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 الفصل الاول 

مرة تشعر فيليبا هبذا التوتر و العصبية و    الول 

اكنت تلعب خبامت يدها و ىه ال تدرى ماذا تفعل  

هباتني اليدين . و اكن هاالم فيدلينغ جيلس خلف  

مكتبه و يقرأ  للمرة الثانية طلب التوظيف اذلى  
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مالته بيب )فيليبا( و رشحت فيه موجزا عن  

مؤهالهتا العلمية و اخذت بيب تتأ مهل و اكن  

 يال شعره اسود عريض اجلبني  طو 

مت نظر الهيا و احست بيب ان وهجها اصبح  

شاحبا و اكنت تنتظر قراره ) ابلنس بة لفتاة ىف  

س نك , انسة ويس تون , يبدو انك جتديني معكل  

  ) 

 )كنت امعل عند الس يدة نواكز ملدة عام تقريبا ( 

)ابلنس بة اىل س نك ,عام واحد بيدو طويال , و  

 بدو قصريا ( لكن ابلنس بة ىل ي 

ارادت بيب ان تعرتض , لكهنا تذكرت رشوط  

العقد , فاذا مل تقبل هبذا العمل , مفيالىن و س ميون  



ابملقابل ال يعرفان اين س يعيشان , و مع هذا  

حتصل عىل مسكن و هذة الفكرة دفعهتا للسكوت  

و عادت الاس ئةل تزتامح ىف رأ سها ملاذا اوقفت  

روسها ىف اجلامعة ؟  علوم المتريض؟ ملاذا مل تتابع د 

و لكهنامل ترتك مدرسة المتريض الا من اجل  

الاهامتم بوادلهتا املريضة و اكنت منذ صغرها حتب  

همنة المتريض و مبا اهنا ال متكل مسكنا مفن الطبيعى  

 ان تبحث عن ماكن للعيش فيه  

)اان ال احب ابدا املسكن امجلاعى( قالت بيب  

ىف افاكره  لكن ادلكتور مل جيب و ك نه غارق  

فاخذت بيب تتامل الكتب املكدسة عىل الرفوف  

و اكنت حتب القرأ ة كثريا و اكنت ساعة احلائط  



تشري اىل اخلامسة و اكن الطبيب اتخر عىل  

موعده معها حلاةل طارئة و اخلادمة الىت اسقبلهتا  

نصحهتا ابلقيام جبوةل قصرية لكن بيب خافت اذا  

الن فكرة    خرجت ان تفقد جشاعهتا و ال تعود و 

 العمل مع جراح مشهور تشعرها ابخلوف  

و ادلكتور فيدلينغ يبحث عن خشص يساعده ىف  

عيادته اخلاصة و الىت س يختارها س تكون ممرضته  

الس يدة نورا معته و سكرتريته تهندت بيب و ىه  

تشعر ابخلوف و لكن ماذا س تفعل ؟ فالسكن  

 املؤمن و الاجر مناسب يغرهيا  

اىل ادلراسة ؟( سالها و هو    )هل تفكرين ابلعودة 

 ينظر الهيا مليا  



)امتىن ذكل( و اكنت ابلفعل تفكر بذكل بعد ان  

 تنهتىى مشألك ميالىن 

 )مك من الوقت تعتقدين انىك ستبقني هنا ؟( 

)لست ادرى س يد فيدلينغ س نتني او ثالثة  

 فاالمور صعبة هذة الاايم ( 

) هل ىه مشألك مع احلبيب ؟(سالها بشلك  

 مفاىجء 

 )ليس ابلتحديد( 

عقد الطبيب حاجبيه و اكنه غضب النه ال يعرف  

 سبب متاعهبا  

) كنت متاكدا ان هذا هو السبب و اراهن انه  

مزتوج (و عاد ينظر ىف طلب توظيفها و اكدت  



بيب ترصخ نعم انه رجل مزتوج و لكنه زوج  

اخهتا و املشألك الىت تواهجها ىه مشألك ميالىن  

 ىه  و ليست مشألكها  

و فهمت بيب ان د. فيدلينغ رجل قاس دون قلب  

و بدون رمحة و لوال خوفها عىل اخهتا لاكنت  

قالت هل راهيا فيه برصاحة و لكن املسكن جيربها  

 اىل السكوت  

)لقد تلقيت تسعة و عرشون ردا العالىن عن  

 حاجىت ملمرضة انسة وتسون (قال لها جفاة 

بني    )اوه( و شعرت ابلياس و احلزن فالبد ان 

هوالء املرحشني لهذا العمل من مه اكرث مهنا خربة  



و كفاءة و لن يكون دلهيا اى امل و اخذت  

 تتامل يدهيا املرجتفتني 

)و بيهنن اربعة و عرشين دلهين طفل و اربعة  

 اخرون مس نات ( 

)اذن جيب ان يكون العمل من نصيب احدهن ,  

 اقصد ............( 

وتسون فلك ما  )اان ال ادير مؤسسة خريية انسة  

 اريده سكرتريه فاعلق ( 

مل جترؤ بيب عل القول هل اهنا ستنجح ىف معلها و  

اعتقدت ان ادلكتور اخذ قراره و انه يعتربها غري  

مؤهةل لهذة املس ئولية فلامذا اليهنىى هذة املقابهل  

برسعة؟ فقط لو ان اخهتا ليست حباجة الهيا جيب  



ان حتصل عىل هذا املسكن من اجل اخهتا  

يالىن الىت تبلغ تسعة عرش من معرها و ىه  م 

هزيةل و شاحبة و شقراء و ايئسة لقد تزوجت  

بسن مبكر و دلهيا طفلها س ميون و لقد انفصلت  

عن زوهجا بيرت و لقد توسلت لبيب لىك جتد لها  

ماكان تس تطيع فيه ان تس تقبل اخهتا و ابهنا و مل  

تس تطع بيب ان تقاوم دموع ميالىن و تركت معلها  

د الس يدة العجوزة نواكز و اجابت عىل  عن

الاعالن اذلى انولته لها ميالىن و اكن العرض  

 مغراي الشقة املؤمنة و يقبل وجود ودل ........ 

)اعطيىن سببا يدفعىن اىل توظيفك ( قال لها  

 الطبيب جفاة  



انتفضت بيب و التقت نظراهتا بنظراته الزرقاء و  

هل ابساءة  جفاة تبدد خوفها و قررت ان ال تسمح  

 معاملهتا )افضل ان متنحىن شهر واحد( 

فابتسم الطبيب و لكن عيونه ظلت ابردة مث هنض  

من وراء مكتبه و جلس عىل الكنبة و مد  

ساقهيدون ان يبعد نظره عهنا فتشجعت بيب و  

 اقتنعت اهنا جنحت  

)حس نا لقد قبلت طلبك انسة ونس تون و  

كل  سامنحك شهرا ىف البداية و اذا مل يعجبىن مع 

 سرتحلني ( 

 )ساجنح ابلتاكيد ( 



)اشك بذكل( اجاهبا بسخرية ) اشك ابنك لن  

تمكىل الشهر سرنى ( مث هنض و اتملها )تعاىل  

معى ساريك شقتك مفن اجل احلصول علهيا  

اجبت عىل الاعالن اليس كذكل ؟ ( و دون ان  

ينتظرها خرج من املكتب خبطى رسيعة فشعرت  

ا و لو مل تكن اخهتا  انه حياول ان يظهر تفوقه علهي

و ابهنا حباجة الهيا لاكنت ختلت عن العمل معه و  

لكهنا مضطرة لقبول هذا العمل و تفاجات بيب  

عندما دخل اىل الاكراج و تساءلت هل هذا هو  

املسكن اذلى وعد به.؟ و رات فيه س يارتني  

 واحدة رولس ايز و الثانية س بور  



ال لها  ) ان سائق املالكني القداىم يسكن هنا( ق 

مث التفت حنو ادلرج و صعد عليه برسعة فتبعته و  

ىه تعد ادلرجات بتعب و ما ان فتح ابب الشقة  

 حىت رصخت بيب من الفرح  

)اي الهىى مك هذا مجيل ( مث نسيت موقفها من  

رئيسها اجلديد و ارسعت تنتقل بني الغرف  

الصغرية و املرحية بنفس الوقت و فرحت الن  

اللعب حبرية و لكهنا عندما  س ميون سيمتكن من  

تذكرت س ميون انقبض قلهبا فهىى حىت الان مل  

خترب الطبيب ابمر الطفل و س تخربه ىف احلال ؟ و  

اكنت ميالىن اقرتحت ان تقول ان س ميون ابهنا  

 ىه و لكن بيب مل تكن حتب الكذب  



 )هل اجعبتك احلقيقة ؟( 

 )اان احب الزهور كثريا ( 

ملاكتب و ال تنىس  )برافو الان اريد ان اريك ا 

انك هنا للعمل ايضا ( مث نزل ادلرج و اكن قد  

وصل اىل املزنل بيامن بيب التزال تغلق ابب  

الاكراج و عندما انضمت اليه اكنت تلهث من  

 الرسعة  

)جيب عىل املمرضات ان تكن رسيعات انسة  

 وتسون هل نسيت ذكل ؟ 

)عند الس يدة نواكز مل يكونوا يضطروىن اىل  

 ىف حاالت الطوارىء( الركض الا  

 انهتىى الفصل الاول 
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 الفصل الثاىن  

اباب    فنظر الهيا حبدة و اكنه ال يصدق اذنيه مث قتح 

 داخل املزنل ) هنا س يكون معكل( 

 فوضعت بيب يدها عىل اهل الطباعة احلديثة  
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)لقد الحظت ىف رسالتك انك جتدين الكتابة (قال  

لها و ابتسم بلطف و الحظت الفتاة الكتب  

 الطبية و تساءلت مىت س تعود اىل دراس هتا ؟  

)ابماكنك قراءة لك هذة الكتب ىف اوقات فراغك  

و الحظت ابتسامته الىت تزين  (فالتفتت اليه  

وهجه ماذا به؟ اهو جمنون ؟ ما اذلى دفعه  

لتوظيف هذة الفتاة فابتسم من جديد طائشة ام  

ال لقد جعبته و ىه ال متكل الرشوط املطلوبة و  

هو ال يريد الاعرتاف و رمغ لك ىشء هذة الفتاة  

 الشقراء تش به لهيب اجلحمي و ساحرة  



و س تعود بعد يومني    )ان معىت نورا مسافرة حاليا 

( قال لها بلهجة غري مشجعة فارتعشت بيب و  

 متنت ان ال تكون معته مثهل)معتك........( 

) اهنا س يدة مس نة رشسة ( فاعتقدت بيب انه  

 يبالغ  

)قد ال تكون غضوبه كام تقول انت فكيف ميكن  

لها ان تكون مشاكسة ىف مثل هذا املزنل امجليل  

 ؟( 

ذكل حفىت لو رضيت اان  )ان معىت نورا اسوأ  من  

عن معلكن فانت لن تعجبهيا اي ابنىت انت لن  

تسكىن هنا اكرث من شهر و اراهن عىل ذكل  

فعمىت تنني و انت لن تقاوىم اماهما ( مث خرج و  



تركها تفكر بياس و مل تالحظ بيب نظراته الىت  

تضحك مبكر و جلست عىل الكرىس اي لها من  

 عائةل ! 

دخلت اىل غرفة    و اخريا مجعت جشاعهتا و 

الفحص و اكنت نظيفة و مؤدبة و حديثة التجهزي  

و راته جيلس عىل حافة مكتبه و يتامل مفكرته  

 فاقرتبت منه و انتظرت ....... 

 )مىت ميكنك ان تبداى ابلعمل ؟( 

) لقد حتسنت حصة الس يدة نواكز الىت اكنت  

امعل عندها و اان حرة تقريبا ( و ارجتف صوهتا ,  

الس يدة نواكز و لوال حاجة اخهتا    لقد اكنت حتب 

 للسكن معها ملا قررت الرحيل عهنا  



 ) ايناس بك يوم الاحد القادم ؟( 

 ) الاحد؟( 

) الا تسمعني جيدا ؟ هذا يسمح كل ابالنتقال و  

ابلتعرف عىل معىت احلبيبة ىك تكوىن مس تعدة  

 للعمل يوم االثنني ؟( 

و س ميون و لكن    جيب ان تلكميه عن ميالىن 

 كيف ؟ 

)اقرتىب اكرث , اان ال اريد ان ألكك ابلنس بة لدلوام  

 و للراتب ........( 

لقد فوتت فرصة اخرى ! و اكن الراتب مغراي و  

اكرث بكثري مما تقبضه ممرضة عادية , بدون شك  

هذا بسبب العمل الاضاىف اذلى تسببه العمة نورا  



بعد ان  و متنت ان ال يكون وصفه هل حصيحا , و  

وقعت العقد رافقها ادلكتور اىل الباب و اكن املطر  

يزنل بغرازة و الطقس ابرد و مظمل و اكنت قد  

فقدت مظلهتا و اس تعارت معطف ميالىن الواىق  

 من املطر اي هل من يوم !  

فتناولت من حقيبة يدها قبعة يس تعملها مزينو  

 الشعر فهذة افضل من ال ىشء  

)املطر غزير جدا انسة ويس تون اتعتقدين حقا ان  

هذة القطعة من البالستيك س تحميك من املطر  

 ؟(  



)هذا لك ما هو متوافر ىل الان و لكن ال تقلق (  

اجابته ضاحكة ) فاان لن اموت من الرحش من  

 الاحد (   الان و حىت يوم 

و ركضت اىل اخلارج دون ان تالحظ نظرات  

القلق ىف عيونه و ما ان خرجت من ممر املزنل  

حىت مسعت زمور س يارة خلفها فالتفتت و رات  

الطبيب يركب س يارته الس بور فاشارت هل بيدها  

مث اتبعت طريقها حتت املطر و حنو موقف  

الاوتوبيس احنت راسها جيدا و ىه تركض و  

املطر ىف ظهرها فاخدت اتعن و    نزلت نقط من 

تكيل الش تامئ اىل بيرت من املؤكد انه يرشب الان  

 دون ان يفكر برشاء مالبس لزوجته ميالىن  



 و اخريا توقفت اماهما الس يارة الس بور اخلرضاء  

) لو انتظرت قليال انسة ويس تون ملا كنت تبللت  

لهذة ادلرجة اصعدى ! و الا س متوىت ( فتح لها  

 ت بيب جبانبه الباب فركب

 ) يبدو و اكنك تفقدين حس املشاركة ( 

ما ذنهبا اذا اكنت ال متكل مظةل كام و ان ليس لك  

 الناس ميلكون س يارة رولس مثهل !  

كيف س ميكهنا ان تتحمل رجال مثهل ؟ و بعد قليل  

ابتسم ادلكتور لها و احست ابب محال ثقيال  

انزاح عن اكهلها و لشدة دهش هتا ابتسمت هل  

يبدو ان هذا املستبد ميكل قلبا و اي هل من  ايضا  

 فرق عندما ابتسم ! 



 ) امتىن ان تسعدى بيننا ( قال لها مبتسام  

) اان متاكدة من ذكل و لكن ........اي الهىى  

  )........... 

 ) ماذا؟ اهناك مشلكة ؟(  

)ال ..... نعم .........ابلنس بة لالعالن ...اقصد ,  

 الطفال .....( ان الاعالن يقول ابنه يسمح ل

 )نعم ملاذا ؟( 

)بسبب الصغري س ميون , و يبلغ الس نتني من معره  

و ال اعرف اين ساتركه ( و قررت ان تلكمه عن  

ميالىن )لست ادرى من اين ابدا ............ فكام  

 ترى وادله.......( 

 )هذة القصة ال هتمىن ابدا ( قطاعها جفاة 



ت  ) انسة ويس تون , وادله مشلكتك انت و ليس 

مشلكىت اان و اذا مل يكن دليك ماكن اخر ترتكيه  

 فيه ابماكنك احضاره معك ( 

و بدا عليه الغضب , مث احنىن و فتح لها الباب و  

شعرت بيب ابخلوف و بىشء اخر مل تمتكن من  

حتديده البد اهنا جمنونة فهذا الرجل يقارب سن  

وادلها و ىه تكرهه ايضا مث نزلت من الس يارة و  

قدماها الرصيف حىت انطلق  ما ان وطات  

بس يارهتبرسعة جنونية اي الهىى ! ماذا فعلت  

 الغضابه ؟ اه ايعتقد ان س ميون هو ابهنا ىه ؟  

انه ابن غري رشعى ؟ كيف جيرؤ ؟ و لكهنا مل  

ترشح هل و رمغ الربد الشديد احست ابلنريان  



تش تعل ىف خدهيا ! اي هلمن رجل فظيع ! و لكن  

 ء سترشح هل يوم الاحد لك ىش 

) اي الهىى بيب انه مجيل ( قالت هل ميالىن  

 بدهشة و ىه تتفقد الشقة و س ميون بني ذراعهيا  

 ) انه مزنل مرحي ( 

 )اكن ابماكنه ان يؤجره و يكسب املال الوفري (  

 ) اعتقد انىن اعرف السبب ( اجابهتا بيب  

) انه طعم ملنع السكرتريات من الهرب عند رؤية  

الن بيب اكنت قد  معته نورا ( و حضكتا معا  

تعرفت عىل هذة العمة و اخذ س ميون يركض  

 خلفهام خفافت بيب ان يكرس ىشء  



) ميالىن جيب ان ننتهبه جيدا فهذا املزنل قد ال  

 يبقى مزنلنا الكرث من شهر واحد (  

) ابلتاكيد ال ! و الا ساحاول اغراء طبيبك الفظ  

هذا ( و حضكتا من جديد و اكنت ميالىن واثقة  

ها و من جاملها و لكهنا اكنت احنف من  من نفس 

بيب و تساءلت بيب اذا اكن ادلكتور حيب  

النحيفات ام ال و اذا قبل الام و ابهنا و تركهام  

الكرث من شهر فهذا لك ما تمتناه فقد حيب س ميون  

 و هذا س يكون رائعا  

) اوه نسيت ان اخربك ميالىن ان ادلكتور يعتقد  

فرصة الرشح لهحقيقة  انه ابىن اان و مل يرتك ىل ال

 املوقف (  



 )عظمي , هذا رائع !( 
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 )ماذا؟( 

) فهذا افضل !    )ال تكوىن غبية( اعرتضت ميالىن 

و اذا فهم اننا مس تاجرون غري رشعيني فانه  

سريمينا ىف الشارع بدون رمحة , و لكن اذا فهم  

انك وادلة س ميون و انىن اقمي معك لىك اهمت به  
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فس يحتفظ بنا و مبا انك س يكرترية عظمية فاننا  

س نقمي هناطويال فهو لن جيد افضل منك يعتقد ما  

عجبك , و ال تقوىل هل  يريده , اذا اكن الكذب ال ي 

شيئا و دعيه يعتقد ما يريده و هذا ما يسميه  

 البعض الكذبة البيضاء ( 

)و لكىن اريده ان يعمل احلقيقة , و جيب ان يثق  

 ىب , و ال اريده ان يكون عىن فكرة سيئة ( 

) ال تبالغى , و عىل لك حال ما هيمك ىف رأ يه ؟  

 من  انه جعوز تقريبا و يبلغ عىل الاقل الاربعني 

 معره و هل تنوين الوقوع ىف حبه؟( 

مل تدر بيب مباذا جتيب الهنا الحظت نظراته الىت  

رماها هبا كام و ان الس يدة نورا غريبة حقا و ىه  



ال تريد ان حتتقرها لك العائةل ! فامغضت عينهيا و  

حاولت ان تنىس مقابةل الامس ! و لكهنا مل تنىس  

لت  نظراته الغاضبة ووهجه الشاحب و تساء

اميكهنا تقبيل رجل مثهل اي لها من فكرة خسيفة ! اما  

معته الس يدة نورا فاكنت ىف الس بعني من معرها  

و ارادات منذ البداية ان تضع النقط عىل احلروف  

و مل يعجهبا اختيار ابن اخهيا و رأ ت ان بيب  

صغرية عىل ان تكون رفيقة لها و بدأ ت متدح  

نت متتكل لك  رفيقهتا الاخرية الس يدة بري الىت اك 

الصفات املناس بة مطيعة ذات خربة و اخربهتا اهنا  

رمغ تعاعدها الا اهنا لن ترتدد ىف تلبية اول نداء  

لها عندئذ حضكت بيب ىف نفسها , فهل تكل  



الس يدة جمنونة لىك تعود من جديد ؟ و فهمت  

 الان ملاذا وظفها ادلكتور فيدلينغ ىف غياب معته 

 لها ميالىن  )الشاى اصبح جاهز !( قالت  

 )ماذا س يفعل بيرت عندما لن جيدك هذا املساء ؟( 

)مثلنا( اجابهتا ميالىن و ىه هتز كتفها )سيرشب  

الشاى , ماذا تريدينه ان يفعل ؟ فهو ال يعمل  

 ماكننا طاملا اننا ىف هذا احلجر ( 

و اكن هذا املزنل يبعد تقريبا اربعني كيلومرتا عن  

ان تعمل بيب    مزنل بيرت و ىف منطقة هادئة جيب 

جيدا الن ش بح الطرد يالحقها و ىه ترى ان  

اليوم اذل س تصبح فيه اخهتا راشدة و قادرة عىل  

 حتمل مس ئولية نفسها و ابهنا بعيد جدا. 



) اين رساةل الس يد مانوارنغ ؟( سالها ادلكتور  

فيدلينغ و احنىن حنوها ماال يده , بعد يومني اكان  

 هتا ابلنس بة للفتاة من اطول اايم حيا 

 )اين ميكن ان يكون ؟( سالته هبدوء 

) عىل مكتىب ىف سة الربيد( اجاهبا بلطف و  

اعتقدت الفتاة ان هذه اللطافة ىه اش به ابلهدوء  

 اذلى يس بق العاصفة  

 )اذن جيب ان احبث عهنا هناك ( اجابته اببتسام  

 )ابلفعل انسة ويس تون لكهنا غري موجودة ( 

بة و تشعر  ) اوه ! حاولت الهنوض و اكنت متع 

ابلنعاس الن العمة نورا ارادت ان تشاهد اندى  



السيامن و اكن عىل بيب ان حترض لها وجبة طعام  

 خفيفة ىف متام الساعة الواحدة صباحا  

) اذا كنت جتدين هذا العمل متعبا فاالفضل كل  

ان تناىم ابكرا لقد اكن النور مضاء ىف شقتك بعد  

 منتصف الليل (  

م و لكن مباذا سينفعها الالكم  ارادت الفتاة ان تتلك 

؟ يكفهيا ما دلهيا من املشألك و الحظت انه  

يتاملها و انه ال يبدو غاضبا وحبثت بيب ىف امللف  

 اذلى اماهما بعصبية  

)ها ىه !( رصختبفرحة انتصار ) كنت اعمل انىن  

وضعهتا هنا( فتناول الورقة من يدها و بيامن هو  



و تناولت  يتفحصها فتحت بيب احد اجلوارير  

 ربطة عقدت هبا شعرها  

 ) ملاذا تفعلني ذكل؟( سالها الطبيب  

)النىن نسيت ان ارفع شعرى و اعتقد ان هذا  

 يزجعك فانت ال تكف عن النظر اىل شعرى ( 

) الن شعرك يذكرىن بشعر اىخ ( اجاهبا مبتسام )  

 انه امحر الشعر مثكل ( 

) حقا ؟ مل اكن اعتقد ان كل اخا ,  

 اعتقدت................( 

)انىن وحيد من نوعى ؟ انىن خملوق و حيد ىف  

 ليس يقر ( 

 )اوه , ال ! عىل لك حال دليك معه .....( 



)و اية معة .....اان متاكد اهنا تريك لك الالوان ,  

ال تنىس انىن حذرتك , عىل لك حال س يصل  

اىخ قريبا و هو ايضا طبيب عام ىف بوركشري , و  

 ن شعره اكرث محره من شعرك ( سرتين بنفسك ا 

 )أاكنوا ىف املدرسة يلقبونه جبدل اجلزر ؟( 

)ال اكنوا يسمونه البندورة او اى ىشء من هذا  

القبيل , ال تقوىل ىل اهنم اكنوا يسخرون منك فان  

 شعرك رائع ( 

( و امحر وهجها  )لك يوم اكنوا خيرتعون لقبا جديدا  

) فانت تعرف مك ان الصبيان شنيعون و اكنوا  

 يدفعوىن اىل الباكء حىت كرهت شعرى ( 



)و كيف تكرهني شيئا مجيال ؟ الا تعلمني عدد  

النساء اللواىت يصبعن شعرهن لىك يصبحوا مثكل  

 ؟ لكن همام فعلن س تكون حماوالهتن فاشةل ( 

اةل  و اكن صوته لطيفا فنسيت الفتاة موضوع الرس

و ارشقت الفرحة عىل وهجها و لكن هذة الفرحة مل  

 تطول النه عاد اىل وقاره برسعة  

)ىف املرة القادمة عندما ترتىب رسائىل اتكدى انىن  

 اجبت علهيا ( 

)اعذرىن ( قالت هل و احست ابن ادلموع ستهنمر  

 من عيوهنا ) هذا لن يتكرر مرة اخرى ( 

 و الحظ الطبيب حزهنا  

 هقا ؟( ) اليس العمل مر 



 سالها بقلق 

و اعتقدت الفتاة ان الطرد اصبح قريبا ,فارمغت  

 نفسها عىل الابتسام 

)ال , ابدا , انه مرحي و اذا اتبعت دروىس ساكون  

 قد اكتسبت خربة رائعة فهنا اتعمل اش ياء كثرية(  

ابتسم الطبيب مرة اخرى و اجعب حبامسها و تذكر  

ا  اايم ش بابه و اطرق ساهام فتساءلت بيب ماذ 

فعلت من جديد الغضابه ؟ اي الهىى همام فعلت  

ترتكب خطاء فاذاحضكت او ابتسمت او تثاءبت  

 ستهتم ابهنا اخطات اي لهذا الرجل القاىس !  

)لكميىن عن حاةل الس يدة مانوارنغ ماذا تعرفني  

 عهنا؟( 



ترددت بيب قليال و حاولتان تتذكر حمتوايت هذا  

 امللف  

فوا تورم الصدر و  ) اعتقد اهنا مصابة ابلرسطان ع

 انت س تجرى لها العملية غدا ( 

 ) و كيف وصلت اىل هذا التشخيص؟( 

)من رساةل طبيهبا العام و من هذا الورم ىف الثدى  

 و قرارك ابجراء العملية ( 

) ان اكثال اورام الصدر تكون بس يطة و اذا  

اجريت معلية فهذا ال يعىن وجود رسطان و ال  

ال تس تنتجى  ىشء يسمح كل ابلظن و جيب ان  

 شيئا قبل التاكد التام ( 



اكدت بيب ان تضحك , تضحك مبرارة و لكن  

ماذا فعل هو ؟ امل حيمك عىل س ميون انه ابهنا !  

 دون اتكيد ؟ مث خرج و اغلق الباب وراءه بعنف 

 انهتىى الفصل الثالث   
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 الفصل الرابع 

هذا املساء انمت العمة ابكرا و تناولت بيب    و ىف 

كتااب , اكنت ترغب ىف قراءته و اكن من بني  

 الكتب الىت مسح لها الطبيب ابس تعارهتا  

وبعد العشاء اكنت خترج من امحلام بيامن اكنت  

ميالىن تقرأ  قصة البهنا و هبذا الوقت فتح الباب  

 جفاة  

 ....( )لقد طرقت عىل الباب و مل جييبىن احد .... 

و اكن يبدو عىل الطبيب انه مس تعجل لكنه  

عندما راى ميالىن اختفى صوته و اكنت فاتنة و  

شقراء و اخدت تتامل الطبيب بفضول اما هاالم  

فيدلينغ فقد حتول اىل متثال جحرى ال تفارق عيونه  



ميالىن و بيامن هنضت ميالىن و اقرتبت منه , نظر  

 ادلكتور اىل بيب نظرة اس تفهام  

 ميالىن ( قالت هل بيب بصوت منخفض و  )اخىت 

اكنت اتمل ان يقبل بوجود اخهتا بسهوةل لكهنا مل  

تكن تتوقع مثل نظرات الاجعاب هذة فانقبض  

قلهبا و ىه تنظر الهيام الكهام مجيالن اكالوز بيامن  

 ىه اكلكنار الصغري اذلى ال يالحظه احد  

و مدت ميالىن يدها للطبيب فامسكها للحظات  

تركها اكن ك نه خيرج من حمل و ابتسم    و عندما 

 ابتسامة حقيقية ! مل يبتسم مثلها لبيب  

)انت مل تلكميىن عن اختك انسة ويس تون (و  

اكن صوته انعام لكهنا احست انه غاضب مهنا و  



انه مل يبتسم لها الا من اجل اخهتا فتدخلت  

 ميالىن و ابتسمت هل بدالل  

رشح كل  )دكتور فيدلينغ اان السبب و الان سا 

لك ىشء (و محلت بيب الطفل س ميون و دخلت  

غرفة النوم و عندما انم الصغري هدأ ت اعصاب  

بيب قليال و قررت ان ختربه ابحلقيقة فهو ليس  

قاس كام يظهر و قد يكون هدأ  الان بعد ان  

رشحت هل اخهتا احلقيقة هبدوء س يفهم الوضع و  

يسمح هلم ابلعيش بسالم عىل لك حال هو ليس  

اىل هذة الشقة و عادت اىل الصالون  حباجة  

 فسمعته يقول ) لقد جئت السرتد كتاىب ( 



و اكنت ميالىن تبتسم مما يدل عىل اهنا سوت  

 املساةل معه  

فارسعت بيب و تناولت كرس يا و مدت يدها اىل  

اعىل اخلزانة حيث خبأ ت الكتاب من ايدى  

الطفل الصغري و لكهنا تعرثت و لوال تدخل  

عت و كرست رجلها ووجدت  الطبيب لاكنت وق

نفسها بني ذراعيه لكنه تركها برسعة و ك هنا حترقه  

مث تناول الكتاب من يدها و خرج و اغلق الباب  

 وراءه بعنف  

)ال تقلقى (قالت لها ميالىن )لقد اكد ىل انه  

ابماكىن البقاء قدر ما اشاء و هذا يسمح ىل  



م  ابالهامتم بك فهو واثق انك غري قادرة عىل الاهامت 

 اببنك ( 

 )ابىن( 

)نعم س ميون فهو يعتربك وادلة س ميون و هو يظن  

انك حباجة اىل بعض الوقت لىك تتابعى حياتك  

بشلك طبيعى و اكد ىل انه راض عن معكل و  

 لكنه يفضل ان هيمت احد حبالتك النفس ية ( 

)و لكن امل تقوىل هل شيئا ؟ اانت هتمتني ىب؟ انت  

ادرة عىل اجتياز  , ايهتا املسكينة ؟ و لكنك غري ق 

الشارع وحدك دون مساعدة ملاذا مل ترشىح هل  

 شيئا ؟( 



)مل اس تطع النه مل يرتك ىل جماال اكن يتلكم لك  

الوقت عنك و عن ما جيب معهل كل لىك  

تس تعدى الامل ىف احلياة عىل لك حال حنن  

 قرران اكامل هذة القصة ( 

)انت قررت! ال اان و كيف مسحت لنفسك ان  

اان اعاىن من مشلكة نفس ية بيامن انت    تومهيه ابنىن 

الىت جهرت زوجك؟ و اان بسببك انت اضطررت  

لقبول هذا العمل , و اعامل ك نىن عبدة و انت ال  

متلكني الشجاعة للترصف و لو مرة واحدة  

 اكلبالغني( 

ادلفاع عن نفسها لكن بيب اقفلت    حاولت ميالىن 

 ازرار روهبا و خرجت من املزنل  



لىك ال تضطر لصفع اخهتا امحلقاء و اكن الطقس  

ابرد و قادهتا اخلطى دون ان تدرى حنو املزنل  

الكبري و اكنت انفذة مكتب الطبيب مضاءة فقط  

فيه فلمحته يقرأ  و هو منحىن قليال و يضع يده  

 عىل جبينه  

؟ و احست ابحلزن و رغبت ىف ان  ملاذا يكرهها  

تدخل اليه و ترشح هل لك املواقف و بيامن ىه  

تفكر برتدد انطفأ  النور ىف غرفة املكتب فعادت  

 اىل شقهتا ايئسة  

)ادلكتور ال يس تقبل مرضاه اخلصوصني سوى بعد  

الظهر (رشحت لها املمرضة فاريل الىت تبلغ سن  

 التقاعد  



 فضول  )لك يوم بعد الظهر؟( سالت بيب ب

) ابلطبع ال فهو مثلنا برش من حلم و دم و حباجة  

للراحة و يس تقبل املرىض بعد الظهر ثالثة اايم  

فقط ىف الاس بوع؟ ( و اكنت الس يدة فاريل  

س تاخد اجازة لبضعة اايم و تريد ان تعمل بيب لك  

تفاصيل العمل) اذا كنت تشعرين انك غري قادرة  

صل عىل احد  عىل هذا العمل قوىل فباماكننا ان حن

 اخر ( 

)اوه ال ارجوك اان متاكدة انىن عىل املس توى  

 املطلوب ( 

)و لكن ملاذا مل تتابعى دروسك بعد وفاة وادلتك  

 ؟ ( 



مباذا س تجيهبا ؟ اتقول لها اهنا اكنت تس تعد اىل  

ذكل لكن مشألك ميالىن منعهتا ؟ و هذا العمل  

اجلديد يسمح لها ابلتعلمي الكتساب اخلربة و جيب  

مت ابملواعيد و مبساعدة املرىض عىل خلع  ان هت 

مالبسهم و اعداد امللفات و تسجيل املالحظات  

يبدو لها ان العمل روتيىن و ثالث مرات ىف  

الاس بوع بعد الظهر و بدون العمة نور تكون  

 اش به ابالجازات  

و ىف مساء اليوم التاىل حتررت العمة نورا فرتكت  

ىك تسجل  ادلكتور و املمرضة و دخلت املكتب ل 

بعض املالحظات و اكنت الانسة تسرت غاضبة  

 جدا  



)منذ ساعة و اان انتظرك ايهتا الفتاة اان لست ىف  

حصة جيدة و اان من جيب عليه الانتقال هذا كثري  

 يفرتض بك ان تكوىن مرافقىت التنىس ذكل ( 

و اكنت ترصخ و نرجتف من الغضب فاجلس هتا  

 بيب و حاولت هتدأ هتا  

كتور يس تقبل بعد ظهر اليوم و اكن  )اان اسفة فادل 

 عىل ان اعمل ( 

)سامر اوال جيب ان تبقى بقرىب و اشاهد  

 املسلسل التليفزيوىن لقد طلبت منك ذكل ( 

عضت بيب عىل شفتهيا مباذا سينفعها التوتر ؟  

 فهىى لن ميكهنا التواجد ىف ماكنني ىف نفس الوقت  



)الانسة فاريل س تاخذ اجازة و الطبيب بنفسه  

هنا ان تعلمىن بذكل اان اسفة انسة تسرت  طلب م

لكن ابماكنك مشاهدة هذا املسلسل لوحدك  

 فاهنم حيتاجون ىل هنا و .......( 

)ادلكتور فيدلينغ ليس حباجة كل ! و انت لست  

مؤهةل و الاسوء عندما افكر هبذا الطفل  

..........( و رمغ غضهبا مل جترؤ عىل تسميته الغري  

 رشعى  

ل ؟( سالهتا بيب و قد حشب  )ما بع هذا الطف 

 لوهنا  



)انت تعرفني اكرث من غريك ابالضافة اىل ان ابن  

اىخ بدا يتعب من لك هذا و لقد قال ىل ذكل  

 بنفسه ( 

 )اه نعم ؟ ماذا قال ؟( 

 )قال ىل انك ...............( 

 )فتاة تعمل بنشاط و اان مرسور من معكل !( 

عينهيا و اقرتب دكتور    التفتت بيب و ادلموع متالء 

 فيدلينغ مهنا  

)تعاىل معة نورا ساهمت بك ( قال لها ادلكتور  

عندما الحظ صعوبة تنفسها و ارسعت بيب  

 ملساعدته لكنه اشار لها ابن تبتعد  

 )دع عنك ! الانسة فاريل ستساعدىن ( 
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 )ايه اي معىت هل هذة نوبة جديدة ؟( 

التفت امجليع فاذا برجل يش به هاالم يقف امام  

الباب مل تصدق بيب عينهيا ان شعره ابلفعل اكرث  

امحرارا من شعرها و بدون سبب شعرت ابلراحةو  

اكن و ظهور  اخريا وجدت لنفسها مثيال ىف هذا امل 

هذا الشاب هدأ  غضب العمة نورا الىت ابتسمت  

 و مدت يدهيا حنوه  

و اكن هاالم يراقب املشهد و ك نه يشعر ابلغرية  

فاحست بيب ابلشفقة عليه البد انه يشعر ابهنا  

 تفضل اخاه جيف عليه 

)انه شعر امحر حقا ! و اخريا اثبت اىخ الكبري  

 حسن ذوقه( 



د يده حنوها  قال جيف مث اقرتب مهنا و م 

اببتسامة عريضة فرتددت قليال امام نظرات امجليع  

 و مدت هل يدها  

)هيا اي اختاه ال داعى للخجل ! و ال جيب عاينا  

 ان خنفى شعران ( 

فتدخل هاالم هبذة اللحظة ملساعدهتا مث خرجوا و  

تركوها لوحدها امل تكن تكفهيا تسرت؟ ها ىه الان  

لست عىل  مضطرة لتحمل مزاج فيدلينغ اخر جف 

كرس هيا و اهجشت ابلباكء و مل تس تطع متاكل  

دموعها اهنا تكره نفسها مك ىه غبية ! و ليست  

دلهيا من تثق به و عادت لرتتب امللفات و عيوهنا  

 محراء و جفاة وجدت جيف فيدلينغ اماهما  



)اان اسف مل يكن عىل ان اهزاء منك (اخفضت  

 بيب راسها و مل جتبه  

وا يسخرون منك ىف املدرسة  ) من املؤكد اهنم اكن 

و ال تنكرى لقد اخربىن هاالم و لقد حصل معى  

 هذا الىشء ( 

)عىل ذوى الشعر الامحر ان يتضامنوا ( قالت هل  

 مبتسمة  

)نعم و ذلكل جيب ان تغفرى ىل مزاىج و لقد  

اخربىن هاالم انك مررت بتجربة سيئة و انه ال  

  جيب عىل ان ازجعك انت حباجة اىل اللطف و ملن 

 هيمت بك ( 

 )هل قال كل ايضاانىن ماكل خملوع؟( 



 )اوه نعم لكمىن ايضا عن ذكل ( 

)اان اكره اخاك انه مدعى متباىه ابى حق يسمح  

لنفسه ابن حيمك عىل ؟ فهو ال يعرف شيئا عن  

هذة القصة ( قالت بغضب و لو دخل هاالم  

 بنفس اللحظة لرمته ابالةل الاكتبة عىل راسه  

)ان ما ال اعرفه تكهنه انه مل يقل الا انه حزين  

الجكل و يبو ان اختك تعيش معكو هتمت بطفكل  

و كام ترين ال داعى الن تبىك فعىل الاقل يوجد  

خشصان هيامتن بك حىت ثالثة ايضا (طيبة هذا  

الشاب جعلهتاتشعر ابلراحة و اكن قد وضع يده  

  جيب ان تسجل   1عىل كتفها و تذكرت جفاة معلها  

 لك املالحظات و تطبعها عىل الاةل الاكتبة  



)اعذرىن دلى معل جيب ان اهنيه ( قالت هل  

 بلطف )للحقيقة مل ابدا به حىت الان ( 

)ساتركك و لكن كام لك معل يس تحق اجره  

 ساعودك لرشاب عصري الربتقال املثلج ( 

عادت بيب اىل املالظات الىت اعطاها لها هاالم و  

منظمة و حتتاج الهناهئا    اكنت واحضة و منطقية و 

هذا اذا مل يزجعها احد و اذا اس تطاعت الرتكزي  

جيدا فهذا الرجل و معته س يجعالهنا جمنونة  

فسالت دمعة عىل عيهناو اس تقرت عىل انفها و  

اتبعت معلها و مل تنتبه عندما فتح الباب و مل  

تدرك اهنا ليست لوحدها الا عندما انولهتا يد  

 منديال  



مهست و ىه تتناول املنديل )    ) شكرا جيف ( 

اوه عفوا كنت اطبع تقريرك ( اضافت عندما  

 علمت انه هاالم  

 )و لكن ملاذا تبكني انسة ويس تون ؟( 

مث قرب كرس يا و جلس عليه فاحست اهنا قريبة  

 جدا مهنا و هذا ما اكن يزجعها  

 )و هل مسعت سؤاىل ؟ ملاذا كنت تبكني ؟( 

دكتور اان اشعر ببعض الاكبة ( و    )ال ىشء 

حاولت الابتسام و لكهنا مل تنجح فاخذ هاالم  

 منديهل لكنه احتفظ بيدها ىف يده  



)انسة ويس تون , اذا كنت حباجة ملن تثقني به اذا  

كنت تبحثني عن من حيل حمل وادلك ال ترتددى  

 ابدا فاان هنا ملساعدتك( 

ال تريد  هذا كثري اهنا ليست حباجة اىل وادل و ىه  

ان تثق ابحد و خاصة هبذا الرجل فاكتفت هبز  

راسها و هبذا الوقت دخل جيف و هو حيمل كواب  

بيده فارتبك عندما راهام قرينب من بعضهام و  

انكسب كوب العصري عىل امللفات فرتك هاالم  

 يدها برسعة بيامن حضك اخوه  

) اكن كواب كبريا من عصري الربتقال ( قال مبتسام  

 جلو فهنض هاالم و ابتسم  مما لطف ا 



)يبدو انىن ازجعت اخاك انه يبتسم لكنىن متاكدة  

 من انىن ازعته مبشألكى ( 

)ازجعته ليست هذة ىه اللكمة الىت ساس تعملها  

فتنتيه ىه لكمة مناس بة اكرث و لو كنت اعمل  

 لكنت طرقت الباب ( 

)اوه ال انت وامه لقد وجدىن ابىك و قدم ىل  

 منديال و ملسة ابوية ( 

)هاى هاى ! احذرى ان الرجال اذلين ىف  

الاربعني من معرمه حيبون مواساة الفتيات  

 امحلراوات املهمومات ( 

متنت بيب لو خيرج لكن جيف شعر بذكل النه  

 انسحب برسعة فعادت اىل معلها  



)بيب اي لهذا احلظ فاان مل اخرج من مدة طويةل  

 (قالت ميالىن حبامس  

خترىج و اذا راك    ) اتعتقدين انه من احلذر ان 

 احد ؟( 

)ال داعى للخوف فهذا املزنل بعيد عن مزنىل (و  

جفاة بدا احلزن عىل وجه ميالىن البد اهنا تفكر  

بزوهجا و و مزنلها اما بيب فمل تكن متكل مسكنا  

ىف السابق و بعد طالق وادلهيا عاشت ىف  

املدرسة ادلاخلية مث ىف مدرسة المتريض و عندما  

دلهتا املريضة مل تشعر ايضا اهنا ىف  عادت الهامتم بوا 

 مزنلها  



و ما يدهشها الان هو هذة ادلعوة ملاذا يدعوها  

هاالم لقضاء السهرة و هو مل يرها سوى مرة  

واحدة ؟ مع ان بيب واثقة من احاسيس ميالىن  

فهىى حتب زوهجا بيرت كثريا و اكنت بيب سعيدة  

لراية اخهتا فرحة و قلقة من هذة السهرة و هكذا  

رجت ميالىن مع هاالم و ظلت بيب مع الطفل  خ 

تفكر ابلعمة نورا الىت حىت مع وجود جيف مل هيدا  

غضهبا ادلامئ و ايه فتاة غريها اكنت رحلت من  

اليوم الاول و اكن جيف يفعل املس تحيل  

ملساعدهتا اما هاالم فاكن دامئا منطواي عىل نفسه و  

شعرت بىشء من الغرية و لكهنا ليست غيورة من  



ذة ادلعوة امنا من السهوةل الىت تتاقمل فهيا اخهتا  ه 

 مع لك الظروف. 
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اهنا دعته لرشب فنجان من القهوة فارسعت بيب  

و ارتدت روهبا ىك ال تظهر ببيجامهتا القدمية و  

عندما فتح الباب اكنت بيب ىف املطبخ تعد القهوة  

و عندما دخلت اىل الصالون وجدت ميالىن  

مرشقة و سعيدة اما هاالم فاكن رائعا ىف بدلته  

 السموكن و الابتسامة تعلو عىل شفتيه 

)ملاذا لكفت نفسك هذا العناء ؟ ( قالت لها  

ميالىن و ىه تتناول فنجان القهوة و جفأ ة مسعتا  

 باكء الطفل س ميون اذلى دخل اىل الصالون  

 (و بدون تفكري ارسعت ميالىن  )ماما ماما تعاىل 

و محلته و دخلت به اىل غرفة النومو عندئذ  

اصبحت نظرات الطبيب مليئة ابالهتامات فتأ مل  



بيب قليال بشلك متنت ان الارض تنشق وتبتلعها  

عىل لك حال هكذا افضل فهذا الوضع مل يكن  

 ليس متر طويال  

)تصبحني عىل خري ( مهس و هو خيرج دون ان  

ميالىن و مل يكن قد رشب فنجان    ينتظر عودة 

القهوة بعد فرغبت بيب جفأ ة ابلضحك ماذا يظن  

الان؟ هل عمل ان اخهتا الىت خدعته؟اميكن ان  

يكون هناك وادلاتن لطفل واحد؟ البد ان  

الطبيب املسكني حمتار الان عىل لك حال هذا  

جيعهل يفكر كثريا ىف املرة القادمة قبل ان يس تنتج  

 احاكمه  



اليوم التاىل انتظرت ان يفتح الطبيب معها    و ىف 

املوضوع لكن الوقت مل يسمح هل بذكل الن العيادة  

اكنت تعج ابملرىض و هذة اول مرة تكون لوحدها  

مع د. هاالم و اكنت حتاول ان تثبت هل ابهنا  

ابملس توى املطلوب و مع مرور الوقت ازدادت  

ثقهتا بنفسها و احست بىشء من السعادة فهىى مل  

س بق لها ان احست من قبل ابهنا مفيدة اىل  ي 

 هذة ادلرجة  

و لكهنا ظلت تفكر بردة فعل ادلكتور هاالم و  

لكنه حىت الان مل يقل ايه لكمة و اكن يكتفى  

ابصدار الاوامر فقط بهتذيب و جبفاف بنفس  

الوقت لكن عيوبنه اكنت تنطق عنه مث رافقت  



اخر مريضة حىت الباب و بدات برتتيب العيادة  

فغريت رشاشف رسير الفحص و رفعت الاودات  

اىل ماكهنا و اخريا وقعت يدها عىل سامعة  

 الطبيب  

)هذة ليست لععبة انسة ويس تون ( قال لها  

جبفاف و تناول السامعة من يدها فاعتقدت  

للحظة انه س يرضهبا فرفعت يدها حتمى وهجها و  

اكنت هذة احلركة مهنا اكفية لهتدئته _ملذلا كذبت  

لنس بة اىل الطفل ؟( مع انه حاول تغيري  عىل اب 

 املوضوع الا ان لهجة صوته اكنت مليئة ابلهتديد  



)اان مل اكذب ( رصخت الفتاة )انك انت اذلى  

اس تنتجت ان س ميون هو ابىن ! و انت اذلى  

 رفضت الاس امتع ىل ( 

)انه الهذاين ! عندما افكر اىن اشفقت عليك و  

الان  انىن شعرت ابنىن مضطر اىل حاميتك  

اتساءل من هو اذلى حباجة اىل امحلاية ؟( مث  

 خرج و صفق الباب وراءه  

)اذن انت الانسة ويس تون !(نظرت بيب ال  

الانسة فانيسا لكيفتون بدهشة عندما قدمت  

نفسها عىل اهنا خطيبة ادلكتور مث تبعهتا اىل غرفة  

 الانتظار  



)سانتظره هنا فهو ال حيب ان يدخل احد مكتبه  

 حىت اان ( 

)مث اتملت شعر بيب و اضافت ) اعتقدت ان  

هاالم يسخر مىن ( مث حصكتو ارشقت عيوهنا مك  

ىه مجيةل و لكهنا ليست امجل من ميالىن و لكن  

كيف يمكن لهاالم ان يكون مرتبط ابمرة اخرى و  

خيرج مع اخهتا ؟ حىت انه خرج معها ثالثة مرات  

 ىف نفس الاس بوع ! 

عندما توقفت عن  ) اان اسفة ( قالت لها فانيسا  

الضحك )و لو تعلمني ما اخربىن به هاالم عنك  

 )! 

 تساءلت بيب اىل اين تريد فانيسا الوصول  



)هذا الصباح رايت جيوفرى ىف احلديقة مع فتاة و  

لكىن مل اعمل اهنا انت و عندما افكر انىن جئت  

اىل هنا لدلفاع عن سعادىت اكن جيب ان انتظر  

جه احد امحلراوات  لىك اراك و كنت اخاف ان اوا 

 املتصنعات (  

)حس نا و الان اطامنيت ماذا قال لىك ادلكتور  

 ابلتحديد عىن حىت قلقىت اىل هذة ادلرجة ؟( 

)لقد قال ىل انك لطيفة و طلب مىن ان اكون  

 طيبة معك ( 

و مل تعلق بيب عىل الكهما لكن املزاح اكن قاس يا  

 فكتبت مالحظاهتا و اجتهت اىل الباب  

 يعى ام انك تصبغينه؟( )هل شعرك طب 



هذا كثري ! ففتحت بيب مفها لتجيب لكن  

 الطبيب دخل جفأ ة  

)عزيزى !!!( رصخت فانيسا و اقرتبت منه  

 ووضعت يدها عىل ذراعيه بدالل  

) ان سكرتريتك لطيفة جدا هاالم و ىه حقا  

 متتكل شالك ممزيا ( 

ادركت بيب لهنا اذا مل خترج فورا فس تحصل  

هبا الان منصب عىل  فضيحة ممزية ؟ ان غض

رئيسها و ليس عىل هذة الببغاء الىت تكرث من  

املكياج و هذا املتعجرف يرى اهنا ممزية ملاذا ال  

يرها مثرية يبدو انه جيد سعادة ىف السخرية من  

 الاخرين  



وقفت بيب اما املراة ىف غرفة الفحص نعم ان  

شلكها ممزي و خاصة هذا الشعر الامحر خفبأ ت  

ام ابلتاكيد يسخران مهنا ىف الغرفة  وهجها بيدها اهن 

 اجملاورة و حبركة عصبية نفشت شعرها  

)ممزيا( مهست بصوت حزين و جفأ ة شعرت بيد  

ترتب عىل كتفها فانتفضت عندما الحظت عيونه  

 الىت تتأ ملها مبودة  

)ال بيب ( قال لها هاالم )اان مل اقل هذا ابدا حىت  

 لو قلت ذكل فهذا ليس انتقاصا كل ( 

اندها بيب ! فشعرت بقلهبا يدق برسعة فهىى  لقد  

ال هيمها راى هذة املتلكفة و الافضل ان ال تناقش  

 ! مل يكن جيب علهيا ان تفكر بصوت عاىل  



 )اتساءل ان اكن اخواكيضا جيد شلكى ممزيا ( 

و ندمت برسعة عىل هذا الالكم عندما الحظت  

 حشوب وجه هاالم  

 9رة هيمك  )ملاذا ال تساليه ؟ اذا اكن فعل الاث 

 )اى فعل ؟( 

) ال تدعى الرباءة مفنذ وصوهل و انت حتومني  

حوهل و هذا الكذب خبصوص س ميون اكن من  

اجل حامية نفسك و اثرة الشفقة و اان مل اتفاجأ   

عندما علمت انك تمتنني الزواج من اىخ الغىب  

هذا لقد رأ يتكام فانيسا هذا الصباح ىف احلديقة و  

فيك و مل تتحقق جيدا مما  اكن يضع ذراعيه عىل كت 



كنامت تفعالنه و قد يكون قد قبكل ( و اكن يبدو  

 عليه انه ال يس تطيع متاكل غضبه  

)هذا اكن لطف مهنا و ساشكرها ىف املرة القادمة  

 عندما تأ ىت و تنرش راحئة عطرها ىف مكتبك( 

 الفصل السادس    

 

 لتحميل مزيد من الرواايت احلرصية  

 زوروا موقع مكتبة رواية  

www.riwaya.ga 

 الفصل السابع 

و اكان يقفان ىف وجه بعضهام و الايدى عىل اخلرص  

ك هنام عدوين و الحظت بيب جفأ ة ااتعب عىل  

http://www.riwaya.ga/


وجه الطبيب لقد اكن طيةل الصباح ىف غرفة  

بعد الظهر يفحص املرىض ىف عيادته    العمليات و 

 و جيب عليه ان يراتح قليال  

)انك تعمل كثريا ( قالت هل )حيب عليك ان  

تراتح بدل ادلخول ىف نقاشات حول سوء فهم  

خسيف عندما مرت صديقتك الانسة فانيسا اكن  

اخوك ينظف ىل عيىن من غبار وقع فهيا و ليس  

 اكرث من ذكل( 

عليه و متمت بعبارات    تفاجأ  هاالم و بدت ادلهشة 

غري مفهومة و اكنت دهش ته من وجود احد هيمت  

به ويطلب منه ان يراتح بعد معهل املضىن و لكن  

ماذا هيم بيب ؟ و عدة اس باب تسارعت ىف  



رأ سها فدفعهتا بعيدا لكها اس باب ال جترؤ عىل  

الاعرتاف هبا و اس تقرت اخريا عىل سبب اقنعت  

ا فهىى س تجد  نفسها به اذا وقع الطبيب مريض

 نفسها بدون معل و بدون مأ وى  

 )اانت قلقة عىل حصىت؟(سأ لها هبدوء 

 مل جتبه الفتاة و اخفضت راسها  

)بيب اجيىب هل انت صادقة ؟(و رفع رأ سها حنوه  

ما هذة اللعبة اجلديدة ؟ منذ قليل اكن يهتمها ابهنا  

حتاول اغراء جيف و الان هو حياول ان مغازلهتا  

انه يسخر مهنا دون شك و    اين اكنت فانيسا ؟ 

جيب ان يعمل اهنا ليست مغفةل ففتحت مفها لتقول  

هل ذكل لكنه ارسع و تناول شفتهيا بشفتيه بلك  



لطف و رقة و نسيت جفأ ة لك ما اكنت تفكر به و  

تركته يضمها اىل صدره و اكنت قد قرأ ت عدة  

مرات ان الفتاة تفقد عقلها بني ذراعى الرجل و  

حىت اليوم مل تكن تصدق ذكل    لكن ابلنس بة لها و 

 و الان فقط فهمت ان هذا لكه حقيقى 

اكن لك ىشء يدور حولها انه حتبه نعم و هذا هو  

التفسري الوحيد اخريا ادركت حقيقة مشاعرها اهنا  

حتبه و اخذ يداعب شعرها بشفتيه و هيمس  

 بلكامت عذبة ىف اذنهيا 

)اي صغريىت ما اذل شعرك ! انه ذهىب مموج ابشعة  

شمس عند الرشوق ( و قبل عنقها و يداه  ال 

يداعبان شعرها فضاعت بيب ىف حبر من الذلة و  



تركته يفعل سعيدة و جخوةل ىف نفس الوقت و  

رغبت ىف الباكء و الرصاخ معا وجفأ ة دفعها عهنو  

رأ ته يس تعد انفاسهو يعود اىل لنفس الشخص  

 البارد اذلى تعرفه جيدا  

ماذا فعلت ؟ (    )دعيىن (قال لها غاضبا )اي الهىى 

 و اكن ك نه اس تفاق من اكبوس مرعب  

)رجل بنفس س ىن يغازل طفةل !( و ان صوته  

يرجتف و مل يعد ابماكن بيب ان حتمتل اكرث ماذا  

تقول هل ؟ اتعرتف ابهنا حتبه ؟ عندئذ س يضحك  

علهيا ال الافضل ان تسكت ىك ال تسمح هل ابن  

 يسخر مهنا  



ة كيلفتون ؟(  ) اان لست طفةل و لكن اين الانس 

 سالته جبفاف 

)فانيسا ؟ لقد نسيهتا متاما جئت لىك لست ادرى  

كىن ابلطبع مل ات لىك اترصف هبذة الطريقة  

 السخيفة (ادركت بيب ان حلمها امجليل تبدد 

 )اعذريىن لقد فقدت صواىب ( 

 )افهم متاما دكتور لن نتلكم ىف هذا املوضوع ( 

و هو  و اس تعادت س يطرهتا عىل نفسها و اتملته  

خيرج دون ان ينتفض قلهبا ان هذا اذلى خرج هو  

رئيس معلها و ليس الرجل اذلى حتبه هاالم الثاىن  

 ) 



مر نصف شهر التجربة الاول بسالم و عاد  

جيوفرى اىل بوركشري بعد قضاء اس بوعني و اكن  

دامئا لطيفا و اعتقدت بيب انه اكن يريد ان يلكمها  

كنه مل يفعل  اكرث من مرة ليرشح لها عن اخيه و ل 

و العمة نورا اصبحت اكرث لطفا يبدو اهنا قبلت  

اخريا فكرة بقاء بيب هنا و اعحهبا الطفل س ميون  

مما ادهش بيب و ميالىن من املؤكد ان هاالم  

اخربها ان هذا الطفل هل وادل تزوج رشعيا من  

 ميالىن  

و بعد تكل القبةل مل تعد بيب ترى ادلكتور هاالم  

مل يكن يلكمها الا عند الرضورة  الا اثناء العمل و  

و اعتربته بيب كباىق الرجال اذلين ايخذون ذلهتم  



مث يرمون ابلنساء جانبا و مه شنيعون ال يفكرون  

الا ابدلوس عىل قلوب حضاايمه و اقتنعت بيب  

ان هاالم ال يس تحق التفكري فيه و مل تشعر حىت  

ابالمل و سكهنا الفراغ القاتل و اكنت تعمل كثريا و  

نام قليال و ىف ساعات الراحة اكنت ترفض  ت 

التفكري فيه لكهنا ال تس تطيع و اكنت فانيسا اتىت  

لك يوم ومل يعد هاالم يدعو ميالىن للخروج واكن  

خيرج مع فانيسا يتزنه ىف احلديقة وبيب مل تكن  

تقول شيئا و الحظت حزن اخهتا ميالىن الىت مل  

ون و  تعد تغادر املزنل و حترص لك اهامتهما بس مي 

هذا سبب اضاىف لىك تكره هاالم و اشفقت عىل  

اخهتا الىت جرح قلهبا مرتني مرة من بيرت الكسول  



املدمن عىل الكحول و مرة من هاالم الاكذب  

املس تغل الاانىن و كرهت بيب لك الرجال و لكن  

رغام عهنا بقى ىف قلهبا ماكن لرئيسها ان احلدود بني  

 احلب و الكراهية رفيعة جدا  

ر الشهر الاول و مل يعد هناك خوف من  و م 

الرحيل حاليا و اس مترت احلياة اكلسابق فاكنت  

تعمل ىف العيادة مث هتمت ابلعمة نورا و بعد ظهر  

احد الاايم سالهتا العمة نورا )هل ابن اخىت  

حيسن معاملتك؟(ترددت بيب و اخذت تدير  

 اخلامت ىف اصبعها  

 الفرتة اصبح ال يطاق(   )ىف هذة 



)ايهتا املسكينة , عىل لك حال هذا ال يدهش ىن  

 الا تعلمني انه ارمل؟( 

)ارمل ؟ حىت انىن مل اكن اعمل انه اكن مزتوجا و  

لكن اليس دليه اوالد ؟(سالهتا بيب بدهشة و  

 ىه تتصور هاالم وادل ىسء 

)مل تكن زوجته ابتريسا تريد الاجناب اكنت تكره  

ما يربطها ابحلياة العائلية الطبيعية    الصغار و تكره 

اكنت من نوع النساء اللوىت ال يعرفن كيف يقلني  

البيض و اكن يغمى علهيا اذا رأ ت نقطة دم واحدة  

اكنت تستبد بلك ىشء و اكن املسكني ال يعرف  

الا ان يوافق و اكن يردد دامئا ابتريسا ال حتب  

هذا , هذا ال يعجب ابتريسا و اكنت تزور  



الكوافرييوميا تقريبا و ترفض دامئا الالكم    صالون 

عن الاوالد بيامن اكن هو يريد ان يصبح ااب  

 ابملناس بة احتبني انت الاوالد ؟( 

)اان اعبدمه و تصورى ان هاالم اكن يعتقد ان  

 س ميون هو ابىن اان!( 

 ) و اان ايضا ( 

عندما عمل    ) و اعتقد انه اصبح قاس يا اكرث معى 

 ان س ميون هو ابن ميالىن ( 

نعم من هذة الناحية ىه متاكدة ابلطبع اكن يريد  

ميالىن و لكن بدون طفل صغري و لكن ما هو  

 دور فانيسا من لك هذا ؟ 



)ماذا س تفعلني الان بيب ؟ اان ساسافر فابنة  

اىخ شقيقة هاالم تريدىن ان اعيش عندها ىف  

 ترتيو( 

ط فهمت ما متثل  احست بيب ابلصدمة الان فق

هذة العمة ابلنس بة لها و رمغ بداية عالقهتا الاوىل  

 الا اهنا مل تكن لها حمبة كبرية و رحيلها حيزهنا 

 ) احقا سرتحلني ؟( 

 )نعمو سرتاتىح هكذا من بعض التعب ( 

)هاالم دليه الكثري من العمل فال ختاىف س يجد ىل  

 معال اخر يشغلىن به( 

من العمل لكن    )ابلنس بة هل نعم دليه الكثري

 املشلكة ىه ىف الزيون ( 



)الزيون ؟( ارتعشت بيب و ما دخل هذة املراة  

 الا تكفيه فانيسا ؟ 

) الزيون ىه ابنه اخته و ىه تتقدم اىل  

 الامتحاانت و هاالم وعدها بشقتك ( 

 )بشقىت........( 

)هذا وعد قدمي اقرتحه هاالم قبل ان يفكر بتقدمي  

 (   هذة الشقة للمساعدة احلالية 

 اتعتقدين انه س يطردىن (   1)و لكنىن اقمي قهيا  

)ال ال اعتقد ذكل و لكن الا متكل اختك ماكان  

 اخر تعيش فيه ؟( 

 هزت بيب رأ سها اين تذهب ؟ ماذا تفعل؟ 

 انهتىى الفصل السابع    
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و ىف اليوم التاىل اكن الطقس مجيال و الطبيب  

اكن قد خرج خفلعت مرتول المتريض و خرجت  
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تنورة قصرية و بلوزة قطنية و قد فكت شعرها و  

عندما عادت وجدت    تركته يسرتسل عىل كتفهيا و 

 اخهتا ميالىن و ابهنا امام الباب ابنتظارها  
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 )ميالىن ما بك؟ هل س ميون مريض؟( 

 )ال انه خبري لكننا رحيالن( 

 )ملاذا ؟ و ملاذا هبذة الرسعة ؟( 

 )س نذهب اىل مزنلنا و نعيش مع بيرت ( 

 )بيرت ! مس تحيل( 

)بيب اان احبه و ماكىن اىل جانبه ابلطبع انت ال  

 تفهمني ( 

احقا ىه ال تفهم ؟ احلب و الكراهية ! و احست  

 ابالرتعاش جفأ ة 

)فاان ابنتظار س يارة التاكىس و اريد ان اكون ىف  

 املزنل قبل عودة بيرت ( 



اذن س تعود بيب اىل الوحدة لقد ضاعت تضحيهتا  

سدى و لقد كذبت علهيا ميالىن عندما قالت لها  

تلقن  انه انفصال هناىئ لكهنا للحقيقة اكنت تريد ان  

 بيرت درسا عىل حساب بيب طبعا  

)اتعتقدين ان الامور ستتحسن بينكام هذة املرة  

 ميالىن؟( 

 )جيب ان احاول بيب اتفهمني؟( 

مباذا س تجيهبا ؟ اختربها ابن قريبة هاالم س تصل  

قريبا ؟ و لكن ال اهنا ال تريد ان تثري قلق اخهتا  

فقد حيتفظ هبا ادلكتور ىف مزنهل الكبري مث تهندت  

هنا حتب العيش هنا و منذ وصولها و ىه تعترب  ا 

 هذا املزنل مزنلها  



)ابلنس بة كل انت بيب ابماكنك ان جتدى كل  

 معال اخر ىف مستشفى مثال ( 

اي كل من ااننية صغرية و مباذا سينفعها الغضب مع  

ان لك ذكل بسبهبا ىه مث قبلت اخهتا و الطفل  

ب  س ميون و عادت اىل مكتهبا و ما ان فتحت البا 

حىت وجدت نفسها وهجا لوجه امام هاالم و اكن  

يبدو عليه التعب و عيونه محراء فالتقت نظراهتام و  

انتظرت ان يطلب مهنا الرحيل و ملهنا اكنت تمتىن  

 البقاء هنا 

) لقد اخربتىن العمة نورا اهنا اخربتك ( و اخذ  

 يتامل قدمهيا احلافيتني 



 تشعر  )مل اكن اتوقع ان تعود ابكرا(قالت هل و ىه 

 ابخلجل 

)الحظت ذكل( امحر وهجها و جلست عىل اقرب  

 كرىس و اكنت تنورهتا قصرية جدا  

) املشلكة ان ابنة اخىت حباجة اىل هذا املاكن و  

ىه مل تنىس وعدى لها و ىه س تزتوج قريبا و تعد  

الان لرساةل ادلكتوراة ىف هذة املنطقة و لهذا  

 السبب كتبت اىل تذكرىن بوعدى القدمي ( 

 لقد فهمت دكتور(   ) 

 ) هل ابماكنك ان تقميى ىف املزنل؟( 

)و ماذا س تقول الانسة لكيفتون ؟ ال اعتقد ان  

 هذة الفكرة س تعجهبا ( 



 ) ابلفعل ( اجاهبا هاالم مبتسام

 )لقد رحلت ميالىن ( 

 ) علمت بذكل , اخربتىن بنفسها( 

املالبس تناس بك    مث اتملها قليال و اضاف ) هذة 

اكرث من زى املمرضة ارى انه من الافضل ان  

تتخىل عن ذكل الزى الابيض عىل لك حال  

 طاملاان ميالىن رحلت فهذا يغري اش ياء كثرية ( 

اعتقدت بيب انه حان الوقت لىك يطردها فوقفت  

 لىك تمتكن من ادلفاع عن منصهبا 

 )بيب اتقبلني الزواج ىب؟( 

صدق اذنهيا البد اهنا مل  حجظت عيون الفتاة و مل ت

تفهم ما قاهل ام انه يسخر مهنا مرة جديدة و اخذ  



قلهبا يدق برسعة و فتحت مفها لكهنا مل تقو عىل  

الالكم تقدم هاالم خطوة مهنا فرتاجعت اىل الوراء  

و ىه تشعر ابخلوف لقد اصيب ابجلنون و الا  

 مفاذا يفرس هذا الطلب ؟ 

افني ؟ اان ال  )اوه من اجل السامء اجيىب مما خت 

 اريد ان اغتصبك( 

 )اان....اان....( 

)انك تبدين ىف اخلامسة عرشة هبذة املالبس ( مث  

 ابتسم ملن بيب اعتقدت انه متوتر 

 )و لكن ملاذا؟( 

) اعتقد ان هذا امر بدهيىى ,هل انت حباجة اىل  

 الرشح ؟( 



 )ال لكن.....( 

)ال ميكننا مناقشة هذا الامر هنا فاان مشغول  

عوك لتناول العشاء و س يكون دلينا  الان و اد 

متسع من الوقت للالكم سامر عليك ىف الساعة  

 الثامنة ( 

 مث خرج و تركها لوحدها  

فرمت بيب نفسها عىل الكنبة انه طلب زواج !  

زواج من ادلكتور هاالم فيدلينغ فضحكت حضكة  

خفيفة اميكهنا ان تطلق عليه الان امس خطيهبا ؟  

جدا و هكذا   وجفأ ة احست بنفسها خفيفة 

س تصبح الس يدة فيدلينغ غري معقول !و لكن ملاذا  

يطلهبا للزواج ؟ و تتباعت الاس ئةل ىف راسها  



جيب ان تكتشف السبب و ذلكل جيب ان تفكر  

هبدوء فغادرت املكتب و ىه حتمل صندلها بيدهيا  

و دخلت اىل شقهتا و اس تقلت عىل الرسير و  

 اخذت تفكر 

كن و العمة نورا و  هاالم ال يعرف اين جيعلها تس

ميالىن رحلتا و مل يعد هناك احد ىف املزنل الكبري  

و ابنة اخته لن تتاخر ىف الوصول و لكهنا  

ستسكن بقربه و ادلكتور فيدلينغ خياف عىل  

مسعته و جيب عليه ان يفكر بزابئنه الاثرايء و  

بردة فعلهم عندما يعلموا ابنه يعيش وحده مع  

هو السبب بلك    ممرضته الشابة هكذا اذن هذا 



بساطة ال حب و ال حمبة اهنا وس يةل عامية لتجنب  

 الشائعات فقط 

و احست برغبة ىف الغناء و الباكء    1زوجة هاالم  

ىف نفس الوقت امس هاالم , حياته,  

ذراعيه.....هاالم! مك حتبه! س تحاول ان تسعده همام  

لكف الامر انه ال حيهبا لكنه س يحهبا س تفعل  

به مث فتحت خزانة مالبسها  املس تحيل ىك حتظ حب 

اهنا املرة الاوىل الىت يدعوها فهيا للخروج و جيب  

ان تكون مجيةل ! و جفأ ة فكرت بفانيسا و تبدد  

حامسها ماذا س تفعل فانيسا و ماذا س تقول ؟ لقد  

ادعت مرة اهنا خطبيته و اندته اي عزيزى اهنا  

منافسة صعبة ! و الحظت ان ميالىن اخذت  



فضل و علبة مكياهجا و حذاهئا  معها ثوب بيب امل

ايضا هذة اكرثة! و عادت تفكر بفانيسا الانيقة  

عىل لك حال من الصعب حماربهتا مبثل هذا  

السالح ماذا س يظن هاالم ؟ فليفكر كام حيلو هل  

اذا اكن خيجل معها فهذه مشلكهتفليست ىه الىت  

دعته اىل هذة السهرة و ليست مس ئوةل عن  

ىف املاىض لكهنا اكنت    فقرها ابلطبع اكنت تكسب 

تدفع مثن مالبس و العاب س ميون الن بيرت اكن  

ينفق مرتبه لكه عىل رشب الكحول و لوالها لاكن  

 الصىب يرتدى املالبس البالية  



فارتدت ثوهبا الازرق البد ميالىن نسيت ان  

اتخذه ايضا فاذا مل مين ابماكهنا ان ترشف هاالم  

 ل فهىى عىل الاقل لن جتعهل يشعر ابخلج 

 انهتىى الفصل الثامن   
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مذهبة عىل اكامم مقيصه ابلطبع هو مل يكن يوما  

فقريا و هو ال ميكنه ان يفهم ان هناك اش ياء امه  

بكثري من انفاق املال عىل املالبس المثينة و هذة  

الفكرة ازجعهتا طوال الطريق فهىى مل يس بق لها ان  

رولس رايز و لكن النظرات الىت  ركبت س يارة  

ينظرها هاالم الهيا خلسة زادت من قلقها اما ىف  

 املطعم فاكنت هناك مسأ ةل الاحراج الكبري  

انه ماكن خفم مل يس بق لها ان رات مثهل اكنه قرص  

من الزجاج و الفضة و رمغ صغر س هنا اكنت بيب  

دقيقة املالحظة و عندما اختار طاوةل مزنوية  

بعد الزواج لن يدعوها للخروج  ادركت بيب اهن 

معه نعم فالس ية فليدينغ ال ترشف زوهجا ادلكتور  



هاالم فيدلينغ فهىى ليست من النوع اذلى يهبر  

الانظار اهنا فقط للمطبخ و املكتب و العيادة و  

لقضاء السهرات وحدها قرب انر املوقد حىت  

بدون حب اهنال حيهبا و هذا ىشء مؤكد اهنا  

ابل معل كثري ووضع  صقفة معل مسكن مق 

 اجامتعى  

و لكن ىه حتبه و الكهام حباجة اىل هذا احلب و  

رغام عنه س تجعهل سعيدا و لك ما تطلبه القليل  

 من اللطف 

طلب هاالم بعض املقبالت الىت مل يكن دلى بيب  

ايه فكرة عن طعمها و اكنت تريد ان تلكمه عن  

 فانيسا و لكهنا مل جترؤ  



 ىك؟( )اتريدين القليل من الويس

 )عفوا اه ويسىك ؟ نعم لو مسحت( 

فسكب لها اكسا تتذوقه وجدت انه حاد قليال و  

 رمغ ذكل رشبته برسعة  

)ماذا حتاولني ان تفعىل ؟(سالها بلهحة حادة و  

ك نه يهنر طفال صغريا فامحر وهجها ملاذا دامئا تفعل  

اش ياء ليست مناس بة؟ مىت ستمتكن من ارضائه  

 ؟ 

هنا هذة املرة مل جترؤ  مث سكب لها اكسا اخر لك

عىل ملسه و احرضوا هلم العشاء و مل تس تطع بيب  

حتديد نوعية هذا السمك و هذة الشوراب فتذوقها  

ووجدهتا ذليذة حقا فرشبت جرعة من الويسىك ز  



شكرت هاالم عىل هذا العشاء لكنه نظر الهيا  

 بتعاىل  

)حنن مل ننهتىى من العشاء اليزال هناك حلم العجل  

 كد من انه س يعجبك( و اان متا 

)هذا لطف منك ان تدع ىل اخليار ( قالت هل  

 بسخرية  

 )بيب !( قال لها غاضبا 

) للحقيقة اان ال احب حلم العجل و لكن من  

الواحض انىن لست هممة لىك تسالىن ماذا اريد ان  

ألك و عندما خترج مع فانيسا هل تفرض علهيا  

ايضا ان اتلك عىل ذوقك انت؟( و تالالت  

 ع ىف عينهيا ادلمو 



) انت لست سوى طفةل مدلةل ( قال لها غاضبا  

 )البد من انىن فقدت عقىل .....( 

 )هذا ممكن الا جيب علينا ان نناقش طلبك ظ( 

)اه نعم ! اعتقد انه ليس من الالئق ان نسكن  

 حنن االثنني ىف مزنل واحد وحدان ( 

 )طبعا فانت دليك مسعتك( 

 )و انت ايضا , هذا مفهوم( 

منك ان تفكر بسمعىت ( و برسعة    )هذا لطف 

 ندمت عىل هذا الالكم الهنا الحظت غضبه  

) و لهذا السبب عرضت عليك فكرة الزواج و  

اخليار يعود كل انىت فاملمرضة فارل ستتقاعد ىف  



الربيع و هذا يسمح لها ابن تساعدك ىف الفرتة  

 الاوىل( 

لن تمتكن بيب ان تامتكل نفسها اكرث قد يطلب  

 يل ان تنوب عن البس تاىن ايضا ! مهنا بعد قل 

)و ماذا ابلنس بة لفانيسا ؟ لقد اخربتىن انك  

خطيهبا و ال اعتقد اهنا اخرعت هذا الىشء هل  

 س بق كل و طلبت يدها للزواج؟( 

 )ال اهنا وامهة ( 

)اذا اكنت عش يقتك مفن الطبيعى ان تظن ابنك  

س تزتوهجا ( و لشدة توترها اخذت تغرز الشوكة  

   ابللحمة بعصبية 



)بيب حبا ابلسامء توقفى عن هذة احلراكت و  

توقفى عن اس تجواىب و ترصىف اكلبالغني و اذا  

كنت ال حتبني هذا اللحمة ابماكىن ان اطلب كل  

 شيئا اخر ( 

حلم    )ىف املرة القادمة عندما تدعوىن اطلب ىل 

ادلجاج (يبدو انه وجد ان الكهما مضحاك لكنه  

اكتفى ابالبتسام و تناوال الطعام دوان ان يتبادالن  

اى لكمة و عندما احرضوا لها احللوة تذوقته و  

 ابدت اجعاهبا به 

 ) جيب ان تعلمى ( قال لها جفأ ة  



)ان هذا الزواج لن يكون سوى عرض معىل  

نوان لىك  فقط ابلتحديد زواج صورى فاان لست جم 

 اطلب من الزواج من طفةل ىف معرك انت ( 

 )ال ابلطبع!( 

و تفجأ ت بيب الهنا اس تطعت ان تامتكل اعصاهبا  

اذن ىه ليست مناس بة لىك تكون زوجة حقيقية  

 ! 

ابلنس بة لها الاس تعباد اما ابلنس بة لغريها الرثوة و  

املتعة فالطبيب رجل معىل و زوجته موظفة عنده  

 ال تس تحق ان ميارس احلب معها 

) اتساءل ماذا س يكون رد جيف بلك هذا ؟(  

 قالت هل حبدة و ىه واثقة من ردة فعهل  



ىف البداية مل جييهبا و اكنه مل يفهم و لكن بيب  

 هجة  اضافت بنفس الل 

)اي لها من مفاجأ ة ابلنس بة هل اان متاكدة انه مل  

 يتخيلىن زوجة الخيه ( 

 و اخريا ثرت اعصابه و امسك يدها بعنف  

) اان امنعك من الالكم هكذا عن اىخ اتفهمني  

 بيب ؟ لن امسح كل بذكل همام لكف الامر ( 

 اهو غيور؟ اميكن انه ممتسك هبا قليال ؟ 

و تقريبا كودلى و  ) جيف يصغرىن بعرشة اعوام ه 

اان احبه كثريا و اذا كنامت تعتقدان انكام تلعبان فانامت  

خمطئان و اان ال اريد ان يس تغل احد جيف و ال  

 حىت ضدى اان فهمىت؟( 



مث رشاب القهوة برسعة لقد قال هاالم لك ما يريده  

و ال مربر الضاعة الوقت فهو ليس رومانطيقيا و  

و ادلموع تتالالء  ال هيمت مبشاعر الاخرين و عادا  

ىف عيون الفتاة عىل لك حال ىه ال تطلب شيئا  

وبقليل من احلظ قد جتد نفسها سعيدة ذات يوم  

 فشعاع حب قليل يكفهيا و حىت وعد ببعض احملبة  

) ساريك املزنل ( قال لها عندما وصال ) فانت ال  

 تعرفني الا قسام منه ( 

 ) نعم فاملكتب شقة العمة .....( 

 ن ختافني بعد اليوم عىل مسعتك ( _اعتقد انك ل 

 )من ماذا حيب عىل ان اكون مرسورة ؟( 



) منا حنن من معرفة ان هذا جمرد زواج معل و  

لكن ملاذا انت حزينة هل هناك ىشء ال يسري  

 عىل ما يرام ؟( 

) اوه ال( مل تكن تريد ان تزجعه هبموم قلهبا و  

امسك يدها و صعدا اىل الطابق الاعىل لىك يرهيا  

تخا و اكنت غرفة واسعة ابلنس بة لزوجة  غرف 

س تعيش عزابء رغبت بيب ابلرصاخ و ابن تعلق  

به و تعلن هل حهبا الكبري اهنا حباجة كبرية للمحبة و  

ىه ال تريد زواجا للضحك فقط و ىه تمتىن ان  

 يرشكها هاالم هذة الغرفة و ان يكون زوهجا حقا  



)يوجد ايضا مخسة غرف و مخسة حاممات و  

لغرفة اجملاورة لىك تصبح صالوان خاصا بك  س نغري ا 

 ) 

 ) الا ميكنىن ان اس تعمل الصالون السفىل؟( 

مل جيهبا هاالم و اكتفى هبز كتفه بدون شك ىه  

 ليست جديرة هبذا الرجل  

 )هل اجعبتك الغرفة؟( 
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 الفصل العارش 

نعم اهنا امجل ماكن عرفته بيب لكهنا ليست  

متحمسة و ىه جتد نفسها ال ختتلف عن اى  

الغرفة و اكنت متعبة جدا و    قطعة من اثث هذة 

قد اثر فهيا رشب الكحول فرمت نفسها عىل  

 الرسير فتاملها هاالم قليال مث خرج  

و عندما استيقظت احتاجت اىل بعض الوقت  

لىك تتذكر اهنا تنام ىف غرفة مظلمة ليست غرفهتا  

و ما ان ملست يدهيا الرششف احلريرى حىت  

رها عىل  عادت الهيا اذلاكرة و ما ان اعتاد نظ

الظالم حىت هنضت و اشعلت النور و اكنت  

الساعة تشري اىل الثانية ليال جيب ان تعود اىل  



شقهتا خفرجت من الغرفة عىل رؤوس اصابعها و  

نزلت السمل برسعة فوجدت نورا حتت ابب غرفة  

مكتب هاالم فقررت ان ختربه بعودهتا اىل شقهتا و  

نيا فوق  لكهنا وجدته انمئا عىل الكنبة ووهجه منح 

صدره و اكن قد خلع حذاءه و جاكتيته و حل  

ربطة عنقه و اكن يبدو لطيفا جدا و هو انمئ مك  

هو مجيل و مك حتبه ! خفرجت من مكتبه هبدوء  

لكهنا وجدت الباب اخلارىج مقفال ماذا س تفعل  

؟ لكن فكرة العودة اىل الطابق العلوى ال تعجهبا  

الظالم  و ال جترؤ عىل القفز من النافذة هبذا  

فعادت اىل مكتب هاالم و جلست عىل كنبة و  

غطت نفسها ىف جاكيت هاالم و انمت برسعة و  



ارتسمت ابتسامة عىل ثغرها و ىه حتمل ابحلياة  

السعيدة مع هاالم و جفاة مع الفجر استيقظت عىل  

يد هتزها بعنف ففتحت عينهيا و رات وجه هاالم  

هل    عىل بعد اصبعني من وهجها و حاولت ان ترشح 

 سبب وجودها لكنه مل يرتك لها جماال  

)ماذا تفعلني هنل ؟ اخرىج فورا من هذا  

املكتب ! اعتقد ان الكىم اكن واحضا عندما قلت  

 كل انه لن حيصل ىشء بيننا ( 

و مل جتبه بيب الن فكرها اكن اليزال حتت اتثري  

 النوم  

 )لقد عرضت عليك الزواج ماذا تريدين اكرث ؟( 



ة اىل شقىت و لكىن وجدت  )كنت اريد العود 

 الباب مقفال و خفت الزنول من النافذة .....( 

)اعتقدت انك ستترصفني اخريا اكمراة ابلغة لقد  

قدمت كل عرضا مرشفا و اان ال اريدك ان تلعىب  

 معى هذة الادوار هيا اهنىض سارافقك ( 

 مث امسك يدها بعنف فرصخت من الامل  

؟ دلى قلب    ) اان لست لكبا ملاذا تعاملىن هكذا 

 و مشاعر كبقية البرش ( 

 فاخذ هاالم يضحك  

)بس نك هذا ؟ ال تتلكمى فامي ال تعرفينه دعى هذا  

 للفتيات الكبار ( 



فتبعته و ىه حزينة ابلنس بة للكبريات لهن لك  

الاحاسيس اما ابلنس بة لها فاللوم و العتاب و اهلم  

و قالت لنفسها ) انتظر هاالم ال تلعب دور  

ساتزوجك و ساجعكل تعيسا كام  املستبد فاان  

 جعلت مىن ابئسة ( 

و مت الزواج بعد اس بوعني ىف حفل بس يط و مل  

تكن بيب تصدق ما حيصل اهنا تزتوج من الرجل  

اذلى حتبه و تكرهه ىف نفس الوقت و ربطت  

نفسها مبصري رجل ال هيمت و ال يدرى بعمق  

احاسيسها و اكن هاالم هادئا مطمئنا غائبا  

ه زواجه الثاىن و لقد اخربهتا العمة  فالنس بة هل ان 

نورا عن زواجه الاول و اكن حفل زواجه عيدا  



كبريا مض ثالمثائة مدعو من كبار رجال الاعامل و  

اخربهتا عن الحئة الهدااي المثينة الىت وصلت  

للعريسني مما اثر غرية بيب من عائلىت هاالم و  

 ابتريسا  

ه سوى  اما اليوم فمل يكن هناك احد ميثل عائلت 

العمة نورا و اكنت بيب قد توسلت هل لىك يسمح  

لها بدعوة ميالىن لكنه رفض خوفا من زوهجا بيرت  

لك النه مدمن عىل الرشب و قد يعرض هاالم  

لالهانة نعم جيب ان تفكر بسمعة زوهجا رمغ  

شوقها الخهتا و س ميون اهنم لك عائلهتا و مت عقد  

نت  الزواج و اكن لك ىشء يش به الاكبوس و اك 



ختاف ان تستيقظ و جتد ان لك هذا اكن جمرد  

 حمل  

وىف املزنل مل يكن هناك ورود او مشبانيا و الاكتو  

اكن من صنع ابتيرسى البدلة وقفت بيب ىف  

احدى الزوااي ال ترى و ال تسمع شيئا و اقرتبت  

 مهنا العمة نورا  

) ابذىل بعض اجلهد اي ابنىت حاوىل ان تظهرى  

ابلنس بة كل ( و قبلهتا    سعادتك فهو يوم كبري 

مبحبة و حنان و اضافت )اكن ابماكن هاالم ان  

 يفعل اكرث من ذكل عىل الاقل ان حيرض مشبانيا ( 

)و ملاذا ؟ فهذا ليس يوما كبريا ابلنس بة هل انه جمرد  

 معل فقط ( 



)بيب!( اصيبت العمة بصدمة كبرية و مل تس تطع  

ان تضيف اى لكمة اخرى و انضمت اىل هاالم  

يتحدث اىل بعض املدعوين واكنوا لكهم كبار    اذلى 

و شعرت بيب ابالحراج من نظراهتم الفضولية و  

ك هنم يتساءلون ملاذا هاالم يزتوج من هذة الفتاة؟  

و اقرتب مهنم احدمه و هو السري بيرت و اكن  

رجال مس نا و اكن يضع نظرتني صغريتني و متنت  

  ان يرحل برسعة مع الاخرين لىك تفكر هبدوء ىف 

 مس تقبلها  

)لقد حان الوقت لىك نتلكم معا ( قال لها مبتسام  

و دعاها للجلوس جلست بيب و جلس الرجل  

 اىل جانهبا  



 ) اعتقد ان هاالم .......( 

)عىل وشك ارتاكب غلطة كبرية ( قاطعته بيب و  

اكنت قد بدات تفقد صربها و تبحث عن احد  

ه  هتامجه فنظر الهيا الرجل و ك نه ال يصدق ما مسع 

فندمت بيب مل جيب علهيا ان تقول هذا خاصة  

اىل هذا الرجل الوحيد اذلى ابدى اهامتما هبا ان  

هاالم حمق فهىى ال تعرف كيف تترصف مثل  

 الكبار حفاولت الاعتذار لكن السري بيرت قاطعها  

) تعتذرى و اعلمى اىن افهمك هذة احلفةل ممةل و  

خاصة ابلنس بة اىل اذلين حرضوا حفةل زواجه  

وىل فانت بدون شك علمت ابحلفل الكبري  الا 

 اذلى اقمي مبناس بة زواجه من ابتريسا( 



) نعم و لكىن فضلت ان يكون هذا احلفل بس يطا  

فاان غري قادرة حىت الان عىل اس تقبال الكثريين  

 مرة واحدة ( 

) اان افهمك ! و ابتريسا اكنت احدى قريباىت  

 البعيدات ( 

دون تفكري و  )اوه! هل اكنت مجيةل ؟( سالته ب 

هذا يعىن اهنا بدات تغار من الس يدة فيدلينغ  

الاوىل مع ان هذا جمرد غباء و لكن اذا علمت  

الكثري عن ابتريسا فهذا س يجعلها تتعرف اكرث عىل  

زوهجا فهىى حىت الان جتهل لك ىشء تقريبا عنه  

انه جراح مشهور و هو ال حيب السكر مع الشاى  

 اهنا تزتوج من رجل جمهول حقا  



 جيهبا الرجل فورا قد تكون ابتريسا هذة املراة  مل 

مجيةل جدا و جفاة حسب الرجل حافظة نقوده و  

اخرج مهنا صورة و اكنت هذة الصورة اهاالم و  

 زوجته الاوىل ىف حفل الزواج  

 )نعم اعنقد اهنا اكنت مجيةل ( قال لها الرجل اخريا  

و الحظت بيب ذكل بنفسها و ابتريسا هذة  

تش به عاريضات لالزايء فاحست بيب ابدلموع  

الىت تتالال ىف عيوهنا و تساءلت مباذا يفكر هاالم  

 عندما يتذكر جامل زوجته الاوىل ؟ 

 )اكنت قريبىت مجيةل و ابردة و قاس ية اكالملاس( 

فنظرت اليه بيب اليه بدهشة عندئذ ابتسم الهيا و  

 اضاف  



قيىن اي صديقىت الصغرية افضل ىشء فعهل  )صد 

هاالم منذ س نني طويةل هو زواجه منك و اان  

متاكد انك ستمتكنني من اسعاده اكرث من ابتريسا  

 ) 

مث داعب خدها بيده حبركة ابوية و اس تعاد  

الصورة من يدها و تركها وحدها تفكر ماذا فعلن  

ابتريسا لهاالم هل هو يتعذب ؟ و مل يطل  

ا جفاة التقت نظراهتا بنظرات فانيسا  تفكريها الهن 

لقد ارص عىل دعوهتا مع انه رفض دعوة اخهتا  

ميالىن الن فانيسا هذة ابنة زميل هل لكنه ال هيمت  

هبا كثريا و و يريد ان تكون بقربه و ال ىشء مينعه  

 من ذكل حىت غضب بيب  



هنضت بيب و مل يعد ابماكهنا حتمل ان تبق مراقبة  

بعد قليل راته يبتعد هو و    من قبل منافس هتا و 

فانيسا و هام يضحاكن ) عىل لك حال يبقى ىل  

املكتب و الزايرات و املزنل فال ميكن للمرء ان  

 ميتكل لك ىشء ( 

و اكن هاالم قد مسح لها ابمتام دراس هتا برشط الا  

تبدا قبل س نة و هذا امجل خرب مسعته منذ عدة  

اايم و يساعدها عىل حتمل لك ىشء الصمت  

ظرات املشفقة الاحتقار و اكن هذا الوعد ابمتام  الن

دراس هتا هو امجل هدية مبناس بة الزواج و بعد  

 الزواج لن يقطع عالقته بفانيسا  



و بعد قليل اشار لها هاالم و اكن يقف امام  

الباب لىك تنضم اليه الن املدعوين بداوا ابخلروج  

و اكن هاالم قد قرر قضاء اجازة ىف لندن ىك ينقذ  

اهر جفراح مشهور مثهل جيب عليه عىل الاقل  الظو 

ان يصطحب زوجته اىل العامصة و اكنت بيب قد  

اعدت حقيبهتا و بدلت مالبسها و هاالم ينتظرها  

 ىف الاكراج  

و طول الطريق ساد بيهنام مصت ثقيل و هاالم لك  

انتباهه عل الطريق و شعرت بيب بصداع خفيف  

كل  و اخريا وصال اىل احدى ضواىح لندن فس 

 هاالم طريقا جانبيا و توقف امام مبىن كبري  



)هذة عيادة خاصة و دلى مريض هنا اتعبىن كثريا  

 ساراه قليال و لن ااتخر( 

مث نزل من الس يارة و مل يقرتح علهيا ان ترافقه و مل  

جترؤ بيب عل الالكم اي هل من شهر عسل  

رومنطيقى الزوج املشغول دامئا و الزوجة تنتظره  

ىف الس يارة و مضت نصف ساعة و هاالم مل يعد  

بعد و تضايقت بيب كثريا و احست برغبة كبرية  

ملعرفة ماذا حيدث هناك و برسعة نزلت من  

ارة و بعد دقيقتني دخلت العيادة و تفاجات  الس ي

بلك هذة الفخامة و الصالون اكن اش به بغابة من  

الش تول الطبيعية هنضت فتاة الاس تقبال و  



اقرتبت مهنا ماذا س تقول لها ؟ فهىى ال تعمل امس  

 املريض  

 )صباح اخلري س يدىت مباذا ميكنىن ان اخدمك؟( 

اح  )اان احبث عن ادلكتور هاالم فيدلينغ اجلر 

 اميكنىن انتظاره هنا ؟( 

 )طبعا الا تريدين اذلهاب اىل قسمه ؟( 

ملا ال ؟ فعىل لك حال س يكون غاضبا و رافقها  

احد املمرضني اىل املصعد الكهرابىئ و هناك  

فقدت بعض جشاعهتا انه لن يكون غاضبا فقط بل  

س يكون خميفا و ليس من اجليد ان تعارضه لقد  

ا و لكن فات  عانت من مثل هذة التجربة سابق 

اوان الرتاجع فرغبهتا اكنت اكرب من خوفها وىف  



الطابق الاول وجدت نفسها ىف ممر طويل و اخريا  

 ملاذا الرتدد؟ 

فهو لن جيرؤ عىل قول ىشء امام الناس  

فتشجعت و دخلت اىل غرفة رئيسة املمرضات  

 الىت رحبت هبا اببتسامة مرشقة  

ىن ممرضة  )اان ىف انتظار ادلكتور فيدلينغ و مبا ان 

ايضا احببت ان اشاهد هذا القسم و ان اكن هذا  

 ال يزجعك( 

 )ال ابدا اتفضىل و اراتىح قليال فهو لن يتاخر ( 

و جلست بيب عىل كنبة مرحية و اجعبت كثريا  

هبذة العيادة الىت ختتلف كثريا عن املستشفيات  

 العامة  



 )هل انت صديقة لدلكتور فيدلينغ ؟( 

الجابة لكن دخول  ماذا س تجيهبا ؟و هتيات ل

ممنرضة اخرى انقذها من الكذب فهىى متاكدة ان  

هاالم ال حيب ان يعمل احد بزاجه مهنا و اكنت قد  

مضت ساعة تقريبا و مل يظهر هاالم بعد و لو  

 بقيت ىف الس يارة لاكنت ماتت من الربد  

)ىف اى مستشفى كنت تعملني ؟( سالهتا رئيسة  

ىت مل تهنهيا و  املمرضات فاخربهتا بيب بدراس هتا ال 

 بوفاة وادلهتا و عن نيهنا ابمتام دراس هتا قريبا  

)هذا س يكون صعبا فاكرث الفتيات ال جيدن ماكان  

 ىف مدارس المتريض ( 

 و اكنت بيب تعمل ذكل جيدا لكهنا ليست خائفة  



)هذة العيادة متخصصة جبراحات القلب و  

ادلكتور فيدلينغ متخصص بعمليات البطن و هو  

 طباء ( من اشهر الا 

اكنت بيب سعيدة جدا هبذا الاطراء لزوهجا و  

جفاة حشب لوهنا و هنضت لقد دخل هاالم اىل  

املكتب الصغري و ابتسم بهتذيب لرئيسة املمرضات  

و لكمها قليال خبصوص املريض و كتنه ال يرى  

بيب و اخريا اشار لها ابن تتبعه فاضطرت اىل  

مل    الركض ىف املمر الطويل لىك تلحق به و لكنه 

يقل لها شيئا و ال ىف املصعد و ال ىف الصاةل مث  

فتح لها ابب الس يارة حبركة الية و اكنه يفكر  

ابش ياء اخرى و هذا الصمت اكن اسوء من  



لكامت اللوم و االهتام و عندما انطلق بس يارته مل  

يعد ابماكن بيب الصرب اكرث فالتفت حنوه و قالت  

 زوجتك (   هل )ال ختف فاان مل اقل للممرضة انىن 

 )هذا افضل ( و هز كتفيه ) و ماذا اخربهتا؟( 

ل املمرضات و عن  )ال ىشء تلكمنا فقط عن مع 

دراس هتم (فابتسم لها و ركز اهامتمه عىل القيادة  

 فتهندت براحة انه ال يريد نقاشا ىف هذا املوضوع 

وىف الفندق اكن هاالم قد جحز جناحا كبريا و  

تنقلت بيب ىف ارجائه و ىه مندهشة اكلطفل  

الصغري و اكنت الغرقتني كبريتني و فهيام حامحامن  

هاتف يوجد الحئة مبواعيد  كبريين و اكن قرب ال 

الطعام و لشدة اجعاهبا هبذا اجلناح قررت بيب ان  



تتناول لك وجبات الطعام ىف رسيرها و الىشء  

الوحيد اذلى مل يكن ابماكن هذا الفندق الضخم  

ان يقدمه لها هو الزوج احملب الزوج احلقيقى قد  

يكون هناك امل ضئيل ووعدت نفسها ان متنح  

طع زوجته الاوىل ان متنحه هل  هاالم لك ما مل تس ت

مع اهنا حىت الان ال تعمل ما هو حباجه اليه و لكهنا  

س تجده فهىى دلهيا امسه و مزنهل و حاميته و قريبا  

س تحصل عىل حمبته اها مس تعدة للك ىشء ىف  

سبيل ذكل و تذكرت فانيسا و تساءلت ما ه  

طبيعة عالقة زوهجا هبا و قررت ان تتغلب علهيا  

الم ان يتناوال عشاهئام ىف اخلارج  و طلبت من ها 

و ىه تعمل ان هذا يفتح هل شهيته فال ميكن  



لزوهجا ان يكون ميت الاحاسيس و رمغ عدم  

حامسه لهذة الفكرة ارصت بيب هذا شهر عسل  

و رمغ انه زواج جملرد الضحك و ىه ال ترغب ىف  

ان يكون عيدا فواقف هاالم و الان جيب ان  

ام املراة لقد  يكون شلكه يرشفه فقوفت ام 

اصبحت س يدة بزواهجا من الطبيب و اصبح  

ابماكهنا ان تزتين كام تريد فرسحت شعرها و  

تركته منسدال عىل كتفهيا مث زينت وهجها من  

جديد و اكن هاالم قد اعطاها مبلغا كبريا من املال  

لىك تشرتى مالبسا تليق بوضعها الاجامتعى  

اجلديد و هكذا اختارت مالبسا جديدة و  

ختارت لهذة السهرة ثواب ازرق انس هبا كثريا و  ا 



بدت فيه س يدة انيقة جدا و اتخرت امام املراة و  

ىه تتامل نفسها بسعادة كبرية و بعد قليل دق  

هاالم الباب فطلبت منه ادلخول و لكهنا الحظت  

 انه مقطب احلاجبني 

)هل انهتيت اخريا ؟( قال لها مث خرج ينتظرها ىف  

ضمت اليه و راته يقطع  الصالون فارسعت و ان 

الغرفة ذهااب و ااياب و هو ىف مقة التوتر و عندما  

ابتسمت هل رضخ هبا )ملاذا لك هذا التصنع ؟ ما  

معىن لك هذة المتثلية ؟ لقد اضعنا الكثري من  

 الوقت ( 

حفاولت بيب ان هتدا غضبه ووضعت يدها عىل  

 صدره  



)ال تغضب هاالم كنت اتزين لىك اجعكل خفورا  

  اريد سوى رؤيتك سعيدا ( ىب و ال 

)سعيدا ؟ ال حتاوىل احضاىك لن اكون سعيدا ابدا  

 معك ابدا سانتظرك ابالسفل ( 

مث خرج و صفق الباب خلفه كعادته لن يكون  

سعيدا معها ابدا و رغبت ابلباكء كيف ميكهنا ان  

تظن ابماكهنا تغيريه؟ انه ال حيهبا و لن حيهبا و لن  

 يكون حىت صديقا لها  

العشاء ال تذكر شيئا الا انه تركها ختتار  و من  

طعاهما و اكن لك ما ألكته هل طعم الرماد و مل  

يكوان قد تبادال الالكم و ال النظرات و اكهنام  



غريبني اجمتعا صدفة حول طاوةل واحدة  

 فابتسمت مبرارة  

)اان سعيد برؤيتك تبتسمني ( قال لها بصوت  

به قد  عذب حنون تقريبا فتساءلت بيب ماذا اصا 

يكون يشعر ابذلنب النه يعاملها بعنف مبثل هذا  

اليوم مل تصدق بيب اذنهيا لكهنا متاكدة من ىشء  

 واحد اهنا حتبه و بدات تندم عىل هذا الزواج  

ان زوهجا غيور و ىه ال تس تطيع ان تلفظ امس  

جيف الا وتلحظ انه ينتفض و زوهجا فاتن و  

انه ال  اس تطاع ان خيرج مع ميالىن و غريها ! ال  

 حيهبا دلرجة ان يغار علهيا  

 انهتىى الفصل العارش    



 

 لتحميل مزيد من الرواايت احلرصية  

 زوروا موقع مكتبة رواية  

www.riwaya.ga 

 

 الفصل احلادى عرش 

 رفعت بيب نظره حنوه و ابتسمت  

جبفاف مث  )هيا بنا لقد حان وقت النوم (قال لها  

 هنض فورا و ساعدها عىل الهنوض 

 نعم لقد حان الوقت لىك تنام وحدها ىف يوم زفافها  

http://www.riwaya.ga/


)لقد اكن يوما متعبا طويال بيب حاوىل ان  

تراتىح قليال و انىم كام تنام الفتاة الفتاة الصغرية  

 اللطيفة الىت ىه انت( 

ولكنىن زوجتك ! اوه اان احبك و ال اريد ان اكون  

اليزال ىف املطعم و ارسعت حنو    لطيفة و تركته 

املصعد و ىه ال ترغب سوى ابالبتعاد قدر  

املس تطاع عنه و عن لكامته الىت جترهحا حىت اهنا  

مل تلتفت خلفها لكنه مل يتبعها البد انه ذهب اىل  

ابر الفندق ليقتل الوقت و عندما وصلت اىل  

جناهحام اخذت تقطع الصالون ذهااب و ااياب ملاذا مل  

عد ؟ اينتظر اىل ان تكون انمت ؟عىل  يصعد ب

اى حال ماذا س تطلب منه اكرث من ذكل؟ لقد  



نفذ وعده ! و بيب حتمل اليوم امسه و دلهيا مزنل  

خاص هبا ووضع اجامتعى حتسد عليه اي لها من  

 خسرية! 

و عندما وقفت امام املراة ادركت ان هاالم حمق  

  اهنا التزال صغرية اي الهىى مك تريد ان تكرب عىل 

الاقل لو اكن معرها مخسة و عرشون عاما و بعد  

ان اس تحمت ارتدت مالبس رقيقة شفافة اكنت  

قد اشرتهتا للمناس بةو اكنت قد لكفهتا مبلغا كبريا  

من املال اذلى قدمه لها هاالم و اكن جيب ان  

توفر املال اذلى تقبضه من راتهبا لىك تدفع تاكليف  

سالت  دراس هتا دراس هتا!!! و انقبض قلهبا و  

دموعها لكن ال ال جيب ان يرها هاالم و ىه تبىك  



و ال و ىه تضحك انه ال هيمت و ال حيهبا و لن حيهبا  

و ال يريد مهنا ان حتاول اسعاده و انقبض قلهبا من  

جديد و احست ابالمل الكبري و اهجشت ابلباكء و  

اخذت ترجتف من شدة احلزن و انمت و ىه  

 تستيقظ الا عىل  التزال مرمتية عىل املوكيت و مل 

يد هتزها فاصطدم راسها ابالرض و اكنت التزال  

بني اليقظة و النوم و دفعت اذلى هيزها بقدمهيا  

اكنت تريد العودة اىل النوم لكنه اجربها اىل  

الوقوف عىل قدمهيا بعنف و هو ال يزال هيزها انه  

 هاالم ىف مقة غضبه  

)توقف( رصخت بيب و حاولت ان تتخلص منه  

 ن اقوى مهنا  لكنه اك 



)توقف ارجوك( قالت هل حبدة فهو ال جيب عليه  

ان يعاملها هكذا و حاولت ان ترضبه لكهنا زادت  

من غضبه هذا الرجل جمنون حقا !ّ و اكن قد فقد  

لك س يطرة عىل نفسه و جفاة تركها و هو يدفعها  

بعيدا عنه فتعرثت و لكهنا متكنت من الهنوض مرة  

واقفني يتامالن بعض    ثنية و للحظات طويةل ظال 

 بعيون متوهجة  

ملاذا؟ نعم ملاذا يعاملها هكذا تساءلت و قد اخذ  

الغضب مهنا لك ماخذ و جفاة اقرتب مهنا و مضها  

اىل صدره فاحست برضابت قلبه و ابنفاسه  

املتسارعة و حبرارة جسده الىت جعلت غضهبا  

 به اكرث و رغبت به بلك كياهنا    يتبددفتعلت 



)بيب ساحميىن و لكن ملاذا حتاولني دامئا اثرة  

 غضىب ؟( 

)ملاذا تفقد انت اعصابك ؟ انك انت الان اذلى  

 اغضبتىن ( 

 مث مسعته يضحك فاخذ قلهبا يدق برسعة  

قال لها و ابعدها  9)حنن للحقيقة مل خنلق لبعض  

 عنه بلطف  

من جديد    فاختفت ابتسامة بيب انه يرمهيا 

 فقررت الا تستسمل و عادت و عانقته من جديد  

)اذا كنت ال تريد ان اتىت اىل فاان ساىت اليك  

(قالت هل ضاحكة و ىه تعمل اهنا تعلب ابلنار و  

تمتىن ان جيعلها امراته حقا فهذة اغىل امنياهتا و  



عندما قبلها جبنون ابدلته القبل و نسيت لك  

ا هل و برغبهتا ىف  الوجود و مل تعد تفكر سوى حبهب 

ان ميتلكها مث محلها اكلريشة اخلفيفة و مددها عىل  

الرسير و متدد بقرهبا و امطرها ابلقبالت  

فتساءلت ماذا س يحصل ؟ ماذا س تكون ردة  

فعهل امام عذريهتا و هو صاحب التجارب الكثرية  

 ؟ 

)لقد حذرتك بيب مل يكن جيب عليك ان تلعىب  

 ابلنار ( 

انفاسه قصرية لقد فقد  و اكن صوته ضعيفا و  

الس يطرة عىل نفسه مث امسك راسها و تناول  

 شفيتهيا و اكدت بيب تفقد وعهيا من كرثة السعادة  



لقد كذب علهيا ! انه يرغب هبا و ىه تعرف الان  

 كيف جتعهل سعيدا  

)هاالم( مهست بيب وىه ىف غاية الشوق و جفاة  

 هنض هاالم مرعواب  

ال حيق ان  )ساحميىن عىل حلظة الضعف هذة  

 )..... 

)احلق! من حيق هل غريك ؟ ملاذا تزوجتىن اذا مل  

 يكن بسبب .....الا تريدىن؟( 

)لقد تزوجتك من مصلحتك فقط من اجل  

 حاميتك(فنظرت اليه بدهشة و اس تغراب  



)هذا حصيح مفنذ البداية و اان اشعر برغبة السهر  

عليك منذ اليوم الاول اذلى خرجت فيه حتت  

 املطر ( 

 اس يا جدا( )كنت ق

 فتاملها قليال و حضاك معا للمرة الاوىل  

)نعم كنت قاس يا و امتىن ان تتعلقى ىب كام اان  

متعلق بك (مك هو عذب هذا الالكم ! مك اساءت  

 فهمه 

)حلمت كثريا ابن يكون ىل ابنة صغرية و اخريا  

حتققت امنيىت بفضكل انت اي عزيزىت ( مث هنض  

 و اجته حنو الباب  



نتلكم بلك هذا صباح الغد(ماذا  )انم جيدا و س 

 تقول هل ؟كيف تفهمه اهنا ليست صغرية ؟  

)مل يكن جيف ليرتك زوجته تنام وحدها ىف ليةل  

الزفاف (رصخت بياس و جفاة ادركت اهنا اصابت  

 الهدف الن هاالم التفت حنوها برسعة  

)جيف ! مىت س تكفني عن الالكم عنه؟ ال  

 تلكمىن عنه و خاصة هبذة الطريقة ( 

 فهنضت و اقرتبت منه بدالل  

)انه رجل و ليس حباجة اىل اعذار كام تفعل انت  

ىب فتاة صغرية ! اان لست طفةل و هو يعمل ذكل و  

 حىت لو جتاهلت انت هذا( 



و جفاة اصبح وهجه قاس يا اكحلجارة و تقدم حنوها  

 و هو حيدق هبا..... 

استيقظت بيب ىف الصباح الباكر و ىه سعيدة و  

 تشعر ابخلفة    اكنت عارية و 

)اان امراته ( متمتت بسعادة و فرح لكن احيهبا؟ و  

 عادت اىل النوم من جديد  

)بيب!( اندها صوت ابرد ايقظها من احالهما  

 جفبات وهجها حتت الرششف ملاذا يوقظها ؟ 

)بيب اهنىض (انه هاالم جفلست عىل رسيرها و  

تبتسم انه زوهجا ! حبيهبا و لكن اكن مرتداي    ىه 

 مالبسه 

 )جيب ان اعتذر منك بيب ( 



 ففتحت مفها لتعرتض لكنه اشار لها ان تسكت  

)كل اكن اريد ان حيصل ما حصل ليةل امس و  

انت حتملني جزءا من هذة الغلطة مل يكن جيب  

عليك ان توترى اعصاىب هبذة املقارنة مع جيف و  

ابماكىن الس يطرة عىل نفىس و    من انحيىت اان اكن 

لكىن فقدت لك ارادىت انت جعلتيىن جمنوان و اان  

 9لست خفورا مبا حصل  

واكنت بيب تس متع بدهشة و خوف لصوته اجلاف  

 . احلازم 

 انهتىى الفصل احلادى عرش    
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اذلى حصل لن يتكرر ابدا ابدا ال اس تطيع ان  

اقول كل مك اان اسف ( و اكن يبدو عليه الاسف  

الشديد و لكن بيب مل تشفق عليه اكنت ترغب  

ا  برضبه جبعهل يدفع مثن ما قاهل لكهنا مل تمتكن اهن 

متعة و غري قادرة عىل مقاومة السعادة الىت هترب  

مهنا دامئا خفبات وهجها ابلرششف الهنا ال تريد ان  

http://www.riwaya.ga/


متنحه فرصة رؤيهتا تبىك و مسعت صوت الباب  

يغلق و ظلت لوحدها لقد انهتت رحةل شهر  

العسل برسعة فاخذت حامما رسيعا و ارتدت  

مالبسها و مجعت اغرضها ىف حقيبهتا لك هذا  

غلطهتا ! لقد حلمت كثريا و خدعت نفسها  بسبب 

هبذا احلب املس تحيل كيف س يعيشان معا وادل و  

ابنة بعد هذة الليةل ؟ لكهنا ليست اندمة ,عندما  

حنب نكون صادقني ال ماكن للخجل انه هو اذلى  

افسد لك ىشء النه ال حيهبا و عندما خرجت اىل  

 الصالون مل جتده البد انه ذهب اىل الاكفيرتاي  

 نزلت ادلرج خبطى خفيفة و ىه ترفع راسها  مث 

عاليا اهنا الان الس يدة فيدلينغ و لن ختىش احدا مل  



يكن هاالم وحده ! و تكل الشقراء الىت جتلس  

جبانبه ىه فانيسا بدون اى شك و لكن الا  

يس تطيع الابتعاد عهنا حىت ىف رحةل الشهر  

عسل؟ و تذكرت ليةل الامس اهنا الان زوجته  

 الضحك !   لقد انهتىى 

و اجتهت حنوهام خبطى ثبتة و الابتسامة عىل  

وهجها جيب ان تبدو زوجة سعيدة و جيب ان  

 تثبت لفانيسا اهنا ليست تعيسة او همجورة  

 هنض هاالم و قدم لها كرس يا  

)بيب كيف حاكل ؟ اان مرسورة لرؤيتك (قالت  

 لها فانيسا و ىه تصطنع الابتسام  

 الحئة الطعام    جفلست بيب و تنتاول 



)اان جائعة كثريا(قالت مبرح و الحظت اهنام ال  

شهية هلام عىل الطعام فضحكت و ادركت اهنام  

 ايضا ال شهية هلام عىل الضحك 

تفجا هاالم هاالم هبذا التغري ىف ترصفاهتا و ظل  

للحظات حيدق هبا مندهشا و اخريا اندى عىل  

جرى  اخلادم و اكنت فانيسا تبدو ايضا اكلمتثال احل 

من املؤكد اهنا اكنت تتوقع رؤية بيب حزينة و  

 ابئسة  

)هل انت تزنلني ايضا ىف نفس الفندق؟(سالهتا  

 بيببلعت فانيسا ريقها قبل الاجابة  

)نعم اي لها من صدفة !( مث نظرت اىل الطبيب  

خبجل و اضافت )مل اكن اعمل .....ابلطبع ......اان مل  



رحةل شهر    اكن اريد ازعاجكام .....و خاصة ىف 

 العسل( 

ظلت بيب تبتسم جبهد كبري و الحظت ترددها و  

ىه تلفظ اخر لكمة هل وعد هاالم عش يقته ان  

زواجه من بيب صورى فقط؟ و هل اكنت  

 فانيسا تنتظر ان تقىض الصباح بني ذراعيه؟ 

)ال حظ كل فانيسا ! ال اليوم و ال الغد طاملا انىن  

 اس تطيع منعك (قالت بيب ىف نفسها 

و اكن االثنانيكامتن غيظهام فوضعت بيب يدها  

عىل ذراع زوهجا بدالل و اكدت فانيسا توقع  

فنجاهنا من يدها و تناولت بيب فطورها بشهية و  

مل يصدق هاالم عينيه و فانيسا ىف اشد حاالت  



غضهبا و اكنت حتاول الابتسام جبهد كبري بيامن بيب  

اية  ختتلس الهيام النظر و اصبح اجلو مشحوان و  

مكة قادرة عىل عىل اشعال احلرب و بيب تشعر  

اهنا عىل مس توى املنافسة لقد كربت ىف هذة  

الليةل و هنضوا مجيعا و ارسعت بيب و اتبطت  

ذراع زوهجا و قررت ان ال تدع هذة املدعية  

تلمس زوهجا ىف حضورها مل يقل هاالم شيئا و  

عندما اصبحا ىف جناهحام امسك يدها بني يديه  

ب بيب يدق برسعة هل الحظ الفرق  فاخذ قل

 اخريا؟ 

 )اتعرفني مرض الرينود؟( سالها جفاة  

 )ماذا؟( 



)مرض الرينود فانت دليك لك اعراضه اليدين و  

الاصابع الباردة و الزرقاء متيل اىل اللون  

 البنفسجى( 

فسحبت بيب يدها من يديه و ىه تشعر ابخليبة  

 مىت ستتوقف عن الاعتقاد ابملس تحيل ؟ 

ريب ان تلتقى بفانيسا هنا ابلفعل العامل  )من الغ

 صغري جدا ( 

)اهنا تقىض لك الاجازات ىف لندن فه حتب  

 املرسح كثريا ( 

اختفت ابتسامة بيب و حشب وهجها فهىى تعمل  

جيدا من يكون رفيق فانيسا ىف لك مرة تذهب  

 فهيا اىل املرسح لكهنا متالكت نفسها و اضافت  



ماكننا حضور  )من املؤسف ان نعود برسعة اكن اب 

 مرسحية معها( 

) اهنا لن تبق ايضا و لقد عرضت علهيا ان ترافقنا  

 ابلعودة( 

 

)ماذا ؟( سالته غاضبة )ال هاالم ال ميكنك فعل  

 شيئا مماثال( 

)ليس دلهيا وس يةل اخرى للعودة( قال لها حبدة )  

لقد اصيبت س يارهتا بعطل , و اقل ما ميكننا ان  

 كذكل؟(   نعرض علهيا اجملىء معنا اليس 

)اي لها من رحةل شهر عسل , رحةل ثالثة  

 اشخاص !( قالت مبرارة  



) من اجل الس ناء بيب ! ترصىف و لو مرة واحدة  

بتعقل ! تبدين و اكنك تغارين من فانيسا  

 املسكينة( 

)فانيسا مسكينة ؟ ماذا تقول اذن عن بيب  

امسكينة الىت تشاركها ىف رحةل شهر العسل و مع  

( جتاهل هاالم هذة املالحظة و  زوهجا امراة اخرى 

 ادار وهجه لىك ال تالحظ غضبه  

)فانيسا املسكينة حمرجة جدا و رفضت ان تعود  

معنا مل تكن تريد ان تكون عبئا ثقيال و لكىن  

 اس تطعت اقناعها................( 

مث اتملها قليال و اضاف حبدة )اريدك ان تكوىن  

ن مدة  لطيفة معها بيب فاان و وادلها اصدقاء م 



طويةل و اان ال اريد ان هييهنا احد هل الكىم  

واحض ؟(و اكن صوته همددا فاشارت هل ابهنا  

فهمت فهىى ال ترغب ابلنقاش مث دخلت اىل امحلام  

 حبيث ميكهنا الباكء هبدوء  

 )يبدو ان هذة املريضة هتمك جدا بيب ( 

و التقت نظرات بيب احلزينة بنظرات زوهجا عن  

 ؟   ماذا يريد ان يلكمها 

 )اه نعم؟( اجابته بلطف 

 )تقريبا دلهيا نفس عوارض الرينود( 

و تذكرت بيب ذكل اليوم اذلى اخربها فيه اهنا  

دلهيا نفس العوارض و اكن قد مىض اس بوع و مل  

تنىس بيب الليةل الىت قضياها معا ىف لندن و  



الساعات الىت قضهتا بني ذراعيه و اكنت ليةل  

اد يوما بعد يوم لكنه  اكحلمل مك حتبه! و حهبا هل يزد 

 تقريبا ال يراها ! و ليس دليه سوى فانيسا لكيفتون  

 )عفوا كنت تلكمىن ؟( 

)سالتك ماذا تعرفني عن هذا املرض , اين اكن  

 عقكل؟( 

اكن عقلها ىف لندن لكهنا ال تس تطيع الاعرتاف هل  

بذكل و تتجنب النظر اليه و قد اصبحت ىف هذة  

 هجته يوميا  الفرتة عصبية مل تعد حتمتل موا 

)مرض الرينود.....( و حاولت ان تبحث ىف  

 ذاكرهتا لكنه مل يسمح لها بذكل  

 )حس نا اان انتظر( 



)الايدى الباردة .......طرف الاصابع امحر او  

 ازرق.......( 

 )و ما هو العالج؟( 

شعرت بيب ابخليبة انه ليس غاضبا ! و لكن  

 هدوء زوهجا خييفها  

) اان متاكدة انك ال جترؤ عىل معامةل فانيسا هبذة  

 الطريقة ( 

)ابية طريقة؟ فهىى ليست ممرضة حسب ما  

 اعرف اي ابنىت الصغرية اي كل من غبية!( 

و لشدة غضهبا تناولت اول ىشء وقع حتت يدها  

ا و رمته هبا عىل  ! و اكنت زهرية صينية رفعهت



راسه لكهنا اخطاته حلسن حظها لكن الوعاء حتطم  

 عىل احلائط و هاالم ابتسم  

 )الا حتبني هذا الوعاء بيب؟( 

فرمت نفسها عىل الكرىس كيف تترصف مع هذا  

 الرجل؟ 

العيادة و    )اريدك ان تعمىل يوما ىف الاس بوع ىف 

الان و بعد رحيل العمة نورا لن يكون دليك معل  

 كثري ( 

امل يسمع ابوقات الفراغ ؟ ارادت بيب ان تعرتض  

 لكنه مل يسمح لها  

) ال تقوىل ىل انك متعبة و ضعيفة فان الطريقة  

اذلى رميت هذا الوعاء تدل عىل العكس فاان اعمل  



ا  اهنا ثقيةل و انت ابلطبع بصحة جيدة لىك ترمهي

 هبذا الشلك( 

مث داعب شعرها و خرج هذة احلركة مكن يداعب  

قطة صغرية فش متته بصوت منخفض ملاذا؟ ملاذا  

تزوهجا ؟ اه ابلصبع بسبب حامية مسعته و لىك  

يكون دليه احد ىف البيت مس ئول ليال هنارا ال ال  

 هنارا فقط اما اللياىل فهىى من حق فانيسا فقط  

ىت يفتقدها؟ ال انه  اميكن لبيب ان تكون الابنة ال 

رجل متوحد و يعيش بعذاب و لكن بعد اذلى  

حصل بيهنام ال ميكنه ان يعترب نفسه اكلوادل لها و  

عادت تتبع معلها و تطبع هل املالحظات و لكن  

اين الطاقة الىت تدفعها للعمل ؟ ان تعهبا جسدى  



و نفىس ايضا فهىى غري قادرة عىل الرتكزي و عىل  

 عمل  ارضاء هذا املتعطش لل

و خطرت فكرة جفاة ىف راسها لقد جنحت مرة  

ثنية ىف اغرائه ملاذا ال حتاول من جديد ؟ و هل  

س تجرؤ ؟ نعم ملا ال ؟ س تجرب هذة اللبةل قبل  

ان ختوهنا جشاعهتا فابتسمت و عادت اىل معلها  

بنشاط و حاولت ان ال يالحظ هاالم ما تفكر به  

باح انه  قبل املساء و لكنه اكن قد اخربها ىف الص 

سيتاخر ىف العودة مساءا و هكذا س يكون دلهيا  

املزيد من الوقت لتحرض هذا الفخ هل و اكنت  

اخلادمة قد اعدت العشاء قبل ذهاهبا فليس اما  

بيب الا ان تسخنه ليكون جاهزا عند عودة  



هاالم و قضت ساعة ىف الاس تحامم ووضعت  

العطر اكهنا تس تعد الول موعد غراىم لها ولىك  

زوهجا ارتدت ثواب مل يراه هاالم علهيا حىت  تغرى  

الان و اكن كرميا معها هذا الشهر فاس تطعت ان  

توفر مثن هذا الثوب و اكن شفافا يظهر مجل  

عنقها و صدرها وكتفهيا فاذا مل يكن هذا الثوب  

قادرا عىل اثرة رغبته هبا فلن ينجح اى شيئا اخر  

مث رسحت شعرها وو قفت امام املراة و اجعبت  

كثريا بنتيجة هجودها مث وضعت الاقراط الىت  

حصلت علهيام كهدية من هاالم مبناس بة الزواج و  

اكنت ترغب برشاء خامت جديد لكهنا فضلت ان  

توفر املال اذلى س تحتاجه المتام دراس هتا و مل يكن  



هاالم قدم الهيا خامت الزواج و اكتفى خبامت اخلطوبة  

ظة عن ابل  و ابهامتم هاالم مل تغب هذة املالح

فانيسا الىت حتظى حبب و ابهامتم هاالم و اكنت  

امامه تظهر لك لطف و حمبة لبيب و لكن ما ان  

يدير ظهره حىت تظهر غريهتا و ليست غرية من  

ثروة هاالم الن عاءلهتا ثرية ايضا و لكهنا غرية  

لزواجه من بيب فهاالم طبيب مشهور و يدرس  

دة لغات و  ايضا ىف اجلامعة و كتبه ترمجت اىل ع

ابالضافة اىل معل العيادة و املستشفى كام ان  

ادلكتور يرشف عىل مجموعة من الباحثني و حيرض  

كتااب جديدا عن اجلراحة و فانيسا لن تغفر لبيب  

 زواهجا هذا 



بدات بيب تقلق لقد اصبحت الساعة الثامنة و  

هاالم مل يعد بعد ماذا تفعل ؟ اترشب اكسا هيدا  

فعلته فارسعت اىل البوفية    اعصاهبا ؟ و هذا ما 

ىف غرفة الطعام و سكبت لنفسها اكسا من  

الكونياك انه حقا ما حتتاج اليه و رشبته برسعة  

دفعة واحدة و ما الا حلظات حىت ندمت فهىى  

ليست معتادة عىل الكحول و اخذت تسعل  

بشدة انه رشاب حاد ووقعت عىل الارض و  

  شعرت ابلنار تش تعل ىف معدهتا و بعد قليل 

هنضت و ىه ترتحن و راسها يدور و يدور اي لها  

من محقاء لقد رشبت و معدهتا خاوية فارسعت  

اىل الطاوةل و تناولت قطعة خزب و ألكهتا و  



شعرت ابحلرارة ىف لك جسمها فعادت و سكبت  

اكسا اخر رشبته هذة املرة عىل دفعات و مر  

الوقت و تساءلت ماذا س يكون ردة فعل هاالم  

مجيةل ؟ و جفاة عاد الهيا القلق و  عندما يراها  

جلست عىل املوكيت هل تعرض هاالم اىل حادث  

؟ هل س تصبح ارمةل ىف هذة السن املبكر ؟ اكن  

جيب عليه ان يتصل هبا اين ميكن ان يكون ؟  

ابلطبع مع فانيسا ! و شعرت ابلغرية متزق قلهبا و  

ارسعت حنو الهاتف و قضت ربع ساعة و ىه  

طلوب و عادت اىل غرفة  تبحث عن الرمق امل

الطعام و اكنت دافئة جفلست عىل الارض قرب  

 النار و انمت و راسها بني يدهيا 



و عىل هذة احلاةل ودها هاالم عند عودته و اكنت  

تنام و الابتسامة عىل وهجها و مسعت اصواات و  

ىه انمئة و اكن احدها صوات تعرفه انه صوت  

حست انه  هاالم و اخريا عاد و سرياها مجيةل و ا 

يرفعها عن الارض ففتحت عينهيا و جفاة مسعت  

 صوات فوق راسها 

 )اهنا مثةل هاالم اهنا مثةل ! اي صديقى املسكني( 

اهنا فانيسا اي للفظاعة! لقد دعها هاالم لتناول  

 العشاء فرمت بيب نفسها عىل صدر زوهجا  

 )بيبلكميىن (توسل الهيا  

)اان متعبة (و عادت ووقعي عىل الارض من  

 جديد  



)دعىن اساعدك هاالم ( قالت هل فانيسا و الفرح  

 يظهر ىف صوهتا لرؤية بيب عىل هذة احلاةل  

ارادت بيب الاعرتاض لكن صوهتا مل خيرج من  

حنجرهتا فهزت راسها بعنف و ندمت برسعة لقد  

بدا راسها يؤملها بشدة و احست انه يرفعها من  

جديد و جيربها عىل السري و مل جترؤ عىل فتح  

عينهيا خوفا من رؤية الغضب ىف عيونه و بعد  

قليل وجدت نفسها ىف الرسير و اخريا ميكهنا النوم  

لقد اغلق الباب و ىه الان وحيدة و بعيدة عن  

زوهجا اذلى مل يرتدد ىف دعوة عش يقته اىل املزنل  

و بعيدة عن تكل الفاسقة الىت قبلت دعوته ال  

عها  بيب مل تكن لوحدها هناك من حياول ان خيل 



عرفت من صوهتا الىت يش متها    1مالبسها اهنا امراة  

فانيسا اي الهىى لقد تركها اجلبان بني يدى عدوهتا و  

 اكنت فانيسا متوترة مفزقت لها الثوب  

)اللعنة لقد كرسىت احدى اظافرى( قالت لها  

فانيسا حبدة و ىه تدير ظهر بيب )ايهتا الغبية لقد  

 سلبتهياالم( 

صوت بيب ترجتف    اعتقدت بيب اهنا مسعت 

ففتحت عينهيا ببطء ووجدت ان فانيسا تبىك و  

قد سال املاكج عىل وهجها و هذا املنظر مل يسىل  

بيب الهنا اكنت ترغب ىف النوم لكن فانيسا  

 احننت فوقها من جديد و عيوهنا تشع من الغضب 



)لقد تزوجك انت لكنه حيبىن اان لقد اكنت السهرة  

رك انت و اكن جيب  رائعة اتسمعيىن؟رائعة مث تذك 

عليه ان يعود ان يعود ليكون جبانبك (احست  

 بيب اهنا تعيش ىف دوامة  

 )نعم انه يعود دامئا ( 

)اان اكرهك اكن جيب ان يزتوجىن اان كنت  

عش يقته منذ مدة طويةل و اكن حينب و مازال  

حيبىن لقد قال ىل ذكل و لكنك انت زوجته  

 الان( 

يب بعنف  مث حسبت الرششف الىت تنام عليه ب 

ووقعت بيب عىل لالرض و مسعت الباب يغلق  

وراء فانيسا و اخريا اصبحت وحدها لكهنا مل  



تس تطع الهنوض فغت و ىه ممددة عىل الارض و  

الابتسامة تعلو شفهتا الاخرى ىه ايضا تتعذب و  

اخريا انتقمت مهنا و لكهنا استيقظت عىل يد هتزها  

 ام؟ بعنف اي الهىى الا يريد احد ان يرتكها تن 

)بيب اهنىض اتسمعيىن؟ ال ميكنك البقاء هكذا  

 جيب ان تهنىض ( 

انه زوهجا املتعجرف اذلى هيوى الشقراوات  

اللواىت يكرثن من وضع املكياج هل جاء احد  

ليش تىك الهنا اساءت اىل فانيسا ؟ حاولت بيب  

الهنوض و لكهنا مل تس تطع لكن هاالم ساعدها و  

الفس تان اجلديد  استندت اىل احلائط لقد متزق  

 امجليل اهنا منافس هتا اللعينة ..... 



و راسها يؤملها كثريا البد ان هاالم اقتنع انه اخطاء  

بزواجه من مدمنة كحول و سالت دمعة من  

 عينهيا فارسع هاالم و مسحها بيده 

)اوه هاالم اان اسفة كنت اريدك ان ترى فس تاىن  

 اجلديد (  

 ثوب الانيق  فابتسم هاالم و تناول ما بقى من ال 

 )هذا ؟ انه مجيل جدا بيب و لونه يناس بك جدا( 

 )اان مرسورة النه اجعبك هل الوقت متاخر؟( 

)نعم لقد انتصف الليل جيب ان تناىم اعتقدت ان  

 فانيسا وضعتك ىف الرسير( 



)هذة املراة تكرهىن لقد مزقت توىب ( و لكن ماذا  

تنتظر منه ؟ اليست هذة املراة عش يقته الىت  

 حيهبا؟ 

 )نعم حىت اهنا نزعت السحاب( 

 )من نزعه؟( سالها هاالم بدهشة  

)فانيسا اهنا نكرهىن اان متاكدة اهنا حتبك و تغار  

 مىن ( 

 )اذن فانيسا الىت مزقت ثوبك؟( 

)نعم اهنا حتقد عىل ( و ما ان امتت الكهما حىت  

رصخت من الامل لقد امسكها هاالم من شعرها و  

 نظر الهيا بغضب شديد  



رف انك تزنجعني من رؤيهتا و لكن ال  )اان اع 

رضورة اىل هذا الكذب السخيف اهنا قتاة جيدة  

و ىه افضل صديقة ىل منذ عدة س نوات و ىه  

ال تسعى الا لصداقتك و حتاول التقرب منك  

اهكذ تعاملهيا ؟ ابخرتاع أاكذيب عهنا ؟ الست  

 جخةل؟ كيف جترؤين؟( 

جتن  مث تركها و دفعها عنه فاصطدمت ابحلائط و ار 

اذانها و اتاكت عىل حافة الرسير و خبات راسها  

بني يدهيا لىك ال تسمع املزيد عن افضل صديقة هل  

كيف ميكنلرجل ذىك مثل هاالم ان يكون امعى اىل  

هذة ادلرجة ؟ مث مسعته يغلق الباب وراءه بعنف  

فمتددت عاللرسير و ىه تشعر ابلياس نعم هاالم  



راة الىت تسخر  امعى لقد اعامه احلب حبه لهذة امل 

مهنا فهو حيب فانيسا و فانيسا حتبه و ال ماكن هنا  

 لبيب ويس تون. 

رافقت رئيسة املمرضات بيب ىف جوةل عىل املاكن  

لقد وىف هاالم بوعده و اخذت بيب تذهب يوما  

واحد ىف الاس بوع اىل العيادة حيث متىض اثىن  

عرشة ساعة ىف الهدوء بعيدة عن هذين اخملادعني  

انيسا و يوم واحد ىف الاس بوع تشعر  هاالم و ف 

بيب ابمهيهنا و هذا هو املهم و مل يكن هاالم حباجة  

الهيا و هذا ما يوحضه دفاعه القوى عن رشف  

 عش بقته  



رمغ مهها حاولت بيب ان تتقبل روتني معلها  

اليوىم و تعمل يوما واحد ىف الاس بوع ىف العيادة  

ثالثة    وابىق الوقت تقسمه بني عيادة هاالم اخلاصة 

اايم بعد الظهر و بني اعامل السكراترية اربعة اايم  

قبل الظهر و يبقى دلهيا عطةل هناية الاس بوع و  

 يوم الاربعاء بعد الظهر  

و اقامت الزيون ابنة اخت هاالم ىف شقة بيب  

القدمية و اكنت عىل وشك الزواج و تريد تغري  

ديكور الشقة و اكنت مجيةل و لطيفة و اصبحت  

صديقتني برسعة و اكنت هناية    ىه و بيب 

الاس بوع وسواسا خييف بيب فالزيون خترج مع  

خطيهبا بيامن تبقى بيب وحدها تتساءل اين زوهجا  



و ماذا يفعل و اكن هاالم اذا بقى ىف املزنل يقىض  

معظم وقته فىمكتبه و ال جترؤ بيب عىل ادلخول  

اليه الهنا اكنت تشعر لك مرة انه يزنجع من  

ها يوما الانسة ويس تون و اكنه  وجودها و اند 

نىس اهنا زوجته و اكن همذاب معها كام يكون همذاب  

 مع اى سكرترية اخرى  

و ىف اايم االثنني اكن يوصلها اىل العيادة ! و تعود  

ىه لوحدها ىف الباص و اكن املزنل كبريا جدا و مع  

ذكل تشعر ابهنا س تختنق وحدها ىف الامس يات  

 الطويةل  

ني هذا اكن الطقس ابردا لكنه  و ىف يوم االثن 

 افضل من بقية اايم ترشين الاول 



)س تجدين اليوم ىف القسم اثنني من مرضاى( قال  

 لها مبتسام  

 )هل اعرفهم؟( 

)نعم اهنا الس يدة واتز اللطيفة و ىه تعاىن من  

 مشألك ىف املثانة و سيمت حتديدها بعد التحاليل( 

و اكنت بيب حتب الس يدة واتز و حترتهما كثريا  

 فقررت ان تزوها  

و لك يوم اثنني اكن يتكرر نفس الىشء و ما ان  

تعرب بيب ابب العيادة حىت يتجاهل هاالم  

وجودها اكلعادة فهنا ليست سوى ممرضة متدربة و  

فقط رئيسة املمرضات ىه الىت تعمل ابلصةل بني  



غرفة الس يدة    اجلراح و بيب و عندما دخلت اىل 

 واتز وجدهتا تبىك و يبدو علهيا القلق  

)اان سعيدة برؤيتك( فضمهتا بيب اىل صدرها  

 حبنان و عطف  

)ال داعى للباكء و القلق فانت تتحس نني هنا و  

حنن س هنمت بك جيدا الا تعجبك غرفتك ؟  

فباماكننا احضار تليفزيون اىل الغرفة اذا كنت  

 ترغبني( 

 اكن اجرؤ عىل طلب ذكل (   )مل 

 )اكن يكفى ان تطلىب فقط ساهمت اان بك( 



)قد يبدو كل اىن خسيفة و لكىن لست معتادة  

عىل لك هذة الفخامة انظرى اىل مقيص نوىم اان  

 اجخل ان ارتديه هنا( 

) ملاذا ال تطلىب من ابنتك ان تشرتى كل واحدا  

 جديدا غريه ؟( 

هبا ال يكفهيا  )مس تحيل اهنا ام لثالثة اطفال و رات 

و حلسن احلظ دلى اتمني الا ملا كنت اس تطيع  

 ان ادفع نفقات عالىج ( 

ابتسمت بيب اهنا مثل هذة الس يدة ال متتكل املال  

الكثري و تزجعها هذة الفخامة لكها و لكهنا س تعتاد  

برسعة مفن السهل الاعتياد عىل الرثاء و كثريا ما  

و  تساءلت بيب كيف اكنت تعيش براتب متواضع  



ىه الان تساعد اخهتا ميالىن و تشرتى لك ما  

 حتتاج اليه و توفر ايضا 

خرجت بيب من غرفة الس يدة واتز و اتبعت  

معلها اذلى حتبه و ىه تشعر هبذة العيادة اهنا  

 حتقق شيئا همام  

و مل يعد ابماكهنا انتظار س نة لىك تعود ملتابعة  

دراس هتا و لكن الس يدة فاريل اخذت تقاعدها و  

الان ابشد احلاجة الهيا و هبذة الفرتة هاالم    هاالم 

مشغول جدا و ياكد ان يقتل نفسه من شدة  

التعب و املسكينة بيب منذ تكل السهرة الىت  

حاولت فهيا اغرائه و هام متباعدان اكرث و اكرث مل  

يكن يلكمها الا اذا اقتىض العمل ذكل و احست  



  الفتاة ابلوحدة القاتةل و قررت اخريا ان تس تعمل 

عن مدارس المتريض ىف املنطقة و تلقت ردين  

عىل رسائلها لكهنا مل جترؤ عىل الالكم هبذا  

املوضوع مع هاالم خاصة و ان مدرس ىت المتريض  

بعيداتن عن املزنل و ىه حباجة اىل س يارة و  

انتظرت اىل ان جتده مبزاج جيد لىك تلكمه عن  

 دروس تعلمي القيادة و عندما لكمته رفض بشدة  

كن هذا لن يلكفك شيئا سادفع من ماىل  )و ل

 اخلاص( 

)ال هذا خطري جدا فانت غري قادرة عىل قيادة  

 س يارة ( 

 اي الهىى ! مىت س يعتربها امراة ؟ امراته؟ 



و مر الوقت و اتبعت بيب زايرهتا الاس بوعية  

للعيادة و اهمتت ابلس يدة واتز كثريا و عندما  

  غادرت الس يدة واتز املستشفى وعدهتا بيب ابن 

تزوها ذات يوم و اكنت قد اصبحت تعتربها  

اكلوادلة لها و دخلت س يدة اخرى اىل العيادة و  

اكنت عىل عكس الس يدة واتز اكنت تش تىك و  

اكنت ايضا تعاىن من الهتاب ىف املثانة و س يجرى  

لها هاالم العملية بنفسه و مع اقرتاب موعد العملية  

  بدات الس يدة فانيل تفقد جشاعهتا و اكنت بيب 

ترغب ىف رؤية زوهجا و هو جيرى احدى  

العمليات فوجودها مع الس يدة فانيل يشجعها كثريا  



فطلبت بيب من رئيسة املمرضات ان تسمح لها  

 بدخول غرفة العمليات  

)لكن ادلكتور فيدلينغ ال حيب ان يراقبه احد ىف  

غرفة العمليات و هو يقول دامئا ان هذا ليس  

خيلقون املشألك (    مشهد للتسلية و ان الغرابء قد 

اجابهتا رئيسة املمرضاتو لكهنا عندما الحظت  

 حشوب وجه بيب اضافت مبتسمة  

)و لكنىن متاكدة ان الامر معك س يكون  

 اس تثنائيا ساساهل( 

و لكن بيب اكنت تفضل ان ال يعمل هاالم فهىى  

واثقة من انه سريفض و ىف يوم االثنني جاءها الرد  

 و فرحت كثريا  



 ( )امل يقل شيئا؟ 

)صه! انه ال يعمل شيئا فاان مل اساهل و فكرت ابن  

اضعك فوق غرفة العمليات حيث جيلس هناك  

بعض طالب لكية الطب و بعض الزائرين املهمني  

و من هناك ميكنك ان ترى لك ىشء جيرى ىف  

 الاسفل و دون ان تزجعى احد( 

)هذا لطيف جدا و لكن الا ميكنه ان  

 يالحظىن؟( 

 يوم العملية سوف  )لقد دبرت لك ىشء و ىف 

يكون هناك مجموعة من اجلراحني الامريكني ىف  

نفس املاكن معك و ال يعرفك احد و ادلكتور  

هاالم لن يعرف شيئا و لن يالحظ شيئا خاصة و  



ان مزاجه متعكر جدا ىف هذة الاايم و ال رضورة  

 اىل زايدة توتره( 

شكرت بيب زميلهتا و ارسعت اىل الس يدة فانيل  

هنا س تكون موجودة معها اثناء العملية  و طامنهتا اب 

 و جعلهتا ابن تقسم عىل هذا الرس 

و ىف صباح الثالثء صعدت بيب اىل املاكن  

احملدد و قلهبا يدق برسعة و اخريا سرتى زوهجا و  

هو جيرى احدى العمليات ! و اكنت قد خرجت  

من المزنل بشلك رسى و عندما وصلت اكن  

امجليع عندما    الامريكيون قد س بقوها و التفت 

راوها تدخل و تزامح امجليع عىل تقدمي مقاعدمه لها  

 و لك واحد مهنم يريدها ان جتلس بقربه 



و تفاجات بيب بلك هذا الاجعاب فابتسمت  

بهتذيب و جلست بيهنم مث التقت نظرة اىل اسفل  

و من خالل الزجاج احست ابهنا قريبة جدا من  

ت و  الفريق الطىب فرتاجعت خبوف و لكهنا عاد 

اطامنت عندما تذكرت ان رئيسة املمرضات اخربهتا  

ابن هاالم لن يمتكن من رؤيهتا الن قوة نور  

املصابيح العليا متنعه من تركزي نظره اىل فوق كام و  

ان هاالم يركز جيدا عىل معهل و ال هيمت ابى ىشء  

 اخر 

 انهتىى الفصل الثاىن عرش  
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  و تعرفت عىل زوهجا برسعة و هذا سهل النه 

اطول من امجليع و اكن جبانبه طبيب البنج و  

الطبيب املساعد و ممرضة كبرية و اكن ابلنس بة لها  

هاالم هو جنم هذة العملية دلرجة اهنا نسيت  

مريضهتا الس يدة فانيل و الىت مل يمك شيئا يظهر  

مهنا اهنا عبارة عن ش بح مغطى ابلبياض اهنا  

س يدة مريضة و زوهجا هاالم هو اذلى سينقذ  

ياهتا و اخذ قلهبا يدق بفخر و حمبة و بدا هاالم  ح 

http://www.riwaya.ga/


يرشح حاةل املريضة و ماذا س يفعهل و بعد قليل  

 ساد الصمت و بدا هاالم بعمهل  

فامغضت بيب عينهيا للحظة و ىه تفكر ابن  

هاالم هنا حتهتا مبارشة مث فتحت عينهيا و اخذت  

تراقب حراكت يدهيه و نسيت مرور الوقت و  

ال جترؤ عىل التنفس و اكنوا  ىه متجمدة ماكهنا  

الاخرون يتاملون هاالم و يسجلون مالحظاهتم و  

اخريا تهند هاالم و تناول الابرة و اخليط ليخيط  

اجلرح و ىف الاعىل اسرتحي امجليع و متددوا اىل  

اخللف و اكدت بيب تصفق انه هاالم زوهجا اذلى  

ينجح ! و جفاة جحظت عيوهنا فطبيب البنج يقوم  

ديه و يشري اىل املمرضة فعاد امجليع اىل  حبراكت بي



اماكهنم و امغضت بيب عينهيا و مل تعد جترؤ عىل  

النظر و اخريا فتحت عينهيا و التفتت حنو  

الاطباء الامريكني اذلين يراقبون ما جيرى ىف  

الاسفل بلك انتباه و دون اى حركة و خطرت  

ببالها فكرة جفاة اذا ماتت املريضة سوف يتحمل  

 املس ئولية و هذة الفكرة جعلهتا تشهد  هاالم لك 

نشاطا كبريا و مل يعد ابماكهنا الانتظار اكرث و بدا  

علهيا القلق و اخلوف و نظرت ابس تفهام اىل  

الشاب اذلى جيلس بقرهبا فرفع اصبعه مشريا  

ابلنرص اذن لقد انقذت الس يدة فانيل و مر لك  

ىشء برسعة و نقلت الس يدة فانيل اىل غرفة  

و من خالل الزجاج الحظت بيب  الانعاش  



انبساط وجوه امجليع و اكن لك ما هيمها هو اهنا  

عرفت هاالم حبيهبا انقذ حياة املريضة و عندما  

اطفات املصابيح رفع هاالم راسه اىل اعىل و  

ارتعشت بيب من اخلوف هل عرفها؟ و هبذا  

الوقت اقرتب مهنا الشاب الامريىك ووضع يده  

 خلف كتفهيا 

 ريضة ىه قريبتك؟ انك شاحبة جدا( )هل هذة امل 

فنظرت بيب اىل اسفل برسعة و اتكدت ان هاالم  

مل يراها مث ختلصت من يد الشاب و هنضت و  

غادرت املاكن و الشاب يتبعها اي الهىى ! كيف  

ستتخلص منه ؟ يبدو انه ال يريد الابتعاد عهنا و  

اكن قد بدا يروى لها قصة حياته ان حياته ال هتمها  



مها ان تتخلص منه قبل ان يفاجاها  لك ما هي 

زوهجا و جفاة اجتاحهتا موجة من الباكء و اخذ  

امجليع يراقبوهنا و مل تامتكل دموعها فناولها بيل  

منديل و اكنت هذة احلركة البس يطة ابلغ من اى  

 الكم  

 )اان اسفة مل اس تطع لن امتاكل نفىس( 

 )هذا امر عادى و مفيد احياان العصاب ( 

 معىل شكرا كل( )ساعود اىل  

فرتكها الشاب و انضم اىل رفاقه ووقفت بيب  

ماكهنا ال تدرى اتعود اىل معلها ام تعود اىل املزنل  

 و لكن بيل عاد و هو يلهث  



)لقد اس تاذنت من رفاىق و ساعود الهيم بعد  

عرشة دقائق و الان سارفقك ال اعتقد ابنك حباةل  

 جيدة ( 

ا و  حاولت بيب الاعرتاض لكن الشاب اكن مرص 

 امسك يدها  

 )حس نا ارشدىن اىل الطريق( 

فاشارت هل حنو املصاعد و بعد حلظات اكنت  

تدخل اىل مكتب رئيسة املمرضات و اكنت  

دهشة هذة الاخرية كبرية الن بيل اكن يلعب  

دوره جداي و ميسك بيب بني يديه و مل يرتكها الا  

عندما اطامن علهيا مع رئيسة املمرضات و بعد  



فة تركت نفسها عىل الكنبة و ىه  مغادرته للغر 

 تشعر ابالهناك  

)اوه مل اس تطع التخلص منه شعرت بتوعك بس يط  

 ) 

فطامنهتا املمرضة عندئذ توقفت بيب عن الباكء  

 ماذا س يقول هاالم ؟ 

)مباذا احسست ؟( سالهتا املمرضة و ىه حتس  

 نبضها  

)احسست بش به اغامء و خفت كثريا عىل  

ن ؟ و املسكني  الس يدة فانيل كيف حالها الا 

هاالم ؟ عندما رحلت اكن جالسا عىل زواية  

 الطاوةل و يبدو عليه التعب الشديد ( 



 وعادت اىل الباكء فضمهتا املمرضة اىل صدرها  

)ال جيب ان تتورى هكذا س يدة فيدلينغ فاملريضة  

حباةل جيدة و ستشفى متاما اما ادلكتور الا  

هذة  تالحظني انه من الطبيعى ان يكون متعبا ؟  

املهنة صعبة و متعبة حىت الرجال الاشداء حباجة  

 ايضا اىل الراحة ( 

متنت بيب ان تصدق ذلكو لكهنا فضلت رؤية  

هاالم و ان تسمع هذا الالكم منه خشصيا و  

اس تغلت غياب املمرضة قليال و هربت جيب ان  

تعود اىل املزنل قبل هاالم و عندما نزلت من  

اكن املزنل    س يارة التاكىس احست بصداع حاد و 

 فارغا فقررت ان تنام قليال  



و مع حلول الظالم استيقظت و تفاجات بزوهجا  

جيلس ابلقرب من رسيرها ماذا يفعل هنا؟  

 جفلست عىل الرسير  

 )هل انت مريض ؟( سالته بقلق 

)ال ( اجاهبا مبتسام )اان متعب فقط لقد اكن يوما  

شاقا و انت ؟ لقد اخربتىن املمرضة انىك مل تكوىن  

 عىل ما يرام ( 

)و لكن ال ! اان خبري حقا انه انفعال فقط كدت  

 افقد وعى و لكىن الان ابلف خري( 

 )لقد اخربتىن ايضا انك تقيات كثريا ( 



صوته هذا    فتعجبت بيب من احلنان اذلى ىف 

غريب حقا و لك يوم يصبح من الصعب علهيا  

 اكرث معرفة ما يدور ىف راسه  

)ذكل النىن كنت خائفة و اعتقدت انك قتلت  

 الس يدة فانيل ( 

فهنض هاالم جفاة خفافت ان يرضهبا و تراجعت  

 قليال و رفعت يدهيا لتحمى وهجها  

 )ماذا اعتقدت؟( 

)اقصد...... اعتقدت ......الس يدة فانيل  

 ماتت.....و .....( 

و بدا هاالم يروح و جيىء ىف الغرفة اي الهىى !  

 ماذا س تقول ؟ ملاذا مل تسكت ؟ 



)اذن انت اعتقدت ان املريضة ماتت و انىن  

ساحتمل اكمل املس ئولية اليس كذكل؟ اهذا ما  

 حياول عقكل الصغري ان يفهمىن اايه؟( 

مل جترؤ بيب عىل الاجابة و اكنت تفكر مبصلحته  

 عندما حاولت الالكم قاطعها حبزم فقط و  

)لقد متت العملية ابيدى طبيب جدير و للحقيقة  

حصل معنا حادث بس يط لكن الامور عادت  

 برسعة اىل طبيعهتا( 

)خفت كثريا خفت ان يهتموك بىشء لست  

 مس ئوال عنه ( 

مث ادارت راسها و مل تعد تس تطيع رؤية نظرة  

 احلنان ىف عينيه فاحنىن و فرك انفها بلطف 



)اذن انت مل تكوىن تريدين ان يلومىن احد هذا  

 لطيف جدا( 

فرست بيب كثريا و اخريا ادرك هاالم بعضا من  

 احاسيسها  

)لقد ارصت املمرضة كثريا عىل سوء حالتك و  

بيب انه حياول    عىل التقيوء ىف الصباح( و ادركت 

 ان يقول لها شيئا و لكهنا مل تفهم ما يعىن 

 ) و ما دخل التقيوء ىف الصباح ؟) 

 فابتسم هاالم و اكنه ال يصدق براءهتا و سذاجهتا 

)التقيوء ىف الصباح بيب لقد سالتىن املمرضة اذا  

اكن هناك خرب سعيد ازفه لها ( و مل يبعد نظراته  

يعتقد اهنا    عن وجه بيب فادركت بيب فورا انه 



حامل و هل ىه غبية لتعتقد ابن حصهتا هتمه ؟ ال  

انه فقط مزنجع فقط من فكرة امحلل اذلى اكن  

نتيجة لغلطته و ىه ال ترغب ابجناب طفل من  

 هذا الرجل الغريب  

)قل لالنسة اكرتز انه ال يوجد طفل و انه لن  

 يكون هناك طفل ىف املس تقبل ( 

زوهجا و    قالت هل جبفاف و الحظت حشوب وجه 

ندمت برسعة فهىى ال حتب اغضاهبلكهنا ظلت  

عىل موقفها فباى حق يس تجوهبا ؟ لقد مارس  

احلب معها و جعل مهنا امراته و لكنه منذ ذكل  

 اليوم و هو ال يفوت فرصة يلقى اللوم علهيا  

 لكن هاالم متاكل نفسه و اس تخف ابملوضوع 



)ال اعتقد انىن قادر عىل قول ذكل لها( مث حضك  

 ضاف  و ا 

)ضعى نفسك ماكىن الوضع حمرج فرجل ىف مثل  

س ىن ينجب طفال من فتاة صغرية مثكل ساكون  

 ابلطبع احضوكة للجميع ( 

 )ملاذا الس نا مزتوجني؟( 

)نعم و لكن لك ىشء س ينهتىى ال تنتظريىن عىل  

 العشاء دلى موعد هذا املساء ( 

مث خرج و تركها فريسة للغضب البد انه ذاهب  

و خيربها ان ال وجود الى محل    لىك يطمنئ فانيسا 

 هذة الفاسقة الىت تعرف كيف تواس يه. 



فتهندت و قالت لنفسها و اذا اكنت حقا تنتظر  

طفال من هاالم اذلى حتبه كثريا و لكن زوهجا  

ليس حباجة حلهبا و لكنه يرغب ابلتاكيد بطفل  

يكون ابنه فوضعت يدهيا عىل بطهنا و بكت حبرقة  

اصبحت فهيا امراة و    و تذكرت تكل الليةل الىت 

تذكرت صباح اليوم التاىل و الفطور اذلى شاركهتام  

به عش يقة زوهجا و عودهتا معهام ىف نفس الس يارة  

و ادركت اهنا اذا اجنبت طفل هاالم فلن تكون  

ىه وادلته بل فانيسا ىه الىت س تكون وادلته فهو  

 حيهبا كثريا و سيتخىل عن بيب . 

خطط و    و خالل هذا الاس بوع وضعت عدة 

مشاريع جيب ان تكسب زوهجا و ان تكون  



زوجته فعال و مع مرور الوقت استسلمت فهىى  

ليست مبس توى هذا الرجل انه ال يريدها و لن  

 تنجح اى خطة معه  

و بيامن اكنت ترتيب الزهور ىف الصالون رن جرس  

الباب انه جيف حيمل حقيبته و الابتسامة تعلو  

 وهجه  

الصغرية بيب الصغرية !( قال لها    ) و لكن هذة 

 بدهشة و قبل ان جتبه قبلها قبةل حمبة اخوية  

)اوه جيف اان سعيدة برؤيتك( و رغبت ابلباكء و  

ابلضحك ىف نفس الوقت و اخريا وجدت لها  

 حليفا  

 )مل اكن اعمل ابنك س تاىت هاالم مل خيربىن ( 



مث دخال الصالون و هام يرثثران و اكن هاالم ىف  

فدقت بيب عىل ابب مكتبه مث فتحت قبل  مكتبه  

 ان تسمع اجلواب  

 )انظر من هنا ( 

مث اتبعها جيف اىل الغرفة و ابسام معا فتفاجا هاالم  

 و هنض برسعة و قلب مجموعة الكتب اىل امامه 

فتبادل جيف و بيب نظرة ضاحكة و اكن هاالم  

هتيا لالبتسام لكنه جفاة عاد اىل جديته و قسوته  

شاب يبدوان متفقني و هذا بسببه    فامامه شابة و 

 هو  

تركهتام بيب و ذهبت العداد القهوة و احست  

ببعض الشجاعة و جيف يفهمها و س يالحظ  



مشألكها و يساعدها عىل حلها هو وحده يفهم اخاه  

جيدا و عادت بيب و ىه حتمل صنية القهوة و  

حصنا من اجلاتوه و قبل ان تطرق عىل ابب  

جلاف )لقد ارتكبت  املكتب مسعت صوت هاالم ا 

غلطة كبرية جيف انه اكبوس اان ال اس تطيع رؤية  

 طرف النفق( 

فوقفت بيب مذهوةل و حاولت اسرتاق السمع  

اكرث فهذا ىشء خيص سعادهتا انه يتلكم عهنا ىه  

متاكدة من ذكل و تريد معرفة املزيد و اذا عرفت  

 حقيقة مشاعره فقد تمتكن من مساعدته و اقناعه  



ا العجوز هذة ليست حامقة بل عىل  )و لكن ال اهي 

العكس ( قال هل جيف حبنان لكن هاالم اجابه  

 بنفس احلدة و الانزعاج  

 )ليتىن مل اتعرف علهيا ( 

فارسعت بيب و عادت اىل املطبخ و ىه تشعر  

ابهنا س تختنق و بعد حلظات عادت اىل املكتب و  

ىه حتدث جضة ابلفناجني و ما ان دخلت حىت  

الصنية من يدها و اكن هاالم  هنض جيف و تناول  

 يقف امام املدفئة و اكنه مل يالحظ وجودها  

) اه ما هذة الراحئة الطيبة بيب ! انك تشعريىن  

 ابنىن ىف مزنىل ( فهدات قليال امام مرح جيف  



)اان مل احرض شيئا الس تقباكل الن هاالم مل خيربىن  

 ابنك س تاىت ( 

لكنه    و التفتت حنو زوهجا عىل امل ان يقول شيئا 

 ظل حيدق ابلنار و مل يفتح مفه 

فسكبت بيب القهوة بيدا مرجتفة مث خرجت و ىه  

حتاول ان ال تظهر انفاعلهتا و مل يكن جيف قد  

اخربها اذا اكن سيبقى هنا طويال و لكهنا متنت ان  

تطول اقامته ىف هذا املزنل فصعدت اىل الطابق  

  لالعىل لتعد هل غرفته فهذا سيساعدها ابن ال تفكر 

كثريا و لكهنا مل تتوقف عن التساؤل ماذا ميكهنا ان  

تفعل لىك حتظى ابجعاب زوهجا لو اهنا حقا تنتظر  

 طفال ! 



و جفاة ملعت الفكرة ىف راسها ملاذا ال تدعى املرض  

فهكذا يقلق هاالم علهيا و ال يعود يغادر املزنل و  

ال يعود خيرج مع فانيسا و لكن ال هذا لن ينجح  

ام انه طبيب و س يكتشف برسعة  فهو ليس غبيا ك

هذة اخلدعة ماذا س تفعل اذن ؟ و تذكرت ما  

مسعته منذ قليل ) غلطة كبرية ليتىن مل اتعرف علهيا  

( ووقفت قليال عىل الرشفة و مل تنتبه دلخول  

 جيف اذلى وضع يده عىل كتفهيا و ابتسم  

)كنت اعمل ابىن ساجدك هنا بيب (و اكن يتلكم  

 يه نظرة لوم  حبامس و فرح فنظرت ال 

)اان اسف و لكنىن احب ان العب دور اباب نويل  

  ) 



)انك تش هبه حقا ( و مل يعد ابماكهنا حبس دموعها  

فانتبه جيف و مسح دموعها و اخذ يداعب  

 شعرها و مل تكن بيب معتادة عىل هذا احلنان  

)ما بك بيب فنحن ذوى الشعر الامحر جيب ان  

وجة لها مثل  نتضامن اان متاكد ان هاالم خفور بز 

 شعرك الرائع ( 

ندمت بيب عىل هذا الترصف السخيف جفيف  

املسكني البد ان دليه مشألكه اخلاصة و ال جيب  

 علهيا ان حتمهل مشألكها ايضا  

)هاالم حيب شعرى ( قالت هل و ىه تكذب و  

 ابتسم جيف حبزن و ابتعد قليال عهنا  



)ال اعتقد اىن اس تطيع ان افعل شيئا الجكل بيب  

 اذا .....( الا  

مث سكت الن هاالم انضم الهيام و هو عابس  

 كعادته  

)ساتغيب طوال الهنار دلى اجامتع مع رؤساء  

 الاقسام ىف املستشفى ( 

و اكن ينقل برصه بني بيب و جيف فامحر وهجها  

و لكن ملاذا تشعر ابهنا مذنبة ؟ فهىى مل تفعل شيئا  

! فهاالم هو اذلى يقىض لك اوقات فراغه مع امراة  

 اخرى غريها و هيملها  

)هل س تتناول الغداء معنا ؟( سالته هبدوء  

 مصطنع 



 ) ال ساتناول غداءا خفيفا ىف املستشفى ( 

اكن يريد ان يقول شيئا اخر لكنه ادار هلام ظهره  

 جفاة و خرج  

) اهو هكذا دامئا؟( سالها جيف و قد الحظ  

 بدهشة طريقة اخيه ىف معامةل بيب  

)اتدرين ماذا س نفعل ؟ ساس تحم برسعة مث  

 ادعوك لتناول الغداء و العشاء ( 

 ) ال اعتقد ان هذا س يعجب هاالم ( 

 ) و هل هيمك رايه كثريا ؟( 

 طبعا فقد يغضب و اان ال اريد هذا ابى مثن ( ) 

 )انت حتبينه اذن ؟( 

 و التقتت نظراهتام فاشارت هل براسها  



)هذا رائع بيب ما ان جيد اىخ السالم ىف نفسه  

س يكون ممتنا كل عىل هذا احلب فال تتوقفى عن  

 حبه ( 

ارشق وهجها من الفرح و رغبت ىف ان تطلب منه  

ا فهو يعرف زوهجا  رشحا اضافيا لكهنا غريت راهي 

 جيدا و جيب ان تثق به اكرث  

 )انىن اتساءل اذا اكن دلى اىخ اجامتع حقا ؟( 

)ابلتاكيد و هو جيمتع هبم لك اس بوع ( قالت هل و  

ىه متاكدة من هذا الاجامتع لكن ما يقلقها غيابه  

ادلامئ عن املزنل و مع ذكل مل ترد ان خترب جيف  

و اليوم اخربها هبذا  بذكل فهاالم ال يقدم لها اعذارا  

الاجامتع فقط الن اخاه موجودا و ىه متاكدة  



ايضا انه لوال هذا الاجامتع مل تركها لوحدها مع  

 جيف ابدا  

ابتسمت بيب و دخل جيف اىل امحلام و عادت  

وحدها من جديد و قررت ان حترض العشاء  

بنفسها و س تعد طبق ادلجاج اذلى حيبه زوهجا و  

رن جرس الهاتف فاجاب    بيامن اكنت تعد الطعام 

جيف و مسعته يتلكم و بعد حلظات انضم الهيا  

 جيف  

 )انه هاالم سيتاخر و ال جيب ان ننتظره ( 

اخذت بيب تتامل الطعام اذلى تفوح منه راحئة  

 ذليذة  



)لقد اصبح الطعام جاهزا و الول مرة اعده بنفىس  

 ملاذا مل يعد بعد؟( 

 اين هو ( )اهنا حياة الطبيب بيب و هو مل يقل ىل  

)حس نا ساترك هل حصته جانبا فقد يكون جائعا  

 عندما يعود ( 

و متنت ان يكون زوهجا اليزال ىف العيادة و ان ال  

 يكون ىف احضان فانيسا 

 انهتىى الفصل الثالث عرش  
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 الفصل الرابع عرش  

اكان يلعبا الشطرجن عندما عاد زوهجا و اكن يبدو  

عليه التعب الشديد , هنضت بيب و ارادت ان  

ترىم نفسها بني راعيه كام تفعل بقية الزوجات و  

لكهنا تذكرت اهنا ليست شيئا ابلنس بة هل و لن  

فى  تمتكن من ازاةل اعبائه و متاعبه و لىك خت

ارتباكها , اخربته ابهنا س تعد هل العشاء لكنه  

امسك ذراعها و اشار الهيا ان ال تفعل و اكنت  

 تكل اللمسة اكفية الشعال النار ىف كياهنا  

)افضل ان ارشب اكسا اوال ( قال لها جبفاف مث  

دخل اىل مكتبه فارسعت و مالت هل اكسا و اكن  

 هذا املساء يبدو حباجة ملن يواس يه  



ين ان امحل هل الاكس بنفىس؟( سالها  )اتريد 

 جيف 

 )ال ....ال شكرا جيف( 

)حس نا اان متعب و ساانم الان النىن دلى مؤمتر  

 غدا تصبحني عىل خري بيب ( 

مث طبع قبةل عىل جبيهنا و صعد اىل غرفته و هو  

يغىن اتملته بيب و هو يبتعد و متنت لو اخاه  

 لطيف مثهل مك س تكون حياهتا عندئذ مجيةل ! 

لكن من تلوم؟ عندما طلهبا للزواج اكنت تعمل  و  

 انه ال حيهبا و هو مل خيفى نواايه و مل خيدعها  



دخلت اىل مكتبه و راته جيلس عىل الكنبه و  

يس ند راسه اىل اخللف و ميد رجليه فوضعت  

 الاكس امامه و اجتهت حنو الباب  

)الا يزال جيف ىف الصالون ؟( سالها جفاة  

 بصوت متقطع  

هبا انه متعب و حزين و ال ميكهنا ان  انقبض قل

تفعل شيئا من اجهل ! و خطرت فكرة ىف راسها  

اتتصل بفانيسا و تطلب مهنا اجملىء ؟ فهىى  

الوحيدة القادرة عىل اسعاده و عىل جعهل يبتسم ال  

 اهنا جمنونة....... 

)لقد ذهب لينام و قال ىل ابنه جيب ان يراتح  

 كل؟(   الن دليه مؤمتر غدا اتريد ان ارسهل 



حفدق هبا جيدا لكهنا ليست نظرات غاضبة انه  

هادىء الان فتشجعت و اقرتبت منه و جلست  

 عىل الارض بقربه و امسكت يده و سالته  

)ما بك هاالم ؟ اتريد ان تفتح قلبك ىل ؟  

اميكنىن مساعدتك؟( قالت هل برسعة و اكنت  

ختاف ان يطردها قبل امتام الكهما ......مل حياول  

 يسحب يده من يدهيا  هاالم ان  

 )سارشب اكسا اخر( 

)الرشب ال حيل مشألكك احىك ىل ما اذلى  

يقلقك ؟ ثق ىب اعدك انىن ساترصف اكلكبار  

اقصد.....لن احاول ان اتعلق بعنقك او اى ىشء  

 من هذا القبيل ( 



 ابتسم هاالم و داعب شعرها  

 )احقا تعتقدين انىن حباجة لكتف ابىك عليه ؟( 

نت اللمسة اللطيفة تشعرها اكهنا  مل جتبه بيب و اك 

 قطة يدللها س يدها  

 )انك تبدو اكللكب املهزوم ( 

 ابتسم هاالم من رصاحهتا و من تعبريها  

 )معك انت(قال لها ضاحاك  

)ال داعى للكربايء فانت ابماكنك ان تصفى الناس  

 عىل حقيقهتم( 

 و جفاة و عاد اىل العبوس 

 )لقد فقدت مريضا اليوم( 



( و اخذت تتامل وجه زوهجا اذلى  )اوه اي الهىى ! 

 حتبه  

)اتذكرين دايفيد ايفز؟ لقد توىف بعد ظهر اليوم  

 اكن شااب مليئا ابحلياة و هو من معر الورود ( 

و توقفت يده عن مداعبة شعرها و اخذ حيدق  

ابحلائط فالقت بيب راسها عىل ركبته دون ان  

تفكر و مل يقل هاالم شيئا و مل يقم ابى حركة و  

ظات عاد يداعب شعرها و احست  بعد حل

ابدلفء يرسى ىف عروقها , هذة ىه احلياة ! مزنل  

و زوج و حب فتهندت و رفعت وهجها حنوه و  

 ابتسمت  

 )كنت اراقبك( قال لها )و تبدين سعيدة ( 



)اان ......اان.....( و مل جترؤ عىل الاعرتاف مبقدار  

 سعادهتا  

)مسكني هو ايفز ( قالت هل و متنت ان ال يتلكام  

ابدا و ان تبق هكذا امام قدميه تمتتع هبذة  

اللحظات الصافية فالرشح لن يؤدى اىل ىشء هذا  

حصيح و لكنه ليته يضمها بني ذراعيه و تذكرت  

 تكل الليةل ىف لندن  

ب ان نفكر به كثريا ( قال لها هاالم فمك من  )ال جي 

 مريض ينجو و مك من مريض ميوت ؟ 

 )اعمل لقد انهتىى معره و هو جعوز عىل لك حال ( 

و ندمت عندما الحظت مالمح وجه زوهجا  

 فاملريض اذلى مات هو ىف مثل معر زوهجا  



)هذا حصيح( قال لها بسخرية )هذا ليس فظيعا  

و العجوز اذلى هو  فالعجوز جيب ان ميوت يوما  

اان س يذهب للنوم و ال جيب عىل العجوز ان  

 يترصف جبنون( 

و اكن غاضبا و يرجتف و حاول الهنوض لكن بيب  

 منعته و احاطت ساقيه بيدهيا  

)هاالم ال تكن قاس يا انت تعمل ابنىن مل اقصد  

.....فهو يبدو جعوزا اما انت فاان ال اراك جعوزا  

 )..... 

ىشء ىك تزيل هذا احلزن  و اكنت مس تعدة للك  

 من وهجه  



)ال( اجاهبا مبرارة )اان لست جعوزا لكنىن حسن  

 ابلنس بة لفتاة ىف العرشين من معرها( 

 )هاالم اشفق عىل ال تطردىن ليس الان( 

كيف ميكنه ان يعتقد اهنا حتتقره من اجل س نه؟  

فمتسكت به جيدا لكنه برسعة ختلص مهنا و دفعها  

ت و تعلقت بعنقه  عنه اكجملنون و هنض فهنض

فاحاطها بذراعيه القوتني و اطبق شفتيه عىل  

شفتهيا و اخذت يداه تداعب جسدها فشعرت  

 بسعادة كبرية و ابدلته القبل احلارة املليئة ابالشواق  

و جفاة رن جرس الهاتف فتجمدا ماكهنام اكلامتثيل  

مث حضك هاالم و ابتعد عهنا و خرج ليجيب عىل  



الارض و ىه تضحك  الهاتف جفلست بيب عىل  

 بعصبية و ادلموع تتالال ىف عيوهنا  

و طال انتظارها و لكن هاالم مل يعد اىل غرفة  

املكتب فرتبت شعرها و خرجت من الصالون  

لكهنا مل جتده ايضا فارتعشت بيأ س لقد فضل  

الهرب عىل ممارسة احلب مع زوجته ! فصعدت  

اىل غرفهتا و قلهبا حزين مل يعد هناك اى امل لقد  

 تبددت لك احالهما  

مر اس بوعان و ادركت بيب انه ال يرى فهيا غري  

سكرتريته و مساعدته و اكنت تعمل بشلك اىل و  

اكنت قد اجرت مقابةل مع مديرة معهد المتريض  

الىت قبلت طلهبا عندما عرفت اهنا زوجة جراح و  



سالهتا كيف س توفق بني دراس هتا و حياهتا  

ن زوهجا ال ميانع  الزوجية فكذبت بيب و اخربهتا ا 

ىف ان ال تعود اىل املزنل يوميا و لكهنا مل تعرتف  

ابهنا ال ترغب ىف العودة اىل املزنل حىت ىف اايم  

 الاجازات و قررت ان تس تاجر غرفة قرب املعهد  

و قررت ان ال تعود اىل املزنل ىف الاجازات  

املزنل انه حمل , و تهندت س تنىس املزنل و  

ب ان تزف اخلرب اىل  س تنىس زوهجا و الان جي 

هاالم فادلروس ستبدا قريبا و ارادت ان يعمل  

هاالم مهنا خشصيا قبل ان ترسل لها مديرة  

 املدرسة اعالان صغريا 



و لكن كيف س تخربه ؟ خاصة انه س يذهب  

لقضاء ثالثة اايم ىف لندن ليحرض سلسةل من  

مؤمترات طبية اه لو ان جيف هنا! ال فهذا لن  

كنه مساعدهتا و ىه ال تريد  يغري شيئا جيف ال مي 

مساعدة احد لقد اخذت قررها وحدها ووحدها  

جيب ان تواجه زوهجا كام و ان جيف مشغول  

جدا هذة الاايم ابخلروج مع خطيبته الىت يبادلها  

 احلب الكبري  

و لشدة اهنامكها ىف معلها و ىف افاكرها مل تنتبه  

دلخول هاالم و عندما وضع يده عىل كتفهيا  

 انتفضت 

 )ما رايك حباةل الانسة روبرتسون بيب؟( 



)مل الاحظ شيئا ممزيا , ابلطبع ىه شاحبة و لكن  

 )..... 

)هذا ليس فقر ىف ادلم فالتحاليل مل تثبت هذا  

 عىل لك حال ما ىه عوارض فقر ادلم ؟( 

تهندت بيب فهاالم اس تاذ عظمي و هو ال يفوت  

ايه فرصة لتمنية معلوماهتا و يرشح لها ابلتفصيل  

 ارض لك حاةل  عو 

)بصورة عامة حشوب و لكن الشحوب ال يفى  

 ابلرضورة .....( 

مث ترددت قليال اليس الوقت املناسب الان لىك  

 ختربه برحيلها؟ و لكهنا ال متتكل الشجاعة 



)الشفاه و اطراف الاصابع تكون شاحبة  

 ايضا.....( 

 هيا بيب لكميه الان  

 )الاظافر....( 

 فنظر الهيا بيب بدهشة  

)الاظافر هاالم , ساعود ملتابعة دروىس !(قالت  

 هل اخريا  

)كنت اتساءل مىت س متلكني الشجاعة لقول ذكل  

 ىل ؟( 

 )و هل كنت تعمل ؟( 

)ان املديرة ىه احد زميالىت القداىم ( اجاهبا  

 مبتسام  



)اذن ىه اخربتك (قالت هل مبرارة )لكهنا مل ختربىن  

 بعالقتكام( 

 عدك عىل لك حال( )و ما امهية ذكل ؟ فهذل يسا 

)اان ال اريد ان يساعدوىن ! فاذا مل اكن جديرة  

فاهنم س يطردوىن و اان ال اريدمه ان ميدحوىن فقط  

 الن املديرة اكنت صديقتك العزيزة ( 

 فنظر الهيا هاالم جبفاف و اصبح صوته ساخرا  

)صديقىت العزيزة ؟اهذا ما ترينه ؟ فلنقل اهنا  

 اكنت و ال تزال افضل زميالىت ( 

 )امتىن ان ال تكون غاضبا مىن ( 



) و اذا كنت غاضبا ؟ ايغري هذا قرارك؟ ماذا  

هيمك اذا بقيت بدون سكرترية و بدون ممرضة ؟  

 و اذا كنت حباجة ايضا المراة جديدة( 

هذة املالحظة اصابت قلب بيب ىف الصممي طبعا  

فانيسا تنتظر مثل هذة الفرصة لىك حتصل عىل  

ن الاول و بيب ىه  ماكن بيب فانيسا ىف املاك 

الصورة املزيفة و اكنت تمتىن من لك قلهبا ان  

تمتكن فانيسا من اسعاد قلب هاالم و ارادت ان  

ختربه بذكل و لكن الزيون دخلت هبذا الوقت و  

 اكنت تبدو سعيدة جدا و عيوهنا تشع ابلفرح 



)معى هاالم ! بيب! اان سعيدة النىن وجدتكام هنا  

الهنار و لكىن اردت    ساتغيب اان و اندارا طوال 

 ان تكون اول من يعمل ابخلرب حنن نتظر طفال !( 

)الزيون هذا رائع (و اكنت هذة ىه املرة الاوىل  

الىت تالحظ فهيا بيب حامس هاالم و قد عانق  

 ابنة اخته و طفل ! فقط لو ان بيب تصبح اما! 

)اان سعيدة جدا كل ! الزيون (قالت لها بيب  

 لهتا مبحبة  خبجل و ارسعت حنوها و قب

و اخذ هاالم يرثثر مع ابنة اخته و يفكران مبشاريع  

 عدة  

و اخذت بيب تفكر ىف حياكة مالبس للصغري  

بلون اصفر ابهت فهذا اللون يناسب الصغري اذا  



اكن صبيا او بنتا مث تهندت و التقت نظرهتا جفاة  

 بنظرات هاالم فامحر وهجها 

)هل كنت تلكمىن ؟( سالته جبفاف فضحكت  

 ون  الزي 

)حنن مل نقف عن الرثثرة بيامن انت كنت ىف القمر  

حس نا اندراو ينتظرىن جيب ان اذهب اىل اللقاء  

 )! 

 مث خرجت فابتسمت بيب و قالت لهاالم  

)جيب عىل اذن ان ابدا حبياكة الصوف و اعتقد  

ان اللون الاصفر الباهت س يكون مجيال اميكنك  

 ان تقلىن معك اىل املدينة؟( 

 ا هبدوء )مىت ستبدئني؟( )ابلطبع (اجاهب 



 )ابدأ ؟( و اكنت قد نسيت متاما دراس هتا 

 )دراس تك مىت ستبداين؟( 

 )اوه نعم الاس بوع القادم( 

)اي الهىى لن اكون هنا عندما تدل الزيون طفلها  

العائةل ليست عائلهتا    (فهىى حتهبا كثريا و لكن هذة 

 مك تمتىن ان يكون لها طفال ! 

 )بيب ( 

 )نعم( 

 )اان ال ...... ال هذا ليس همام ( 

و اكنه اكن يريد ان يقول لها شيئا همام لكنه غري  

رايه و خرج برسعة و اهزت املزنل لكه عندما صفق  

 الباب وراءه 



ماذا ميكهنا ان تفعل ؟ فهزت كتفهيا اهنا همام فعلت  

تتقلب الاش ياء ضدها و انقبض قلهبا و رصخت  

 ) هاالم اان احبك ( 

و عادت اىل طبع مالحظاهتا و قررت ان تعمل  

 ابس مترار لىك تمتكن من نس يان حهبا املس تحيل  

 )ايهتا املمرضة فيدلينغ !( 

 التفتت بيب حنو املمرضة الانسة فالانغان 

 )نعم؟( 

)هل انهتيت؟ اريدك ان تذهىب ملساعدة املمرضة  

 املازان هيا ارسعى !( 

مث خرجت الانسة فالانغان و عضت بيب عىل  

شفتهيا ملاذا تعاملها هبذة الطريقة ؟ فهىى ليست  



بطيئة ىف معلها و همام فعلت تنتقده فالانغان و ىه  

 تذكرها بزوهجا هاالم اذلى مل يكن راضيا ابدا عهنا  

ا حتقق حلمها فهىى تتدرب ىف مستشفى  و اخري 

صغري ىف ميدالنذر و لكن هذة ليست سوى  

البداية لقد ساعدها هاالم كثريا و خاصة ىف  

املرحةل الىت س بقت رحيلها و اكن حيرضها دلخول  

هذا العامل اذلى تركته ابكرا و قدم الهيا النصاحئ  

المثينة و رشح لها هذة املهنة الىت حتهبا كثريا و  

 تس تفيد من خربته الطويةل    جعلها 

و لهذا السبب فضلت بيب قسم اجلراحة و  

الانسة فالانغان اس تاذة ممتازة لكهنا ال حتب بيب  



فهىى بدون شك تعمل من يكون هاالم و تغترب  

 بيب ليست حباجة اىل مساعدة  

ارسعت بيب و انضمت اىل املمرضة املازان  

 املمرضة ىف الس نة الثالثة 

رارة املرىض ؟ لقد طلبت  )الا جيب ان انخذ ح

 مىن فالانغان ان ارسع ( 

)حس نا و لكن قبل ذكل اريد ان اقول شيئا لقد  

سالوا عنك عدة مرات عىل الهاتف و مسعت  

الانسة فالانعان تقول ابهنا ال ميكهنا ان تناديك  

 اثناء اخلدمة ( 

 )هاالم هذا ممكن اي الهىى !( 



)هل هو ..... اقصد امل تقل من اكن متصل ىب  

 ( ؟ 

)ال لقد مسعهتا ترصخ ىف وجه مسؤل القسم ان  

هذة املستشفى قد تغريت كثريا و مل تعد كام اكنت  

 مع لك هذة االتصاالت الهاتفية اخلاصة ( 

 )ال هذا ال ميكن ان يكون هاالم ( 

و الا ملا جترات فالانغان عىل اغالق اخلط ىف  

وهجه و زوهجا مل يتصل سوى مرة واحدة منذ  

ن الشهرين و لكهنم اخربها فورا  وصولها خالل هذا 

عندما اتصل و اكن صوته دافئا و مليئا ابحلنان و  

اكن قد سالها عن حصهتا و عن راحهتا و عن  

دروسها و اكدت بيب تبىك و رغبت ىف ان  



تعرتف هل مك تفتقده و ان تتوسل اليه ان ايىت  

لزايهتا و اخريا وجدت الشجاعة الاكفية و اكدت  

عىل ما يرام و لكهنا قضت  هل ان لك ىشء يسري  

لك ليةل ىف الباكء و اكنت منذ رحيلها عن املزنل  

تبىك لك ليةل و تتساءل ملاذا اصبحت بيب  

الشجاعة تغرق هكذا ىف دموعها ليليا ان الضعف  

 ليس من صفاهتا بل من صفات ميالىن  

 انهتىى الفصل الرابع عرش    
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ميالىن ! لقد اش تاقت الهيا و اىل س ميون ايضا ,  

قد تكون ىه الىت اتصلت هبا و لكن ال لقد  

ا اهنا  كتبت الهيا رساةل و طامنهتا عهنا و اخربهتا فهي 

 ابنتظار مولودها الثاىن  

اهنت بيب معلها و ىه تنتقل من رسير اىل اخر  

اتخذ حرارة املرىض و جتس نبضهم و تتبادل معهم  

بعض اللكامت و ىه تفكر بطفل , طفل هاالم و  

متنت ان جيعل مهنا زوجة حقيقية هل و ان حتمل  

احشاهئا طفهل الزيون اوال مث ميالىن و ملاذا ال ىه  

 ؟ 



فت اخريا امام رسير الس يدة ايفز العجوزة و  ووق

اكنت ىه افضل مريضة عندها و امام نظراهتا  

 القلقة طامنهتا بيب و جشعهتا  

وىف اخلارج اكن الطقس ممطرا و ابردا و الهواء  

 يصفر و السامء مبدلة ابلغيوم ماذا تقول لها ؟ 

) لقد مسعت زقزقة العصافري هذا الصباح( قالت  

 ريضة  لها صديقهتا امل

)و رمغ الطقس الردىء ينشدون و بعد شهر  

 سريحلون حنو اجلنوب و لن امسعهم ( 

)و لكهنم س يعودون ! ىف الربيع القادم س يكونون  

هنا و ستسمعني زقزقهتم و عىل لك حال س يكون  

 الطقس افضل غدا ( 



و بدا هذا الهنار طويال و مل جترؤ بيب عىل سؤال  

ت اقتنعت  الانسة فالانغان و مع مرور الساعا 

بيب ابن ميالىن ىه الىت اتصلت و لسوء احلظ مل  

يكن دلى ميالىن هاتف كام و اهنا ال ميكهنا  

اذلهاب الهيا فقررت ان تكتب لها رساةل هذا  

 املساء و لن ينفعها القلق و التوتر  

و اكنت بيب تعيش حياة اجامتعية ممزية ىف اوقات  

فراغها و اكنت هذة املستشفى تنظم نشاطات  

امتعية عديدة و اختارت بيب املرسح و اكن  اج 

 فريق المتثيل يقدم مشاهد مرسحية للمرىض  

و ىف الصباح التاىل اكن هناك مترين عىل مرسحية  

فاكهية اختارهتا ادارة املستشفى و تلعب فهيا بيب  



دور الامراة الىت ىف الظل و اكن اخملرج طلب من  

ن  مصمم املالبس ان يعد لها ثواب يتناسب مع لو 

 شعرها الامحر و قامت بيب ابلامترين حبامس كبري  

و اكن هذا العمل مينعها من التفكري و من  

اذلكرايت اوغوس سانالكر اكن ينتظرها ىف  

مدخل املستشفى و هو طالب ىف الس نة الثالثة و  

اكرب س نا من بقية الطالب يقرب من الثالثني  

س نة و منذ صغره اكن خيطط لبناء مس تقبهل  

اكن قد معل مع معه ىف افريقيا عدة  العمىل و  

س نولت و عاد اىل اجنلرتا ليتابع علومه و اكن  

افضل صديق لبيب ىف املستشفى و اكن متفوقا  

عىل امجليع و ال هيمت ابلفتيات اللواىت حيمن حوهل و  



اكن يفضل صداقة بيب الىت اكنت مزتوجة و ال  

 سبيل الى عالقة بيهنام  

ات ان تلعب  و اكنت بيب قد حاولت عدة مر 

دور الوس يط بينه و بني بعض الفتيات لكن  

اوغوس طبيب خيب لك حماوالهتا و رشح لها  

ذات يوم انه ليس مس تعجال الجياد الزوجة  

 املناس بة  

و اجتها معا اىل قسم توزيع الربيد اخلاص  

 ابملستشفى  

 )دلى خرب كل ( قال لها موظف الربيد  



اذلى  نتاولت بيب الرساةل و اخريا س تعمل من  

اتصل هبا هاالم ام ميالىن ؟ و قد تكون العمة  

 نورا الىت اكنت تكتب لها من الوقت لالخر  

)اتصلت اختك هاتفيا و عليك ان تتصىل هبا فورا  

و قد تركت كل رمق هاتفها حيث ميكنك االتصال  

 هبا ىف اى وقت ( 

عندما راها اوغوس تعود حامةل ورقة ىف يدها بدا  

 ابلضحك  

 لشخصني ؟(   )هل هذة تذكرة 

)ال تكن خسيفا اوغوس اهنا اخىت البد ان دلهيا  

مشألك و هذا من اختصاصها اخرب الاخرين انىن  

 سااتخر قليال ( 



)مل ايت احد بعد سارافقك و اان متاكد انه دلى  

 عودتنا س يكون نصف الفريق اليزال غري موجود ( 

تساءلت بيب معن يكون صاحب رمق الهاتف و  

ذا هناك هذة املرة ايضا ؟ و  اجتاهحا قلق شديد ما 

 خافت ان يكون حدث مكروه لس ميون 

انه رمق هاتف مكتب بريد البدلة و طلب مهنا  

موظف الربيد ان تنتظر قليال لىك يبحث عن  

ميالىن و اخريا بدات ميالىن ابلالكم و ادلموع  

 تقطع صوهتا  

 )اوه بيب ! لست ادرى كيف ابدا ؟( 

 )س ميون ؟ تلكمى ما به ؟( 

 ال ( رصخت اخهتا ىف السامعة  )و لكن  



)س ميون خبري املساةل متعلقة ىب ملاذا ال تفكرين ىب  

 اان اختك الىت حباجة اليك ( 

)هل انت مريضة ( سالهتا بيب و قالت ىف نفسها  

 حىت مل تكن اخىت حباجة ىل ؟ 

)ال لقد قررت ان اجهر بيرت مل يعد ابماكىن ان  

لقد  احتمهل يوما اضافيا و ال سبيل للمناقشة 

 اختذت قرارى و مل يعد ابماكىن الرتاجع عنه ( 

اكنت ميالىن تتلكم بشلك ماساوى و اكنت هذة  

 طريقهتا ىف الالكم عندما تكون ارتكبت حامقة ما 

) و لكنىن ال اانقشك فهذة حياتك انت و انت  

 حرة ىف اختاذ القرار اذلى يناس بك ( 

 اتعذب وحدى بيب (   ) انت ال ميكنك ان ترتكيىن 



تغريت لهجة ميالىن اهنا تلعب الان دور الفتاة  

الىت ختىل عهنا امجليع و متنت بيب لو اهنا تقف  

 اماهما لىك تصفعها 

)و لكنىن ىف ميدالنذر و انت ىف سورى ماذا  

 ميكنىن ان افعل من اجكل ؟( 

 )حس نا.....( 

و اكن صوت ميالىن مىلء ابلياس و هذا وجه من  

ا و مع ان بيب تعمل ذكل الا اهنا  وجوه ااننيهت 

احست ابنقباض ىف قلهبا و لو اكن هذا حصيحا  

 هذا املرة ؟ 

) هذا ليس ماساواي لهذة ادلرجة ميالىن و لكن  

 ماذا فعل بيرت هذة املرة ؟( 



)عاد ليرشب الكحول من جديد و ال يزال يكرر  

 انه ال يريد اطفاال اخرين انه يكرهىن ( 

مل ان اخهتا تبالغ و اهنا اذا اس تطاعت  اكنت تع 

 الوصول الهيا لمتكنت من مصاحلهتام  

)امسعى ملاذا ال تعهدى س ميون اىل احدى جاراتك  

لبضعة اايم و حتاولني مناقشة لك هذا هبدوء مع  

 زوجك ؟( 

 )بيرت و اان ليس دلينا اى ىشء لنناقشه ( 

)ىف هذة احلاةل ماذا تنتظرين مىن اان فاان ال  

 ان اانقشه ىف موضوع اهجهل (   اس تطيع 



)لكن بىل انت تس تطيعني تلكمى مع بيرت و قوىل  

هل ابنه جيعلىن مريضة و انه ال جيب عليه ان  

 يعاملىن هكذا ارجوك بيب ( 

 تساءلت بيب ماذا س تقول لصهرها  

)الا يكفيه انه جيعل حياىت مس تحيةل حىت انه  

جيعل س ميون مريضا ايضا املسكني ال ينام النه  

وادلته ال تنام ايضا فاالطفال دلهيم حاسة    يرى 

سادسة تنبؤهبم هبذة الاش ياء لو ترين مك اصبح  

 حنيفا ( 

ابلتاكيد اكنت تكذب و هذة احدى وسائلها لىك  

تضطر بيب ان تتدخل كام فعلت ىف املرة الاوىل  



عندما غريت معلها و عاشت ىف املنفى مع هاالم و  

 وحيدة لكن ماذا تفعل؟ فهىى اخهتا ,اخهتا ال 

و اكن دلهيا اجازة يومني تبدا غدا و اذا قضت  

نصف الهنار ىف السفر س ميكهنا الوصول و قضاء  

بضعة ساعات مع ميالىن و قد تمتكن من اصالح  

 الامور بيهنا و بني بيرت  

يومني ؟ و لكن اين س تقمي ؟ فبيب ليست غنية  

مث فكرت هباالم ال ال جمال ذلكل فهىى ال ترغب  

ب اس تضافهتا عنده ال ميكهنا ان  برؤيته و ال بطل

تعرتف هل حباجهتا اليه هذا ما ال تريده ابى مثن  

ليس الان و قد حصلت عىل اس تقالليهتا اهنا ال  



تزال حتبه و لكن ال جمال للعودة اىل نفس المتثلية  

 النه س تعود بذكل اىل قضاء اللياىل ابلباكء  

تهندت بيب و غضبت من هذا املوقف احملرج  

ا ميالىن فيه و قررت اذلهاب الهيا و  اذلى وضعهت 

هناك ستترصف و اكن اوغوس قد اس متع اىل هذة  

املاكملة فاخربته بيب حبقيقة املوقف و اكنت  

دهش هتا كبرية عندما عرض علهيا ان يرافقها  

 بس يارته  

فاان متاكدة انه ليس    1)و لكن هذا مس تحيل  

 دليك ما يضطرك ذلكل ( 

يوم واحد فقط و  )و اان ايضا دلى اجازة غدا ل 

ابلس يارة ميكننا ان نذهب و نعود ىف نفس الهنار  



كام و انىن ال اعرف سورى و هذة فرصة لىك  

 اعرف اذا اكنت كثرية الرطوبة كام يقال عهنا ( 

)هل انت متاكد ؟فاان لست ادرى اذا اكن  

 ابماكننا ان جند ماكان نبات فيه ؟( 

عضت بيب عىل شفتهيا فنظر الهيا اوغوس نظرة  

 س تفهام  ا 

فهو مل يفهم مع انه يعرف ان بيب مزتوجة و  

سعيدة ىف حياهتا فلامذا ال تذهب اىل مزنل زوهجا  

الا يقمي ايضا ىف سورى ؟ و فضل اوغوس ان  

 يغري املوضوع  

و ىف الصباح التاىل رحال مع الفجر و اكن الطقس  

جيدا فوصال عند الظهر و مل جيدا احدا ىف مزنل  



رهتا الىت اخربهتا ابهنا  ميالىن و سالت بيب جا 

 تركت البدلة ىف مساء البارحة مع ابهنا س ميون  

 و مل تصدق بيب اذنهيا ما معىن لك هذا ؟  

)ال و لكهنا احملت اىل خشص يسمى هاالم عىل ما  

 اعتقد ( 

 )هاالم( 

انه    )نعم اعتقد ان هذا هو امسه و لقد اخربتىن 

سيساعدها او ليس هو نفسه ادلكتور فيدلينغ ؟(  

 فاشارت بيب براسها  

)او اهو زوجك؟( سالهتا الس يدة و ىه تنظر اىل  

 اوغوس اذلى اكن يشاهد لك هذا احلوار  

 )نعم انه هو ( اعرتفت بيب  



)و اعتقد انه اقرتح علهياقضاء عدة اايم عنده  

 ساتصل به الحتقق من ذكل ( 

مل تكن تنوى تركهام يرحالن    لكن الس يدة دوران 

هكذا بلك بساطة و لشدة فضولها ارادت معرفة  

 املزيد  

)امتىن ان تتفهمى الوضع بوضوح فهذا زوجك و  

 تركه وحيدا مع ميالىن ....ماذا س يظن الناس ؟( 

امحر وجه بيب ملاذا حيرش الناس انفسهم ىف امور  

 الاخرين  

جاءت  )ال تقلقى من اجهل انه ينتظروىن اليوم لقد 

اىل هنا فقط لىك ارى ما ميكنىن ان افعهل مليالىن  

 ) 



و مل تكن بيب تريد ان يعمل احد ابهنا ال تسكن مع  

زوهجا ! و هكذا تكون بيب مضطرة لرؤية هاالم  

ماذا س تفعل ؟ من الصعب تصور كيف س يكون  

لقاهئام و قررت ان تسوى امور اخهتا و تعود فورا  

د حلظات تكون  اىل املستشفى رؤيته ! و لو جملر 

 كرز امللح عىل اجلرح هاالم ! اي الهىى مك احبك  

 )اان اسفة (قالت بيب الوغوس  

 )اان ال اريدك ان تقطع لك هذة الكيلومرتات( 

 فاخذ الشاب يضحك 

)ال تقلقى فاان احب القيادة و احب هذة املناظر  

و مشألككل جتعلىن افكر مبشألك اخىت الىت اكنت  

 ىف مثل س نك ( 



بيب و اكن اوغوس قد اخربها ان  انقبض قلب  

 اخته الىت اكن حيهبا كثريا ماتت منذ عدة اعوام  

مث هزت بيب راسها و دلت عىل عنوان مزنلها  

 تقصد مزنل هاالم  

و اكن املزنل هادئا جيب ان يكون هاالم ىف  

 املستشفى ىف هذا الوقت  

 )توجد س يارة راءعة هنا( 

 )اوه نعم اهنا س يارة زوىج الرولس رايز ( 

و لكن الس يارة الس بور مل تكن امام املزنل اذن  

هاالم ليس موجودا و احست بيب ابالسف الهنا  

 لن تراه 



نزل س ميون درجات السمل برسعة كبرية و رىم  

نفسه بني ذراعهيا و رشح لها بلغته الغري واحضة ان  

وادلته ىف ادلاخل حفملته و دخلت اىل املزنل و  

 ة  فضل اوغوس ان ينتظرها ىف الس يار 

و ما ان دخلت بيب حىت رات ذراع هاالم حول  

 كتفى ميالىن و راته يطبع قبةل عىل خدها  

احست بيب ابلغرية القاتةل و رغام عهنا رمست  

ابتسامة عىل وهجها و تقدمت حنوهام فالتفتا حنوها  

و بدت ادلهشة علهيام و هكذا اذن حلت ميالىن  

 ماكن فانيسا ىف قلبه 

 )بيب !( قالت ميالىن بدهشة و ارسعت حنوها  



قد متون خمطئة فال ميكن الخهتا ان تكون عىل  

عالقة مع هاالم و الا ملا اكنت اس تقبلهتل مبثل  

هذا الفرح و امحلاس و مضت ميالىن بيب اىل  

 صدرها و قبلهتا حبرارة  

)اعتقد ان مشألك ميالىن انهتت اخريا ( قال  

 هاالم بصوته الهادىء 

يعىن بالكمه هذا ؟ مل يعد ابماكن بيب ان    ماذا 

 تفكر بوضوح و التفتت حنو اخهتا و سالهتا  

 )هل انهتىى لك ىشء ؟( 

 )الا ترين انىن سعيدة ( 



مل يعد ابماكن بيب ان تامتكل نفسها اكرث ما هذة  

السخافة ؟ و ملاذا هذا االتصال املفاىجء الطارىء  

 ؟ 

سوى العودة هل انت    )حس نا مل يعد اماىم 

 متاكدة ان لك ىشء عىل ما يرام ؟( 

)نعم نعم هاالم مالك حقيقى و بفضهل سابدا حياة  

 جديدة ( 

بلعت بيب ريقها بصعوبة و التفتت حنو هاالم و  

التقت نظراهتام الول مرة منذ وصولها )هذا عظمي ,  

 امتىن كل السعادة ( 

و حلسن احلظ اكن اوغوس اليزال هنا ابماكهنا  

لرحيل فورا و قبل ان تقوم ابى حركة قبلهتا  ا 



ميالىن و محلت طفلها و خرجت و لكن ملاذا  

 خرجت ؟ 

)حس نا بيب ملاذا لك هذا الغضب ؟ امتىن ان ال  

 اكون اان السبب ( 

 ما هذا اخلداع و الغريب ىف الامر انه يبتسم ! 

 )اان .....( 

مث سكتت فاذا اكن يريد ميالىن ابماكنه الاحتفاظ  

بل ان يبدا بيرت املسكني الشكوى و قبل  هبا و ق 

لن ايىت اليوم اذلى يشعر فيه ابلفرغ الكبري اذلى  

 تركته زوجته الىت حيهبا  

و تقدمت خطوة حنو الياب و نظرت اليه ابحتقار  

 لكنه مل يغضب بل اخذ ابلضحك  



)هيا بيب ال رضورة لهذة النظرات لقد سويت  

حزينة    لك الامور بني ميالىن و بيرت ان رؤيهتا 

نكرىن ابنه دلى اان ايضا زوجة احهبا كثريا و اان  

 افتقدها بشلك ال يوصف ( 

 )انت ! انت حتبىن ؟( 

 )ابلطبع اي صغريىت الغبية ( 

و تقدم لك واحد مهنام حنو الاخر و تالالت  

عيوهنا ابدلموع و جفاة مسعا صوات جعلهام يتجمدا  

 ماكهنام  

 ان  )اان اسف النىن ازعاجتكام و لكن جيب عىل 

 ارحل الان ( 

 قال اوغوس و هو يقف امام الباب  



التفتت بيب حنو زوهجا و الحظت نظراته املليئة  

 ابلغضب  

 )هاالم هذا صديقى اوغوس اذلى ....( 

 )حس نا ساخرب الطباخة لىك تعد الغداء ( 

 مث خرج من الصالون  

 )و لكن ....( 

 و اهنمرت ادلموع عىل وهجها  

 الان (   )اعتقد انه جيب عىل ان اذهب 

 قال لها اوغوس  

)صدقيىن بيب انك انت من دلهيا مشألك و ليس  

 اختك ( 



مل جتبه بيب اي الهىى حصل لك هذا ىف نفس  

الوقت اذلى اكن فيه هاالم يعرتف حببه لها و دون  

ان تتلكم رافقت اوغوس حنو الباب فشد عىل  

 يدها 

)تشجعى بيب ! مل تفقدى لك ىشء حىت الان  

عظمي انضمى اليه و  يبدو ان زوجك انسان  

 ستتحسن الامور بينكام ( 

عادت بيب اىل الصالون فوجدت هاالم جيلس  

 عىل الكنبة و ينتظرها  

و بعد حلظات بدت لها طويةل جدا تلكم هاالم  

 اخريا  

 )بيب دلى اقرتاح اقدمه كل ( 



 )نعم ؟( و اخذ قلهبا يدق برسعة  

غيابك و اريد ان اقدم    )لقد فقد املزنل هبجته ىف 

كل عرضا يدوم طويال ملدى احلياة ... ال بيب ال  

جتيىب الان اليزال هناك رشوط جيب ان توافقى  

علهيا امهها ان تسمحى ىل مبشاركىت غرفتك و من  

يدرى ؟ قد يكون ان الاوان لىك حتيىك مالبسا  

صوفية صغرية ابللون الاصفر الشاحب ما رايك  

 ؟( 

و اكن ينظر الهيا و الابتسامة مرشقة عىل وهجه  

 . انه هاالم هاالم اذلى حتبه و حتمل به دامئا 

 لتحميل مزيد من الرواايت احلرصية  

 زوروا موقع مكتبة رواية  
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