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حني يضيئ احلب قناديله  
على شرفات القلب هل  

 يفرق بني غين وفقري ؟ 



تقسو االقدار و   وحيت
متط عذاابهتا هل تفرق بني 

 قلب وقلب ؟ 
مادلني الفتاه املعدمة  

واملتوسطة اجلمال ماكانت 
حتلم بسعادة تفوق  



احتماهلا وعندما اشار اليها 
احلب ابصبعه تبعته  

كالفراشة اىل اخر الدنيا  
هذا ماحصل وهى الىت مل  
تعرف ماروك بك اال منذ  

وقت قصري جدا فما الذي 



عندما تعرفه لفرتة  سيجري
أطول وتعيش معه يف بيت  

 واحد . 
الفراشة حتلك ابلنور يزيح  

عتمات احلياه وكلما  
اقرتبت من احلقيقة اقرتب 



جناحاها من احلريق فمن  
منا ال يفضل االحرتاق يف  
النور على البقاء يف برودة  

 الظلمات ؟
 



مادلني مادلني اىل اين  
 اخذك احلب 

انت يف   –الفصل االول 
   العني 
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تنفست مادلني كارفيل  
الصعداء وأحست ابهنا  

حمظوظة فهذه اول مرة منذ 
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جميئها اىل اسطنبول تواجه 
فيها مثل هذا املوقف اال  
اهنا املرة األويل ايضا الىت  
تستطيع فيها البتعاد لعدة  

ساعات عن مرافقة السيدة 
الىت تعمل لديها مل يكن  



السبب يف ذلك كراهيتها  
الورسوال اديناي فهي  

تشعر ابالسف حنوها الهنا 
شابة مجيلة وترملت يف 
ا  مقتبل العمر وقد ترك هل

زوجها دارا للنشر اخذه يف 



االتساع وتصدر سلسلة  
من اجملالت كانت تنشأ  

بينهما بعض االحتكامات  
تفسرها مادجلني ابهنا  

ترجع اىل ان السيدة ايناي 
امريكية مما جيعل هناك  



سوء فهم يثري الضحك  
الضحك بينهما يف ادراك 
معاين بعض الكلمات يف  
لغتهما املشرتكة فكلمة  

ل املثال  غوينت على سبي
تعين ابلنسبة اىل مادلني  



قطعة من اللحم يف حني  
تفهمها السيدة اديناي  

على اهنا تشري اىل الفندق 
الذي ينزالن فيه وعلى  

هذا فان السيدة اديناي  
كانت تذم الفندق وتصفه 



ابنه ابل وعتيق كانت 
مادلني تدهش النت  

طعامها مت طهيه واعداده  
بعناية اتمة ويف احلقيقة  

دلني تعترب الفندق كانت ما
ممتازا ولكنها ال متلك  



الكثري من املال يف حني  
كانت السيدة اديناي شابة  

ثرية جدا ومل تكن مادلني  
تعرف ابلضبط ما الذي  

تفعالنه يف تركيا ودهشت 
الن مدير مكتب فرع 



لندن لدار اديناي للنشر  
وقع اختيارة عليها ملرافقة  
السيدة اديناي يف سفرها  

ضل اختيار  وكان من االف 
شخص اخر اكرب سنا وله  

قدرة على ضبط النفس  



امام النزوات املندفعة  
للسيدة اديناي واعتقد ان 
مدير املكتب الذي تويل  

بسرعة حجز تذاكر  
ابلدرجة االويل على  
الطائرة املتجهة اىل  



اسطنبول ان السيدة  
اديناي قد جتد يف نفسها  
الرغبة لكتابة مقالني اثناء  

ومن مث فاان  زايرهتا لرتكيا  
ستحتاج اىل سكرترية  

 لتعاوهنا  



ومع اول لقاء بني مادلني  
والسيدة اديناي وهى  

تتخذ منها موقفا عدائيا  
منذ اللحظة االويل " أين  

 عثروا عليك ؟ "



ذهلت مادلني وانعقد  
لساهنا وساورهتا الشكوك  
فيما اذا كان مظهرها له  

صلة هبذا السلوب الذي  
 ختاطبها به السيدة اديناي 
فهي صغرية ومسراء وهلا  



عينان متسعتان لوهنما 
يشع منهما بريق عندما  
اضحك وشعرها أسود  

فاحم ومل يكن شكلها من 
النوع العادي الذي يروق  

كل فرد اما السيدى  



اديناي جبماهلا من النوع  
التقليدي هلا ساقان 

مديداتن وعينان زرقاوان  
متيالن اىل اللون الرمادي  

قولة  وهلا تلك النظرة املس 



الىت يتميز هبا االمريكيون  
 يف كل مكان .

وردت عليها مادلني قائلة  
" انين اعمل هنا يف 

 املكتب " 



" حسنا ما رايك ان تكوين 
مرافقة يل لبعض الوقت ؟ 

" 
فوجئت مادلني لذلك الهنا 
طاملا كانت تتوق اىل رؤية  
اسطنبول مبفردها ولكن مل  



تكن لديها الفرصة لتناقش  
ة اديناي  االمر مع السيد

الىت ستتيح هلا هذه الزايرة  
وأجابتها قائلة " سأبذل  
قصاري جهدي يف هذا  

 السبيل "  



" أرجو ان يكون جهدك 
كافيا وسيكون تصرفك  

وجهدك يف االجتاه السليم 
فعال ان انت لزمت  

الصمت وابتعدت عن  
طريقي ومل تسيطر على  



عقلك فكرة انه مت  
اختيارك لكي تصبحي  

ن جتدي حارسا يل وأتوقع ا
مهمتك غري مبهجة ولكنها 

ليست غلطيت النين مل  
 اطلب مرافقتك يل "  



وجدت مادلني يف مهمتها 
فعال شيئا من عدم البهجة 

فقد ظلت منذ وصوهلا 
حبيسة يف الفندق الذي  

نزلتا به يف القسم احلديث 
من املدينة يف حني راحت  



السيدة اديناي تبذل  
جمهودها يف البحث عن  

ا الذي  مارك شقيق زوجه
قالت انه يقيم يف مكان ما 

يف اسطنبول مامل يكن  



خارج املدينة يلهو مع  
 احدي النساء 

واالنطابع الذي اخذته  
مادلني ان شقيق زوج  
اورسوال اديناي ذئب  
بشري واحست حنوه 



بكراهية شديدة كان يكفي  
لبثها يف نفسها لو صحت 
حىت نصف القصص الىت  

روهتا عنه اورسوال فهو  
ثروته يف   رجل استغل 

التغرير ابلنساء الشاابت  



الربيئات وراح يباهي  
بغزواته امام اجلميع لقد  

متنت مادلني ان يظل هذا  
الرجل مفقودا يف مكان ما  

 يف البالد . 
 



ولكن االمر كختلف متاما 
اليوم فقد ذهبت اورسوال  
بعد الظهر لتمضية الوقت 

بصحبة بعض االصدقاء  
االمريكيني الذين يقيمون  

نبول واصبح امام يف اسط



مادلني بضع ساعات 
لتستمتع فيها حبريتها بعيدا 

عن رفقة السيدة اديناي  
وقررت القيام جبولة يف  

املدينة برغم ان لورسوال  
تكره هذا النوع من  



النشاط واستقر رأيها على 
زايرة قصر توبكاي الذي  

مسعت عنه وعندما اشرتت 
بطاقة لزايرة القصر قيل هلا 

طاقة  ان عليها شراء ب
اخري اذا ارادت زايرة  



اجلناح اخلاص ابحلرمي يف 
هذا القصر الذي كان 
ميلكه احد السالطني  

العثمانيني وبعدها اتيح هلا  
عشر دقائق ملشاهدة  

املنظر الرائع عرب مضيق 



البيسفور املؤدي ال اجلزء 
 االسيوي من املدينة .  

وعادت اىل جناح احلرمي يف 
الوقت املناسب وأخذت  

ني البقية السياح  مكاهنا ب 
الذين رافقهم دليل وكانوا  



جمموعة من الفرنسيني  
والربيطانيني واألمريكيني  

ولفت نظرها رجل غريب 
بني تلك اجملموعة وجه  

امسر وال يبدو من مالحمة  
انه بريطاين وال فرنسي اذا 



فالبد ان يكون تركيا 
وتساءلت عمنا يكون جاء 
به اىل هذا املكان ؟ وأخذ  

سط اجملموعة سيق طريقه و 
بطريقة ملفته للنظر اىل ان  

استقر جبوار مادلني الىت  



تظاهرت بعدم االكرتاث به  
ولكنها الحظت انه ابتسم 
هلا ابتسامة خفيفة وفجأة  
ماداها " "مرحبا اي مليحة 

" 



قال كلمة مليحة ابلرتكية  
الىت مل تفهمها وان ادركت  

املعين املقوصود منها  
وادرات راسها حنوه قليال 

ي رد فعله ازاء جتاهلها  لرت 
له ولكنها الحظت انه  



يراقب حماولتها هذه مما  
جعل خديها يكتسيان  
حبمرة اخلجل واحست  

ابرتياح عميق الن الدليل  
بدأ يف تلك اللحظة جبمع 
السياحح حوله ليشرح هلم 



ابللغتني االجنليزية  
والفرنسية وجتاهل الرجل  
الغريب هذا الدليل وقال  

اهدة اال ملادلني " ان مانش
جزءا بسيطا من جناح  

احلرمي اما اجلزء الباقي فهو 



شاسع جدا ففيه ثالمثئة  
 غرفة على االقل "  

والحظت مادلني ابتعاد  
بقية اجملموعة عنها فقالت 
للرجل الغريب اهنا تفضل  
االستماع اىل الدليل فرد  



علهيا ابنه من األفضل  
االستماع اليه هو حىت  

تعرف خقيقة احلرمي وشرح  
ا ابن هناك فئة من  هل

الرجال السود االشداء  
مهمتهم محاية جمتمع  



النساء ومن هؤالء أيضا 
جمموعة من الرجال البيض  
ولكن السود كانوا يتمتعون 

بثقة اكرب يف هذا اجملال  
وكان لزعيمهم الذي يدعي  
كيزالر اجازي سلطة كبرية 



يف عامل احلرمي ، واحست  
مادلني ابألسي حنو هؤالء  

ين ارغموا على  احلراس الذ 
العيش هنا وتراجعت  

مذعورة وهى تري ثالث  
طوابق مستديرة حتيط بفناء 



صغري ويف كل طابق عشرة  
غرف كالزنزاانت ويقيم  
فيها ميئات مما يبني هلا  

مدي املتاعب الىت كانوا  
يعانون منها مسعت مادلني 

مافيه الكفاية فرتكت  



الرجل الغريب واندفعت 
حنو السياح لتلحق هبم  

س بنفسها بينهم وأخذ وتد
الدليل يطوف هبم  

داخاللقاعات الدراسية  
لالمراء ومساكن االماء  



واجلناح اخلاص ابم 
السلطان الىت اعتربت 
اقوى امراة يف احلرمي  

ومتتعت بنفوذ خاص على  
ابنها السلطان ومن خالله 
كانت تبسط نفوذها على 



االمرباطورة كلها واخذ  
الرجل الغريب يتدخل أثناء 

لدليل ويفيض يف  شرح ا
الرد على اسئلة افراد ا  

جملموعة الىت عجز الدليل  
عن اعطاء ردود شافية  



عليها مما جعل السياح  
ينتبهون اليه ابسئلتهم مما  
جعل الدليل يتوقف عن  
الشرح مث حتدث ابلرتكية  
اىل الرجل الغريب الذي  

ضحك وابتسم ادليل هو  



االخر وقال الفراد جمموعة  
بك   السياح " ان ماروك

يستطيع الشرح لكم  
 افضل مين "  

انه تركي اذا واخذت  
مادلني تركقه من طرف  



خفي وقد جتدد اهتمامها 
به مل يكن مديد القامة  

ولكن له شخصية قيادية  
كما كان عريض املنكبني مل 
تقابل احد مثله يف حياهتا  

وال تشعر ابى ود حنوه  



على االطالق فهو يتسم  
ابخلشونة والعدوانية  

والتفت حنوه  املفرطة 
لتجده يرمقها بدون ان  

حياول حتويل بصره عنها مما 
جعل الدم يندفع اىل  



وجنتيها وأخذ تعض على  
شفتيها وراح ماروك يقول  
للسياح " الفتاه الطموحة  

هى الىت كانت حترص على  
اجللوس اىل اجلانب االمين 
لوالدة السلطان فيحضر 



ابنها ويتناول القهوة او  
حلظة  الشاي مع امه ويف 
سعيدة تلفت الفتاة  

اجلميلة نظر السلطن االبن 
فان هى جنحت يف هذا  

فان السلطان خاطب امه  



بشأهنا وعندئذ يتاح للفتاه 
ان ترتدي األفضل ما  

ميكن للنساء ان ترتديه  
وتعرف عندئذ ابسم جوزد 

ومعناه يف العني " ونظر  
بطريقة هتكمية اىل مادلني  



الىت تعمدت اال تظر اليه  
ي مصممة بينها مرة اخر 

وبني نفسها على ذلك  
فهو يغاززهلا بطريقة  

متعمدة وهذا امر سيئ يف  
حد ذاته وبدأ افراد  



اجملموعة يالحظون تبادل  
النظرات بينهما يف صمت 

ولكنه يف الواقع ليس  
تبادال ابملعين املفهوم لنها  
مل تقدم على شيئ ينطوي  

 على التشجيع له  



وواصل ماروك بك حديثه 
يرمق مادلني   وهو مازال

ويبتسم ابتسامة عريضة  
وقال " وان ادخلت الفتاة 
السرور الشديد اىل نفس  
سيدها فاهنا تصبح احدي  



حمظياته وكان يوجد منهن  
عدد خيتلف من ان الخر  

ولكنه يبلغ عادة اثنيت  
عشر حمظية يعرفن ابسم  

اكهال ومعناها النجاح او  
احلب الطيب والشيئ  



الوحيد الذي جيعل  
شأان هو ان  الحداهن  

تنجب ولدا ذكرا مما يفتح  
امامها احتمال ان تصب  

 ام السلطان يف املستقبل " 



واحنين ماروك بك احنناءة  
خفيفة ابجتاه مادلني وهو  

يطلب من اجملموعة ان 
تتبعه اىل جناح السلطان  

والحظت الديكورات  
الفخمة داخل اجلناح  



ال تتوقف   والنافورة الىت 
وقارنت هبا محام السلطان 

 ومحام امللكة فكتوراي  
 

وسأل ماروك بك مادلني  
عما اذا كانت مستمتعة  



هبذه اجلولة فقالت وقلبها  
خيفق اهنا كانت تفضل  

االستماع اىل الدليل  
الرمسي فوضع ذراعه على  
ذراعها وقال هلا بسخرية  
ابن حياة احلرمي قد اهلبت  



خياهلا وجعلتها تتخيل  
فسها احدي احملظيات او  ن

ام السلطان نفسها اال ان  
من االفضل هلا ان تقنع يف 

البداية ابلوضع الذي  
كانت تتمتع به جوزد يف  



احليم فردت عليه وهى  
تبعد ذراعه عنها " مل افكر 

يف هذا ولكن يبدو انك  
 ختليت نفسك السلطان "



" ولكن مع وجودك يف  
احلرمي فاى دور يتبقي يل  

 لتأديته ؟ "  
فقالت له يف تربم " هل  

 تتفضل فترتكين لشأين ؟ " 



" هل تريدين مين ان  
اتركك حقا ؟ اعتقد انك  

ترغبني يف مشاهدة جمموعة 
اخلزف يف مطابخ القصر  

ان هلا شهرة عاملية وال 



يفوتك رؤيتها جملرد تظاهرك 
 ابخلجحل "

وااثرهتا تلك العبارة  
االخرية فقالت له يف حدة 
وغضب " كيف جترؤ على 



هذا القول ؟ ابتعد عين  
 فورا .." 

ها ولكنه جتاهل غضب
وعادت االبتسامة  

الساخرة اىل شفتيه مث قال 
" ستكونني امنه بصحبيت  



اليوم على االقل هل  
 توافقي ؟" 

وصدقته برغم اهنا ال تدري 
ما الذي دفعها ايل هذا  

وبرغم اهنا احست ابالمان 
واحلرية يف ان ترتكه حني  



تشاءولكنها شعرت ابن  
جمموعة اخلزف وكل شيئ 
اخر يكتسب طابعا اكثر  

ة يف صحبته رمبا يرجع  ااثر 
هذا اىل انه تركي وخيتلف 

عن اى رجل اخر قابلته يف 



حياهتا وقالت له وهىة  
 تبتسم " حسنا اوافق " 
ولكن شعورا ابخلوف  

متلكها فهو قد ال يلمس  
فيها تلك االنوثة الىت  

يلمسها يف بنات بلده وقد 



يصدم جلهلها بعاداته  
وطريقته يف احليا وازاء  

ترددها ضحك ضحكة  
خافته جعلتها تضيق به  

وأوشكت ان تثور يف 
وجهه لتوقفه عند حده  



ولكنه فجأها بقولة " قلت 
لك ستكونني امنه معي  

فلماذا ال تتخلني عن هذا  
التصرف احلذر ظ فلن  

 ادعك تذهبني ؟ " 



ولكن جيب على العودة اىل 
الفندق السيدة الىت اعمل  
ليدها سوف تقلقل ان مل  
 ارجع يف املوعد احملدد " 

 " ومىت هذا املوعد " 



" بعد وقت تناول الشاي  
 " 

" اذا سيكون امامنا وقت  
طويل ملشاهدة جمموعة  
اخلزف وتناول الشاي  



ولنؤجل مشاهدة الكنوز  
 ليوم اخر "  

وصحبها اىل احلديقة  
الرئيسية ومد يده  

فاسلمت يدها اليه مما  
جعله يبتسم مث قال هلا "  



انظري اىل تلك احلدائق  
رة الزئبق  فمنها نقلت زه

 اىل هولندا " 
" كانت السطنبول امهية  

 كبرية اليس كذلك ؟" 



" نعم كانت ملتقي الطرق 
ابلنسبة للعامل امجع  

وللموقع اجلغرايف اتثريه  
كبري يف صنع التاريخ فقد  

كان حمتما ان تصبح 
اسطنبول مدينة عظيمة 



بتجارهتا وغزواهتا وكان 
اتساع امرباطورهتا حيمل 

مثلما  معه بذور اهنيارها
حدث اىل القسطنطينية  

 البيزنطية "  



وبعد ان انتنهيا من  
مشاهدة اجملموعة اخلزفية  
مبطابخ السلطتان اقرتح 

عليها التوجه لشرب  
الشاي يف برج جاالات  

الذي سينال اعجاهبا واخذ 



حيدثها عن اسطنبول  
وجوها الشاعري فاطرقت  

براسها متمنية اال يكون ان 
ادرك بعضا من الشاعرية  

ىت حتس هبا امنا يرجع  ال
لكونه جيلس اىل جوارها  



وأبلغته ابهنا تعمل يف 
مكتب فرع لندن لدار  
اديناي للنشر وقالت "  

هذه هى املرة االويل الىت  
يتاح يل فيها التجول يف  

املدينة فالسيدة الىت اعمل  



لديها ال متيل اىل التجوال  
وجاءت اىل هنا للبحث 

 عن شقيق زوجها "  
 د "ك " وملاذا هل فق

" انه رجل سيئ زير نساء  
وهو االن برفقة احدامهم  



يف مكان ما يف البالد ومن 
املفورض ان حياضر يف  
جامعهة البوسفور وملنه  

اليبدي اهتماما هلذه  
 الناحية "  

 " هل تعرفينه جيدا ؟"



" فرتددت مادلني مث قالت 
" كال ولكنه البد وان  

يكون رجال بغيضا النه  
سائية  يتباهي مبغامراته الن

امام اسرته واان اكره  
الرجال الذين يتحدثون  



عن عالقاهتم " فوافقها  
على ذلك قائال اهنا جرمية  

شنعاء ولكنه ابدي  
تشككه يف صحة ماذكرته  
السيدة الىت تعمل لديها  
وقال رمبا اهنا اخرتعت 



تلك القصص عنه فردت  
عليه مادلني " وملاذا تفعل  

ذلك اهنا حتبه كثريا  
من اجله   وجاءت اىل هنا

فهي تريده ان يعود لكي  
يساعد يف تسري شؤةن دار 



النشر الىت متلكها قتل  
زوجها يف فيتنام وهي 

حباجة ملن يساعدها وهذا  
الرجل لن يعبأ حىت  

 مبقابلتها " 



فابتسم ابتسامة جافة  
وغامضة مما اثر املخاوف 
يف نفسها ومتنت لو اهنا مل  
تذكر امامه اسم اورسوال  

ن السبب  اديناي وسأهلا ع
الذي جيعلها تعتقد انه لن  



يقابلها فقالت انه مل يرتك 
اى عنوان له وال بد انه  
يتهرب منها عندما يعلم  

بقدومها وال تعرف السيدة 
اديناي السبب يف احجامه  

عن مساعدهتا فهو على  



درجة من اخلربة واملهارة  
مثلها مثلما قالت عنه 

ولكنه ال يرغب يف ذلك  
يف ذلك ورمبا كان له العذر 

" 



وأبدي ماروك بك رغبته يف 
االنصراف وقال هلا انه  

سيستدعي هلا سيارة اجرة  
لتوصيلها اىل الفندق  

استاءت مادلني القدامه  
على اهناء هذا اللقاء ومل  



تشأ ان تكشف له عن  
شعورها وقال هلا مارك بك 

اهنا ستخوض مغامرات  
اخري فينا سيأيت من اايم  

ولكنها ردت عليه يف حدة 
لة " انن يال اتطلع اىل  قائ



املغامرات ويف استطاعيت  
العثور على سيارة اجرة  

 بنفسي "  
 " حسنا كما تشائني " 

وودعته شاكرة له صحبتها 
والشرح الذي قدمه هلا عن 



حياة احلرمي فقال هلا " امتين  
لك كل خري اي مليحة ورمبا 

 نلتقي يف لندن يوما ما "  
" وعندئذ سأرافقك لكي  

يف املدينة   تشاهد كل شيئ
".. 



ولكنه ابتعد عنها قبل ان  
تكمل كالمنها وسار فثي  

االجتاه املضاد لطريقها  
وأخذت احالمها تتالشي  
مع كل خطوة من خطواته  

وبدأت عيد نفسها اىل  



التعقل اذ كيف يئثر فيها  
رجل قابلته الول مرة بعد  

ظهر اليوم ؟ واستلقت  
سيارة اجرة وقدمت  

 لسائقها عنوان الفندق . 



عرت مادلني بود حنو  ش
ماروك بك بل تكن له  

شيئا اكرب من جمرد الود  
والحظت انه ينظر اليها  
بطريقة حمببة ومثرية برغم  
ان هذا يسبب هلا حرجا  



وكانت تتمين ان تراه مرة  
اخري لكي تتاكد من ان  

شخصا ما قد ابدي حنوها  
شيئا من العطف الذي  
حرمت منه منذ الصغر  
وسالت دموعها على  



من شدة االنفعال    خديها
ولكنها عندما وصلت اىل  
الفندق اسرعت بتجفيف 

دموعها ونزلت من السيارة 
لتدخل الفندق وهة  

 مرفوعة الرأس .



 مجيلة جدا جدا  -ـ 2
توجهت مادلني مباشرة اىل 

قسم االستقبال ابلفندق  
الخذ مفتاح غرفتها لكنها 

فوجئت مبوظف 
االستعاالمات خيربها ان  



قد   اقامتها يف الفندق
انتهت واهنا والسيدة ايناى 

سيطريان اىل انقرة وسأهلا  
عن السبب يف عدم 

مرافقتها للسيدة ايناي وملا 
ابلغته مادلني وهى يف حرية 



ابنه البد وان يكون قد  
اخطأ الن السيدة ايناي  

أمضت اليوم بصحبة بعض 
االصدقاء اكد هلا ان  

السيدة ايناى قد عادت  
اىل الفندق يف فرتة بعد  



ذاء وهى يف غاية الغ
االضطراب ودفعت  

حساب الفندق وأخذت  
كل حاجاهتا مبا يف ذلك  

حقيبة مادلني ايضا وجواز  
سفرها وانه مت اتجري غرفة  



مادلني لنزيل اخر فقالت  
مادلني وهى خائفة " ولكن 

 الميكن ان تفعل ذلك "  
وأحست مادلني جبفاف يف 

حلقها من شدة  
االضطراب ولكنها قالت  



ال جيب ان لنفسها انه 
يستبد هبا اخلوف فالبد ان 

يكون ه انك تفسري  
منطقي ومعقول هلذا  

املوقف وطلبت مادلني  
مقابلة مدير الفندق فرمبا  



تكون السيدة اديناي  
تركت معه عنواان تلحق به  
عليها اتخر مدير الفندق  
فرتة طويلة قبل ان حيضر  
مما جعل مادلني مع جميئ  

املساء تشعر ابحلرج  



تري نزالء   الشديد وهى 
الفندق ارتدوا مالبس  

املساء يف حني اهنا مازالت 
ابملالبس الىت خرجت هبا  

يف جولتها الصباحية  
واعتقدت ان اجلميع  



يرقبوهنا وعندما جاء مدير  
الفندق ابلغ مادلني انه مل  
يصادف مثل هذا املوقف  

يف فندقه من قبل  
واستفسرت منه عن  

العنوان الذي تركته معه  



ي فاجاهبا  السيدة ادينا
ابهنا مل ترتك أي عنوان 

واعرب عن دهشته  
الشديدية لتصرف السيدة 

اديناي الىت اختفت ومل 



ترتك حىت جواز سفر  
 مادلني . 

وأحست مادلني ابن  
ساقيها ال تقواين على  

محلها فجلست وهى تقول  



" انه المر يدعو اىل 
 السخرية " 

 
قال مدير الفندق " البد  

من االتصال ابلشرطة الىت 
سوف تتويل امرك ولكن  



الشيئ املؤكد هو انه  
الميكنك البقاء هنا بال  

 مال او جواز سفر " 
قالت مادلني يف حسرة "  

 وبال مالبس ايضا "  



" ال شك ان السيدة  
اديناي جمنونة فماذا ظنت  

انك فاعلة ؟ انين اسف  
جدا حلالك اي انسة ؟  

ك تعلمني انه  ولكن 



يستحيل بقاؤك يف الفندق 
 ؟ "

" ان كان هذا رأيك فهل  
هناك ضروروة لالتصال  

 ابلشرطة ؟ " 



" وهل هناك حل اخر ؟  
اهنم يستطيعون التحقق من 
املكان الذي توجهت اليه  

يف انقرةان كانت فعال 
ذهبت اىل هناك انين  

لست مسؤوال عن هذه  



الكارثة والبد من محاية  
 الفندق " 

سأهلا املدير عما اذا  وملا 
كانت تعرف شخصا اخر  

يف اسطنبول اجابته ابن  
شقيق زوج السيدة اديناي 



موجود ف ايسطنبول  
ولكنها ال تعرف عنوانه اال 

انه علمت انه حياضر يف 
جامعة البوسفور ورجته ان  
يستفسر من اجلامعة عن  
حمل اقامته فتهلل اسارير  



املدير ووعدها ان يبذل  
غم ان  قصاري جهده ابلر 

اليوم عطلة وطلب منها ان 
 ال تقلق . 

وعندما اتخر املدير يف  
لرجوع اليها اخذ اليأس  



يددب يف نفسها وراحت  
تفكر بزنزاانت شرطة  

اسطنبول ويف تلك اللحظة 
حضر املدير واسارير وجهه  
منبسطة وأبلغها ابنه حصل 

على العنوان املطلوب  



واهنم يف اجلامعة كانوا  
نوان  مرتددين واعطائه الع

ولكنهم عندما علموا 
بورطتها رغبوا يف تقدمي  

املساعدة وابلغوه انه يف  
استطاعتها االقامة يف منزل  



السيد اديناي اىل ان يتم  
العثور على السيدة اديناي 

يف انقرة وسارع يف توديع  
مادلني حىت الطريق الذي  

كان يسوده الظالم  
والرايح الباردة تلفح  



ها ذراعيها العاريتني مما جعل
ترتعد ودهشت مادلني  

عندما اكتشفت ان السيد 
اديناي يعيش يف اجلزء  

االسيوي ممن املدينة وقد  
أبلغها مدير الفندق وهو  



يسعي للتخلص منها  
واخراجها من الفندق ان  
عليها ان تستقل العبارة  

البحرية اىل اسكودار عند 
جسر جاالات مقابل بعض  



بنسات وسيكون االمر  
 ليها . سهال جدا ابلنسبة ا 

 
كانت املسافة اىل اجلسر  

اطول مما تصورت وهو  
احد اجلسرين ميتدان عرب 



القرن الذهيب ويوصالن 
بني القسمني االوروريب  
القدمي واجلديد ابملدينة  
وقد اخذت العبارات  

تنشط على جانيب اجلسر . 
وشعرت برذاذ املطر يبلل  



وجهها فسارعت العدو  
ملسافة قصرية حىت وصلت 

استلقت   اجلسر وهناك
العبارة بعد ان انتظمت يف 

طابور طويل ومل جتد 
لنفسها مكاان يف داخل  



العبارة تلتمس الدفء فيه  
فاضطرت للصعود اىل  

السطح وأخذت تتطلع اىل 
حبر مرمرة الذي يلفه  

الظالم وهو يضيق حىت  
عنق مضيق البوسفور  



الذي يصل بني حبر مرمرة  
والبحر االسود مبتعدا  

شمال  بضعة اميال اىل ال 
وكان الربد قارسا مما جعل  

مادلني تدلك ذراعيها لكي 
تدفع الدم اىل عروقها  



والحظت ان عيون بعض  
النساء ترمقها من حتت  

أغطية الرأس الىت ال تغطي 
الوجه وان كانت تكسب  

من ترتديها احساسا  
ابالحتشام وعندما وصلت 



العبارة وقفت مادلني يف  
الطريق واملطر يبللها  

مل تكن يف  وأحست أبهنا 
حياهتا أتعس مما هى عليه  
كانت نظرهتا اىل البلدان  

اخلارجية اهنا تنعم ابلشمس 



الدافئة اال ان الوضع  
خيتلف ابلنسبة السطنبول  
شأهنا يف ذلك شأن نصف  

الكرة الشمايل حيث  
يقرتب فصل الشتاء  

 بسرعة .  



 
مسعت صوت صيب ٍيسأهلا  
عما ذا كانت تريد دليال  

وقد ظنها امريكية  
أوضحت له اهنا اجنليزية  ف

وأطلعته على العنوان الذي 



معها وتبعته مادلني وبدت  
على بعد اضواء من  

اجلانب االوروريب 
السطنبول يف حني راحت  

السفن تذرع املضيق الذي 
يفصل بني القارتبني جيئة  



وذهااب وتوقف الصيب وهو 
يشري اىل احد املنازل قائال 

" هذا املنزل الذي  
الصيب   تقصدينه " ولكن

متلكه االستياء عندما وجد 
املنزل مهجورا وانتقلت  



مشاعر االستياء منه  
بسرعة اىل مادلني خاصة  
عندما اخذ يطرق الباب  

بدون ان جييبه احد  
وأخذت دموعها تنهمر  



وهى تصيح قائلة " البد  
 ان ادخل هذا البيت "  

وحاول الصيب ان يهدء من 
روعها وربت على كتفها  

نتظر  واشار اليها ان ت
عودته ومل يكن امامها وي 



االنتظار وبعد فرتة عاد  
الصيب وبرفقته سيدة تركية 
اعتذرت هلا وفتحت ابب 

املنزل ومهس الصيب  
ملادلني ابن تلك السيدة  

تدعي حمرمياه فاعطته 



مادلني بعض النقود  
وانصرف وعندما دخلت  

سألت السيدة عما اذا  
كان هذا منزل السيد  

اديناه فأومأت اليها  



الجياب وقدمت اليها  اب
 نفسها " حمرمياه "

" فقدمت مادلني نفسها  
وهى حتاول االبتسام "  

 مادلني كارفيل " 



فهزت املراة رأسها ابرتياح  
 قائلة " مادلني خامن " 

واخذت   وابتسمت املراة
تضيئ االنوار يف طريقها  
وتبعتها مادلني اىل غرفة  
االستقابل ومل تبد تلك  



السيدة اى دهشة لقدوم  
امراة غريبة لزايرة خمدومها  
ولكن ان كان ماقالته هلا  
اورسوال صحيحا فانه ان  

هذه السيدة اعتادت على  
تلك الزايرات ومتنت 



مادلني ان يظل السيد  
اديناي غائبا ولو لبعض  

قت ريثما تعود اىل  الو 
 حالتها الطبيعية . 

 



واقرتبت السيدة من  
مادلني وربتت على كتفها  

برفق فتبعتها مادلني اىل  
اعلي وازداد احساس  
مادلني ابحلرج عندما  

اخذت السيدة ترشدها اىل  



مكان احلمام وغرفة النوم  
املخصصة هلا والىت توقعت 

 ان تبيت فيها مادلني .  
والحظت مادلني ان سل  

نزل من الرخام مما يشري امل
اىل البذخ والثراء كما ان  



االاثث برغم انه رخيص  
وقدمي اال ان معظمه من  

التحف القدمية الىت  
تتماشي مع اخلطوط  

اهلندسية للبيت وهذا هو  
مبعث القلقل والتسائل  



فكيف يتسين للسيد  
اديناي وهو حماضر جامعي  
ان حييا هذه احلياة املرفهة  

ل الذي  ؟ ومن اين له املا
ينفقه على تلك احلياة ؟ 

ظل هذا القلق املتزايد  



يالزمها لفرتة طويلة بعد ان 
غادرت حمرمياه البيت  

وتركتها وحدها وأحست  
مادلني ابلوحدة بعد  

انصرافها وراحت تتجول  
يف غرف الطابق السفلي  



حماولة االحياء لنفسها أبهنا  
ليست غريبة ولكنها مل 

تفلح يف جلب هذا  
ها وتوجهت  الشعور لنفس 

اىل املطبخ واعدت لنفسها 
طعاما وكانت تلك هى  



اول وجبة تتناوهلا من ذلك 
الوقت التعس الذي  

تناولت فيه الشاي مع  
ماروك بك يف اعلي برج  

جاالات وادركت عند ئذ ان 
ماكانت حتس به من االم  



املعدة مل يكن سببه توترها  
العصيب وامنا اجلوع الشديد  

ومبضي الوقت اخذت  
ثقتها بنفسها   تسرتد

وبدأت تشعر ابالرتياح 
فمن الواضح ان السيد  



اديناي مازال بعيدا عن  
هذا املكمان واهنا تستطيع 
املبيت الليلة بطوهلا وحدها 

يف البيت ولكنها أحست  
ابلرغم من ذلك ان السيد 

اديناي رمبا يستاء الهنا  



ابلغت بتصرفاهتا وكأهنا يف  
بيتها وبرغم هذا فاهنخا  

غرفة   اجتحهت اىل
االستقبال وجذبت كرسيا 
اىل جوار النافذة وجلست  
يف الظالم حتاول ان تتخيل 



املنظر الذي تطل عليه  
النافذة يف النهار وعندما  

ملت اضاءت النور  
واخذت تتجول حماولة  

اكتشاف مفاتيح شخصية 
 اديناي . 



 
نظرة واحدة اىل الرفوف  

الكتب أوضحت هلا انه ال  
يشسارك زوجة اخيه امليول 

اال فيما قل وحكرت  
مادلني بصرها عن الكتب  



اىل السجادة اجلميلة الىت  
تعد قطعة فنية من الفن  
الرتكي وراحت تفكر كم  
يكون عمرها وعما اذا  
كانت مشغولة يدواي .  

ونظرت اىل ساعتها 



فوجدهتا تقرتب من احلادية  
عشر مساءا فاحست  

حباجتها الشديدة اىل النوم  
فصعدت اىل اعلي  

ة النوم  ودخلت غرف 
وفتحت خزانه املالبس  



لتبحث عن رداء او بيجاما 
من بيجامات السيد  

اديناي لرتتديها فاستقر  
رأيها على رداء معني وقبل  

ان تغلق خزانه املالبس  
متوجهة اىل احلمام فوجئت 



برداء نسائي خليع ال  
يصلح اال للراقصات ومل 

تكن حباجة اىل خيال  
لتدرك السبب يف وجود  

 خزانة  هذا الرداء يف 
املالبس اخلاصة ابلسيد  



اديناي وسارعت مادلني  
أبخذ محامها وقد استبد به 
الغضب الذي أشعلته روح 

الفضيلة يف نفسها  
ومتددت مادلني يف حوض  

االستحمام وأخذ املاء  



الدافئ يهدئ من حدة  
غضبها وأقرت أبهنا بدأت  

تشارك مضيفها ميله  
للحياة املرتفة بغض النظر  

القياته  عن رأيها يف أخ
وكان احلوض متسعا  



ومصنوعا من الرخام  
واملناشف جافة ونظيفة ومل 
تسرتيح مادلني يف البداية  

لتلك املرااي الىت تغطي  
معظم اجلدران ولكنها  

بدأت تتقبلها كان السرير  



يتسع لشخصني وفاخر  
بطريقة مل أتلفها وهى الىت  
اعتادت النوم على سرير  

يف بيت ابويها عرضه 
ستت اقدام   قدمان وطوله 

وغاص جسمها يف السري 



وهى تتمين ان ال تستيقظ 
من فرط الراححة الىت  

 شعرت هبا .  
واستيقظت اخريا وبدأت  
تتنبه وتتذكر املكان الذي  

هى فيه ومسعت ضجة 



وصوات نسائيا مرحا مث  
قهقه عاد اذن السيد  
اديناي اىل بيته مثلما  

توقعت ولكن الضحكات  
النسائية توقفت وحتولت 

استعطاف مث ساد  اىل 



الصمت من جديد  
وأصيبت مادلني ابلذعر  

وحدثتها نفسها ابن تنزول 
لنجدة الفتاة التعسة الىت  

وقعت يف براثني السيد  
اديناي ومتنت مادلني لو  



اهنا مل تستيقظ فما الذي  
ستفعله االن ؟ فهي ال  

تستطيع ان تنزل اىل  
الطابق االرضي لتقطع  

عليهما ما مها فيه كما اهنا  
تستطيع ان تظل جالسة   ال



فوق هذا السرير نظرا الن  
الدالئل كلها تشري الىانه  
قد حيتاج اىل هذا السرير  

يف اية حلظة وختيلت مدي  
الغضب عندما يكتشف  
وجودها يف بيته بدون ان  



يدعوها احد وبدون ابالغه 
بذلك واصاهبا الذعر  

واخلوف وهى تظن اهنا انه  
سيجعلها حتمل امتعتها  

 وترحل .  
 



ومسعته يتحدث ابلرتكية  
بطالقة بدون ان تفهم منه 
كلمة واحدة مث استطاعت 
ان متيز صوت حمرمياه وهى  

تتحدث اليه مث قال هلا  
ابالجنليزية بضع كلمات 



فهمت هنا ان حمرمياه قد  
أبلغته بوجودها غري 
املرغوب فيه ولكنها  

دهشت عندما الحظت 
انه مل يغضب ومسعته 

يضحك وأعقب ذلك  



اة وهى تئن  صوت الفت
بشدة وتوخبه وتستعطفه  
 لشيئ ال تعرفه مادلني . 

 
وحتدثت حمرمياه بعد ذلك  

بصوت مرح ومل يعرتض 



الرجل مث مسع ابب املنزل  
يفتح ويغلق بشدة وساد  

عندئذ صمت خميف  
واطبقت مادلني يديها  

وحتركت لتنزل من فوق  
السرير ولكن الوقت جاء  



متاخرا جدا فقد مسعت  
السلم  خطواته وهو يصعد 

يف خفة وسرعة وكاد الدم  
يتجمد يف عروقها وهى  
تري خيالة اثناء سريه يف 

املمر انه ليس طويال مثلما  



ختيلته من قبل بل انه  
قصري وهو يشبه يف طوله  
واحلجم ماروك بك الرتكي 
الذي التقت به ظهر اليوم  
السابق وأخذ قلبها يسرع  
يف اخلفقان عندما تذكرت  



ماروك بك وقررت ان  
د املصباح ولكنها  توق

غريت رأيها وضمت  
 ركبتيها اىل صدرها ز 

وظهر الرجل امامها يف  
ضوء املصباح العلوي 



مبتسما وأخذ كل منهما  
حيملق يف االخر وفغرت  

مادلني فمها وراحت تبتلع 
لعاهبا اهنا البد دخلت بيتا 

اخر غري الذي تقصده  
وهذا الذي يقف امامها  



ليس شقيق زوج اورسال  
 ن يكون ؟.  والميكن ا

قالت هامسة " ماروك بك 
" 

فاحين رأسه حتية هلا وعيناه 
اىل   تنظران ابهتمااما



الروب اخلاص به الذي  
ترتديه مادلني فجذبت  

اروب حىت عنقها وشدت  
احلزام حول وسطها بقوة  
حىت كاد ان يشطرها اىل  



نصفني وقالت يف تردد " 
 امل اال يضايقك هذا "  

وارتسمت على ثغره  
ابتسامه عريضة وهو يقول  
هلا " حسنا حسنا مليحة  

 هامن "



تراجعت يف جلستها  
يف وقالت له " وجدته 
 خزانة مالبسك "  

" فهز رأسه قليال وقال "  
هذا أمر يؤسف له ولكنك  
تبدين ابلرغم من ذلك يف  



صورة تبعث علي الفرح  
وانت ترتدينه اليست  

لديك اى مالبس بدال من 
 استالئك على ردائي ؟"

 " مالبسي كانت مبتله "  



فقال هلا وعيناه الرماديتان 
يزداد بريقهما وهو حيملق 

ستاء اي  فيها " لست م
 مليحة "  

" سوف اغادر هذا البيت  
 " 



" وجتاهل كالمها وسأهلا  
قائال " " كيف عثرت علي  

 اليايل اخلاصة يب ؟ " 
" فاختلست نظرة اليه  

وقالت له " ال اعلم  
 مامعين اييل " 



" اييل هى الفيال املقامة  
 على الشاطئ "

" والتقت عيناها بعينيه  
فامحرت وجنتاها وقالت له 

ال أعرف ايضا  " اوه اان 
 معين كليمة مليحة " 



"معناها ابلرتكية اجلميلة  
 واان اعتربك مجيلة جدا " 
وأحست مادلني حبلقها  

جيف فجأة وجذبت الرداء 
حنوها حبركة دفاعية مما 
أصار ضحكه فقال هلا  



"انك مسراء وغامضة 
 ومجيلة جدا جدا "  

********* 
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مل يسبق الحد ان قال  
ادلني وجها لوجه اهنا  مل

مجيلة وراحت تفكر يف  
تلك اجملاملة يف حني ساد  



الصمت بينهما مجيلة هل  
ميكن لشخص مثل  

ماروكبك ان يتصورها 
مجيلة اكان هذا من  

املبالغات الكالمية ؟  
واألسوأ انه رمبا قال للفتاة 



الىت كان حيدثها يف الطابق  
السفلي اهنا مجيلة هى  
د ايضا وهللا يعلم كم عد

االخرايت اللوايت قال هلن  
ذلك ؟ وكرر سؤاله قائال " 



كيف متكنت من العثور  
 على منزيل "  

" وبرغم حركة جسمه  
املرتاخية فان هذا مل خيفف  
مدي ما يتمتع به من قوة  

ورجولة وكان من املستحيل 



ان ال تنتبه اىل نظراته  
الرباقة كما كان من  

املستحيل ان يكون رد  
لة من  فعلها متمثال يف حا

االضطراب العاطفي  
اخذت تنتاهبا بشدة  



واجابته قائلة " أخطأت  
 البيت الذي أقصده " 

" فرفع حاجبيه بدهشة  
وقال هلا " بل على  

العكس هذا هو البيت  
 املقصود متاما "  



وابتسم ابتسامه خفيفة  
واجته حنوها ليسأهلا " هل  
 تعقبتين بعد ظهر امس ؟ "

"  
فهزت رأسها وهى ترقبه يف 

وجلس قرهبا على   قلق



السرير فابتعدت عنه  
بسرعة فقال هلا " انت  

خائفة اي مليحة ؟ ليس مثة  
 مايدو اىل ذلك " 

واعتقدت اهنا جيب ان 
ختافه وراحت تبحث عن 



الكلمات املناسبة ملنعه من 
االقرتاب منها واحست  

وهى قريبة منه ابن له اتثريا 
طاغيا عليها ولك تعد  

تدري كيف ميكنها  
واجهة هذا  التصرف مل



املوقف وملس خدها  
ابصبعه يف خفه بينما  

راحت هى تقول له هامسة 
" اعتقدت انه منزل السيد  

 اديناي "  



وتوقفت يده عن احلركة  
قبل ان حيرك اصابعه حنو  

فكها مث استقرت عند ايقة 
ردائها مث جذهبا بقوة حنوع 
بدون بدون ان تبدو منها  

اى مقاومة واندفعت  



صبغهما  الدماء اىل عينيه ت
بلون امحر انري فهمست 

 قائلة " ارجوك "
فسأهلا وهو يرفع قبضته  

عن ايقة الرداء وميرر 
أصابعه على رقبتها " امل  



يلقنك احد من قبل درسا  
 يف العناق ؟ " 

" فردت عليه مادلني قائلة 
" كال ولن تلقين انت هذا  

 الدرس  



اجاهبا بضحكة واقرتب  
منها مرة اخري مما جعلها  

تستلقي على الوسادة  
وااثرت حركته اخلاطفة  

استجابة يف داخلهيا وكان 
مسلكه معها يتسم بروح  



السيطرة وأحست ابخلجل 
وهى تكتشف ميلها اىل  
هذا النوع من التصرف 

تسمح له ولكنها مل 
ابالستمرار فهو مل يعبأ  

مبعرفة رأيها أو يهمه ماذا  



كانت تشاركه عواطفه ام  
ال ولكن هذه املسألة ذات 

امهية ابلنسبة اليها الهنا  
اعتادت على مبادء وقيم  
سلوكية معينة وخلصت 

نفسها من ذراعيه  



وابتعدت اىل اجلانب  
االخر جاثية فوق ركبتيها  
 اللتني كادات تتداعيان حتتها
وقالت له اهنا ال تقبل هذا 
فنظر اليها بسخرية وقال 



هلا " "ملاذا جئت اىل هنا  
 اذن " 

" مل ات من اجل هذا  
جئت حبثا عن السيد  
اديناى مارك اديناي  

ابلغت ان هذا بيته فكيف  



اعرف انك تقيم هنا ؟  
ماكان جيب ان تصرف 

 صديقتك ؟" 
القي نظرة مباشرة اىل  

الروب الىت ترتديه وقال هلا 
بلهجة فيها معين التسامح  



ولكنها حمببة " طبعا  
صرفتها عندما علمت انك 

 هنا يف انتظاري "
" مل اكن يف انتظارك بل مل  

 اكن اعرف انك .." 
 " ميكن معاجلة هذا االمر "



وادارت ظهرها حنوه الهنا  
مل تعد حتتمل مواصلة النظر 

هو مستلق فوق  اليه و 
السرير يف حالة اسرتخاء  

اتم يف حني كانت مشاعرها 



تغلي ليس من حقه ان يثق 
 يف نفسه اىل هذا احلد  
" كوين تناولت معك  

الشاي ال يعين اين ارغب 
 يف قيام اية صلة بيننا "  



قالت ذلك وهى معتقدة  
اهنا احدثت التأثري  

املطلوب لديه ونظرت اليه  
يف عصبية واستخفاف اال 
انه نظر اليها بعدم تصديق 

مما جعلها تشيح بوجهها  



عنه وتقول له " ان اخربتين 
ابملكان الذي يقيم فيه  

السيد اديناي فسوف اترك 
 بيتك فورا "  

" ما الذي تريدينه من  
 مارك اديناي "



" ردت وقد سرت رعدة  
يف بدهنا " ال اعتقد ان لك 

 شأان هبذا ؟"
" سوف تبلغيين بكل شيئ 

" 



ن هلجته الىت  وتذكرت م
تفتقر اىل الليونة ان رأيه يف 

النساء خيتلف عن الرأى  
الذي تعرفه منذ نشأهتا  

وعرب عن رايه هذا بطريقته 
الىت عاملها هبا ومن يدري  



ماذا كان ميكن ان يفعل  
معها أيضا ؟ من غري 

االنصاف ان تكون له مثل 
هذه اجلاذبية الشديدة يف  
نفس الوقت وردت عليه  

" انه  يف صوت خفيض 



شقيق زوج السيدة الىت  
 اعمل معها " 

" هل ارسلتك للبحث عنه  
 ؟"



" فهزت مادلني رأسها  
قائلة ان احدا مل يعطها  

 عنوانه " 
وابتعد عن السرير وذهب 

ليقف اىل جاهبا ووضع يده 
على احد كتفيها وجذهبا  



حنوه ممسكا ذقنها ابصبعني 
مما جعل رأسها يرتفع اىل  
  اعلي ومل تكن نظراته تنم
عندئذ عن اى تعبريات  

ساخرة وقد أحست مادلني  
ابخلوف الشديد منه وسأهلا 



قائال " ولكنهم اعطوك 
انت العنوان اليس كذلك  

 ؟ "
ابتلعت ريقها بدون ان  

تتمكن من االفالت من  
قبضته وقالت له ان مدير  



الفندق اتصل ابجلامعة  
فلما سأهلا عن السبب  
اجابته بقوهلا " عندما  

وجدت   عدت اىل الفندق
السيدة اديناي قد رحلت 
واخذت كل متاعي معها " 



وسالت دموعها فوق  
خدها اسي على نفسها  

وحاولت جاهدة ان تفلت  
من قبضة اصبعيه علي  

ذقنها ولكن بدون جدوي  
وتوقعت ان يشفق عليها  



ولكنها مل تلمس منه اى  
شفقة بل اخذ اصبعاه  

يغوصان يف حلمها 
وهويرغمها علي ان تلتقي  

بعينيه مث قال "  نظراهتا 



رحيلها ليس ابخلسارة  
 الكبرية "  

" أان الت خسرت لقد  
تسببت يف جميئي اىل هنا  
ورحلت دون ان ترتك يل  
اية رسالة واخذت معها  



كل شيئ مالبسي وحىت  
جواز سفري قال مدير  

الفندق اهنا البد ذهبت اىل  
انقرة ولكن يبدو اهنا  

سافرت اىل القمر " وبكت 



ره الذين مث صاح قائال " اك
 يبكون طوال الوقت " 

" متاما مثل الذين يقيمون  
عالقات وحيكون للناس  

 عنها "



وراحت تبحث عن منديل  
جتفف دموعها فلما مل جتد 
جففتها بظهر يدها فسأهلا  
 " هل انتهيت من هذا "  

فابتسمت بعد جهد  
وأومأت برأسها قائلة "  



عادة ال ابكي ابدا انين ال  
  افهم ما الذي جري يل ال
بد ان اكون متعبة او يب  

 سيش ما انين اسفة " 
" اليس من األفضل ان  

تبحثي عن السيدة اديناي 



بدال من البحث عن مارك 
 اديناي " 

" وكيف استطيع ذلك ال  
ميكنن ايلبقاء يف الفندق  

أبلغت هبذا بوضوح وليس 
لدي املال الكثري وقد  



أخذت معها جواز سفري  
" وعادت نظرات السخرية  

مما جعلها تعتقد   اىل عينيه
ابن الروب الذي ترتديه  
ليس ابلرداء املناسب هلا 
النه صمم لشخص أكرب 



حجما منها وأضافت قائلة 
" مل اكن اعلم ان هذا  

 منزلك " 
فرد عليها جبفاف " خاب  

 املك اان مارك اديناي " 



" مستحيل ان تكون مارك 
اديناي " وبدأت تستوعب 
املوقف وتستجمع افكارها 

د تلك املفاجأة  املشتته بع
وقالت له بلهجة فيها معين 

 االهتام  



" ولكن املرشد السياحي  
كان ينادمي ابسم ماروكبك 
فاين اذن اروسوال ان كنت 

 انت مارك اديناي ؟ "



" ايهللي ال اعرف اين هى  
وابلتأكيد ان هذا ال يعنيين 

 " 
" ولكن ال بد ان تعرف  
اين هى اذ ال ميكنها ان  

 ترتكين ضائعة هكذا يف



اسطنبول بال مال او  
وسيلة متكنين من العودة  

اىل الوطن البد ان تبحث  
 عنها "

فضحك مما جعلها تشعر  
ابلغيظ وقال هلا " ومل احبث 



عنها أمضيت االسيسبوع  
املاضي يف عدم استقرار  

 واان احاول التهرب منها " 
" طبعا بتظاهرك ابنك  

 شخص اخر "



فهز كتفيه استخفاف " 
ليس هناك اى شيئ  

مشرتك يربطين ابرويوال  
تزوجها اخي واشرتي  

حصيت يف الشركة الىت  
متلكها االسرة حىت يرضيها 



وعندما مات ورثت هى  
كل شيئ وقد أدارت  

الشركة بشكل جيد بقدر  
ما اتيح هلا من ضوء  

وأصبحت دار اديناي  
للنشر تدر ارابحا كبرية  



لة  خالل السنوات القلي
املاضية وان كانت هى  

االن ال جتد ان املال هو  
كل شيئ وأخذت تبحث  
عن السلطة والنفوذ ايضا  



فان هذا ليس ابالمر الذي 
 يعنيين " 

وشعرت ابالسف حنو 
زوجة اخيه وراحت تتلفت 
حوهلا حبثا عن حقيبة يده  

الخراج منديلها منه فاشار 



مارك اىل مكاهنا وقال هلا  
ه ان كيس نقودها هناك وان 

يبدو غري كاف مثل  
مالبسها ففسرت ذلك  

بسخرية قائلة ان هذا هو  



السبب الذي جعل ارسوال 
 أتخذ جواز سفرها "  
فرد عليها " هذا امر  

واضح جدا فاان اذا كمن  
أيمن حلية رقطاء أبن تتعهد  

 طفال رضيعا " 



" كلفين مكتب دار النشر  
يف لندن ابلسهر على  

راحتها وكل اعضاء 
 "   املكتب حيبوهنا

 اهنم متملقون اذالء " 
 " اال متيل ايها ابملرة ؟"



" ال اقول هذا ولكين  
افضل ان اتركها لشأهنا  
فاان ال أميل اىل النساء  

 الطموحات "
" ولكين ال اجدهن أسوأ  

 من الرجال الطموحني "



" الن طموحك يتجه  
اجتاها خمتلفا فانت تتطلعني  

اىل ان يصبح لك حبيب  
ان ولن خيطر ببال اروسال 

مهمتها يف احلياه هى ان  
تسعد انساان ما وتسري  



خلفه يف احلياه ال اميل اىل 
النساء اللوايت يدفعن  

أزواجهن اىل التكالب على 
مادايت احلياه للحصول  

على املزيد من متاع الدنيا 



اىل ان يلقوا املنية وهم يف  
 مقتبل العمر " 

وقال هلا ان زوجة اخيه  
جاءت اىل تركيا لكي  

لى العودة معها اىل  حتمله ع
الوالايت املتحدة ليعمل  



حلساهبا ولكن لن يقبل  
هذا النه ليس للبيع  

فقالت له مادلني عندئذ  
اهنا حتتاج اىل أشياء كثرية  

وهذااملوقف لن حيل  



مشكلتها فرد عليها بقوله  
 " انت مسكينة اي مليحة " 

 " ال تدعين هبذا االسم " 
" جيب ان يتملكك الزهو 

دينين ان  بذلك مباذا تر 
 اانديك "  



" مادلني ..مادلني كارفيل  
" 

" حسنا انسة كارفيل يبدو  
انك وقعت يف براثن  

الذئب الكبري هلذه اليلة  



على األقل "وابتسم فجأة 
 وقال  

" من الذي أمساك مادلني ؟ 
اعتقد ان مليحة تناسبك  

 أكثر " 



" ذلك النك مغرور  
....."واحتبس صوهتا و..و

 وهى ترمقه بنظرة ادانه  
 " نعم وماذا أيضا "

" وبغيض متاما واعتقد ان  
دار اديناي للنشر ميكنها  



ان تعمل بصورة أفضل  
 كثريا بدونك "

" مهال مهال ليس هذا  
ماكنت تريدين قوله اليس 
كذلك ؟ انك على حق  
فيما قلته فقد استمتعت  



بعناقك ورمبا اعانقك مرة  
 اخري " 

وأحست مادلني ابن ركبتها 
عاجزاتن عن محلها الطول 

من هذا فجلست على  
السرير وه تقول " حقا  



ليس هذا ما كنت اريد ان 
أقوله ما املواد الىت حتاضر 

 عنها يف اجلامعة ؟" 
" الفن املعماري والفنون  
اجلميلة وهذا هو السبب 
الذي جئت من أجله اىل  



تركيا فاان اعد رسالة  
ان جامعية عن الفن

املعماري سينان الذي  
ينتمي اىل االمرباطورية  

العثمانية ان كان هذا ما  
 يهمك " 



فهزت رأسها وحتكمت يف  
انفعالهتا وقالت له يف حدة 

" نعم يهمين حدثتين عنه  
اثناء زايرة جناح احلرمي هل  
 هو فنان مشهور جدا ؟ " 



" جدا وحلسن احلظ  
احلرب مل تدمر كل اعماله  

الىت  مثلما فعلت القنابل 
تساقطت فوق لندن  

 أبعمال كريستوفر رين " 



" وقالت له مادلني ان  
السيدة اديناي أبلغتها ابنه  
سيكون يف عطلة يف الريف 

فقال هلا انه عاد من  
العطلة اليوم فقط ولكن  

السيدة اديناي اخطأت يف 



شيء واحد النه ليس من 
النوع الذي حيكي عن  

فامحرت وجنيت \عالقاته ا
لقوله هذا مادلني وأتملت 

وسألته " اتقصد انك لن  
 تبلغها انك عانقتين "  



فجلس اىل جوارها على  
السرير وراح يزيح خصلة  

من شعرها عن وجهها  
وقال هلا متعمدا ان  

يغيضها " االمر يستحق  
 التحدث عنه "



" فتنهدت مادلني قائلة "  
قد ال جتد الفرصة لتحدثها 

عن اى شيء فرمبا تكون  
ما  قد اختفت اىل االبد  
 الذي سأفعله االن " 



" فقال هلا ان يف 
استطاعتهما ان يعودا معا  
اىل وطنه وراح يهدء من  

ابالطمئنان  روعها فاحست
لكالمه ومل تدر السبب  

الذي جعلها تصدقه  



وعندما اشارت اليه  
برغبتها يف النوم قال ان  

هذا السرير له وميكنها ان 
تشاركع فيه او تبحث 
لنفسها عن غرفة نوم  



اخري يف املنزل فسارعت 
 مبغادة الغرفة .

 اتبع الفصل الثالث
 
 
 



 
 
 

صعدت اىل الطابق العلوى 
يدة  ومتكنت بصعوبة شد
من فتح ابب الغرفة  



ولكنها وجدت السرير  
بدون اغطية واجلو يف هذا 

الطابق أشد برودة من  
الطابق السفلي فنزلت اىل 
الطابق السفلي وأحضرت  

مالءات وبطانيات  



وصعدت هبا وقامت  
ابعداد السرير القدمي  

الذي يكاد ينوء حتت ثقل  
جسمها من شدة القدم  
والحظت النقوش على  

الذي كان  جدران املنزل 



ميلكه احد الباشوات  
االتراك وقالت لنفسها ان 

هذا املنزل وخاصة 
هذاالطابق منه يالئم فعال  
ماروك بك الذي ادهشها  

انه امريكي وليس تركيا  



كما كانت تظن من قبل . 
وكاد قلبها ينخلع عندما  
تذكرت كيف كان ينظر 

اليها وحاولت بدون  
جدوي التفكري يف شيئ  

لك  اخر وساعدها على ذ



منظر السفينة كانت تشق  
طريقها للخروج من حبرية  
مرمرة عن طريق مضيق  

البوسفور متجهة من املواين  
الروسية املطلة على البحر 
االسود ووسط اجللبة الىت 



احدثتها السفينة استغرقت 
مادلني يف النوم ، ويف 

الصباح مل يكن اجلو ممطرا  
ارتدت مادلني مالبسها  
الصباحية وهى تتساءل  

ا اذا كان ماروك اديناي عم



سيعجبه ارتداء النساء  
للبنطالوانت واجتهت اىل  

غرفة الطعام منجذبة  
برائحة القهوة واخلبز  

الطازج الذي حضره لتوه  
من الفرن وحيت ماروك  



فسأهلا عما اذا كانت 
انمت نوما مرحيا فقالت له  

برتدد " نعم منت جيدا  
شكرا لك وهل منت انت  

 جيدا ؟" 



ان أنعم بنوم " كان ميكنين 
اكثر راحة لوال وجودك  

الذي قض مضجعي 
واقتحم علي احالمي وان  
كنت ستمكثني هنا طويال 
فال بد ان جند لك مالبس  



اخري للنوم بدال من  
 استخدام ردائي " 

 " ال ميكنن ايلبقاء هنا " 
 " واىل اين ستذهبني ؟" 
" ابمكاين قتل السيدة  
اديناي البد ان يكون  



هناك مكان استطيع  
 لذهاب اليه "ا

ونظر اليها ماروك ابشفاق  
وقال " اورسوال جتعلنا  
حنس هبذا الشعور من  

وقت الخر فال تنزعجي 



يصبح كل شيء على  
مايرام عندما تعود جنحت 
على اى حال يف العثور  

 علي "  
" كنت امتين انال اعثر  

 عليك " 



فنظر اليها ابسي يف حني  
اهخذت مادلني تصحح 

ين مالمها قائلة " كنت اع
فقط انه موقف ال يبعث  

 على االرتياح "



فقال هلا جبفاف " لقد  
 وجدت ما يعوضك " 

 " ال أظن هذا "
كانت مدلني تفضل ان  
يكون تركيا غري معروف  
وله بعض العذر يف ان  



ينظر اىل املرأة ابعتبارها 
كائنا وجد جملرد امتاعه  
ولكن بوصفه امريكيا  

فكان جيب عليه احرتام  
معه اهنا  تطلعها للمساواة 

مل تبدأ بعد يف معرفة  



الوسيلة الىت متكنها من  
التعامل معه .وراح يغيظها  

ولكن برفق مما يشري اىل  
انه تفهم موقفها وقال هلا " 

مغامرة رائعة تلك الىت  
مررت هبا ميكنك ان  



تستمتعي هبا ان انت  
ارحت اعصابك قليال ولن 

يطول هذا االمر فلقد  
اتصلت تليفونيا ابلسفارة  

مريكية يف أنقرة وعلمت اال
ان اروسوال هناك واهنا  



توجهت لزايرة صديق وهى  
يف شدة القلق لدرجة اهنا 

 نسيت كل شيء اخر " 
 " مبا يف ذلك اان " 

" اعتقد اهنا جيب ان تعتذر 
لك عنن هذا وهى اما  



تعود يف خالل يومني او  
اكثرر او ان تعيد لك  

مالبسك وجواز سفرك  
وترسل لك مبلغا كافيا من 
املايل ميكنك من العودة اىل  

انكلرتا واتوقع ان حتضر  



بنفسها فبعد ان عرفت 
مكاين البد وان تغتنم هذه  

 الفرصة الثمينة " 
فرمقته مادلني بنظرة اثقبة  

وقالت له " ال اريد اعتذار 
من احد ومنالقسوة اال متد 



هلا يد املساعدة اذا طلبت 
منك ذلك فمهما كان 

موقفك فاهنا ارملة اخيك  
ما كان يرغب اخوك يف  ا

 مساعدتك هلا ؟"



" ال اعتقد انه كان يرغب 
 يف ذلك ؟" 

 " ولكنها كانت زوجته " 
" وهذا مل مينعه من التوجه  
يف مهمة اىل فيتنام حيث 
لقي حتفه واورسوال تريد  



االنتقال اىل واشنطن االن  
وتريدين ان اساعدها يف 

هذا فهي تعلم ان يل  
اتصاالت وأصدقاء هلم  

نها اخطأت يف وزن ولك
اختيارها يل فانين عازف 



عن اى شيئ ميكنها ان  
تعرضه علي جاء وقت  

كنت اميل فيه لراى مغاير  
لرأي ولكن هذا قبل يوم  

 امس " 



قال هذه العبارة االخرية  
وهو يبتسم فسألته مادلني 

" وما الذي جعل ليوم  
 االمس تلك امليزة " 

" لقد دخل شيئ يف عيين 
ظ  " وأخذ يقهقه وهو يالح 



اهنا مبهوتة ال تدرك معين  
 ما يقول فأضاف قوله  

" العليك اي مادلني  
فسوف اشرح لك هذا  

 فيما بعد " 



" نعم ولكن ماقصة  
 صديقها يف انقرة " 

" هذا تطور جديد وطريف 
ويف اى حال سيتيح 

اخر تشغل  الورسوال شيئا 
به عنا وترتكنا وحدان فلدي 



االن ما يكفيين ولست يف 
حاجة اىل اورسوال لكي  

 تدفع يب للموت " 
" ولكن هذا لن حيل  

مشكليت فما الذي سأفعله 
" 



فاقرتح عليها مبساعدته  
بعمله يف الرسالة اجلامعية  

الىت يقوم بتحضريها 
فأبدت ترحيبها وأبلغته  
ابهنا جتيد الكتابة على  

الكاتبة بسرعة ودقة  االلة 



واهنا على املام ابالختزال  
فقال هلا اهنا اذا بذلت  

جهدا كبريا يف العمل معه  
فلن جتد وقتا لتفكر يف  

حظها العاثر وطلب منها  
ان تتويل تنسيق مذكراته  



واشار اىل اهنا ستجد متعة  
ملساعدته يف حبثه الذي  

يعده عن الفنان املعماري 
 سينان .

وما  واقرتح عليها ان يق
سواي يف اطار البحث 



الذي سوف تساعده يف 
اعداده بزايرة لبعض  

االماكن األثرية وخاصة  
مسجد ااي صوفيا الذي  

كانت تقوم مكانه  
كاتدرائية جستنيان الىت  



ادخل عليها الفنان سيان  
تعديالت لتحويلها اىل  

مسجد واعتقدت مادلني  
انه ال يرمي من وراء زايرة  
  تلك االماكن االثرية خدمة
البحث الذي يقوم به النه  



رمبا يكون قد زارها مئات  
املرات من قبل فقالت له " 

ليس هناك ما يدعو الن  
تصحبين اىل اى مكان  

وميكنين اعداد مذكرات  
البحث بدون مشاهدة  



تلك االماكن بنفسي ويف  
امكاين زايرهتا فيما بعد  
االن افضل ان أكسب 

 نفقات معيشيت .." 
  فأمسك يدها يف رقة قائال
هلا " أبعدي أشواكك اي  



مليحة فال ميكنها ان  
تصيبين اريد ان اصطحبك 
معي وسوف نذهب سواي  

 هل اتفقنا ؟" 
بلعت ريقها واجابته قائلة  

 " اتفقنا " 



 
 الفصل الرابع 

 شباك احلب يفتح 
 

" اتعتقدين انك رمبا  
 تشعرين ابلربد "



وجه اليها مارك هذا  
السؤال ومها ينزالن  

السلم فهزت   درجات
مادلني رأسها ابلنفي كان 

يوما مجيال وهى ذهلبة  
للقيام جبولة يف اسطنبول  



مارك يريد ان يسميها  
جولة عمل ولكنها ابلنسبة 

هلا مبثابة حلم يتحقق  
وفضلت عدم اجملالدة الن  

وجوده معها سيجعل  
االمور اكثر متعة كانت  



تتمين زايرة معامل اسطنبول 
ائها قبل فرتة طويلة من التق

به يف قصر توبكايب وسألته 
" كيف حصلت على هذا  

البيت اي مارك ؟ ومن  
الذي كان يعيش فيه يف  



املاضي ؟ وهل كانوا من  
 املشاهري ؟ " 

هز كتفيه ابستخفاف قائال 
" كان يقيم هنا احد  

البشوات املتقاعدين على  
ما أظن وهنا يف الطابق  



السفلي السالملك حيث 
يستقبل الرجال اصدقائهم 

الذين يزوروهنم يف حني  
تلتزم النساء ابلبقاء يف  

احلرملك ابلطابق العلوى  
الذي تقيمني انت فيه هل  



وفرت لنفسك وسائل  
 الدفء يف هذااملكان ؟ " 

" نعم أخذت معي اىل  
اعلي عددا من البطانيات  

أحب هذا الطابق النه  
اليتسم ابلطابع احلديث  



مثل بقية الطوابق كما 
  احب النوافذ الشبكية

فهي جتعل املرء حيس ابنه  
خيلو اىل نفسه بدون ان  
تتطفل عليه االعني كما 

اهنا تتيح له يف نفس  



الوقت ان يري كل 
 ماحيدث يف اخلارج "

قال انه سيتسدعي حمرمياه 
اليقاد املدفأة حىت ال  

تتجمد من الربد ودعاها 
للخروج فلبت طلبه بدون 



تردد الن اخر شيء تريده 
سارا  هو ان تتكره ينتظر و 

سواي مبحاذاة الشاطئ  
وشاهدا املساكن الىت كان  

يقطنها من قبل وجهاء  
املدينة وأثرايئها وأصبحت 



اليوم يف حالة يرثي هلا كما 
مرا على مساكن الفقراء  

اخلشبية وقال هلا مارك ان  
حمرمياه تقي يف احد تلك  

املساكن وانه مل يعد  
مسموحا الحد ان يقيم  



مساكن خشبية يف  
بب كثرة اسطنبول بس

احلرائق الىت اندلعت فيها . 
وسألته مادلني عما دعاه 

لطالء مسكنه فقال هلا انه 
يستأجره ويسدد االجيار 



سنواي وحصل على موافقة  
املالك لطالء املسكن  
ابلطالء واق من النار 
وسأهلا ان كان يعجبها  
فأومأت برأسها قائلة "  
اعتقدت ليلة أمس ان  



احدي السفن املارة  
 تقتحم النافذة " ابملضيق 

" اهنم يروون قصص 
عديدة عن السفن الىت  

فعلت هذا بنوافذ املساكن 
" 



" واجتها الىاملرفأ واستقال  
قاراب عربا به مضيق  

البوسفور اىل اجلانب  
االوروريب من اسطنبول  
وعند وصوهلما استقال  

الباص ودهشت مادلني  



الن مارك عرف حباسة 
قوية مثل بقية اهل املدينة  

الذي يتجه اليه   املكان
 الباص . 

وبدت لالنظار أسوار  
مدينة بيزنطة القدمية الىت  



تداعت من القدم ولكنها  
مازالت تكتسب روعة  

حبجمها وشكلها وكانت 
تقوم هناك كنيسة سانت  
سافيور الىت حتولت اىل  
مسجد وأصبحت اليوم 



متحفا وقالت يف دهشة  
ومها يدخالن املسجد "  
ولكن سينان ليس هو  

 م ابلبناء "  الذي قا
" طبعا ال فاملسلمون ال  
يسمحون ابدخال صور 



الأشخاص او احليواانت  
 اىل اماكن العبادة " 

" وأثناء خروجهما ليستقال 
سيارة اجرة سألته عما جاء  

به اىل اسطنبول فأجاهبا  
وهو ميسك بذراعها 



ليحميها من زحام الطريق  
انه مل العامل اجلديد  

واعتقد بضرورة التوجه  
بعض الوقت يف  لقضاء 

العامل القدمي مث استطرد "  
جئت اىل هنا بناء على  



دعوة من جامعة البوسفور 
الحاضر فيها ملدة سنة  

ولكنن ايعتقد انين  
سأمضي هنا فرتة من الزمن 

 ان استطعت "



" فعضت مادلني شفتها  
وقالت له " ان ااتحت لك  

اروسوال ذلك وهذا هو  
السبب الذي جيعلك  
لك ؟ تتهرب منها اليس كذ



وعليك االن ان تقابلها  
 لكي تتخلص مين "  

" اورسوال هى مشكليت  
واان أستطيع ان اعين  

بشؤون حيايت ومل اتطلع  
للقاء زوجة اخري او  



للصدام معها مرت فرتة  
طويلة منذ كان الية امراة  

دخل يف تيسري شؤوين  
واعتقد ان ابستطاعيت 

التصدي الورسوال او الي 
 شخص اخر "



سرعة  " ختلصت مين ب
عندما علمت أنين اعمل  

لديها " ومتنت مادلني وهى  
تقول هذا اال يفضح  

صوهتا مدي االمل و املرارة  



اللتني شعرت هبما عندما 
 افرتقا يف املرة السابقة .  

فنظر اليه وقد هتللت  
اساريره وجهه وقال " مل  

اعتقد انك تستحقني  
اخلوض يف شجار ِبشأن 



اورسوال لكن اصرارك على  
ىت منزيل جعل هذا تعقيب ح 

 االمر ال ميكن جتنبه " 
فصاحت قائلة اهنا مل  

تتعقبه ومل تكن تعلم انه هو 
مارك ايناي ولو اهنا علمت 



لفضلت ان تدخل السجن 
اوال فابتسم هلا وقال هلا " 

احياان امتين لو مل اكن مارك 
 اديناي " 

 " اان اسفة " 



" اعرف انك أتسفني  
فمارك بك كان شخصية 

 "  اكثر شاعرية
اعتدلت يف اابء وقالت "  
 انين لست طالبة مدرسة " 



وسكتت حلظة لرتي ما اذا 
كان مسع ماقالته مث  

اندفعت قائلة " وابالضافة 
اىل هذا فانك جيب ان 

تكون تركيا الن رايك يف  



النساء هو رأي شرقي  
 جحدا " 

" وشجعها على مواصلة  
كالمها فسأهلا وقال "  

 وماهو هذا الرأي ؟" 



فتمنت لو اهنا مل تقل شيئا  
ابملرة ولكنها أضافت قائلة 

" أجد اجلرأة يف نفسي  
القول لك ان اروسوال  

تعرف امور النشر اكثر مما  
 تعرف انت " 



" اهنا ال تعرف وحىت لو  
كان األمر كذلك مثلما  
تقولني فانن يلن أتلقي  

نها اية أوامر هل هذا  م
 يرضيك " 



" وملاذا يرضيين انن يال  
 أعبأ مبا تعمله "

" اورسوال تستخدم نفوذها 
يف امور ال أوافق عليها ومل  

يكن بوب قادرا على  
التعامل معها عندما كان 



على قيد احلياة وليس يل  
ميل الخوض معها هذه  

 التجربة " 
" طبعا ال فانت ال ترضي  

ي  عن ايه امراة ال تلق



بنفسها مستسلمة عند  
 قدميك "  

فرفع احد حاجبيه وسأهلا  
بتهكم " وما وجه  

 اعرتاضك على هذا ؟ " 
 " هناك نساء ....." 



فقاطعها موافقا وقال  
بسرعة " هناك فعال نساء 

وهناك بعض منهن بني  
صديقايت وانن أيفضل نوعا 

 خمتلفا من العالقة " 



" على ان تكون انت  
 السيد " 

انه جيب  " انين رجل اعتقد
ان تصدر املبادرة من  

الرجل يف جمال العالقة بني 
اجلنسني ولدت اي مليحة  



لتكوين فريسة وليس  
صيادا فهذا هو احد  
 اجلوانب احملببة فيك " 

وادركت انه يتعمد اغاظتها 
وقد ااثرهتا كلماته فعال  
وقالت له يف جسارة "  



ليست يل مثل جتربتك  
طبعا وهلذا فانين ال ارغب 

احكام عامة يف  يف اطالق
 هذا اجملال "  

فوافقها قائال " هذا  
صواب فمن األفضل ان  



ال ختوضي يف جدال ال  
تستطيعني الفوز فيه وهناك 
وسائل اخري للوصول اىل 

ماتريدين معرفته ولكن  
لنرجئ احلديث يف 

هذااملوضوع االن وال  



فانك ستجدين نفسك  
ختوضني يف مياه اعمق من  
ان تبلغ قدماك قرارها هل 

 اتفقنا " 
" ومرت حلظة مؤملة  

متلكتها فيها احلرية والرتدد  



واخلوف وتعتقد اهنا منذ  
التقت مبارك وهى ختوض  

فعال يف مياه اعمق من ان  
تبلغ قدماها قرارها ولكن  
وجحدت نفسها بصورة  
من الصور تستمتع هبذا  



االحساس املثري وردت  
عليه قائلة " انن يال  

 احاول جمادلتك " 
فاف " انين  " فقال هلا جب

 سعيد بسماعي ذلك " 



وقاما سواي بزايرة مسجد  
ااي صوفيا الذي كان من 

قبل كتدرائية سانت صوفيا 
  532الىت انشئت عام 

ميالدية وأخذت تتجول يف 
احناء املسجد حماولة ان  



تركز ذهنها على شرح  
مارك لتاريخ النقوش  
والكتاابت واألعمدة 

واالماكن الىت مجعت يف 
ورية الشرقية  احناء االمرباط

 . 



وحدثها مارك عن حياة  
النساء يف ذلك اجملتمع  

القدمي فقال هلا وقد  
ارتسمت على شفتيه  

ابتسامة ساخرة " مل تكن  
احلياة العامة هن جماهلن  



الطبيعي وكن يف وقت من  
االوقات حيكمن 

االمرباطورية كلها ولكنهن 
كان يلزمن منازهلن ليعملن  

على اسعاد ازواجهن  
ء احلياة عنهم  وختفيف عنا



وكن يتمتعن حبب اشد من 
جانب ازواجهن يف مثل  

 تلك الظروف "
" وهل من الطبيعي ان  
يكون كل شيء ابلنسبة  



للمرأة هو ان تكون حمبوبة 
 ؟ "

هذا ابلنسبة لبعض النساء  
" 

" ولكن االمر ليس كذلك  
 ابلنسبة الروسول " 



" احقا هذا ؟ اعتقدت  
دائما ان تكالب اورسوال  

واملال هو   علىالسلطة
لتعويضها عن احلب الذي  
 مل جتده يف حياهتا اطالقا " 



فاتسعت عينا مادلني يف  
دهشة وسألته " امل يكن  

 اخوك حيب اورسوال " 
" كان يفعل هذا بطريقته  

ومل يكن بوب كفأ هلا وهلذا  
فاهنا كانت حتر من شأن  



النساء يفعلن هكذا عادة  
 كما تعلمني " 

فاان  " انين ال اعرف هذا 
 اومن ابملسواة كاملة " 

وتعجبت وهى تتسائل عما 
أضحكه وقالت له يف حدة 



" اتظن انك تعرف كل 
 شيئ " 

" نعم كما قلت ابلضبط  
 فلدي خربة كبرية " 

وأخذ يالطفها وأتبط  
ذراعها يف رقة مث تركها  



لتقوم جبولة حرة داخل  
املسجد النه اراد ان  

يتفحص شيئا بنفسه من  
جديد وتوقفت مادلني يف 

اعجاب امام اثنني من  
قدور املاء الفخارية  



التىرتشح املاء وفجأة  
مسعت صوت مارك من  
خلفها يقول هلا " اليس  

من االجدر ان تبحثي لك 
 ال ؟ "عن زوج مث
 " وملاذا ؟" 



" الن العصر العثماين  
كانت النساء أتتلي اىل هنا 

وتصلني حىت تتزوجن  
بسرعة ومازالت بعض  

النساء يفعلن ذلك لليوم 
ولكن ليس بنفس الدرجة  



مكن االقبال مثلما كان يف 
 املاضي "

 " احقا هذا ؟"
وخشيت ان تكون وجنتاها 

امحرات ولكنها اغتبطت 
بالهنا   عندما اجته حنو البا



اخذت يف تلك اللحظة 
تفكر فيما ميكن ان يكون 
عليه شكل ابن مارك وهذا 

التفكري جعلها تشعر  
ابنوثتها الول مرة يف حياهتا 

احست ابلغرية كسكني  



حاد خيرتق احشائها وهى 
تفكر يف املرأة اجملهولة الىت  

 ستصبح اما هلذا االبن . 
ودعاها يف املساء لتنماول  

اعم الطعام يف احد املط
نظرا الن حمرمياه كانت يف 



عطلة تلك الليلة ولكنها  
ترددت الهنا كانت ال 

ترتدي الزي املالئم الذي  
يصلح للمساء والقميص  
والبنطلون اللذان كانت 

ترتديهما ال يصلحان  



لدخول مطعم بعد حلول  
الظالم ولكنه طمأهنا اىل  
ان هذااملطعم ليس من  

االماكن الىت ينصرف اليها 
 تفكريها . 



ويف داخل املطعم اخذت  
تتلفت حوهلا وأتكدت من 

صحة كالم مارك اذ مل  
يكن هناك الكثري من  
النساء وكان بعضهن  

يرتدين البنطلوانت بدون  



تقيد بزي رمسي وقالت له  
مادلني " انه المر حمرج ان 

ال جيد املرء زاي مناسبا  
 يرتديه " 



فراح ينظر اليها ابعجاب 
قائال " انك تبدين يف  

 وة كالتفاحة "  نظري حل
ان الشعور الذي متلكها  

منذ قابلت مارك الول مرة 
جعلها حتس ابهنا أبهنا حتلق 



يف اخليال ومل تشعر بتلك  
االسر من الغجر الىت  

جاءت للرتفيه عن نزالء  
املطعم اال ان افاقت على  

صوت املوسيقي الىت  
 اخذت تصدح فجأة .



واحست ان مارم يعرف  
احد الفتاتني يف تلك  

قة من الغجر وهن  الفر 
امجلهما وقد اقرتبت من  

مارك واحننت حنوه وقد بدا 
عليها االغتباط لوجوده  



وأخذت حتدثة ابلرتكية  
فمازحها وضحك لكل  
كلمة قالتها بدون ان  

يكرتث ابمتعاض مادلني  
من ذلك وجاء دو رالرقص 
فوجدت الراقصة يف مارك  



رفيقا جاهزا مث تركته  
الراقصة لتبحث عن رفيق  

 عادت لتتجه حنو اخر مث
مادلني وتعرض عليها  

تعليمها الرقص الشرقي  
فوافقت مادلني وراحت  



ترقص معها وملا انتهت من 
الرقص قدم هلا مارك ورقة 

مالية ملادلني ابلطريقة  
التقليدية املعتادة ابن  

دسها يف صدرها وهى  
تبدي احتجاجا هلا فقال  



هلا " امل اقل لك ان هذه  
  هى طريقة تقدمي النقود

 للراقصات " 
ومل تعرتض مادلني عندما  
عادت الراقصة تطلب  

مراقصته من جديد بل اهنا 



مل تشعر به عندما ترك  
املائدة ومل تكد حتس  
ابجللبة الىت احدثتها  

الراقصات وهن يقفن فوق  
املوائد وينتقلن من مائدة  

الخري ملالحقة زابئن  



املطعم طلبا للنقود الهنا مل  
بل   ترفع عينيها عن املائدة
مل تكن تعرف ما الذي  

تناولته من طعام وعندما  
خرجا سواي من املطعم كان 

الربد يلفح ذراعيها 



العاريتني ومل يكن معها  
معطف يقيها الصقيع  

ووجدت يف نفها الشجاعة 
الخراج الورقة املالية من  

مكاهنا وهى حتتمي ابلظالم 
حىت ال يالحظ شعورها  



ابحلرج مث وضعتها يف  
 جيبها . 

ح عليها ان يسريا  واقرت 
على الشاطئ لكي يستقال 
احدي العبارات عند قصر 
دوملاابهس فسارت صامته  



جبانبه غري قادرة على  
التفكري يف اى شيء تقوم 

هبوقد أحبت النظر اىل  
األضواء وهى ترتاقص  

على سطح املاء وان تري  
االحجام الضخمة للسفن  



الزائرة الراسية عند رصيف  
 امليناء ولكن اجلو كان

شديد الربودة وأخذت  
اسناهنا تصطك عندما  

وصال اىل مرفأ العبارات  
بعد ان سارا مسافة بدت  



هلا وكأهنا أميال وسط  
الظالم الذي يلف املكان  
وساعدها على النزول اىل  
احد القوارب الصغرية وملا  
الحظ اهنا ترتعد من الربد  
فتح معطفه ومد ليغطيهما 



معا وقال هلا يف سخرية "  
انك ال ترتدين  لقد نسيت

شيئا حيفظك من الربد ملاذا 
 ال تقولني شيئا ؟"

 " ال استطيع "



" مسكني يال مليحة انك  
اتخذين احلياة جبدية اليس  

 كذلك " 
 " انن ايحاول ذلك " 

ودست يدها يف جيبها  
وأخرجت الورقة املالية الىت 



اعطاها هلا فوجدت اهنا  
ورقة من فئة مائة لرية اى  

اعتقدت توازي قيمتها كما 
اكثر من جنيهني اسرتليني  

وقالت له " ماكان لك  
 اعطائي هذا خذها " 



" فضم يده فوق يدها  
وقال هلا " ال تكوين محقاء 

اي مادلني اريدك ان 
اتخذيها فقد اثبت  
 مقدرتك كراقصة " 



" " وهذا هو السبب  
الذي جيعلين ارفض ان  

اخذها فانت ميكنك شراء  
خدمات اولئك الراقصات  

تستطيع شراء ولكنك ال 
 خدمايت " 



فضمها اليه بذراعه وسأهلا  
وقد حتركت عواطفه " هل 

انت واثقة من هذا ؟  
 اعيدي النقود اىل جيبك " 
فصاحت قائلة " كال ان  

 افعل " 



" واحنين برأسه لتتقابل  
عيناه عينيها مث أمسك  

مؤخرة رأسها بيده ليجذهبا  
حنوه بقوة وهو يقول " :  

أرأيت ان خدماتك ليست  
 ة املنال " بعيد



وقالت لنفسها فيما بعد  
اهنا لو مكان هلا قدر من  

الكربايء لفعلت شيئا 
عندئذ لالفالت من بني  

يديه ولكن احلقيقة املهينة 
تؤكد اهنا مل تفعل شيئا من  



هذا القبيل بل لقد التفت 
ذراعها حول رقبته وراحت 

تضمه اليها اكثر وهى  
مغتبطة ابن يضمها كيفما  

وفتحت   يشاء ووقتما يريد
عينيها وقد أحست  



بصدمة وهو يقول هلا  
وضوء القمر يضيئ وجهها 

 " لقد وصلنا تقريبا "  
 " احقا ؟"

وبدأت تفيق وهى تشعر  
ابخلجل وعندما قاما  



للنزول من القارب أحست 
ابحلرمان من دفئ معطفه  

وأخذ الورقة املالية ودسها  
يف جيب قميصها وهو 

يقول هلا " اذا نظرت اىل  
اعانقك مرة   هكذا فسوف 



اخري امام الناس " 
وأمسك بيدها وهو 

يساعدها للنزول من  
القارب وجذهبا اليه ومس 

خدها بيده ولكنها ابتعدت 
عنه وقد عادت اليها  



كربايئها واحنلت عقدة  
لساهنا وقالت حبرارة " ال  
حق لك يف هذا ال حق  
لك ابملرة ليست غلطيت 
انن ميضطرة الن اكون 
معك فانت شقيق زوج  



سيدة الىت اعغمل معها  ال
وسأكون شاكرة لو تذكرت 

ذلك قد ال يعجبك هذا  
ولكن هذا هو الوضع  

القائم سوف اتركك  
واذهب االن ان كان هذا  



يف استطاعيت ولكن ليس  
ذنيب انين ال استطيع ذلك  

" 
فقال هلا موافقا " كال اهنا  

ليست غلطتك اي انسة  
مادلني كاريف وأنمل من  



كر اجل صاحلنا معا ان نتذ 
اورسوال عاجال وليس اجال 
ال تنظري هكذا اي عزيزيت  
فانين ال اريد ان اعانقك  

مرة اخري وانت يف رعاييت 
انن ايريد ان اعرتف لك 



أبنن أيفضل اسم مليحة  
 على مادلني . 

اهنا هى ايضا تفضل هذا  
االسم علي ذاك وكانت  
مادلني عندما ختالو اىل  
نفسها يف غرفتها تبكي  



دته ما بسبب كل الذي فق
الذي حدث هلا ؟ جلست 
فوق السرير وهى دهشة  
من امرها اهنا بكل اتكيد  

ال تريد االنضمام اىل 
سلسلة النساء اللوايت  



اقمن عالقات معه يف  
املاضي ومن املؤكد اهنا  

أبفكارها الغربية القوية عن  
حق املراة يف املساواة ال  

 تتطلع اىل هذا . 
 



 اخلامس  
 اتبعيين واحبيين  

 
ادركت مادلني قبل ان  

تفتح عينيها ان السماء  
متطر فقد مسعت صوت 



تساقط املطر على النوافذ 
الىت راحت هتتز وتضطرب 

وهو ماجاء تعبريا ايضا  
على احلالة املزاجية الىت  

الزمتها طوال الليل  
وكلفتها الكثري سواء من  



حيث حرماهنا من النوم او  
ات  فقداهنا الحرتام الذ

وأغمضت عينيها وهى  
حتاول االستسالم للنعاس 
ولكن بدون جدوي فقد  
ظلت صورة مارك عالقة  



مبخيلتها وهو يضمها 
ويالطفها وأخذ قلبها خيفق 

بقوة مثلما حدث هلا من  
قبل كلما تذكرت  

هذااملوقف اهنا ال تستطيع  
ان تواجهه مرة اخري  



فماذا حيدث اذا عرف 
حبقيقة مشاعرها ال عذر له 

ال يدرك املشاعر الىت  يف ا
تعتمل يف صدرها الهنا كما 
تتذكر االن تعلقت به وهو 
يعانقها وذلك على الرغم 



من اهنا عنفته فيما بعد يف  
اابء وبطريقة ال ميكنها ان  

ختدع طفال صغريا لقد  
عرفت رجاال من قبل  
ولكنها مل تسمح هلم 

بضمها ولكنها ايضا مل 



تسمح ملارك ابن يعانقها  
عليها بدون    فقد استحوذ

ان يسأهلا معتربا قبوهلا شيئا 
كما لو –مفروغا منه متاما 

كان ذلك الرجل الرتكي  
املتعجرف الذي ختيلته من  



قبل ولكن هذا ليس  
السبب يف انزعاجها وامنا 
السبب يكمن يف جتاوهبا 

مع تصرفه هذا لقد وضعها 
بقوة يف املكان الذي  

حدده هلا بغض النظر عن 



ردده  رأيها الذي راحت ت
مرارا عن ضرورة االستقال 
لوهى راضية عن الوضع  

الذي اختاره هلا ال بد قد  
اهتزت شخصيتها اىل احلد  

الذي هتبط فيه اىل جمرد  



حمظية من احلرمي ال تطمع  
يف اكثر من أسعاد احد  

الرجال ولكنها ال ميكنها  
ان تنحدر اىل هذا  

املستوي ورأت ضرورة ان 
تتجنب وجودها معه  



االن لتثبت له وحدمها بعد 
انه يتعامل مع انثي جيب 
ان حيسب حساهبا انثي  
ميكنها ان تبقي معه او  

ترتكه وحده بنفس العجرفة 
 الىت ابداها حنوها .



كان اجلو ابردا وجافا  
خبالف الطقس املشمس  

الذي ساد يف اليوم السابق 
ومما زاد من قسوة 

الصقسع تلك الرايح  
الباردة القادمة من  



مادلني   سيا وابتعدت\رو
عن النافذةة وراحت تنظر 

اىل نفسها يف املراة ومل 
ترضي عن الظالل 

السوداء حتت عينيها 
وراودته فكرة ارتداء  



مالبسها والنزول اىل  
الطابق السفلي وقالت  

لنفسها اهنا ان تراجعت  
عن تنفيذ تلك الفكرة  

فاهنا ستجعل نفسها هنبا  
 للمزيد من املخاوف .



كانت كانت حمرمياه 
ا عندما نزلت وقد  وحده

بدت الدهشة عليها عندما 
رات مادلني وقامت 

ابعداد قدح من القوة دون 
ان تطلب مادلني وقدمت 



هلا معطفا قدميا ملارك كي 
ترتديه يف البيت وأفهمتها  

ابحلركات التعبريية ان مارك 
خرج بعد تنالول الطعام 

ومن املتوقع عودته وقت  
الغذاء مث صعدت اىل  



ف اىل  االعلي لالنصرا
مهامها املنزلية اتركه مادلني  
يف غرفة اجللوس حتاول ان  
تطرد من راسها فكرة اهنا  

وحدية واهنا كانت مستعدة 
للتخلي عن اى شيء  



مقابل اخلروج مع مارك  
 معما كانت العواقب .  

 
وبرغم ذلك فكر فيها قبل  

ان خيرج اذ ترك هلا االلة  
الكاتبة على طاولة صغرية  



ن  وجبوارها جمموعة م
مذكراته غري املرتبة وكان 
ابستطاعتها قراءة معظم  

املذكرات ولكن الكثري من  
مصطلحاهتا كان غريبا 

عليها فلجأت اىل  



االستعانة بقاموس وابحد  
كتبه السهلة اخلاصة ابلفن 

 املعماري .
 

وعندما انتصف النهار  
كانت قد اتيحت هلا 



الفرصة وهى بعيدة عن  
اتثري مارك عليها لكي  

ى الفن املعماري تتعرف عل
العثماين الذي هو موضوع 
احباث مارك وتوجد للفنان 
سينان الذي عاصر امللكة 



اليزابيث االويل مائة  
وعشرون على االقل من  
االعمال الفنية الضخمة  

منها املستاجد  
واملستشفيات واحلمامات  
 الرتكية الشهرية واملدارس . 



 
ونزلت حمرمياه وهى تقهقه  

اىل  فذهبت مادلني اليها 
املطبخ لرتي ماذا يف االمر 

فرأهتا تقوم بكي احدي  
بيجامات مارك وأفهمتها  



ابالشارات اهنا مل تتوقع ان  
تنام مادلني يف جناح احلرمي 
القدمي بدون اية مساعدة  

وكان ذلك مبثابة دليل  
جديد على الطريقة الىت  

يعامل هبا مارك عادة 



النساء اللوايت ينزلن يف بيته 
روق وغلي الدم يف ع

مادلني وانصرفت لعملها  
يف اعداد مذكرات مارك  
انه اسوأ من دون جوان  

وال حيمل اى عاطفة  



لضحاايه انه حباجة ملن  
يتصدي له وستكون هى  

ذلك الشخص الذي يفعل  
هذا وعليها ان تتاكد من  

عدم تواجدها معه وحدمها  
كىت لو كان معين هذا اال  



يبتاح هلا مشاهدة املزيد  
 ل . من معامل اسطنبو 

 
ولكن قوة ارادهتا اهنارت  
فجأة عندما مسعته يدخل  

من الباب وتظاهرت 



ابالنشغال يف الكتابة على 
االلة الكاتبة واقرتب من  
ورائها وأخذ ميعن النظر  

اليها فالتفتت اليه وقالت  
له اهنا كانت تشعر ابلربد  

وان حمرمياه اعارهتا 



هذااملعطف وعندئذ قال  
هلا "قررت اقتسام مالبسي 

عك وطلبت من حمرمياه  م
ان تقوم بكي البيجامة  

النظيفة الىت لدي لتقدمها  
لك ولعل يف هذا بعض  



العزاء لك الحتاللك  
الطوابق العليا من البيت  

 حسب رغبتك " 
فقالت له مادلني حبدة "  

اعتقد ان هذا غري مألوف  
 هنا " 



" يل مل يسمع به احد من  
قبل وهل كنت تتوقعني ان 

 حيدث العكس ؟"
الت وهى ترجتف رغم " فق

املعطف الذي ترتديه " كال 
" 



ونظر اىل املذكرات الىت  
كتبتها يف دقة ونظام وقال 
هلا ال ابد اهنا اجنزت قدرا  
كبريا من العمل يف اعداد  
املذكرات فرمقته يف شك  
وهى تتسائل عما اذا كان 



ادرك اهنا بدونه كالتائهة  
وتشعر ابلوحدة والقلق  
ت  وذلك برغم كل القرارار 

الىت اختذهتا من شأنه  
ولكنها صاحت فيه قائلة " 

 ال شأن يل مبا تفعله " 



" اليس لك شأن ابملرة ؟  
انن يال احب ان اتعرض  
للتعنيف من فتاة وقحة  

لشيئ ال شأن هلا به وهلذا  
فاننا سوف ننهي اتفاقنا  

 اليس كذلك ؟"



فحاولت ان ترتاجع عما 
قالته وهى تتلعثم فابتسم  
وقال هلا اته يتمين لو مل  

يكن قد وعدها ابال  
يعانقها مرة اخري يف  

الوقت احلاضر واهنا تغريه  



جدا ليتاكد مما اذا كانت  
 ال ترغب يف هذا ايضا  
" ال ارغب يف هذا وال  
احب هذه الطريقة انن  

أيفضل ان يستأذنين من  
 يطلب مين شيئا "  



ابتعدت عنه داخل الغرفة  
اىل اقصي ما تستطيع  

وأضافت قائلة " مث انىن  
لست وقحة وملاذا اعنفك 
ان كنت اشعر برغبيت يف  
هذا ؟ ان يل أشياء احبها  



واخري ال احبها ويل  
مشاعر ايضا وهذا ماجيب  

 ان تعرفه " 
فقال هلا يف تراخ " اذا من  
االفضل ان تسيطري على 

 تلك املشاعر "



يه قائلة " ال  " فردت عل
تتورع عن توبيخي وانت  
دائما متلي علي ما جيب  

 ان افعله " 
واكتشفت انه من األفضل  
هلا ان تغضب بدال من ان  



تظل مشلولة امام جاذبيته  
. 

فهو رأسه وبدا من نظراته 
انه مل يعد يغتبط من  

كالمها ورمقها بنظرة  
ادخلت اخلوف اىل قلبها  



وقال هلا " اتعودين اىل  
ساوزاة مرة اخري مسأله امل

؟ انصيت اىل اي مادلني النن 
يلن اعيد هذا الكالم مرة  
اثنية ليس هناك سبئ بيننا  

امسه املساواة وال عالقة 



هلذا ابختالف اجلنس وال  
جيب ان تلقي بقفازك يف 

وجهي حتداي كلما اقرتبت 
منك قد تدفعيين هبذا ان  

انسي انك تعملني من  
زوجة اخي وستكونني انت 



فهذه املعركة    اخلاسرة
أبكملها معركة اجلنس  

وانت مكتوب عليك اال 
تفقديها النك امراة واان  

لك عليك  1رجل واثناء ذ 
ان تفعلي ما اطلبه منك  



وان تنحي جانبا اساليبك  
األنثوية املخادعة اىل ان  
تقرر ارسوال البحث عن 

 مكانك " 
وأطلق بعض الضحكات  
واتبع " ماسوف حيدث  



بعد ذلك هو يف علم 
يب ولكين اتكهن أبنك الغ

ستجدين عندما نصل اىل  
اتفقا يف النهاية ان من  
األفضل لك ان تكوين  



اتبعا على ان تكوين قائدا  
" 

" وهزهتا جرأهتا بعنف  
وانفجرت قائلة " اكرهك  

واعتقد انك جمرد من  
 الشفقة " ومد يده اليها



 الفصل السادس 
 رايح املاضي  

 
حاولت مادلني ان تصلح  

من هندامها وتركت 
معطف مارك سيقط حىت  



قدميها اندرا ما شعرت  
ابلكراهية حنو احد  

ودهشت حني وجدت  
نفسها غري سعيدة ابملرة  

من رؤية اورسوال واختلط  
االمر عليها وهى تري  



تعبريات وجه مارك عندما  
ملح زوجة اخيه الول مرة  

كانت اورسوال تتمتع بوجه  
رجل حيب ان  جذاب واى 

يكرر النظر اليها ويكن مثة 
مايدعو لكراهيتها بسبب  



تلك الصفات الىت تتمتع  
هبا وقالت هلا مادلني يف  

اابء " كان سجب ان 
ترتكي جواز سفري هل  
تعرفني ماالذي اعتقده  

 املسؤولون يف الفندق ؟"



" فردت عليها اورسوال "  
 وهل هلذا امهية ؟

فارتفع صوت مادلني وهى  
دهشة " اليست تقول يف 

هلذه امهية اعتقد انه امر  
هام فما الذي كان 



مفروضا ان افعله بعد ان  
 رحلت انت اىل انقرة ؟" 

جاالت اورسوال ببصرها يف 
ارجاء الغرفة الىت استقرت 

عيناها على وجه مادلني  
الغاضب وردت عليها "  



يبدو انك وجدت راحتك  
هنا ؟ ما كنت اظن ان  
مارك هبذه الدرجة من  

رمبا النه حصل على  الكرم
 شيئ غري عادي "



" فردت عليها مادلني يف 
صدود قائلة " انك مل  
تفكري يف ابملرة اليس  

كذلك ؟ حني اخذيت كل 
حاجيايت معك ؟ انت ال 

 تكرتثني الحد ؟"



" نسيتك لبعض الوقت  
الن شاغال جعلين انسي  

وجيب ان اعتذر لك ولكن 
مبا انك جنحت يف العثور  

عرب  على مارك فانن اي
 لك فعال عن اسفي " 



" حسنا اريد جواز سفري  
 االن ؟"

" كما تشائني " واخرجت  
اورسوال جواز سفر مادلني  

من حقيبة يدها وهى  
 تضيف 



" اعتقد ان ال داعي اىل  
تلك اجللبة الىت تثريينها اي  

عزيزيت فانت تعليمن ابنه مل 
يكن ليحدث لك شيء  

يذكر كان ابمكاهنم العثور  



نت علي بسرعة ان ا
 تعرضت الية متاعب "

" فانفجرت مادلني قائلة "  
اوه هذا كثري جدا "  

وأخذت جواز سفرها  
ابصابع ترتعد وحاولت ان  



تضعه داخل حقيبة يدها  
ولكن احلقيبة مل تستوعبه  

فوضعته فوق املذرات الىت 
كتبتها ملارك واضافت 

قائلة " اظنك ستقولني يل  



ايضا ان هذا كان من اجل 
 صاحلي "  

دوء اشعلت اورسوال ويف ه
سيكارة وسألت مادلني  

قائلة " كيف وجدت  
 صحبة مارك ؟"



 " على مايرام "
" اعتقد انه قال لك كالما 

معسوال فهو يفعل ذلك  
كما تعلني مع كل فتاة  

مجيلة يقابلها وكالمه عادة 
 ال يعين اى شيئ "  



فردت عليها مادلني الىت  
امحرت وجنتاها " كان 

 " شقيق زوجك كرميا جدا 
فضحكت اورسوال قائلة " 
امل يعانقك ايضا ؟ اعتقد 

انه يفضل نساءه اكثر  



نضجا وهذا خميب المالك 
اتذكر ان مارك يعانق  

بعذوبة ششديدة وليس  
لديه ما يردعه ابملقارنة مع  
بوب املسكني الذي كان 



يعامنلي وكأنه خيشي ان  
 اهتشم بني ذراعيه "

والذت مادلني ابلصمت مث 
لنافذة  هنضت متجه حنو ا

تراقب املطر يتساقط فوق 
البوسفور ومل تعد األشياء  



والاملناظر مبثل ما كانت  
عليه من مجال بل اصبح 
كل شيء رماداي االبنية  
واالرض والسماء وحىت  

املياه الىت تفصل بني  
شطري املدينة وسألتها  



اورسوال يف نعومة " اال  
توافقني على حب مارك يل 

 ؟ "
فهزت مادلني كتفيها  

خفافا وقالت هلا " ال  است
شأن يل مبا تفعلينه اال اذا  



كان يؤثر على ملاذا ذهبت 
 اىل انقرة ؟"

" عرفت ان صديق يل  
موجود هناك وكانت يل 
رغبة شديدة يف مقابلته  
اضطررت اىل دفع مبلغ  



كبري لشحن امتعتك  
وكانت هى تلك اول مرة  
اعرف فيها ابن امتعتك  

 معي " 
" ال بد ان احد ما حزم  

 االمتعة "تلك  



" فعلت ذلك عاملة  
التنظيف غرف الفندق  

اثناء قيامي بتسديد  
حساب الفندق وحجز 

تذكرة الطائرة هل متازلت  
 غاضبة مين ؟"



نظرت اليها مادلني قائلة "  
 نعم " 

" فضحكت اورسوال  
وردت " ولكن ملا ؟ 

 شرحت لك ما حدث " 



" انك مل تبدأى بعد  
ابلشرح اان اسفة اي  
عر أبين  سيدةاديناي ال اش 

أستطيع االستمرار يف 
العمل معك بعد االن  



وأرغب يف العودة اىل لندن 
" 

" هل فكرت ابن 
املسؤولون يف مكتب لندن 
قد يستغنون عن خدماتك 
اذا عرفوا انك ختليت عين  



عندما بدأت أواجه  
 املصاعب ؟" 

" ولكين مل اختل عنك انت 
 الىت تركتين " 



" رمبا يصدقونك رمبا "  
دلني وقالت فابيض وجه ما

 " ومل ال ؟" 
" النين لن اشرح االمر  
هبذه الطريقة يف الرسالة  

 الىت سأرسلها اليهم " 



" فصاحت مادلني يف  
وجهها " مل يسبق يل مقابلة  

انسان يف مثل ااننيتك  
وعدم امانتك وافتقارك  

 لالستقامة " 



وكان  ضحكت اورسوال
االنفعال الوحيد الذي  

الحظته مادلني يف وجهها  
هو بعض اجلمود حول  

عينيها وحىت هذا االنفعال 
اختفي عندما فتح الباب  



ودخل مارك الغرفة وهو  
جيفف يديه مبنديله وجيته  

اورسوال اببتسامة دافئة  
وسألته " هل تعتقد انين  

غري امينة وافتقر الىة  
 االستقامة " 



" حيتمل فرد عليها جبفاف 
 هذا "  

" كم انت قاس اعتقد انك  
ادخلت هذه الفكرة يف  
رأس مادلني الىت مل تكن  
 لتخاطبين هبذه اللجهة " 



فردت مادلني " مل يكن  
لدي سبب يدعوين هلذا  
.."مث اندفعت قائلة وقد 

نفذ صربها " وال ميهين اذا  
 فقدت عقلي "



فتدخل مارك وطلب منها  
ان ال تندفع وان تؤجل  

التفكري يف هذا االمر بعد  
ان هتدأ مشاعرها وان ترتك 

له املوضوع فرتكتهما 
مادجلني وهى متسح دموع 



الغضب واالنفعال الىت  
سالت على خديها ومسعت 

ازرسزال تقول ملارك ان  
الطريقة الىت عامل هبا  

مادلني هى الىت محلتها  
 العودة اىل علىان تتطلع اىل



لندن واضافت قائلة ان  
مادلني طفلة ولكنها ال  

حتب ان تعامل كطفلة فرد 
علهيا مارك بقولة " هذا  

االمر ال شأن ملادين به انه 
 مسألة بيين وبينك " 



اسرعت مادلني ابلصعود  
اىل غرفتها وارمتت فوق 

سريرها واالنفعاالت  
الشديدة متزقها فكيف  

يقول مارك ان هذا الشأن 
عالقة ملادلني به ؟ وهل  ال 



هو يتفق مع اورسوال على  
اهنا طفلة وجيب معاملتها  

 هكذا ؟
 

وعادت هبا الذكري اىل  
اللحظات الىت عانقها فيه 



والعواطف الىت حركها يف  
داخلها فهل فسر جتاوهبا  
معه صادر عن طلفة ؟ ال  

ميكنها تصديق ذلك كانت 
حتسي به يرجتف عندما 

ها يطوقها بذراعية لقد عانق



كامراة وليس كطفلة  
وقالت لنفسها اهنا هى  
وليست اورسوال الىت  

انداها مارك مليحة وهى  
لن تسمح الحد ابن  

 يسلبها هذا . 



 
وغادرت فراشها متجهة  
اىل خزانة املالبس لكي  
ترتدي احسن ما عندها  

وتثبت الورسوال اهنا  
ليست طفلة ووضعت 



امحر شفاه ارجوانيا ينسجم 
اء  مع لون بشرهتا السمر 

وعندما عادت اىل الطابق 
السفلي ابدي مارك  

اعجابه هبندامها وحاولت  
اورسوال ان تستفزها  



فسألتها عما اذا كانت هى 
الىت قامت ابعداد الفراش 

هلا فردت عليها مادلني ابن 
البيت به مشرفة وهى الىت 
تقوم بذلك فقال مارك اهنا 
تدعي حمرمياه وأهنا تقدمت  



يف السن وهى تعاين من  
روماتيزم يف ركبتيها ال

فراحت اورسوال تسخر  
منها وتتسائل عما اذا كان 

هذا هو السبب يف 
ارتدائها غطاء فوق رأسها 



فرد عليها مارك جبدية "  
كال اهنا ال حتب ان 

تكشف عن شعرها يف  
 وجود الرجال "

فانفجرت لورسوال ضاحكة  
عندئذ اخذت مادلني  



تدافع عن حمرمياه وتقول  
يبعث   انه ال يوجد شيئا

الضحك يف امراة حتافظ  
على اتجها لزوجها بل اهنا  

جتد نساء خيفني افواههم  
عندما مير امامهم احد  



الرجال وهن يعطني  
انفسهن الزوواجهن  

وخيلصن هلن اكثر مما تفعل 
النساء الغربيات ،  

والحظت مادلني اهنا  
عندما دخلت غرفة  



االستقبال كانت كمن  
اقتحم شيئا ما وعندما  

وال خترج اصبع  رأت اورس
امحر الشفاه من حقيبتها  

وتعيد طالء شفتيها  
أتكدت ان مارك ال بد  



وان يكون عانق اورسوال  
وانه يرغب يف تكرار ذلك  

مرة اخري وقد أحست 
هبذا من تعبريات وجهه  
 ومن تصرفات اورسوال  

 



وحتدثت اورسوال فقالت  
ان النساء مل خيلقن خلوض 

املناقشات يف عامل املال 
مارات فردت  واالستث

عليها مادلني ابهنا ال تعتقد 
ذلك ولكن اورسوال  



اصرت موجه كالمها اىل  
مارك ومؤكدةو له مدي  

حاجتها اليه ليعمل معها  
يف دار اديناي للنشر  

واعتذرت له عما قالت  
من قبل الهنا كانت تشعر  



ابلضياع والتعاسة بعد  
مقتل بوب وقالت اهنا  

اعتقدت ان انشغاهلا بشيئ 
ف جيعلها تقبل  تفعله سو 

علىاحلياة ولكنها أخفقت  
يف هذا وأكدت له من  



جديد اهنا يف حاجة لعودته 
للعمل يف دار النر  

وغلبهااالنفعال فسالت  
 دموعها .  

ولو مل تكن مادلني موجودة 
ملا صدقت ان اورسوال  



مبثل هذه الرقة ولكنها رمبا 
كانت تستخدم اسلحتها  

ضد مارك وليست صادقة  
وسلت  فيما تقول ، وت

اورسوال اىل مارك ليكتب  
نيابة عنها مقاال عن  



االبسطة الرتكية وان تتويل  
مادلني كتابته على االلة  

الكاتبة يف الصباح فقالت 
له اورسوال " شكرا اي  

عزيزي هذا اكثر مما توقعته  
 واهنا لبداية رائعة .." 



قاطعها بقوله " اهنا ليست  
بداية الي شيئ ميكنك ان 

ب  تسميها تصفية حسا
ماضي ان دار اديناي  

للنشر هى ملك لك كلها  
اي عزيزيت وال اريد شيئا  



منها هل هذا واضح لك  
 ؟"

" ال ميكنك ان جتعلين  
افقد االمل يف انك ستغري 
رأيك وسوف جتدين هناك  

 يف انتظار عودتك .."  



" لن تكون يل عودة  
وسوف اكتب لك هذا  

املقال وكفي ..ومن  
األفضل ان تصدقي ما  

 "  أقوله لك 



ولكن اورسوال ابتسمت 
قائلة " لن أصدقك اال اذا  

قلت يل بصراحة انك مل  
تعد تغار من شقيقك  
االكرب وال اعتقد انك  



تستطيع مل تستطع ف  
 ايملاضي ولن تقوله االن " 

ولزم مارك الصمت  
للحظات طويلة مث قال "  

مات بوب وماتت معه  
اشياء كثرية ان يل حيايت  



اخلاصة الىت احياها واقول  
لك بصدق اهنا تبدو يل  
حياه ممتعة وال شأن لك  

 مطلقا هبا " 
فقالت له اورسوال بقلق  

وهى تضغط على شفتيها " 



سنري اي عزيزي مارك  
 ماسوف حيدث " 

وبعد ان انصرفت اورسوال 
طلب مارك من مادلني ان  

تطلعه على مدي اتقاهنا  
لالختزال فقالت له اهنا  



سبق ان أبلغته ابن  
ال جيد مستواها يف االختز 

واهنا مل تتعود على ان  
ميليها احد ولكنها ستبذل  
أقصي ما تستطيع فسأهلا  

مارك " وهل انت مستعدة 



االن القول ابالمالء عليك 
" 

" انه عملي ولكن من  
االفضل ان ال تدع  

اورسوال تسمعك تقول  



هذاالكالم فهي لن تظن  
 االمر جمرد مزاح "

 " اين اورسوال االن ؟" 
وتدلت خصالت شعر  

ماديلن الطويلة على خدها 
وكانت تواقع جدا الخفاء  



مشاعرها عنه وردت بقوهلا 
" صعدت الىاالعلي وال  

اعتقد اهنا انمت جيدا ليلة 
امس ضايقها وجود مدفأة 

الفحم يف غرفتها فقمت 
ابخراجها مما جعل جو  



الغرفة ابردا اهنا غري معتادة 
على الضوضاء فالعبارات  

تبدأ عملها مبكمرا  
اء املنبعثة من  واالضو 

زوارق الصيد تزعجها 



واعتقد اهنا ظنتها زوارق  
 مهريب املخدارت " 

حالتك املزاجية رائعة اال  
تضايقك مثل هذه األشياء 

" 



فهزت رأسها ابلنفي قائلة  
له " احب الغرف العليا  
فهي امنة وتبعث على  

االطمئنان اىل حد ما فمن  
داخلها تستطيع ان تري ما 

تطيع  ابخلارج بدون ان يس



احد ان يراك ولو كان هذا  
هو بييت ملا أقدمت علي  

 تغري هذه الغرف "
" قد ال تكون امنة كما 

 تظنني ؟" 



فنظرت اليه وقد اتسعت  
عيناها وسألته " هل مت  
اغراق احد من سكان  

 هذااملنزل ؟" 
اهنا مل تستطيع ان تبعد عن 

ذهنها صورة النساء من  



احلرمي اللوايت مت اغراقهن  
عليها مارك قائال " ورد 

كال ولكنن ايعتقد ان  
نظام احلرمي قد طبق هنا  

بشدة مثلما كان مطبقا يف 
اى مكان اخر ورمبا كانت 



بعض النساء غري دقيقات  
يف اختيار االسلحة الىت  

استخدمنها لتحقيق 
 مايردن " 

وقالت لنفسها اهنن مل يكن 
دقيقات وان هذا ال  



ينسحب على املاضي فقط  
مل تكن دقيقة   فارسوال مثال

يف ذلك تري هل يدرك هو 
ذلك وتنهدت مادلني  

وراحت تقلب صفحات 



كراسة املذكرات وقالت له 
 " انين مستعدة " 

التقيت عيناها بعينيه وهو  
يقول ها " اان لست  

سليمان اي مادلني لقد مسح 
اخي المراة ان تتحكم فيه 



لبعض الوقت ولكننا مل  
نكن متماثلني على  

ن هذا  االطالق مهما كا
الذي قالته لك اورسوال  
وعندما حيني الوقت هلذا  

فانين سوف ارضي نفسي  



وليس اى شخص اخر  
فقالت له وهىة تعض  

شفتها " " اعلم هذا ولكن 
 هل تدركه اورسال "

" انت لست بال وسائل  
دفاع مثلما يبدو عليك  



والان هل حنيت خمالبك  
جانبا حىت انتهي من  

هذااملقال ؟ ان اورسوال  
لي وال عالقة هلذا هى عم

بك وبوصفك موظفة طيبة  
 فان مهمتك هى ارضاؤان "



فردت عليه وهى مستعدة  
للكتابة وقالت " استعدت  

جواز سفري على االقل  
حىت استطيع مواجهة  

املوقف اذا ما ازداد سواءا  
" 



" هذا ما تظنني ؟ تركت 
جواز سفرك فوق مذكرايت 

وقد اخذته ووضعته مع  
 جواز سفري واذا احتجت

اليه فاطلبيه مين وانت  
 امللومة بسبب امهالك " 



" ومل ترد عليه وبدأ ميليها  
املقال ودهشت مادلني  

لغزارة معلوماته واستغرقت  
مادلني معظم وقت املتبقي  
من النهار يف كتابة املقال  

على االلة الكاتبة  



وجلست اورسوال جبانبها  
وهى تتعجلها الهناء املقال 
واخذت تراجع كل صفحة 

هي مادلني من كتابتها  تنت
ومتنت مادلني ان تبتعد  
اورسوال ولكنها عندما  



الحظت استمتاع مارك  
ابهتمام اورسوال ابملقال  

فضلت ان تتحمل بقائها ، 
وابتهجت اوروسال ابملقال 
مما جعلها تبدو اكثر اشراقا 

وقالت ملارك " انه مقال  



ممتازز اي مارك ال بد ان  
تعود اىل نيويورك لتتويل  

العمل وأعدك ابال امر  
يرتبط هذا العرض ابية  

شروط كما سأمون يف غاية 
الطيبة وأفعل كل ما تريد  



لقد افتقدتك وذلك بغض 
النظر عن دار اديناي  

للنشر لقد افتقدتك بشدة 
وان انت تصرفت مبهارة 

ففي امكانك ان تستحوذ  
على وعلي درا النشر ايضا 



كنت تريد هذا من قبل  
 وهو االن طوع امرك " 

وقف مارك ونظر اىل  ف
زوجة اخيه متسائال "  

 اتعتقدين هذا ؟"



" انن يواثقة مما اقول اي  
 عزيزي "

وتظاهرت مادلني ابهنا ال  
تستمع اليهما ووضعت 

الغطاء فوق االلة الكاتبة  
ومحلتها من فوق الطاولة  



لتضعها على االرض فتقدم 
مارك ومحلها عنها فشكرته 
وهى تالحظ نظرة الشوق  

 قال الرسوال يف يف عينيه مث
هدوء وبدون انفعال او  
مرارة " اذكر انك كنت  



تعزفني نغمة اخري من قبل 
 " 

" لن تلومين على خداعي  
لك كنت شابة ومحقاء اي  
مارك واعتقدت يف ذلك  
 الوقت ان هذا ما أريده " 



" كان هذا فعال ما اردته  
اردت بوب ودار اديناي  
للنشر وحصلت عليهما 

  معا اجربين بوب على
التخلي عما املك فقمت 

ببيع حصيت له وفقدت  



بذلك اى اهتماما حنو دار 
اديناي للنشر واان اعين  

هذا متاما انك متتطني  
صهوة جواد ميت اورسوال 
وال اعتزم االنطالق مهروال 
جملرد انك تطلبني منة ذلك 



وحصلت على ما ارته  
وعليك ان تعيشي مع مثار 
رغابتك ان هذا االمر ال  

االطالق ولن   يعنني يعلى
امسح لنفسي ابن اهتم  

 بذلك مرة اخري " 



وابتسم واحنين هلما مث اجته  
بسرعة حنو الباب ليختفي  
قبل ان تتنبه اى منهما اىل 
ذلك وبعد عدة ثوان دوي 

يف ارجاء البيت صوت 
اغالق الباب اخلارجي .  



ومهست اورسوال قائلة  
وهى ال تكاد تفتح شفتيها 
" هل جيرؤ على هذا ؟ وما 

الذي يظن اننا سنفعله  
طوال فرتة املساء ؟ ان  
 نقوم بتسلية أنفسنا ؟" 



ونظرت مادلني بكأبة اىل  
الباب املغلق وقالت  
الورسوال " يبدو اننا  

سنظطر اىل هذا سأبلغ  
حمرمياه ان تعد طعام  
 العشاء الثنني فقط " 



" قويل هلا ماتشائني هذا ان 
استطعت فهي ال تفهم  
ا  كلمة واحدة مما أقوله هل

هذااملنزل صغري كاجلحر 
وامامنا ليلة اخري شديدية 

الربودة هناك أوقات  



اششعر فيها ابلكراهية حنو 
مارك اديناي وال أبس ان  
أقول لك هذا انن ايحس  

 هبذا الشعور االن " 
 
 



 الفصل السابع  
 

 ابواب الذاكرة 
 

ذهبت اورسوال اىل فراشها 
يف العاشرة مساء ومل يكن 



  هناك ماء يف الطابق
العلوي فطلبت من مادلني  
ان حتضر هلا كواب من املاء 

املثلج وقالت هلا " لن  
امضي ليلة اخري هنا  

الجل خاطر احد انه المر 



سيئ ان يذهب املرء اىل  
فراشه يف الوقت الذي  

أتوي فيه الطيور اىل  
اعشاشها بدون ان يتعرض 

للموت من شدة الربد  
واالمل سوف ابذل جهدي  



وم " مث اللنال قسطا من الن
تنهدت بقوة واضافت " ما 

االمر اي حبيبيت ؟ ظللت  
عابسة طوال املساء اما  
زلت غري مقتنعة ابنين  



كنت مضطرة للذهاب اىل  
 انقرة ؟ " 
 " كال "

" هل تعلمني انك مثل  
محايت متاما ماتت من قلة  
النوم وظلت تزعم اهنا ال  



تشعر ابلتعب لقد تطلب  
االمر بعض الوقت لكي  
يتعود بوب على طريقة  

 تفكريير " 
فقالت هلا مادلني هبدوء " 
 ولكنك حققت هدفك "  



" حققت هديف طبعا ولن  
حيقق مارك لنفسه اية فائدة 
من وراء استخفافه يب لقد 

دت ونشأت يف  ول
برونكس وصدقيين ان  

التعامل مع اسرة اديناي  



هو كسب كبري يف حد ذاته  
لقد اكتسبت خربة كبرية  

من جمرد هذاالتعامل "  
واستقرت عيناها الزرقاوان 
على وجه مادلني وأضافت 
قائلة " ال تتدخلي يف هذا  



اي عزيزيت فليس لك مكان 
يف جمتمعي وليس ملارك  
العزيز هو االخر مكان 
ولكنه سوف يعود اىل  

نيويورك يف النهاية عندما  



يصبح الطعم اكثر اغراء  
 ابلنسبة اليه " 

واخذت مادلني منها  
الكوب الفارغ وقد ارتسم 
على وجهها تعبري تعمدت  

ان يكون غامضا وقالت هلا 



اورسوال " اغلقي الباب  
  خلفك اي حبيبيت فانين

امسع صرير سريرك عندما 
 ترتكني االبواب مفتوحة " 

حيتها مادلني وتركتها وهى 
ال حتس ابى اسف لذلك  



فهذا االفضل النه يتفق  
مع احلالة املزاجية ملادلني  

ويرضي احساسها بقيمتها  
احلقيقية ومتنت لو ان كل 

االبوايب اغلقت علي 
 اورسوال اديناي 



 
وعندما دخلت مادلني  

ردة الن  غرفتا وجدهتا اب
املدفأة مل يتم تشغيلها فيها 
منذ الصباح الباكر وكانت 

رايح البوسفور الباردة  



الرطبة تقتحم الغرفة من  
النافذة املفتوحة ان  

اسطنبول يف الشتاء هلا  
جاذبيتها واعطت مادلني  

لنفسها صدمة عقلية مثلما 
فعلت عندما عانقها مارك  



ومها يف العبارة وتذكرت  
دة ان  بطريقة عقلية ابر 

اورسوال كانت تعيد طالء  
شفتيها ابمحر الشفاه يف  
الليلة املاضية هل جيب  

عليها ان تشرح الورسوال  



كيف تذوب وعظامها 
داخل جسمها عندما 

 ميسها مارك ؟
انمت مادلني نوما متقطعا  

وتلك االفكار جتول يف  
رأسها وبدت هلا 



xxxx ب الساعة املضيئة
ال تتحرك وجاء منتصل  

النوم العميق  الليل وويل 
مازال يهجر جفنيها  

وفكرت ان تقطع الوقت  
يف القراءة ولكنها ال  



تستطيع النزول اىل الطابق 
السفلي للبحث عن كتاب 
ويف هذا الوقت املتاخر من 

اليلي وفضلت االنشغال 
بشئ اخر ولو اقتضي  



االمر ان تعد اغناما ومهية 
. 

ومسعت صوت الباب  
اخلارجي يفتح لقد عاد 

البيت وسارعت مارك اىل  
ابرتداء روب فوق مالبس  



النوم ونزلت اىل الطابق  
السفلي واندت عليه "  

 مارك هل حضرت ؟"
"وهل تظنني ان لصا 

 اقتحم البيت ؟"



ووقفت امام ابب املطبخ  
وقد انعقد لساهنا عندما  

راته وراحت تتسائل بينها  
وبني نفسها عما اذا كان 
هناك شيء من الطاعام 

لت عما ليتناوله كما تسائ



كان يفعله خارج البيت 
ومتنت لو اهنا كانت معه  
تشاركه ما يفعل وسألته  
وهى تقرتب خطوة او  

خطوتني داخل املطبخ "  



هل اعد لك شيئا من  
 الطعام ؟"

" وأشا راىل مالبس النوم  
الىت تردتيها وقال " اهبذه  
املالبس تعدين الطعام ؟  



هل تناولت طعامك انت  
 ؟"

 " منذ ساعات هناك بعض
 البيض ان شئت "

" فجلس متداعيا على 
الكرسي وقال هلا " افضل  



قهوة " وأعدت القهوة  
بسرعة على الطريقة  

االمريكية ووضعت قدحني  
على املائدة فصب القهوة  
وقدم هلا قدحا وهو يبتسم  

قائال " ماكان جيب ان 



تنتظريين اان مل اعتد على  
ان تليب كل حاجيايت هبذه 

 الطريقة " 
قوهلا " هل  فردت عليه ب 

اعد لك شيئا من الطعام 



اقصد ان كنت حتتاج اىل  
 شيئ ..ان كنت جائعا ؟"
فوضع قدحه على املائدة  

وهنض ليقف خلفها مث قال 
هلا " هذه طريقة غري موفقة 

يف التعبري ولكن مادمت 



قد سألتين فانين مازلت  
احتاج اىل شيئ وان كنت  
ال ترغبني يف هذا فما كان 

  جيب عليك اي مجيليت
الصغرية النزول من الطابق 

العلوي لكي تدفعي  



ابالفكار اىل رأسي "  
وأمسك بذراعها وجذهبا  
حنو ه ووجدت نفسها  

تطوقه وهى هتمس " اوه  
مارك الوقت متاخر جدا  

 ...؟



" مل اطلب منك النزول اىل 
هنا وماكان جيب عليك ان 
تستقبليين هبذه احلرارة ويف 

 هذه الساعة من الليل " 
ه نظرة اهتام فنظرت الي 

وهى تقول له " ال عجب 



انك متعب البد انك كنت 
 ترقص " 

" ومل ال ؟ ان الراقصات  
اكثر كرما من اللوايت  

عرفتهن ف ايلعامل فما 
رأيك اي مليحة هل  



ترقصني يل وحتصلني على  
مكافاة طبقا للتقليد املتبع  

 ؟ 
 " ال ادري " 

وابتعدت عنه بسرعة وهى 
ختشي ماقد حيدث  



وف من  وأحست ابخل 
نظراته وهو يتفحصها 

بصورة فهمت املقصود  
منها ولكن قوته تغلبت  

عليها مث تركها فجأة لكي  
جتلس امام قدح القهوة  



الذي برد وقالت "انن  
 ايسفة " 

" ومل ؟ االين اريدك واعرف 
 انك تردينين "



" كال النك لسك ماروك  
بك وال ميكنك ان حتصل 

 مثله على كل ما تريد " 
يضحك   فنظر اليها وهو

ضحكة قاسية ممزوجة  
ابلغضب وقال هلا " انت  



دائما شاعرية اذهيب اىل  
فراشك اي مادلني قبل ان  
اخذك اىل فراشي فانين يف  
حالة مزاجية جتعلين انسي  

اى شيئ فيما عدا انك  
مجيلة وان اورسوال  



اختارت وصيفة ال تستطيع  
 ان حتمي حىت نفسها "  

 " مارك كال ارجوك " 
ئال " هل  فنظر اليها متسا

 اخيفك ؟"  



" قليال ولكين ال اعبأ هبذا  
فأان أملك العقل مثلما 

 املك اجلسد "
" عزيزيت مكادلني ؟ اذهيب 

 اىل فراشك " 



فقالت له مرة اخري وهى  
 مضطربة " اان اسفة " 

" فصب لنفسه قدحا من 
القهوة وقال هلا " ال  

اتسفي فانت على صواب  
انكن عندما حتبنب الرجال  



مشاركة  فانكن تردن  
احباءكن العقل واجلسد  

معا وينتهي االمر بزواجكن 
منهم " ونظر اليها من  

طرف عينيه وهو يقول هلا  
" اال ترين انن ايالن ال  



أعبأ بعقلك وال يهمين ما  
اذا كان لك عقل ام ال  
؟"فرمقته يف رعب وقد  

ابيض وجهها وسألته حماولة  
تغري املوضوع "هل انت  

 جائع ؟" 



 " اعدي " فهز كتفيه قائال
يل الطعام اذا ولكن ال  

تتوقعي اى شكر فالطريق  
اىل قليب ال مير من خال  

 ملعديت "  
 



وضعت املقاله فوق املوقد 
وكسرت بيضتني فيها وبعد 

ان نضجت البيضتان 
وضعتهما يف طبق امامه  

وسألته عما اذا كان يريد  
بعض شرائح اللحم واخلبز  



فجذهبا من يدها وقرهبا منه  
مادلني اذا  مث قال " 

عانقتك مرة اخري هل  
 تذهبني اىل فراشك ؟" 

ومل جتد الكلمات لرتد عليه 
واتسعت عيناها وأخذ  



قلبها يدق بقوة وهو 
ميسك يدها ومل حتاول 
التحرك وامنا اذا ظلت  

مستسلمة له وهى تنتظر  
ان يرتكها او ان ينفذ  

هتديده وعندما عانقها 



كانت ملساتته بنعومة الثلج 
وجهها   املتساقط على

وقال هلا " مليحة اي حبيبيت  
ال اريد ايذائك برغم ان  

هذا ابستطاعيت اليس  
 كذلك ؟" 



فاقرتبت منه اكثر وقالت " 
 لست خبائفة "

" فضمها اليه بقوة قائال "  
جيب ان ختايف فانت 

تعيشني يف احالم شاعرية 
عن احلب " والمس  



وجهها أبصابعه قائال " قد 
جتدين الواقع خمالفا  

 ك " الحالم
وسألته وعيناها مغروقتان 

ابلدموع " مارك اتعتقد ان  
 ابمناين ان احبك ؟"



هز رأسه ببطء قائال "  
ابقي مع احالمك  

الشاعرية تصبحني على  
خري اي حبيبيت وشكرا  

لوجبة مابعد منتصف الليل  
 " 



ونظرت اليه يف توسل  
ولكن تعبريات وجهه  

الصخرية مل تتبدل انه لن  
ت يرتاجع عن موقفه فخرج 

من املطبخ وبدأت تصعد  
درجات السلم يف تباطؤ 



والحظت انه يتجه حنو  
السلم ويتوقف مث قال ال 
وهو يبتسم انه يعتقد ان  

هلا عقال مجيال واسادارت 
حنوه قائلة " انت ال تعبأ  

مبا افكر فيه وأشعر به او  



حىت ماميكن ان أفعله  
فانت تفكر ف ايلنساء  

متاما كما لو كنت ماروك  
 ات غري مثينة " بك كممتلك

" أ حسنت " واحنين هلا  
ابلطريقة الرتكية واضعا يده 



اوال على قلبه مث على  
جبهته وقال هلا " اهريب اي 

مادلني فمازالت الفرصة  
 امامك "  

 



فرمقته بنظرة تنم عن 
الشعور ابلصدمة والغضب 
الشديد وأسرعت ابلصعود 
فاصطدمت ابورسوال الىت 

كادت تسقط على االرض 
وسألتها اوروسال قائلة " ما 



الذي تفعالنه ؟ اعتقد اهنا 
أمسية غري موفقة هل لنا  

ان نذهب مجيعا اىل  
 الفراش كل اىل فراشه ؟ " 

وأسرعت مادلني بصعود ما 
لدرج ودخلت  تبقي من ا



اىل غرفتها وقامت الول  
مرة منذ جميئها اىل هذا  
البيت ابغالق مزالج  

الباب الغرفة النوم ابحكام 
خلفها وراحت تسائل  
نفسها عما دفعها اىل  



النزول اىل الطابق السفلي 
؟ كان جيب علهيا ان  

توضح له كرهها للطريقة  
الىت ينظر هبا اليها ولكنها  
يف نفس الوقت هى ابعد  

كون عن ان تكرهه  مات



بسبب هذا لقد شجعته  
على االعتقاد ابهنا تطلب  

اهتمامه هبا لقد عانق  
اورسوال يف اليوم السابق  

فهي متاكدة من هذا ومن  
يدري كم عدد الراقصات  



اللوايت عانقهن يف تلك  
االمسية وبرغم هذا فاهنا  

ارمتت بني ذراعية وقد  
متلكتها السعادة ابن اتخذ  

د اهنا  دورها يف الصف الب
جنت بل اصاهبا شيء اكرب 



من اجلنون هل فقدت  
كربايءها ؟ وجلست على 
حافة سريرها الذي اخذ  

أين كما لو كان حيتج 
علىتصرفاهتا ووضعت 

كفيها على خديها  



احملرتقتني وراحت تواجه  
احلقيقة الىت ال مفر منها  

فهي ليست جمنونة اال اذا 
كان احلب هو نوع من  

عميقا اجلنون اهنا حتبه حبا 
ال رجعة فيه وما عليه اال  



ان يشري ابصبعه لكي تتبعه  
اىل اخر الدنيا مهما فعل  

هبا لقد حدث هلا هذا وهي  
الىت مل تعرفه اال منذ وقت  

قصري جدا فما الذي  
سيجري عندما تعرفه لفرتة 



اطول ؟ لن يكون هلا اى  
عذر يف عدم العودة اىل  
لندن تري ما الذي هى  

 مقدمة عليه ؟
 
 



 
الصباح مل تكن مادلني  ويف 

قادرة على تركيز ذهنها  
عندما سألتها اورسوال عن  
مكان مارك فطلبت منها  

اعادة السؤوال مرة اخري  



فقالت هلا " انين اسالك  
هل رايت مارك هذا  

الصباح ؟ انه ال يقوم  
بدوره كمضيف كما جيب 

فاان مل اكد اراه اال ملاما  
 منذ جميئي " 



" انه مشغول بكتابه حبث 
الفنان املعماري  عن

 العثماين سينان "
" اوه هل يفيدان هذا  

 البحث ؟"



" ال اعتقد هذا وال اعتقد 
ان مارك راغب يف اعطاء 
حبثه الية جملة فهو يردي  

 نشره ف يكتابه " 
ونظرت اليها اورسوال  

بتمعن وقالت " يبدو انك  



تعرفني الكثري عنه هل  
 سيدر عليه ماال ؟"

فهزت هلا مادلني كتفيها  
ستخفافا وقالت هلا " ال  ا

اعتقد انه يهتم ابلناحية  
 املالية " 



" رمبا تكونني على صواب 
يف هذا فمارك وهو امر  
غري طبيعي ال يكرتث  
جبمع املال وهذا هو  

السبب الذي جعلين اختار 
بوب اال ان مارك له  



مميزات اخري فهو ان وجد 
الشخص املناسب الذي  
يسانده يستطيع ان جيين  

بدون ادين    مليون دوالر
جهد فله عقلية ممتازة كما  
انه يعرف كل ذوي الشأن  



وهو حيضي ابحرتام شديد  
يف الوالايت املمتحدة 

اليس هذا غريبا ؟ انين ال  
اعرف السبب يف هذا  

فمارك مل يقم ابى عمل 



ذي امهية كما انه مل يشغل  
 اى منصب مرموق " 

ورأت مادلني من االفضل  
اال تدافع عن مارك بطريقة 

وفة وسألت اورسوال  مكش
عما كان يفعله مارك قبل  



جميئة السطنبول ومتلملت 
اورسوال كما لو كانت تعرب 

عن استيائها وهى ترجع  
ابلذاكرة اىل االفعال الىت  
اقدم عليها شقيق زوجها  

وقالت " كان يلقي  



حماضرات يف احدي  
اجلامعات ومل نشاهده اان  

وبوب منذ زواجنا اال اندرا 
 " كان امرا حمرجا 
 " اوه وملاذا ؟"



" كان هناك نوع من  
التنافس بني الشقيقني وقد 

نشأ على العتقاد ابن  
العمل الشاق والظروف  
الرغدة هى كل شيء ف  
ايحلياه وكان مارك يشق  



طريقه بصورة افضل من  
بوب فقد كانت حياته  

اجلامعية أفضل كما كان  
يلعب كرة القدم لصاحل 

كليته وهذا مامل يفعله بوبو 
بومها قد تويف منذ  كان ا



قليل ومها يديران العمل  
سواي وكان واضحا اهنما  

 لن يستمرا يف هذا " 
" قالت مادلني " وكان 
بوب هو االكرب ولذلك  



فانه هو الذي كانت له  
 السيادة اليس كذلك ؟" 
" بوب هو االكرب ولكنه  

كان سيستمر مبشاركه  
اخوه يف العمل لو مل ادخل  

 حياهتما وأضع النهاية " 



انين دهشة كيف مسح  " 
 لك مارك بذلك ؟"

فنظرت اليها اورسوال  
بتعجب وقالت " كان 

حيبين كان االثنان حيبانني 
وكان امرا مثريا ان يكون  



يل حبيبان من اسرة واحدة 
ومل استطيع ان اقرر اى  
واحد منهما ومل اشأت  
االختيار يف الواقع فقد  

ن كل منهما يقدم يل  كا
العطور واهلدااي الىت غرقت 



فيها حىت اذين وكان ميكن 
يل االستمرار يف هذا اىل  
األبد لوال ان تدخل ايب  
طالبا مين ان اقرر ايهما  

اختار خالل اسبوعني واال 
فانه سريسلين فر رحلة  



طويلة الورواب حىت انسامها 
معا كنت ادرك ان ايب على  

ن حق كنت اريدمها معا كا
مارك اكثر ميال للمرح 

وفيه شيء من حتجر 
القلب ولكن بوب كان  



اكثر اخالصا وال يصر  
على رأيه دائما اذا اخرتته 

يف النهاية ادركت ان 
ابمكاين ان أجعل منه شيئا 

 وقد جنحت يف هذا " 



ومل تكن مادلني تعطيها  
اذن صاغية وسألتها " هل  
عرض عليك مارك الزواج  

منه ؟" وقالت مادلني  
فسها انه لو كان مارك لن

فعل هذا فانه ال بد ان  



يكون على درجة شديدة  
من احلب لزوجة اخيه  

ودارت اورسوال برأسها  
لتنظر اىل مادلني قائلة "  

ملاذا تسألين هذا السؤال ؟ 
 هل تناقشتما بشأين "  



فهزت مادلني رأسها قائلة  
جبفاف " كال فمارك ال  

يناقش اشياء كهذه "وبدا  
الرتياح  على اورسوال ا

التىاجابت " انه فعال ال  
يتحدث يف االمور الىت  



ختصه وأضافت اورسوال  
قائلة بلهجة من حياول ان 

خيفي عواطفه " لقد  
اعتقدت دائما انه اذا  
قررت فتاة ما اال تقبل  

خطبة شخص معني فمن  



االفضل ان توضح ذلك  
منذ البداية وهلذا قلت  
ملارك انن يسوف اتزوج  
 اخوه وهذا ما حدث " 

 " مسكني مارك "



" مل يكن هذا هناية االمر  
كان علينا اان وبوب ان  

نتغلب مع مارك على  
بعض املشكالت يف دار  

اديناي للنشر وقد عارض 
كل اجراء اختذانه ومل 



يصدق ان بوب اخذ منه  
شيئا وبدأ امسه يظهر ف  
ايعمدة القيل والقال يف  

الصحف مقرتان أبمساء  
نساء متعددات وقال يل  

هذا يبني يل انه مل   بوب ان



يكرتث برفضي اايه وبدأ  
االثنان يتشاجران ايضا 
حول سياسة ادارة دار  
النشر وقد اقتنع بوب  

برأي بضرورة التوسع او  
 املوت " 



وقالت هلا مادلني هبدوء " 
انن يال اتصور مارك يفضل  

 النشاط الضيق احملدود " 
" وأقرت اورسوال هبذا  

قائلة " ليس هذا ابلضبط  
مل يتفق معنا عندما  ولكنه 



اردان ان نتناول السياسة  
القومية فيما ننشره وكان 
يعتقد ان فكرة اشتغال  

بوب ابلسياسة يف النهاية  
 فهي فكرة مضحكة "

 " هل قال هذا " 



 
______________
______________

____________ 
 
 



 
الكالم يف كل اجتماع 
نعقده وكان امرا غري  
حمتمل مما جعل بوبو  

ا شديدا  يغضب غضب
ويقول انه جيب علىاحدمها 



ان يبيع نصيبه يف دار  
النشر وذهبت اىل مارك  

وطلبت منه ان يبيع نصيبه 
 يل وهكذا كان "

والذت اورسوال ابلصمت 
فرتة طولة مث عادت فجأة 



ملواصلة احلديث " ومل اره 
كثريا منذ ذلك احلني  

واعتقد ان هذا ليس من  
االنصاف يف شيئ النن  

مازال على  يكنت اعلم انه
حبه يل وقد قابله بوبو مرة 



وقال يل ان مارك يلومين  
النين اخرجته من دار  

النشر وانه لو كان بوب  
حكيما الختذ قراراته بنفسه  

وملا مسح يل اببعاده عن  
 دار النشر ..."



وسألتها مادلني عما كان  
يفعله مارك انذاك فأجابتها 

" حصل على وظيفة  
مدرس فهو فنان معماري 

س كما انه فوق كل  متمر 
شيئ على درجة كبرية من  



اخلربة يف جمال الفنون  
اجلميلة و كان يف االمكان 
االفادة خبربته هذه يف دار  

ايناي للنشر لو كانت لديه 
الرغبة يف ذلك وهذه املرة 



سأبذل أقصي جهدي  
 حلمله على هذا " 

وأمسكت مادلني ببعض  
اجملالت الىت احتفظ هبا  
مارك على رف مكتبته  

أخذت تقلب صفحاهتا  و 



أبصابعها بدون النظر اىل  
ما يف داخلها مث قالت "  

انه يقرأ اجملالت وال بد ان 
يكون ميال االن يفعل هذا  

" 



فردت عليها اورسوال قائلة 
هلا ان مارك ظل يرسل  

اليهما الرسائل قائال اهنما 
يسريان وراء فكرة غامضة 

خاطئة وان بوب متلكه  
ه اجلنون عندما قرأ احد هذ 



الرسائل وقال انه ال  
يستطيع االستمرار يف 

العمل بنفس الطريقة الىت  
يعمالن هبا وانه حيتاج اىل  
وقت خيلو اىل نفسه كي  

يتدجرب امره ويقرر بنفسه  



مايراه وقا للي انه يفتقر  
ايل بعد النظر وكنت  

اجادله فقد كنا نصعد  
مباشرة حنو القمة وكانت 
تلك هى اخر مرة يبدي  

 كل شيئ  فيها شكوكه يف



ننجزه سواي ولكن بوب مل  
تكن لديه ثقة كبرية يف 
نفسه وخرج يوما من  
البيت وهو يف شدة  

الغضب قائال انه سيطلب  
تصرحيا للسفر اىل فيتنام  



لتغطية التطورات الدائرة  
هناك وان ابستطاعيت ان 
ادير العمل بدونه بنفس  
الكفاء اىل ان يعود ولقد  

لقي حتفه بعد شهرين من 
 ىل هناك "ذهابه ا



وصاحت مادلني قائلة "  
كم هو فظيع ابلنسبة  

 اليك " 
وهزت اورسوال كتفيها  
استخفاف وقالت " مل 

يكن هناك أسوأ من هذا  



وأشكر األقدار الىت  
مكنتين من ان اواصل حىت  

االن القيام بتحمل معظم 
اعباء املسؤولية يف جمموعة 

اجملالت الىت مل متت معه  
ولكن االمر مل يكن سهال  



لنسبة يل فاالمر خيتلف  اب
عندما سياندين رجل حىت  

لو كنت اان الىت تتخذ  
معظم القرارات اهلامة امنا 
بعد ان اصبحت املسؤولة  

الوحيدة فان الكثريين مل  



يقبلوا هذا وهناك دائما 
تلك القلة الىت ال ترحب  

العمل حتت امرة امرأة  
وهذا هو السبب الذي  
جيعلين حمتاجة اىل مارك  

علين اضا  وهو ما جي



مصممة على ان أستحوذ  
عليه " والحظ مادلني اهنا 

كانت تتململ وهى  
تتحدث عن االستحواذ  

على مارك وشعرت  
ابشفاق حنوها وساورهتا  



الشكوك يف ان اورسوال هلا 
ابلقرار الذي اختذه \صلة 

زوجها ابلذهاب اىل فيتنام  
واهنا ختفي شيئا ما عنها 

وهذا وحده يكفي اللقاء  
كل ما اجنزته    الظالل على



وتركت مادلني اجمللة الىت  
كانت يف يدها وخاطبت 
اورسوال بقوهلا " ماكان  

جيب ان نكون يف بيته انين  
ال اري اى سبب مينعه من  
ان حييا معنا ابلطريقة الىت  



يريدها انين اكره وقوفنا يف 
 طريقه " 

" ليس من شأنك ان تقويل 
هذا فاان زوجة اخيه ومن  

يف   املؤكد انه ال يرغب
نزويل ابحد الفنادق يف 



حني ان ليده مكاان متسعا  
القامتنا ولكنه مل يطلب من 

 االقامة معه " 
" كال وأظن انه كان خيشي 
ان يطلب مين احلضور اىل  

هنا بدأت اعتقد اين  



ضيقت اخلناق عليه 
وحاصرته ف ايلركن 

وسوف يعود اىل نيويورك  
 أبسرع وقت ممكن " 

ومتنت مادلني ان ال يفعل  
ن مل جتد مفرا من  ولك



االعتقاد ابن اورسوال رمبا  
تكون فعال على حق فقد  
كانت دار اديناي للنشر  
تعين الكثري ابلنسبة اليه  

وهذا ميكن ان يتكرر من  
جديد ورأت ان من  



احلماقة دفعه للوقوف يف  
وجه اورسوال ان كان هذا  

 هو مايريده فعال .
 

عاد مارك بعد الظهر  
ا وزكانت اورسوال يف غرفته



يف حني كانت مادلني  
جالسة تقرأ كتااب يف غرفة 

املالبس ورفعت رأسها عن 
الكتاب رأته واقفا ابلباب  
يرقبها ويدرس مالحمها يف 



هدوء فصاحت قائلة "وه  
 " 

" تبدين يف حالة تكاسل  
لذيذ اليس لديك شيء  

 تفعلينه ؟" 
 " كال " 



" ميكنك اذا ان تكتيب  
يل على االلة الكاتبة  شيئا 

فال ميكنك بناء حياتك  
كلها على االحالم حاويل 

كتابة هذه املذكرات  
واعادة تنظيمها وبعد  



االنتهاء منها ميكنك ان  
تطليب املزيد من املذكرات 

" 
" هذا ان كنت ستبقي كي  

 اطلب منك ؟"



وحتركت بعصبية حنو االلة  
الكاتبة ورفعتها على  

الطاولة وفتحتها وقا للها  
مارك برقة " سوف اسرتد  

ما تنتهني من كتابته من  
 وقت الخر " 



وردت مادلني ابسلوب  
مهذب " السيدة اديناي  

موجودة يف غرفتها ابلطابق 
 العلوى " 

" سأراها غدا وارجوك  
ابالغها هى وحمرمياه أبنن  



م العشاء  يساتناول طعا 
اليلية خارج املنزل وذلك  
بناءا على ارتباط سابق ال  

 استطيع االفالت منه " 
وأطرقت مادلني شعرة خبيبة 
امل ومرارا ة النه سيخرج 



مرة اخري وأصضاف مارك 
قائل " وال اريدك ان اراك  
جتلسني مرة اخري بدون  
عمل وان اردت ان انوه  

بك للقيامك بكتابة  
لة  رساليت اجلامعية على اال



الكاتبة فيجب ان تبذيل  
 اجلهد يف هذا السبيل " 

وابتسم فجأة وهو يربت  
على كتفها " ابالضافة اىل  
ذلك فان هذا هو الشيئ  

الوحيد الذي سيبعد عنك 



اوزرسوال اهنا سوف تنفجر 
من الغيظ عندما تعلم اهنا  

ستمضي اليلة ايضا وحيدة 
بدون ان جتد من جيالسها  

 " 
 



 
 الفصل الثامن 

 ء العالقة  كيميا
 

أخذت مادلني تعمل يف  
اعدادات مذكرات مارك 



كأن حياهتا تتوقف على  
هذا العمل بينما راحا 
اورسوال تبسط نفوذها  

وامنتعتها وادواهتا اخلاصة 
يف شيت احناء البيت مما 
سبب الضيق الشديد  



ملادلني اما مارك فلم يبد  
انه الحظ ذلك الغزو وكان 

يغدو ويروح متجنبا 
اجملداالت  اخلوض يف 

برباعى كانت حتسده عليها 



مادلني بل كان اندرا ما  
 يتكلم . 

وساورت مادلني الشكوك  
يف انه واروسوال كاان احياان 
ينتظران ذهاهبا اىل فراشها  
لكي يتحداث سواي وتشعر  



بنتيجة تلك املناقشات  
منعكسة على احلالة  

املزاجية الورسوال وجاءت 
اايم شعرت فيها مادلني  

غرية الشديدة من  بنريان ال 
اورسوال الىت كان مارك كما 



ظنت هي يبدي اعجابه 
بصفاهتا اجلمالية مما مأل  
قلبها ابملخاوف اال ان  

اورسوال كانت حتضر عادة  
لتناول طعام االفطار وقد  
متلكهاالغضب الشديد مما 



يوحي ابن مارك مل يقبل  
بعد العودة معها اىل  

الوالايت املتحدة ويف احد  
ت مادلني وهم االايم الحظ 

على مائدة االفطار ان 
اورسوال حتاول اخفاء  



دموعها الىت اهنمرت على  
خديها منذ قليل وملا  

سألتها عما حدث قالت 
اورسوال " ال يريد ان يفهم 

مدي احتياجي له واان  
مستعدة لفعل اى شيء  



لكي امحله على العودة اىل 
حيايت وال استطيع  

االستمرار يف احلياة وحدي 
انه ال يعبأ هبذا  يف حني 

 على االطالق "



" والذت مادلني ابلصمت 
حماولة بدون جدوي  

البحث عن الكلمات  
اللطيفة لكن يبدو ان  

اورسوال مل تالحظ صمتها  
واضافت قائلة " ما  



السبب الذي يعتقد انن  
جيئت من اجله اىل تركيا ؟  

كان جيب ان اراه مرة  
اخري ولو انه عاد فان 

االمور ختتلف عندئذ  
 كنه ال يصدقين "  ول



اال ان مادلني قالت هلا "  
هيب اىل  1ولكنك ل تذ 

 انقرة حبثا عنه "
" فطرفت ارسوال رموشها 
وقالت " وما عالقة هذا  
مبوضوعنا ؟ ذهبت اىل  



هناك النين كنت اتوق  
ملقابلة صديق قدمي يعمل  
ضابطا ويرغب يف الزواج 
مين ولكنه اشرتط مين اال  
ترتبط الزوجة بعمل نظرا  

نه كثري االسفار اىل  ال



اخلارج واقرتح ان ابيع دار  
اديناي للنشر ولكنن يلم  

اقبل هبذا الن الدار بدأت  
اخريا حتقق األ}ابحخ  

الفعلية انه يطلب مين اكثر 
من الالزم وهلذا قلت له  



لن ابيع دار اديناي للنشر  
فهي ملكي وستظل وحىت  
مارك ال يستطيع جتريدي  

من ملكييت برغم انين  
عليه منصبا  سأعرض 

مرموقا الرضائه ولكن  



السلطة الفعلية ستبقي  
 دائما يف يدي "

وتالشي الشعور ابلتعاطف 
الذي بدأت مادلني حتس  
به حنوها وتساءلت بينها  
وبني نفسها هل هذا كل  



ماتعرضه على مارك ؟  
منصبا كبريا يف حني تبقي  

كل شيء بني يديها  
النهمتني ؟ اال تدري ان  

رضي  ملرك ال ميكنه ان ي
هبذا ؟ ان اورسوال ليس  



لديهخا اى حب متنحه 
اايه وكل ما يعنيها هو  
كيف تستغله وتطوعه  

الرضاء نزواهتا انه  
 استعراض عقيم لالاننية  



قالت هلا مالدلني بصوت  
مرتفع " مارك لن يوافق  
 ابدا على املركز االين " 

" لن يشعر ابدا هبذا فاان  
اعرف كيف ارضي غروره 



ا عن فهو ال خيتلف كثري 
 اخيه " 

حاولت مادلني اقناع  
نفسها ابن مارك لن  

يستسلم امطامع اورسوال  
ولكنها تعلم ان اورسوال  



تتحدث بطريقة ممتعة مقنعة  
كما ان مارك يعتقد انه  
يدين هبذا الخيه عندما  

أيخذ مكانه يف دار النشر 
الىت حتمل اسم العائلة  

وعند ئذ تكون اورسوال قد  



فازت ويكون مارك قد  
استقالله الذي انله    خسر

 بصعوبة  
ومل ينجح انشغاهلا ابلعمل  
يف ختفيف حدة الغضب 

الذي ولدته يف نفسها تلك  



املناقشة بينها وبني اورسوال 
وقد أبلغتها حمرمياه 

مستعينة ببعض الكلمات 
واالشارات ابن اورسوال  

ترغب يف تناول طعام 
الغذاء يف غرفتها وهذا  



جعل مادلني ال تستطيع  
رحها الذي  كتمان ف

انعكشس يف مالحمها 
وصوهتا وابلغت مادلني  

اورسوال ابهنا ستخرج ف 
جيولة فوافقت مما جعل  



مادلني تسرع ابخلروج قبل 
ان تغري رأيها وأخذت معها 

وعطفها وحقيبة يدها  
وكانت الشمس ساطعة  
ومتلكمتها السعادة الهنا  
سوف تستمتع ابلشمس  



واستقلت مادلني العبارة  
ما ستفعله وراحت تفكر في

خالل الساعات القليلة  
الىت ستمضيها وهى  

مستمتعة حبريتها وقد  
جعلها عملها يف كتابة 



مذكرات مارك تتوق الن  
تري بنفسها اهم اعمال 

الفنان سينان وهى  
السليانية وهى عبارة عن 

موقع تذكاري ختليدا  
لذكري سليمان وتشمل  



اضرحة السلطان وسينان 
وروكسالن كذلك اكرب  

ايملدينة واالبنية مسجد ف 
االخري الىت يتالف منها  
اجملمع ووقفت تنظر اىل  

احد املطاعم تنظر حائرة  



اىل اسعار االطعمة وهى ال 
تعي حرف واحد منها  

والحظ صاحب املطعم 
حريهتا فدعاها للدخول  

اببتسامة ادخلت االرتياح  
اىل نفسها وطلبت حلما 



مشواي وأحست ابلبهجة  
  وكأن عبأ ثقيال انزاح عن

كاهلها وهى تستمتع  
ببعض ساعات بعيدة ان  

اورسوال وفجأة واثناء  
تناوهلا الطعام جلس اىل  



شخص اىل جوارها  
فالتفتت حنوه بسرعة وقد  
أنبأها مبن هو قبل ان تراه  
عينيها انه مارك الذي قال  

" ما الذي تفعلينه هنا  
 لوحدك " 



" وملاذا ال اخرج وحدي  
بقيت داخل البيت طوال  

 اسبوع كله " 
وكرر سؤاله " اسأل ما  
 الذي تفعلينه وحدك ؟"



" اصيبت اورسوال ابهنيار  
 ولزمت غرفتها "

" اال ختافني ان خيتطفك 
رجل ممن يبحثون عن 

 الوجهه احلسن ؟"



" اوه مارك وهل ستفل  
انت ذلك ؟ خرجت  
للبحث عن مسجد 

 سليمان "
" وهل هناك سبب حمدد  

 هلذا ااخلتيار ؟"



اجابت وهى ترد ببعض  
علومات الىت ذكرها يف  امل

مذكراته " طبعا فهناك  
مراكز قليلة ميكن مقارنتها  

ابلسليمانية يف اتساعها 
وفخامتها وروعة نقوشها  



واالنسجام الذي جيمع بني 
خمتلف اجزائها ارغب يف  

مشاهدة هذااملكان الرائع  
بنفسي وابالضافة اىل ذلك  

أصبحت مغرمة أبعمال  
 سينان "



تشاهدينه  " اذا سوف 
وسوف اصحبك اىل  

املتحف االسالمي الذي  
يشغل مكان املطابخ 

 القدمية للمسجد "



شكرته مادلني مث سألته " 
ما السبب يف احلاق  

املطابخ ابملساجد القدمية  
هل كانت تستخدم كاديرة 

 ايضا ؟"



" بعضها ينقطع فيه الناس 
للعبادة واالسالم يوصي 

ابلتحلي أبعلي مستوايت  
م وكان اى فرد  اجلود والكر 

يستطيع ان يتناول وجبة  
ساخنة جمانية من املطبخ  



امللحق ابى مسجد وذلك  
قبل ان تتوايل الدولة تلك  
املهمة ومازال هذاالتقليد  

متبعا يف عدد قليل من  
املسااجتد وخاصة يف 

 مسجد ايوب "



وانتهت مادلني من تناول  
طعامها وجلست تستمتع 

مبشاهدة مارك وهو يتناول  
هى يف غاية طعامه و 

السعادة وسألته " كم من  



الوقت ستمضي السيدة  
 ايداني الوقت معك " 

" وقتا طويال " مارأيك يف  
تناول قطعة من البقالوة 

اهنا مصنوعة من رقاق  



العجني وحمشوة ابلبندق  
 ومشبعة مبحلول سكري " 
" هل تكلف هذه الوجبة  

 كثريا " 



" وملاذا تسألني ؟ اليس  
  معك مايكفي من النقود

 ؟"
" ليس معي سوي القليل  
برغم انه مل تتح يل فرصة  
 انفاق الكثري من املال " 



ورمقها بنظرة مألت نفسها 
ابلضيق وقال هلا " بذلك  
اي مجيليت تتحني الفرصة  

للرجال الغرابء اللتقاطك  
اذا ال ينتظر يف مثل هذه  



الظروف ان تستطيعي  
 تسدسد مثن وجبتك " 
فتحركت يف قلق يف  

" كال  كرسيها وقالت
سأسدد الثمن فمن غري 



االنصاف ان تسدده انت  
" 

 " فعال " 
انتفض قلبها يف صدرها 

عندما مسعت منه هذاالرد  
البارد وقالت له وهى حتول  



جمري احلديث " اعتقد  
انك ال ترغب يف بقائنا يف 

 منزلك " 
" ال تقلقي هلذا اي مليحة  
كيف تسري عملية كتابة  

 املذكرات ؟" 



 هاء " " أوشكت على االنت
سدد مارك مثن الوجبتني  

وصحبها اىل اخلارج 
فاخربته ان شرطي املرور  
ساعدها يف عبور الطريق  

وهى قادمة فقال هلا " لن  



تكوين امنه خبروجك  
مبفردك فانت االن يف  

مرحلة اكرب من جمرد ان  
 يضعك املرء يف عينيه "

" تقصد انين جوزد وان  
اعود اىل وضعي املتدين  



يع ان  كأمراة انن ايستط
 اعتين بنفسي "  

" كونك جوزد فهذا امر  
حسن ولكن حان وقت  

خترجك وانتقالك اىل  
املرحلة التالية لتصبحي  



اكحال اى الناجحة اال  
 تعتقدين ذلك "

حاولت ان تتجنب النظر 
اليه وهى تشعر ابالرتياح  

لن يتمكن من ادراك    النه



استعدادها الن تصبح 
 بسهولة اى شيء يريده . 

 
 

وسألته " وملاذا االن  
 ابلذات " 



" اتظنني ان الوقت مازال  
مبكرا جدا ؟ ان املرء يقول 
كالما فارغا يف اى وقت اي 

مليحة وال يقصد به اى  
معين وعندما يتوقف  

الكالم الفارغ فانين لن  



ادعك يف ريبة من امرك  
 هذا االن ؟"ايكفي 

فاطرقت برأسها بدون ان  
تتكلم وهى تتذكر انه  

سيأخذ بزمام املبادرة يف 
اى عالقة يقرر اقاماهتا مع 



امراة ولن يكون هلا اى  
دور سوي ان تسري خلف  

قيادته ان اورسوال هى  
وحدها الىت تستطيع  

الوقوف يف وجهه وأحست 



مادلني ابلغرية من اورسوال  
 بسبب ثقتها بنفسها . 

ت له يف مزاح " كنت  وقال
اان ايضا اقول كالما فارغا  

" وخلصت يدها من  
قبضته واسرعت اخلطا 



لتسبقه وهى تعرب الفناء  
املواجه للمسجد وقال هلا  
" هذا امر طبيعي مادمت  

تعتقدين ان النساء  
متساوايت مع الرجال يف  
كل شيء عندما تصبح  



املرأة حمظية للرجل تفقد  
 الكثري من مكانتها "  

رأسها ومدت ذقنها  رفعت
اىل االمام وقالت بعد ان  

جرح مشاعرها " لكي  
حتكم حكما سليما جيب 



ان تنال قبول اولئك الذين 
حتكمهم وهذا هو اجلانب 

 الصعب ؟"
رد عليها بدون ان يبدو  

عليه اى اتثري " الدميقراطية 
هى ابعد ماتكون عن  



احلرمي اضع هذا يف  
اعتباري يف املرة القادمة  

ر معانقتك  عندما اقر 
"وأخذ جفناها يرفرفان يف 
عصبية هذا ليس انصافا  
فاي جدال يدور بينهما  



ينتهي دائما ابنتصاره 
يستطيع التغلب عليها يف 

اى وقت يريد وسوف  
ختضع له وهى مغتبطة  

بضعفها وهذا ميكن  



تسمسته بكمياء العالقة  
 بني اجلنسني .

وادار مارك ظهره هلا وقد  
اويل اهتمامه متاما حنو 

الفناء الذي كاان يقفان فيه  
وقال هلا " يقولون ان  



املاذن االربعة ترمز اىل  
سليمان كان رابع سلطان 

يتويل احلكم ف ايسطنبول 
والشرفات العشر ترمز اىل 
انه كان عاشر سلطان يف 

 الدولةالعثمانية " 



واخذت مادلني تنظر اىل  
املأذن العالية وهى تشعر  

ابنه يستحيل على اى  
صعد درجاهتا  انسان ان ي

احللزوين لكي يؤذن  
للصالة وقال هلا مارك ان  



هذا ماكان حيدث يف  
املاضي اما يف هذه االايم  

فان مكربات الصوت  
تثبت فوق املاذن لكي  

يؤدي االذان من خالاهلا  
ودخل مارك املسجد بعد  



ان خلع حذاءه وأحست  
مادالين ابهليبة واجلالل  

وهى تدخل خلفه بعد ان 
رأت  خلعت حذاتئها و 

اجلدران الىت كتبت عليها 
اايت من القران الكرمي  



وأخذت تتجول يف احناء  
املسجد واخذ مارك يشرح 

هلا عن هندسة املسجد  
وشرح هلا مارك كيفية اداء 
الصالة من ركوع وسجود 
بعد ان يقف املصلي موليا  



وجهه للقبلة يف اجتاه مكة  
املكرمة وعندما استفسرت 

عما اذا كانت النساء  
الصالة قال هلا "   تؤدين 

نعم ولكن ليس علنا وامنا 
 يف بيوهتن "  



والقت نظرة اخرية داخل  
املسجد وهى تتمتم قائلة " 

ان املرء ليشعر بضالته  
وهو يف حضرة هللا انين  
 استمتع هبذا الشعور " 



وأيدها قائال " هذا صحيح 
" 

وأطلعها على املكان الذي 
يتوضأ فيه املصلون وقا هلا 

انه ال حيضر الكثريون  
للوضوء هنا النه ميكن  



الوضوء يف اى مكان  
وشاهدا صبيا يتوظأ  

استعدادا للصالة فحياه 
مارك وتنمين له التوفقيق  

وسألت مادلني مارك بقوهلا 



" كيف تعلمت التحدث  
 ابلرتكية ؟" 

" انين ال احتدثها بسهولة  
اان لدي املام قليل ابللغة  ف

اجملرية وال ادري ان كان 
هذا يعنيين ام ال ولكن ما  



اردته هو ان احتدث اىل  
االتراك بلغتهم وقد  
أسعدهم ان يقوموا  

 بتعليمي " 
القت نظرة اخرية على  

الفناء ورمقته بنظرة ذات  



معين وهى تسأله عن  
قصده " هل قلت لكل  
 واحدة منهم اي مليحة " 

يزيت الغيورة مل " كال اي عز 
افعل ذلك "و مال حنوها  

واقرتب وجهه كثريا من  



وجهها وأضاف قائال " 
لست انت الىت تسعي  

وراء املديح يف ترغبني يف 
زايرة املتحف االسالمي  

 االن ؟"



فأومأت برسها عالمة 
املوافقة وداعب خدها  

ابصبعه مث شق طريقه حول  
جدران املسجد حيث تقع  

الفتة املطابخ القدمية ورأت  
صغرية ابالجنليزية والرتكية  



تعلن عن جمموعة من امثن  
املؤلفات وكتب الرتاث  

االسالمية يف العامل واشرتي 
مارك تذكرتني للدخول  
وقادها اىل اويل الغرف 
وفيها رأت جمموعات 



املصاحف النادرة وخاصة 
املصاحف الىت صنعت يف 
قرطبه أبسبانيا وتلك الىت  

تنتمي ال عصر السالجقة  
ا شاهدت املصاحف  كم

الفاخرة الىت ترجع اىل  



العصر العثماين ورأت  
لوحة معلقة على احد  

اجلدران وهى حتمل 
توقيعات واختام خمتلف 

 السالطني . 



سألته مادلني قائلة " انك  
تبدو شغوفا هبذه  

 املعروضات اليس كذلك " 
" فأومأ برأسه موافقا اايها  
وقا هلا " لك ان تتخيلي  

  مستوي احلضارة الىت



انتجت هذه األشياء  
اجلميلة اهنا يف رأس واحدة 

من أعظم احلضارات يف 
 العامل " 

فنظرت اليه وهى ال تدري 
ان كانت توافقه او تعارضه 



وقالت له " كان االمر  
على مايرام ابلنسبة للرجال 

" 
فرد عليها بقوله " لقد كان 

للنساء دورا حمددا يف  
اجملتمع وهذا جعلهن  



ياة  يكسنب االحرتام فاحل
العامة مرتوكة للرجال اما  

املراة فاهنا هى الىت هلا  
السيادة يف البيت والرجل  

يوفر هلا حاجياهتا وهو 



رأس االسرة املسؤول عنها 
" 

وعارضته قائلة " ولكن  
لنفرتض اهنا ارادت ان  

تفعل شيئا يف نطاق احلق  



املباح هلا فهل كانت 
 تستطيع ؟" 

" نعم كانت تستطيع ولكن 
اللوايت كن  قثليالت هن  

يرغنب يف هذا فلماذا  
تنافس يف حميط الرجل يف 



حني ان هلا جماهلا اخلاص  
هبا ؟ فان هى انتزعت من  
جماهلا املخصص هلا مثلما  

حدث يف بعض اجملتمعات  
والثقافات فانه جيب عليها 
عنئذ ان تلجأ اىل مثل هذا 



التصرف ولكن يف احلاىل  
الىت حنن بصددها مازال  

ن ان  دورها كما هو بدو 
ميسه احد وهى يف قمة  
السعادة والقناعة هبذا  

 الدور " 



" رمبا كان هذا هو رأيك  
 ؟"

" فعال فهي واثقة من  
نفسها وال حتاول ان جتعل  
من نفسها بديال مصطنعا 



للرجل وان تنازله يف ميدانه 
" 

" ولكنها تظل ملكا له  
 بغض النظر عما تقوله " 
وضحك مارك وقال هلا  

لني ان بفي هتكم " اال تفض



تكوين ملكا للرجل على  
 ان تكوين مساوية للفأر ؟" 

وحولت مادلني بصرها عنه  
وهى تدرك اهنا ختوض  

مناقسة غي مأمونة وقالت  



له " جيب ان اعود اىل  
 البيت " 

رمقها حلظة وهى تغايل  
رغبتها يف البقاء معه ويف  
عمل كل مايريده هو وقا  
ل هلا " ان اردت فهمم  



  االسالم على حنو افضل
فسوف اصحبك ملشاهدة  

 مسجد ايوب "  
ووضع يده على كتفها مث  

اردف " وميكنك بعد ذلك 
 العودة اىل البيت "



وقالت وهى ال ختفي  
ابتهاجها " يقع املسجد  
عند الطرف االخر من  

القرن الذهيب اليس كذلك 
؟ نعم اي مارك ارجو ان  



تصحبين اىل عناك ! هل  
 سنذهب حقا اىل هناك

 حة هلّلي اي ملي – 9
مل جيد مارك صعوبة يف شق 

طريقه عائداً اىل جسر  
 جاالات . 



وسارت ماديل خلفه  
سعيدة مبا تراه ، وارادت  

ان تعطي بعض النقود  
ملتسوٍل صادفته يف الطريق  
ولكن مارك منعها فتنهدت 

 قائلة : " إنك بال قلب "



" تقصدين اين لست  
شاعرايً مثلِك ، سيأيت  

اليوم الذي تدمهِك فيه  
ية الصارمة وتنزل  الواقع

بِك اجلزاء الذي تستحقني  
وانِت تالحقني فراشاتِك  



اجلميلة إلصطيادها ،  
وعندئذ سوف تتمزق 

 حياتِك وتتبعثر " . 
وابتسم يف سخرية واضاف 
قائاًل : " لنأمل ان يكون  



ما اىل جوارِك حينئذ لكي  
 جيمع االجزاء املبعثرة .. " 

وعرّبت الظالل وجه  
  مادلني ، فهي تعلم مىت
ستجيء اللحظة اليت  

تتمزق فيها حياهتا ، وهي 



تدرك ايضاً انه لن يكون  
هناك احد اىل جانبها لكي  

جيمع الشتات املبعثرة ،  
ستأيت تلك اللحظة عندما  

ترحل عن اسطنبول و  



ختتفي من حياة مارك اىل  
 االبد ،.. 

وأخرجها وصوهلا اىل جسر 
جاالات من حالة القطنوط  

 اليت متلّكتها . 



كانت الشمس قد اختفت 
وراء السحب املمطرة لكي 
أييت الظالم مسرعاً كما هي  

احلال يف الشتاء ، ولكن  
املمر املؤدي اىل اجلسر  

كان شديد االزدحام  



كاملعتاد ، وجلس على  
جانبيه ابعة السمك  
واالطعمة ، وراحت 

النسوة مبالءاهتن السوداء  
يسرعن اخلطى وهّن حيملن 

لع  احلقائب املليئة ابلس 



اليت اشرتينها من السوق ،  
يف حني راح الرجال  

يذرعون الطريق هبدوء  
وسط السيارات املتالصقة 

 اليت عّجت هبا الطريق . 



وختّلفت مادلني قلياًل عن  
مارك الذي كان يشق  
طريقه بصعوبة وسط  

الزحام اىل ان غاب عن 
بصرها ، فراحت تبحث 
عنه يف قلٍق ابلغ إىل ان  



قة  وجدته واقفاً امام حل
لبيع السمك وهو يراقب  

ما هي فيه من فزع ، وقال  
هلا يف فتور بدون ان يبدي  
ان تعاطٍف حنوها : " من  



االفضل لِك ان متسكي  
 بيدي ! " 

وامسكت بيده وهي تواّقة  
اىل هذا وسألته " :هل  

سبق ان شاهدت اجلسر  



وهو مفتوٌح يف الصباح 
 الباكر ؟ " 

" شاهدته مرة ، والطريف  
هو الذي  أن هذا اجلسر 

مسيت ابمسه لعبة الورق  
املعروفة بلعبة الربيدج !  



فقد ظّل لفرتة طويلة هو  
اجلسر الوحيد عرب القرن  

الذهيب ، وهلذا اشتهر  
ابسم اجلسر بدون ان  

يطلق عليه أّي اسم آخر ، 
وتصادف أن كانت اسرة  



انكليزية يعيش جزء منها 
عند احد طريف اجلزء يف  

حني يقطن منها اجلزء  
الطرف الثاين ،  اآلخر 

وكان افراد العائلة جيتمعون 
عادًة كّل مساء لكي يلعبوا 



بعض طرق لعب الورق  
اليت ابتكروها ، ومل يكن  

البعض مييل اىل عبور 
اجلسر اىل الطرف اآلخر  
بسبب ماكان يتعرض له  

االفراد من ابتالل مالبسم  



مبياه االمطار ، فأتفقوا  
فيما بينهم على ان يتبادل  

لعبور اىل الطرف اجلانبان ا
اآلخر من اجلسر كّل ليلة  

، وكان البعض يقول  
لآلخر : عليَك الدور  



للعبور غداً ، وهلذا  
اصبحت اللعبة اليت  

يلعبوهنا تعرف ابسم بريدج 
 اي اجلسر ! "

اغتبطت بتلك القصة ،  
ما  ولكن انتبهاهها سراعان



اجته انحية جمموعة من  
الزوارق اسف اجلسر اخذ  
احد تلك الزوارق يستعد  

لشق طريقه عرب القرن  
الذهيب متجها اىل مياه  

اورواب العذبة ، وهو االسم 



الذي يطلق على جمرى  
املائي الذي يصب يف  

القرن الذهيب ، واخذت  
تراقب انعكاس ضوء  

الشمس الغاربة على سطح 
كان املاء ، وتتخيل هذا امل 



يف غري هذا الوقت الذي  
توشك االمطار أن هتطل  

 فيه . 
ومل يكن لدى مارك وقت  
يضيعه يف التخيل فأسرع  

إبصطحاهبا اىل حمطة  



السيارات العامة ، حيث  
استقال الباص ، ومل جتد  

مادلني شيئاً تتعلق به  
فأمسكت بيد مارك الذي 

اخذ حيميها من اية  
 مضايقات قد تتعرض هلا . 



لني ملارك وابتسمت ماد
وهي تراه يطّوقها بذراعه  

ليمنعها من السقوط ،  
وميسك أبحدى يديه  

مقبض النافذة ، واخذت  
نبضات قلبها تدق مسرعًة 



وهي الجتد القدرة على ان 
يلتقي بصرها بعينيه ،  

واكتفت ابلنظر اىل ايقة  
قميصه امللّون ، ورابط  

عنقه املنقوش املتالءم مع  



شخصيته اليت تتسم  
 املتعجرفة . ابلرجولة 

كان الباص يتحرك ببطء  
شديد ، وبدى هلا انه حىت  
لو كان خاليا من الركاب  
فإنه ماكان ليستطيع ان  



يسري أبسرع من ذلك ،  
واخذ الباص يتمايل ويرتنح 
يف سريِه ، وبّدل مارك يده 

االخرى ابليد املمسكة  
مبقبض النافذة يف حني  

أخذ يطوقها بذراعه  



االخرى ، ويف حلظة  
مادلني أبن شفتيه احست 

المستا اسفل اذهنا مما  
جعل قلبها يسرع يف 
خفقاتِه ، وقد متّلكها  
احلياء الذي منعها من  



النظر اليه ، وراحت تقاوم  
حىت ال يتّلون خداها  

ابالمحر ، ولكنها احست 
أبهنا اخفقت يف حماولتها  
هذه ، وهذا ما أتكدت  

منه عندما شعرت بذراعه  



تشتد يف تطويقها هلا ،  
راح يبتسم ابتسامة  و 

الظافر بطريقة تتسم  
ابلرجولة والتفّوق ، وهو  

ماعرب عنه ايضاً الربيق  
الذي انبعث من عينيه ،  



وسأهلا قائاًل :" أال ترين اي  
مليحيت أن كال منا يف 

حاجة اىل وصيفة لرتافقه  
حلمايته ؟ او اننا يف حاجة  
اىل عدد من الوصيفات ؟  

" 



وحاولت االحتفاظ بتوازهنا 
ي تشغل نفسها ابلنظر  وه

من النافذة اىل الشوارع 
اليت اخذ الظالم يزحف 

اليها ، وتوقف الباص  
فجأة واسرع مارك يشق  



طريقاً هلا حنو الباب ،  
واستطاعت هي ان ختلص  
نفسها من الزحام بصعوبة  

وهتبط فوق رصيف الشارع 
، ووقف مارك ينتظر ريثما 

انتهت من اصالح  



هندامها ، وقال هلا :" لو  
اسرعنا ألمكننا ان نرى  
املسجد من اخلارج يف 

 ضوء النهار " 
ومضى مارك يقول .. " يف 
هذه القرية جلس بيري لويت 



يف احد املقاهي يستوحي  
من اجلو احمليط به مايعنيه  

يف كتابة رواايته عن  
اضمحالل االمرباطورية  
العثمانية ، جيب عليِك 
قراءة تلك الرواايت ان  



ليت  اردِت معرفة احلالة ا
كان عليها اسطنبول قبل 
ان يستويل على السلطة  

 فيها االتراك الشّبان " 
ومل تزعم مادلني اهنا قرأت  

كتبه ، ولكن مبا اهنا  



تتمسك ابلصدق وهي  
تعلم انه البد ان يدرك اهنا 
مل تقرأ ايّة رواية فرنسية يف  
حياهتا فإهنا حتّلت بضبط  
النفس ، وسارت خلفه  
حىت بلغا ميداان فسيحاً  



وشعرت جبو من السالم 
واالمان يشيع من حوهلما 
ومها يقرتابن من مسجد  

ايّوب ، ومسعا صوت  
املؤذن يدّوي : هللا أكرب ، 

 ال إال هللا ، 



والحظت مادلني أن املؤذن 
يؤذن بنفسه من فوق  
مئذنة املسجد بدون  

 االستعانة مبكرب للصوت . 
وقال هلا مارك انه مسجد 
ايوب بن زيد االنصاري  



حابة الرسول )  احد ص
 صل هللا عليه وسلم ( 

وقد اصبح مضرب االمثال  
يف القدرة على الصرب  

والتحّمل ، واستشهد اثناء 
حصار املسلمني العرب  



 669هلذه املدينة عام 
ميالدية ، ودفن يف ميدان  
القتال ، وظل هكذا بدون  

ان يستدل على املكان 
الذي ُدفن فيه ، اىل ان  

رأى السلطان حممد الفاتح 



يف منامه املكان ايل وورى  
فيه جثمانه الرتاب اثناء  

استمرار احلصار ، 
وابلتنقيب تبنّي صحة ذلك  
، ومت بناء قرٍب له ومسجد  
يف ذلك املوقع ، وعندما  



اصبح املسجد مهدداً  
بفعل الزالزل اقيم مسجد  
آخر ، وهو املسجد احلايل 

ميالدية ،و    1800عام 
يتوافد احلجاج على هذا  

يف طريقهم   املسجد وهم 



ألداء فريضة احلج يف مكة 
 املكرمة . 

****************** 
كان املسجد يبدو انصع  

البياض و نظيفا من اخلارج 
، برغم حلول الظالم و 



عند  مدخليه بدا اسراب  
من احلمام يف الفناء حيث  

يقع املكان الذي يتوضا  
فيه املصلون ، و امام القرب 

ايوب وقف صٌف من 
هم ينتظُر  الناس و كٌل من



دوره ليأخذ مكانه امام 
انفذة القرب لكي يتلو  

 دعاءُه . 
و خلعت مادلني حذاءها  
و دخلت خلف مارك ايل  

املسجد الذي اضيء  



اضاءة جيدة ابلثراّي  
الضخمة  املتدلية من  

وسط قبًة املسجد ، يف  
احلني غطت ارضه سجادة  

 فاخرة زرقاء اللون 



متتد من احلائط للحائط و 
مادلني   الحظ مارك ان

اخذت تعبث ابالصابع  
قدمها بصوف سجادة 

الكثيف فاشار اليها لكي  
تلحق بلنساء املصليات يف 



اجلناح املخصص هلن يف  
مؤخرة املسجد ، فاطاعته  

بسرعه بعد ما الحظت اهنا 
املرأة الوحيدة وسط  

 الرجال 



و اتخر مارك كيثرا يف  
حضور اليها . فاخذت  

تبحث عنه بدون ان تعثره 
الثر .و عاودهتا  له على ا

للحظة حالة الذعر اليت  
انتابتها عندما اختفى مارك 



عن بصرها عند جسر  
جاالات و اجتهت حنو الباب 
لرتى ما اذا كان قد خرج  

و رات فناء املسجد و قد 
اصبح خالياً من املصلني و 

خيم عليه الظالم . و مل 



جتد مارك هناك . و الزمت 
 نفسها 

  ابهلدوء قائلة انه ال بد ان
يكون يف املكان ما و انه  

 سيايت بسرعه للبحث عنها



.و ارتدد حذائها و راحت 
تتجول يف فناء املسجد  

غري عابئة ابملطر الذي بدأ 
 يتساقط و يبلل شعرها . 
و اجتهت ايل انفذه قرب  

ايوب و امسكت بقضبان 



النافدة و اغمضت عينيها 
و راحت تتبتهل قائلة :"  

 ساعدين اي أيوب ! " 
ها الكلمات  و مل تسعف 

لتكمل ابتهاهلا .ان مارك  
 لن يتغري حاله 



و لكن ايل اي مدى قدر 
هلا ان تصبح هي املرأة  

 الوحيده يف حياته ؟
و واصلت ابتهاهلا قائلة ان 
كان هذا ممكناً .. ان كان 
 هذا ممكنا فاجعله حقيقة ؟



و شعرت فجاة بيد مارك  
متسك بذراعها ، فالتفت  
حنوه بسرعه وقد احست  

خشية ان يكون قد  ابحلرج
قرأ ما دار  فيه خاطرها و  

 شعر حبراره ابتهاهلا



و سأهلا يف دهشه قائال 
:"هل تتمنني دائما امنية  
اذا احتيت لكي الفرصه  

 لذلك 



؟ و هل تقبلني قطعة من  
النقود عندما ترين القمر  

 الوليد ؟
" 

نظرت اىل السماء ولكنها 
مل جتدا القمر ، البد ان  



يكون كربا حجمه و مل 
يعود هالال مثلما سبقا ان  
راته . و قالت له مادلني 

معاتبة :" اين كنت ؟ 
 حبثت عنك يف كل مكان "

 



" الميكين ان تفقديين  
بسهوله . مارايك يف تناول 

 الشاي ؟ " 
فهزت رسها موافقة اايه يف 

حرك صمت . ولكن مل يت
بل اجته حنو انفذه القرب و  



احىن رسه و اخذ يبتهل .  
و اعتقدت يف اسى ان  

االشياء اليت يريدها ليست 
هي نفس االشياء اليت  

تريدها هي . فهو يرغب 



يف التخلص منها هي و  
 اورسوال ابسرع وقت ممكن

و لديه من االسباب ما  
يدفعه اىل هذا . فهما 
مصدر ازعاج له منذ  



وحيدة  تركتها اورسوال 
 اتئهة .. 

كان الظالم اتّما عندما  
عربا امليدان و مها يتجهان 
اىل احد املقاهي يف اجلانب 

االخر . و طلب مارك  



كوبني من الشاي . و  
جلس يف تراٍخ يراقبها و  

هي حتاول بصعوبة امساك 
الكوب الساخن و قال هلا 
:" هّللي اي مليحه. فايوب 
معرف بكراماته و معجزاته 



مييل ايل  . و لكنه ال
االندفاع و التعجل . و  
على كل منا ان يعرف 
 كيف يتحلى ابلصرب "
مل تكن متاكدة مما اذا  

كانت تعرف حقا املعىن  



الذي يتحدثه عنه ولكن  
صوته كان دافئا كما انه  
اندها بـ ) مليحه ( . و  
ابلطريقه اليت حتبها . و  

احست ابالرتياح و زال  
عنها التوتر و عادت  



و كان  لتضحك من جديد 
كافيا ابلنسبة اليها يف تلك 
احلظله ان تكون معه و ان 

يبدو عليه انه يرحب  
 ابجتماعهما معا . 



كان املطر يهطل عندما  
خرجا اىل الطريق ، وهّز  
مارك رأسه عندما رآها  

تتجه حمطة الباص وقال هلا 
جبفاء :" ستجدين سيارات  



االجرة اكثر راحة من  
 ركوب ابص آخر مزدحم " 

يف أتكيد :" انين  وقالت له 
 ال اعبأ ابالزدحام "

" ولكنين اعبأ ، فرحلة  
اخرى ابلباص ستجعل  



شعري يشيب ، إننا سوف  
نعود بسيارة االجرة  

 واستعدي هلذا " 
فرمقته بنظرة احتجاج 

فقال هلا :" ال تنظري ايّل 
هكذا وإال فلن أكون  



مسؤواًل عن عودتِك ساملة 
اىل البيت ! لقد حذرتِك ! 

" 
دلني وهي تسمع  فرحت ما

منه هذا الكالم وقالت :" 



أجيب ان نعود اىل البيت ؟ 
" 

فداعب خدها بيده وقال  
هلا :" هل تعودين مرة  

أخرى اىل حب املغامرة  
 والتهّور ؟ " 



كانت أورسوال جالسة يف  
الصالون عندما عادا اىل  

املنزل وقد بدا عليها  
الغضب الشديد وابدرت  

مادلني بقوهلا :" كيف 
لى هذا ؟ كنِت  جترؤين ع



تعرفني انين لست يف حالية  
طيبة ، أين كنِت ؟ اذهيب  

لتغري مالبسِك مث احضري 
وفسّري يل تصرفِك هذا  

"! 



"ولكنِك مسحِت يل  
ابخلروج اي سيدة أديناي !  

" 
اىل   فنظرت اورسوال

ساعتها قائلة :" كان هذا  
منُذ ست ساعات ، وكنت 



اقصد ان خترجي جلولة  
قصرية او لشراء شيء ما  

من احملالت ، ال أن ختتفي  
 نصف يوم ! "

فعضت مادلني شفتها  
 قائلة :" إين آسفة " 



واجتهت اورسوال ببصرها  
حنو مارك وقالت له يف  
سخرية :" هل اشكرَك  

ألنَك عدت هبا اىل البيت  
 اعتقد انك انت  ؟ ال

الذي طلبت صحبتها 



وهلذا فإنين افرتض اهنا  
استدرجتك اىل هذا بطريقة  

 ما " 
ومل جترؤ مادلني على النظر  

 اىل مارك . 



ورّد مارك قائاًل :"ماكان 
جيب ان خترج مادلني  

مبفردها ، فهي تستمتع  
ابملذكرات اليت تكتبها يل ، 
وقد اسعدين ان اكافئها يف 

ح هلا  مقابل ذلك أبن اتي



مشاهدة اهم االبنية  
 التارخيية يف اسطنبول " 

وقالت أورسوال ملادلني :"  
اذهيب ايمادلني وغرّيي  

مالبسِك ، فلّدي كالم 
اريد قوله لشقيق زوجي ،  



وافضل اال تستمعي اىل  
 كل كلمة اقوهلا ! " 

واسرعت مادلني ابلصعود  
اىل غرفتها وهي هتّز شعرها 
املبتل وارتدت رداًء فاتح 

 ن . اللو 



وأثناء هبوطها السلم  
عائدة اىل الطابق االرضي  

مسعت صوت أورسوال  
يدوي يف القاعة وهي تقول  
:" سوف اعيدها اىل لندن 
اي مارك! اال تدرك انين ال  



ميكن ان امسح أبن يقف  
اّي شيء بيننا ؟ اي عزيزي  
، انين اشعر ابلتعاسة منُذ  
مقتل بوب ، وال استطيع  

االستمرار هكذا مبفردي ! 
" 



فنصحها مارك قائاًل هلا يف 
برود :" عليِك اذا ببيعها ،  
ولن يقف احد يف طريقِك  

 " ! 
" اال تكّن أّي شعور حنو  

 دار أديناي للنشر ؟ " 



" نعم فإن حياة املدير  
االداري ال تناسبين ،  

ولكنين كنت سأتوىل املهمة 
بصورة افضل مما فعل بوب 
، وكان جيب ان ادرك اىل  

دفعني بوب اّي هناية كنِت ت



وأن افعل شيئاً من اجل  
هذا ، هل هذا واضح لِك  

 بصورة كافية ؟! "
وطرقت مادلني ابب الغرفة  

بعنف وعصبية ، وهي ال  
ترغب يف مساع املزيد من  



الكالم الذي ال تريدها  
اورسوال ان تسمعه ،  

وصاحت فيها اورسوال   
قائلًة :" أتوقع ان حتضري 

وانِت تتلهفني لسماع 
خلي ، ليس  حديثنا ، أد 



هناك مانع من هذا ، فأان  
واثقة من ان مارك يريد  
شاهداً وهو يتهمين مبا  
 يقرب من هتمة القتل " 

ورد مارك قائاًل :" ليس  
القتل ، وإمنا الطموح 



والشراهة ، ورغبتِك 
الصارمة يف حتقيق غرضِك  
، إن بوب مل يكن نّداً لِك  
وانِت تعرفني هذا ! ، هل  

الذي كان هذا هو السبب 
 دفعِك اىل الزواج منه ؟ " 



 " نعم! " 
" وهل كان بوب يعلم هبذا  

 ؟!"
وامتقع وجه اورسوال  

واشتد غضبها ، وبدت  
اكرب بكثري من عمرها 



احلقيقي ، وقالت :" هذا  
هو السبب الذي دفعه  

للذهاب اىل فييتنام ، قال 
انه سيخلي لَك الساحة .. 

" 



" فكري فيما تقولني ! كان 
د ان انفض  يعلم انين اري 

يدي من هذا االمر قبل  
فرتة طويلة من ظهورِك  

على مسرح االحداث ،  
كوين أمينة مع نفسِك اي  



اورسوال ، إن ما تقصدينه  
هو أن بوب افلت من بني  

اصابعِك وانين البديل  
الوحيد املتاح امامِك ، ومل 
خيطر ببالِك انين لو قررت 



العمل معِك لكنُت اان  
 الفائز !! " 

فقط العمل   " اريد منك
معي ! هل ظننت انين اريد  

اكثر من هذا ؟ انين ال  
اتطلع ألن اصبح تلك  



الزوجة الوديعة القانعة اليت 
 سوف تقرتن هبا ! " 

" ولكن احدًا مل يطلب 
 منِك هذا ! " 

وال حظت مادلني غضب 
اورسواًل الشديد وقد حتّول  



اىل ضحكة مرتاخية وهي  
تقول له :" انت متوحش ، 

، وهلذا  واان اكرهك 
السبب أبمكانك ان  

تصحبين هذا املساء اىل  
مكاٍن حمرتم ، مادمت قد  



خصصت فرتة بعض الظهر  
كلها من اجل الرتفيه عن 
مادلني ، فلماذا ال تقدم  

 تضحية مماثلة يل ؟ " 



" ليست يف االمر أية  
تضحية ، اّي مكان  

 تفضلني الذهاب اليه ؟ " 
" إىل أي مكان ، اىل انٍد  

رف اندايً  ليلي إن كنت تع
حمرتماً الينتابين الشعور  



ابخلجل من الظهور فيه ؟  
" 

" وهو كذلك سنذهب اىل 
 انٍد ليلي " 

وابتسم وهو يلتفت انحية  
مادلني قائاًل هلا :" يبدو  



انِك ستغريين مالبسِك مرة 
 أخرى " 

فقالت اورسوال بلهفة :"  
 كال ، اهنا لن أتيت معنا ! " 

فقالت مادلني بعدما  
:" ال بد ان شعرت ابحلرج 



انتهي من كتابة مذكراتك  
 الليلة " 

فقال هلا مارك وقد بدا  
املكر يف عينيه :" إن مل 
 أتيت معنا فلن نذهب ! " 



عندئذ طلبت أورسوال من  
مادلني على مضض أن 

تصعد لتغري مالبسها على  
أن ترتدي مالبس هادئة  

غري صارخة حىت ال تلفت 
االنظار اليها ، فنظر مارك 



وهو يضحك ،  اىل مادلني 
فبادلته الضحك وهي  
تقول :" سوف اصعد  

 لتغري مالبسي !" 
مل تكن ملادلني ايّة خربة  
تذكر ابلنوادي الليلية ،  



وحني ارشدهم عامل 
اخلدمة اىل طاولة تتسع  

لثالثتهم ، قالت اورسوال  
إبرتياح :"وصلنا يف الوقت 
املناسب ، اوشك العرض  
االول أن يبدأ ، ومل ااّل  



قاصراً على  يكون االمر 
تعاقب الراقصات واحدة 

تلو االخرى ، إهنّن يدخلن  
السرور يف نفوس الرجال  

ولكنهّن يسبنب الضجر يل 
" 



وخاب رجاؤها ، اذ  
مالبثت احدى الراقصات 

أن ظهرت فوق منصة  
العرض واخذت حتّيي  
الرجال مث نظرت اليها  

 وهي تبتسم . 



ووقع اختيار الراقصة على 
مارك لكي يصاحبها يف 

رقص ، فأستجاب هلا ال
وصعد معها فوق املنصة ،  

وراحت الراقصة تنثين  
وتتلوى يف رقصها يف 



حماولة ألرضائه ، أما هو  
فجعل كل مّهه توجيه  

االنتقاد اىل طريقة رقصها  
، وقالت اورسوال ملادلني  

:" إن كنِت تظنني أن لديه 
وقتاً ألية أمرأة فأنظري اليه  



اآلن ،! إن العطاء من  
دها ، يف حني  جانبها وح

أخذ هو ينتقدها ، إن هذا  
هو مارك اديناي الذي  

 اقدمه لِك ! "



" مهما يكن فقد حفزها  
على ان ترقص بصورة 

افضل بكثري عن ذي قبل  
" 

والحظت مادلني اغتباط  
الراقصة عندما قدم هلا  



مارك ورقة نقدية ، ومتتمت 
اورسوال قائلة :" اهنا  

واحدة من صديقاتِه ! انين  
ما جيعله أييت بنا  اتساءل ع

اىل هذا املكان ، رمبا اراد  
ان حيذران ، ان كنا يف 



حاجة اىل حتذير ، أبنه غري 
مستعد للتخلي عما 

 يستمتع به من اجلنا " 
 ومل ترد عليها مادلني 

فصاحت اورسوال فجأة  
 :"مارك ، انظر من هناك " 



ونظرت مادلني يف االجتاه  
الذي اشارت اليه لتجد  

ة يرتدي  رجاًل مديد القام
الزي العكسري جليش  

الوالايت املتحدة ، وهو  
ينهض واقفاً ويشق طريقه  



خالل املوائد املزدمحة  
متجها حنوهم ، وجتاهل يد 

اورسوال املمدودة اليه  
وحتدث مباشرة اىل مادلني 
قائاًل :" هل يف استطاعيت 

االنظمام اليكم ؟ يبدو  



انكم جتدون متعة ابلعرض  
، يف حني اجلس هناك  

داً ، الديكم مانع هبذا وحي
 ؟ "

فنظرت اليه مادلني قائلة  
 :" كال على االطالق "



اتراه كان هو الشخص 
الذي ذهبت اورسوال من  

اجله اىل انقرة ؟ أهذا  
ممكن ؟ انه رجل عادي !  
وخاصة عند مقارنته مبارك  



الذي ال ميكن ابداً اعتباره 
 رجاًل عادايً 

وجلس على املقعد الذي  
ولّياً  احضره له مارك م

ظهره ألورسوال وقال وهو 
يبتسم يف سخرية :" يبدو 



اننا مل نتعارف ، انين اوليفر 
 ويالند " 
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قال الضابط ملادلني ، وهو 
يعرفها بنفسه وبرتبتِه :"  
 كولونيل اوليفر ويالند " 
ومتتمت مادلني قائلة :"  

 أهاًل " 



  ورمقت مادلني أورسوال
بنظرة قلقة ، اال ان تلك  

السيدة كانت مشغولة  
ابالنصات ملارك ، ورفعت 

كتفيها قلياًل مبدية  
االستعالء على مادلني اليت  



سألت كولونيل ويالند  
قائلة :" مالذي تفعله يف  

 اسطنبول ؟ " 
" جئت احبث عن شخٍص 
ما ، وقد اتيحت يل فرصة  

راحة ملدة يومني من  



املناقشات اليت جنرهبا يف 
نقرة ، فقررت احلضور اىل  ا

 هنا هلذا الغرض " 
واشاح ببصره عن اورسوال  

، اليت مل تبد اي جتاوب  
حنوه وقال :" كنت اتوقع  



استقبااًل افضل من هذا ،  
كان جيب علّي ان افهم  

 االمور بصورة احسن " 
ورسم ابتسامة مصطنعة  
على شفتيه مث قال :" مل 
يذهب كل شيء سدى  



 منذ لقائي بِك ، هل انتِ 
مستعدة للرفق جبندي  

وحيد واطالعه على املدينة 
 ؟ "



وقال مارك يف دهاء :" إن  
مادلني معتادة على  
 التجوال يف املدينة " 

فقالت مادلني يف شدٍة  
وحزم :" ولكن الغد ليس  



لدّي ، فلدي عمل اؤديه  
" 

فهّز ويالند رأسه قائاًل هلا  
:" ليس أمامي سوى يوم 
غد فقط ، وسيكون كرماً  



إن انِت تعطفِت علّي منِك 
" 

وحرصت مادلني على اال  
يلتقي بصرها بعينيه وهو  

يستعطفها ، وقالت له :"  



اشكرك ، إين راغبة يف هذا 
" 

واطلق مارك ضحكة 
جعلت الدم يتدفق إىل  

وجنتيها وسأهلما قائاًل :" 
 وإىل أين ستذهبان ؟ "



فهّز كولونيل ويالند كتفيه  
قائاًل :" أرجو أن اشاهد  

ملغطي ، كما اريد السوق ا
شراء هدية او هديتني  

تذكاريتني أثناء وجودي هنا 
، وسوف اترك أمر  



اختيارمها لآلنسة ، فأان  
 شخص مرن "

فقالت له اورسوال بشدة  
ويف جفاء :" إنك مغرور  

بنفسك ، وهي غلطتك ان 



كنت ثقيل الظل وصارماً  
 وغري حمتمل " 

" اتظنني ذلك ؟ اعتقد  
  انِك تتحملني ايضاً بعض

املسؤولية يف هذا اي  
 اورسوال ، اي حبيبيت " 



وتنفست مادلني الصعداء  
عندما استؤنف العرض  

ليجذب انتبهاههم ،  
وظهرت فوق املنصة  

الراقصات اللوايت أخذن  
يفرقعن ابلصاجات  



النحاسية املثبتة يف  
اصابعهن السبابة واالهبام  
، ويرقصن حبركات تشبه  

حركة الكلب الذي ينفض 
ِه بعد  املاء عن جسد

خروجه من املاء ، مث  



ظهرت بعد ذلك مغنية  
اسبانية قدمت بعض  
االغاين الفالمينكو  

املشهورة وحازت اعجاب  
 احلاضرين . 



وهنضت أورسوال لكي  
تنصرف وتبعها مارك الذي 
ساعدها يف ارتداء معطفها  

، يف حني ارتدت مادلني  
معطفها بنفسها ،  

والحظت ان الكولونيل  



هي  ويالند يسعى جلعلها 
البديل للشخص احلقيقي  
الذي يبدي االهتمام حنوه 
، وسأهلا وهي تسرع حنو 

الباب قائاًل :" هل  



استطيع احلضور اىل البيت 
 غداً لكي اصحبِك ؟ "

" إن مل يكن املكان بعيدًا  
 عنك "

" اعتقد ان يف استطاعيت 
ذلك كيف ميكنين شق  



طريقي اىل اجلانب 
 اآلسيوي من املدينة ؟ " 

 تتابع  اخذت مادلني
اورسوال ببصرها وهي  

تبتعد لتصعد السلم مث  
قالت له :" البد ان  



انصرف ألهنما قد  
 الينتظراين !" 

فنظر اليها الكولونيل  
ويالند يف دهشة متسائاًل  
 :" وملاذا ال ينتظرانِك ؟ " 



فقالت له وهي متسك  
حبقيبة يدها بقوة :" حيتمل 
 اهنا مل تغتبط بدعوتك يل " 

متثل حالة  " أورسوال ؟ إهنا 
صعبة اي عزيزيت ، وهي ال  

 تعبأ مبا أفعل ! " 



فصاحت مادلني قائلة :"  
 ولكنين اعمل لديها ! " 
" حٌظ عاثر ، جيب أاّل  

تعطيها الفرصة لكي  
تستمتع بفرض نفوذها  

عليِك ، فأورسوال تكافح  



من اجل فرض سيطرهتا  
على اآلخرين ، وليست  

تلك هي افضل صفاهتا !  
" 

اخرى  وقالت مادلني مرة 
 :" البد ان اذهب "



وقالت لنفسها إنه كان  
جيب على مارك أن ينتظرها 

، واعتقدت انه رمبا مل  
يشعر أبهنا ختلفت عنهما ، 

وهذا وحده سبب هلا  
ايالماً اشد من اّي شيء  



آخر قد تفعله معها  
اورسوال . وقالت له :" اىل 
 اللقاء اي كولونيل ويالند " 

تناديين " من االفضل أن 
 أبوليفر " 



فقالت له يف ترّدد :" أوه ، 
 شكرًا ، امسي مادلني " 

فأبتسم اببتهاج قائاًل :"  
 نعم انين اعرف "

وسار خلفها وهي تصعد  
درجات السّلم وربت بيده 



على كتفها قائاًل :"  
سنجعل من يوم الغد يوماً  

نذكره دائماً ، اليس كذلك 
 ؟ "

فلم تفعل اكثر م اومأت  
رعت بصعود  برأسها واس



درجات السلم القليلة  
املتبقية وقد اوشكت أن  
تصطدم مبارك وقالت له  
وهي تلهث :" اعتقدت  

انك ذهبت ، انين ال اريد  
 ان اُترك وحدي ! " 



" لن اتركِك هبذه السهولة 
" 

" ارجو ان أتيت معنا اىل  
 السوق غداً " 

" أوليفر سوف يتيح لِك  
 قضاء وقت ممتع " 



 " ولكن ... "
نظرة الضيق  والحظت 

والتربم اليت رمقتها هبا  
اورسوال ، وجعلتها تتوقف  

عن اكمال كالمها ، يف  
حني ملست من عيين مارك 



عالمات التقدير واالطراء 
هلا ، واضاف مارك قائاًل  

هلا :" واىل جانب هذا فإن 
لدّي اعمااًل اخرى سأجنزها 

 غداً " 



وهنا مل تستطع اورسوال ان 
تضبط مشاعرها وانفجرت 

ئلة ملادلني :" لقد  قا
خرجِت هذه املرة عن  

حدودِك ! سبق ان  
حذرتِك أبنِك مل أتيت اىل  



هنا ألمتاع نفسِك وإمنا  
خلدميت ، وأقل ماكان جيب 

عليِك عمله هو أن  
تسأليين عما اذا كان لدي 

اعرتاض على قيامِك  



ابلتسكع يف اسطنبول مع  
 احد اصدقائي ! " 

وردت عليها مادلني يف  
ومادمِت  حدة قائلة :" 

تعرتضني فلماذا مل تفصحي 



عن هذا ، كنُت ارجو أن 
 تفعلي هذا " 

" كان هذا واضحاً ، 
فأوليفر رجل جذاب جداً  

" 



فقالت هلا مادلني يف  
غضب :" وملاذا مل تذهيب  

 انِت معه ؟ " 
" ليس هذا من شأنِك ،  

انين ال ادري ما الذي  
جرى لِك ايتها اجملنونة ،  



كنا على وفاق من قبل ،  
لماذا تفعلني االن كل ما  ف

تستطيعن من اجل  
مضايقيت ؟ إنين مل ايت بِك  

من اجل ان تتسلي مع  
اصدقائي ، وإمنا ملساعديت 



، وان كنِت غري جمدة يف  
عملِك اي عزيزيت ، فإنين  
سأرسل تقريرًا عنِك اىل  

لندن ، وهو ماسوف  
يكلفِك عملِك ، وهلذا  
فأنه جيدر بِك ، قبل ان  



ان  تصاحيب أوليفر ، 
تعيدي التفكري يف االمر ! 

" 
وقال مارك يف هدوء :"  
كفى ! اجلي الكالم يف  

هذا املوضوع حلني العودة  



اىل البيت حىت ال نلفت  
االنظار من حولنا ، مل يكن 
امام مادلني من خيار سوى 

قبول دعوة اوليفر وانِت  
 تعرفني هذا ! "



" إن ما اعرفه هو انك ال  
ترغب يف مساع كلمة ضد 

لفتاة اليت تعمل  هذه ا 
عندي ، ولكن هذا لن  

 يغري من رأيي فيها " 



فأنفجرت مادلني قائلة هلا 
يف حتٍد :" كما لن يغري هذا 
 من رأيي فيِك انِت ايضاً " 

 " جمنونة ! " 
" ال تصفيين هبذه الصفة  

 اليت امقتها ! "



وفوجئت االثنتان مبارك 
ينفجر ضاحكاً ، مث امسك  

بذراعيهما وسار بينهما 
قائاًل :" هّيا ايتها  

احلسناوان .. لنعد اىل  
 البيت ! " 



وعندما رجعوا اىل البيت  
طلب مارك من مادلني  

الصعود اىل غرفتها قائاًل  
هلا :" ال تستهلكي كل  

 املاء الساخن "



ومسح أبصبعه على رأسها 
ينظر اىل  وهو يبتسم و 

عينيها قائاًل :" إهنأي  
بنومِك ، امتىن لِك احالماً 
سعيدة عن أيوب ، وأرجو 



ان تتحق االماين اليت  
 ابتهلِت من أجلها ! " 

فهّزت مادلني رأسها وهي  
تعلم أن هذا لن يتحقق  

وقالت :" تصبح على خري 
" 



واسرعت بصعود الدرج  
 مبتعدة عنه . 

مل يغتبط اوليفر ويالند  
اىل بيت مارك عندما حضر  

، وتساءل عما جعله يقطن 
يف تلك املنطقة وال يقيم يف 



حّي آخر افضل ، وكانت 
اورسوال مازالت يف فراشها 
عند حضوره ، ومل تبد منها 
اية ابدرة تشري اىل رغبتها  

يف رؤيته اآلن ولفرتة طويلة 
قادمة ، واندت اورسوال  



مادلني وابلغتها أبهنا ال  
متانع يف خروجها لقضاء  

وقت طيب ، ولكنها قال  
ان اوليفر ، وإن كان يبدو 
شااّبً ، اال انه يف سن ابيها 

، وطلبت منها ان تعتين  



بنفسها فوعدهتا أبن تفعل  
. 

وسار اوليفر جبوار مادلني  
اليت قالت له ان السوق  

املغطي يعد اكرب سوق من 
نوعه يف العامل ، وعن  



االشياء اليت يريد شراءها  
قلياًل  من السوق ، فرتدد 

مث قال هلا :" بعض الذهب 
ألورسوال ، افضل االشياء  
اليت تالئم اورسوال ، وليس 



هناك افضل من الذهب ! 
" 

فتنفست مادلني ببطء  
وسألته :" هل ابدت  

اورسوال رغبتها يف اقتناء  
هدية مثينة ؟ اقصد انين  



متأكدة من اهنا شديدة  
االعجاب بك االن اال ان 

 " الذهب يكلف مااًل كثرياً 
فقاطعها جبفاء قائاًل :" مل  
ترفض اورسوال اية هدية  

ا ، اعتقد انِك ُقدمت اليه



ال تعرفينها جيداً اي مادلني 
، كم من الوقت مضيت 

معها يف السفر ؟ هل  
احضرتِك معها اىل انقرة ؟ 

ال اعتقد ذلك . واظنها  
جاءت اىل تركيا عندما 



علمت بوجودي هنا ،  
ولكنين اعتقد ان دار  

اديناي للنشر تستبد حبياهتا 
وروحها ، وليس يل أّي  

مكان يف خططها و 
 اهتا " مشروع



وسألته مادلني وهي تقوده 
 حنو العّبارة قائلة :" 

" هل تعرفها منذ فرتة  
 طويلة ؟ " 

" عرفتها منُذ كانت التزال 
ترتدي اجلوارب القصرية ، 



بل حضرت حفل زواجها  
، وكم متنيت ااّل احضره ،  

فقد كان مقدراً له منُذ  
 البداية أن يفشل " 

وصمت بضع حلظات وهو 
سفور  ينظر اىل مياه البو 



واضاف قائاًل .. :" إن  
بوب مل يعرف كيف 

يسوسها ، ولو عاش لقلت 
له كالماً معيناً بعد عودته  

من فييتنام ، فالرجل  
املتزوج ليس من حقه ان  



يذهب ليضحي حبياته يف  
اجلانب اآلخر من العامل ،  

إن كان غري مضطر اىل  
هذا ، فماذا كان يتوقع ؟  
ان تشكره اورسوال على  

 ذهابه ؟ " 



اعتقد انه كان يريد   "
 الذهاب " 

" انه اي حبيبيت مل يستطع  
اهلرب ابلسرعة الكافية ! ، 

كانت تعمد اىل متزيق  
حياته كلما اجتمعا سوايً ، 



كان انساانً قانعاً وراضياً 
مبهنته اليت كان حيبها و 

اليت ال تتطلب منه عماًل 
كثرياً ، ولكن هذا مل 

يصادف هوى منها ! فقد  
رك  تزوجته وهي تد



االمكانيات احلقيقية لدار  
اديناي للنشر وتعرف  

الطريق الذي ستسلكه ،  
وحتمل بوب على قدر  
استطاعتِه وهي تدفعه  

وتستحثه لالسراع يف خطاه 



، اىل ان وجد لنفسه مهرابً 
وليس غريباً ان يعرض  

نفسه للقتل ، وكان ميكنين 
الزواج من اورسوال عندئذ 
، ولكنين مل اشأ ان تصبح 

ناي معلقة فوق  دار ادي 



رؤسنا مثل طائر القطرس  
البحري الضخم الذي حيوم 

حول زواجنا ، وطلبت  
منها ان ختتار بيننا فقالت  
يل : ومن الذي يريدك ؟  
وهي مل تكن تريدين ، ان  



واشنطن كلها كانت 
تنشغل هبا عندما تقوم  

إبحدى محالهتا الصحفية  
يف جملتها ، وتسلط عليها  
هي االضواء وأتخذ كل  

د والشهرة ، وهي تقف اجمل



واثقة من نفسها ومن  
الطريق الذي تسلكه ،  

ولكن يف هناية االمر ليس  
 هذا هو كل ماتريده ! " 

وتطلعت اليه مادلني  
بدهشة لتعرف منه ما  



الذي تريده ابلضبط تلك  
االمرأة االمريكية فأضاف 

قائال :" اورسوال فتاة  
نشأت يف بلدة صغرية ،  

وهلا طموحات اهل البلدة 
الصغرية ، تريد زوجاً يبين  



حياته بدون عون منها ،  
ويقيم بيتاً جبواره جريان  

طيبون ، وينجب اطفااًل  
يقلق عليهم آابؤهم 

وحيبوهنم ، هذا ماكانت 



ستحصل عليه لو اهنا  
 تزوجتين " 

وقالت مادلني لنفسها انه 
ال شك يبالغ جدًا  

إبعتقاده ان اورسوال  
ميكنها ان تقتنع وأن تتأقلم 



يٍت يقع يف حّي مجيل  يف ب
مثل الذي ختيله ، اهنا لن  
تلبث ان ختتنق وتضيق به  
ذرعاً خالل اسبوعني ، بل 
خالل يوم واحد ! فهي مل 
تقم إبنشاء مشروع ضخم 



مثل دار اديناي للنشر  
لكي تقيم يف مكان مغمور  

أبمريكا ، فلقد لتكون  
وسط التطورات الضخمة  

ولكي حترك العامل وفق  



يدرك هو هذا ارداهتا ، امل  
 ؟

وابتسم اوليفر قائاًل هلا :" 
انِك ال تصدقينين ،  

فأورسوال التفهم نفسها  
جيداً ، فلو اهنا كانت تريد 



شيئاً خبالف هذا لتزوجت 
مارك وليس شقيقه ، ولو  

كان بوب متسك برأيه  
وقال هلا ال من آن آلخر  
ألمكنهما ان يعيشا سوايً  
يف وفاق ، ولكن بوب مل  



ذي  يكن ابلشخص ال
يقول ال ألي انسان ، لقد  

حصلت اآلن على كل  
شيء ولكنِك ال تستطعني  
القول اهنا سعيدة ! فهي  
تقف مرتعدة فوق املكان  



املرتفع الذي تسلقته ، هل 
تعرفني اهنا تعاين من الدوار 

وهلذا السبب ال متيل  
للتجوال وسوف اعمل 

على انقاذها من وحدهتا  
فوق قمة التل ، يف امكاهنا 



بنفسها والتنازل   اهلبوط
قلياًل عن كربايءها اليت  

تعتز و تتمسك هبا !  
وستجد املكان اكثر دفئاً  

وهي معي يف الوادي ،  
وسأرحب هبا بذراعني  



مفتوحتني ، ولكنين لن  
ارغمها على ذلك .. فأان  
لست بوب اديناي لكي  

القي بنفسي يف القرب قبل  
اآلوان ، ولكنين اعتقد اهنا 

ذا  سرتجع عما هي عليه ا



ما اختذ مارك موقفاً حازماً  
 حنوها "

وسرت الربودة يف جسد  
مادلني وهي تقول له :"  

اتعتقد انه لن يكون حازماً 
 ؟ "



وراقب اوليفر العّبارة وهي  
تدخل املرسى جبانب جسر 
جاالات ، وقال بال داٍع :" 

لقد وصلنا ! اىل اين نتوجه 
 من هنا ؟ " 



" السوق ليس بعيداً عن 
 هنا " 

خريطة من  واخرجت  
جيبها وراحت تتفحصها ،  
واشارت بيدها اىل املكان 

الذي يتجهان اليه ،  



وعندما نزال من العّبارة 
اسرعت مادلني بشق  

طريقها وسط الزحام ،  
وهي مرتددة بني الرغبة يف  

االفالت من اوليفر  
والرغبة يف مصاحبته ، إن 



اوليفر يعرف بال شك  
حقيقة مابني مارك و  

رف ايضاً اورسوال ، وهو يع
ما اذا كان مارك يرغب  يف 

العودة اىل الوالايت  
املتحدة مع اورسوال ، وهو 



ماتريد مادلني معرفته ،  
فيجب ان تعرف ، وجيب 

ان يتاح هلا الوقت لكي  
تعتاد على فكرة اهنا لن  

تراه مرة اخرى ، لتتعايش 
بشكل ما مع شبح اليأس  



املقيت الذي ميسك  
خبناقها ، كلما فكرت يف  

 احلياة بدون مارك . شكل  
ال بد ان تعد نفسها ملثل  
هذا وسألته فجأة :" هل  



يرغب مارك يف الزواج من 
 اورسوال ؟ " 

فنظر اليها اوليفر بدهشة  
قائاًل :" ملاذ تسألني هذا  

 السؤال ؟ " 



" حّقاً ماكان جيب ان 
اسأل ، ولكن ال بد ان  
اعرف ، فأورسوال تعتقد  

ان مارك حيّبها ، واظن اهنا 
 صواب ! " على 



وتوقف اوليفر عن السري  
قلياًل وراح يرقب يف 
صمت مأذن وقباب  

املساجد من حوله وقال :" 
جاء وقٌت اعتقدت فيه ان 

مارك سوف ميزق اخاه ،  



ولكن برغم حبه ألورسوال 
استطاع ان يتكيف بسرعة 

مع وضعه اجلديد بعد  
فقدانه هلا ، فمارك مل يكن  

 يفتقر اىل الصديقات " 



دلني اليت  ونظر اىل ما
امّحرت وجنتاها وسأهلا  
قائاًل :" ألديِك اهتمام  

 شخصي هبذا ؟ "
 " ليس ابلضبط " 



" مارك ليس مثل اخيه ،  
واشك انه سيبيع نفسه  

وروحه من اجل دار  
اديناي للنشر ، حىت لو  

كانت اورسوال هي الطعم  
" 



 " وهو طعم شّهي جدًا! " 
" هذا رأيي كشاهد واقر  

، اما  أبنين مبهور أبورسوال 
مارك فأنه ال يريد فقط ان 

تعطي له االولوية ولكنه  
 يريد ان يكون هو السّيد "



فردت عليه مادلني  
إبحتجاج ويف حدة قائلة  
:" انه ليس مغروراً ، فهو  
عطوٌف جداً ، وملاذا ال  

حيصل على مايريد ؟ انه ال 
 يؤذي احدًا " 



"مل اقل انه مغرور ، برغم 
أن من حقه ان يكون  

م ضحاايه كذلك مادا
انفسهم يدافعون عنه ،  
انين احسده مثلما يفعل  

كثريون غريي من الرجال!  



ولكن ليس معىن هذا انين  
ارغب يف أن تكون  

ألورسوال عالقة به ، إنه  
سوف حيطمها ويصيبها يف 
اشد املواضع ايالماً ، وهي  

املواضع اليت تتمثل يف  



فكرهتا الطيبة عن نفسها ، 
وجاذبيتها ابلنسبة اىل  

 جلنس اآلخر ! " ا
واكتفت مادلني أبن هّزت  
رأسها فهي تعرف افضل  

منه ! إن يدي مارك فيهما 



حزم وقوة ولكنهما غاية يف 
الرقة ، وهو ايضاً حيب 
العلو ولكنه ليس العلّو  

الشره للسلطة ، وامنا علّو 
احلب الذي يتطلب ان 

يعطي املرء نفسه ، ومارك  



سيطلب كل شيء ، ولكنه 
فظ يف  سوف يعطي بال حت

مقابل هذا ، ومن الصعب 
عليها ان تدرك انه حيتمل  
ااّل حيبها مارك ، ولكنها  

لن أتسف ابداً ألهنا عرفته  



، فقد علمها معىن ان  
 تكون 

 إمرأة ... 
وقال اوليفر :" ان هذا  

املكان بعيد ، اعتقد اننا  
 ضللنا الطريق "



 " كال مل نضّل الطريق " 
تهجت مادلني عندما  واب

بدت امامها بعض معامل  
السوق املغطي ، ومل يعبأ  

اوليفر أبّي من املعروضات  
فيما عدا احللّي الذهبية  



اليت راح يقلبها وينتقي  
افضلها كي يقدمها اىل  

 اورسوال تعبريًا عن حبه . 
وقال هلا اوليفر :" أورسوال 
تتحلى ابلكثري من االساور 

ولكنين مل االحظ اهنا  



حلّى أبي خوامت ، إنين مل تت
ارها تتحلّى خبامت الزواج ! 

" 
  وتعرف مادلني أن اورسوال
ال تتحلّى أبي خوامت يف  

اصابع يديها ألن اصابعها  



قبيحة ومظهرها خشن  
كأصابع الرجال ، وهي ال 

تريد ان تلفت االنظار 
 اليها ابلتحلّى أبّي خوامت ، 

وسأهلا اوليفر :" هل  
 اشرتي هلا خامتاً ؟ "



 " نعم ، ومل ال ؟ "
وشعرت مادلني أبن من  

القسوة أن يقدم هلا خامتاً 
تكره ذلك ،   يف حني اهنا 

فأستدركت قائلة له :"  
ولكن ميكنك ان تشرتي  



بداًل من ذلك واحدة من 
 تلك االساور "

 " سأشرتي هلا خامتاً "
واستغرقت عملية الشراء  
وقتاً مماثاًل لعملية البحث  

واالنتقاء ، وقّدم هلما 



صاحب حمل اجملوهرات  
الشاي يف أكواب هلا  

شكل الزنبقة ، ومتىن هلما  
يف اسطنبول ،   اقامة طيبة 

واقرتحت مادلني على  
اوليفر ان يقوما بزايرة  



املسجد االزرق ألهنا مل تره 
من قبل ، فأضطر اىل أن  

 يوافقها على مضض ..
ويف داخل املسجد حلقت 
مادلني اىل آفاق رحبة من  

الفن املعماري وااللوان  



واالضواء املنعبثة من  
النواف البالغ عددها  
مائتني وستني انفذة ،  

سيت مادلني ان اوليفر  ون
جبوارها وقد شحذ خياهلا  
سحر املكان وروعة البناء  



والتصميم الذي مل تشهد ، 
بل مل أتمل أن تشهد ،  

امجل منه .. وطلب منها  
اوليفر ان يعودا اىل البيت 
حىت يقدم ألورسوال خامتها 
فوافقته مقّررة الرجوع اىل  



هذا املسجد مرة اخرى  
لكي تتمتع مبشاهدته من  

 يد . جد
اراتحت مادلني ألهنا  
ختلصت من اوليفر ،  

وجلست تنسق مذكرات  



مارك استعداداً لكتابتها  
على اآللة الكتابة ، وبينما 

هي جالسة حضر مارك  
ووقف خلفها وراح يداعب 
شعرها ، وسأهلا بدهاء عما 

اذا كانت امضت وقتاً 



سعيدًا مع اوليفر ، فأبلغته 
أبهنما ذهبا اىل السوق  

اوليفر خامتاً  حيث اشرتى  
ألورسوال ، وانه موجوٌد  

معها اآلن ، قالت له اهنما  
زارا ايضاً املسجد االزرق ،  



وهو مجيل ، اال انه مل  
يصادف هوى يف نفس  
اوليفر ، فأبدى مارك  

دهشته الشديدة ملوقف  
اوليفر وقال هلا اهنا كان 
جيب ان تؤجل زايرة هذا  



املسجد حىت يصحبها اليه 
 بنفسِه . 

ادلني أبحدى  وامسكت م
االوراق وراحت تقرءها  
بصعوبة فضحك مارك  

وتركها متجها للخروج من  



الغرفة ، ومل حتتمل ان 
يرتكها فدارت مقعدها  

واندته قائلة :" ماروك بك  
 " ! 



فأستدار يف احلال عائداً  
اليها ويف عينيه بريٌق وقال  

 :" ماذا يف االمر ؟ " 
واشتعل وجهها هبليب الدم 

يها ومل  املتدفق اىل وجنت
يرتسم على وجه مارك اّي  



تعبري يدخل السكينة اىل  
نفسها ، ومل ينطق بكلمة  
واحدة ، وأخذ الورقة من  
يدها وراح يقرأها هلا .. مث  

وضعها فوق الطاولة  
اجملاورة هلا ، وكانت 



التعبريات الساخرة اليت  
ظهرت يف قسمات وجهه 
مثل وخز االبر مما جعلها  

تتسمر يف مكاهنا والتبدي  
اي استعداد للتحرك حىت  
 لو شّب حريق يف البيت ..



وعندما متالكت شعورها 
اخرياً و استدارت كي  

تواجهه تبنّي هلا انه خرج  
... 

*********************
** 



 
 

 الفصل احلادى عشر
 

انتهت مادلني من كتابة  
املذكرات ، واصبحت  



تعاىن من الفراغ الن 
اوسوال اصبحت تعرتض  

ا  على خروجها مبفرده
،برغم اهنا ال تفارق اوليفر  

تقريبا ،لقد قبلت اخلامت  
منه .... ترى هل من عادة 



االمريكيني تبادل اهلدااي  
من اخلوامت بدون ان يرمز  
ذلك اىل اى معىن معني ؟  

اهنا ال تعتقد ذلك برغم انه  
ليس لديها ما يؤكد هذا .  

رمبا كانت تلك احدى  



الصفات املزاجية اخلاصة  
اورسوال ومل  الىت تتميز هبا 

تعد ترى مارك اال قليال  
،وأخذت تشغل نفسها  

بقراءة كتبه مع الرتكيز ىف  
قراءاهتا على موضوع 



الدراسة الىت جيريها مارك  
،كذلك قراءة مايتعلق  
ابملباىن والشعوب الىت  

تقطن شرق البحر املتوسط 
وحرصت مادلني على أال  
تصحب اىل غرفتها سوى 



كتاب واحد ىف كل مرة  
مل تتح هلا الفرص  ،ألنه 

لتسأل مارك عما اذا كان 
ىف إمكاهنا أن تستعري من  
مكتبته ،ومل تشأ ان تلفت 
انتباه اورسوال الىت اخذت  



متيل ىف هذه االايم العطاء 
 تفسريات ألى شئ 

وىف منتصف النهار نزلت  
مادلني درجات السلم بعد  

ان ساعدت حمرمياه ىف 
ترتيب االسرة .. لقد  



اب عن انتهت من قراءة كت
احلياة اليومية ىف تركيا 
خالل العصر العثماىن  
وتذكرت اهنا رأت ىف  

املكتبة كتاآب عن احلياة ىف  
العصر البيزنطى فأرادت  



ان حتضره معها اىل غرفتها 
.... لتتسلى به اثناء  

الساعات الطوال ىف فرتة  
مابعد الظهرية ....وفجأة 

مسعت صوت اورسوال  
وهى تصيح ىف غضب  



تجمد ىف ،وكاد الدم ي
عروقها عندما بدأت تدرك  

ماقالته اورسوال وهى  
ختاطب مارك ، الذى أملح  
ىف سخرية اىل اخلامت الذى  



اهداه هلا اوليفر .. قالت  
 له اورسوال 

 _ أمازلت تغار؟ 
_ مل أكن أغار إطالقاً من  

 بوب 



_ كيف تقول ذلك ايمارك 
؟لقد أمضيت الساعات  
حتاول إثناءه عن الزواج  

هو بذلك!  مىن ! أخربىن  
وعليك ان تعرتف أبنك  
 أنت نفسك متيماً ىب ! 



فأقرها ماك بدون تردد  
 قائالً 

_ ال أنكر هذا .. ولكنىن 
مل أكن اتطلع اىل الزواج  

...بعكس بوب ولو كنت  
امرأة اخرى لكنت سعدت 



له ..ولكنك كنت تسعني  
للوصول اىل واشنطن  

حيث السلطان والنفوذ.  
أليس كذلك؟ ومل يكن  

جر الذى  بوب سوى احل



عربت فوقه للوصول اىل  
 هناك !

_ كان راضيا جدا أبن  
 يقوم بدور هذا احلجر!

_ إىل اين ستذهبني بعد  
 مغادرتك تركيا؟ 



واسرتقت مادلني السمع  
لتتبني جيدا كالم اورسوال  

 الىت قالت
_ هذا يتوقف عليك  

 ايعزيزى !



_ هل ستعودين اىل  
 الوالايت املتحدة ؟

_ طبعا إن عدت معى  
...ألن تعود معى ؟؟ أان  
اعرض عليك كل شئ  

ايمارك ! ولن اتدخل ىف  



طريقة إدارتك لدار أديناى 
 للنشر ، أعدك هبذا 
وعندما ما قالت له  

اورسوال إنه اراد دائما 
الزواج منها ،قال هلا مارك 
ىف سخرية اهنا ان اعتقدت 



ذلك ففى امكاهنا ان  
 تعتقد اى شئ اخر 

 ه قائلة فردت علي
 _ ولكنك كنت تريدىن 
 _ هذه ليس صحيحا 



وابتلعت مادلني لعاهبا  
..... مسكينة اورسوال !  

ولكنها كان جيب ان تدرك 
هذا ،فلقد اردكت مادلني  

نفسها برغم اهنا فتاة  
بسيطة وغري معقدة ،ان  



مارك يريدها هى ايضا،  
ولكنه لن يتزوج منها ..وما 
الذى حيمله على هذا ؟ انه  

ريته . ومالذى  يستمتع حب
ميكنها ان متنحه اايه مقابل  

 هذا 



 ومسعت اورسوال تقول له 
_ انىن اعرض عليك  

مرياثك ،اعرض عليك دار 
اديناى للنشر ،اال يعىن  
 هذا شيئا ابلنسبة لك؟



_ ال اعتقد ذلك ، فعندما 
كانت دارا صغرية هتتم  
ابلشئون احمللية وتعطيها  

اهتماما كبريا كنت احب 
ما االن فال العمل فيها ، ا

..اسف ايورسوال ..فلقد  



قبلت ىف احلقيقة ان اشغل 
منصبا ىف جامعة البوسفور  

خالل السنوات الثالث  
 القادمة 

 _ ومىت حدث ذلك ؟؟
 ورد عليها مارك ىف ثقة 



 _ ابالمس 
وقالت اورسوال وقد بدت  

ىف صوهتا نربة الشعور 
 ابالحباط 

 _ انىن ال اصدق هذا 



_ هذا ال يهمك ىف املدى 
البعيد .. لقد ادرت دار  
اديناى للنشر بنجاح اتم 
حىت االن ، فلماذا بدأ  

 اهتمامك هبا يفرت ؟؟



_ اهنا ليست ممتعة اىل  
الدرجة الىت كنت اتصورها 
، وال اريد ان تصبح تلك  
مهنىت ىف احلياة ،واظل بال 

زواج .. وكنت اتطلع  
دائما اىل وجود رجل اىل  



.وان كنت ال تريد جانىب ..
دار اديناى للنشر فانىن  
ابيعها واتزوج من اوليفر  
 انه يرغب ىف الزواج مىن 

 _ ارى اهنا فكرة طيبة 



_ اال تشعر ابى شئ  
 حنوى ؟؟ 

_ اشعر حنوك مبسئولية  
حمددة ،فاان ال احب اان  

اراك تعيسة وضائعة  
،واعتقد ان اوليفر يستطيع  



ان حيقق جناحا ىف حياته  
ا ابتعد عن  ..خاصة اذا م

عامل النشر وتفرغ لعمله ىف 
 اجليش 

 _ انىن احب اوليفر ! 



_ فعال ، انىن اعتقد ذلك  
،واقول لك ايحبيبىت  

اورسوال ،بدون ان اقصد  
مهامجتك ، انك مل حتىب  

بوب كما انك ابلتأكيد ال  
 حتبينىن



 فانفجرت اورسوال قائلة له 
_ انىن اعىن ما اقول !  
سوف ابيع دار اديناى  

 كل ما فيها ! للنشر ب
 فرد عليها مارك ىف رقة 



_ افعلى ذلك ! وازحيى  
هذا العبء عن ظهوران  

وتزوجى من حبيبك اوليفر  
ابسرع وقت ممكن 

ايعزيزتى وسوف يشعر  
بوب ىف مماته ابلسعادة لك 



كما سأشعر اان بذلك  
 ايضا

_ اشك ىف هذا ، ولكن  
كم ستكون احلياة    ايحبيىب

مملة ..فاوليفر رجل حمرتم  
جدا اىل حد مزعج ، 



وسوف نعيش ىف بيت 
مريح ىف مكان ما ،  

 وننجب اطفال
 فضحك مارك قائال

 _ انك ىف عجلة من امرك



_ نعم ، وسوف اذهب  
اليه االن فعال واخربه  

بذلك !سأعود معه اىل  
انقرة ، ولتذهب دار  

اديناى اىل اجلحيم ! ىف 
ان جيدوا مديرا   استطاعتهم



اخر هلا ، فلماذا اذا اقلق  
 ؟

_ حقا ، ملاذا تقلقني؟  
ولكن هناك مسألة جيب  

تسويتها قبل ذهابك  
لالرمتاء ىف احضان اوليفر  



، ما الذى سيتم بشأن 
 مادلني؟ 

 فردت عليه ىف حدة قائلة:
 _ ماذا بشاهنا؟ 

_ لقد احضرهتا انت اىل  
 تركيا ايعزيزتى



_ فعلت ذلك امام اصرار 
كتب لندن على هذا! مل  م

اكن ىف حاجة اليها حينئذ  
..ولست ىف حاجة اليها  
االن ..ارسلها اىل لندن  



اذا كنت ترغب ىف 
 التخلص منها ... 

فسأهلا مارك ىف اصرار 
 قائال :



_ مادمت لست ىف حاجة  
اليها فلماذا قبلت 

 احضارها معك ؟
فردت عليه اورسوال بال  

 اكرتاث قائلة:



يعرفون _ مل اشأ ان ادعهم 
انىن ذاهبة اىل تركيا بسبب 

وجود اوليفر فيها ، وكل  
مافهموه هو انىن متوجهة  

اىل تركيا ملقابلة شقيق  
 زوجى املوجود ىف اسطنبول



 فقال هلا مارك
_ وبرغم ذلك فانك  

سوف تفعلني شيئا من  
اجل مادلني ، فهى مل  

حتصل على اية نقود منذ  
جميئها، كما انك مدينة هلا  



الذعر  بشئ ما بسبب 
الذى حل هبا نتيجة  

لتصرفك عندما تركتها  
 وسافرت اىل انقرة 

_ افعل انت شيئا هلا  
ايعزيزى ،فاان واثقة اهنا  



تفضل ان ايتى ذلك منك 
انت ، قل هلا انىن ممتنة  

خلدماهتا ، مث ضعها ىف اول 
طائرة متجهة اىل لندن ،  

سابعث مبذكرة اىل مكتب  
لندن لكى مينحوها عالوة 



وا هلا  مالية ويصرف
مستحقاهتا املالية املتأخرة  
،ولكنىن لن افعل هلا اكثر  

 من هذا ! 
ومل تنتظر مادلني مساع رد  

مارك ،واحست بربودة  



تسرى ىف جسدها  
،وادركت اهنا هى املخطئة 
لقيامها ابالستماع ملا يدور 

من حوار ين االخرين  
،وظلت تلوم نفسها طوال  

عدة اايم ،وقد متلكها  



غم االحساس ابلذنب بر 
اهنا غاضبة مما مسعته  

..فكيف ميكن الورسوال  
ان تتزوج من اوليفر وهى  

حتب رجال اخر ؟ كيف 
ميكنها ان تقدم له بضاعة 



زائفة هبذه الطريقة الوقحة 
؟ ان مادلني ميكنها ان  
تغفر هلا بسهولة عدم  
االكرتاث الذى ابدته  
حنوها هى ،ولكنها ال  

ميكنها ان تنسى او تغفر  



ن تفعله مع هلا ما حاولت ا
 مارك

وجاء اوليفر ىف موعده  
لتناول طعام الغداء ،  
مسعت مادلني صوته  



ولكنها مل حتاول النزول ،  
 مسعت اوليفر يقول : 

_ افضل الذهاب حىت ال 
اتيح الورسوال اى فرصة  

 لكى تغري رأيها
 فقالت له اورسوال : 



_ لن افعل هذا ، ولكنىن  
ىف غاية القلق ولن استطيع 

م ، ال جيب تناول اى طعا
 ان ننتظر طعام الغداء 

ونزلت مادلني درجات  
السلم ىف تثاقل ،ومسعت 



جدال يدور بني اوليفر  
ومارك عندما ابدى اوليفر  
امتعاضه النه مضطر لعبور  
البوسفور من جديد ، ولو  
كان ذلك للمرة االخرية ، 

وسأل مارك عما جعله  



يقطن اجلانب االسيوى من 
اسطنبول ،فاجابه ابنه  

هذا ،كما ان لديه   يفضل
زورقا اسفل البيت، وابلغه 

ايضا ابنه سوف أيسف  
عندما يتم مد اجلسر بني  



شطرى املدينة ،وتصبح 
االقامة ىف هذا اجلانب امرا 

 شائعا 
وطلبت اورسوال من مارك  

ان يصحبهما ىف عبور 
البوسفور حيث يتناولون  



طعام الغداء سواي قبل ان  
يودعهما،فوافقها مارك  

اه بعيىن مادلني والتقت عين
،وهو ال يستطيع ان  

يكشف هلا عما يدور ىف 
رأسه من افكار ،وطلب  



من مادلني ان تبلغ حمرمياه  
ابن احدا لن يتناول الطعام 
الذى اعدته،وذكرته مادلني  
ابهنا ستبقى ىف البيت فرد 

 عليها بقوله: 



_ اذا سيكون هناك 
 ماأرجع من اجله! 

_ ارجو ان تعرف مواعيد  
تجهة اىل لندن الطائرات امل

 اثناء وجودك ىف املطار 



_ هل تريدين مىن اان افعل 
 هذا فعال ؟

فهزت رأسها ابالجياب  
 وقالت:



_ ال ميكنىن البقاء هنا  
،البد ان ارجع اىل انكلرتا 

! 
فداعب خدها بيده وطلب 

منها ان تقف معهم حىت  
ينصرفوا ..ودهشت  



مادلني عندما وجدت ان  
حقائب اورسوال مت جتهيزها 

، وابتهجت جدا الن  
اورسوال سرتحل ،سوف 

حتتفل هبذا وتتنازل الطعام 
الذى اعدته حمرمياه 



،وتنتظر عودة مارك اليها  
،وهى االن تشعر ابهنا  
ستعيش حياة طبيعية ،  

ستسري االمور عليها طوال  
حياهتا ،ومل حتاول اورسوال  

لتفات اليها  او اوليفر اال



ومها يتجهان اىل القارب  
لكى تلوح وتودعهما 

وعندما انطلق القارب  
لوحت مادلني بيدها، وكان 
مارك هو الوحيد الذى رد 
عليها أبن لوح بيده هلا ،  



بل انه ابتسم هلا ايضا  
 ،كما اعتقدت هى ذلك 

انتظارها  وكانت حمرمياه ىف
داخل املطبخ وهى متسك  

بعقد صغري من اخلرز  
االزرق ، وقد بدا على  



وجهها الشعور ابلرضى  
واالرتياح ،وانطلقت 

تتحدث ابلرتكية وهى  
مبتهجة ،وادركت مادلني  

ان الغرض من تلك  
اخلرزات الزرقاوات هو  



الوقاية من العني احلاسدة  
،وسعدت لذلك وراحت  
تقهقه وكأن رأسها مازال  

ور ىف اعقاب ذلك  يد
احلدث املثري ،وهو رحيل  
اورسوال ،وقالت مادلني  



حملرمياه ابلرتكية ، وهى  
تنطق الكلمات بطريقة  
ببغائية ، اهنا تريد تناول  

 طعام الغداء 
فهزت حمرمياه رأسها  

،وانطلقت تضحك من  



جديد ،وقد اغتبطت الن 
مادلني بدأت تتعلم بضع  
كلمات من لغة بالدها  

ها وهى  ،وربتت على كتف
تنظر اليها نظرة مليئة  

ابملشاعر الدافئة الىت يتميز  



هبا سكان البحر االبيض  
املتوسط ومل ختطئ مادلني  
ىف فهم ماتقصده بنظرهتا  
فقالت هلا بصيغة مؤكدة  

اهنا ستعود اىل انكلرتا  
 ،فقالت هلا حمرمياه :



 _ كال ! وماروك بك 
ومل تكن مادلني تعريها  

السمع ،فقد انشغل ذهنها 
لتفكري ،كيف ميكنها ان اب

حتيا بدون مارك ىف حني ان 
جمرد تفكريها ىف العيش  



بدونه يصيبها ابليأس  
والقنوط وجلست تتناول  
الطعام وفكرت ىف اخلروج 
بعد االنتهاء منه ،وتذكرت 
ان مارك مل حيدد هلا موعد  
عودته ،وهى ال تريده ان  



يرجع وال جيدها ىف البيت  
، خاصة وانه قال هلا انه  

ريدها ان تكون ىف انتظاره ي
 عنذ رجوعه

واستمتعت مادلني  
ابلكباب وابللنب الذى  



تناولته بعده ،وقالت  
لنفسها اهنا لو تناولت  

طعامها ببطء فان مارك  
رمبا يعود قبل انتهائها منه  

،ولكن مرت ساعة مث 
اخرى بدون ان يظهر له  



اى اثر ،وانصرفت حمرمياه 
هى االخرى عائدة اىل  

ح مادلني  مسكنها لتصب
وحيدة ىف البيت ،وليس هلا 

من رفيق سوى ظالل  



املساء الىت بدأت ختيم  
 على املكان 

الليل قد ارخى سدوله  
عندما فتح الباب ودخل  

مارك ،كانت مادلني  
جالسة على االريكة تقرأ  



كتااب ،وقد اخذهتا اغفاءة 
وسط الضوء اخلافت 
املنبعث من املصباح 

الوحيد املتدىل من سقف  
،وهبت واقفة عندما  الغرفة 

مسعت صوت خطوات  



مارك ،وقد امسكت  
ابلكتاب بيديها خلف  

 ظهرها وسألته:
_ هل سألت عن مواعيد  

الطائرات املتجهة اىل  



لندن؟وهل هناك طائرة  
 ستقلع قريبا ؟

فجلس مارك على كرسى  
وهو يرقب حركاهتا وسأهلا  

: 



_ ملاذا تتعجلني العودة اىل 
 انكلرتا ؟ 

 _ السبب واضح !
رمبا يكون واضحا _ 

ابلنسبة اليك،ولكنه ليس  
 واضح ىل



ورمقته مادلني بنفاذ صرب  
 وسألته: 

_ هل رحلت اورسوال  
 واوليفر بسالم ؟ 

_ لقد وضعتهما ىف 
الطائرة الىت اقلعت وقت  



الغداء ،كانت السماء ىف 
عونه ،لقد نظر اىّل الرجل  
كما لو كنت قد اسديت  

 له صنيعا 
 فقاطعته مادلني قائلة : 



نه حيب اورسوال منذ  _ ا
وقت بعيد، وهو يعتقد اهنا 

 ىف قرارة نفسها فتاة ريفية 
فانفجر مارك ضاحكا 

 وقال : 



_ رمبا كان على حق ىف  
 هذا! 

وكانت مادلني على وشك  
ان تعرتف ابهنا مسعته وهو  

يتحدث اىل اورسوال ىف  
الصباح ،ولكنها مل جتد ىف 



نفسها الشجاعة لتذكر  
  مامسعته ،وتعتقد اهنا ال

تستحق اكثر من وضعها  
 ىف طائرة ترجع هبا اىل لندن
وهنض مارك وجلس على  

االريكة ،وامسك ابلكتاب  



لريى ماذا كانت تقرأ، مث  
رمقها بنظرة ساخرة جعلتها 

تبتعد عنه اىل اجلانب  
االخر من الغرفة ،وقال هلا 

: 



_ سوف يفيدك هذا كثريا 
 ىف لندن ! 

 _ انك مل تفهم!
 _ أحقا! 

قد اعود اىل   _ فعال ،فانىن
تركيا ىف وقت االزمات  



،وقد ازور ازمري او  
 إفيسوس و...... 

ومل تستطع تذكر امساء  
مدن اخرى لتزورها ىف 

 تركيا ،مث قالت ىف محاسة :



_ ورمبا اعود اىل اسطنبول 
! 

_ وهل حتتاجني لدراسة  
اتريخ االمرباطورية  

 العثمانية من اجل هذا ! 



فحملقت فيه وقد نسيت  
للحظات مادة الكتاب  

 الذى كانت تقرأه 
_ انىن احب ان اقرأ عن  

 االماكن الىت ازروها 



_ وما رأيك ىف املسجد  
 االزرق؟ 

ففوجئت بسؤاله،وهى ىف  
الواقع مل تستمتع بزايرة  

هذا املسجد الن الزايرة مل  
تصادف هوى من اوليفر 



،ولكن لكى تكون امينة  
مع نفسها فاهنا جيب ان 

مارك هلا  تعرتف ابن مرافقة 
هى الىت زادت كثريا من  

متعتها اثناء زايرهتا ،  
 وقالت له: 



_ مارك ،انىن اريد ان  
اذهب االن اىل احد  

 الفنادق 
_ أليس الوقت متأخر هلذا  

 ؟



فهزت رأسها وهى ترجو  
اال ينطلق صوهتا ابلصياح 

 وقالت : 
_ كان جيب علينا ان 

نذهب اىل فندق من قبل  
،فانت مل تكن ترغب ىف 



ا ىف بيتك، وال الومك  بقائن
هلذا ! فليس من العدل ان 
هنبط عليك ىف وقت تريد 

فيه االحتفاء ابشخاص 
 اخرين 



وسأهلا مارك ابهتمام 
 ودهشة قائال :

 _ اى اشخاص تقصدين ؟
 فلعقت شفتيها وقالت له: 

 _ هم اشخاص ! 



فابتسم بدهاء وجذهبا  
لتجلس اىل جانبه على  
االريكة وهو يهمس ىف 

 ا:اذهنا قائال هل
_ اعتقد انىن سابدأ  

 ابالحتفاء بك انت



فافلتت منه وابتعدت اىل  
الطرف االخر من االريكة  

 وهى تقول : 
 _ سوف اذهب اىل فندق 



_ اوه؟ وكيف ميكنك  
تسديد اجر املبيت 

 ابلفندق ؟
فنظرت اليه مستسلمة  

 وقالت له: 



_ ولكنك ال ترغب ىف 
هنا !واان ال ارغب   بقائى

ما تفعله ،وجيب اال تظل  
خارج البيت فرتة طويلة  

بسبىب !ففى امكاىن  
الذهاب اىل غرفىت او  



اذهب لزايرة حمرمياه او 
 افعل اى شئ اخر ! 

فقال هلا ابسلوب لطيف  
جعلها تلتفت وتنظر اليه  

 ،قال: 



_ ايمليحة ،ال تكوىن  
 محقاء !

_ لست حبمقاء ،وامنا اان  
 فقط... 
فقط لك نظرة   _ انت

شاعرية ومستحيلة للحياة  



!واالن مالذى جيعلك  
تشعرين ابلذنب ؟ يبدو  
انك مرتددة ىف االدالء  

ابعرتافاتك كاملة ،مالذى  
 حدث ؟هل قّبلك اوليفر؟



فامحرت وجنتاها ونفت  
 ذلك بشدة قائلة: 

 _ طبعا ال! 
 _ حسنا 

_ انه مل يتحدث عن اى  
شئ اخر سوى اورسوال  



فانىن   ،وابالضافة اىل هذا
ال اطوف  ابلناس القبلهم  

! 
 _ اوه ،ايمليحة ايحبيبىت !

لزمت الصمت ىف إابء  
وهى تبحث عن الكلمات 



الىت تفحمه هبا ،ولكن  
الذى شغل تفكريها اكثر  

من هذا هو انه انداها  
حببيبىت وبنربة تدل على انه 

يقصد معناها ،وكم متنت  



لو انه نداها هبذه الكلمة  
 مرة اخرى 

هلا وهو يستحثها  فقال 
 على الرد : 

 _ حسنا ، ما قولك ؟
 فقالت له ابندفاع :



_ لقد مسعتك وانت 
تتحدث اىل اورسوال هذا  
الصباح ،هل كنت حتبها 
 قبل زواجها من اخيك؟
ومل يكن يبدو عليه انه  

صدم من هذا السؤال،بل  



بدا وكأنه كان يتوقعه وقال 
 هلا:

_ اعتقد انىن كنت احبها  
ت ،ولقد  فعال لبعض الوق

كنت اميل قليال اىل  
الشاعرية ىف تلك  



السن،وظننت نفسى احملب 
الذى وضع العراقيل ىف  

 طريقه 
 قهقهت مادلني وقالت : 

 _ ال اصدق هذا ! 



_ اؤكد لك ذلك ،كنت  
 شديد التحمس هلذا 

_ ولكنك مل تتعرض  
 للعراقيل 

 



_ كال ليس دائما، وقد  
بدأت محاسىت تفرت ، مما  

،  جعل االمر اكثر متعة 
ولكن مل يكن هلذا عالقة  

 ابحلب



فقالت له وهى حتجب 
 عينيه برمشيها:

 _ ولكنك عانقتها مرة 
 _ مرة واحدة فقط ؟

قاهلا بلهجة ماكرة مما جعل 
 خديها يتوردان ،وسأهلا : 



_ هل تناولت شيئا من  
 الطعام ؟

_ مل اتناول شيئا من طعام 
الغداء ، هل تناولت انت  

 شيئا؟
 فتنهد وقال: 



ة مثرية تلك الىت _ أية حيا
تظنني انىن احياها، لن  
ينتابك ادىن قدر من  

الدهشة ان قلت لكى  
ابنىن تناولت طعامى ىف  

اطباق من ذهب قدمتها ىل 



ست من الفتيات شبه  
العارايت ،اكنت تدهشني  

 لو قلت هذا؟
 _ كال 

_ ىف احلقيقة انىن مل اتناول 
طعام الغداء حىت االن  



،وكنت مضطرا للذهاب  
عة بعد ظهر اليوم  اىل اجلام

الحضار بعض االوراق  
والشخص الوحيد الذى  

ارغب ىف االحتفاء به هذا 
 املساء هو انت نفسك ! 



فنظرت اليه وقد اتسعت  
 عيناها وهى تقول : 

_ اوه مارك ، ارجوك ان  
 تفعل ! 

فلمس خدها برقة قائال هلا 
: 



_ اذا ، لنفعل كل شئ  
ابلطريقة املالئمة هلا اي  

تذهىب   حبيبىت ،وحيسن ان
لتغيري مالبسك ان كنت 

تريدين ان تكوىن ىف 
مستوى اجلميالت اللواتى  



تناولت العشاء معهن  
،وسأذهب الحضار حمرمياه 

 لكى تعد لنا طعاما شهيا 
 ودفع هبا حنو الباب قائال : 
_ وال تتأخرى ، فاان اريد 

 ان احتدث اليك



فلم حتاول اخفاء سعادهتا  
 وسألته قائلة: 
 _ أحقا تريد؟ 

وابتلعت ريقها وهى غري  
قادرة على على السيطرة  

على انفعاالهتا ،فقد انداها 



اوال بـ ايحبيبىت وهو االن  
مينحها حبه ! وسألته مرة  

 اخرى قائلة : 
_ عن اى شئ تريد ان  

 حتدثىن ؟ 



فمال اىل االمام حىت كاد  
وجهه يالمس وجهها وقال 

 هلا بلهجة آمرة : 
 _ اسرعى ! 

 فردت بسرعة قائلة: 



هو كذلك ، وهو  _ و 
كذلك ، سأفعل ...مارك  

 ، ماذا ىف االمر ؟
 فقال هلا من جديد : 
_ اسرعى ! انىن ال  

استطيع االنتظار الكثر من 



هذا ، فبالنسبة الورسوال  
كان ىف امكاىن االنتظار، 

اما معك فاان ال اطيق  
االنتظار ، وان مل تستعدى 

خالل عشر دقائق  



ساصعد الحضارك 
 بنفسى! 

 :فقالت حمتجة 
 _ مارك! 

 فرد عليها : 



_ بل سانتظر تسع دقائق  
 فقط 

وصعدت اىل غرفتها وهى  
تشعر بسعادة غامرة مل 

تعرفها ىف حياهتا ،وقالت  
لنفسها .... رمبا ال يريد  



اكثر من تناول العشاء  
معها ،وال يريدها ان تبقى  
معه اىل االبد ،ولكنه لن  
تعبأ هبذا ،ولن تعبأ ابى  
ر شئ ، فالليلة قد ال تتكر 

، وقد ال تصبح قريبة منه  



اىل هذا احلد مرة اخرى ،  
اهنا جيب ان تستمتع هبذه  

 الليلة 
وقررت ان ترتدى رداء  

طويال يتدىل حىت القدمني  
،واعتقدت انه يتمشى مع 



هذه املناسبة ،ولديها رداء  
واحد من هذا النوع  
فامسكت به بيدين  

ترتعشان ،انه مصنوع من  
الصوف الناعم ولونه  

الئم مع لون  قرمزى يت



شعرها البىن الداكن  
،وارتدته فاخذ شكل  

قوامها وتدىل حىت قدميها  
،ونظرت اىل نفسها ىف  
املرآة وقالت :مليحة !  



ومتنت ان جيدها مارك  
 كذلك 

مث مشطت شعرها حىت  
اكتسب بريقا ،وابتسمت 

قليال ، ان اى شخص 



ينظر اليها سوف يدرك اهنا 
 وقعت ىف احلب !

غرفة  كان مارك ينتظرها ىف
اجللوس عندما هبطت 
فنهض واقفا ليستقبلها  

 قائال هلا : 



 _ مليحىت ! 
ومل تدر ماذا كان هذا  

تقريرا او سؤاال ،ولكنها مل  
جتسر على النظر اليه  

لتستوضح االمر ،ومهست  
 قائلة: 



 _ نعم 
وظل واقفا للحظات طوال 

بدون ان يبدى حراكا او  
ينبس ببنت شفة، وامسك  

بيديها كى جيلسها على  
االريكة على طريقة اجملاملة 



التقليدية القدمية ،وذهب 
اىل القاعة واندى حمرمياه 
ليخربها ابهنما جاهزان  

لتناول الطعام  ،وعندما  
رجع وجدها قد هنضت  

ووقفت اىل جانب النافذة 



تطل منها على اضواء  
اجلانب االورىب من  
اسطنبول عرب مياه  

البوسفور ،وقالت له اهنا مل 
ن عشر  تغب سوى اقل م
 دقائق ،فقال هلا:



_ اهنا فرتة طويلة ! لقد  
فكرت ىف ان نتناول  

الطعام على ضوء الشموع 
 مث نتحدث 

 _ اتقول نتحدث ؟ 



ونظرت اليه الول مرة  
فوجدته انيقا ىف مالبس  

املساء ،الليلة اصبح بنفس 
الصورة الىت ختيلته هبا اول 

مرة ،ماروك بك ! واخذ  



امسه الرتكى يلح على 
 رأسها 

 ل هلا ىف جدية: وقا
_ نعم نتحدث، انىن اي  
مليحىت اريد ان تكوىن  

على ثقة اتمة من انه بعد  



الليلة لن تكون هناك 
 عودة ،هل فهمت؟ 

فاطرقت مادلني رأسها  
وهى ال تفهم شيئا ابملرة  

 ،وابتسمت وهى تقول له: 



_ اظنك قلت انك جائع  
! 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 الفصل الثاىن عشر



 
مواجهة  جلست مادلني ىف

مارك واخذ ضوء الشموع 
ينعكس ىف عينيها ،وراحت 

حمرمياه حتوم حوهلما وهى  
تطلق ضحكات االبتهاج  



،وتعلق ابلرتكية تعليقات هلا 
معىن على مايبدو ،كلما 

نظرت اليهما وهى تراقب  
احجام مادلني عن تناول 
الطعام املتبل ابلثوم وغريه  

من التوابل ،وتكتفى  



يه  ابلطعام الذى اضيف ال
 الليمون على االكثر 

وانتظر مارك حىت ذهبت  
 حمرمياه اىل املطبخ مث قال :

_ هل تستمتعني ابالحتفاء 
 بك ىف بيىت ! 



_ نعم ،وانت على حق  
فيما قلته عن تركيا ،اهنا  

 بالد الرجال !
فظهر االبتهاج ىف بريق  

 عينيه وقال هلا :



_ يبدو انك ال تكرتثني  
 هبذا كثريا 

ب وقالت لنفسها ... جي
ان تكرتث هبذا لو كان 

عندها اى قدر من  
الكربايء ،ولكن كربايئها 



دفنت منذ فرتة من الوقت 
حتت ركام من العواطف  
اجلياشة الىت احست هبا  

منذ عرفت مارك ،وقالت  
له وهى تنظر اىل طبق  

 طعامها : 



_ كال ،لقد كانت مأدبة  
رائعة ،ال استطيع تناول  

 املزيد ! 
_ اذا ،فهذا هو ابلضبط  

لوقت الذى يبدأ فيه  ا



االحتفاء به ،اال تعتقدين  
 ذلك؟

فاطرقت برأسها، وهى غري 
قادرة على ان تقول شيئا ، 

فوقف وهو يبتسم هلا ىف  
حنو وحب ولكنها مل  



تستطع النظر اليه وهنضت 
وسبقته اىل غرفة االستقبال  

،وقدم هلا سيكارة 
فاعتذرت عن قبوهلا ،ونظر 
اليها وىف وجهه مالمح تنم 



لنوااي الشريرة وسأهلا عن ا
 قائال:

_ وكيف تريدنىن ان  
 احتفى بِك؟ 

واحست جبفاف ىف حلقها 
،ولكنها مل تشأ ان جتعله  



يدرك كم هو سهل ابلنسبة 
اليه ان يستحثها للقيام  
ابى تصرف ،ومالت ىف  
جلستها اىل اخللف ىف  
 حالة اسرتخاء وسألته: 



_ مالذى تفعله عادة ىف  
 تلك املناسبة ؟

بطريقة اربكتها  وضحك 
 وقال : 

_ اعتقد انك استطعت  
 ختيل هذا 



وابتسم واحنىن حنوها 
،ووضع يديه على جانبيها  

،مث تركها فجأة وجلس  
على كرسى بعيد ىف الغرفة   

 وقال : 



_ حدثيىن عن بيتك ىف 
انكلرتا ،ما رأى والديك ىف 
قيام اورسوال ابصطحابك 
 معها ىف سفرها اىل تركيا ؟

لقد ااثر موضوعا ال  
يصادف هوى ىف نفسها  



،فان اخر شئ ترغب ىف 
التحدث عنه هو اسرهتا  

وحياهتا ىف انكلرتا ، ارادت  
الليلة ان تكون شخصية 

اخرى ..... شخصية فتاة 
فاتنة تشكل اغراء ابلنسبة  



اىل مارك، وليست مادلني  
الىت ختتلف متاما عن تلك  

الشخصية ،وهو االن  
وكأن  يسأهلا عن والديها

 االمر يعنيه فعال



قالت له ان والديها فرحا  
لسفرها مع السيدة اديناى 

،وان اسرهتا تعيش قرب  
لندن حياة عادية جدا، وال 

مييل والداها للسفر اىل  
اخلارج ولكنهما ال 



يعرتضان على سفرها هى  
،مادمت ارجع اىل وطىن  
اثنية ،ورمقته بنظرة مليئة  

 ابلشك قائلة :
 ابدا!  _ اهنما لن يفهما

 _ مالذى يفهمانه ؟



_ تركيا .... اهنا ختتلف  
عن اى شئ عرفاه ىف 

حياهتما ،واان نفسى صرت 
 خمتلفة ! 

وطرفت برموشها بسرعة  
 واضافت قائلة جبسارة : 



_ ال اريد العودة اىل وطىن 
 ...... اريد البقاء هنا ! 

ومل تكد تلحظ نظرة  
االنتظار الىت رمقها هبا  

 وهو يقول : 



نعك من  _ ومالذى مي
البقاء؟ انىن لن اخرجك  

 من هنا 
_ ال استطيع فليس ىف  
مقدورى احلصول على  
عمل ىف اسطنبول وال  



ميكنىن ان اعيش بال دخل  
،وهلذا ال استطيع البقاء  

 هنا
 فضحك قائال:



_ ومالذى مينع من هذا، مل 
يكن هذا يعنيك من قبل  

 ،أليس كذلك؟
_ بل كان يعنيىن !كان 
ريد  يعنيىن بشدة! مل تكن ت

 اى منا ابملرة 



 فاعرتف قائال هلا:
_ اورسوال هى الىت مل اكن 

 ارغب فيها
_ ولك تكن ترغب ىف اان 

 ايضا ! 
 فقال جبفاء : 



_ هذا على قدر علمك  
انت، لقد رأيت ان اترك  

البيت ليوم او يومني ريثما 
استقر ىف عملى ابجلامعة  

،ولكن عندما وجدتك  
تقحمني منزىل ، رأيت اان  



ى شكل حىت  ابقيك هنا أب 
ولو اضطررت اىل حتمل  

 سخافات اورسوال
فحملقت فيه مادلني قائلة 

: 
 _ انىن مل اقتحم بيتك! 



_ ال هتمىن الطريقة الىت  
جئت هبا فانت على 

الرحب والسعة ، واان مل 
استطع ان اخرجك من  
قلىب وعقلى منذ ذلك  

 احلني! 



واخذ قلب مادلني خيفق  
وقد استثارهتا تلك  
له وهى  الكلمات ،وقالت 

 تذكره اببتسامة: 
_ سبق ان قلت ىل انىن  
مجيلة ،واعتقد انك ايضا  



مجيل ومازلت عند رأيي  
هذا! وارى انك تبدو  

 وسيما جدا الليلة 
_ مادلني ، ليس هذا  
حلما شاعراي ابلنسبة  

 اىل....... 



_ وما الذى يضايقك من  
 الشاعرية؟

اوافق   _ ال شئ ،فاان
عليها متاما عندما تكون ىف 
موضعها الصحيح ،ولكنىن  
لست ماروك بك ايعزيزتى  



، ولن اصبح كذلك  
 ابلتمىن

_ انىن اعلم هذا ! ولكن  
ماروك بك فيه مسحة من  

الواقع ابلنسبة اىل ،واان  



احب ابن يناديىن مبليحة  
 و....و..... 

 واكمل هلا كالمها قائال : 
_ وان اجعلك تعرفني انك  

 د ابلنسبة اىل جوز 
 _ نعم ، فعال 



ونظرت اليه وقد هرب  
 الدم من وجهها وقالت له: 

_ ان املرء ميكنه ان  
يستحوذ على الشخصيتني 

،وانت جتمع بني االتنني  
معا ىف نظرى ،مارك اديناى 



وماروك بك ، واان .....  
 اان احبكما

فقال هلا بنربة صوتية مل  
 تسمعها منه من قبل : 



رية،  _ اوه ايحبيبىت الصغ 
انىن شخص متسلط ولن  

 ادعك تذهبني
جذهبا لتجلس فوق ركبتيه  

 وقال هلا: 



_ هل تتحملني البقاء ىف  
اسطنبول ثالث سنوات  

 معى ؟ 
 _ اتقول معك؟
 فعانقها وقال:



_ البد ان تكون هناك  
 وسيلة للزواج هنا

فتخلصت منه مبتعدة  
 وهى تقول : 

_ وكيف اتزوجك؟ انك ال 
اج من احد ! ان  تريد الزو 



مكثت هنا بعض الوقت  
ساحاول ان اقتنع هبذا  

،واان اعلم انك ترغب ىف 
نساء اخرايت وسأحاول  

اال اعبأ هبذا،اقصد....انىن  
سوف اعبأ هبذا ولكنىن  



سأتفهمه ،وانىن ارغب ىف 
 البقاء معك 

فجذهبا اليه وضمها بقوة 
 قائال:

_ هذا هو السبب الذى  
سنتزوج من اجله ، واى  



ر لن يكفيىن ،انىن  شئ اخ
ال ادعى انه ال يوجد  

جوانب املتعة واللهو ىف  
حياتى ،ولكن املرء ال  
يتزوج من اجل الرتفيه  
واللهو ايحبيبىت ، لقد  



اردركت عندما رأيتك  
الول مرة انك متثلني شيئا 

له مزاج خاص جدا  
ابلنسبة اىل ، ولكن االمر  
خيتلف كثريا عما اشعر به  
االن ،فنحن االن جسد  



حد وزوجان ،سواء  وا
اجرى االحتفال هبذا ام ال 
،وانىن اريد ان اعلن هذا  
للمآل وان اضع خامتى ىف 

 اصبعك 
 فقالت له بلهجة اهتام : 



_  تريد اذا ان يعرف كل  
 فرد انك متتلكىن ! 

 فرد عليها حبدة: 
 _ وملا ال ؟



_ اعتقد انه جيب ان تضع 
خامت الزواج ىف اصبعك  

 انت ايضا! 
 م وقال: فوافقها وهو يبتس

 _ سأفعل اذا شئت هذا 
 فتنهدت وقالت:



_ االمر خيتلف عندئذ  
،فانت عندما عانقتىن اول 
مرة مل يكن يعنيك ما اذا  
 كنت ارغب ىف هذا ام ال 

 _ طبعا كنت اعرف!



_ ال ادرى كيف عرفت ، 
كنت اان منهمكة ىف 

الكالم عن رغبىت ىف حتقيق 
 املساواه 

_ ولكن شفتيك قالت ىل  
 شيئا خمتلفا 



 وأضاف يقول هلا ىف رقة : 
_ واىل جانب هذا  

،الحظت تعبريات وجهك 
عندما ودعتك عند جسر  

جاالات،انك ال حتسنني  



اخفاء مشاعرك ،أليس  
 كذلك؟

 فاعرتفت له قائلة: 
_ النىن مل اقابل مثلك ىف  

 حياتى 



_ لقد امسكت نفسى  
بقدر مااستطيع عن  

الل  االقرتاب منك خ
االايم القليلة املاضية 

،واالن ايحبيبىت سأعانقك  
 ، هل لديك اعرتاض؟



فهزت رأسها قائلة وهى  
 تبتسم: 

_ وهل هناك امهية لذلك  
 لو انىن اعرتضت ؟ 

 فقال هلا مبتهجا: 
 _ ليست هناك ادىن امهية 



فاتسعت عيناها وهى  
تلحظ الطريقة الىت حيدثها 
هبا ،مث بدأ عناقه الطويل  

سحورة ،واصبحت كامل
وقد غاب فكرها ،وغاب  

عنها كل شئ سوى ان  



تتجاوب معه ىف شوق ،  
وبعد فرتة طويلة اخلى  
سبيلها وهو يهمس هلا  
 ببيت من الشعر يقول: 



_ انىن اتساءل،صادقا، 
عما فعلته اان وانت حىت  

 حتابينا
 واضاف:

_ سوف اخذك كى تقيمى  
ىف احد الفنادق ،ومتكثني  



هناك اىل ان اتزوجك ،هل  
 اضح؟ هذا و 

وان كان قد خاجلها شك  
من قبل ىف ان حيبها فقد  

أتكدت عندئذ من حبه هلا 
 ،وقال له: 



_ اوه مارك، اشكرك  
ولكنىن سأمكث هنا ان  

 شئت هذا 
_ كال انىن استطيع  

االنتظار ،وكل منا ميكنه  
االنتظار اىل ان تصبحى 



ملك مييىن بصورة شرعية ، 
 فاذهىب حلزم حقيبتك 
ومل تقل شيئا،ولكنها  

مسكت بيده وقبلتها ، مث ا
اسرعت اىل غرفتها قبل ان 

 يغري اى منهما رأيه 



مل تكن مادلني تعتقد ان  
الزواج مير إبجراءات  

مرهقة اىل هذا احلد وسألته 
ومها ىف زمحة امتام 

اجراءات الزواج عن 
املكان الذى سيعيشان  



فيه، فقال هلا اهنما 
سيعيشان ىف تركيا طبعا ،  

 فاشارت اىل اهنا كانت
تقصد اين سيقيمان بعد  

 مغادرة تركيا فقال هلا: 



_ اين تريدين ان نعيش ؟  
هل تريدين العودة اىل  

 انكلرتا ؟ 
_ اريد فقط ان اكون 

 معك 
 _ ىف امريكا؟ 



 _ ان كان هذا هو ماتريد 
_ لن اطلب منك ان  

 تنزعى نفسك من وطنك 
ونسيت مادلني ان هناك  

آخرين يقفون اىل جوارمها  
 وهى تقول ملارك : 



_ سبق ان قلت ىل انىن  
اذا اصبحت ملكا لك  
فانىن جيب ان اخذ ما  

يعطى ىل واان اكون ممتنة 
لذلك ، اال تدرى انىن  

مستعدة االن الن اتبعك  



اىل اخر الدنيا ،بل سامحل 
 االمتعة ايضا !

فهز رأسه وهو يضحك 
 وقال: 

_ انىن اعرف سببا وراء  
رغبىت ىف الزواج منك وهو 



اىل من حيمل انىن ىف حاجة 
احلقائب ، ايمليحىت ، من  
االفضل ان تسرعى مبلئ  

هذه االوراق قبل ان انسى 
ماعندى من نوااي طيبة،  



وامحلك وآخذك قبل ان  
 تتم تلك االجراءات 
وبعد انتهائهما من  

االجراءات كانت ىف 
انتظارمها برقيتان من ابوى 

مادلني يهنئان فيهما 



ابنتهما ويشكران مارك  
 سعيدة  النه سيجعلها 

وىف اليوم السابق للزواج  
تلقت مادلني حوالة  

مصرفية من مكتب دار  
اديناى للنشر ىف لندن،  



وىف البداية تصورت مادلني  
اهنا حوالة مببلغ كبري 

ولكنها عندما فكرت فيما 
سوف تشرتيه هبذا املبلغ  
 ادركت انه يكفى ابلكاد 



ومل يكن ابالمر الصعب  
على مادلني ان تغادر  

جه اىل جسر  الفندق وتت
جاالات وتعرب اىل اجلانب  

االخر ، مث تذهب اىل  
السوق املغطى مث اجتهت  



اىل احد احملالت وقدمت  
لصاحب احملل كل اللريات  
الرتكية الىت قامت بتحويلها 

بعد اان صرفت قيمة 
احلوالة ،وطلبت منه  

مصحفا شريفا قدميا قيما 



لكى تقدمه اىل شخص  
عزيز عليها ،وابدى  

اهتماما  صاحب احملل 
ابختيار مصحف شريف  

ذى قيمة اثرية خاصة  
عندما علم انه سيهدى اىل 



ماروك بك ، وقدم هلا  
الشاى اثناء قيام عامل 
لديه ابعداد املصحف  

الشريف ىف لفافة مالئمة ، 
وروى هلا قصة توضح  

السبب ىف اطالق اسم 



الشاى على هذا املشروب 
، وهى تتلخص ىف انه كان 

سما هناك اتجران للشاى ق
العامل فيما بينهما ، فاولئك  
الذين كانوا يشرتون الشاى 

من التاجر الذى يدعى  



السيد شاى كانوا يطلقون 
على املشروب اسم شاى 

،واولئك الذين كانوا  
يشرتون من السيد تى  

يطلقون على الشاى اسم  
تى ، وقد كانت اسطنبول  



مركز التجارة العاملية ، وهلا 
معامالت كثرية مع الشرق 

لغرب ، ولكن االتراك  وا
اخذوا يطلقون على هذا  

 املشروب اسم شاى



وعادت مادلني اىل الفندق 
ومعها املصحف الشريف  

الذى خبأته داخل معطفها 
لكى حتميه من املطر  

 املتساقط 



وكان الصباح التاىل مجيال  
مثلما متنت ،ومارك ىف  

انتظارها واصبحت وحدها 
مع زوجها الذى اصبحت 

حلياء  الذى احست حنوه اب
وقال هلا مارك انه ابلغ  



حمرمياه اهنما لن يعودا اىل  
البيت قبل املساء ، حىت  

يتاح هلا هى ورفاقها  
تنظيف البيت متاما ،  

والقيام ببعض الرقيات  



لطرد االرواح الشريرة من  
 فراش زواجهما !

وامحر وجه مادلني حياء  
وقدمت له اهلدية ،وما ان  

نزع اللفافة حىت ظهرت  
ادة الشديدة ،  عليه السع



وقالت له مادلني اهنا  
ارادت اان تقدم له شيئا ذا  
قيمة خاصة ،فقال هلا انه  
فعال كذلك ، وانه ماكان 
يتمىن ان حيصل على شئ  
له نصف مجال هذه اهلدية 



الثمينة ، ونظر اليها  
 ابمتنان

وطلبت منه زايرة مسجد  
ايوب ، فسأهلا عما اذا 

كانت تريد ان تبتهل مرة  



الت له وهى  اخرى ، فق
 تشدد قبضتها على يده : 
_ كال ، اريد ان اشكره  

 الن امنيىت حتققت
 _ هل حتققت فعال ؟



قاهلا بطريقة لطيفة جعلتها  
ال تعبأ ابن يعرف مامتنته  
برغم اهنا كانت واثقة من  

 انه يعرف فعال
 واضاف مارك يقول هلا: 



_ لقد ابتهلت ىف ذلك  
اليوم ومتنيت ان تصبحى  

 ىل ! 
 قائلة :  فصاحت فيه 

 _ كنت تعرف مبا متنيت
 _ نعم كنت اعرف 



 _ فلماذا ابتهالك اذا؟
_ كنت اخشى ان تكوىن  
على حب مع ماروك بك  

 وليس معى اان
_ ولكن اال تعرف احلقيقة  

 االن؟



_ انىن ال اعبأ ىف هذه  
اللحظة ابى شئ ايحبيبىت  

! 
واستسلمت لذراعيه وهى  
تتجاوب معه ىف شوق مث 

 قال هلا: 



 بك ايمليحة _ انىن اح
وبعدها اصبحت حواسها  
غارقة ىف السعادة وقالت 

 له: 
 _ واان ايضا احبك 



ووصال اىل مسجد ايوب  
واخذا دورمها ىف الصف  
امام انفذة القرب ،وما ان  

اصبحت مادلني امام  
النافذة حىت امسكت  

بقضباهنا وهى تعرب عن  



شكرها اجلزيل ، والحظ  
مارك ومها يسريان سواي  

شئ الذى  اهنا مل تذكر ال 
شكرته من اجله فقالت  

 له: 



_ لقد منحىن اكثر مما 
طلبت ، فلم اطلب اال ان 
حتبىن اكثر من اى شخص 

اخر ، ومل يدرى خبلدى  
 ابدا انك سوف تتزوجىن 

 فقال هلا جبفاف:



_ انك حتطني هبذا من  
 قدرك 

_ كال ، ليس االمر كذلك 
،ولكنىن مل اكن اتوقع هذا  
.... وسأظل دائما شاكرة  
، فاان مل افعل شيئا لكى  



استحقك ،ورمبا ال افعل ،  
ولكنىن سأفعل ما بوسعى  
طوال حياتى لكى اكون  

 مثلما تتمىن 



_ انك انت كل مامتىن ،  
وكل ماسوف امتناه ىف  

 حياتى ..... 
 فقالت له: 

_ انىن اشعر ابلعطش ،  
هيا بنا نتناول الشاى ىف  



  املقهى املطل على القرن
الذهىب وحنن نرقب غروب 
الشمس ، انىن اريدك ان  

تعانقىن مرة اخرى ىف ضوء  
القمر مث اذهب معك بعد 

 ذلك اىل بيتنا !



وىف طريق العودة وجدت  
نفسها تردد كلمات 

الشاعر جون دون بصوت 
عاىل ، وقد احست  

ابلسعادة وهى ترى وجه  
 زوجها مضاء :



_ الليلة يتحقق اهلناء  
 مرأة التام، ويدّون اسم ا

لتحميل مزيد من الرواايت 
 احلصرية 

 زوروا مكتبة رواية 
www.riwaya.ga 

http://www.riwaya.ga/


 متت حبمد هللا


