمه:" الك، ا 

ارسيت من آ ي خشص و آ ي 

ن اسوآ  يشء ميكن آ ن   يشء، ا 

يقوم به آ ي انسان لرجل ما، هو 

 آ ن ييسء ا ىل آ والده".



ذن فأ نت تدرك  نزعاج:" ا  فقالت اب 

ماك نك هذا، وال بد آ نه اب 

اس تعياب ال ذى اذلي يتسبب 

 عن تفسخ ال رس".

آه، نعم".  فأ جب مبرارة:" آ

فعادت تقول:" فأ نت ترمغين عىل 

آ ن آ صبح منبوذة، فكيف تتصور 



شعوري عند ذاك؟ ما اذلي 

 ستشعر به آ نت نفسك لو...".

فقاطعها حبدة و ضيق:" 

 اخريس".

لقد اصابت يف نفسه وترًا، واكنت 

س يفوز تعمل آ ن املنطق هو اذلي 

يف الهناية، اتبع و عيناه مليئتان 



نين خبالفك ليس يل  ابل مل:" ا 

 خيار آ بدًا يف ما عيّل آ ن آ فعل".

فرصخت بيأ س:" هناكل دومًا 

خيار، آ ال ميكنك آ ن ترى آ ن ما 

تفعهل يب يناقض حبك 

 ل والدك؟".

فزجمر غاضبًا:" الك" و حبركة 

رسيعة وقف عىل قدميه دافعًا 



رض، مث بكرس يه لريتطم ابل  

يتخطى بعنف ال ش ياء يف 

طريقه، وآ خذت تراقبه متوجسة 

ا ىل آ ن وقف امام حاجز الرشفة 

حيث آ خذ يرمق التالل امامه 

عابسًا، ولكهنا آ دركت آ نه مل يكن 

يرى تكل التالل ل نه اكن يركز 

آ فاكره عام يف داخهل من كراهية  



جتيش هبا نفسه و جتعل كتفيه 

ترتفعان و تنخفضان بعنف وهو 

نين آ كن ل رسيت ابلغ ي قول:" ا 

احلب، فأ ان آ حهبم مه وليس آ نت 

ن   آ و آ ختك آ و صهرك الغايل، ا 

ابنيت هام آ غىل يشء عندي يف 

هذا العامل، ا هنام لك من آ وليه  

يّل  ثقيت، ليس مثة آ حد آ قرب ا 



مهنام، ولن يدخل خشص بيننا آ و 

يسبب هلام الرضر ما دمت آ ن 

 عىل قيد احلياة".

كن هذا هو  فرصخت قائةل:" ول

 شعوري آ ان ابلضبط".

ورضبت بيدها عىل املنضدة 

بعنف مث وقفت متجهة حنوه 

خبطوات واسعة، لتواهجه ويه 



ننا من  تقول:" فكر مبا تفعهل بنا، ا 

آ قرابئك سواء آ جعبك هذا آ م ال ، 

فتانيا تزوجت من آ خيك غري  

الشقيق اذلي دمه نفس دمك 

والبد آ نك تشعر ببعض الروابط 

 ك".بيننا و بين

فقاطعها بوحش ية:" ال آ شعر 

 بيشء ..ال آ شعر بيشء ..آ بدًا".



فأ هزتت لعنفه هذا و متلكها خلوف 

من الطريقة اليت اكن ينظر هبا 

لهيا.  ا 

وقالت ابزدراء:" آ هيااحملتال العدمي 

املشاعر، انك تس تعملين 

للمنافسة يف قضية اتفهة تريد آ ن  

جترهبا واليت ال ميكن آ ن تكون  

يث حتمكل عىل من ال مهية حب 



التخيل عن لك آ صول و السلوك 

نك غين و لست حباجة  فاضل، ا 

ا ىل مال وآ نت ذو نفوذ و لست 

حباجة ا ىل زايدة يف املعجبني 

 ال رضاء زهوك همام اكن ابلغًا".

قال بلهجة تنطوي ىل التحذير:" 

 حذار من متادي معي سوزان".

 



نين سأ جازف  فأ جابت بربود:" ا 

ن هذه القضية ع  بارة عن ابلقول ا 

ماكنك آ ن تس متع  ن اب  مغمرة مثرية ا 

هبا بطريقة آ خرى ك ن تقفز من  

 الطائرة من دون منطاد مثاًل".

ن عيّل القيام   فقال بربود آ كرث:" ا 

هبذه القضية، وآ نت س توافقني 

عىل الزواج مين سواء بقيت 



تناشدينين عاطفيًا طوال آ س بوع ، 

نك لن تس تطيعي  شهر، س نة فا 

 بذكل".التأ ثري عيّل 

فسأ لته قائةل:" آ خربين بلك  

تفاصيل هذه القضية و سبب 

آ مهيهتا ، اجعلين آ فهم لك يشء 

وآ ان عىل اس تعداد للحمك مطقيًا  

يف هذا تبعًا للشواهد اليت 



ذا  ايها، دعين آ قرر ما ا  تعطيين ا 

اكنت من ال مهية حبيث تس تحق 

 لك هذا اذلي تقوم به ل جلها".

فأ ان  فقال بعنف:" البد آ نك جمنونة

ال ميكنين آ بدًا آ ن آ خرب آ ي 

 خشص".

فقالت بشدة:" هذا ل هنا جمرد 

 نزوة آ اننية منك ، انتقام قذر".



فقال:" ايليهتا اكنت كذكل؟ فال 

هتينيين، واال  جعلتك تندمني عىل 

نك تلعبني ابلنار اي  ذكل، ا 

 سوزان".

فأ جابت بصوت ابك:" آ عمل ذكل 

ولكن لكام فكرت يف اتنيا و يف 

ها اذلي عىل وشك آ ن شهر عسل 

يفسد آ شعر بقليب يتحطم هل  



آ نت سادي تس متتع بتعذيب 

الآخرين؟ هل تشعر ابالبهتاج ملا 

 تفعهل يب".

 فأ جاب:" الك".

فهتفت:" فلامذا تفعل ذكل 

 ا ذن؟".

ذا مل آ فعل ذكل  قال:" ل نين ا 

 سيمتزق عاملي".



متمتت بشفتني شاحبتني:" عيّل آ ن 

نا  آ بتعد عنك ال ميكنين البقاء ه 

ذا آ ان فعلت ، فأ ان غري مسؤوةل  وا 

 عن ترصفايت".

 فرصخ قائاًل:" بل ستبقني".

 فمتمتت قائةل:" سأ هرب".



فأ جاب:" الميكنك الهروب ل ن  

مفتاح س ياريت اخفيته وليس مثة  

 وسائل مواصالت آ خرى".

حفملقت فيه قائةل:" هناك فريينك 

 الناطور".

نه ال  فأ جاب و عيناه تلمعان:" ا 

ة كام آ نه ال يوجد حيسن القياد



جريان حولنا فأ نت ملتصقة يب و 

 بقرارك".

ذن فامسح يل  فقالت حبزن:" ا 

االتصال ابلهاتف ل س تأ جر 

 س يارة".

فأ جاب:" انك ستتعرفني ا ىل 

آ رسيت، و سأ س تغكل ل غرايض 

 اخلاصة".



حباط هايه  وحدقت يف عينيه اب 

تقع يف احلرية مرة آ خرى ما وراء 

 لك هذا؟ الكربايء؟ و تأ وهت

هنا مل تفهم شيئًا   شاعرة ابلهزمية، ا 

وهو عىل ماهو عليه من الغموض 

عىل ادلوام، وابتدآ ت جتتاز 

الرشفة متجهة حنو ابب املطبخ 

ببطءو قدماها تسحقان 



ال عشاب لقد خطط للقاهئا هذا 

مع آ رسته لتاه بشخصية ال ب 

وليس بشخصية املستبد، فقد 

وجد يف عالقته هبا ما يشلك 

 هتديدًا هل.

ذ خطرت لها   ورفعت رآ سها ا 

ماكهنا آ ن تزيد   ن اب  فكرة رهيبة ا 

من اقتاهبا منه بسهوةل وهو عىل 



اس تعداد ذلكل عىل لك حال 

فبا شارة مهنا آ و تلميح سيهنار 

آ ماهما، وفارقها هدؤها فبالرمغ من 

لك هذه ال س باب مل تكن جتد  

من نفسها اجلرآ ة للقيام بذكل، 

وقعت آ نظارها عىل جشريات  

فهيا ورود محراء من النوع  تتأ لق

اذلي اكنت حتمهل اتنيا يف عرسها 



و خنقهتا غصة، اكنت ترغب  

ابالتصال ابسطفان و اتنيا و 

الاطمئنان علهيام ولكن مل يكن يف 

ماكهنا القيام هبذا العمل قبل آ ن   ا 

 تكسب الزلو ا ىل صفها.

 

وشعرت بوخزة مؤملة يف يدها 

لهيا لقد حدث ان   فنظرت ا 



ي مهنا بقضيب متسكت دون وع 

يس ند بعض النبااتت، خفرجت  

يدها برشيط حديدي شائك 

يعلوه الصدآ  اكن حييط بذكل 

القضيب ، ودعكت ماكن اجلرح 

ادلايم بذهن شارد مشغول 

بشؤون آ خرى، ولكهنا مل تعرف 

كيف تبدآ  معه خطهتا تكل ، ذكل 



آ هنا مل تكن حتسن الغزل و 

اس تدارت لتسري ابحثة عن الزلو 

ده قد توغل يف بعصبية، لتج

احلديقة ووقف عند ا حدى  

ال جشار رافعًا يده ميسك بأ حد 

 الفروع.



ووقفت ختاطيه بصوت خشن:" 

ال بأ س، فقد انترصت عيّل سأ بقى 

 هنا و سأ قابل ارستك و..".

وبقي ظهره متصلبًا وهو يقول:" 

 وافقي عىل الزواج مين".

وبدآ  قلهبا خيفق ووقفت حلظة ال 

ا بأ ن  تس تطيع التنفس ومع علمه

ال مر ال يعدو آ ن يكون مرسحية 



ايه  فا ن خطورة ما اكن يسأ لها ا 

 اكد يذهب بصواهبا.

 ومهست:" نعم".

 فقال:" هذا رائع".

وتنفس بعمق و ك ن مشالكته قد 

انهتت تقريبًا ولكن مشالكهتا يه 

قد ابتدآ ت وآ مسك بيدها و 

آ دارها برقة انظرًا ا ىل راحهتا وهو 



ن يدك جمروحة كيف   يقول:" ا 

 حدث هذا؟". 

فأ جابت ويه هتزت:" وضعت 

 يدي عىل رشيط صدئ".

فقال :" علينا آ ن جند بعض 

ال عشاب الطبيعية لوضعها عىل  

 اجلرح".



ومل تمتكن سوزان من تركزي ذههنا 

متامًا فامي اكنت تنظر يف عينيه  

 شاردة.

آه اي سوزان هل يؤملك  ومهس:" آ

 كثريا ؟ ".

فنظرت يف عينيه السوداوين 

تقول بصوت ضعيف:" ا ن ويه 

 ذهين مشوش".



ومل تعرف مك بقيا واقفني هبذا 

الشلك و آ عيهنام متشابكة اكن 

افتتاهنا به اكماًل سواء اكن عدوًا 

آ م ال، خمادعًا قاس يًا منتقامً آ م ال، 

لقد وقعت يف غرامه و انهتىى 

ماكهنا آ ن تقوم  ال مر ومل يعد اب 

 بأ ي يشء جتاه هذا ال مر.

 



عنه ويه تقول  فانمكشت مبتعدة

بعنف: الك ال تلمس ين الزلو 

ليه ، جفأ ة   ولكنه اقتب ومضها ا 

نين  تصلب ورفع رآ سه  مث قال:" ا 

آ مسع هدير س يارة والبد آ هنا ابنيت 

،جيب آ ن آ ذهب سنتحدث فامي  

بعد، الميكن آ ن نس متر عىل هذه 

احلال، فأ ان ال آ س تطيع ابعاد نفيس 



عنك همام حاولت لو آ ن اجنذايب 

جمرد شعور حيس ملا  حنوك هو

اهمتمت لل مر فأ ان عندئذ 

منا لسؤ  اس تطيع الترصف، ا 

احلظ، املسأ ةل آ كرث من 

 ذكل..آ شعرمعك بفقدان الوعي".

ويف حلظة واحدة اكن قد رحل 

واستندت يه ا ىل اجلدار حماوةل 



اس تجامع آ فاكرها وشعرت بأ هنا 

س تجن يه آ يضًا،  وهذا ما 

 آ دخل اخلوف ا ىل نفسها.

رج من اخملزن وقفت  وقبل آ ن خت

ماكهنا ان حتول الزلو  ن اب  تفكر ا 

عن نواايه ولكهنا لتحصل عىل 

ذكل علهيا ان تبذل من نفسها 

الكثري، ومل تكن متأ كدة من آ هنا 



س تجرؤ عىل ذكل، فقد شعرت 

بغريزهتا ال نثوية آ ن آ ي ضعف مع 

الزلو س يجر معه من العواطف 

ما س يحيل حياهتا املنتظمة ا ىل 

لفوىض واكن املنطق حياة مليئة اب

 هو ضد هذا الترصف ال محق.

 لتحميل مزيد من الرواايت  

 احلرصية زوروا موقع مكتبة رواية 



www.riwaya.ga 

 

 الفصل التاسع

 

وعندما اقتبت من املزنل اكنت 

الضجة اليت مسعهتا مفزعة للغاية  

وقد ذكرها هذا بتكل ال ايم يف 

الوطن عندما اكن آ فراد آ رسهتا 
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آ ثناء اجامتعهم يف املزنل حول 

املائدة املطبخ يتلكمون مجيعًا يف 

وقت واحد، وشعرت جفأ ة بش ئي 

من اخلجل، فا ن مقابةل ابنة الزلو 

لن تكون سهةل، وفكرت بأ ىس 

آ ن ذكل س يجعل من عالقهتا به 

 آ كرث تعقدًا.



وتنفست بعمق ومن مث دخلت  

ر خليط املطبخ و للحظة اس مت

ال حاديث و حاولت يه آ ن  

تتفحص احلارضين ولكن قبل آ ن 

تهنىي ذكل اكن امجليع قد توقفوا 

عن الالكم و آ خذوا حيدقون فهيا 

ذا اكن  بفضول، وتساءلت عام ا 

هو قد آ خربهام آ هنا خطيبته و  



متلكها الارتياح عندما ملست من 

نه مل  لهيام، ا  لكامته وهو يقدهما ا 

ساطة:" يفعل ذكل، فقد قال بب 

سوزان لقد كنت آ حدث الفتاتني 

عن مغامرتك اجلديدة وال آ ظهنام 

يّل لقد اكنتا  اكنتا تس متعان ا 

 حتداثنين عام قامتا به هذا الهنار".



نين دينا  حداهام:" مرحبًا ا  وقالت ا 

 و هذه الرا".

وشعرت ابالرتباك ولكن حرارة 

اس تقبال دينا لها آ دخل  

الاطمئنان ا ىل نفسها و صاحفت 

ن الفتاتني اللتني حدقتا فهيا سوزا

 وقد آ رشق و هجاهام ابلضحك".



نك مل  وقالت الرا تعاتب آ ابها:" ا 

هنا مجيةل جدًا".  تقل ا 

ومل جيب الزلو و آ خذ يفك طفاًل 

رضيعًا من عربة صغرية مث وضعه 

بني ذراعي سوزان قائاًل:" 

 آ عرفك ا ىل مييك".

ونفعلت سوزان ابلعاطفة اليت  

اه الطفل سادت مالمح الزلو جت



فمل متانع يف تناول ذكل الرضيع  

الضاحك الوجه واذلي اكن ينظر 

لهيا بعينيه السوداوين و اضطرب  ا 

الرضيع قلياًل فانطلق من مفه دفقة 

صغرية من احلليب وآ خذت يه  

ليه   ليه بيامن مل هيرع آ حد ا  تنظر ا 

 ليقوم بأ ي يشء جتاه هذا.



نين الآ عرف  وقالت بعصبية:" ا 

 ال".الترصف مع ال طف

هنم اكلرجال   فأ جابت دينا:" ا 

امنحهيم شيئًا من الاطمئنان و 

شيئًا من الشعور ابخلطر و كثريُا 

من احلنان و س تكونني عىل ما 

 يرام".



فقال الزلو ساخرًا:" ايلهذه احلمكة 

 من امرآ ة صغرية السن".

ومىض ميسح مبنشفة صغرية حتت 

 ذقن الطفل خبفة و همارة.

نك هادئ فردت ابنته برسعة :"  ا 

املشاعر بشلك ملحوظ ابلنس بة 

 ا ىل رجل يف شعره قش".



وتبادلت سوزان مع الزلو نظرات 

ذات معىن بيامن انفجرت الفتااتن 

ابلضحك وابتدآ ت سوزان تقول 

وقد امحر وهجها جخاًل:" لقد 

 كنا...".

وقال الزلو ببطء دون اهامتم:"  

كنا يف خمزن غالل وهذا يشء ال 

 خيصك اي فتاة".



ن مييك  وقال لسوزان برقة:" ا 

ثقيل فاجليس ايسوزان" وقادها 

 بيده اىل كريس آ جلسها عليه. 

متمتت سوزان قائةل:" عيّل آ ن  

آ تصل ل خربمه بتأ خري عن  

العشاء آ و رمبا آ عادتين دينا ا ىل  

 املزنل فامي بعد".



فقال برقة:" ولكنك س بق 

ووعدت ابملبيت هذه الليةل هنا  

 لقد اتفقنا عىل ذكل".

يف عينيه نظرة انذار ورآ ت 

فانمكشت يف ماكهنا بيامن اكن 

ذا آ نت ذهبيت فسأ ميض  يقول:" ا 

الليةل كام آ ظن اباالتصاالت 

 هاتفية".



 

 فقالت برسعة:" الك بل سأ بقى".

قال:" البأ س يف ذكل آ ليس  

ن علينا آ ن خنرج  كذكل ايدينا؟ ا 

ابكرًا لزايرة بعض الرشاكت 

 لشؤون العمل".

فقالت الرا ويه تفسح جمااًل عىل 

املائدة لتضع طبقًا من الكعك:" 



حيث آ نين آ عرفك جيدًا آ ظن 

آ نك س تأ خذ العرض مهنم لمتنح  

 ال سهم للعامل". 

فقال الزلو معنفًا برقة:" هيا 

اذهيب وراجعي درس البيانو و 

سأ تصل آ ان ابلقرص ل جكل 

 ايسوزان".

 فقالت سوزان:" الك آ ان اليت..".



بصوت منخفض:" بل آ ان  فقاطعها

 اذلي سأ قوم بذكل".

لهيا حمذرًا وملا اكنت ماتزال  ونظر ا 

حتمل بني ذراعهيا الطفل فقد 

آ طبقت مفها بضيق، وعندما ترك 

نه  الغرفة قالت الرا تنتقده :" ا 

نه حيب  مستبد آ ليس كذكل؟ ا 

احلركة ال ياكد جيلس حلظة". 



وقطعت قطعة خضمة من الكعكة 

آ ن تضعها يف  انولهتا لسوزان دون

حصن، مفدت هذه يدها اليت 

اكنت تس ند الطفل و تناولهتا 

 مهنا.

هنا تبدو  وحضكت دينا قائةل:" ا 

مذهوةل قلياًل فهذا هو تأ ثري آ يب 

عىل الناس، التظين آ نه يعامكل 



بشلك غري عادي فهذا شأ نه مع 

 الآخرين".

لهيا سوزان هبلع ويه  فنظرت ا 

 تقول:" نعم اعرف ذكل".

برسعة:" اكن عيّل آ ن  وقالت دينا

ليك آ نك لست  آ درك من نظراته ا 

واحدة من اولئك النسوة 

نين مل آ ره قط من  الرخيصات ا 



قبل مبثل هذه الرقة منذ وفاة 

 آ يم".

ففالت الرا ويه تومئ برآ سها 

ن آ كرث النساء يتلهفن   حبيوية:" ا 

 عليه، آ لست آ نت كذكل؟".

 فأ جابت برسعة:" الك".

خف اء عدم وحاولت دينا و الرا ا 

تصديقهن لها، وقالت دينا حبزم:" 



ن حبنا هل  لينا ا  ال تقلقي ابلنس بة ا 

مينعنا من آ ن نشعر حنوه ابلمتكل 

ال انين، فهو حباجة ا ىل امرآ ة غري 

ايك آ ن تؤذيه فقد   عادية ليحهبا، ا 

 عاىن كثريًا".

ودون آ ن تلحظ مصت سوزان 

املفكر آ خذت ابهنا مث احتضنته 

نين ذاهبة  ل رقده مث ويه تقول:" ا 



آ غتسل برسعة وعندما آ هجز كل 

الغرفة سأ انديك فتصعدي و 

 ختتاري مقيص نوم".

فامحر وجه سوزان و قالت:" نعم 

منا دعيين  شكرًا ا 

آ ساعدك..".ولكن دينا اكنت قد 

 ذهبت. 



هنا مثل آ يب حتب   وقالت الرا:" ا 

اس تالم املسؤولية وال تقبل تلقي 

العون، فهام قد اعتادا عىل خدمة 

  بنفسهام".نفسهام

فقطبت سوزان جبيهنا ويه 

تقول:" فهمت، وكيف تتعاملني 

 آ نت مع ذكل الوضع؟".



نين  فابتسمت الرا ويه تقول:" ا 

آ ساعدهام سواء آ رادا ذكل آ م ال، 

لقد آ طلعتين آ يم عىل هذا الرس  

عندما شكوت من كوين الصغرى 

يف ال رسة و ال خرية عىل ادلوام، 

نين آ عرف طبعًا سبب كفاءة  ا 

ينا، فهىي الكربى وقد اس تلمت د

املسؤولية بعد وفاة آ منا، و 



اس تقاللية آ يب العنيدة جاءت من 

آ حداث ماضية، فقد اكنت آ يم 

 آ خربتنا عن هذا".

آه ومايه  سأ لهتا سوزان:" آ

 ال حداث املاضية؟".

 

فأ جابت الرا:" لقد اكن عليه آ ن  

يعيل نفسه عندما متزقت آ رسته،  



اسأ ليه عن ذكل ، آ ظن هذا ما 

جعهل آ اًب طيبًا فهو يعمل ماذا يعين 

آ ن يعيش بعيدًا عن الناس، عىل 

لك حال فاحتاسه ذاك جعل من 

الصعب عىل من مه خارج نطاق 

ال رسة آ ن يدخلوا ا ىل آ ي ماكن 

ت خيتص بنا، و يبدو آ نك شعر 

بأ ن عنده قلبًا ابلرمغ من تصمميه 



نين  عىل جعل هذا رسًا، آ ما آ ان فا 

رصحية جدًا مثل آ يم، سهةل  

 الانقياد ، كرمية،  حمبة للآخرين".

ن  وحضكت سوزان مث سأ لهتا:" ا 

آ مك تبدو مجيةل يف صورها اليت 

 رآ يهتا".

فأ جابت الرا برقة:" اكنت آ حسن 

امرآ ة واكنت و آ يب متحابني كثريًا، 



نه يكبت كثريًا من مسك ني آ يب، ا 

احلب يف نفسه فنحن غري اكفيتني 

هل، وهو حباجة ا ىل امرآ ة تشاركه 

 حياته".

نك ال متتنعني  قالت سوزان:" ا 

عن احلديث عن آ مك، ويبدو 

آ نك و آ ختك تمتتعان بتوزان 

 نفيس حسن".



ذا اكن هذا ، فهو  فأ جابت الرا:" ا 

بفضل آ يب ، فقد طلب منا آ ن  

ابلرسور و نفكر يف  نتذكرها دوماً 

ال وقات السعيدة اليت قضيناها 

معًا ، ل ن بعض ال رس مل تكن  

 دلهيم حىت مثل هذه اذلكرايت".

وجشعهتا ابتسامة الرا املستخية 

فأ ومات برآ سها ويه تقول:" لقد 



ماتت آ يم آ ثناء س نوات مراهقيت 

وآ ان آ درك ما نوع الشعور عندما 

 تكون ال م يه حمور ال رسة".

آه، ولكن  فقالت الرا بدهشة:" آ

آ يب اكن احملور عىل ادلوام، 

وسيبقى كذكل ، مث قالت هل  

 تريدين شاي؟".



غابت قلياًل مث عادت بعد حلظة 

بكوب شاي و ضعت فيه رشحية 

ننا  من اللميون ويه تقول برقة:" ا 

مجيعًا حنب آ يب ا ىل آ قىص حد، 

وكذكل اكنت آ يم طبعًا، ولو 

مر اكنت يه اليت فقدته، لاكن ال  

آ سوآ ، ل ن آ يب اكن مبثابة الصخرة 

 لنا مجيعًا".



فسأ لهتا سوزان:" هل اكن تأ ثري 

 موت آ مك عليه شديدًا؟".

فأ جابت هبدوء:" من الصعب  

اال جابة عن هذا السؤال، فهو مل  

يفصح عن مشاعره ولكنه توقف 

عن الضحك، لقد مجعنا معًا حول 

املائدة وجعلنا نتحدث عن 

نه همام تعاستنا و غضبنا، قال ل  نا ا 



حدث فهو لن يقدم علينا آ ي  

يشء آ و آ ي خشص، واكن يعين 

 ما يقول".

وابتسمت مبحبة ويه تتابع 

ننا نتصل به هاتغيًا ساعة  قائةل:" ا 

حنتاجه، وآ حيااًن كام حدث عندما 

آ وشكت دينا آ ن تفقد طفلها ويه 

حامل يف شهرها السابع ورسعان 



لينا عرب   ما قفز ا ىل طيارته ليأ يت ا 

مل، هذا هو نوعه بني الرجال،  العا

 فهو حمب معطاء مرح".

وجاءهام صوت الزلو يقول 

ببطء:" وآ كرب ضارب ل فواه 

 ال والد الرثاثرين يف العامل".

فارتسمت عىل وجه الرا ابتسامة 

عريضة ويه تقول:" آ التكرهني 



الطريقة اليت يظهر فهيا و خيتفي؟ 

لقد تعمل ذكل من الغجر يف 

 روس يا".

وزان بدهشة:" فسأ لهتا س

 الغجر؟".

فقال الزلو ببطء:" متارين البيانو 

 اي الرا".



فأ جابت بنعومة:" حس نًا ومن 

 س يجهز العشاء ا ذن؟".

فأ جاب ابختصار:" آ ان و 

 سوزان".

 

واجته حنو الثالجة يفتحها فقالت  

الرا:" آ نامت االثنني حتاوالن جتهزي 



ذا سوف يطول جتهزي  العشاء؟ ا 

 العشاء". 

غرفة برسعة قبل آ ن وهربت من ال

تصيهبا فطرية الفاكهة اليت  

لهيا .  يسددها الزلو ا 

ابتسمت سوزان ملا قالته الرا، 

ووقفت مس تعدة للمساعدة 

ولكهنا تريد آ ن تعرف آ واًل نتيجة 



اتصاهل الهاتفي فسأ لته بعصبية:" 

 ما اذلي قلته للكونتيسة؟".

آ جاهبا:" لقد تلكمت مع فياكدو،  

رته، لقد ويرسين آ نه قد اثرت ثو 

 اهتمين ابختطافك".

 فسأ لته بلهفة:" وهل طمأ نته؟".

نين آ ريده  فأ جاب:" الك ابلطبع ا 

 آ ن يبقى عىل قلقه واضطرابه".



 قالت:" آ تعين آ نك قلت هل..".

 فقاطعها:" نعم لقد قلت هل".

 فقالت وخفقات قلهبا تعلو:" مث"

نه حصايف  فأ جاب ابقتضاب:" ا 

ودليه مجموعة حمتمة من الش تامئ  

نه يشد شعره غيظًا و لكنين   ا 

آ ظن آ نه س يقتنع مبا آ خربته به من  

 آ نك غري مفتتنة يب".



ورمقها بنظرة طويةل بطيئة، مث  

نه يظن آ ن زواجك  اتبع قائاًل:" ا 

مين س يكون التعاسة بعيهنا 

 مارآ يك آ نت؟".

نه سيس تدعي  فقالت:" ا 

 لرشطة".ا

فأ جاب اببتسامة خبيثة:" ليست 

قاميت وعىل  دليه فكرة عن ماكن ا 



لك حال فقد نصحته بأ ال يفعل 

 ذكل".

فسأ لته:" وعىل آ ي آ ساس اكنت 

 نصيحتك هل تكل؟".

ذا هو  فأ جاب:" لقد قلت هل بأ نه ا 

نين  مل يقسم بأ ال يفعل ذكل فا 

سأ حترش بك وذكل قبل آ ن 

يّل الرشطة".  تصل ا 



آ هيا املتغطرس  وقالت مزجمرة:"

ملاذا ال ختربين بسبب احلقد اذلي 

 تكنه لفياكدو؟".

قال بلهجة مشحونة ابلضغينة:" 

ن ال مر اسوآ  من ذكل  حقد؟ ا 

ال مفاذا تظينين آ ضيع  كثريًا و ا 

 وقيت؟".



فقالت:" وهذا آ يضًا؟ لقد تعبت 

 من آ ال عيبك".

قال مكتئبًا:" " ايليهتا اكنت جمرد 

يضع  آ العيب، و ايليت آ يب مل 

 قط قدمه يف هنغاراي".

ن  فانفجرت تقول غاضبة:" ا 

الكونتيسة توافقك عىل متنياتك 

 هذه متامًا".



وآ جفل لقولها هذا وسأ لته قائةل  

بلهجة حزينة:" ملاذا ال تتك 

هنغاراي؟ انس حاجتك تكل ا ىل 

الانتصار عىل اسطفان و فياكدو 

 واس متتع حبب ارستك ال غري".

فقال ببطء:" ايليتين كنت 

 اس تطيع ذكل".



قالت بسخط:" ابس تطاعتك 

ذكل، اي الزلو فهذا يشء يف 

ذا آ ن لك ما  منهتىى البساطة ا 

عليك معهل هو آ ن تبتعد من  

 هنا".

فقال بلهجة متوترة:" دعينا نبارش 

ال فس تقوم علينا  بتجهزي العشاء وا 

 ثورة".



 فمتمتت:" الويل كل".

قال بربود:" آ ظن جيب آ ن نبقي 

اس تطاعتنا  آ انسًا متحرضين قدر

و ذكل ملصلحة آ والدي، فهم قد  

يدخلون علينا يف آ ية حلظة، 

 دعينا نتناقش يف مسائل عادية".

فقالت بلهجة مشاكسة:" وملاذا ال 

 تريدهام آ ن تعرفا آ نين آ كرهك؟".



فأ لقي علهيا نظرة غريبة وهو  

جييب:" آ ريد آ ن نس متتع مجيعًا 

ابلعشاء ال آ ن نصاب بعرس هضم 

ن املودة اليت جتمعنا ، متنعنا من   ،ا 

 آ ن منيض املساء ابلشجار".

 

فقالت بعد تفكري:" معك حق، 

سأ ساعدك يف اعداد العشاء 



ولكن ال تظن آ ن عدم جديل 

معك يعين آ نين آ وافقك عىل ما 

 تقول".

وزمت شفتهيا ويه تفكر يف 

موضوع عادي يتحداثن به ورآ ته 

خيرج من الثالجة سةل من  

ال عشاب فسأ لته بفضول:" هل 

 هذه ال عشاب للطبخ؟".



فأ جاب:" يه كذكل  ويه ايضًا 

 آ عشاب طبية".

آ خذ يرفع مجموعة تلو ال خرى وهو 

يقول:" هذه ال زهار للسلطة و 

هذه اجلذور للروماتزيم يعاين منه 

فريينك، فهىي هتدئ ال مل وهذا  

ل جل الرضوض، وهذه تطبخ مع 

السمك، و الالفندر للحامم ، 



وهذا للطامطم ،و هذا مع 

ن   الالفندر لغس يل البياضات، ا 

ال عشاب يه للك يشء خيطر 

 عىل ابكل".

توقفت سوزان ويه تقول جفأ ة:" 

الشك آ نك تعلمت لك هذا من  

الغجر، مىت اكن ذكل ايالزلو؟ 

 وكيف؟".



فقال جبفاء وهو خيرج حزمة كبرية 

من الرباد:" لقد علمين الغجر  

كيف آ عود اىل احلياة، هل 

 يناس بك فطائر حلوم ؟".

وقبل آ ن ينتظر اجلواب اشار ا ىل 

كيس البطاطا وهو يقول:" هيا 

 ابرشي ابلتقشري".

 فعادت تسأ هل:" مىت و كيف؟".



لهيا بضيق مث قال مقطبًا  فنظر ا 

جبينه:" عندما مات آ يب كنت 

 مراهقًا حساسًا".

وآ رىخ آ هدابه الكثيفة ما منعها  

من آ ن ترى آ ي تعبري يف عينيه ، 

طريقته وهو يفصل وآ دركت من 

رقائق جعينة الفطرية، آ ن قد رشد 

 اتهئًا يف املايض.



وقالت جتشعه عىل الالكم:" ها 

 آ نذا آ قرش البطاطا".

فأ جاب:" حس نًا آ ظن آ ن هذا  

املوضوع ال ميكن التحدث عنه  

 ك ي موضوع آآخر".

وبأ سلوب رجل اعتاد آ ن يواجه  

آ رسة جائعة، وضع الفطرية يف 

 من اجلزر الفرن مث تناول مقداراً 



من عىل الطاوةل و ابتدآ  ينظفها 

يف احلوض املزدوج جبانب 

سوزان، وهو يتابع قائاًل:" 

آ دركت موت آ يب قبل آ ن ينجح  

يف املهمة اليت اكن يقوم هبا و هذا 

ما جلب العار عىل ارستنا بني 

ليةل و حضاها، وال آ دري ماذا 

 جرى جلدي".



ورصخت يه برعب:" آ تعين آ هنام 

 ؟". اختفيا جفأ ة

فأ جاب:" لقد اقتيدا ا ىل خممي، ومل 

 آ رهام قط  بعد ذكل".

فقالت برقة:" بيامن هام الذلان قاما 

آه اي الزلو، لقد كنت  بتنشئتك، آ

 حتهبام آ ليس كذكل؟".

 فأ جاب:" نعم".



وساد مصت طويل مل تشأ  آ ن  

ختتقه، ولكهنا آ دركت مقدار ما 

اكن يكنه من احلب جلديه،  

دة، الذلين منحاه طفوةل سعي

آ دركت ذكل من حبه العميق  

 ل والده.

وعادت تسأ هل برقة:" وكيف اكن 

 شعورك عند ذكل؟".



 فأ جاب:" شعرت ابجلنون".

ورآ ت يديه تقطعان اجلزر بعنف 

و ك نه يقطع رؤوس آ ولئك اذلين 

اكنوا يف مركز السلطة ذكل 

 احلني.

ذن ماذا  وسأ لته بعد برهة:" ا 

 فعلت بعد ذكل؟".



فأ جاب جبفاء:" اختفيت عن  

ال نظار، التحقت بقبيةل من 

الغجر، لقد علموين كيف آ عيش  

خارج البالد، آ ال آ ثق بأ حد، آ ن  

آ عشق املوس يقى وآ ن اخفى 

مشاعري تعلمت آ ن آ عشق 

الرباري، آ ن آ كره الاحنباس يف 



غرفة صغرية، وآ ن آ قبض عىل  

 ال رانب يف ثوان قليةل".

 

فتيه ونطق جبملته ال خرية وعىل ش 

ابتسامة عريضة، لقد آ وحض 

انطالقه هذا ابلالكم الكثري مما يف 

نفسه عادت تقول:" يبدو آ نك 

 قضيت وقتًا ممتعًا".



فأ جاب:" اكن ماكاًن جيدًا 

 للتدريب". 

واكن يتلكم وهو ما يزال يقطع 

اجلزر ا ىل رشاحئ بطريقة تدعو ا ىل 

الاجعاب، ولكن حبامس آ قل، 

واتبع يقول:" لقد عاش الغجر 

ل هنم تعلموا كيف يفهمون الناس 

و يقرآ ون ما بأ نفسهم وتقلب  



طبائعهم وعندما مصمت عىل  

جتربة حظي يف آ مرياك، هجزوين 

بأ وراق زائفة ابمس الزار، وقد 

ثبت يل فامي بعد مقدار آ مهية تكل 

دارك  املوهبة اليت اكتسبهتا يف ا 

نقاط الضعف عند البرش 

وسلوكهم،ا ن هماريت يف فهم 

الية، قد آ صبحت ال سواق امل



دلي حاسة سادسة، فأ ان آ عرف 

مىت جيتاح اخلوف الناس ومىت 

حياولون التاجع و حامية 

ظهورمه، لقد منحين الغجر 

مس تقباًل وهذا ما جيعلين ممتنًا ا ىل 

ال بد اكن عليك آ ن ترتدي  

 مزئرًا".



وعادا ا ىل جتهزي الطعام بصمت ال 

يتخلهل سوى تكل املوس يقى 

ت تعزفها الرا و الرائعة اليت اكن

اليت تصل ا ىل مسامعهام من 

 خالل الباب املفتوح.

وقالت هبدوء:" ا ن عزف الرا 

 رائع".



هنا تريد آ ن جتعل من  فأ جاب:" ا 

 املوسقى همنة لها".

فقالت:" ومن خالل مدرسة الرا 

 للموس يقى، تعرف آ نت الناس".

نين آ حد اعضاء جملس  فقال:" ا 

 اال دارة".

 فقالت مفكرة:" انك ميلء

آت".  ابملفاجأ



فمتمت مبرارة:" فقط ابلنس بة ل ولئك 

اذلين يصدقون الشائعات 

 الرخيصة".

وقفز قلهبا، رمبا اكن اسطفان و 

ليه.  فياكدو عىل خطأ  يف نظرهتام ا 

وسأ لته بدهاء:" هل عندك 

 جتارب سيئة مع الصحف؟".



فهز كتفيه قائاًل بسخرية:" هناك 

بعض املتصيدين يف املاء العكر  

ينتظرون، فقد جئت آ ان من 

ماكن بعيد وجعلت لنفيس كثريًا  

من ال عداء، فهم يفصحون هبذا 

زاء ما يبدو هلم آ نه  عن فشلهم ا 

براعة خميفة يف القدرة عىل احلمك 

منا هو  ابلتلميح ا ىل آ ن جنايح ا 



بواسطة الرشوة و افساد الضامئر 

ال مل خيطر بباهلم آ ن جنايح  ماهو ا 

نتيجة لقضاء الساعات الطويةل يف 

دراسة ال سواق املالية،آ و حماواًل 

استيعاب فكرة شامةل عهنا عليك 

 آ ن تقرشي املزيد من البطاطا".



آها تفتش عن مقالة  واكن قد رآ

واسعة فسأ لته:" مك خشصًا 

 س يكون عىل مائدة العشاء؟".

فأ جاب:" س يكون معنا زوج 

ن دينا، و فريينك وزوجته..آ ي

انهتيت يف حدييث؟ ال سواق 

املالية؟ نعم، لقد مقت بعرض رائع 

يف تكل ال سواق وقد وصل 



ال مر ا ىل حد آ نين لو بعت 

دوالرات جنهيات استلينية آ و 

ماس فالآخرون مجيعًا يتبعونين 

 يف ذكل".

فقالت متأ مةل:" ا ن كل سلطة 

 واسعة آ ليس كذكل؟"

فهز كتفيه وهو جييب:" ان 

عب، وهذا هو السلطة جتلب الت



ذ  السبب يف جتنيب للظهور ا 

يصبح الشخص معرضًا للهتديد و 

يبدو آ ن لكمة الرحب قد آ صبحت 

 لكمة قذرة".

فقالت:" هذا يعمتد عىل ما تفعهل 

 بنقودك".

نين ال آ طوف الشوراع  فقال:" ا 

آ خرب الناس عن احساين و 



عطايئ للفقراء وهذا جعلهم  

يفتضون آ نين ال آ قوم بيشء من 

 هذا".

 

فقالت بقلق:" ولكن عليك آ ن  

تفعل ذكل فأ نت ترحب الكثري ومع 

 هذا تقول آ نك ال متكل آ اًي..".



ن  فقاطعها بصوت آ جش:" ا 

عندي آ والدي ، ويف 

اس تطاعتك ان تلميس ماكنهتم 

عندي آ ليس كذكل؟" ونظر ا ىل 

حيث اكنت صورة كبرية لل رسة 

معلقة عىل اجلدار، آ حيااًن يصبح 

 اببل".املاكن هنا مثل برج 



ورآ ت سوزان فامي بعد آ ن املاكن 

قد آ صبح مثل برج اببل فعاًل فقد 

اكن العشاء ممتعًا و اكن جو زوج 

دينا آ مريكيًا يمتتع مبوهبة ماكرة يف 

املزاج وهو موظف عند الزلو 

وقد الحظت عىل الفور السبب 

يف وقوع دينا يف غرامه ، فقد 

اكنت اكرث نضجًا من س هنا وقد 



ويه ترى كيف شعرت ابلتأ ثر 

اكن الزلو يذعن آ حيااًن ملا يريده 

 ابنته نظرات مفعمة حبًا.

اكنت زوجة فريينك قد آ حرضت 

معها قدرًا كبريًا من احللوى 

ابلفاكهة ليك تضاف ا ىل اجلييل 

املصنوع يف البيت واكن واحضًا آ ن 

هذا العشاء اكن تدبريًا مشتاكً، 



اكنت الفوىض حولها و 

فء يف الضحاكت السعيدة و ادل

ذكل املطبخ الواسع لك ذكل 

جعل احلواجز اليت آ قامهتا 

سوزان حول نفسها تهنار لكيًا، 

لقد اكنت فتة التنىس فتة 

 تضيفها ا ىل ذكرايهتا ما بقيت حية.



واس تدارات عيناها العسليتان  

الرقيقتان ا ىل الزلو برزانة واذلي 

اكن قد سأ ل لتوه ابنته الرا عن 

ت به رآ هيا يف آآخر ترصف قام

الوالايت املتحدة، واكن لك واحد 

من اجلالسني يسامه برآ يه يف ذكل 

ولكنه هو اكن مركزًا عىل ما تقوهل 



ابنته الصغرى وك نه آ مه من لك 

 تكل الآراء.

وابتسمت فا ن ترصفه هذا يف 

جعل ابنته ويه آ صغر عضو يف 

ال رسة تشعر ابل مهية ذلاهتا ،اكن 

يف هذا الترصف ما يدل عىل 

به ال بوي و عنايته وامتل  مبلغ ح 

قلهبا دفئًا جتاهه فقد اكنت عيناه 



مليئتني ابلعاطفة العميقة حنو الرا 

 ولك آ رسته.

وجاءها صوت الزلو من وراء 

الضباب يقول:" سوزان اتريدين 

 مزيدًا من احللوى؟".

وفكرت وقد شعرت برآ سها يدور 

، انه العصري الهنغاري هو اذلي 

حلد آ رهف احساسها ا ىل هذا ا



فهىي تنظر حولها وتتذكر آ رسهتا 

آ ثناء تناوهلم الطعام و  اغرورقت 

عيناها وهام تس تقران عىل وجه  

 الزلو الرقيق البامس.

ومرت بقية املساء بصعوبة فقد 

اكنت يف لك مرة تنظر فهيا ا ىل 

الزلو اكنت ترى مزيدًا من  

الشواهد عىل رقته ودفئه وكرمه  



وروحه املرحة وجتهم وهجها، لكنه 

يس تغلها دون شفقة فهو هبذا 

آ قرب ما يكون شبيه ابحلية  

 الرقطاء.

وفامي بعد آ ثناء الليل ختلت عن  

حماوالهتا الفاشةل لنفسها للرقاد و  

مصمت عىل الزنول ا ىل املطبخ 

لتصنع رشااًب ساخنًا يساعدها عىل 



النوم ، آ ي يشء جيعلها تتوقف 

عن التفكري يف الزلو وارتدت 

الواسع، مث معطف الرا املزنيل 

خرجت من غرفهتا عىل رؤوس 

اصابعها لتسمع حنيب طفل يف 

الغرفة اليت حتاذي غرفهتا واليت  

عىل ابهبا رسوم آ رانب و فيةل 

وامس " مييك" خمطوطًا بعناية 



عىل لوحة معدنية ، وهكذا 

آ دارت مقبض الباب بلك هدوء  

ذا اكن الطفل الرضيع   لتى ما ا 

 خبري.

 

فل  اكن الزلو هناك هيز الط

الواعي وهو ينشد هل بصوت 

معيق ابلغ الرقة، وبيامن آ خذت  



هنا مغرم هبذا  تراقبه، آ دركت ا 

الرجل همام اكنت خشصيته وصفاته 

 و حتراكته، آ هنا واقعة يف حبه .

تفاجأ ت وهو يقول لها هبمس:" 

ليه".  تعايل وانظري ا 

وجتمدت يف ماكهنا ذكل آ نه مل 

تبدرمنه آ ي شارة ا ىل آ نه عرف 

يف الغرفة وآ دركت آ ن   بوجودها



اجلواب عىل هذا هو عند الغجر 

اذلين س بق و آ مىض معهم قسامً 

من حياته، تقدمت منه تنظر ا ىل 

الطفل الراقد ويه تشهق قائةل:" 

آه ما آ مجهل هل مثة يشء آ مجل  آ

 من طفل انمئ؟".

وآ عاد الزلو الطفل برفق ا ىل همده 

مث آ خذ يعاجل ا حدى ادلىم املعلقة 



يه آ ن ابتسمت  فوقه وما لبثت

حني انطلقت مهنا ترنمية هادئة  

 جشية. 

وآ جاهبا بلطف:" نعم هناكل يشء 

نه آ نت يف هذه  مياثل ذكل جاماًل ا 

 اللحظة".

آه الزلو".  فمتمتت:" آ



مث آ مسك بيدها اليت اكنت 

ترجتف و قبلها مث اقتب مهنا اكرث 

ليقبل ما بني عينهيا مث احنىن 

ليضمها ولكنه جفأ ة توقف وابتعد 

قال بصوت خشن :" الك ال و 

ميكننا آ ن نفعل هذا عيّل آ ال آ دع 

عزمييت تتاىخ يف ما مصمته من 

 اختاذك موضوعًا للمساومة",



فقالت بثبات:" لقد س بق و قلت 

نين سأ متثل للك ما تريده مين،  ا 

لقد س بق لقد مسحت كل بأ ن 

 تدعي بأ ننا س نزتوج".

فاحنىن الزلو عىل املهد يقبل و 

مئ وهو هيمهم  جنة الطفل النا

نين عىل اس تعداد حىت  آه ا  برقة:" آ

 الرتاكب جرمية ل جهل".



فهمست وقد شعرت ابل مل يف 

لهجته وهو يقول ذكل:" ما هذا 

اذلي تتحدث عنه ايالزلو ما 

 اذلي يضايقك؟".

ومل يس تطع اجلواب حلظة مث ما 

لبث آ ن متاكل نفسه رمغ آ ن 

ن  صوته حني تلكم اكن متوترًا:" ا 

 آ والدي همددون".



آه  فشهقت مذعورة ويه تقول:" آ

الك ، الآ س تطيع احامتل آ ي يشء 

 حيدث ل ي مهنم".

لهيا ببطء وهو يقول:"  فاس تدار ا 

نين ال آ تواىن عن القيام بأ ب   ا 

 يشء ليك آ بقهيم ساملني".



ومهست بعد آ ن آ لقت نظرة 

آه  رسيعة عىل الطفل الراقد:" آ

 الزلو".

وفكرت يف هذا الطفل شاعرة 

مبوجة من احلب هل تكتنفها ويه 

ن اذلي يفكر يف آ ن  تتابع قائةل:" ا 

 يؤذيه البد آ ن يكون معتوهًا".



ورفعت آ نظارها ا ىل وجه الزلو 

القلق املهنك ويه تتابع قائةل 

ن مثة كثري  ين  بصوت مرجتف:" ا 

يريدون اختطاف آ بنا ال غنياء ، 

ما آ فظع هذا، لقد فهمت الآن  

السبب يف عدم رغبتك يف 

الظهور يف اجملمتعات ويف اخفائك 



آ والدك هنا، الآ حد يعرف ماكهنم 

 آ ليس كذكل".

 فأ جاب:" الك".

وآ مسك بذراعها خبشونة وقد 

آ ظمل وهجه وهو يقول:" وآ نت لن 

ختربي آ حدًا آ ليس كذكل؟ حىت 

تك، آ قسمي عىل ذكل وال آ رس 

 ايسوزان".



نين لن  فرصخت:" ابلطبع ا 

نين لن  آ كشف عن هذا آ بدًا ا 

آ عرض سالمة آ والدك للخطر  

الزلو ولكن.. ماذا غري ذكل تقوم 

به ابلنس بة للهتديد ذاك؟ هل 

 آ خربت الرشطة؟".



بدت يف عينيه نظرة آ مل مزقت 

نين آ عاجل  قلهبا وهو جييب :" ا 

 هذا ال مر".

 

آه فقالت بصوت  مرجتف:" آ

ايالزلو، البد آ ن ال مر رهيب  

ليك".  ابلنس بة ا 



يّل  فزجمر بوحش ية:" ال تنظري ا 

 هكذا".

ودفعها بعيدًا عنه بعنف وذهلت 

حلركته املفاجئة هذه بيامن اتبع 

قائاًل:" آ ظن من ال فضل آ ن 

 تذهيب ا ىل فراشك".

 فقالت:" ليس الآن".



ا ن يف اس تطاعهتا عىل ال قل آ ن 

ليه ا ىل آ ن يشعر ببعض   تتحدث ا 

الارتياح وعادت تقول حماوةل 

اقناعه:" تعال نمتيش يف احلديقة، 

نك حباجة ا ىل..".  ا 

فقاطعها خبشونة:" لست حباجة 

 ا ىل يشء".



تنفس بغضب مث اجته ا ىل الباب  

ايها و ك هنا تقف يف  وخرج اتراكً ا 

ذا هبا بعد  وسط زوبعة رهيبة، وا 

فتة تسمع صوت حوافر حصان 

آ نه هو وقد وجد  يبتعد و علمت

طريقة ينفس هبا عن توتره و 

آ المه وببطء اجتهت عائدة ا ىل 

 غرفهتا لتنتظر بزوغ الفجر.



وعندما نزلت يف الصباح التايل 

ا ىل املطبخ لتناول طعام الفطور، 

اكن التعب و الارهاق يبدوان 

ذا اكن هو مل  علهيا جبالء، وا 

يالحظ الهالتني حول عينهيا  

ل بأ خذ الرا فهذا ل نه اكن مشغو 

ا ىل املدرسة و دينا و طفلها ا ىل 

 زايرة بعض الاصدقاء.



وبعد ذكل آ صبحت مع الزلو 

مبفردهام وتوترت آ عصاهبا للصمت 

اذلي ساد بيهنام حىت اهنا آ جفلت 

عندما حتدث آ خريًا قائاًل:" لقد 

تدبرت آ مر طقمك فقد غسلت 

زوجة فرينيك مقيصك و كوته" 

وآ شار برآ سه ا ىل املشجب خلف 

الباب حيث اكنت مالبسها معلقة 



وهو يتابع:" وستبدين الئقة متامًا 

 هذا الصباح".

فقطبت سوزان جبيهنا ويه 

تسأ هل بدهشة:" هل تعين حقًا 

آ ننا خارجان ال جراء مقابالت 

 بشأ ن العمل؟".



فأ جاب وهو يسكب لنفسه  

فنجان قهوة:" لقد س بق و 

 عقدت معك صفقة".

قالت بصوت آ جش:" ال ادري 

ذا اك  ن يف اماكين..".ا 

ذا آ نت رفضت  وقال ينذرها :" ا 

 ، فسأ رمغك عىل ذكل".



ونظرت يف عينيه بعينهيا الكبريتني 

رصاره  متوجسة وقد آ حرهجا اب 

نك تؤذيين".  هذا، ومهست:" ا 

وفلوى شفتيه و هنض خارجًا 

دون آ ن ميس قهوته و حبركة آ لية 

تناولت طقمها و مقيصها و 

ارتدهتام، واكن هو ابنتظارها 



فتناول ذراعها و قادها اىل اخلارج 

 عابسًا .

سارت معه مستسلمة لهذا  

العذاب وقد انتاهبا اال رهاق و 

 الضعف.

ويف مدينة غايور عىل رشفة من  

طراز القرن الثامن عرش حماطة 

بش بكة حديدية آ خذا يتحداثن 



عن العمل مع رجال و قورين 

خميفة اكنوا قد  ذوي شوراب

اعتادوا لهجة رزينة غري متحزية 

،واكن الزلو قد ذكرها بوجوب 

تفحصها لنوع انتاج البياضات اليت 

حتتاهجا، ولكن ال مر آ خذ وقتًا 

آ طول مما توقعا قبل آ ن يشق 

طريقه ا ىل عقد صفقة وذكل 



ابلصرب و الامتيل اذلي آ يت مثرته يف 

الهناية وقد دهشت يه لطريقته  

و املاكرة يف نفس الوقت الرقيقة 

يف املساومة، مكل دهش هتا كذكل 

لنظراته اليت اكنت تفيض حبًا لكام 

لهيا.  نظر ا 

 



ويف سوبرون قرب احلدود 

المنساوية سارا يف الشوراع ضيقة 

ا ىل مدينة يعود طراز ابنيهتا ا ىل 

مئات الس نني ليدخال مكتبًا 

يرشف عىل ساحة، وهنا آ خذ  

لهيا مبزيد م ن التعلاميت الزلو يلقي ا 

عن كيفية تبادل الآراء وبعث 

امحلاس يف الآخرين و املناقشات 



ماكهنا ان  املقنعة مامل يكن يف ا 

 تتعلمه طوال حياهتا.

ويف الهناية يف مصنع صغري يف 

غابة من جشر الزان وقفت وسط 

قرقعة آ الت الغزل تراقب 

احلائكني لتى كيف جتمتع يف 

الهناية اخليوط املتفرقة بعملية  

معقدة لتصبح نس يجًا مامتساكً، 



وآ ماهما اكن يقف الزلو وقد خلع 

جاكيته لشدة حرارة اجلو و حىن 

رآ سه امجليل ليك يمتكن من سامع 

صوت آ رمةل متشحة ابلسواد ، 

ذنه ليك يمتكن   اكنت ترصخ يف ا 

من سامعها يف هذا اجلو اذلي 

ميوج بضجيج ال الت ، 

وارتسمت عىل وهجه ابتسامة 



ئعة ليطلق دعابة  العريضة الرا

جعلت املرآ ة تنفجر ضاحكة 

وبرزانة اتمة، آ خذت ختترب مناذج 

من النس يج بأ صابعها، اخلشن و 

النامع و امللتوي و املس تقمي و 

 ال صطناعي و الطبيعي.

ماكن الزلو آ ن يكون لك  اكن اب 

لهيا  نسان وابلنس بة ا  يشء للك ا 



اكن الرجل اذلي رمبا اكنت 

لها س تنتظره طوال حياهتا بأ مك 

ولكنه هو الآن موجود ولكنه 

منا فقط يريد  اليريدها لنفسه ا 

 اس تغاللها.

وسأ لها جفأ ة :" هل وقع اختيارك 

 عىل يشء؟".

 فأ جفلت ويه جتيب:" نعم".



ذا به آ مام  ودلهش هتا الشديدة ا 

امجليع يقول بصوت عاطفي:" 

ذن ايعزيزيت".  فلنذهب ا 

وسأ ورها الارتباك لسلوكه هذا  

وار للعيون شاعرة مبا يش به ادل

 اليت اكنت حتملق فهيام بفضول.

قال حبرارة:" آ هئنك فقد مقت 

بعمل جيد يف ادلاخل، لقد  



رآ يتك تس متعني جيدًا و تراقبني 

ما اكن حيدث يف الغرفة ك ي  

صاحب همنة حقيقية، لقد كنت  

نين خفور بك  مامتلكة نفسك ،ا 

 ايسوزان".

 فأ جاب بتدد:" حقًا شكرًا كل".

حنو الس يارة  واكن يف طريقهام

ميسك بيدها بقوة مما جعلها تشعر 



بأ ن هذا هو سبب اهلمهمة اليت  

اكنت تسمعها خلفهام و متمتت 

ويه حتاول آ ن تبتعد عنه:" 

 الزلو". 

فقال ينهبا وهو يزيد من شد 

ايك آ ن تبتعدي فأ ان   قبضته:" ا 

آ ريدمه آ ن يظنوا آ ن عالقتنا 



وثيقة، ا ن س ندي كل سيساعد 

 متك".يف آ يزنلوا عند لك 

ذا  فقالت تسأ هل:" هل تعين آ هنم ا 

 ظنوا آ ننا ...".

فأ مكل لها قائاًل بصوت آ جش:" 

 ظنوا آ ننا صديقان و عاشقان؟".

 فمتمت تقول:" ال آ فهم".



نك لست حباجة  فأ جاب برقة:" ا 

 ل ن تفهمي".

ملعت عيناه وهو يقول بصوت 

ال  بقي هكذا و ا  منخفض:" ا 

 خرست لك ما رحبته حىت الآن".

لها ابب الس يارة و مث فتح 

جلست عىل املقعد اجلدلي النامع 

و مازالت تشعر ابدلوار مث قالت 



هل جبفاء:" ا ن يف ذهنك هدفًا 

 ما".

فأ جاب بلهجة ودودة:" ابتسمي و 

لويح بيدك ببشاشة و ضعي 

رآ سك عىل كتفي هيا آ فعيل 

 هذا".

 



ففعلت ورمقها بنظرة ما اكنت 

لتتدد يف التنازل ل جلها عن بؤبؤ 

هنا لو اكنت متأ كدة من آ نه عي

يعنهيا فعاًل، مث حتركت هبام 

الس يارة و ما آ ن غاب املصنع عن 

آ عيهنام يف املنعطف حىت اس تقام 

يف جلس ته ليعود كام اكن يف بداية 

 الرحةل ابردًا ، صامتًا، شاردًا.



ذا اكن جنايح لن  وقالت بربود:" ا 

ال ابال دعاء بأ نين صديقتك   يتحقق ا 

وحبيبتك فأ ان ال آ ريد هذا 

 النجاح".

ووقفت الس يارة جفأ ة حني ضغط 

الزلو عىل الاكحب بعنف جعلها 

تقفز ا ىل ال مام لوال آ ن حال حزام 

آ مان الس يارة اذلي حولها دون  



ذكل وقال بوحش ية:" س تقومني 

ابلعمل ابلشلك اذلي آ ريد فهذا 

س يجعلهم يعتقدون آ ن مثة شيئًا 

ا جيعلهم يقومون بلك ما بيننا مم 

تريدين بأ فضل مما يقومون به جتاه 

 "آ ي خشص آآخر".

 فسأ لته ابنفعال:" ملاذا؟".



فأ جاب عابسًا:" ل هنم معجبون يب 

 و حيتمونين و حيبونين".

وفكرت يه يف آ ن هذا حصيح  

صبعه  فقد جذهبم مجعيًا وآ دارمه اب 

الصغريو لكهنا قالت اثئرة:" ولكن 

نين لن..".هذا خداع ال آ حبه   ا 

وشهقت وهو ميسك بكتفهيا و 

هيزها وهو يزجمر قائاًل:" وماذا 



هيمك من ذكل؟ ال يشء يف 

هذا؟ ابتسامة ، نظرة طويةل، 

قبةل خاطفة، مابك ايسوزان هل 

عليك آ ن تس متري يف قذف 

 مبادئك يف وهجىي؟".

فقالت عابسة:" ال آ س تطيع آ ن 

 آ وافق عىل هذه الطريقة". 



فهيا و ك هنا فسكت و آ خذ حيدق 

قد آ لقت به بعيدًا لكيًا مث قال 

بصوت خشن وهو يفك حزام 

آ مان الس يارة من حوهل بشلك 

ذن، فا ن عيّل   ينذر بيشء ما:" ا 

آ ن آ عتف بأ ن ذكل ال يتعلق 

 ابلعمل".



وجف حلقها عندما آ خذ يالمس 

شعرها مالطفًا وقد بدت يف 

عينيه نظرة جعلت قلهبا خيفق  

قالت:" وقبل آ ن تتطور الامور 

ن امامنا معاًل علينا آ ن نهنيه".  ا 

 فقال موافقًا:" نعم ، معل".

فقالت:" املوعد التايل..". و يف 

هذه ال ثناء مسعا صوت نفري 



شاحنة جعلهام جيفالن وعض 

الزلو شفته قائاًل بصوت حزين:" 

آ متىن لو مل يكن دلي هذا 

 الشعور".

فسأ لته يف حماوةل الختباره:" 

الاحساس ،  اتشعر يف آ نك هبذا

منا ختون ذكرى زوجتك؟".  ا 



فرص بأ س نانه وهو يقول:" الك 

 علينا آ ن نذهب الآن اي سوزان".

وشعرت ابلتعاسة و بأ هنا جسينة  

مشاعرها حنوه، لقد آ وقعها يف 

رشك جاذبيته حىت آ صبحت 

ذا مل تتدارك   جزءًا من حياته، وا 

هذا وهترب منه يف الوقت 

هنا لن تنجو  املناسب ، فا 



ا منه ولكن ليس يف مبشاعره

ماكهنا آ ن تفعل هذا ل نه عند  ا 

 ذكل سينفذ هتديده ضد اسطفان.

نين  ومتمتت شاعرة ابلشقاء:" ا 

 آ كرهك".

فرد علهيا ببطء:" وآ ان كذكل 

 اكرهك".

 لتحميل مزيد من الرواايت  



 احلرصية زوروا موقع مكتبة رواية 

www.riwaya.ga 

 

 لفصل العارشا

 

وآ مضت بقية ذكل الهنار الطويل 

متعن النظر يف خمتلف انواع 

ال زرار و اخليوط و التساهالت  

http://www.riwaya.ga/


يف التصدير ومقدار المكيات  

املرصح هبا قانونيا ذلكل, واكنت 

ترمغ ذههنا عىل التكزي ملا بني 

يدهيا، و يف الوقت اذلي اكنت 

تعمل، اكن الزلو معها و عيناه و 

اكن علهيا وك منا هناكل يداه ال تنف

جاذبية مغناطيس ية غري مرئية  

 بيهنام.



 وقال اخريًا:" اننا عائدان الآن".

وبقيت نظرات سوزان مسمرة 

ابجتاه ال فق حيث اكنت اخليول 

تتاكض انحية الشمس حيث 

الغروب وسأ لته:" هل حنن 

 عائدان الآن ا ىل القرص؟".



نك س متكثني يف  فأ جاب:" الكفا 

اايم ننجز فهيا لك مزنل دينا عدة 

 هذه املعامالت".

وآ لقت عليه نظرة رسيعة، ورآ ت  

 جانب وهجه عنيفًا غري متساهل.

وسأ لته:" مك يأ خذ من الوقت  

وصولنا ا ىل هناك؟ لقد رسان 

 اميااًل وامياالٌ..".



فقال:" اكن طريقًا طوياًل وآ ان 

ايضًا قد تعبت من هذه احلاةل 

 ايسوزان".

فسكتت و بقيت تنظر اىل  

ظالم يريخ سدوهل و آ يضًا ال

ابلس يارة وهو يدخل القرى ش به 

املعمتة، وعدة مرات اكن ينحرف 

يف الطريق الفساح اجملال لراكيب 



ادلراجات او املزارعني، وقد 

ادركت مبلغ خطورة الطرق ل ن 

املارة مل يكونوا ليكتثوا بأ ضواء 

اشارة السري، ووضع الزلو رشيطًا 

يف املسجل، مث اخذ يش مت 

 اًل:" انه معطل".قائ



مث اخذ يعاجله واكن غاضبًا واكد 

يصدم بقرة هامئة وآ خريًا تركه وهو 

 يقول لها:" انشدي ل جيل".

 فمتمتت بدهشة:" ماذا؟".

دي ، تلكمي ، افعيل فقال:" انش

اي يشء والا خرجت عن  

الطريق، انين متعب و الطرق  



خطرة واذا مل امتاكل اعصايب 

 فالبد ان اصدم احدًا".

وهكذا آ خذت تنشد فا ن اي 

يشء اكن آ فضل من احلديث،  

وقد شعرت ابحلرج يف البداية  

واكن صوهتا ضعيفًا، ولكن بعد 

فتة اشتك معها يف الانشاد 

 الرائع احلنون.بصوته 



ومع هذا بقي يف منهتىى القلق  

وهو منحين اىل ال مام حيدق يف 

الظالم و يسري ببطء وقال 

متذمرًا:" ان العودة ستس تغرق 

 منا ساعات".

ورصخت سوزان جفأ ة، فقد  

رآ ت عربة عىل بعد متمهنام 

 قائةل:" انتبه ايالزلو".



واندفعت لتحميه كام مد يده 

ى العربة  حيمهيا و آ مكنه ان يتفاد

بعدة سنمتتات، مث توقفا عىل 

مسافة قصرية بيامن يامتلاكن فهيا 

 اعصاهبام.

ومرت هبام العربة و حوافر 

احلصان ختب عىل الاسلفت بيامن 



اكنت قرقعة العجالت اخلشبية  

 تتصاعد بصوت عال.

قال بلهجة متعبة:"ال ميكنين 

 متابعة ذكل".

فأ جابت ويه ترجتف:" هذا ما 

ماكن نقيض فيه  آ راه آ ليس مثة

 الليةل؟". 



فابتدآ  يضحك بأ ىس وهو يتهند 

قائاًل:" آآه ايسوزان ليس هذا ما 

اعنيه، انك جتعلني من ال مر غاية 

يف الصعوبة ابلنس بة ايل، 

س نطلب الاس تضافة يف اول 

 قرية نصل الهيا".

 



ومرت ال ايم فاكن الزلو ميسكها 

و يضمها امام الناس و عندما 

عهنا ،  يصبحان وحدهام يبتعد

واكن هو قد جعلها تقسم عىل 

عدم االتصال هاتفيًا بأ ي من آ فراد 

ارسهتا، وقد وافقت عىل ذكل  

ل جل اخلطر احملمتل اذلي 

س يلحق بأ والده، ولكهنا كتبت  



ا ىل شقيقهتا اتنيا و ماراين ختربهام 

عن التقدم اذلي احرزته وعن 

 همارة الزلو التجارية.

ول هنا اكنت تريد آ ن يشاركهنا 

مشاعرها وآ ن تلطف من العاصفة 

اليت آ حدثهتا خطبهتا املزعومة 

لالزلو، فقد آ خربت ما راين عن 

سلوكه مع آ والده وعن املرح 



اذلي يسود بيهنم وعن روعته 

ك ب، وبدا و ك ن لك مجةل كتبهتا 

 اكنت تبدآ  بلكمة الزلو.

اكنت آ ايهما وليالهيا حافةل ابلعذاب 

وعندما اكنت متارس معلها اكنت 

تقوم بلك طموحاهتا ولكن هذه 

اكنت تبدو فارغة متامًا  اذ اكن 



ابماكهنا ان تس متتع بذكل لوال 

 حهبا لهذا الرجل. 

وذات مساء عند هناية عشاء 

صاخب مرح اذا هبا تهنار، 

لتنفجر ابكية مما اسكهتم مجيعًا 

بشلك مفاجئ اس مترت يف الباكء 

 غري قادرة عىل متاكل مشاعرها.



بلكمة واحدة  ورصخ الزلو بعنف

 يشمل هبا امجليع:" اخرجوا".

وشعرت هبم يتبادلون النظرات،  

مث مسعت الباب يغلق وعلت  

شهقاهتا واكنت تتوقع ان يبدآ  

بهتدئهتا آ و ابداء يشء من العطف 

عىل ال قل، ولكنه تركها تبيك بيامن 

جلس جامدًا دون حراك وهكذا 



كفت عن الباكء وقد متلكها  

 الغضب. 

صوت اجش:" عند ذكل قال ب

 والآن فلنخرج من هنا".

 فردت عليه حبدة:" لن آ خرج".

فقال بربود:" اما ان آ محكل و 

آ خرجك من هنا آ و ختريج 

بنفسك حبيث يكون دليك بعض  



الكرامة لنفسك ، مفاذا 

 ختتارين؟"

فأ لقت عليه نظرة حاقدة مث قالت 

 بهتمك:" اشكرك مك آ نت مستبد".

ولكهنا وقفت ويه تتعرث خلفه  

 ظالم الليل. حنو

ونظر الهيا من فوق كتفه وهو 

 يقول:" انتهبىي ا ىل القنفذ".



 فانفجرت تقول مبرارة:" القنفذ".

ومشت سوزان خلف الزلو يف 

سكون هذا الليل االصيفي ادلائف 

ما ذكرها بتكل الليةل اليت تقابال 

فهيا ل ول مرة يف ضوء القمر 

وجلس عىل مقعد يف احلديقة مث 

وس جبانبه،ولكهنا آ شار الهيا ابجلل

 فضلت الوقوف.



وقال بصوت جاف:" الآ ظن آ ن 

آ اًي منا ابماكنه الاس مترار عىل 

 هذه احلال اليس كذكل؟".

وبدآ  قلهبا خيفق فسأ لته:" آ تريد  

ان تسحب متويكل ملرشوعي؟ آ م 

آ نك تشري ا ىل خطبتنا 

 املزعومة؟".



قال ابقضاب:" الك اريد ان 

ارشح كل شيئًا من ترصفايت و 

ليك ارشح كل عن الهتديد  اخربك

 اذلي يتعرض هل اوالدي".

آه الزلو، هل هناكل  فقالت:" آ

 مزيد من هذا؟".



فقال ببطء:" عندما اخربك عن  

ذكل مل اكن اعين ان هناكل من 

 س يخطفهم".

 

فضاقت عيناها ويه تقول:" 

 ولكنك قلت..".

فقاطعها قائاًل:" الكآ نت اليت 

وتركت هذا التفسري قلت ذكل ، 



مير ل نين مل اكن عىل الاس تعداد 

الخبارك ابلسبب احلقيقي والآن 

عيل ان اخربك بلك يشء وان  

 اكن هذا لن يعجبك..".

فقالت غاضبة:" مل يعجبين قط 

 آ ي يشء مقت به".

فقال:" ان فياكدو هو اذلي 

 هيددمه".



آه حقًا؟ فهو  فقالت ساخرة:" آ

يفًا دومًا يضع عىل وهجه قناعًا خم 

مث جيرب ال طفال عىل التخيل هل 

عن حلوامه، كيف جترؤ عىل هذا 

 االهتام هل؟".

واثرت اثئرهتا ويه تتابع قائةل:" 

ان فياكدو وهو آ حد آ كرب 

 احملبني..".



قال صارخًا هبا:" والآن ها انهتيت 

امسعيين وال تقاطعيين فهو امر يف 

غاية ال مهية، فا ن يل قرابة العام 

ضوع، ولن آ تركك آ عاجل هذا املو 

تدمرين لك مامقت به، هل  

 تفهمني؟"

وآ ومات برآ سها مث ابتدآ  يقول:" 

ن فياكدو يف طريقه اىل نرش  ا 



كتاب حيوي فصاًل فيه حتطمي 

 اكمل لشخيص".

ذن فالفصل غري  فقالت حبدة:" ا 

 خيايل".

قال بوحش ية:" هذا ليس مزاحًا، 

لقد كتب رشييك املايض كتااًب 

د شكوته ينتقم به مين، وكنت ق

ا ىل املسؤولني منذ س نتني وذكل 



ابهتايم ابلغش و الرشوة و 

الافساد وهو الآن يقيض مدة 

عرشة اعوام يف السجن يف هونغ 

 كونغ".

فقالت وقد ابن الرعب يف  

وهجها:" وآ نت خائف الآن من آ ن 

يكتشف اوالدك ان اابمه جمرم، 

 الزلو هل هذا ممكن؟".



فاجفل وك منا تلقى طعنة سكني  

بلهجة عنيفة:" ان اخاليق  وقال

يه فوق الظنون، هل خيطر 

بباكل انه من املمكن ان اعرض 

سعادة اوالدي اىل اخلطر 

 خبرويج عىل القانون؟".

فتأ وهت ويه تدفع برآ سها ا ىل 

اخللف ايئيسة:" الآ دري ما اذلي 



خيطر ببايل، ال اس تطيع التفكري 

 يف يشء".

فقال جبفاء:" سأ منحك دقيقة 

 ".واحدة للتفكري

وعىل الفور هزت رآ سها قائةل:" 

الك انك ال تفعل ذكل، انين 

 اعرف هذا..".



وتالىش صوهتا مث سأ لته بلطف و 

ال مل ميل  نفسها:" آ خربين كيف 

 حدث ذكل شاركين ابل مر".

قال بصوت خشن:" لقد فكر 

عىل الفور يف ان الكتاب  فياكدو

هو متفجرة، وجيب ان يلقى بني  

ايدي القراء، وهذا يعين ان نرشه 

واجب، لقد اعتف رشييك 



ملؤسس ته ابحنرافه وورطين معه 

انتقامًا مين ل نين طردته يف نفس 

اللحظة اليت اكتشفت فهيا عدم 

امانته لقد ارسل ايل حمامو دار 

النرش نسخة من هذه االهتامات 

يك اديل برآ يي فهياـ ضدي ل

فأ جبهتم بأ نين سأ رفع دعوى 

 قضائية".



فقالت:" و هبذا فلن يطبعوا 

الكتاب، آ ليس كذكل؟ اهنم لن  

 جيازفوا بذكل".

 

فأ جاب حبدة:" و لكنين ال  

آ س تطيع ان اثبت شيئًا، ال يشء 

 عىل الاطالق".



ووقف وك نه مل يعد يس تطيع 

متاكل نفسه و ابتدآ  يمتىش ذاهبًا 

هو يتابع قائاًل:" لقد ذكر وراجعًا و 

التوارخي والاجامتعات و 

االتصاالت و املعامالت ولك ما 

ميكن ان يثبت حصة ما يقوهل 

ابلواقائع، واكنت تكل تدينه هو 

وحده فقط، والتدينين آ ان، هناك 



مناس بة معينة ليس دلي اثبات  

عن وجودي يف ماكن آآخر اثناء  

حدوهثا، وال برهان آآخر عن   

ءها، وقد كنت حتراكيت آ ثنا

مبفردي يف الغابة ممتطيًا حصاين و 

متجها ا ىل موعد مع بعض 

 ال شخاص يف الكتةل الرشقية".



وعبس وهو يزم شفتيه مث يتابع:" 

وهو كذكل ابماكنه ان يقدم 

برهااًن من املعامالت ادلاخلية يف 

مبادالت السلع اخملزونة وليس مثة 

طريقة ميكنين هبا اثبات خطأ ه،  

ميت، وقد س بق فلكمته ضد لك

للصحف ان زرعت بذور الشك 

حول نزاهيت و اس تقاميت، 



وس يكون لها عند ذكل مرتعًا 

 خصبًا".

فسأ لته:" وهل اخربت فياكدو 

 ابحلقيقة؟".

قال:" انه مل يصدقين، اتدركني مك 

اكن صعبًا عيل ان اذهب اليه  

متوساًل، لريفض طليب منه وقال 

يل بأ ن يتوىخ احلذر يف ما 



؟ " وآ ضاف س ينرشه عين

مبرارة:" ان عند الهنغاريني مثاًل  

يقول:" يبدآ  فساد السمكة من  

 رآ سها".

وهذا يعين ان رشييك اذا اكن 

فاسدًا، فهذا يعين انين اان مشتك 

معه، هذا ا ىل آ ن امسي اكن قذرًا 



عند فياكدو اذلي يعمل مبا كنت 

 س ببته من ازعاج السطفان".

قالت هل:" لقد قلت انك اخفيت 

مظاهر حياتك اخلاصة عن 

ال عني، ولكن ايزاللو، رمبا اذا 

عرف مقدار عواطفك حنو 

 ارستك..".



فقاطعها مزجمرًا حبدة جعلهتا جتفل 

فزعة:" الك انين لست من امحلاقة 

حبيث ابدو اضعف مما اان عليه 

 حاليًا".

فقالت ضارعة وقد حشب وهجها 

م سريسلونك رعبًا:" ولكن ..اهن

 اىل السجن".



واتبع قائاًل:" او ان عيل ان  

اهرب، وقد عانيت الكفاية من  

 ذكل طيةل حيايت".

وقالت تسأ هل:" هل فكرت يف ان 

 تنذر النارشين قضائيًا؟".

فأ جاب بفروغ صرب:" لقد جربت 

ذكل ففشلت ، ولهذا السبب  



مصمت عىل اس تعامكل آ نت 

 كسالح يف يدي".

حلظة قالت  وآ مغضت عينهيا يأ ساً 

بعدها ويه ترجتف:" لقد ابتدآ ت 

افهم، لقد هتدد اس تقرار حياتك 

العائلية وانسجاهما ، فاكن عليك 

ان تقوم بأ ي يشء ليك حتمهيم من 



ال ذى ومن الشائعات و تكهنات  

 الصحف".

فمتمت يقول:" وهكذا اهتديت ا ىل  

طريقة جتعكل تقومني مبا آ طلبه 

 منك".

ردت عليه بسخط:" وذكل 

يدي بكشف هويتك احلقيقية بهتد

 السطفان".



فأ ومأ  جميبًا وهو يقول:" مث 

اكتشفت مبلغ احلب اذلي 

جيمعك ابختك ماراين، ورآ يت 

ان هتديد سعادتك  وذكل بقرهنا 

مع خشص خائن قذر مثيل، كام 

هو ظهنم يب ، س ميل ها خوفًا، 

 وابلتايل خطيهبا ايضًا".



فقالت حبرية:" ان هذا اليبدو 

ًا، لقد اكن جمرد مغامرة هتديدًا كبري 

 منك".

فمتمت جييهبا:" اهنا ليست مغامرة 

 كام تظنني".

اكنت تشعر بأ ن مثة شيئًا مازال 

خيفيه عهنا وقالت ويه ترجتف:" 



هذه اذن ، يه القضية اليت  

 اخربتين عهنا".

 

واستندت بظهرها اىل مس ند 

املقعد وقد حشب وهجها، لقد 

ابتدآ  ابلتخطيط و التنفيذ وبلك  

وء، ليك ينقذ نفسه وينقذ هد

آ والده ايضًا وذكل بسبب  



الظروف اليت س تتبع النرش و 

قالت بصوت ضعيف:" مل يكن 

 عليك ان تساعدين".

فقال ابختصار:" لقد تأ ثرت بك، 

وآ جعبت بعقكل العميل، ولكن  

هديف ال ول اكن ايقاف النرش،  

وقد كنت دومًا متددًا و ذكل  

لل س باب اليت س بق و اخربتك 



، ولكنين جفأ ة وجدت امايم عهنا

خيارًا مناس بًا متامًا وهو ان اختىل 

عن ال مالك و اللقب ، مقابل 

الغاء كتاب التشهري ذاك،  

فال رض ال قلب لها ، ولكن  

آ والدي دلهيم قلوب صغرية ، ومه 

 آ مه يشء عندي".



قالت ببطء:" اكن ابمك نك ان 

هتدد فياكدو هبذه املعلومات،  

اكن  بداًل من آ ن تورطين،

ابس تطاعتك ان ختربه عن رغبتك 

 يف تدمري ال مالك لكها اذا..".

 فقال برفق:" الك مل اكن ل دمرها".

فقالت:" ولكنين مازلت مل آ فهم  

 ملاذا ورطتين يف ال مر".



فأ جاب:" لقد فكرت يف آ ن 

فياكدو رمبا قال يل ان افعل ما 

اشاء ابلنس بة لل مالك، ذكل انه 

فان، رمبا اكن حيب اتنيا و اسط

ولكنه ليس مرتبطًا هبام بنفس 

العاطفة العميقة اليت تربطك آ نت 

هبام، فهو ال ميتكل قوة احلب 

للعواطف العميقة امللهتبة اليت  



تمتكل اسطفان و الكونتيسة جتاه 

تكل ال مالك، فهو رجل مبادئه 

يه اقوى من ان ختضع لالبزتاز، 

ليه من نقطة   فأ ردت آ ن آ صل ا 

حيدة ضعفه ، و نقطة ضعف الو 

اكنت حبيبة معره ماراين، والآن 

مادمت ال آ ريد آ ن اكون خارجًا 

عىل القانون، فمل اكن مس تعدًا 



ل ن اخطفها او آ ؤذهيا او ان 

احاول غوايهتا، ولهذا فقد تطلعت 

ليك بصفتك نقطة الضعف  ا 

 الكربى دليه بعد خطيبته". 

فتنفست قائةل:" لقد فهمت الآن 

سبب جناحك يف آ عامكل، فان 

مرن، اذا مل تمتكن جتاوز  عقكل

عقبة ما ، فأ نك تأ تهيا من انحية 



خمتلفة، ملاذا مل تنتظر ا ىل حني  

صدور الكتاب ومن مث ترفع  

 قضية امام احملامك؟".

فأ جاب حبدة:" ل ن آ رسيت  

س تعاين الكثري من القلق و  

الاضطراب ول ن الوحل  

س يلطخنا مجيعًا، ذكل ان معيل  

اان  يعمتد متامًا عىل الثقة، فاذا



خرست تكل الثقة، فسأ فقد لك 

 س يطرة عىل الوضع".

وآ دار لهيا بعينني متأ لقتني وهو  

 يقول:" عليك ان تساعديين".

 فمتمتت:" وكيف؟".

فأ جاب:" ابالس مترار عىل ماحنن 

فيه الآن فنبقى عىل الآدعاء بأ ننا 

خمطوابن و خنطط للزواج، وقد 



اكن هذا صعبًا ابلنس بة اليك اثناء 

ية املاضية ، وعيل آ ان ال ايم القل 

ايضًا، ولكن لو انك علمت ماهو 

قصدي ، رمبا ال جتدين ال مر 

صعبًا ا ىل هذا احلد، وهذه يه 

 اس بايب عىل لك حال".

ولوى مفه جبفاء وهو يتابع:" وآ ان 

 حباجة ا ىل قوة اكرب..".



فقاطعته بعصبية:" كنت آ عمل آ ن 

 هناك شيئًا آآخر".

فقال:" هذا حسن آ صبحت 

ل مور الآن ، انين اريد تدركني ا

منك ان جتعيل فياكدو و 

اسطفان يظنان انك اصبحت 

فعاًل صديقيت و حبيبيت و 

 زوجيت املس تقبلية".



 

فتجمدت حلظة وقد استبد هبا 

الرعب، مث سأ لته خبشونة:" هل 

السبب هو انك معجب يب، 

آه".  ولكن..آ

وتأ وهت ويه هتز رآ سها حتاول 

بذكل استناكر ماقام بفعهل جتاهها 

وتذكرت ما س بق وقاهل منذ بعض 



الوقت" من ان عالقهتام جيب ان 

تذاع عىل املل  و يتحدث هبا 

 الناس.."

الغضب:"  وقالت ويه تغيل من

ايكل من متوحش قايس كذاب 

خمادع و غشاش وعدمي 

 ال حساس".



فقال:" انين اقوم بأ ي يشء 

ل حصل عىل ما اريد، كام س بق 

وقلت كل، ول جعل رجال 

ارستك يف اشد اخلوف و 

الاضطراب مما حيدث كل، فأ ن  

الرجال معروفون برغبهتم يف 

حامية العذاري الصغريات يف 

ةل  ارسهتم، فكنت آ نت الوس ي



املكمتةل لغريض هذا، فقد 

شكوت انت نفسك، من 

اعتبارمه كل طفةل ال رسة، 

والشك آ ن فياكدو و اسطفان 

ينظران اليك بتكل الطريقة مه 

 آ يضًا".

فقالت:" ولكنك مل جتربين عىل  

 فعل يشء ال آ ريده".



فاجاب ساخرًا:" انك مببادئك و 

مثكل العليا تكل، مل تشجعيين 

عىل ذكل، وهكذا غريت  

 طيت".خ

فسأ لته ويه تقفز من ماكهنا 

 تواهجه:" مباذا غريت خطتك؟".

فنظر الهيا بوحش ية متحداًي وهو 

يقول ببطء:" مبهامجتك يف اعامق 



عواطفك ال نثوية، وهكذا قدمتك 

ا ىل ارسيت ليك تتأ ثري هبم عاطفيًا 

 و ابلتايل تنحازي اىل جانيب".

وجتمد دهما ويه تسمع منه 

ترصحيه هذا لك مشاعر ال بوة 

تكل ووجبات الطعام السعيدة 

اليت تناولهتا معهم، والعواطف 

اليت اكن يغرق هبا اوالده اماهما ، 



هل لك هذا مل يكن سوى مناورة 

 منه للتأ ثري عىل مشاعرها؟

ورصخت فيه بعصبية:" لقد 

اس تعملت اوالدك؟ لقد كنت  

بعمهل، ان   تقصد من لك مامقت

حيدث يب ردة فعل ، بيامن آ ان 

كنت آ ظن آ ن اي اشارة قد 

تصدر مين ا ىل احلياة العائلية،  



س تلني من موقفك و جتعكل هتمت 

ملا حيدث يل و لتانيا البد آ نين 

 كنت جمنونة اذ صدقت هذا".

وادرات هل ظهرها بعدما مل تعد 

تطيق رؤية وهجه مرة آ خرى، 

د هل اكن لك ماحدث بيهنام جمر 

حماوالت منه لتليني موقفها؟ 



واجتاهحا فيض من الشعور 

 ابخلزي و املهانة.

 لقد وقعت يف غرام رجل خمادع..

وقالت بضعف:" لقد فات آ وان 

ذا آ ان  اصالح ماحدث، رمبا ا 

ذا امكننا  حتدثت ا ىل فياكدو آ و ا 

 آ ن نفكر يف تقارب منطقي منه.."



فرصخ قائاًل هل:" هل تظنني انين 

طرق معه؟ لقد  مل اجرب لك ال

مقت بلك يشء، وفكرت يف لك 

انحية وكنت اقيض الليايل ساهرًا 

افكر و افكر حىت اوشك دماغي 

 عىل الانفجار".

وامسكها جفأ ة بذراعهيا وآ خذ 

هيزها بقوة قائاًل:" تبًا كل و 



ملبادئك ال خالقية الانلكزيية  

وافقيين عىل فكريت هذه آ و 

ارفيض فتدمرين آ رسيت ، آ ليس  

 ".كل قلب؟

آه اتركين آ رجوك".  فهمست:" آ

مث قالت مبثل قسوته:" ولكنك 

 كنت تدمر ارسيت آ يضا".

 



فأ جاب :" اكن ذكل س يكون 

 مؤقتًا بيامن ارسيت ستتدمر هنائيًا".

اتدرين ما اذلي ما اذلي س يفعهل 

هذا بدينا؟ رمبا تبدو ابنيت كل 

قوية مقتدرة ولكن هذا فقط ل نين 

و  ، آ ان وزوهجا مننخها امحلاية

الاس تقرار، فاذا اان سقطت فان 

اعاميل لكها ستتحطم و كذكل 



معل جو زوهجا حيث انه يدي  

الميىن يف اعاميل و س يكون علهيا 

ان متسك وحدها امور ال رسة، 

 الرا، مييك..".

فقالت متوسةل:" لقد جعلتين 

احهبم جعلتين ابهتج بوجودي 

بيهنم اهيا القايس، ارجوك آ ال 

 حتزين هبذا الشلك".



فقال عابسًا:" بل عليك آ ن  

تشعري ابحلزن ، اذ ال اظن ان 

دليك فكرة عن خيوط املصري 

اليت امسكها بيدي ذكل ان 

ماليني من الناس ويف لك آ حناء 

العامل س يلحق هبم الافالس او 

يفقدون اعامهلم ،والبعض مهنم  

س ينتحر، ان ال حداث اليت  



س تنتج عن سقوطي س تكون 

سؤلييت ابلغة ال مهية ، هذه يه م 

يف احلياة، وذكل هو السبب يف 

آ نه جيب عيل آ ال ارتكب اي  

غش او احتيال، ل نين لن 

اس تطيع بعدها ان اعيش مع نتاجئ 

وصدى ما س يحدث انين امحل 

عىل كتفي مصائر اعداد ال حتىص 



من الناس، هذا عدا عن 

 مس تقبل اوالدي".

قالت حتدث نفسها لقد متزقت  

ظمة  بسببه حياهتا العائلية املنت

البالغة الانسجام كام جرها ا ىل 

 عامله املعقد .

وجعلها التقزز اذلي بدا يف عينيه  

تنمكش خوفًا وهو يقول:" و 



ابلرمغ من لك ما اخربتك به، 

مازلت تتدين؟  ال تريدين 

الادعاء ابنك مغرمة يب، ل ن هذا 

ذا آ نت مل تسانديين  غري حصيح، ا 

الآن، ومتزق عاملي آ ش تااًت، فأ نين 

ان آ راك وآ رى لك فرد من  اقسم

آ رستك يف لهيب ادلمار قبل آ ن 

 آ حتق اان به".



قالت:" ال اس تطيع التفكري، ملاذا  

حدثتين بلك هذا؟ كيف ابماكين 

تركزي افاكري مع لك هذا 

الاضطراب اذلهين عندي و 

اذلي جيعلين ادور دون ان اصل 

 اىل يشء؟".

فقال خبشونة:" انك تشعرين 

 نفس شعوري الآن".



الت ابكية:" صدقين انين ال فق

 آ عرف ماذا افعل".

وبعد ان آ خذ يراقهبا ويه تنخرط 

يف باكء شديد بعض الوقت 

جذهبا بيده ومىش ، ومل تكد تعي 

كيف اصبحت يف س يارته، بعد 

ذكل آ خذت تنظر يف آ عامق الليل 

بيامن الزلو يمتمت بعنف يف هاتف 



س يارته، وعندما تراك الس يارة، 

ورآ ت اهنام متجهان حنو طائرة 

صغرية خاصة، عند ذكل فقط 

متاجعة رافضة التقدم انمكشت 

 خطوة واحدة.

وقال عابسًا:" انين سأ عيدك اىل 

مزنكل، حيث ميكنك التفكري كام 

 حيلو كل".



 فسأ لته بتلبد:" مزنيل؟".

 فأ جاب:" ديفون".

ودخلها الارتياح عىل الفور ويه 

تفكر يف ديفون، فهىي س تجد 

 هناك احلياة الطبيعية مرة آ خرى.

 

د مث اس تقال الطائرة بصمت ، وبع

ذكل مبدة هبطا يف ايكس يتري، 



فاس تأ جرا س يارة ليك جتد نفسها 

بعد ذكل امام مزنل ارسهتا 

احلبيب، وبيامن اكن يضع لها  

املفتاح يف الباب الحظت ان يده 

اكنت ترجتف، ودون ان ينطق  

بلكمة فتح الباب و آ ضاء النور 

وقف حلظة، مث تراجع ا ىل اخللف 

 وهو يقول:" وداعًا ".



 :" الزلو".فرصخت مضطربة

جتاهلها وعاد ا ىل الس يارة مث  

ركضت يه خلفه هتتف به:" 

 مااذلي تعنيه بقوكل وداعًا؟".

فأ جاب:" ان دلي شعورًا بأ نين 

 سأ واجه هذه املشلكة مبفردي".

واكن صوته من الارهاق و الهزمية 

 ما مل تلمسه فيه من قبل.



 وقالت :" حلظة واحدة". 

وفكرت يف آ ن آ ماهما خيارين، 

ماحدث مع الكونتيسة اليت   مثل

وازنت بني ال مور لتختار بعد 

 ذكل ال صلح ولكن..

وقال الزلو بضيق:" ال ميكنين 

الانتظار هنا بيامن آ نت ترضبني 

اخامسًا ل سداس، قويم هبذا 



وحدك فامي بعد، وآ ظنين اعرف 

 جوابك مس بقًا وداعًا اي سوزان".

وراقبته وهو يسري ببطء ا ىل 

دخلها   الس يارة ورسعان ما

الرعب ، اهنا ال ميكن ان تكون 

سعيدة ابدًا من دونه ، ان علهيا  

ان توقفه عن الرحيل بأ ي شلك  

 اكن..



وتوسلت اليه ضارعة:" ال تذهب 

ليس ..ليس مثة احد هنا، فأ يب  

مايزال عند الكونتيسة يف القرص، 

ال ميكنك ان تتكين هنا 

 وحدي..".

فأ جاب بربود:" شاهدي 

 التلفزيون". 



شفهتا وقد يئست من فعضت 

منعه، لن تراه بعد الآن ابدًا، 

هنا  ووقف قلهبا عن اخلفقان ، ا 

حتبه جيب آ ال تتكه يرحل 

 ومهست بضعف:" ابقى هنا"

فمتمت قائاًل:" اليشء هنا جيعلين 

 آ بقى".

 فقالت دون تفكري:" آ ان هنا".



ورآ ته يقف بسبب لكامهتا ولكنه 

اتبع السري، وركضت حول 

امسكت يده ، الس يارة بذعر و 

فقال خبشونة وهو يبعد يدها:" 

 الك ايسوزان".

فرصخت ايئسة:" ولكنين احبك 

 ..احبك  بلك جورايح".



فقال بنفس اخلشونة:" الك ، هذا 

 غري حصيح".

فرصخت ابرصار:" بل هو 

 حصيح".

 فعاد يقول:" الك".

حفدقت فيه حلظة ويه تمتمت:" بل 

 آ ان آ حبك".



ذكل، فال تكوين  فقال:" الميكنك

خسيفة، ان امرآ ة مثكل من قرية  

صغرية يف الريف الانكزيي ال 

حتب خشصًا خمادعًا اكذاًب مثيل 

 و..".

فقالت تقاطعه:" اهنا ليست قرية  

صغرية، اهنا فدان ،ارض ابلغة  

 ال مهية".



ودفعت شعرها ا ىل اخللف ويه 

تنظر اليه من حتت اهداهبا،  

ولكنه اتبع يقول:" وآ ان كبري السن 

ابلنس بة اليك وآ ب 

 البنتني..وكذكل آ ان جد..".

فمتمتت برسور:" وهذا آ كرث يشء 

ا حبه فيك، مل يعد دليك اي عذر 

 الآن".



فقال بصوت خشن:" آ  آ نت 

 متأ كدة سوزان ".

 فقالت:" نعم متأ كدة ".

 ل:" ال اس تطيع ".فقا

 

فقالت:" الزلو سأ فعل لك ما 

تريده مين واتوسل اىل فياكدو و 

ماراين بأ ن يس متعا ا ىل لك ماتريد 



قوهل، سأ ساندك يف لك ماتريده، 

اخربمه بأ ننا س نزتوج، اخربمه 

بأ نك س تنسحب من 

..س تنسحب من حيايت اذا هو 

 الغى نرش الكتاب".

وازدردت ريقها، انه س يتكها يف 

هنا حتفر قربها بيدها، هذا ا حلاةل، ا 

ولكن مسعته و ارسته ستنجوان و 



س يظهرالعدل، ماذا هناك غري  

ذكل ابماكهنا القيام به؟ ان حهبا 

 ليس هل هناية. 

وبعد ذكل بلحظات، اخذت  

ترجتف تناول جاكيته يغطي هبا 

ذراعهيا، ورمغ لك املشالكت 

اليت اكنت اماهمام، فقد شعرت 

ذه ابل مان لوجودها معه ه



اللحظة، وازاحت جانبًا ال مل اذلي 

اكنت تعمل اهنا س تعانيه فامي بعد 

ذكل ل هنا اكنت تعرف انه سيبقى 

معها لس ببني ال ول ليك تساعده 

عىل عدم نرش الكتاب، والثاين  

ل نه معجب هبا، ومىت تساعده 

نه سريحل  زال هذان السببان فا 



بتأ كيد، وترحنت ويه تشعر 

 ابدلوار.

خشن:" انك  وقال لها بصوت

متعبة وتشعرين ابلربد، ادخيل ا ىل 

البيت وآ ان سأ ذهب ا ىل الفندق  

 ل بيت الليةل..".

فقاطعته قائةل:" مث يف الصباح 

 نعود ا ىل هنغاراي".



فضاقت عيناه وهو يسأ لها:" وهل 

 س تقومني مبا آ طلبه منك؟".

 فأ جابت:" نعم، سأ فعل ذكل".

وعند الصباح تأ خرا يف الرحيل  

روج اخلرضاء اكنت ل ن منطقة امل

يف اهبىى حاالهتا، واخذته سوزان 

اىل ماكهنا املفضل حيث ابماكهنا 



ان يشاهدوا املروج اخلرضاء 

 املمتدة اميااًل عديدة.

ومتمت الزلو برهبة:" ايلهذا امجلال،  

ال جعب يف حبك لهذه البقعة اىل  

هذا احلد، انين اشعر بأ ن مثة  

 فسحة هنا".

اكض ووقعت عيناه عىل خيول تت 

فوق التالل بهبجة عارمة وقال:" 



فسحة للتنفس حيث السكون ال 

خيتقه سوى طيور القنابر و 

 الس نونو و خرير الهنر".

قالت برقة:" انين مرسورة 

 الجعابك به".

وقال بلطف:" ميكنين ان اكون  

 سعيدًا هنا".



فنظرت اليه وقد فاضت 

مشاعرها ابلرقة وحدثت نفسها 

لن  من ان ذكرى هذه اللحظات 

تربح خيالها ومهست تقول:" انين 

 احبك".

رفع وهجه متوترًا مث قال:" جيب 

 ان نذهب الآن".



آ ومأ ت برآ سها ، مث اعدت نفسها 

للسفر، وعندما وصال بعد الغداء 

بقليل، اتصل الزلو هاتفيًا لريى ما 

اذا اكن فياكدو يف مزنهل، 

ليكتشف انه يف القرص عند 

 الكونتيسة.

ناك، شعرت وعندما توهجا ا ىل ه 

سوزان ابعصاهبا تتوتر،وعندما 



رآ ت الكونتيسة رصخت ويه  

ترجتف ملقية بنفسها بني ذراعي 

الكونتيسة املرحبتني هبا، قالت 

آه ، ايعزيزيت الكونتيسة  حبنان:" آ

 ، آ ين ..آ ين ماراين؟".

نين  فأ جابت الكونتيسة:" ا 

مرسورة برؤيتك يف الهناية، لقد  



عنا  ظننا آ نك تعمدت البقاء بعيداً 

 اي طفليت، ان مرياين يف بلغراد".

والتفتت الكونتيسة ا ىل الزلو 

قائةل:" صباح اخلري ايس يد 

 الزار".

فقال وقد توتر جسمه:" كونتيسة 

آان..لقد جئنا لرؤية فياكدو".  آ

 آ جابت:" ستاينين آ ان آ واًل".



 

وبلك آ هبة وجالل اجتهت  

بسوزان حنو مكتهبا، فغضب 

 آ ريد الزلو وقال للكونتيسة:" ال

آ ن آ راك، فا ن دلي معاًل مع 

 فياكدو فقط".

فأ جابت الكونتيسة هبدوء:" قد 

يصبح معكل معه اكرث يرسًا بعد 



آ ن تس متع ا ىل ما سأ قوهل، ترى 

آ ننا مجيعًا كنا قلقني بشأ ن انضامم 

ليك..".  سوزان ا 

فهتفت سوزان بفيض من 

نين آ حبه كونتيسة ".  املشاعر:" ا 

برقة:" هذا   فأ جابت الكونتيسة

واحض من رسائكل، ولهذا مقت  

 بفحص آ حواهل".



وتصلب جسد الزلو ومل ينبس 

بلكمة ، فانتظر صامتًا مراتاًب، 

وبعد آ ن دخلوا املكتب رشعت  

الكونتيسة تقول :" لقد وجدان 

مجيعًا آ نه من الصعوبة فهم ما 

 اكتشفته".

واتبعت الكونتيسة الكهما بوقار 

اق بعد آ ن آ لقت عىل بعض ال ور



عىل مكتهبا:" آ رى آ نك مشتك 

يف تشجيع حقوق املرآ ة، وقد 

مقت ابلزتامات ثقيةل من وقتك  

المثني حنو حركة حقوق الانسان، 

وآ نك تقوم ابستامثرات آ وروبية و 

آ مريكية يف هنغاراي ويف بالد 

 آ ورواب الرشقية".



فسأ لها وهو يقطب حاجبيه:" 

 وكيف اكتشفت لك هذا".

 الكونتيسة فأ جابت بكربايء:" انين

ن يل عالقة بلك   آان هوزار، وا  آ

 خشص مسؤول".

وبدت عليه السخرية ويه تتابع:" 

ويبدو آ نك خشص حمب للخري يف 

اخلفاء ايس يد الزار، فتنشئ 



املؤسسات ، وحتول املشاريع ، 

ومعومًا، فا نك تترصف بشهامة،  

نك رجل جدير ابالجعاب، آ ما  ا 

كيف حصلت عىل مسعة سيئة  

شخاص، ومن يهتمك هبا عدة آ  

 بيهنم اسطفان، فهذا ماال آ عرفه".

نه رجل  فلقت سوزان،حبرارة:" ا 

طيب فهو ليس ذكل الرشير 



اذلين يصفون، ولو رآ يته مع 

 آ والده".

فقاطعهتا قائةل:" لقد قرآ ت لك 

هذا بيشء من ادلهشة، 

فرسائكل ا ىل ماراين يه اليت  

ذ يبدو آ ن الزلو هو يف  نهبتنا،ا 

عينيك خشص خمتلف، خشص  

قيق و عادل، نزيه و رقيق، وقد ر 



آ قسمت ماراين آ نك عاقةل و 

مزتنة وغري سهةل القياد، وآ خربتنا  

كيف اكنت حتتم آ حاكمك وآ نك 

سلمية الرآ ي و ميكنك حتليل آ ي  

 وضع، وخريًا مع  خشص آآخر".

آه..".  فقالت سوزان بضعف:" آ

واس تطردت الكونتيسة:" يف 

الواقع لقد اقتنعنا مجيعًا بصحة لك 



، وآ نك الميكن آ ن تقرين   هذا

نفسك بشخص وضيع حىت و لو 

آ جلاك احلب ا ىل ذكل ، واذلي ال 

مينحنا غالبًا احلمكة يف اختيار 

رشيك حياتنا، مفثكل العليا عالية، 

و متلكني عاطفة قوية و احساسًا 

عنيفًا ابلواجب جتاه ارستك اليت 

حتبيهنا، وهذا هو السبب يف آ نين 



يًا، حاولت آ ن آ تفحص ال مر لك 

وآ ن آ تعمق يف ال مور و آ س تخرج 

احلقيقة و جيب آ ن اعتف ايس يد 

الزار، بأ نك لو مل تترصف حنو 

بين بذكل الشلك الشنيع، لكنت  ا 

 مكرمًا عندي اكرث مما آ نت الآن".

 فمتمت الزلو قائاًل:" حس نًا".



آ مسكت سوزان بيده فاحندرت 

لهيا مرسورًا، فابتسمت  نظراته ا 

يس الآن، كام الكونتيسة قائةل:" ل 

آ ظن، لقد مصم فياكدو عىل آ ن  

يلغي نرش الكتاب ا ىل آ ن جتد 

 آ نت وقتًا تلقيا فيه معًا".

 



ن الزلو  رصار:" ا  فقالت سوزان اب 

ليس خشصًا منحرفًا ولكنه اكن  

ماكننا آ ن خنرب  حضية مؤامرة، واب 

فياكدو بلك يشء، وهو سيتفهم  

 ال مر، وآ ان متأ كدة من ذكل".

نه فقالت  الكونتيسة تطمئهنا:" ا 

س يعدا ولقد تفهم ذكل طبعًا، فقد 

قال نفس اليشء عندما آ ريته 



الرباهني، عدا عن الربهان  

الساحق واذلي هو رآ ي سوزان 

، هناك كثري من الرباهني يف  

صاحلك ايالزلو..وآ ظن آ ن فياكدو 

س يكون آ ول من يوافق عىل آ ن 

توريط خشص لآخر يف ذنبه، هو 

وهو قد عاىن يشء غري عادل، 

من نفس املتاعب من وادل 



زوجته غري الزنيه، وقد اكن مهتامً 

مرة، وقد مت وصفه كرجل آ عامل 

فاسد الضمري، واكن هذا ابلطبع 

غري حصيح بتااًت ، وآ ظن آ نه بعد 

آ ن تسمل الرباهني اليت عندي،  

 فهو س ميزق الكتاب اخملطوط".

وركضت سوزان حنو الكونتيسة 

لت:" حتتضهنا  حبرارة وقا



ايعزيزيت الكونتيسة، لقد جعلتين 

 يف غاية السعادة".

نين  وقال الزلو بصوت آ جش:" ا 

 مدين كل ايكونتيسة".

وبدا يشء ما يف لهجته جعل  

ليه ، اكن ينظر  سوزان تس تدير ا 

ا ىل آ مه بطريقة غريبة فشعرت 

ابدلم يتجمد يف عروقها وهتفت 



قائةل:" الك ايالزلو، الميكنك 

 ذكل".

" ا ن ارسيت  فأ جاب بلطف:

آمنة وليس مثة يشء   اصبحت آ

آ خرسه ، ان هناك سببًا 

ايكونتيسة جعلين آ رى ان عودة 

اسطفان الصالح ال مالك من 

 الصعوبة ا ىل حد بعيد".



ورصخت سوزان بصوت ابك:" 

الك، آ رجوك ، التقل شيئًا ال 

 ختربها".

فقال برقة:" سوزان ، آ ال ترين 

آ ن الوضع قد تغري ا ىل درجة  

 مثرية؟".

 فقالت:" نعم وآ نت..".



فقاطعها:" ميكنين آ ن اخربها  

بذكل، وآ خربك  كذكل مك آ حبك 

 وبشدة ".

فتجمدت يف ماكهنا، البد آ ن هذه 

نه يريد آ ن يضعفها ليك  حيةل منه،ا 

يطعهنا يف قلهبا، مث يعلن بيانه 

الانتقايم من الكونتيسة، ولكن  

اكن يف وهجه قصة آ خرى، قصة 



هبا لكها حنان وحمبة، وهبط قل

 ويه تقول حمذرة:" الزلو".

فقال بصوت آ جش:" ايعزيزيت ، 

ال آ س تطيع رؤيتك تعانني بعد 

الآن، فأ نت ال ميكنك آ ن  

تتصوري مك عذبين ما س ببته كل 

من آ الم، وقد عذبين آ ن حرمت 

من هبجة الاعتاف حبيب كل، 



انين احببتك بلك مايف آ عاميق من 

قوة، وهذا هو السبب يف آ ن 

كل آ مس، ل نين مل آ عدتك ا ىل مزن

آ عد اس تطيع رؤيتك ممزقة 

العواطف..وبعد ذكل ..وك ي 

مراهق غيب جمنون مل آ س تطع 

احامتل تريك كل هناك وحيدة، 



كنت آ ريد مربرًا ليك نبقى معًا، 

 آ ي يشء مطلقًا".

فرفعت انظارها حتدق فيه التاكد 

ترى مالحمه من وراء دموع 

السعادة اليت اكنت تتأ لق يف  

ل وهو يضحك:" هل عينهيا، وقا

نك لن تفسخني  س تزتوجينين، ا 

 اتفاقنا، آ ليس كذكل؟".



فأ جابت حاملة ويف جعل:" 

آه ايعزيزي ، لك  آ تزوجك؟ آ

يشء الآن قد آ صبح عىل عىل  

مايرام، وسانتحدث ا ىل آ رسيت  

يف ال مر معنا، وسأ وحض هلم لك 

 يشء".

مت متأ ثرًا:" آ يهتا اجلذابة فمت

الصغرية، لقد مقت بلك ما  



اس تطيعه ليك ال آ قع يف حبك، 

ولكنك وجدت طريقك ا ىل قليب 

 رمغ لك ماصنعته ".

 

وشعرت برآ سها يدور، لقد اكن 

حيهبا، اليشء هيمها بعد الآن 

آه ايالزلو، عندما  ومهست هل:" آ

ظننت انين لن آ راك آ بدًا بعد 



امل قد الآن ، شعرت وك ن الع

انهتىى، حصيح آ نه لكام شعر املرء 

بقرب فقدانه لليشء شعر مبقدار 

 آ مهيته عنده".

ورآ ت عينيه تتجهان حنو آ مه 

حبنني، وشعرت ابل مل اذلي يف 

قلبه ينتقل ا ىل قلهبا يه ، ولكهنا 

مل جترؤ عىل النطق ابللكامت اليت 



اكنت حتوم حول شفتهيا ويه 

 تقول: كونتيسة..هذا هو ابنك.

تسمت الكونتيسة حبرارة ويه واب 

تقول:" عندما تزتوجان، آ رجو آ ن 

تسكنا قريبًا منا مجيعًا،فأ ختاك  

 سيسعدهام ذكل".

وبدت الرزانة عىل وجه سوزان 

 ويه تقول:" نعم".



ذكل آ نه مل يكن دلهيا وقت 

للتفكري يف هذا ال مر، رمبا اكن 

ذكل يف هنغاراي آ و روس يا آ و 

 نيويورك..

ا ن ماكن  قال الزلو هبدوء:"

معكل س يكون يف ديفون كام 

كنت آ نت قد خططت ذلكل، 

وقد كنت آ فكر يف ذكل وآ ان يف 



طريقي ا ىل هنا.. وال آ رى سببًا 

يف عدم حتقيق آ حالهما هذه 

سأ خربك عن آ حاليم آ ان، ويه 

آ نه ، عدا عن الطواف حول العامل 

معك وزايرة شقيقتيك و ارستك 

هنا، فس يكون مقران ادلامئ يف 

يف قرية وايدكومب حيث  ديفون،

الهدوء والسكينة و السالم و 



امجلال وميكننا الركوب آ ميااًل فوق 

املروج اخلرضاء ، وس يكون 

موطنًا حس نًا ل والدان ولنا معهم، 

نين آ ريد ذكل آ ن يصبح دامئ،   ا 

ولكنين آ ريد الآن وآ ريده هناك ، 

 حيث س تكونني سعيدة".

فقالت ببساطة:" ال آ س تطيع آ ن 

 لغ حيب كل".اخربك مبب 



نين  وقالت الكونتيسة بعطف:" ا 

يف غاية السعادة ل جلكام آ نامت  

 االثنني".

مث قبلهتام معًا، وطالت نظراهتا 

عىل وجه الزلو ويه ترى احلنني 

فهيام، والبد آ ن قلهبا حدهثا بيشء 

ما ، ل هنا قالت بصوت مرجتف:" 



آ شعر وك نين آ عرفك، وآ طالت 

 التحديق يف عينيه..".

حضكة قصرية مرتبكة  وآ طلقت 

ويه تتابع:" الآ رى شيئًا فهيام 

سوى الطيبة، عليك آ ن ختربين 

عن سبب عدائك ال بين ، فأ ان 

 آ ريد آ ن نزورمك يف مزنلمك".



واهزت الزلو بشلك ملحوظ، وهو 

يقول بلطف:" هناكل بيت آآخر 

ماكننا آ ن نعيش فيه، لوال آ نه  اب 

يعود الآن ا ىل خشص آآخر،  

 آ خاليق".بشلك غري قانوين، بل 

ورفع يد سوزان و قبلها برقة  

وهو يس تطرد قائاًل:" ليس 



عندك مانع يف آ التكوين كونتيسة، 

 آ ليس كذكل اي عزيزيت؟".

فهتفت حبرارة:" الك ليس مانع 

الزلو، هل س متنح القرص 

 السطفان؟".

فأ جاب برقة:" وكذكل سأ منح آ يم 

 هدية".



وحضك االثنان للحرية اليت بدت 

يسة، واتبع عىل مالمح الكونت 

بنًا، وكذكل  نين سأ منحها ا  قائاًل:"ا 

 كنة جديدة".

وتأ لقت عيناه السوداون وهو 

يتابع قائاًل خماطبًا الكونتيسة:" 

لقد كذبت عىل سوزان ذكل ان 



نه  طفاًل اكن ودل يف القرص هنا، ا 

 ابنك ابن نيكوالي رومانوف".

وحشب وجه الكونتيسة وترحنت 

قلياًل قبل آ ن تامتكل توزاهنا 

بمتسكها حبافة املكتب، ومالبثت  

آ ن مالت عىل املكتب وخبأ ت  

وهجها بيدهيا ويه تقول:" آ تعمل 

آه ايسوزان، مك حاولت   بأ مره؟ آ



آ ن آ نىس، ودلي ودلي 

الرضيع..لقد آ خذه مين 

آه ايسوزان".  نيكوالي،آ

 

وتهندت بيامن ذراعا سوزان 

آ حاطت هبا بعطف، ويه 

نين لست  تس تطرد قائةل:" قال ا 

عناية به ل نين هنغارية آ هاًل لل 



وكنت آ حبه، لقد اكن لك ما 

آ ملكه يف هذا العامل، وقد كنت 

ليه طيةل   آ محهل و آ حتدث ا 

الوقت.. ولكن نيكوالي آ خذه، 

ومل آ صفح عنه آ بدًا، وقد مات 

طفيل حىت قبل ان يعرف مك  

 كنت آ حبه".



فقال الزلو ببطء وقد آ فعم صوته 

 ابملشاعر:" الك".

باكيتني وهو وآ مسك ابملرآ تني ال 

نه آ ان  نه مل ميت ا  يس تطرد قائاًل:" ا 

 اي آ يم، آ ان هو ابنك".

وقدوقع صوته اخلشن مثل كوب 

قد حتطم، وشعرت سوزان 

جبسد الكونتيسة يتصلب..رآ ت  



وهجها اذلي تغسهل ادلموع بلهفة 

ورجاء وخوف لتحدق يف ادلمعة 

الوحيدة اليت سالت عىل خد  

 الزلو.

ومهست :" ودلي ..ودلي 

و"وهجشت ابلباكء وتركهتام الزل

ذ مل حيمتل قلهبا  سوزان معًا ا 

 مشهد لقاهئام.



وبعد ميض فتة طويةل تلكمت  

آ ثناءها، ا ىل فياكدو، مث جلست 

ا ىل النافذة يف ذكل القرص 

الشاعري وقد سادها الهدوء  

والسالم، ا ن الزلو حيهبا 

وآ رساتهام لن يس مترا عىل خالف 

بعد الآن ، ومسعت الباب يفتح  

 يقفل برفق.  مث



وقال بلطف:" لقد اكنت حتبين، 

لقد كذب عىل آ يب ليك جيعلين  

آ كرهها، فمينعين بذكل، من 

التفتيش عهنا و الاختيار بيهنام، 

بني روس يا و هنغاراي، لقد اكن 

عىل ضالل، ولكنين متفهم ذلكل، 

 فاحلياة يه اختيار فقط".



وهجه ووقفت تواهجه انظرة ا ىل 

احملب والحت عىل شفتهيا 

ابتسامة، مث سأ لته ضاحكة:" هل 

آ مغي عىل آ مك عندما علمت آ هنا 

بنًا و  يف يوم واحد قد وجدت ا 

بهنا؟".  حفيدتني وحفيد ا 



هنا  فأ جاب اببتسامة عريضة:" ا 

جبانب الهاتف الآن و آ ظهنا 

 ستبقى ساعات خترب اصدقاهئا".

فاس تغرقت يف الضحك ويه 

تكون بنات تقول:" آ خىش آ ن 

يفانز قد مقن بعمل مرعب   ا 

بتعقيده ابلنس بة ملصري آ رسة 



ن علينا  هوزار وجشرة العائةل، ا 

 آ ن خنرب آ والدان".

فأ جاهبا:" ميكهنم آ ن ينتظروا، 

فنحن آ واًل، س نحصل عىل 

آ س بوع هادئ ال ينهتىي، ل نفس نا 

 يف مزنكل".

 فكررت قائةل:" الينهتىي".



ومهس قائاًل:" ال آ ظن آ ن 

تطاعيت الانتظار حىت نصل ابس  

ا ىل املزنل، مث قادها من يدها ا ىل 

احلديقة متجهًا حنو البحرية، 

وقطف آ زهارًا نرثها عىل 

احلشائش مث اجلسها ، ومن مث 

جلس ا ىل جانهبا عىل بساط  



نين مل  الزهور العطر. وقالت هل:" ا 

 آ توقع آ ن آ قع يف غرام جد ".

فأ جاب وهو يضع رآ سها يف جحره 

:" ما آ مجل الغرام مع  و يعانقها

 جد". مث حضاك.

وهتدج صوهتا، مث اتبعت تقول:" 

لك حفيد مبارش، ذكرًا اكن ام 



انىث هو ضامن حلفظ امس العائةل، 

 انه تقليد متبع ليك ال تندثر ابدًا".
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